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RATUJMY BAZYLIKĘ 
Wywiad z J.E. Ks. Biskupem Kazimierzem Michaikiewiczem— 

Prezesem Komitetu Ratowania Bazyliki wiieńskiej 

Prastara Katedra (Wileńska ufumdowa- 

na w moku 1387, w mok po chrzcie Litwy 

przez Króla Władysława Jagiełłę, po przej 

ściu szeregu zmiam, w obecnym stanie zbu- 

dowama przez znanego anchitekta Gucewi- 

cza: w latach 1786 — 1800 znialazła się dziś 

przed grozą ruiny z powodu mietrwałych 

fundamentów, ostatnio bardzo madiwątlo- 

mych przez wielką powódź w roku 1931. — 

Bazylika Wileńska mieści w: sobie śmiertel- 
ne szczątki św. Kazimiemza Królewieza i 

pnochy królów naszych. 

Akcja: Ratowania. Bazyliki Wileńskiej 

jest prowadzona przez Komitet Ratowa- 

nia Bazyliki Wileńskiej, ma czele którego 

stanął J. E. Ks. Biskup Kazimierz Mi- 

chalkiewicz — Sufragan Wileński, Do 

Najdostojniejszego Księdza Biskupa, jako 

(Prezesa Komitetu Ratowania Bazyliki Wi- 

leńskiej udał się w tych dniach  pnzedsta- 

wiciel naszej K. A. P. w: celu uzyskania 

wywiadu. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 

okł pewnego czasu bardziej niedomaga niż 

zwykle, lecz to mie przeszkadza Mu w usta- 

wiieznej pracy. Wiita: mas miezwykle sende- 

cznie. 

— Czy Ekscelenicja pozwoli nam za- 

brać kilka chwil czasu w celu poinformo- 

wiamia się o pracach dokoła Bazyliki Wi- 
leńskiej ? 

Ks. Biskup mie każe dlugo czekać i w 
serdecznej rozmowie okazuje radość z po- 

wodłu zainiteresowamia się sprawą, która 

leży mu tak bardzo na sercu i natychmiast 

dodaje: „Sprawa: Ratowania Bazyliki Wi- 
leńskiej, to nie jest spnatwa tylko nasza, 
willeńska — to sprawa calej Polski, jak 
Wilno; samo nie jest tylko masze, ale ca- 
tej Polski, całego miaszego Państwia. A ca- 
ła Polska. itak badzo kiocha Wilno“. 

— Czy Komitet Ratowania Bazyliki 

Wileńskiej poczynił jalkieś kroki, by 

spmawą Bazyliki zaimteresować całą Pol- 

skę? — (Pytamy: dostojnego imtertokutora. 

— A jakże — już cała: Polska stanęła 

do pracy ma tem połu. Przedstawiciele 

Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 

odwiedzali: na teremie całej IPolski I. E. 
Ks. Ks. Biskupów i P. P, Wiojewiodów. Ich 

Ekscelencje Ks. Ks. Bisktupi i Ondymarju= 

sze przymzekli: majwydatniejszą pomoc na 

teremie swiojej djecezji. Zarzadzili specjal- 

ne zbiórki w kościołach w dniu 2 kwietnia 
We wszystkich miastach wojewódzkich 

zostały utwonzone (Wojewódzkie Komitety 

Ratowamia Bazyliki Wileńskiej, a wszę- 

dzie życzliwość dla. naszej sprawy jest nie- 

słychanie wielka. 
| — A miadze państwowe? Ozy jest z tej 

strony pomoc? 

—fProsżę Pana redaktora nie mam do- 

stałecznych słów uznania w tej sprawie 

dla przedstawicieli władz państwowych. — 
Pam Minister Spraw Wewnętrznych  za- 

rządził ma terenie «całego państwa zbiór- 

Ikę na rzecz maszej alkcji w dniu 2-go kwie- 

tnia r. b. (wszyscy P. P. Wojewodowie 

ze swej strony okazali majdalej idącą po- 

moc, miektónzy z mich stanęli ma czele Wio- 

jewódzikich Komitetów, lub zachęcili do 

ich powstania, Słowem władze kościelne 
i państwowe wi całej Polsce idą na po- 
moc Wilmu. Jłuż wszędzie potworzyły się 
te Komitety, 

— Jakie jest główne zadanie tej akcji? 
— Ks. Biskup ożywił się znacznie i 

rzekł: „Zdobycie pieniędzy!” 
— A jak dużo (tinzeba, aby; uważać Ka- 

tedrę za unatowamią ? 

— Pamie szanowny, — trzeba wielkiej 
sumy, sumy której już my sami z wileń- 

ZZOZ POKORA WROC WBO ZOZ) 

Aresztowania działaczów 0.W.P. w Warszawie 
WARSZAWA. — z soboty 

na niedzielę władze beźpieczałstwa prze 
prowadziły szereg rewizyj w mieszka- 
niach działaczów OWP. oraz aresztowa- 
ły kilka osób. M. in. aresztowano: inż. 

iwa Harusewicza, adw. Aleksan 
dra Demideckiego - Demidowicza, braci 
Adolia i Marjana Reuttów, Olgierda 
Szpakowskiego, Wróblewskiego, Węg- 
rzyna, Hrehorowicza, Wiśniarskiego, O- 
wickiego, Tadeusza Horodeńskiego, Co- 
niewicza, Zygmunta Judyckiego, b, pre- 
zesa NKA. 

. W związku z aresztowaniami studen 
tów prorektor uniwersytetu warszawskie 
50 prof. Łukasiewicz, w zastępstwie nie 
obecnego w Warszawie rektora prof. U- 
jejskiego, interwenjował w komisarjacie 
rządu. Zastępca komisarza rządu p. Ol- 

szczyzmy zdobyć nie możemy — trzeba je- 

szcze około 800 tysięcy złotych. Dla nas 

to suma wielka — Polska wierzę, że na nią 

zdobędzie się. 
— A ile już pieniędzy akcja ta pochło- 

nea? 

— Z Wileńszczyzny wpłynęło 200 tysię- 

cy, a wogóle do dnia 12 marca b. r. zebrano 

334 tysięcy złotych i suma ta jest już wy- 

dama ma umocnienie portyku, który był 

najbardziej zagrożomy. 

—Ekscelenojo, od czego zależy powo- 

dzenie akcji na tak szeroką skalę? 

— Zdaniem mojem i najgłębszem mo- 

jem przeświiadczeniem — od ofiamności spo- 

łeczeństwa i poparcia prasy. Niech najczę- 

ściej prasa całego państwa zachęca wszy- 

sikich do ofiamniości w dniu 2 kwietnia, — 

niech wszystkie redakcje otworzą rubryki 

ofiar ma Ratowanie Bazyliki Wileńskiej, 

miech prasa obudzi we wszystkich oby- 

watełach naszego państwa żywy, lecz tro- 

skami dnia dzisiejszego przyciszony sen- 

tyment dla Wilna i jego wielkiej przeszło- 

ści. (A! wtedy wysiłek Najdostojniejszego 

Episkopatu i przedstawicieli władz, ener- 

giezma 'alkcja Wojewódzkich Komitetów 

wraz z lokałnemi wyda obfity plon, Pol- 

ska mioże zebrać w. dniu 2 kwietnia r. b. 
potrzebne fundusze. 

— A czy nie byłoby wskazane, Eksce- 

lencjo, wiciągmąć do. tej akcji wszystkie na- 

sze origamizacje społeczne ? 

— Pnoszę Pama, via wszystkie nasze or- 

gamizacje liczymy, mają ome sprężysty 
własny aparat organizacyjny. Nie sądzę. 

żeby była. choć jedna ongamizacja ma te- 

neniie całego państwa, któraby mie wzięła 

czymnego udziału w zbiórce dnia 2 kwiet- 

mia m. b. IW! dniu tym wszyscy powinni 
stanąć do gnomadnej Akcji. Powodzenie 

jej zależy także od masowego udziału 

naszych organizacyj spolecznych. 

  

imieniny Wodza Na 
UROCZYSTOŚCI W STOLICY 

SKŁADANIE ŻYCZEŃ 
W B:LWEDERZE 

WARSZAWA PAT. — W dniu imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego od godziny 
9-ej rano, na dziedziniec  Belwederski 
poczęły napływać tłumnie celem złożenia 
hołdu i życzeń imieninowych Dostojne- 
mu Solenizantowi liczne delegacje orga- 
nizacyj o charakterze wojskowym oraz 
sztafety z całej Polski. 

O godzinie 10.30 i 11.30 złożyli ży- 
czenia, wpisując się do księgi pamiątko 
wej wyżsi oficerowie MSWojsk. z wice- 
ministrami Fabrycym i  Składkowskim 
na czele. 

O godz. 11 złożyła życzenia genera- 
licja z inspektorem armji gen. dyw. Ry- 
dzem - Śmigłym. 

Około południa żłożyli życzenia, wpi 
sując się do księgi pamiątkowej członko 
wie rządu z premjerem  Prystorem, po- 
czem przybywali kolejno celem złożenia 
życzeń marsz. Sejmu Świtalski, marsz. 
Senatu Raczkiewicz, ambasadorowie i 
posłowie państw obcych z dziekanem 
korpusu dypłomatycznego nuncjuszem a- 
postolskim Marmaggim, prezes NIKP. 
Krzemieński, prezes Sądu Najwyższego 
Supiński, prezes BB. płk. Sławek itd. 

Około godz. 12.45 przybyli przed- 
stawiciele duchowieństwa, przedstawicie 
le wyższych uczelni i świata naukowe- 
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Mussolini — Mac Donald 
Wizyta angielska w Rzymie 

RZYM PAT. — W niedzielę rano 
Mac Donald zwiedził miasto, interesując 
się szczególnie zabytkami  archeologicz- 
ńnemi oraz monumentalnemi budowlami 
wzniesionemi w okresie faszyzmu. 

Następnie Mac Donald zwiedził wy- 
stawę rewolucji faszystowskiej. O go- 
dzinie 12 przyjęty był wraz z Simonem 
przez Króla w Kwirynale, poczem odby- 
ło się śniadanie, wydane na cześć gości 
angielskich, w którem wzięli również u- 
dział Mussolini, podsekretarz stanu w 
ministerstwie spraw zagranicznych, am- 
basador Wielkiej Brytanji oraz wyżsi u- 
rzędnicy ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych. 

RZYM PAT .— W niedzielę wieczo- 

rem opublikowany został następujący ko 

munikat oficjalny o rozmowach między 

Mac Donaldem a Mussolinim: 

Szef rządu odbył wczoraj w siedzi- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
6"RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HUORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

| Za, 

  

bie ambasady  wielkobrytyjskiej rozmo- 

wę z premjerem angielskim Mac Donal- 

dem i sekretarzem stanu dla spraw za- 

granicznych Simonem. Po wyczerpującej 

szerokiej wymianie poglądów na iemat 

sytuacji ogólnej został zwłaszcza w 

tych rozmowach omówiony projekt po- 

rozumienia co do najważniejszych kwe- 

styj politycznych, projekt, przygotowany 

przez premjera włoskiego, dla zainicjo- 

wania współpracy 4 mocarstw zachod- 

nich w duchu zabezpieczenia przy posia 

cy paktu Kelłoga i deklaracji „nieucie- 

kania się do siły** długiego okresu spo- 
koju dla Europy i świata. Ministrowie 
angielscy opuszczają jutro rano Rzym i 
udają się do Londynu, zatrzymując się 
w Paryżu celem spotkania się z członka 
ni rządu francuskiego. W dniu dzisiej- 

WEEZEEZZERIZN ZZOZ ZE ORDO RETTE SINERTA ERSKBKSI AAS UEI 

larszałek Piłsudski w Wilnie 
W niedzielę, dnia 19 bm. pociągiem 

warszawskim o godz. 18 min. 20 przybył 
do Wilna p. Marszałek Józef Piłsudski 
w towarzystwie pułk. dra Woyczyńskie 
go i kpt. Lepeckiego. 

P. Marszałka powitał najpierw p. 
wojewoda wileński Jaszczołt, prosząc © 
przyjęcie życzeń najlepszych na dzień 

imienin. Imieniem władz wojskowych 

witał p. Marszałka inspektor armji ge- 
nerał Dąb Biernacki, w imieniu miasta 
prezydent dr. Maleszewski. Oczekiwali 
pozatem dostojnego gościa p. prezes 
Sądu Apelacyjnego Wyszyński, p. sena- 
nator Abramowicz, generał bryg. Prze- 
włocki, pułkownicy Wenda, Stachiewicz, 

go, delegacje instytucyj i 
społecznych . 

O godz. 14 salony Beiwederu wy- 
pełniły tłumnie przybyłe delegacje puł- 
ków legjionowych z gen. Rydzem - Śmi- 
głym na czele. Pozatem życzenia składa- 
ły delegacje policji, Związku Strzeleckie 
go, weterani z roku 1863 i wiele in- 
nych. 
WARSZAWA PAT. — Zakończeniem 

niedzielnego obchodu imienin Pierwsze- 
go Marszałka Polski był uroczysty wie- 
czór, zorganizowany w teatrze Wielkim 
przez Związek Legjonistów, 

Na uroczystości był obecny  Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z członkami domu 
cywilnego i wojskowego, członkowie 
korpusu dypłomatycznego w galowych 
strojach, posłowie i senatorowie, gene- 
ralicja, wyżsi wojskowi, oraz przedstawi 
ciele sfer politycznych, społecznych i 
kulturalnych stolicy. 

Przybyłego Prezydenta powitano hy- 
mnem narodowym. Następnie do zebr”- 
nych wygłosił przemówienie b. minister 
pos. Bogusław Miedziński, kończąc о- 
krzykiem „Komendant nasz niech żyje!” 

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ 
PŁASKORZEŻBY 

WARSZAWA PAT. — Dziś odbyło 
się uroczyste odsłonięcie płaskorzeżbv 
pamiątkowej ku czci Marszałka Piłsud- 
skiego, wmurowanej w gmachu dyrekcji 

organizacyj 

kolejowej na Pradze. Uroczystość rozpo 
czął minister _ Butkiewicz przeglądeni 
kompanji honorowej,  poczem przybył 
prezes Rady Ministrów p. Prystor. Pan piński poinformował prof. Łukasiewicza, premier przeszedł przed frontem kompa- że aresztowania pozostają w związku z nji honorowej kolejarzy, poczem wygło- 

przestępstwami. sił przemówienie prezes Okręgu War - W godzinach popołudniowych w so- Szawskiego Kolejowego PW. Konarzew- 
botę dokonano rewizji w mieszkaniach Ski, prosząc p. premjera o odsłonięcie następujących kierowników  Obwiepolu: płaskorzeźby. Przy dźwiękach I Brygady 
adw. Al. Dębskiego, adw. Jana Tłuchow P. premjer dokonał odsłonięcia bronzo-- skiego, adw. Jana Jodzewicza, b. preze- wego popiersia Marszałka Piłsudskiego, 
sa NKA., Tadeusza Fabjańskiego, preze- Wmurowanego we frontonie gmachu. —- 
sa „Bratniej Pomocy“ studentów uni. Płaskorzeźba jest darem Okręgu War- 
wersytetu, p. Zdzisława Węglińskiego, Szawskiego Kolejowego Przysposobienia 
Kazimierza Wertera, Andrzeja: Mikułow- Wojskowego. Po odsłonięciu przemawiał 
skiego, Jerzego Kurcjusza, b. prezesa prezes Dyrekcji Zienkiewicz, kończąc о- Bratniej Pomocy, Mieczysława Prószyń- krzykiem: Niech żyje Marszałek Piłsud- skiego, Aleksandra  Sendlikowskiego o- Ski!, który zebrani powtórzyli kilkakrot- 
raz w biurze zarządu główńiego Obozu nie. 
Wielkiej Polski przy ul. Złotej 5. Po re- 
wizji lokal opieczętowano. Aresztowany 
został apl. adw. Jędrzej Giertych. 

* * 7 * 

„ WARSZAWA PAT. 
o godzinie 10 odbyło 

— W niedzielę 

się w kamienicy 

Pakosz, ppłk. Błocki i inni oficerowie, 
b. minister Staniewicz, dyrektor kolei 
państwowych inż. Falkowski i inni. — 
Przygodna publiczność zebrana na dwor 
cu, witała p. Marszałka, gromkiemi о- 

krzykami: Niech żyje! 
Pan Marszałek zatrzymał się chwił 

kilka w solonie recepcyjnym dworca, za 
szczycając przybyłych na powitanie krót 
ką rozmową, w której interesował się 
stanem wód na Wilji i postępami tego- 
rocznej wiosny we wschodniej _ połaci 
kraju. Z dworca odjechał Pan Marszałek 
w towarzystwie wojewody jaszczołta sa 
mochodem do Pałacu Rzeczypospolitej, 
w którym zamieszkał. 

rodu 
Baryczków uroczyste otwarcie wystawy 
prac pisarskich Marszałka Józefa Piłsud 
skiego, zorganizowanej ku  uczczeniu 
40-lecia jego działalności pisarskiej. Na 
otwarcie wystawy przybyli prezes Rady 
Ministrów Prystor, minister Jędrzejewicz 
marszałek Senatu Raczkiewicz, szef szta 
bu głównego gen. Gąsiorowski i wiciu 
innych zaproszonych gości. 

Marsz Sulejówek — Belweder. 

WARSZAWA. PAT..W tegorocznym tra- 
dycyjnym marszu . Sulejówek - Belweder 
zgodnie z nowym regulaminem zupelnie 
nie kwalifikował zespołów: w osiągniętych 
przez miich czasach, zawody bowiiem od- 
bywały się nie o pierwsze miejsce, ale o 
zajęcie miejsca w odpowiedniej grupie 
drużyn. 7 drużym sklasyfikowało się w 
grupie drużym  iwybonrowych (wymagamy 
czas do. 2 godz, 40 m.), 15 w; klasie I (czas 
do 2 g. 45 m.), 17 klasie II (czas do 2 g. 
55 m.) i 9 w klasie III (czas do 3 g. 15 m.) 

W grupie drużyn! iwyborowych zdobyły 
miejsca: P. W. (Pocztowe Warszawa I, — 
22 p. p, Warszawa, Związek Strzelecki — 
Pionki. IP. W. Pocztowe Warszawa II, — 
Związek Strzelecki Lisa - Kuli, drużyna 
Związku Strzeleckiego fortu Bema i P. W. 
Pocztowe Wamszawia III. 

  

„ Włodzimierowa. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadesłane milimetr. 50 gr. Kronika reklamowa Ы 

do miejsca. Tee z per być Pia Adiniaistacje zmieniane dowolnie. Za dostarczenie u-ru dowodowego 20 groszy. 
PAD POBITY 2 REAL ii W AI LAC ZĘ TOASTTE 3 DRÓWOÓRNOAY W 

DRUJA — Kowkia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski : 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia }. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja $ 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Łaszuk. 

  

nie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Graz 
Ko ge W „Ar AAS Kukta 25 25 proc. drożej. 

czne 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ЗЕННЕ п LEDOROCEY 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
TENISOWY W NICEI 

szym ministrowie angielscy zwiedzili NICEA. PAT. W. 4-tym dmin: między- 
i i i namodowego turnieju tenisowego w Nicei Rzym i byli podejmowani przez króla doza ARTE GW pojedyń- 

Wiktora Emanuela. 2 czej panów. W rozgry rwikach tych — obaj 
iasi temisiści w ił mycięskko.  Hebda OŚWIADCZENIE GOEMBOESA  Sohocal lekko trzecią rakietę Finlandji Kar 

.. > : Tłoczyński rozprawił się BUDAPESZT PAT. — W związku z Stena 6:0, 6:2, a A 
ošwiadczeniami Mac Donalda, dotyczące FW W A ROR 
mi Węgier premjer wegierski Goemboes W ten zsób obajj (Polacy weszli do 
w wywiadzie z oficjalną agencją węgier Lętinałów. Ponadto w grze podwójnej — 
ską między innemi oświadczył, że zasad- panów para polska Hebda — Tłoczyński 
niczemi, kierowniczemi ideami jego poli- pokonała parę Elmer — Westmacott po 
tyki — jak niejednokrotnie zaznaczał — zaciętej walce 6:2, 4:6. 6:4. Była to roz- 
Są: porządek, spokój, równowaga, kon: grywka półfinałowa, wiobec czego para 
sekwentna praca — o ile chodzi o sto- polska weszła do finału. Natomiast 7 
sunki wewnętrzne, co się zaś tyczy sto-. dwójnej = SAR CNA so, > 
sunków z zagranicą, to podstawowemi Hieńska — Hebda uległa p: PE 

i sa: # man — Payot 0:6, 1:6, Para Speramza zasadami są: pokój oraz rozsądna współ foczyżski Pożtonena žais wóz "TRE 
ne ekonomiczna na terenie międzyna- Ga 2 Jourmu (Framcja) 5:7, 3:6. 

rodowym. 
: DR. LUTHER AMBASADOREM 

NIEMIEC W WASZYNGTONIE 

Nowa konstytucja BERLIN. PAT. Jak słychać, rząd a 
nów Zjedmoczonyich udzielił agrement 

dla indyj tychezasowemu prezesowi Banku Rzeszy 
LONDYN PAT. — Dziś ogłoszono tu t. dm. Lutherowi mia stanowisko ambasadora 

zw. Białą Księgę, zawierającą projekt reiormy niemieckiego w Waszymgtonie, 
ustroju konstytucyjnego Indyj. — Projekt ten > 4 MUNISTYCZNE 
przewiduje utworzenie federacji złożonej 2 au- — © PP A 5 : 
tonomicznych prowincyj, — ройроггайкомапусй PARYŻ PAT. — Francuska partja komuni- 
cbecnie bezpośrednio koronie brytyjskiej oraz styczna urządziła dziś w Paryżu szereg de- 
z poszczególnych państw holdowniczych. Bir- monstracyj p arm Ž ak. 
manja pozostanie poza obrębem federacji. czech › КОГЕга : T 

Organem prawodawczym Federacji Brytyj- wódców niemieckiej partji komunistycznej. 
skiej ma być Izba Wyższa, złożona z członków NAPAD NA REDAKCJĘ WE LWOWIE 
mianowanych przez książąt oraz wybieranych LWÓW. PAT. Wczoraj około północy do 
przez parlamenty prowincjonalne, gmachu mieszczącego redakcję i drukarnię 

Izba niższa ma się składać z członkow mia „Kurjera Lwowskiego" p grupa, 
nowanych przez książąt oraz częściowo przez złożona z kilkudziesię cin osób, ktėma wr 
ciało wyborcze, stanowiące od 2 do 3 proc. Ważywszy bramę, ca powy- 
ogółu ludności. Kobiety będą miały prawo u- R szyby, + IE PORY 
działu tak przy wyborach federalnych „jak 1, % Z PRE . Е > Е я * straž pożammą która ogień ugasiła, Spraw. 
POWI Den Jeliaiko 1056 niandatów, cy zbiegli. Władze policyjne przeprowa- 
obsadzonych przez kobiety, będzie ograniczo- dzają ma miejscu dochodzenie. 
na: 2 

Organami prawodawczemi prowincji będą ARNE 
Rada Stanu i Izba „wybierana bezpośrednio 
przez 14 proc. ludności. Władza wykonawcza ZAKOPANE. PAT. W niedziełę odby- 
spoczywać będzie w ręku wicekróla midnują- la sie w Zalsopanem staraniem S. N. EE 
cego radę ministrów. Ministrowie odpowiedzial T. i Wisły ostatnia WW ać a 
ni będą przed parlamentem, z wyjątkiem spraw mianiowicie wiosenn ry aliom Ё „ drużynowy. 

zastrzeżonych wyłącznej kompetencji wicekróła Trasa wa S0G Eik, różmiee RE 
— mianowicie ochrony narodowej, spraw za- 52 mon Każdy” 4 z A: ków 
granicznych i musiał diwa razy przejechać trasę. ymi 

SOW WYDAWOWYCH, ki mimo gorszych warunków były lepsze, 
REDUKCJE URZĘDNIKÓW W ZSRR. 
MOSKWA PAT. Według danych inspek- 

cji mobotmiiezo - włościańskiej, w sowiec- 
kim aparacie administracyjnym i goSpo- 
darczym zredukowano dotychczas 153.639 
osób, czyli przeszło 21 proe. etatów. Dalo 
to w budżecie: sowieckim około 380 miljo- 

mów, cubli oszczędności. „Prawda zazna- 
cza, że to są pierwsze kroki na. połu dal- 
szej medukcji etatów, ma oma bowiem 
poza momentami 'oszczędniościowemi, na 
celu dalsze usprawnienie aparatu niezdol 
nego do pracy wskutek pnzenostu personal- 
nego. 

MOWA MIN. VAUGOINA 
Austrja nie chce zostać kolonią 

niemiecką. 
WIEDEŃ PAT. — Minister spraw wojsko- 

wych Vaugoin wygłosił na zebraniu robotni- 
ków - chrześcijan mowę, w której oświadczył, 
że s: domowa w Austrji aż e yyy 
możliwa, gdyż d rozporząi dostateczną 
siłą, aby stłumić ežio próby zamieszek. 

Rząd nie myśli zaprowadzać dyktatury, je- 
dnak pozostanie tak długo nieugiętym, aż opo 
zycja zgodzi się na reformę konstytucji i re- 
gulamin Rady. Narodowej. O narodowych so- 
cjalistach minister powiedział: Nie chcemy by 
Austrja stała się kolonją niemiecką. Stoi przed 
oczyma los Bawarji, która straciła dziś swą samodzielność. długo nie wiemy, co nas 
czeka w razie go stosunku z Niemcami, 
1 nikt nie ruszy naszych słupów granicz- 

nych. 

  

Otwarcie linji kolejowej : 
Warszawa—Radom 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę 
o godzinie 11 rano na Okęciu odbyła 
się uroczystość poświęcenia i otwarcia 
robót przy budowie linji kolejowej War- 
szawa — Radom. 

Na miejscu uroczystości, w polu, na 
nasypie, stanęła bryła kamienna z ną- 
stępującym napisem: „19 marca 1933 r. w dniu imienin Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, poświęcono 
rozpoczęte roboty przy budowie kolei 
państwowej Warszawa — Radom". 

O godzinie 11 przybył p. premier 
Prystor. 

W uroczystości wzięli udział również 
marszałek Sejmu Świtałski, ministrowie: 
Butkiewicz, Hubicki, Zarzycki, podsek*e- 
tarz stanu w Prezydjum Rady Ministrów 
Lechnicki, podsekretarz stanu w Mini- 
sterstwie Komunikacji Gallot, podsekre- 

tarz stanu w Ministerstwie 
wnętrznych Dolanowski i in. 

Poświęcenia dokonał ks. kapelan Mo 
rawiński, wygłaszając krótkie przemówie 
nie, w którem przypomniał, że gdy w 
roku 1914 Marszałek Piłsudski wysłał 

Spraw We-. 

pierwszy patrol z Krakowa w kierunku Ście. 
Warszawy, był to pierwszy etap połącze 
nia bliższego Krakowa z Warszawą, -- 
drogą wyścigu krwi. Dziś inaugurując 
budowę linji kolejowej Warszawa —Ra- 
dom, rozpoczynamy drugi etap bliższe- 
go połączenia Warszawy z Krakowem 
na drodze wyścigu pracy. 

Po poświęceniu premjer Prystor do- 
konał symbolicznego rozpoczęcia robót, 
rzuciwszy pierwszą łopatę ziemi. Sym- 
bolicznej tej pracy dokonali również 
wszyscy obecni ministrowie, inaugurując 
tem samem rozpoczęcie prac przy buda 
wie kolei Warszawa — Radom. 

miż na mistrzostwach Polski. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Wisły — 10:48, 
drugie SNPTT I w składzie — Bronisław 
Czech, Stanisław  Mamursarz, Jabłoński i 
Amdrzej  Mamusarz — 11:206  Indywidu- 
almie zwyciężył Stamisław Marusarz w 
czasie 2:34,4, drugi Bochenek (Wisła) — 
trzeci Schindler (Wisła). 

Pielgrzymka do Rzymu 
W roku bieżącym wypada roczmiea — 

miajwiększej tragedji chrześcijaństwa — 
śmierci męczeńskiej Syna Bożega Z ca 
lego: światła dążą do Wiecznego Miasta — 
pielgrzymki wiermych. Wśród pielgrzymów 
nie brak ludzi z żadnego kraju, z Francji, 
Włoch, Anglji, Szwajcarji, Niemiec i in- 
nych państw, zwłaszcza z Ameryki dążą 
setiki tysięcy wiernych by złożyć bold — 
Namiestnikowi Chrystusa | uzyskać od- 
pust z racji „Roku Jubileuszowego". 

J. Em. Kardynał Kakowski na audjen- 
cji u Ojen św. powiadomił Jego Świąto- 
bliwość 0 pielgrzymce, Który wynaził ma- 
"dość, iż będzie mógł przyjąć ponownie u- 
kochanych (Polaków. Cieszy się Om prze- 
dewszystkiem z tego, iż przybędą doń — 
przedstawiciele młodzieży akademickiej, 
oraz elity społeczeństwa. 

Z racji pielgrzymki dziennik umzędo- 
wy „Ossenvatore Romamo“ umieścił en- 
tuzjastyczny artykuł o młodzieży polskiej 
katolickiej, ar 

Pielgrzymka mwiynuszy 10-g0 kwietnia 
bi r. powróci! zaś 23-go t. m. — W Rzy- 

mie zabawi 8 dni, w drodze zaś powmo! 
wiedzi Assyż, Wemecję i Wiedeń. Kosztą 
pielgrzymki, dzięki uzyskaniu wyjątlkio- 
= nlig, mimo iż bawić oma będzie w 
ymie 'w: najdmoższym czasie jak Wielka 

moć, wymiiosą dla studentów 3.30 ał., dla 
osób ze społeczeństwa 450 zł,, IM 

Ikl., zaś TI ki. 570 zł. Mieszczą się w tem 
opłaty paszportowe i wizy, opłaty kolejo- 
we, mieszkanie i utrzymamie w Rzymie, 
wraz ze zwiedzeniem, przejazdami w mie: 

Osoby pragnące mieszkać w hotelach — 
płacą 345 zł. za drogę, paszport i awiedze- 
nie przyczem rezerwuje im się pokoje w 
hotelach od 17 zł. wraz z utrzymaniem, 
iprzyczem płacą lone za tło same. 

isy przyjmuje biuro Komitetu Or- 
ganizacyjnego, Senatorska 31, w Tokalu 
Akcji Katolidkiej, w godz. Z i 18—20. 

Informacje na miejscu wersytteck: 
7 —9 o godz. 1 — 2 S.K. M.A, „Odnodze- 
miie'”, 
VVYVYVYVYVYYYYT   

pi PRZEMYSŁ DOMOWY. 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

,



' SILYA RERUM 
ABC (77) przypomina postać utalen 

towanego, lecz w Polsce prawie całkiem 
nieznanego artysty-malarza Wincentego 
Trojanowskiego. : 

Sława Trojanowskiego rozkwitia zagranicą 
jak tylu innych artystów naszych. Wincenty 
Trojanowski pracował z początku na polu ma- 
łarstwa. Oprócz rzeczy rodzajowych krajobra- 
zów, tobii portrety np. znany zagranicą port- 

ret króla Aleksandra serbskiego. Ale właściwą 
dziedziną jego działalności artystycznej, w któ 
rej jego twórczość wyrażała się najdoskonalej 
była rzeźba i to rzeźba swoistego rodzaju: me 
daljerstwo. Na tem polu doszedł do mistrzo- 
stwa. Sałon paryski nagrodził go w r. 1596 
mention honorable, w pięć lat później rząd 
francuski przyznaje mu palmy akademickie, kto 

tych nie było wówczas łatwo otrzymać Pola- 
‚ kowi. 

Był to artysta wielkiej miary i 
* kiej rzetelności: 

Wincenty Trojanowski odznaczał się wiel- 
ką prawością artystyczną, bo skoro poczuł, że 
twórczość jego nie rozwija się już dalej, zanie- 
chał sztuki i nie obcinał kuponów od zasłużo 
nej sławy, jak się to często się zdarza. Przy: 
jechawszy z zagranicy, do Warszawy, oddał 
się działalności pedagogicznej. Demokratyzo- 

wał sztukę, propagował jej znajomość wsród 

szerszych ster w sposób wprost niestrudzony. 

Był nietylko jednym z założycieli, zasiużonych 

dia 'kultury poskiej Kursów Naukowych, prze 
* kształconych w Polsce niepodległej na Wolną 
Wszechnicę, ale na tych kursach objął katedrę 

bistorji sztuki. Artysta dużej miary, a przy- 

tem niezwykle subtelny, o szerokiem przygo- 

towaniu zresztą nietylko w zakresie swej spe- 
"cjalności, był na katedrze nabytkiem nieocenio- 

nym. 
Dziełem žycia  Trojanowskiego były 

gruntowne studja nad Stwoszem. Praca 

ia wykazała olbrzymią erudycję autora 

i wyjątkowo — subtelne odczucie epo- 

<ki, to też doczekała się niezwykłego u- 

„znania: 

- Jeg praca o Wicie Stwoszu odczytana przed 

-kilku laty na jednem z posiedzeń Akademii 

„Francuskiej spotkała się z najpochwalniejszą 

„oceną. Napisana została po irancusku i w 

tym języku miała być wydana ze względu na 

wagę spraw w niej poruszanych, które mogiy 

być przez Poiskę wykorzystane także jako zna 

komity środek propagandowy. Praca Trojanow 

skiego o Wicie Stwoszu, zaopatrzona w sporą 

ilość reprodukcyj, jest rewelacyjna. Całkowicie 

odbiega od dotychczasowych studjów o Stwo 

szu, do którego Niemcy roszczą pretensje. — 

"Usuwa ona wiele niejasności i wskazuje na 

stosunki zażyłe Stwosza ze sztuką francuską i 

ilamandzką. : 

I tu się zaczynają rzeczy przykre. Fra 

ca ta dotychczas nie ujrzała światła dzien 

nego. 
Wincenty Trojanowski był nietylko įednyn: 

z założycieli Wolnej Wszechnicy Polskiej, był 

także jej wieloletnim profesorem, co więcej, ko 

to jej utrwalenia położył duże zasługi, rozwijał 

wprost gorączkową działalność w tym zakte- 

"sie. W ostatnich miesiącach i tygodniach swe) 

go życia — godziny snu i spoczynku poświę- 

cał niestrudzonej pracy około potrzeb tej uczel 

ni. istnieje Towarzystwo Przyjaciół wolnej 

Wszechnicy: może się też kto zainteresuje tym 

—powiedzieć prawdę można — skandalem, ja- 

ki się dzieje z zaprzepaszczeniem pracy Trio: 

„janowskiego o Wicie Stwoszu. A może koniuś 

_ zależało, czy zależy, żeby to dzieło, które w ię 

kopisie zostało pochłebnie przyjęte przez naj. 

wyższą instytucję naukową francuską, popro- 

"stu nie ujrzało światła dziennego. 

Oto smutny los uczonych i artystów: 

albo za życia słowa uznania i po śmier- 

ci zapomnienie, — albo też za życia nę- 

dza i w sto lat po śmierci —sława!.. 

Los rękopisów Trójanowskiego nie- 

«o przypomina naszą wileńską sprawę 

rękopisów po Ś.p. prof. J. Kłosie. 

Mówiło się o już gotowej monograiji 

"Wilna, później zaczęto mówić, że został 

"napisany tylko wstęp, potem — znów 

«się zjawiło całe dzieło, — dziś już nie 
"mówi się nic!... : 

„Jak stoją sprawy, — nikt właściwie 

„poza kilku wtajemniczonymi — nie wie. 
Lector 

wiel» 

  

Czy Melchizedech mu- 
rzyński miał 162 lata? 

W kolonjach afrykańskich Portugalji, w 

Antonio de Noronha, zmarł. właśnie jeden z 
„miejscowych królów, który żył dobrze z biały- 
mi, ale w wiełu wypadkach przysporzył im nie 
nało klopotu. Był to niejaki Hołua, sędziwy mu 
rzym, © którym zapewniano, że żyje już od łat 
162. W tym też wieku umarł, ku żalowi podda- 
nych, Którzy byli przekonani, że król jeszcze 
"długo pożyje. 
‚ © Jak-tam z tym wiekiem było, tego nikt nie 
„sprawdzi, ale jak pisze prasa lizbońska, Portu- 
„galja miała z tym lennikiem tyle kłopotu, ileby 
jej nie przysporzył ktoś żyjący -i-200 lat. Holua 
sprawował bowiem właściwe urzędy w kraj 

"i wobeć niego były faktycznie bezsilnemi rządy 
portugalskich gubernatorów. Wszyscy musieli 
'się z nim liczyć. W przeszłości Holua był łasy 
na odznaczenia portugalskie i ucieszył się nic- 
-zmiernie, gdy inu gubernator obiecał imienie.n 
-króla tytuł szlachecki „don”, co oznacza tyleż, 

.co niemieckie „Ritter von". Ale tymczasem wy- 

„buchła. rewołucja i tytuły zniesiono. Holua jed- 
nak upominał się i upominał. Aż wreszcie sam 
zrobił rewolucję i to bardzo krwawą. W oba- 

wie że Nienicy lub Anglicy wkroczą „pacyfiko- 
"wać* kolonję, Lizbona ofiarowała Holui, który 
dyplomatycznie stał z bóku powstania, przywró 

cenie porządku. Holua przystał — jednocześnie 
bowiem, otrzymał wspaniały dyplom szlachecki, 

posiadający tę właściwość, że choć wymienio- 

ne były wszelkie tytuły królów hiszpańskich, 

jednąk w miejscu gdzie powinien iść podpis sa 
mego .króła, widniai podpis. prezydenta. Dzieje 
tej wałki o tytuł są do dziś powtarzana aneg- 
>dota' w koloniach. PREST. 

i 

  

  

ROLNICTWO — Luty. Zeszyt ten w dzia- 
le „Rozprawy i artykuły" zawiera artykuł p 
ministra. rolnictwa i. reform rolnych Seweryna 
Ludkiewicza .p.t.. „Z. bieżących zagadnień po- 
lityki rolnej M-stwa Rolnictwa i „Reform Rol- 
nych* następnie artykuł p. Józefa Wojtyny p.t 
„Zasady organizacji rynku rolniczego” -oraz at- 
tykuł ;p. Zygmunta Rawity Gawrońskiego. pt. 
„Spór: o rólnicze kontyngenty przywozowe w 
Niemczech. 
„ - Dział „Konjunktury rolniczej* zawiera „Ana 

tizę spożycia soli by dlęcej w latach 1925 — 31“ 
„Ceny trzody chlewnej i ceny żyta”, „Ceny 
głównych składników pokarmowych w nawo- 
zach sztucznych i ceny żyta” oraz „Wskaźmk 

4 

Jak się odbywała pierwsza sesja są- 
dowa w sprawisz Gorgonowej, tośmy ža- 
łowali w redakcji, że nie wysłaliśmy na 
nią do Lwowa swego specjalnego spra- 
wozdawcy. Widzieliśmy bowiem rozpa- 
lenie zainteresowania publiczności tą 
sprawą. Następuje kasacja Sądu Najwyż 
szego i zaczyna się rozmazywać krwią 
i kałem przed ławkami  sędziowskiemi 
w Krakowie zbrodnia w Brzuchowicach. 
Zainteresowanie jakgdyby mniejsze. Jak- 
by już. dokuczyło publiczności polskiej dc 
wąchiwać się, gdzie leżała większa, a 
gdzie mniejsza kupka kału, włazić z gło- 
wą w brudną bieliznę, w stosunki ro- 
dzinne nawpół . szanownego architekta 
lwowskiego p. Zaremby. Ale gdzież tam! 
Tylko z początku mogło się zdawać, że 
zaciekawienie osłabło. Potem  buchnęło 
jak ogień zetknięty z benzyną. Jak 
pożar benzyny buchnęło w całej Polsce, 
biegnąc szlakami linij kolejowych, szla- 
kami dzienników wielkiego kolportażu. 
Jeżeli można mówić o zjawiskach społe- 

cznych, demokratycznych,, ogólnoklaso- 

wych, to właśnie chyba w tym przykła- 

dzię. Od domów noclegowych do amba- 

sadorskich salonów, od gruchania ucze- 

nic szkół powszechnych do rozmów wy- 

rafinowanych intelektualistów, poetów, 

tilozotów, polityków — wszędzie Gorgo- 

nowa. Zatrzymajcie się na ulicy, posiu- 

chajcie, co mówią ci, którzy nas mijają. 
będą mieli ciągle wyraz „Gorgonowa* 
na ustach. To samo w restauracji, w 

tramwaju, w teatrze, w kinie — wszę- 

dzie. -Na linji kolejowej, po której turko- 

tał wagon, wiozący, to w dobrej to w 

złej komitywie między sobą pozostają- 

cych, trybunał i oskarżoną, przysięż 
łych, adwokatów i oskarżyciela miał 
miejsce ażjotaż na bilety peronowe. 

Wykupiono je, sprzedawano po wyso- 

kich cenach. A jednak w Rzeszowie, Ta- 

nowie, nie mówiąc już o Lwowie, nie- 

zliczone tłumy wypełniały dworzec. Tlu- 

my manifestujące, podburzone, objęte je- 

dną myślą. „Dusza ludu", której tak szu 

kają poeci, czasami tam właśnie, gdzie 

jej niema, tutaj objawiała się naprawdę, 

tutaj obecność tej „duszy ludu'* nie mo- 

gła wzbudzać żadnej wątpliwości. Te 

tlumy starców, niewiast, mężczyzn, i 

dzieci, wszystkich zawodów, wszystkich 

klas, te imponujące swoją ilością tłumy 
porzucały zajęcia, odrywały się od pra- 
cy, poświęcały swe troski, swe zarobki, 
kierowane wyłącznie i jedynie poszuki- 

waniem odpowiedzi na pytania: „kto od- 

dał kał, kto wpakował palec do narzą- 

du moczowego zamordowanej dziewcz /- 

ny, kto zamordował?* Ten, kto jest 
naprawdę realnym człowiekiem, kto so- 
bie poglądy na życie układa nie wediuz 

zgóry przyjętych szablonów „i dogma- 

tów, lecz według własnej niezależnej ob- 

serwacji, КЮ widzi rzeczywistość i 

własnem ją imieniem nazywa, ten przy- 

zna, że dziś dla-tłumów w Polsce ponad 

te pytania niema żadnego ważniejszego 
zagadnienia. Wiemy dobrze, że takiego 
zaciekawienia, jak do tych pytań, nie 
potrafi w Polsce obudzić żadna partja 

W sprawi 
Kurjer Wileński w mumenze poniedział- 

kowym. z dnia 13 marea w. b. Nr. 66 za- 
mieścił artykul p. t. „Jak to w bursie mę- 
skiej ładnie”, zawierającym nozmowję 0S0- 
by nieznanej z usuniętym z bursy studen: 
tem za zalbranie z korytarza do swiego po- 
koju lampki naftowej. W rozmowie tej 
wisjpomniajnty student wylewa żale ma roz- 
paczliwe porządki istniejące w bursie. — 
Student się skarży: „Naprzykład kacykków 
i amoganicji mie było, a są, Ciepła wioda do 
kąpieli była, a niema. Światło elektryczne 
było, a tenaz iod pół do 1-ej niema... Tylko 
brud po dawnemu był i jest bez zmiamt. 
Ten który pamiętał ostatnie mycie pod- 
łóg już skończył uniwienk. i wyjechał mia po- 
sadę. Za to mie. chcą wyjechać ci, którzy. 
tam sobie teraz rządzą” i t. d. Słowem — 
dzieją się mzeczy straszne,  „Postanowiliś- 
my udać się do senjora bursy, który 

jest bardzo przychylrie usposobiony do lo- 
kaiitorów, mie wie jednak — zapewnie — co 
się wyczymia za jego plecami". Czytając 
te mzeczy: trudno mi było zrozumieć, io co 
Kurjerowi chodzi? Ozy chciał się ująć za 
wydalionym z bumsy studemtem, czy też 
wpłynąć na zmianę porządków?  Cokol- 
wiiek bądź metoda przez miiegio lobrana mie 
prowadzi dlo zamierzonego celu. W stio- 
suniku do studenta oddaje mu miedówiedzie 
usługi, bo gło naraża ma. sąd dyseypliniar- 
ny, w stosunku zaś do bursy wymządza 

jej krzywdę przez. rozgłaszanie wiaidomo- 
ści _miesprawdzonych: ii podejnzanych 'cho- 
ciażby dla tego, że pochodzą olne z ust: — 
mieszkańca: wycaloriego z bursy za mie- 
przestrzeganie porządków. Sprawa jednaik 
przedstawia się jeszeze gonzej. Kto jest ów 
student: nie trudno mi było ustalić, *ponie- 
waż wispominia icm o lampce zabramej z ko- 
rytanza. Jest mim . student! M. . Wezwany 
przeze mnie do wytłumaczenia się oznajmił 
mi, że przytoczonej przez Kurjer Wileński 
rozmowy z nikim mie prowadził, że nie po- 
dobnego mile mówil i że cata ita rozmowa — 

jesti zmyślona. Oświadczenie to dla mnie 
narazie wystarczyło. Mam zwiyczaj słowu 
studenta wierzyć. Słtwiendzić jednak mu- 
sżę, że jeżeli p. M. mile kłamie, pnzypisy- 

wanie mu przez Kuuttjer (Wileński takich 
słów  wymządza: mu wielką ki , gdyż 
przedstawia gro w złym swietle w stosunku 
do kolegów, zarządu bunsy i senjora, Ikit6- 
ny: zatrzymalł go w bursie mimo że zale- 
ga z opłatą za tnzy miesiące i! dopuścił się 

XI Wileństa Szopka Miademicha 
w niedzielę 19-ро Ш. о godz. 16 ej i 20:ej 

w OGNISKU AKADEMICKIEM 

Wielka 24. 

       

  

cen hurtowych artykułów sprzedawanych 1 
nabywanych przez rolników". 

Ponadto zeszyt lutowy obejmuje stałe ru- 
bryki: „Kronika“, „Przegląd piśmiennictwa” 
oraz „Materjały statystyczne”. 

e bursy męskiej | 

SŁ O w O 

Proces Rify Gorgornowej 
polityczna do swych ideałów i, haseł. 

Na jednej ze stacyj wychyliła się o- 
skarżona Gorgonowa przez okno. Mamy 
tę fotografję. Trzyma dziecko na rękach, 
ubrane w białe włóczki, sama w chuście 
czarnej, układającej się w baldachim nad 
smutną twarzą, która na tej fotografji 
przypomina jakąś świętą na włoskim о- 
brazie. Piękną jest (Gorgonowa na tei 
totogratji. I ma taki piękny, serdeczny i 
anielski uśmiech, jaki mają zwykle wszy- 
stkie najgorsze kobiety. Dziecko takie 
małe, tak do starego lubieżnika Zarem- 
by podobne i ten uśmiech macierzyń- 
ski, anielski do tego dziecka i z tego 
dziecka, to warte. więcej, niż. juryspru- 
dencja Ettingera, nie mówiąc już o Woź- 
niakowskim. 

UCHYLMY GŁOWY PRZED TĄ 
CIEKAWOŚCIĄ 

Nie chcemy, aby, nas kto oskarżał, że 
dlatego jesteśmy oburzeni na te 
ciekawość, że nie mieliśmy  do- 
tychczas własnego sprawożdawcy na 
procesie,  zinuszeni byliśmy poda- 
wać tylko to, co. dawał nam 
PAT i że inne pisma polskie wypize- 
dzały nas wielkością  brzuchowickiego 
materjału. Otóż właśnie będziemy  tcj 
ciekawości jeśli nie bronić, to przynaj- 
mniej ją tłumaczyć. W naturze iudzkiej 
leży pewien pociąg do monstrualizwiu. 
Ten sam zmysł, który od wieków na 
jarmarkach ludowych stwarzał tłok do- 
koła bud i bałaganów, w których wy- 
stawiano różne monstra. Czytałem kie- 
dyś pamiętnik Stanisława Staszica z je- 
go podróży po Europie. I okazało się, że 
ten wielki reformator XVIII w. zwiedzał 
wszędzie, gdzie tylko mógł przeróżne 
panopticum i notuje wszystkie widzia- 
ne dzieci o trzech głowach: i cieięta 0 
dwóch ogonach w spirytusie. Sprawa 
Gorgonowej jest przedewszystkiem spra 
wą monstrualną. Zamordowano  dzieQ- 
ko, shańbiono trupa przyzwoitej dziew- 
czynki, o mord podejrzana konkubina, 
narzędzie mordu jest straszne, tępe i 
wreszcie nazwano ją w Iwowskiej turec- 
czyźnie. Jak w każdej monstrualno- 
ści pętają się momenty komiczne, takie 
dowcipuszki smrodliwe. Oddaje” zresztą 
doskonale tę atmosferę ten dowcipny -na-« 
strój, który procesowi krakowskiemu 
ciągle towarzyszy. 

WINNA, CZY NIEWINNA 

Policja, śledztwo, „oskarżenie nama- 
lowało nam niesłychanie pfecyzyjnie ca - 
ły przebieg zbrodni. Jak w zegarku po- 
kazano nam najszczegółowszy opis, w ja 
ki sposób Gorgonowa zabiła. Wszystko 
było logiczne, wszystko było jasne. A 
natomiast każda hipoteza, że to nie 
Gjorgonowa, nie znajdowała żadnych at- 
gumentów, żadnej podstawy. Dżagąn; 
świeca, szyba, kał na futrze, seledynowa 

koszula, która znikła, ślady małego obu- 
wia bez obcasów, krew na ręku, nafta, 

pies zraniony — wszystko. to były po- 
Szlaki coprawda, lecz poszlaki dające 
99% pewności. 

wytkroczenia przeciwikio aegulaminowi. — 
Korzystać z dobroci bursy i jednocześnie 
wiygaldywiać niań talkie potwionnie rzeczy to 
miegodne akademika, a wi takiem właśnie 
świetle chce go przedstawić Kurjer Wileń- 
ski. Kmzywida. się dzieje staroście i skarb- 
nikowii bursy, . których Kurjen przedsta- 
wia jako kacyków. i arogantów, a którzy 
sumiennie pelnią swe obowiązki i wiytkio- 
mują zarządzenia (senjora. Za ich gorliwą 
pracę chcę przy tej okazji! złożyć im wyra- 
zy, uznania i podziękowianiia,. 

Gdyby Kurjer naprawdę zechciał zain 

teresować się bumsą i dowiedzieć, jak tam 
sprawy stloją, mogłby: otnzymać 'wiadomo- 
ści ze źródeł bamdziej pewnych. Tego jed- 
mialk mie uczynił, Jestem daleki od za- 
dhwycamia się iobecnym stanem bursy i 
więcej niż kitlo inny: widzę jej braki, któ- 
mych nie mam zamiaru ukrywać ale są 
me zupełnie innej matury: miż te, 0 kłtó- 
rych Kurjer wspomina. Jest ona przede- 
wiszystkiem za mała ma tę ilość miesz- 

kańców, iktónyjch w: sobie mieści i weale 
mieuposażomia. 

Na 125 mieszikańców ma 3 woźmych, a 
ściślej mówiąc 2 — gdyż jeden stale jest 
zajęty pmzyi fumcie. Wiamuniki hygjewiezi:e 
zostawiają dużo do życzenia, Ale jak temu 
zamaldizić ? 

Wydatki miesięczne na sam tylko opał 
światło i iopłatę służby wymoszą 1100 zł. 
Opłata od każdego lokatora: wynosi 10 zł. 
miesięcznie i w sumie musiałoby stanowić 
1250 zł. Tymczasem wpiiywy miesięczne są 

  

imine. Dla przykładu podaję statystykę, —. 

zaczynając Od wnześmia r. u. 
„za wrzesień 1932 nolkiu wjpłymęło 260 74. 

październi(k 703 
listopad: 810 

grudzień 560 
styczeń 1933 640 
luty: 950 

Reszta mależności zalega. Zaległości te 
zaczymają. się йе od winześnia tydlkio siega- 
ją czasów. 0 wilele dawniejszych. Niektó- 
mzy studenci zalegają w opłatach od roku, - 
allbo od 15 miesięcy. Ilość zalegających — 
stamomi przeszło 100 oisób ii zaległości wy- 
moszą pnzeszło 8000 zł, Skutek tego jest 
tem. że błursa znalazła się w długach za 
świiatło i opał wymioszących blisko 6000 zł. 

Fakt zaległości tłumaczy się dostiatecz- 
mie miezamiożnością ' młodzieży, Istotnie, 
w 'bursie, tej zgromadziła się młodzież naj- 
bardziej uboga. Dla wielu jest ona po- 
prostu deską mraltuniku. Ale i ta deska ra- 
tumku jest zagrożona w iswojjem istnieniu. 
Tu knyje się katastinofailmy stan bursy, wo- 
bec (którego oskarżenia  Kiurjera Wileń- 
skiego, gdyby: mawiet nie były zmyślone, są 
niczem. Ale jakżeż temu zaradzić? Chęt- 
mie skionzystam ze wskazówek Kurjera, — 
jeżeli mi zechce udzielić. 

Tymczasem. zaś nie wiidzę innego 'sposo- 
bu, jak tylko ściągnąć zaległości, bez o- 

I może właśnie dlatego, że było to 
tak jasne, tak pewne, tak logiczne, tak 
zrozumiałe, zaczęła ludzi żarć tęsknoia 
do odnalezienia czegoś, coby cały ten 
logiczny gmach wywróciło. Wobec tej 
sensacji powstała tęsknota do sensacji 
jeszcze większej, do hypersensacji. I tę 
tęsknotę odczuwa najwidoczniej trybu- 
nał, prasa, my. wszyscy. 

Słyszałem taką rozmowę: 

— A ja jestem przekonany, że to zro- 
bił Staś, — mówił starszy, siwy, bardzo 

dystyngowany pan, — Staś to batiai, 
rzucał kamieniami do pociągu i zezna- 
nia jego także są pełne fałszu. Jestem 
przekonany, że Staś... 

— A ja myślę, że stary Zaremba. 

— Ach, stary Zremba. Dobrze, niech 

będzie stary Zaremba. 

GWAR 

Jak wiadomo, ostatnie dni trybunał 

ž był na „naoczni“ w Brzuchowicach. Czy-- 

tając sprawozdańia z tej naoczni w pra- 

sie galicyjskiej, ma się przedewszystkiem 

wrażenie strasznego gwaru. 

Cóż to za kiermasz! Ileż tam ludzi 

się pęta. Jakieś kino, jakiś teatr, gdzie 

reżyserja i publiczność, scena i widow- 

nia pozłaziły ze swoich miejsc i wszy- 

stko razem we foyer chce odegrać ja- 

ką sztukę zupełnie wspólnie, przyte.i' 

wszyscy gwałtownie szukają tekstu i 

wszyscy mówią jednocześnie. To dzien- 

nikarze biegają koło psa, to pies koło 

dziennikarzy. Wśród tego tłumu ciągle 

znajdują się nowe osoby. Tu przycho- 

dzą ludzie się witać, żegnać, odwiedzać. 

Raptem znajdują Marję Pidżarko pomię- 

dzy przewodniczącym trybunału a pro- 

kuratorem. Kto jest Marja Pidżarko? — 

To koleżanka legitymnej małżonki cnoi- 

liwego Zaremby ze szpitala  warjatów. 

Ma dostateczny tytuł do wzięcia udziału 

w wymiarze sprawiedliwości. Trybunał 

każe biegać Marji Pidżarko do basenu i 

z powrotem. Stopper wykazuje czas 9,15 

sekund. P. Marja Pidżarko mówi do Za- 

remby: „Jaki Pan przystojny”, a on do 

niej: „Dziękuję*. Dziennikarz do sędzie- 

go, czy sędzia do dziennikarza: „Jakby 

Pan jadł kiełbasę, toby pan także szcze- 

kał'. Pies Luks zaproszony jest do ba- 

dań. Sędziowie i cała fura publiczności 

biega wokoło jego klatki, « uważając: 

szczeka, czy nie szczeka. Zaniedbano 

zrobić jednego. Rozbierać i ubierać 

Gorgonową w coraz to nową koszulę w 

kole sędziów przysięgłych, wysokiego 
trybunału, prokuratora i obrońców. 

‚ | znowu wspomną zabitą niewinną 

Lusię i znów zapłaczą. I znowu skurcz 

strąchu na twarzy młodej kobiety na 

myśl o stryczku. I znów podają jej o- 

biad. I znów makabryczny koncept, je- 

den, drugi. 

PRZYSIĘGŁI SĄ STRASZENI 

Prasa lwowska jest niezadowolona. 
Pisze tak: : 

Potraktował ją „per nogam“. W czasie wi- 

zji nocnej wydał polecenie, by z willi Za- 

by wyprowadzić wszystkich dziennikarzy lwow 

skich, rzękomo z powodu braku miejsca, a nie 

przeszkadzało mu zupełnie, że na sali znajd '- 

wali się dziennikarze z Krakowa i z Warsza- 

wy. Nie zabierał mu miejsca fotograt, robiący 

zdjęcia przy pomocy magnezji i straszący sę 
dziów przysięgłych. Twardy rozkaz przewod- 

niczącego dotknął Lwowian. 

  

Korespondent Il. Kurį. Codz. doznai 
'niemałego zaszczytu: 

Pies biega radośnie, podbiega do werandy, 
koio której stoi Wasz korespondent, wita się 

z nim kordjalnie i odbiega na wołanie ogrod- 

nika. * 

Gorgonowa znalazła poważnego о- 
brońcę w literacie ukraińskim p. Czar- 
neckim: 

Na córeczkę jego rzucił się raz pies Luks i 
pogryzł ją dotkliwie. Gorgonowa chwyciła 
dziecko na ręce i zaniosła do dra Csali, opie- 
kując się pokąsaną dziewczynką. Dr. Csala nie 
chciał przyjąć Gorgonowej, bo była to noc, 
dopiero kiedy zrobiła wanturę pod oknem: „co 
to za lekarz, że nie chce udzielić pomocy” -— 
zajął się chorą. 

— Ja mam przekonanie, że dr. Csala zapa- 
miętał dobrze Gorgonowej ten moment. Nie 
bacząc na naszą rozpacz w ból przysłał służą- 
cego po honorarjum, czem wywołał powszech- 
ne oburzenie ,że mu tak bardzo chodzi o pie- 
niądze. Gorgonowa w stosunku do ludzi była 
pełna niechęci i nieufności. Surowa dla siebie 
bardziej była surowa dla dziecka, to też córe- 
czka jej Romusia Ignęła tylko do ojca. l.usia 
żywiła wrogi stosunek do Gorgonowej. МЫ 
strzyni w wytwarzaniu nieprzychylnych nastro- 
jów i robieniu sobie z ludzi wrogów. Stosun- 
ki pogarszały się coraz bardziej, gdy u Zarem- 
by zainstalował się przyjaciel jego Bielecki. 

Dzieci wyrzucały Gorgonową z doinu, a 0- 
na z rozpaczy mówiła: tyle lat spędziłam w 
domu ojca, dokąd pójść? Na takie pytania 
dzieci nie odpowiadały, ale Bielecki z przeką- 

sem zauważył: Pójdzie pani tam, gdzie była i 
będzie robić to, co robiła dotąd. Po pewny 
czasie dowiedziałem się, że Gorgonowa wy- 
gląda jak cień, i wiatr może ją przewrócić. Za 

pytałem co jej jest, odrzekła z wielkim bólem, 
że Zaremba znalazł sobie nową przyjaciółke. 

Odgrażała się jej, O zetknięciu się z Zaremba 
mówiła w ten sposób. Z początku nie lubiła 

go, odpychała, ale gdy przyszło dziecko poko- 

chała go. Zaatakowana w tych sprawach przeź 

rywalkę „mówiła, że będzie bronić swego szczę 

ścia i obleje ją kwasem. 

P. JERZY WYSZOMIRSKI WYJECHAŁ 

Wczoraj o godz. 9 rano wyjechał p. 
Wyszomirski do Krakowa. Idziemy do 

Kanossy. Będzie bił czołem, aby go wpu 

ścili do sali sądowej. Wtłoczy się pomię 

dzy dziennikarzy. Od jutra będziemy 

mieli własne korespondencje ze sprawy 

Gorgonowej, nadawane nocą telefonicz- 

nie z Krakowa. Czytelnik wileński nie 

będzie potrzebował „doczytywać* pro- 

cesu Gorgonowej w zamiejscowej pra- 

sie. Przeciwnie, będziemy od tej zamiej- 

scowej prasy mieli wiadomości świeższe 
0-24 godziny. 

Styl p. Wyszomirskiego jędrny, bar- 

dzo plastyczny, ogarniający całość nie- 2 
się nadaje 

re- 
omal fotograficznie, bardzo 

do tego rodzaju skomplikowanego 

portażu. Zresztą zobaczymy to jutro. 

3 tysiące franków za. 
porwanie dziennikarze 
PARYŻ. PAT. Jalk dontoszą ze Stras- 

bunga, dziś rozlepionio ma, ulicach Saanbri- 

dken plakaty, w których obiwieszcza się, że 

osoba iktóra: odjdla w: ręce hitlerowców ma 

granicy Rzeszy dziennikarzą Maksymilja: 

ma Brauna, otrzyma (fizy tysiące franków - 

nagrody.  Jedmocześniie po (domach  moz- 

rzucone zostały: ulotki tej samej treści. — 

Braun jest! redakltorem  soejalistycznego 

orjgamiu „Volksstimme*, wydawamego na te 

nytorjum Rzeszy. (Dziennik ten! prowadzi 

żywą. ikampanję przeciwko regimeowi Hi- 

tlera. (Wszystlkie samochody osobowe i 

ciężamowe, idące wi stnonę granicy: miemiec- 

kiej, poddame są ścislej rewizji 

LLS,   

| Suma 416 miljonów złotych 
wkładów oszczędnościowych 

P 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji 

Przeszło miljon chywateli składa swe oszczędności na książeczki P.R 0. A Ty? 
P.K.0. JEST OSOBĄ PRAWNĄ I USTAWOWO GWARANTUJE SWYM KLIJEN- 

® TOM TAJEMNICĘ WKLADOW 

  

Przedstawiciele łotewskiego Aizsargu w Warszawie 

W sobotę rano przybywają . do Warszawy 
przedstawiciele łotewskiej gwardji cywilnej 
„Aizsargów”; ppułk. dypl. Prauls i poseł na 
sejm łotewski ,AMred Bersins. Jak wiadotno, 
między Związkiem Strzeleckim a ,Aizsargami* 
istnieje umowa wzajemnej współpracy, która 
 RERODTWWEPECKZEORPOROKEEDIEKCŚ "NE 

glądania się ma medzę |alkademiidka, alby 
długi opłacić i aby Ibumsę . uratować. W 
tym celu zajdzie też potrzeba usuwania 
nieregularnych platników, chociażby to 
Kurjerowi nie podobało i chciał upatrywać 
w tem. „amogancję*. Sytuacja materjalna 
bursy |do! wirześniia r. ub. mie była siężka, 
bo Uniwiersytet przezniaczał ma bursę zapo- 
mogę 'wówiczas ilo zniodziiło się pnzekonianie, 
że możmia za bumsę mie płacić ii mamzekań 
też żadnych mie było. Nanzekania zjawiły | 
się wówiezas, gdy się okazało, że jednak 
za, bursę tnzeba. płacić, T ta ityllkia zmiana   

wyraziła się m. in. i w tem, że staraniem 

„Aizsargów'' uruchomiony został w Rydze cie- 

szący się wielkiem powodzeniem kurs języka © 
polskiego. 

Na zdjęciu naszem widzimy na lewo ppułk. ^ 
Praulsa, na prąwo posła Bersinsa. 

PUDPOYRRASTRORWCC"TELNA 

od tego czasu zaszła, stąd też i miiezadowo- 
lenie. Nie zdziwię się, jeżeli: one się zwięk- 
szą. Jest cały szereg panów, któnzy już 
skończyli Uniwersytet i zajmują posady, 

a miależniości za. bursę jeszcze nie ureguilo- 

wali. Nie mam możmości darować im tego 
długu ikorzystając / z niniejszej okazji: — 
wzywam. ich do niszczenia się z mależmości, 
aby: miaoszezędzić im większych przyłkro- 

ści. : ‚ : 
x, Ignacy Šwirski 

Senijoni Bursy 
  

w WIRZE STOLICY 
WYCIECZKA SĄDOWA | 

Pociąg — narty, — pociąg — daneiag, po 

ciąg — bridż, obeenie dojdzie nowa atrakcja 

-pociąg — sąd. Relacje ze szlaku Kraków — 

Brzuchowice świadczą o wielkiem powodzeniu 

pociągu — sądu. Kolej zarobiła pierwszorzęd- 

nie, wszędzie tłumy na dworcach, bilety per- 

gorgonowe po 30 gr., nigdy przejazd cyrku 

Staniewskich nie wzbudził podobnej sensacji. 

Przysięgli są uradowani: wycieczka za - 

darmo, oglądają ich z podziwem (jeden space 

rując po peronie w Przemyślu, usłyszał głos z 

tłumu: „patrzaj, taki niby tuman, a decydc- 

wać będzie" — wyprostował się dumnie: — 

a co! i ja coś znaczę!), łupią w bridża, jaka 

szkoda, że i ten proces się kiedyś skończy. 

Adwokaci przesadzają się w uprzejmościach 

dla oskarżonej, w pociągu, gdy przewodniczą 

cy śpiewał Aidę, dwaj inni sędziowie i dwaj 

prokuratorzy utworzyli jeden stolik, przysięgli 

podzielili się na trzy stoliki, trójka mecenasów: 

Ettinger, Wożniakowski i Axer rozejrzeli się 

zą czwartym: — zagramy z Gorgonową! i pó 

szli do niej z kartami, ale okazało się, że nie 

umie. 

Gorgoniątko vel Kropelka naturalnie też 

czestnicy w podróży. . Raz już uratowała ta 

dziecina matkę od stryczka, zapewne i po raz 

drugi odda jej tę dość znaczną przysługę. Czy 

był kiedy wypadek, by ze względu na dziecię 

miano względy dla ojca? Czy gdyby jakiś mor 

derca oznajmił, iż miesiąc przed  zabójstwere 

spreparował dziecko — pomogłoby mu to co- 

kolwiek? Gdzie tam! Nie jest to sprawiedliwe, 

połowa roboty, połowa nagrody mu się nale- 

ży. 

Stary służący czytając 

wi lekceważąco: Е 

— Eeee, co to za sądy teraz! u nas przed 

wojną w Lublinie to byt sędzia Kwarcow, jak 

wszedł na salę, to muchę słychać było prze'a 

tującą — a jeszcze sądził tylko drobiazgi; do 

poważnych spraw go nie używali, ot tylko, że 

baba babę kwasem siarczanyim'_ oblała, czy 

mąż żonę przez okno wyrzucił. K. 

Teatr Wielki 
OMAIL NIE NOC IPOSLUBNA — KOMED- 

JA W! 3-ch AKTACH WALTERA ELLISA 

To coś „do śmiacia', jak mawiał pewien 

bohater powieści, która się spotkała z uz- 

naniem „samego“ Kornela Makuszyńskie- 

it 

sprawozdanie, nio- 

go. 
Tak: „Omal mie noe poślubna” jest: „do 

Nie zastamawiajmy się nad akcją, któ- 
a maogół jest tak: miepnawidopodobna, że 
graniczy z monsenisem, — mie szukajmy 

prawdy: psychologicznej w! postaciach, za- 
rysowanych w sposób  przejaskramiony, 
— nie badany wawtości literackiej sztu- 
ki, bo autor wcale mie pragnie dla siebie 
miejsca tolbok: Szekspira, — słowem, mie 
zastaniawiamy się zbyt powiażmie nad kio- 
medją, która już samym tytułem godzi 
(we wszeliką powagę i; poniurošė. 

Śmiejmy się! Zresztą ten: zwrot jest 
ceatkiem niepotrzebny: możma mie nawoły- 
wiać mikogo. do śmiechu — śmiech zjawi 
się sam! 

iPubliczmniość na premjenze śmiała się 
mia eały gllios, okilaskiwała każdy dobry „ka- 
wał” i każdą komiczną sytuację ( a jest 
tego w ikomedji eomiemiara!), bawiła się 
szczerze i wskutek tego zachęcała arty- 
stėow do szarżowiania, mieraz zbyt  jaskra- 

Jaka jest treść sztuki? Ba, czyż można 
stmeścić miepirawidopodobny splot zdarzeń 
i miesamowitytch sytuacyj, z jakich się 

składa komedja? Komedja, jak anegdot 
„ka, opowiejdziana: „swojemi słowami", niie- 
tylko, mie jest ciekawia, ale nawet mazi bra- 
kiem sensu. 

Trzeba iwięc pójść do teatru, i zobaczyć 
co się dzieje ma sceniie! I - znów jedmo — 
„zmesztą“ : zneszitą i tem; zwmot jest całkiem 
zbyteczny, bo. niezawodnie tytuł komedji 
zmobi! siwjoje, czyli ws li wiidewmię i — 

«o ma większe zmaczenie, — kasę. 3 

Dodać należy, iż tytuł jest bardziej 

frywiolny, miiż treść. Angielske poczucie u- 
miamu uratowało autora przed tnywijalno- 
ścią lub mieprzyzwoitością: sceny majbar- 
dziej mawet ryzyikiowme są tylko zabawne. 
Niemała w tem zasługa: i artystów. 

Z wykiomiaiwiców, mzecz całkiem matural- 
na na piemwiszy plam wysunęła się para 
głównych bohaterów Ikomediji: pami Nie- 
dówieckia, jakio Rozalja Quiller, i p. Da- 
czyński, jałko Basil Diybley. Dlaczego ro- 
la Cutihberta de Grey przypadła w udzia- 
le p. Gnoliickiemu, dociec trudno; poważmy 
ten artysta, wyśmienity Ww rolaich, wyma- 
gający subtefinej iwomji i idystyrigowanego 
humomu, robił eo mógł:  fikalł kioziołki, 

spadał m drabiny. rzucał różne przedmioty, 
wkońcu wiożył sobie ma głowę dumszlak, 
ale to wiszystko mie było zanadto przekony- 
włajjące. Bardzo dobry byli «w epizodycz- 
miych roliach pp. Pawłowski (Dixon), Kacz- 
o (Szofer) + Skolimiomiski: (Kiomor- 

nik). ; e: 
Pioniald. wszelikie pochwały był W. Neu- 

belt, alko Tolkiajj Kiamol. Artysta tem ma już 
w Swiym repertuamze miezmiernie ciekawa 
mellę llofkarja xw „„Miaddemoisalte", alle Karol 

wi osttatmiej komedlii: jest talk mistrzowsko 
wycezylowaniym itypem, że tylko dla niego 
„Omal nie moc poślubna” jest godna widze-- 
mia, 

7 agólnego zespołu wyłamywała se p. 

Bnaunówina, która jw. sposób mieco biutaliny 
zinterpretowała wolę Mangarety Brent. 

|. Jeszcze raz: „Omal mie moe poślubna” 
jest „do śmiacia'. Tyilko „do śmiecia". 

: : W.,Ch. 

Н! WYRY AYO, 

      

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŻLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, Niż 
"NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHOR6B . ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROZNYM, A NIEUBLAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 

- PRZECIWGRUZLICZE“! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM . NA. WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUBUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE...
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МЦНО М KOŁDZIE DOSTOJNEN | 
Garnizon wileński—Naczelnemu Wodzowi 

W wojsku jwileńskem dzień imienin p. 
Marszałka Pilsudskiego święcomy był z 
tradycyjną okazałością, począwszy od szcze 
zółmie pięknego przystrojenia i ilumino- 
wania gmachów wojskowych,  skończyw- 
szy ma gremjalnym udziale żołni wie 

wszystkich uroczystościach. Podczas apelu 
wieczomego w koszarach oraz przed rozpo- 
częciem obchodów w: poszczególnych  od- 
działach odczytywany był następujący roz 
kaz dowódcy O. K. III, generała brygady 
inż. Litwinowicza, 

Żołnierze! Dziś obchodzimy dzień Imie- 
nin Mamszałka Józefa Piłsudskiego, 'wiel- 
kiego i zwycięskiego Naczelnego Wodza z 
ostatniej wojny. 

On <zasu niewoli prowadził mas do Nie- 

On podczas wielkiej wojny pierwszy 
poszedł zdobywać tę niepodległość na cze- 
le Legjonmów. 

On stworzył wojsko. Pod jego prze- 

wodnictwem chodziliśmy na Kijów. Om 
pobił bolszewików w bitwach mad Wisłą : 

Niemnem 

On okrył chwałą mieśmientelną masz. 
sztandary. Oni mozsławił imię żołnierza 
polskiego na cały świat. 

On kieruje nadal narodem i prowadzi 
Ojezyznię. maszą do. wielkiej. i świetlanej 

Niech żyje Wielki Murszałek i Nasz 
Wódz Naczelny Józef Piłsudski. 

Msza polowa i defilada 
Już od wczesnego ranka dudniły po 

bmukach wileńskich anmaty i słychać było 
tętent karwalemji: i tupot oddziałów pieche- 

ty ieszyłły ma pumkty zbomne wszystkie 
rodzaje broni. O godz. 9,15 odbył się — 
przegląd wojsk pnzez majwyższe władze 
mojskowe garnizonu, dowódca defilady 
generał brygady Marjam Przewłocki 
zdał rapont generaliowi dywizji Dąb - Bier- 

nadkiemu, mspektorowi ammji. 
Pe przeglądzie wojska na sygnał, dany 

przez trębacza (poczty dhorągwiamie pul- 
ków odeszły przed iołtamz, 

Rezpoczęła się na Placu  Łukiskim po- 
towa mszą św., którą odprawił  kajpelan 
wojskowy ks.  Kostikowm. 

Na nabożeństwie (prócz władz wojskio- 
wych z p. imspektorem armji na ozele o- 
becni byli p. wojewioda wileński Jaszezołt. 

Obok rajwyższych tych miaszych dostoj- 
ników zajęli miejsca w: pienwszych mzędach 
pp. szefowie władz sądowych, Okręg. Izby 
Kontroli Państw., władz admimistracyjnych 
skarbowych, prezydjum miasta z p. prezy- 

demtem Mialeszewskim na czele, p. prorek- 
tor USB Januszkiewicz, p. senator Abra- 
mowiez, posłowi Sejmowi, prezydjum Fe- 
deracji P. Z. O. O. z pniezesem d-rem Górą 
na czele, meprezemtanei orgamizacyj spo- 
łecznych, gospodamczych bez różnicy wy- 
zmaniia i narodowości. Plac nozległy zapeł- 
niły tysiączne tłumy ludności. 

Podczas mszy św. na Podmiesienie i w 
czasie czytamia Ewengelji wiejska prezen- 
towały broń na damy pnzez trebacza syg- 

    

    

    
nal. Pr nywata! orikiestra 85 p. p. 

Porywające tłumy kazanie лугр - 
driał probloszez wojskowy ks. Fdmuna 
Nowak, kończąc swe wiatchnione słowa — 
następującym ejpelem: 

„Więc dziękujmy Bogu, że dał nam w 
tak ciężkich į przełomowych chwilach 
takiego Wodza, że wsławił go  licenemi 
zwycięstwami, że pozwolił mu obronić nie- 
tylko Polskę ale i całą Europę od wrogów 
Krzyża Chrystusowego i cywilizacji, 0- 
woce jego męstwa i roztropności są wiecz- 
ne. Prosimy gorąco Najwyższego Pana 
przez przyczynę św. Józefa, aby obsypał 
Wodza maszego warodu łaskami swojemi i 
zachował go w zdrowiu najdłuższe lata dla 
dobra i szczęścia ukochanej naszej Ojczy- 
eny! Wielkiemu miłośnikowi  Ojeżyzny, 
Wodzowt Naszego Narodu sława wieczna 
3 u Boga odpłata!*, 

Po skończonej ceremonji kościelnej — 
sztandary, ugmipowane podczas mszy Św. 
malowniczo po obu stromach ołtarza, od- 

* uiesione zostaly pnzez poczty sztandarowe 
z powrotem do swoich oddziałów. 

Rozpoczęła się defilada, która z trybu- 

- Strzelec i Lex 

ny, ustawionej mą ul. Mickiewicza u wy- 

SŁ 

  

dywań, które niejednokrotnie stały się słuszne, 
przystosowuje swą politykę. : > 

Dziwną i ołbrzymią jest ta zgórą 40-letnia 
praca twórcza, z łamaniem niepraw- 
dopodobnych przeszkód i oporów we włas- 
nem spoieczeństwie. Wiemy „jak zazdrościł roli 
Kościuszki i Dąbrowskiego „którzy posiadali 
wojsko, miełi za sobą w społeczeństwie żywą 
tradycję państwowości polskiej. Tego wszy- 
stkiego Marszałek nie miał. Droga od 10 pawi- 
lonu do stanowiska ,które zajmuje obecnie w 
Rzeczypospolitej, Polskiej starczyłaby na pra- 
cę kilku mężów stanu. Przebył tę drogę. san. 

Na tle czynów Marszałka zarysowuje się ta 
postać historyczna, aktualna i bliska nam 
mieszkańcom Wilna. Wielu was obecnych tu 
na sali może pamięta, Jego młodość i nie 
przypuszczało wówczas może nigdy, że Jego 
miodzieńcze zamierzenia poczęte tutaj, w Wil 
nie, staną się rzeczywistością i prawem dla 
całej Polski. Oddajemy hołd wiełkiemi wodzo 
wi, a ponadto składamy u Jego stóp w dniu 
imienin najprostsze życzenia ludzi bliskiego 
Mu miasta. Niech nam żyje i pracuje i niech 
czyny Jego zapadną głęboko w sercach na- 
szych ku pożytkowi i wiecznej chwale Rzeczy 

lotu ulicy (Przeskok, przyjmował inspektor Pospolitej. 
armji generał Dąb - Biernacki w obecnoś- 
ci p. wojewody wileńskiego Jaszczołta w 
otoczeniu szefów. władz i wyższych woj- 
skowych. Prowadził defiladę dowódca 3 
samiodzielnej Brygady Kawalerji generał 
brygady Marjam (Przewłocki. 

Maszerowały dziańsko i sprawnie naj- 
pierw bataljony piechoły, które ustawio- 
ne były wzdłuż placu Łukiskiego i dalej 
w gónnej części ulicy Mickiewicza. Je- 
chała artylerja, która zajmowała stamowi- 
ska ma samym placu Łukiskim. 

Z miliey Momtwiłłowskiej i Łukiskiej 
wyruszyły szwadrony 4-go i 13-go pułków 
ułanów. W grupie kawialerji defilował 3 
Dywizjomi Artylerji Konnej. Jechał szwad- 
ron jpiomierów. 

Następnie maszevowaly  Dowborczy- 
cy, Legjoniści, Strzelcy, Peowiacy, od- 

dział Zw. Inwalidów Rzeczypospołitej, Zw 
Rezerwistów i! inne grupy. organizacyj,— 
zjednoczonych w Federacji PZOO. jechał 
komny oddział Strzelca, szły oddziały — 
Przysposobienia: wojskowego, Kolejarzy, 
iPocztoweów, i t. @. młodzież szkolna. ró- 
żne stowarzyszenia. 

Podczas defilady orkiestry przygrywa- 
ły swoim oddziałom. Bataljony, szwadrony 
dywizjony i batemje, biorące udział w de- 
filadzie wystąpiły wr pełnym rysztumku. 

W. godzinach pnzedpołudniowych  du- 
chowieństwo innych wyznań w świąty- 
niach zanosSilło modły ma intencję Marszał- 
ka Piłsudskiego, z okazji jego "mienin. 

O godz. 13-tej popularną akademję 
wi wielkiej sali miejskiej zorganizował 

oniści. Zagaił pplk. dr, Do- 

      

  

     

     

baczewski, przemawiał mjr. dypl. B. Sze- 
ligowski, w części muzycznej uczestniczył 
chór i-owkiestra pocztowców. artyści te- 

  

      
   

p. Ładosiówna i p. Preiss. Udział pu- 
nošei byt tžumny.  Mianifestowano go- 

rąco cześć i uczucia dla Solenizenta uko- 
chanego Komenidarta, 

Q godz. 17 odbyły się dzielaicowe aka- 
demje urządz, przez BBWR we wiszystikich 
dzielnieach miasta Wilna — rówmież przy 
b. licznym udziale. 

O godz. 18-tej zapełniły salę Teatru 
Wielkiego na  Pohulamce me rzesze, aby 
aby wziąć udział w umoczystej alkademji, — 
którą zagaił dyrektor teatrów miejskich 
p. Szpakiewiez, Publiczność powtórzyła g0- 
wąco okmzyk: ma cześć Dostojnego Soleni- 
zamtia, omkiesira grała hymn narodowy. 
Manifestacja wypadła impomująco. Wła- 
dze i: miasto reprezentowali p. wicewoje- 
wojda Jankowski i prezydent Maleszewski. 
IPrzemawiał prof. IK. Wojeicki, Wyikoma - 
no piękny program wokalino - muzyczny. 

    

Dekorzcja zasłużonych obywatel! 
O godzinie 12 w południe w wielkiej 

zali konferencyjnej Unzędu Wojewódzkic- 
80 p. wojewoda Jaszczołt w imieniu p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz p. Pre- 
zesz Rady Ministrów dokionał aktu de- 
koracji odznaczeniami paistwmowemi sze- 
regu zaslužonych  obymwateli miasta Wilna 
Nazwiska ich podaliśmy we wczorajszym 
numerze. Przed wręczeniem  omderów i 
krmzyżów . zasługi do: odznaczonych prze- 
mówił p. wojewoda w: krótkich słowach, 
podkreślając ich zasługi i składając im 
życzenia. W przemówieniu swem p. - Woje- 
moda zaznaczył, że (Polska: powstała, u- 
macnia się i wyrasta na potęgę, dzięki z 

jednej strony wielkiemu umiłowaniu przez 
aatród, z drugiej strony — pracą i ofiarą 
ludzi: zasłużonych, 

W dniu dzisiejszym czcimy majbandziej 
zasłużonego _z nich — Pierwszego Marszał 
ka Polski, . Twórey i Budowniczego Pań- 
stwa Józefa Piłsudskiego. Tem bardziej 
uroczystym jest obecny akt Idekoracji i 
wiimien zachęcić odzmaczonych do dalszej 
tem nsilmiejszej pracy dla dobra Ojczyzmy. 

W imieniu odznaczonych przemówił — 
dyelktiw Glattmam, składając ma ręce p. 
Wojewody podziękowanie dia Pama Pre- 
zydenta: Rzeczypospolitej i p. Premjera za 
odznaczenia, 

Akademja u kolejarzy 
Kolejarze wileńscy uczcili dzień imienin 

Marsz. Piłsudskiego uroczystą akademją, jaka 
odbyła się wczoraj w sali Ogniska KPW. 

Akademię, która zgromadziła liczne rzesze 
kolejarzy i ich rodziny zagaił prezes inż. Fal- 
kowski, wygłaszając przemówienie o roli dzie- 
jowej Marszałka i złożył Mu w imieniu kole - 
jarzy wyrazy hołdu i czci, 

Przemówienie p. prezesa było 

przerywane oklaskami zebranych. 
Następnie zabrał głos p. poseł Brokowski, 

wygłaszając następujące przemówienie: 
PRZEMÓWIENIE DRA STEFANA 

BROKOWSKIEGO 
Kiedy przemawiam o Marszałku Piłsudskim, 

dokonywuję pracy zespołenła -dwóch  momen- tów: historycznego i aktualnego. Dzień wczo rajszy splata z dniem dzisiejszym, tak, że nie 
sposób ich rozdzielić. Stwarza się jakaś swo- ista synteza historyczno - aktualna 

Zadanie te nie jest łatwe. 
miarę mych Sił i umiejętności 
mywać zdając sobie sprawę z potrzeby i ko- 

ści z Je na temat 
śziwnych zaiste w nieustalonej jeszcze 
ty czynu Wielkiego I i 

ly porównuję pos arszałka Piłsud- skiego z wielkimi ludźmi innych narodów, mu 
szę stwierdzić, że obok cech właściwych wieł- kim przywódcom, posiada Marszałek Piłsudski odrębne właściwości, które czynią Go bohate- rem Poiski i największym z wieł- 
kich Polaków, GŁ: 

Zgórą 40-letnia praca Marszałka Piłsudskie- 
go propagatorska, publicystyczna, wojskowa, 
i wreszcie praca męża stanu, stanowi na przestrzeni zgórą czterech dziesięcioleci jedną 
logiczną całość, Marszałek Piisudski nawiązał krwawo przeciętą nić usiłowań narodowych 63 toku z dniem dzisiejszym. Zrodzona z trady- tył myśl odwetu, walki o ni i dą 
żenia do samodzielnego bytu narodowego z0- 
stała przez Niego realizowana konsekwentnie 
metodami i sposobami uzależnionemi od cza- 

A. węc w latach dziewięćdziesiątych i dzie- 
więćsetnych, walka rewolucyjna z caratem, po 

kilkakrotnie 

Wykonuję je w 
i chcę wyko- 

szukiwanie sił i oporu w narodzie, przyzwy- 
czajanie odważnych do stawania Oko w oko z przeciwnikiem. Później tworzenie polskich sił 
zbrojnych i przyzwyczajanie społeczeństwa 

-do myśli posiadania własnego wojska, wresz- 
cie akt wojskowo - polityczny w dniu 6 sierp- 
nia 1914 roku i cała epopea legjonowa, jako 
wyraz dążenia, aby w zmaganiach narodów 
podczas wojny światowej nie zabrakło pol- 
skiej szabli. 

Marszałek Piłsudski nie waha się po zała- 
maniu trontu rosyjskiego, a więc rozerwania 
trójzaborowej obręczy dńszącej Polskę, zwró- 
cić się frontem przeciw pozostałym zaborcosa 
Austrji i Prusom, posiłkując się nanowo me- 
todą walki konspiracyjnej. 

Epopea Łegjonowa przerwana jest narazie drutami obozów koncentracyjnych a w pod- ziemiach działa POW Magdeburg. Po nim naj większe, jak przyznaje, zwycięstwo nad wias- 
nem społeczeństwem,  jednogłośne powołanie go w 18 roku na Wodza i Naczelnika Pań- stwa. 

Niepodległość zdobyta. Trzeba obronić ja i 
utrwalić przez zmontowanie najwyższych 
władz w państwie. Jedna z większych w dzie: 
jach świata wojen w 1920 roku wygrana taien 
tem wodza i bitnością żołnierza. Pozostaje 
dzieło najtrudniejsze; „konstrukcja władzy w 
państwie. Napotyka tutaj na trudności, bodaj 
że największe bo umocnione ujemnemi trady- 
cjami Polaków, którzy władzę chcieli mieć 
taką, żeby była i żeby nie była. Władza w 
Polsce dzisiejszej musi być trwałą, mocną, spra 
wną i zdecydowaną , bo tego wymaga układ stosunków zewnętrznych i budowa państwa 

wano! sie Piłsudski dokonywu- 
je eksperyment: przypuszcza, že  nastą 
odrodzenie moralne Polakó' Gdy życie te- 
mu zaprzecza „nie waha się pošza- 

nowanie władzy przez czyn majowy w 26 ro- 
ku. . 

Całą działalność Marszałka Piłsudskiego 
dzielę na 4 okresy. Dopatruję się jedności my 
śli, decyzji i działania. Trudność zrozumienia 
Marszałka przez wszystkich może polega na 
tem, że operuje on większemi kategorjami cza 
su, głębiej wnika w istotę zjawisk i nawyk- 
ły myśleć metodami historycznemi — ustala 
finję rozwojową wypadków. Do tych przewi- 

ej. 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI NIECH ŻYJE! 

Na całość akademii złożyły się produkcje 

chóru i orkiestry KPW, pozostającej pod kie- 

rownictwem p. Gładzikówny i p. Dyboskie- 
go. 

Bardz 

  

zo miłe i udatne występy dzieci z 

przedszkola i szkoły powszechnej przy Ogni- 
sku urozmaiciły tańce dokonane przez p. Sa- 
winę - Dolską i Panelową (akompanjament) 
przy współudziale całego personelu nauczyciel 
skiego. 

Kolejarze zgromadzeni na akademji, wysłali 
do Marszałka depesżę hołdowniczą. 
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2 wyprawy po słańce 
Podajemy dalszy cąg wrażeń z 

wycieczki narciarskiej p.p. Gra- 
bowieckich. 

WISŁA — BARANIA GóRA (1245 M.) 
18 kilometrów łagodnego podchodzenia 

wzdłuż (Wisły, a mastępnie Czarnej Wiseł- 
ki, która posiada brzegi dostępne i tuż o- 
bek dobrą do jazdy drogę. 

Biała, naltomialsitt Wisełka. (z połącze- 

nigj Białej Wisełki z Czarną powstaje Wi- 
sta) wypływająca z licznych „okopów na 
szczycie Baraniej Góry, (biegnie omal że 
miedostępnym w zimie sziklanym wąwozem, 

przysypamym 1 i pół metrową warstwą 
śniegu. 

Szlak bamdzo ładny, łagodnie wznosi się 

ku górze. Żywem urozmaiceniem jest — 
wspomniania Czamnia Wiselka z licznymi 
wiodospadami i kamiemistem dnem. - 

Ale wróćmy do Baraniej Góry. 
A więe początkowo łagodnie wznosząca 

się droga. wi pewnym momencie zaczyna — 
gwaltownie prowadzić w górę. Po wyjściu 
z lasu widzimy, że jesteśmy u stóp samej 
Baraniej. 

Na północnym stoku widoczne są zabudo 
wamia: miższe — (to leśniczówka i wyższe 
— schronisko. 

Gospodarzem tego schroniska jest nie- 
Jaki p. Kmakar, człowiek nadzwyczaj goś- 
ciany į enengiezny, a umiejący powiązać 
dhwilowych swych gości dziwną nicią sym- 
patji. Sam jest zapalonym narciarzem a 
mająe do pomocy miemniiej miłego i uro- 
dziwego R., organizuje wycieczki, kursy 
dla początkujących zaawansowanych. 

LS 

Wilia stale wzbiera 
OCZEKIWANE JEST DALSZE RUSZENIE LODÓW 

WILNO. — Wczoraj rano ruszyły lo 
dy pod Michaliszkami, tak, że spływają- 
ca kra spowodowała dalsze podniesienie 
poziomu Wilji. 

O godz. 5-ej po poł. stan wody osią 
gnął 4 metry 92 cm. Wieczorem wody w 
dalszym ciągu przybywało, lecz już nie 
z taką szybkością. jak w dzień. 

Od godz. 5 do 7 poziom wody pod- 
niósł się zaledwie o jeden centymetr. O 
godz. 12 w południe poziom wynosił 4 
m. 75 cm. 

Niebezpieczeństwo. zatopienia całego 
szeregu miejscowości nadbrzeżnych sta- 
je się coraz bliższe. Wobec tego policja 
ma już sporządzony wykaz 25 domów 
mieszkalnych, które w pierwszym rzę- 
dzie będą opróżnione. с 

Ewakuacja nastąpi wówczas, gdy po 
ziom rzeki osiągnie 5 metr. 75 cm. 

  

Poziom Wilenki podniósł się o dalsze 
kilkanaście centymetrów. 

Według wiadomości nadeszłych z 
prowincji, Wilenka jest wolna od lodów 
na całej swej przestrzeni. W lasach ciąg 
"ących się wzdłuż rzeki śnieg jeszcze 
leży, więc dalszy przybór wody nie jest 
wykluczony. 3 

Wracając do sytuacji na Wilji, nale- 
ży wspomnieć że dalsze podniesienie się 
poziomu rzeki spodziewane jest z chwilą 
ruszenia lodów z pod Starej Wilejki, — 
gdzie Wilja jeszcze stoi. ' 

Podczas spływania lodów uległ uszko 
dzeniu most strategiczny na Antokolu. 
Uszkodzenie okazało się jednak niezbyt 
groźne, gdyż wartki bieg rzeki i spły- 
wająca kra urwały jedynie kilka słupów 
z ochraniającej most izbicy. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 19 MARCA 
Cisnienie średnie: 750. 

Temperatura Średnia: 4-5. 

Temperatura najwyższa: 8. 

Temperatura najniższa: -1-4. 

Opad: I mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

PROGNOZA POGODY P.1.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju zachmurzenie zmienne. 
Gdzieniegdzie możliwie przelotne deszcze 
Temperatura bėz zmian, słabe lub umiar- 
kowane wiatry południiowo - zachodnie 
zachodnie. 

MIEJSKA 
— Komitet Rozbudowy. — W przyszłym 

tygodniu zwołany zostanie Komitet Rozbudo- 
„Wy. Porządek dzienny wypełnią sprawy zwią- 
zane z udzielaniem pożyczek na remonty do- 
mów. Kredyt, jakim w tej chwili na ten cel dy 
sponuje Komitet, wynosi około 40.000 zł. 

Sprawa udzielania pożyczek na nowe bu- 
dowle drewniane rozpatrzona zostanie na po- 
siedzeniu specjalnem w innym terminie. 

Wschód słońca g, 5,26 

Zachód słońca g. 5,28 

Ks
 

— Rozszerzanie sieci prądu zmiennego. — ; 
Elektrownia miejska już w pierwszej połowie 
kwietnia przystąpi do robót nad przyłączeniem 
ul. Mickiewicza (od 3 Maja do mostu Zwie- 
rzynieckiego) do sieci prądu zmiennego. Po- 
dobne roboty będą również prowadzone w 
dzielnicy Subocz i kilku innych punktach mia 

sta. ю 
— Badanie mostów. — W związku z sytu- 

acją na Wilji specjalna komisja miejska zbada- 
ła stan mostów: Zwierzynieckiego i Zielonego. 
Komisja stwierdziła, że narazie niebezpieczeii- 
stwo przyczółkom mostowym nie zagraża. 

— Ceny w restauracjach. — Władze admi 
nistracyjne przystąpią wkrótce do badania 
cenników w restauracjach w celu stwierdzenia 
czy nie są one zbyt wysokie w porównaniu 
z cenami rynkowemi. Е 

— Pomoc biednym. — Wobec krytycznej 
sytuacji finansowej miasta wydział opieki spo- 
łecznej magistratu zmuszony był ograniczyć 
kredyty na zapomogi. Trzeba zaznaczyć, że 

piło ilość wpływających podań o zapomogi z tytu- 
łu ubóstwa nie uległa spodziewanemu zmniej- 
szeniu, przeciwnie w ostatnim nawet tygodniu 
wzrosła. Średnio wydział opieki społecznej ża 
łatwiał dziennie blisko 150 tego rodzaju podań. 
Mimo szczupłości funduszów, magistrat stara 
się w miarę możności przychodzić z pomocą 
najbiedniejszym czy to w formie czasowej pre 
cy czy też w formie zapomogi. 

Opłaty od kwitów komornianych. — W celu uniknięcia nieporozumień magistrat otrzy- mał wyjaśnienie, że wolne są od uiszczani. 
o а Zania 

kwitów komornianych na rzecz bez- 

robotnych jedynie mieszkania 1 i 2-izbowe. — 
Mieszkania 2-pokojowe z kuchniami należy: u- 
ważać za 3-izbowe, a więc uiszczające opłaty. 

— Na roboty do Łotwy. — W związku że 
zbliżającym się sezonem rolnym spodziewane 
są rekrutacje robotników rolnych na roboty do 
Łotwy. Dzięki temu liczba bezrobotnych uleg - 
łaby znacznemu zmniejszeniu. 

WOJSKOWA 
— Ochotnicy wojskowi. W ciągu kwietnia 

mogą składać podania o przyjęcie do służby 
ochotniczej w wojsku urodzeni w latach 1913, 
1914, oraz 15. 

Po -1 maja przyjmowane będą zgłosze- 
nia jedynie od kończących szkoły średnie, któ 
rym przysługuje prawo do skróconej służby 
wojskowej 

` KOLEJOWA 
— Kolejowe przesyłki gazetowe į książko- 

we. — Z dniem I kwietnia kolej obniża tary- 
ię za przwóz paczek gazetowych od 20 do 
70 proc. zależnie od odległości. 

Również zostanie obniżona taryfa za prze- 
wóz książek o 20 proc. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— T. N. S. W. (Tow. Naucz. Szk. Średn. 

Wyższ.) zarząd Koła Wil. podaje do wiado- 
mości swoich członków, iż we wtorek, dnia 2i 
b.m. o godz. 19 m. 15 odbędzie się w gimn. in:. 
A. Mickiewicza walne zebranieczłonków Koła. 
Porządek dzienny obejmuje: 1) referat kol. dr. 
J. Rybickiego na temat „Nauczanie jako czyn- 
nik wychowawczy”, 2) sprawozdania, 3) Wy- 
bory władz Towarzystwa. Goście —mile w- 
dziani. 

— środa Literacka. 22 b.m. poświęcona 
będzie Litwie Kowieńskiej, a w szczególności 
najświeższym wiadomościom z życia kulturał- 
nego w Kownie. 

Zarząd Wil. Oddziału Zrzeszenia Gco- 
gratów komunikuje, iż w poniedziałek z dnia 
20-III b.r. o godz. 18 m. 15 w lokalu gimn. Eli 
zy Orzeszkowej odbędzie się walne zebranie 
członków. Na porządku dziennym: 

1) sprawozdanie z działalności Koła. 
2) wybory nowego zarządu. 
3) Referat p. Z. Domaniewskiej. 
—.Z T-wa Eugenicznego (Walki ze ZWY- 

rodnieniem rasy). 23 marca w lokalu poradni 
eugenicznej (ul. Żeligoweskiego 4) docent dr. 
Jankowska wygłosi odczyt na tenfat „Znacze- 
nie dziedziczności w chorobach psychicznych 
Początek o godz. 5. Wstęp wolny. 7 K 

— Koło Etnologów Stud, USB. W ponie- 
działek dnia 20-III r.b. o godz. 18-ej odbędzie 
się w Zakładzie Etnologii USB. (Zamkowa 11) 
zebranie naukowe Koła z pogadanką prof. C. 
Ehrenkreutzowej p.t. „Stan obecny badań etnc- 
graficznych we Francji. Wstęp wolny. Go- 
Ście mile widziani. 

— Walne zebranie Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa Oddziału Wileńskiego ZHP. — Zarząd 
Koła Przyjaciół Harcerstwa Oddziału Wileń- 
skiego na zasadzie par. 8 regulaminu Koła po 
daje do wiadomości, że zwyczajne walne ze- 
branie członków Koła odbędzie się w dn. 26 
marca 1933 r. w dużej sali konferencyjnej Wi- 

Bo Urzędu Wojewódzkiego (pl. Magdale 
ny 2). 

Równocześnie zarząd Koła komunikuje, że 
w razie niedojścia do skutku zebrania w termi 
nie pierwszym, określonym na godz. 12 zebra- 
nie zwołane będzie w terminie drugim o godz. 
12.30 będzie prawomocne przy każdej ilości ze 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr na Pohulance. — Dzisiejszy „Ta- 

ni poniedziałek* będzie jednym z ostatnich 
przedstawień sensacyjnej sztuki _ „Dziewczęta 
w mundurkach'*, Ceny o 50 proc. zniżone. 

Jutro we wtorek 21 III. o godz. 8 wiecz. 
„Pocałunek przed lustrem* po cenach propa- 

Podczas naszej bytności odbywały się 
zawiody o odznakę P. Z. N. to też wybraliś- 

się na mie. 
Mówiąc już o tnasie trzeba niadmienić, 

że bamdziej oryginalnej i mniej rwyyma- 
gającej umiejętności jazdy od narciarza 
— trudno sobie wyobrazić. 

Start i metę wyzmaczono na Oślej Łące 
(tu wogóle cały zwierzyniiec możma uło- 
żyć: Baramiia Góra, Ośla łąka, Kobyle, — 
Koziniec, Wilczy, Groń, Kobyli Szałas i t. 
P.). 

Od startu do połowy tnasy lekkie, ró- 
wne  podchodzenie. (coś w; rodzaju naszego 
Równego Pola do Rowówi Sapieżyńskich, 
po wygładzeniu większych nierówności), 
mo a mesztia tnasy to długi zjazd zakosem, 
zaczynający się 100 mtr. pod szczytem a 
piegnący prawie do mety. 

Poziom zawodników: naogół niski: (po- 
za wyjątkami). W miejscach gdzie niie nie 
trzeba: było umieć, jak tylko ttwochę pew- 
niej stać ma martach (które same leciały do 
mety po złotą odznakę) „sypali* się ludzie 
talk straszliwie! 

I mimo to, nie (było nikogo, kttoby od- 
znaki nie zdobyłł, 

Przez caty dzień panowała mgła i tylko 
gdziemiegdzie,  przeglądaly pnomienie — 
słoneczne. 5 

Za pięknie tu jedniak bylo, żeby wy- 
jechać bez zdjęć. Postaniowiliśmy: więe cze- 
kać mia słońce. 

A fotografować bylo co! 
Nie cudowmiejszego już w, życiu chy- 

ba nie ujrzymy. 
Ludzie zwą tę górę Baranią, ponieważ 

Turystyka 

Wiycieczkowej Okręgu Szkolnnego Wileūs- 
sikiego, aikeja kitėra cieszy się dužem wzię- 
ciem i popularnością. Nie od mzeczy więc 

będzie wi sposób fnajfmentyczny zapoznać 
się z jej dorobkiem jpozytywijym. 

Komisja w ciągu roku zaledwie (pow- 
stała bowiem w lutym 1932 r.) mdziałała 
wiele, przyczymiając się do wydatnego 

podniesienia zamiłowiamia do turystyki. 
Inicjator zomgamiizowanej akcj wy- 

cieczkowej Kurator Kazimierz Szelągowski 
postawił przed! komisją do rozwiązania — 

dwa zagadnienia: 1) Opracowanie planu 
i sposobów  nozwimięcia akcji wycieczko- 
wej młodzieży szikolinejj 2) ustalenie — 

miejscowości, w. których maležy zorganizo- 
"wać szkolne schnomiska' wycieczkowe. 

Trzeba przyznać, że zamierzone cele, 
mimo stosunkowo krótkiego czasu, zostały 
już częściowo zmealizowane, dzieki owioc- 
nej pracy członków, komisji. 

Na szeregu zebrań nanczycielii kmajo- 
zmawców| zostały omówione sposoby oży- 
wienta elkeji  wyeieczkowej, ongamiizacja 
tamich wycieczek (pieszych, wodnych, 
rowerowych), trasy wycieczek . (Okolice 
Wilma i dalsze), Prócz tego zapoznano się 
ze stanem obecnym istniejących schno- 
mėsik wycieczkowych. 

Dalszym etapem planowej (działalności 
turystycznej było  zomwganizowamie kursu 
przewodników: po Wiilnie dla nauczycieli — 
szkół powszechnych. Z wydatiną „pomocą 
przyszło w tym wypadku  Towanzystwo 
Kmajoznawcze (W ciągu 20 godzin uczestni 
cy pod kierownictwem wybitnych sit kra- 
EPS TVT END 

Rocznica imienin Ś.p. 
Józefa Montwiłła 

Tradycyjnym zwyczajem  praktykowa 
nym w ciągu 22 łat, dnia 18 manca jako 
w wigiliję dnia imienin miezapomniianego w 
dziejach Wilma Józefa Momtwiłła, w ko- 
ściele św. Kazimierza odbyła się uroczy- 
ste nabożeńsitwio. za duszę zmarłego filan- 
'tmopa. Mszę św, celebriowiał ksiądz Prałat 

  

Leon Żebnowski. Pienia religijne wyłko- * 
mał dhór „Lutni!*, pod! batutą ;p. Szczepań- 
skiego; solowe mumery odśpiewali amty- 
ści operowi p. Heimdrichówna i p. Lud- 
wig. Po skiończonem nabożeństwie ksiądz 
prałat Żebrowski w' przepięknem przemó- 
wieniu scharakteryzował postać zmar- 
lego dziiałacza. 

Trzeba być mistrzem słowa, aby. pótra- 
fić z taką precyzją skinystalizowač czystą 
duszę $. p. Józefa Montwiłła. Takim wiła- 
Śnie okazał się złotousty kaznodzieja, któ- 
ry z całą subtelnością uwypuklił postać 
Solenizanta. Nabożeństwo (powyższe zgro- 
madziło miemal całe stare Wilno, któ- 
me stawiło się, aby uezcić pamięć fak za- 
służonego dla Wilna Męża. Szkoda tylko 
że nie zauważyliśmy nikogo z przedstawi- 
cieli miasta. dla którego majwięcej sił i 
prłacy położył ś, p. Józef Momitwiłł. 
EIRBEREZREWERETRIESZ RPTYPORE ZZRRZYD: ЭЗЕНО 

gandowych (od 20 gr.). х : 
We šrodę 22 III. wraca na afisz „Omal nie 

noc poślubna”. 
— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy El 

"ny Gistedt. — Melodyjna, urocza operetka Le- 
hara „Wesola wdėwka“ wypelni repertuar dni 
najbliższych. Dziś ujrzymy ją po raz trzeci w 
świetnem wykonaniu całego zespołu artystycz - 
nego z Elną Gistedt na czele. Wielkiem uroz- 
maiceniem widowiska są produkcje taneczne 
"zespołu girls, oraz znakomitej pary baletowej 
R. Goreckiej i W. Morawskiego. Reżyserował 
K. Wyrwicz - Wichrowski. Zniżki ważne. 

— Przedstawienie propagandowe „Peppi- 
ny". W najbliższą środę odbędzie się przedsta 
wienie z cyklu propagandowych. Wystawiona 
zostanie wytworna kamedja muzyczna Stolza 
„Peppina”. W roli głównej Elna Gistedt. Ce- 
ny propagandowe. 

CO GRAJA W KINACH? 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 
PAN — pieśń. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 
HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 
CASINO — Ja w dzień ty w mocy | 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. Szukiel Zenon 

(ul. Łokieć 3) i Krzyżanowski Antoni (Belwe- 
derska 32) skradli z mieszkania Jankowskiej 
Salomei (Antokolska 6) 99 złotych gotówką. 
Zatrzymano ich ze skradzionemi pieniędzmi. 

Płaskorzeźbię, przedstawiającą port w 
Gdyni, skradziono Kunickiemu Antoniemu (Kra- 
kowska14). ż 

— Złodziej z krową. Policja aresztowała 
Wołejko Józefa, bez stałego miejsca zamieszka 
nia, z krową, skradzioną we wsi Dworczany, 
gm. mickuńskiej Kibortowi Witoldowi. 

(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

ILENZANÓW Tydzień sportowy. 
oagiś spaliło się na niej przeszło 300 szt. 
pansmów. Dziś turyści „baranieją” ra tem 
miejscu z nadmiaru wyrażeń, 

Proszę sobie wycbrazić matjestat bia- 

tego, 10-cio metrowej wysokości, lasu, nie 
ośmieżonego, nie cszronionego, tylko po- 
prostu z jednej białej bryły 'wyciosane- 
go lasu. Wygląda wpnost niesamowicie. 

Jakieś hufce zaklęte stoją  nienuchomo 
ma straży Nieznanego. Nie się nie poru- 

a wyjściu z tej zaklętej kraimy, dalej 
w: stromę szczytu, — бга аапу % inny, jeśli 
nie cudowniejszy, to. jeszcze bardziej nie- 
samowity świat. 

„Biala, otiwmaritia: polamia spowita mgłą i 
rozrzucotie mila niej pcjedyńcze, bądź gru- 
pami usadowiione postacie: stanców zgar- 
bionych, kumoszek gwarzących o tem i o- 
wiem, tam znów * rodzina: siedząca blisko 
siebie, bo zima przecie. 

A drogę na szczyt prowadzą  rozsta- 

wione wj równych odstępach stojące na 
baczność, wychudzoie postacie, miejscami 
całkiem wyraźnie wskazujące kanicialstym 
łokciem kierunek. 

Czar pryska przy mocniejszem dotknię- 
ciu takiej postaci. I gdy osypie się zmar- 
znęty i pogarbowany śnieg, zostaje tyllko 
zwykły, szary, słup z drogowskazem. 

Cóż dziwnego, że takie wiłaśniie miej- 
sce obrał sobie miegdyś sam arcylkisiąże 
Fryderyk austrjacki ma zameczek myśliw- 
ski! (obecne schronisko). 

Zialkopane niema czegoś tak bajecznego 
Skalne szczyty Tatr posiadają znowu. — 
callkiem inne piękno, które z niich żestt do- 
skonalsze — trudno powiedzieć. Najlepiej 
być tu, i tam. Graby 

w szkole 
joznawczych, poznali wartości Wilma, — 
potraktowane b. szenoko. 

Palącą kwestją było  zorganizowemie 
schnmoniska, któreby odpowiadało potrzeb- 

bom. Do roku 1932-go0 szkolne schronisko 
było oddame do prowadzenia Magistratowi, 
który umieścił je w lokalu mieodpowiedt 
mim, wobec czego Kuratorcjum zdecydowa 
do się wycofać oddany inwentarz i zor- 
ganizować schronisko, własnemi siłami, — 
iPan Kurator zarządził oddamie na cele — 
schroniska szkolnego część lokalu gim- 
nazjum im, Słowackiego. Po gruntownem 
wyremontowaniu już w maju schronisko - 
zostało oddane do użytku 

iPo uregulowaniu zagadnień  kmajozmiaw- 
czych w mieście przyszła kolej na bliższą 
i dalszą (okolicę, 

Walory turystyczne Trok mie mogły 
być mależycie ocenione z powodu pośpie- 
chu w jakim zwykle odbywały się zwiedza- 
nia. Postanowiono temu zaradzić przez 
zorganizowanie schroniska, któreby  uła- 
twiło kilkudniowy pobyt. w Trokach. 

Wynaleziono domek na terenie Semi- 
narjum i przystosowano go do użytku Wwy- 
cięezkowiego. 

Stopniowo więc zasiąg działania Ko- 
misji zwiększał się. Szybka realizacja 
projektów była najlepszym ie 
do dalszych coraz śmielszych zamierzeń. 

Liczne wycieczki goszczące rok rocz- 
mie nad jez. Narocz dały impuls do budo- 
wy własnego  schnoniska wycieczkowego. 
Komitet Budowy, powołany przez p. Ku- 
ratora ustalił plam budowy i rozpoczął ro- 

boty. Część potrzebnych funduszów uzy- 
skano w Ministerstwie, część zaś pochodzi 
z drobnych składek młodzieży, przezna- 
czonych ma cele turystyczne. Za parę ty- 
godni mowy objekt: zostanie oddany do 
użytku, 

Analogiczne schmonisko szkolne pow- 
staje w Augustowie, który ściąga dużo 
wycieczek, dzięki położeniu i zabytkom hi- 
storycznym, W tym miejscu maležy 
kreślić życzliwe stanowisko 
m. Augustowa, ikżóny, 
zycji potrzebny plac i zobowiązał się do- 
sitarczyć budulec. 

Do istniejących więc na terenie Kura- 
torjum 12 schnonisk szkolnych przyby- 
wają jeszcze dwa objekty. o pierwszorzęd 

= DOŁA zbór i iemiie tunysty ma te- 
renie szkoły mie miałoby calości, gdybyś- 
my, chociaż pobieżniie nie zapoznali się z 
kilku cyframi, które konkretnie i dobitnie 
sx ešlają | celowošė zamierzamych pla- 
mi . 

„ Ruch wywcieczkiowy stale wzrasta. Naj- większe rozmiamy przybrał ma terenie woj. Białostockiego ; minimalmie przedstawia się w niowogródzkiem. Ogółem w roku ubieg- łym liczba zamejestnowamych moglegów — doszła do 200000, z, których korzystały 2 5; ta młodzieży szkolmej. Cyfry po- - Świadczą one o zrozumieniu wśród przyszłego pokolenia haseł krajoznawczych ы 
„ W roku obecnym lada dzień zjawią SIĘ nia ulicach miast i miasteczek kreso- wych, pierwsze jaskółki turystyczne — 

gromadki zwiedzających. Praca Komisji 
Wycieczikowej pozwała: iprzypuszczać, że 
zmajdą one odpowiednie kierownietwo i 
należytą opiekę. Wchodzimy dzięki twór- 
czej imiejatywie i cii udoskomiale- 
niom w mowy okres turystyczny, którego 
hasłem będzie zwiedzanie szybkie, tame 

' Józef Lewon 

Plerwszy krok bokserski 
„Pierwszy krok* bokserski Wil. O. Z. 

B. ściągnął zawodników. wszystkich miej- 
н klubėwi „Poziom walk za wyjąte 
iem muszej, gdzie młody żaksista 

Sanidler zaprezentował się 'z najłępszej 
strony  wyjpadł mieszczególmie я 

Waga muszs: Sandler (ZAKS) — о0 
ładnej a zdecydowanie na 

Kogucia : i : stę wad kina zdobywa mistrzo- 

OWA: Lepszy, technicznie Szezypi 
rek (AZS) zwycięża Krupkę-(Pogoń). | -, Lekka: iewicz po zażartej walce 
bije Daukszę (P). | 

Srednia: Miaziuta (P), bije wysoko U. 

Półśrednia: Sefal (P), wygrywa Guszańskim(Makabi). я 
Półciężka: Mróż po ostrej walce, род- 

::!8 sa przeciwnicy idą o azzotnie 
zwycięża Grygorjewa (A78), 

Ciężka: Moryc (Ognisko), . 
zapaśnika zwycięża Jasiniowskiegny, Tape 

 



    

WIEC ANTYNIEMIECKI 
WILNO. — Wczoraj w dzień w sań b. te: 

atru przy ul. Ludwisarskiej odbył się wiec, 
zwołany przez związek kupców żydowskich. 
Wiec miał na celu zaprotestowanie przeciwko 
estatnim represjom, jakie spotkały żydów w 
Niemczech, oraz zainicjowanie bojkotu towa- 
rów niemieckich. Na wiec przybyło około < 
tysięcy osób. Z powodu przepełnienia sali wi: 
le osób nie mogło dostać się do Środka. 

Wiec zagaił prezes inż. Kawenoki. Przema- 
wiałi dr. Wygodzki, dr Szabad, Kapłan - Kap 
łański, i Smuszkin. o omówieniu obecnej s,- 

tuacji w Niemczech wyniesiono rezolucję, wy- 
rażającą protest przeciwko prześladowaniom i 
zalecającą bojkot towarów pochodzenia niemie 
ckiego, Rezolucja kończyła się alepem do wszy 
stkich organizacyj gospodarczych, aby popar- 
ły w całej rozciągłości stanowisko kupców ży 
dowskich. 

* * * 

Spodziewane jest oficjalne wypowiedzenie 
się gminy żydowskiej w Wilnie w sprawie re- 
presyj antyżydowskich w Niemczech. 

Nie zab li lecz zbiegła 
WILNO. — W Landwarowie przy rodzinie 

żydowskiej Butryniowiczów pracowała jako siu 
żąca Steianja Rustowiczówna. Przed kilku 
dnłami Rustowiczówna niespodziewanie zaginę 
ła. W związku z tem rozpowszechniły się po- 
głoski, iż dziewczyna została zamordowana.— 

ki i i li i RA i ODA 

Dochodzenie połicyjne wykazało całkowitą bez 
podstawność tych pogłosek, bowiem okazało 
się, że Rustowiczówna zbiegła z Landwarowa 
1 mieszka obecnie w Wilnie u znajomych Ła- 
pińskich przy ulicy Cedrowej. 

   
Będziesz z siebie zada woiony — 

pielęgruj zęby pastą PULSA 
MORIEZZCFTUORERA GA AGOCZ OKODCH BATE 

  

TURNIEJE KORESP. „SŁOWA 
Turnieje korespondencyjne „Słowa 

wzbudziły ć znaczne zainteresowanie 
w szcególmości śród szachistów powiabo- 
wych miast woj. Wileńskiego i N owogrėdz 
kiego. Liczne zapytania w sprawie turnie- 
jów oraz kilka zgłoszeń pozwalają przy- 
puszczać, że pierwsza grupa już zostanie 
uruchomiona w dniach najbliższych. 

Dalsze zgłoszenia: należy nadsyłać pod 
adresem: Inż. Wł. Jacewicz, Wilmo, ul. 
św. Jacka 9 — 1. 

Regulamin tumniejowy został wyłdru- 

kowany w Nr, 71 „Słowa z dnia 13 mar- 
ca b. r. 

Ze względu na to, że posunięcia nogą 

być wysyłane pocztą jako druk (5 gr.), — 
(koszii udziału w 'tumnieju wypada miesięcz- 
nieokoło 2 — 3 zł. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO KLASY A. 

Turniej o mistrzostwo klasy A, Wil. 

T-wa Szachowego gromadzi! codzienaie 

liczne rzesze milłośniików gry szachoa ej 

w lokalu T-wa którzy. m zaciekawieniem 

przyglądają się przebiegu . poszczególnych 
partyj. Toczy się zawzięta walka o każdy 
pół punkta, ponieważ uczestnicy turnieju 
którzy zdobędą 65 proc. możliwych do 
zdobyca puniktów, wehodzą do „extra kla- 
Sy graczy wileńskich. 

O wiele smutniejszy los spotka graczy 
którzy mie zdobędą 25 proc. — możliwych 
punktów. Gnozi: im spadek do klasy В. 

Po sześcu rundach na czoło tabeli tur- 
niejowej zdecydowanie wysunął sę ben- 
jamimek klasy: A — p. P., młody i utaien- 
towamy gracz, który zdobył 4 i pół p. (5). 
Tuż za nim znajduje się p. Borkum, który 

ma 4 p. z 5 partyj. 
3 i 4 miejsce zajmują p. Karasiński i 

Judelewiicz, mając po 3 p. 
Dalej następują: p. Sienidki — 2 i pół 

p. (4).; pp. Brožyūski, Kurmim, Stankie- 

miiez, Istėonzy: zdiobylli po 2 p. Reszta gra- 
czy zdobyła mniej miż po 2 p. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO KLASY B 
Zorganizowany przed poru miesięcami 

turniej 6 misfrzostwo klasy В. Wil. T-wa 
Szach. już zostalł zakończony. 

Mistrzem klasy B został p. Skidelski, 
młody i utalentowany gracz. 

Drugą i tmzecią magrodę podzielili pp. 
Sogołowińcz 1 Wejsemiberg, zaś 'czwiartą — 
nagrodę zdobył p. Smoleński. 

Należy że komitet law: 
lifikacyjny W. T. S. na najbliższem po- 
p zaliczy powyższych graczy do kl. 

Uroczyste mozidaniie nagród nastąpi w 
sobotę dmia 25 marca o godz. 19-tej w lo- 
kalu Wid. T-wa Szachowego. 

SEANS GRY JEDNORAZOWEJ 

W sobotę dmia.25 marca o goda. 19-tej 
mistrz Wilna p. 5. Tirsztein. w lokalu Wil, 
T-wa Szach. da seans gry jednorazowej na 
kilkunastu. szachownicach. 

Należy przypuszczać, że seans mistrza 
jak zwykłe zgnomadzi liczme rzesze miło- 
śników gry szachowej. 

« 

FELICJA ROMANOWSKA, 

ZADANIE Nr, 17. 

J. Paluzie y.Lucena — (Hiszpania) -— 
Win. Sehachz. 1928 r. 

BIAŁE: K h2; H af; W e6; G b4, c2; 
piony: c5 d2, e3, 15, g3, h4 (11) 

CZARNE: K e5; W h7; G £7; h8; 

piony a5, b7, e4, c7, e7, gź, h6 (11) 
Mat w 3-ch posunięciach, 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 16 

A. Kubel — (Leningrad) —  Szachmaty 
1933 mr. . 

1. H в6 — Ы1! 
1... & @7хеб; 2. Н 515 + ; К d5—d4; 

3. H £5—65 mat. 
1... Kd5Xe6; 2. Gfl—cśt; K e6—f6; 

3. H bL—f5 mat. 
1... GdfXe6; 2. H bl—b4 .. . 

3. H b4—c4 mat. 
1... 8 el—d8; 2. H bl—b3+, K d5—e4; 

Н b3Xd8 mait, 

PARTJA Nr, 

9-a part a matchu — Stockholm 1920 r. 

BIAŁE CZIARNE 

E. Bogolubow A. Rubinstein 

1e2—e4; e7—%5; 2. S gl—f3; S b8—06; 
3. S bl—c3; S 28—f6 4. G f1—b5; S c6—e4 

5. 13 X65; S f6Xe4; 6. S c3xe4; S d4xb5 
7. 8 e5XfT! Н d8—e7. 

QCzarne poświęcają jakość licząc że 
białe nie - zdołają unatowiać skoczka f7. 

O ileby czamne zabili konika królem 
K e8X£7; nastąpi 8. H d1—d5 + 
i później — 9. H d5 Xb5. 

8. 8 £T+h8; H e7Xe4+-; 9. K el—fl; 
S b5—d4; 10. h2—h4. 

Białe przystępują ido rattowamia swegc 
skoczka h8, grożąc wyprowadzeniem wie- 
žy hl przez h3 ma pole f3. 
10. ... b7—b5; 11. d2—d3; H e4—f5; 
12. G cl—gó; g7—g6; 13. H dl—d2; 
G 18—g7, ; 

Czarme ostainiem posunieciem pNzypie- 
czętowują zgubę białego S h8, lecz pozy- 
cja czannego króla godna jest politowamia:! 
14. W al—e1+; S d4—e6; 15. h4—h5; 
g6Xh5; 16. W hlxXh5; G g7Xh8. 

Skoczek h8 jest zdobyty, lecz przegra- 
na czarnych jest kwestją kilku posunięć. 
17. H d2—pb4; c7—c5. 

Jedymy ratunek! Na 17. .. . dr—d6 
białe odpowiadają 18. g2—g4; H f5—77; 

19. H b4—e4; W a8—b8; 20. W h5XhT 
i białe wygrywają. Na 17... K e8—17 
białe odpowiadają 18, H b—e7+ ; 
K f7—b8; 19. W e1Xe6; d7TXe6; 
20. G g5—h6 i mat w mastępnym posumię- 
ciu albo hetmanem na fb albo wieża na e5. 

18. H b4—h4; K e8—f7; 19. G g5—d8; | 
H f5—g6; %0. W h5—h6; H g6Xh6 
› — Зейупе posunięcie! Jeśli 20. .... 

srywają. 
21. H h4xXh6; S e6Xd8; 22, H h6—h5+- 

i czarne poddały się, bo jeżeli 22. ... 
K f7—f8 nastąpi 23. W' el—e8+ i cza 
przegrywiają gońca lub skoczka. Jeśli 
22... . K f1—%6, to 23, H h5ó—e5+ i czar- 
> a PONI gońca h8, mają b. słabego 

— PABRYCZKA ZAPALNICZEK. W mie- 
szkaniu Windusa Jana, pracownika Państwo- 
wej Fabryki Tytoniowej w Wiłnie, zam. przy 
ul. Stefańskiej 38 — 13 wykryto nielegalną ia- 
brykę zapalniczek. Podczas rewizji znaleziono 

10 mosiężnych zapalniczek całkowicie zmon- 

towanych, 8 szkieletów zapalniczek, oraz dwa 

pudełka różnych kółek, sprężyn i innych skia- 

dowych części zapalniczek. Wszystkie zapal- 

niczki i ich części składowe przesłano do U- 
rzędu Akcyz i Monopoli Państwowych w Wił 

nie. — Wydział Śledczy prowadzi dalsze do- 
chodzenie. 

— SZOPENFELDZIARZ. — Aresztowany“ 
został niejaki Michał Lisowiec, rodem ze Lwo 
wa, który dokonał w mieście szeregu kradzie- 
ży sklepowych. Złodziej zatrzymał się w hote- 
lu „Popow* przy ulicy Zawalnej, gdzie znale- 
ziono walizę oraz portiel zawierający szereg 
skradzionych rzeczy a ponadto 30 par dam- 
skich pończoch. 

Aresztowany narazie symulowai obłąkanie. 

— Kto strzelał? — Onegdaj wieczorem po- 
sterunkowy policji pełniąc służbę w pobliż 1 
gmachu Sądu Okręgowego posłyszał od stro- 
ny płacu Łukiskiego wystrzał rewolwerowy. 

Kto strzelał niewiadomo. 
— Złodziej żywności. — Ubiegiej nocy zi» 

dzieje przedostałi się do mieszkania Sary Złat 

kinowej przy ulicy Wiłkomierskiej 102 i skra 

dli artykuły spożywcze. 

Maszyny do szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne ameryksńskie rekoustruowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników 

grodźięh/ka 
—AKADEMJA KU CZCI DNIA IMIE- 

NIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUD- 
SKIEGO. (W. dniu 18 b. m. w: teatrze miej- 
skim odbyła się wobee przedstawicieli — 
władz i wojskowości uroczysta  akademja 
ku czci dnia imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego podczas której została mada- 
na dępesza do. Wodza Narodu tmešci maistę- 

  

  

Marszałek Jozef Piłsudski, Warszawa — 
Belweder. — „Zebrami na uroczystym ob- 
chodzie dniia Imienin Pierwszego Marszal- 
ka Polski grodnianie przesyłają Ukochane- 
mu. Wodzowi Narodu wyrazy majgłębszej 
czci, hołdu i oddania wraz z życzeniem 
długich lat pracy dla dobra i potęgi Rze- 
czypospolitej“, 

Prežydjum komitetu podpisali: 

klicki, Balimger, Korzeniowski, 
Terlikowski. 

Program akademii obejmował przemó- 
wienie posła Terlikowskiego, oraz odagra- 

ma została pnzez zespół artystów Teatru 
Miejskiego — 3 akt. komedja p. t. „Wąsy i 
peruka. 

MM 

Zabo- 
Stasiak, 

    KTYANKGAWANA 

žwiekowe Kino 
Dominikańska 26. 

   
OLLO* 
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9-letni genjalny malec znany z iilmu „CZEMP* 
ulubieniec publiczności 

Jackie Cooper 
w otoczeniu sł. filmowych RYSZAR- 
DA DIXA, BORYSA KARLOFFA i M. SCHIL- 

LINGA we wzruszającym filmie. 

DONAWAN 
Režyserji FREDA NIBLO 

Początek senansów o godz. 6, 8, i 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
Šredka od edcisków 

prow. A PAKA, B 

10.15 

    

  

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REwJA” Ostrobramska 5. 

„ZEBRA 
Przepiękny rz 

W rolach głównych: Najwi 

Najgłośniejszy film Doby obecnej! 

K Z Ba 
"281 

GDADU““ 
dramat wschodni o bajecznie bogatej wystawie. 
iększy tragik amerykański S. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 

Początek o godz. 5—7—9. W sobotę i niedzielę o godz. 3. 
  

  

  

Już d.tś rewela.y;ua premjeral Najuowszy lim piouustji „sYwAINO” — Mosnwa 1:33 r 

    

  

Dzwiękowe ; в = 6 4 
Kino 

| ||| W g pow. głosn. pisarza rosytsk Maksyma Gorkija Reżys. Piotra Btowa. W rcl gł'ertyści teatru artyst. w Mesiwie 
Oryg. pieśni w wyk. chóru Moskiewsk Opery Parstw. Film przewyższający wszystkie dotąd widziane 1 1my sowieckie. 

tel. 92 Nad p ogram; dodat-k produkcji sowieckiej „ULICAMI W POPRZEK" 
el. 926 Balkcn 40 gr. Parter ua | s<ans od 80 »r na pozostał seonsv od 90 gr. Sense 4, 6, 8 i 10.15 

p A JEDNAK KINO „PAN“ PRZODUJE! ostatni 24 3 33 ; _ 
dzień Lujfzjcie masz reprtnr a miw erdicie się W przekonania 

» ” że jedynie perły tegoroc nej šwia:oweį produk -/! mają się ukazać na n'szym ekcauie,— 
r Już w nastepoym ;rogramie ukaże sę świetny film „KOMENDA SERC' z Gustawem 
Е Froel ehem w rol t+t następnie po kolei ') „DANOVAN“ ze znanym m»lcem z filma 

5 = „Czemo* Ja.s'e Ca per i Bo ys Karloff, 2) gigantyczne dzieło króla reżyserów Cecila 
“ de Mileu „W CIENU KRZŽYŽA“, 3) Pieśń serca", 4) Ariana, 5) Dr. Mabuze, 

tel. 528 6) „4UMJĄ' e znan. Frankensteinem" Borys Karle! 
A wiąc Siedcie za naszym repartuare m.   
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CarNe 
Wielka 47, tel. 15-43 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„JA W DZIEŃ.., TY W NOCY..." 
„CASINO* 

Tytuł intrygujący. Okazuje się, że cho- 
dzi o łóżko. Mamilkurzystka pmacuje * w 
dzień, w nocy zaś pnzykładnie śpi. Na 
dzień oszczędna gospodyni! wynajmuje po- 
kój kelnerowi z mocniego lokalu. Lokatorzy 
nie znają się, wiedzą jednak o sobie, zmaj- 
dując nieporządki w szafie. Manikurzy- 
stka (Kate de Nagy) jest przystojna i 
zgrabna — to też cieszy się powodzeniem. 
Kelner (Fernand Gravey) — młody i we- 
soły, chętnie lubi poflirtować. Spotykają 
się przypadkiem ze sobą ma mulicy i zawią- 

zują znajomość, która mychło przybiera 
sendeczniejsze tony. Oboje udają zamoż- 

nych bon viveur'ów, Stąd: szereg zabaw- 
nych syliuacyj. Qui prio quo rozwikłał przy- 
padek,— taki sam, jaki zetknął tych dwo- 

je ze sobą. Szczęście nie komiecznie musi 
iść w parze z posiadaniem własnego auta i 

pałacu. Wystamczy pokoik ze  wspólnem 
1óżkiem. 

Film jest: iiemiecki (prod. Pommera) 
— ale wersja francuska. Obsada dobrana 
świetlnie. Kate ide Nagy jest wdzięcna i 

subtelna, Fernand Gnavey — nadzwyczaj 
natumajnie gra. Role drugoplanowe i epi- 
zodyczne są ujęte bez zarzutu. 

Jeżeli dodać do tego bezkonkurencyjnošė 
zdjęć, dobrą dźwiękowość i bamdzo ładną 
ilustrację muzyczną — całość wypada do- 
sikomale. 

Lefkkość treści pozwała widzowi na 
beztrosiką zabawę. Jest tu jednąk i głęb- 
sza myśł, (Proza życia (trudne warunki 
mieszkamiowie, ciężka praca)  zestawioma 
jest z urojemiami, jakie masuwają filmy o 
kochających się posiadaczach pałaców, aut. 

i tłumu służby. Obecnie oglądamy  frag- 

menty obrazu wyświetlanego w kinie na 
tem samem podwórku gdzie mieszkają — 
kelmer i manikurzystka. Zlekka ironicz- 
nie podkreślone zestawienie — zdecydo- 
rwamie w końcu przeobraża się w parodję 
„manzeń kinowych”, tak dhetmie  pnzez' 
wielu snutych. Umok życia nie polega na 
nobieniu kina z codzienności, — lecz na 
braniu wszystkiego  talkiem, jakie jest 
Nawet! jeżeli do okrzyku: życie jest pięk- 
ne! — przyjdzie dodać westchnienie. 

Dodatki dobre. Przegląd «ciekawy i 
zajmujący. Таа. С. 

POPIERAJCIE 1..0.Р.Р.! 
  

Cena detaiiczna za ffakon 

w nowym flakonie o podwójnej zawarłości tylko Zł. 550 

12) 

Zaiecanv przez lexarzy dla dzieci | dorasłych w przypadkach 

krzywicy, powiększenia gruczołów i wycieńczeniu ogólnem 

Jecorol 

raz elegancki letni garnitur. To wszystko. 

Mag. A. BUKOWSKIEGO 
(stosowany zamiast tranu) 

znacznie staniał 
zamiast Zł. 4 tylko Zł. 320 

   

„Rudy“ i zaproponował udział, w takiej 

Dziś „—- + Wesoły, zachwycający 

Początek searsów: 4, 6, 8, i 10. 

humorem i werwą wodewil filmowy 

W DŁiEŃ — TY w NOCY 
W rol. gł. KATE DE NAGY i FERNAND GRAWEY. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

15. W dnie św. o 2-giej. Wkrótce 
zabłyśnie na ekranie naszym wielkie arcydzieło 

F. P. 1 Mie odpowiada. 
Radjo wiieńskie 

PONIEDZIAŁEK dnia: 20 maca. 

11.40 — Przegląd prasy. 
11.50 — Kom, meteor, 

1157 — Czas, 
12.10 — Płyty 
13.20 — Kom. meteor. 
14,40 — [Program dzien, 

14,45 — Muzyka popularna (płyty) 
15.15 — Gielda roln. 
15.25 — Audycje dla: dzieci 
15.55 — „Wycieczka do Afryki* pogad. 
16.10 — Pogadamka muzyczna — wygł. 

pmof, M. Józefowiicz. 
16.25 — Francuski 
16.40 — „Przyrost. naturalny i dochód 

spoleczany: w Polsce“ — odczyt: wygł. 
Bobrowski. 

17.00 — „Blaski i cienie twórczośc 
szarda Wiagnera'* dwugłos T. Szeligowskie- 
go i St. Węsławskiego z ilustracją płyt. 

17.40 — Recital śpiewaczy 
17.55 — Program na wtorek 
18.00 — „Znaczenie dostępu do morza 

dla: (Polski w XV i XX w.* — odczyt dla 
maturz. wygł. prof. H. Mościcki, 

18,20 — Wiad bieżące. 
18.25 — Koncert żyzeń 
18.40 — „Powojenna polityka 

dowa“ — odczyt: litewski. 
18.55 — Rozmait, 
19.00 — Codz. ode. pow. 
19.10. — Rozmait. 
19.15 —Wil. kom. sport. 
19.30 — „Na widnokręgu 
19.45 — Pras. dz. radj. 

Ceny znacznie zniżona 

od 20 gr. 
  

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagielionowa. 

Ceny b. przystępne, mo:na z dosts- 

wą. Wiadomość: uł. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —3. 

GĄBINET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ш- 

  

  

Oz. | suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

i Ry- | szczuplający (panie). Natryski „Hormona* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

„| do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 108. 
WEB 

ya iz K AU ARO AE ESS 

| LF44 

DrGinsDEFQ RopowiTa 
choroby skórne wene-pRĄNCUZKA 
tyczne i moczoplcioWe. gdzicla lekcyj framca- 
Wileńska 3, od 8 — | skiego. — Zgłoszenia 

{ 4 — 8. Tel. 567. Mickiewicza 22 m, 15 
SPE NO co ad goda; Lelės TA 

      
niaro- 

  

3.00 — Opema „Dom Carlos" “a ESESIERINSES! TSRS 
.15 — Kom. meteor. ži 

23.20 — Muz, taneczna Kupno „Ožė 
HA J ACMAEIAS EE ! J AA < A o т 
PRZYFOMNIENIE „|| "lia z wyk wo 
zo FAPB'ARNI PRALNI = i M Q © CHEMICZNE! i GREMPLARNI „ii OTawiny ST sek 

, ti * m | 800 klg. do sprzedania ŚR biaga 
я ^ „EXPRESS eZ| Ul. Wodociągowa Db Ls Ra 
Em Wielka 3! (róg Szklanej) OZ |- m. 3. Szyny do szycia, by. jej 

Pros:.ę się przek. sć! 
gremslowanie 

Wilno, ul. WileAską 28, tel. 84 

(kwsrc. Solux, Diatermija) 
czynny cd 11 — 6 popsłudnis 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONE! 

Prasowanie ubrań i 
materisłów na poczekania. 

  

Lecznica Litewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

Opłata za utrzymania i wszelkie zabiegi 
lerarskie i rentgen. została obniżone. 

  
  ułatwić zarobkową pra 

ag Wincentego a Pau- 
lo i istotnie zastuguje 
na pomoc. © najsmniej- 

" sze prosi ofiary — skia 

bs t 
Niedźwiedzia 17 m. 7. 

    

POKO) 
6 DO WYNAJĘCIA 

dia kulturalnej osoby 
Labrowskiego 12 m. * 
= Žr m o 
POKOJU, lub dwóch, 
poszukuje bezdzietne „„Posady 
małżeństwo.Oferty pod 

Iš K. do Redakcji „Sło- Posadę 

  

  kasjera — kasjerki i   

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec, żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 2 14—6 
Kwiatowa 7, tel. 14-25,   kontrolera na wyjszd 

udzielę przy wypoży 
czeniu 10.0 zł za za- 
bezp  Jiglellońska 7/6 
od godz. 2—4 pp 

POriamówia 

L.0.P.P   

  

  

  

  

ganckie ubranie znalezione na odrynie. -— 

Wiieńska powieść Kryminalna 
XXIV 

Świt przedostawał się po przez brudne 
firanki herbaciarni Bukowskiego w Micku- 
nach. Leżałem na ceratowej kanapce, z go- 
rącym okładem na brzuchu, ćmiąc jednego 
papierosa za drugim. Z zadymionego puła- 
pu, zbudzone pierwszemi promieniami słoń- 
ca, zrywały się coraz nowe stada much. 
Ktoś rąbał drzewo na podwórku. Przyszedł 
Gracjanowski i zžmienit mi okład. Kazałem 
otworzyć okna. Buchnęło rozkoszną šwie- 
żością wiosny, mokrych, po nocnej burzy, 
liści, powiało przyjemnym chłodem poran- 
ku. Feraz mogłem myśleć raźniej. Oczywi-- 
ście domyśla się czytelnik, że oka-nie zmru- 
żyłem tej nocy. 

Е Co było zrobione źle, a co dobrze? Czy 
nie popełniłem jakiej gafy, z punktu widze 
nia policyjnego? Ach, niestety — tak. — 
Zaraz, zaraz trzeba sobie to wszystko w 
głowie uporządkować. — Narazie posia - 
dam kilka zeznań, z których wynika,: Bu- 
kowski utrzymuje za wiedzą policji i bez 
jej wiedzy, niewątpliwie też, tajemne 'sto- 
sunki ze światem przestępczym. Wiedział o 
bandzie „Rudego Griszki*, który obrał so- 
bie za punkt oparcia i kryjówkę '/ puszczę 
„awaryską. Jednym z etapów jego zbójec- 
kich wypraw, miejscem narad, oraz prowi-   

    

zorycznem schronieniem — była owa odry 
na. O tem też wiedział Bukowski. Nie wie 
dział tylko, o ostatniej jego wyprawie, szan 
tażu z dzieckiem itd., ałe ze słów naszych, 
odrazu się domyślił, że to Griszki robota. 
-— Więc dobrze. Żastaliśmy ich tam, wed- 
ług przewidywań Bukowskiego, i powinni 
śmy byli wszystkich aresztować. Tymcza- 
sem doszło do krwawej rozprawy. Natural- 
nie winę ponosi tu sam Giermanowicz, że 
za wcześnie, wyskoczył i Gracjanowski, 
że w chwili, gdy ja krzyknąłem: „ręce do- 
góry!”, on srzelił do najbliższego bandyty. 
W ten sposób zmusił tych trzech do samo- 

obrony. Hm, ałe ja strzeliłem pierwszy. Sta 
nowczo jestem za mało opanowany... A, 
przecież myślałem i chwaliłem się nawet. 
Ale zaraz: w rezultacie herszt bandy zwiał. 
Jeden jest zabity, uderzony przez Bluma ma 
pękniętą czaszkę, a strzełany przez Gracja- 
nowskiego ciężko ranny i majaczy. Ocalał 
„ylko dłatego, że kula, która mogła mu prze 
„ić serce, ugrzęzła w egzemplarzu książki 
р. & „Nowe formy Unji Kościelnej*, którą 
»andyta schowal do bocznej kieszeni, Nie 
mogą złożyć żadnych zeznań. W naszym rę 
kt. znajdują się trzy rewolwery, kij z sie- 
kierką, „obreż”, przy jednym znaleziono 
dokument na imię Józefa Ambrożewicza o-   

"ieniądze pozostały widocznie w ręku her- 
szta. Lub może zostały gdzie ukryte? Wpra 
wdzie mogłaby o tem poinformować nas 
owa Mańka, rzekomo nazwiskiem Pracu- 

<ówna, rzekomo rodem z Ostrowca koło 
Gudogaj, rzekomo... Oto właśnie chodzi, że 
wszystko to jest „rzekomo*, co ona zezna- 
ła, a przecież całokształt informacji polega 
tylko na jej zeznaniach. Czy można jej wie 
rzyć? Ostatecznie nie jest wcale taka brzyd 
ka... Ach, jaki jestem zmęczony. 

XXVIIW% 
Przerwał mi rozmyślania Blum. 
— Panie naczelniku! Podwody gotowe 

dla tych rannych bandytów. 
— Dobrze, jedźcie z nimi i z. Biluna- 

sem. i 
— Rozkaz. 
Trzeba i mnie jechać. Czy potratię z 

tym obolałym brzuchem kierować auten:? 
— Kazałem jednak, jeszcze raz zawezwać 
Mańkę. Może powie teraz coś więcej. 

Przyszła zaspana. jej jasne włosy by- 
ły w nieładzie, ale w wyrazie twarzy poz. 
była. się tego trochę lęku i zakłopotania, 
które okazywała w chwili aresztowania 
Odpowiadała spokojnie. Nie siliła się nawet 
na tę sztuczną hardość. Miała niebieskie o- 
czy i zlekka zadarty, kształtny nosek. Ale 
cóż z tego skoro nie dodała nic do poprzed 
nich zeznań. 

Opowiedziała, że spotkał ją na ulicy 
   

SKIE TRB OT ESRO EKO 

siuzaśnia nydawdłgtwa „„ÓWA” 

  

„dziecinnej,, aferze. Że wytłumaczył jej ca 
ły plan szantażu, że można grubo zaiobić, 
że tylko trzeba wytrzasnąć dziecko. Próbo- 
wała przeto „wypóżyczyć* jakieś dziecko 
ze Żłobka p. Brensztejnowej, ale ją stain- 
tąd przepędzono. Więc zgłosiła się do Za- 
kładu Dzieciątka jezus, podała się za inat- 
kę, któregoś z niemowląt, o którem wie- 
działa, że miesiąc temu zostało podrzucone. 
Prosiła o dyskrecję i że teraz lepiej już 
się powodzi i chce zabrać dziecko do da- 
mu. Udało się. — Skąd telefonowali? Nie 
była przy telefonie. Pewnie albo z Młyna 
w Leoniszkach, albo z Kuczkuryszek. 

— Czyj to był pomysł zaszantażowania 
wojewodziny ? 

— Musić samego Griszki. 
— Jak dawno go znasz?- 
— Ješzcze jak byt szoferem. 
—To ty nie byłaś jego kochanką? . 

Wydęła wargi, trochę dumnie i figlar 

nie jednocześńie:'. 

— Mam lepszego. 
Dziwna dziewczyna. Nie uroniła ani je- 

dnej łzy, nie okazała współczucia, ani stra 

chu na widok  porozbijanych i  poranio- 
nych swych współtowarzyszy. Na pytanie, 
czy ją to nic nie obchodzi, wzruszyła tylko 
ramionami. Pozatem nie przyznała się do 
żadnego przestępstwa, ani do kontaktu z 
tymi ludźmi. Raz jeden tylko się uśmiech- 
nęła, jak opowiadała, skąd pochodzi ele- 

STWOSZ tokig 

  

Przemilczam to opowiadanie. 
— To mówisz, że masz przyjaciela, a 

gdzie on mieszka? 
— Pojechał teraz do Kowna. 

XXVI 
Nić się urwała. Czy bandyci wyżyja, 

czy umrą, czy Mańka mówi prawdę, czy 
trochę kłamie, czy będą stwierdzone perse 
nalja, okoliczności, szczegóły — to wszyst 
ko ma znaczenie dla policji „likwidujące; 
przestępstwa, ale nie ma nic wspólnegy z... 
porwaniem Agatki. Mańka pójdzie do cen- 
tralki, bandyci do szpitala i więzienia, pre 
wadzone będzie żmadne śledztwo, ałe 'A- 
gatki, Agatki... tajemnica porwania dziecka 
nie wyświetliła się, nie postąpiła o krok na 
wet naprzód. 

Z ciężkiem westchnieniem zwiekłem sie 
z ceratowej kanapki. Za chwiłę siedziałem 
za kierownicą i patrzałem jak osobne ka- 
mienie szosy, przeistoczyły się w szosy 
wstęgę, która biegła, biegła, niknęła pod 
przedniemi kołami auta. Automatycznie na- 
ciskałem gaz. Byle prędzej do Wilna. Te- 
raz zmęczenie: zdawało mi się, że nieprze- 
spane noce, doznane wrażenia, emo- 
cje, szałone zmęczenie poprostu paruje z. 

* mnie. Spać. Ach, wyspać się. 
Padłem na łóżko. 

|DZĄ GASNĄ 
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Redaktor 1 Witold Tatarzyūsii.


