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TEZY i AFORYZMY ją final 
OD REDARCJI. Przed kilkoma 

tygodniami p. St. Mackiewicz za- 
mieścił artykuł p. t. „Tezy i aforyz- 
my w molskiej polityce zagramicz- 
nej" w „Wiadomościach  Literac- 
kich'. Ponieważ artykuł ten był tyl- 
ko usystematyzowaniem poglądów 
stale bronionych przez nasze pismo, 
więc artykułu tego nie przedrukowy- 
waliśmy, Dziś jednak zamieszczamy 
dwa dłuższe z niego ustępy: 

PRZECIW PRĄDOWI 

Polityka zagraniczna udaje się dobrze 

dopiero wtedy, gdy płynie z prądem wy- 
darzeń politycznych, gdy płynie z nurtem 

historji, Tytan woli Bismarck, spadkobier 
ea obnotnych dyplomatów wiłoskich Ca- 

vour, umieli właśnie płynąć z prądem i 

dlatego tylko zrealizowali swe cele. Mam 

duże wątpliwości, czy zasada ta ugrunto- 

wała się mm świadomości  spoleczeństwa 

polskiego. 

Mówi się u mas dużo o obromie trak- 

tatów, że czasami się zdaje, iż cała rola na 

szej dyplomacji, cała nasza polityka za- 

gramiczna redukuje się do obrony niena- 

ruszalności traktatów. Nawet sprawy pe- 

ruwjańskie są rozpatrywane pod tym ką- 

tem, i (Polska czuje się w mich mz tych 

względów zainteresowana. Ależ ma mi- 

łość Boską, to już nie podróż pnzeciw 

nurtowi (histomji, ale zwyezajne mielicze- 

mie się z historją, stosowanie rozumowa- 

nia ordymarnie ahistorycznego. Czy kto 

zma w dziejach świata przykład choćby 

jednego traktatu wiecznotnwałego? 'Wiama 

w nieśmiertelność traktatu wersalskiego 
jest. równiowairtościowia  |pirzekonaniu, że 

jegomość X, czy jegomość Y, nigdy nie 

umnze i wiecznie żyć będzie. To jakaś 
mitologja, a nie polityka zagraniczna! Od 

Budziszyna po Wiedeń przywołuję na 

świadków te wszystkie miasta, miastecz- 

łka, zamiki i miejscowości (kąpielowe, w 

których podpisywanio traktaty pokojowe, 

aby dały świadectwo, że żaden, z tych 

traktatów się mie ostał. Życie jest życiem 

i życia mamodów nie da się pomieścić jak 

nogi Chinki w żelaznym trzewiku, Te na- 

sze zaklęcia ma temat mienamuszalności 

twalktatu są śmieszne, dyskwalifikują па- 

szą, idyplomację, bo mówi ona to całkiem 
na serjo. Biednemu polskiemu społeczeń- 

stwu zasugerowamo, że maruszenie 'trak- 

tatów musi odbyć się ma niekorzyść Pol- 
ski. Pewmie, že ma tem się skończy, jeśli 

całą miaszą politykkę zagraniczną opierać 

będziemy na obnonie tezy (o mienamuszal- 

mości traktatów. Ale objektywnie wcale 

tak być nie musi. Traktat: wersalski może 
być manuszony, zmienioniy w stu imnyxch 

miejscach i w. dziesięciu innych kierun- 

kach, niż sprawy polskie. Dyplomacja poł- 

ska, biorąc za zadamie obronę traktatu 

wensalskiego, przysparza sobie ciężarów 

całkiem miepotrzebnie. Zamiast: wiłasmego 

tylko tornistra! podstawia: swe plecy pod 

tormistry wszystkich swoich kolegów. Dy- 

plomacja polska powinna powiedzieć: nie 

bmonię na amatora całości traktatu wer- 

salskiego, ale nie dopuszczę do tego, aby 

przy ewentualnych zmianach tego trakta- 

tu masze polskie imteresy miały być w 

czemkoiwiek poszkiodowiane. 

POKOJOWE SĄSIADOWANIE 
Z NIEMCAMI 

Im prędzej zrozumieją Niemcy, że Po- 

_ morza oddać nie możemy, tem oczywiście 
będzie lepiej. Ciąży nad Polską hańba 

dwóch mozbiorów w XVII w., podczas któ- 
rych mie wyjęliśmy nawet szabli z jasz- 
ezurowej pochwy. Nie możemy naszej mo- 

wej historji rozpoczynać repetycją hańb 
dawnej. Całkowicie solidaryzuję się z has- 
łem: „Pomorza mie oddamy, bez wojny”, 
aczkolwiek uznrpełniam ze swej Strony to 
hasło objaśnieniem, że nie chcę również 
oddawać Pomorza po wojnie. 

Nie mogę inaczej traktować miemiec- 
kich antypolskich hasel rewizyjnych niż 

jalko haseł o charakterze taktycznym, pod- 

sycamym przez uczuciowość. Jasne jest, że 
Pomorze dla Niemiec nie stanowi żadnej 

kwestji gospodarczej, politycznej czy mo- 
carstwowej. Czy można porównywać zna- 
czemie (Pomorza z kwestją. Anschlussu? 

Tam kraj bogaty, duży, ludny, a przede- 
wszystkiem kraj miemiecki, Czy można z 
Austrją porównywać Pomorze? Socjolo- 
graficznie Niemcy przesuwają się na za- 

chód, wszelkie gadania o miemieckim lud- 

mościowiym „Dranję mach Osten" nie sa 

dziś aktualne. Niemcy wysuwają Pomorze 

mie dlatego, że jest to dla; nich hasło naj- 

ważniejsze, ale dlatego, że jest Ito haslo 
najdogodniejsze — ze względów na poło- 

żenie międzynarodowe w Europie. 

  

      

   

Z dmugiej strony mie róbmy strusia i 

mie udawajmy, że nie widzimy, iż propa- 

ganda rewizyjna Niemiec znwobiła w ostat- 

nich czasach kolosalne postępy. 

Są pewne czynniki, które przemawia- 

ją za porozumieniem polsko - miemiec- 

kiem. Niemcy i Polacy są to dwa narody 
psychicznie zdolne do wojny. Jeśli tych 

możliwości nie wyzyskają przeciwko so- 

bie ale właśnie dla zapewnienia poko- 

ju w Europie (gwarantować pokój może 
tyllko państwo zdolne do wojny, zasada „si 

vis pacem* mie jest głupia), — mogą zna- 

komieie podnieść swoje międzynarodowe 

zmaczenie. Objaśniam, że itmudności gospo- 

dawcze Niemiec, miljony bezrobotnych, na- 

strój histeryczny mas — są to wszystko 

składniki, które rządowi niemieckiemu mie 

utrudnią, lecz ułatwią przeprowadzenie 

mobilizacji. Polska, to kraj mozproszkowa- 

nego, malego, nędznego molnietwa, czy 

kmaj najfatalniejszej struktury gospodar- 

czej jeśli chodzi o dobrobyt ogólny, leez 

zarazem kraj najlatwiej dostarczający ŻY- 

wej siły ludzkiej podczas wojny. 

Wyłliczając punkty, w których powinno 

dojść porozumienie polsko - niemieckie, 

wyliczam wszystiko, t. zn. także te sprawy, 

które ze względu na swój wybitnie we- 

wnętrzny charakter nie mogłyby być re- 

gulowane układami międzypaństwowemi, 

Ale oczywiście, że pewna polityka zagra- 

niezna musiałaby. pociągnąć za sobą odpo- 

wiednie zmiany w. polityce wewnętrznej. 

Posel Will mazywał się ten  posel-Nie- 

miec z miasta Łodzi, który ma komisji 

spraw zagmanicznych zeszłego sejmu wy- 

głaszał ultralojalne i państwowo - patrjo- 

tyczne mowy, powoływał się ma Sienkie- 

wicza, na. jego opisy regimentów miemiec- 

kich, ginących dla (Poliski, Poseł Will wo- 

łał, że „mniejszość niemiedka iw Polsce 

mie chce być czynnikiem kłótni, lecz zbli- 

żemia między dwoma narodami". Podczas 

przemówień posła Willa rząd, sejm, prasa 

polska i społeczeństwo zakładało watę do 

uszu. Do obeenego sejmu posła Willa nie 

PUSZCZONO, 
(Porozumienie polsko - miemieckie po- 

wiimnio wziąć pod uwagę: 

1) sprawiy austrjackie; 

2) sprawy litewskie; 

3) sprawy ukraińskie (myślę iu o sub- 

sydjowaniu, mniej czy więcej stwierdzo- 

nem, przez pewne czymniki niemieckie 

rewolty mkraińskiej w. Galieji Wschod- 
niej) ; 

4) sprawy mniejszości niemieckiej na 

Śląsku, skąd dobnze byłoby może zabrać 

eksperymentujące ręce p. wojewody Gra- 

żyńskiego; 

5) spnawiy mniejszości niemieckiej na 

Pomorzu i w Poznańskiem i sprawy tak 

lojalinego materjału obywatelskiego jakim 

jest mmiejszość miemiecka w Królestwie i 
na kresach; Ę 

6) sprawy mniejszości polskiej w Niem 

czech ; 

7) sprawy ułatwionego tranzytu towa- 

rowego į pasaženskiego dla Niemców do 
Prus Wschodnich przez nasze terytorjum; 

8) Gdańsk, Sprawy gdańskie są funk- 
cją stosunków polsko - miemieckich. Jeśli 
w jpowyższych pumiktach dojdziemy do ро- 

mozumienia, zadrażmienie gdańskie wyle- 

czy się samo przez się. 

Stosumki polsko - niemieckie są dziś 

bardzo złe, ale stosunki  fnamicusko-an- 

gielskie w roku Faszody były również 

złe. Polska miała coprawda lepsze okazje 

dojścia do porozumienia z Niemcami miż 
r. 1933 — ale już o tem nie mówmy. Pa- 

miętajmy, że posiadamy duże prerogaty- 

wy, bo wewmątmz kraju nie mamy nozstno- 

ju i amamchji, lecz rząd, który moze prz. 

prowadzić wszystko co zechce. 

  

RAIFORD (Floryda) PAT. — Spra- 
wca zamachu na prezydenta Roosevelta 
Zangara został dziś o godz. 9,15 według 
czasu miejscowego stracony na krześle 
elektrycznem. 

jędnia zastrzeżeń co do rozn 
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  > „RERZE RASY 

Opłata pocztowa uiszczona ryczaltem. 

kopisów niezamówionych mie zwraca. Adas 

mięszczenia ogłoszeń. 
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PAKT 4-CH MOCARSTW 
PARYŻ PAT. — Według ostatnich 

iniormacyj, projekt, jaki Mussolini przed 
łożył wczoraj Mac Donaldowi, jest zaty 
tułowany: „Pakt politycznego porozu- 
mienia i współpracy między 4 mocar- 
stwami zachodniemi“. Przewiduje on pe- 
wnego rodzaju rozejm na okres 10-letni 
— w Czasie którego kwestje sporne ma 
ja być załatwiane bez użycia siły, w 
drodze procedury przyjaznego uregulo- 
wania tych kwestyj między 4 mocarstwa 
mi: Francją, Wielką Brytanją, Włocha- 
mi i Niemcami. W zasadniczych kwe- 
stjach, jakie mogą wypłynąć w bliższym 
lub dałszym czasie, procedurę oparto na 
układzie lokarneńskim, pakcie Ligi Nara 
dów, pakcie Briand — Kellog oraz de- 
klaracji, jaką Mac Donald złożył ostat- 
nio w Genewie. Poparcie gabinetu iox- 
dyńskiego ma być zapewnione, lecz ża- 
dna decyzja nie będzie powzięta przed 
zbadaniem szczegółów projektu przez 
rząd irancuski i niemiecki. 

RADA NAJWYŻSZA DLA REWIZJI 
TRAKTATÓW 

PARYŻ PAT. — Z dzisiejszych de- 
pesz, jakie nadeszły ze siolicy Włoch, 
wynika, że Mac Donaid stosownie do 
przyrzeczenia danego we czwartek pre- 
mjerowi Daladier, nie przyjął żadnych 
zobowiązań definitywnych, natomiast w 
czasie swego jutrzejszego pobytu w Pa- 
ryżu, gdzie zatrzyma się w drodze po- 
wrotnej do Loadynu, przedstawi premie - 
rowi francuskiemu plan dyrektorjum eu- 
ropejskiego, opracowany przez Mussoli- 
niego. 

=== PZN: 

  

WILNO. — Wczoraj w pierwszym 

dniu pobytu w Wilnie Pan Marszałek 

Piłsudski nie opuszczał Pałacu, ograni- 

czając się do przyjęcia osób z rodziny i 

  

BERŁIN PAT. — Biuro Wolila do- 
nosi z Monachjum: Na konierencji pra- 
sowej prezydent policji monachijskiej, 
Himmler oświadczył, że udało się wy- 
kryć przygótowywany na dziś przed po 
łudniem zamach komunistyczny na 0so- 
bę kancierza Hitlera. | 

Od kilku dni policja otrzymywała ze 
Szwajcarji informacje, że komuniści przy 
gotowują zamach na Hitlera oraz na sze 
reg osobistości z kół rządowych. 

Dziś przed południem publiczność za 
uważyła samochód, posiadający numer 
berliński. Z samochodu tego wysiadło 3 
osobników. Osobnicy ci podszedłszy ku 
pomnikowi Wagnera, położyli pod nim 
pakiet, zawierający granaty ręczne i a- 
municję. Zaalarmowana przez publicz- 
ność policja przybyła niezwłocznie na 
miejsce. Zammachowcy na widok policji 
zbiegli, pozostawiając granaty i amuni- 
cję pod pomnikiem. 

Na podstawie zeznań świadków tego 
— — — -оОо— — 

Otwarcie Reichstagu w Poczda- 
mie świętem narodowem 
BERLIN PAT. — Rząd Rzeszy dokłada 

wszełkich starań, aby uroczystości w Poczda- 
mie miały charakter święta narodowego. Uli- 
ce i domy udekorowano zielenią i ilagami 
o barwach czarno - biało - czerwonych i 
sztandarami hitlerowskiemi ze swastyką. Mię- 
dzy Berlinem a Poczdamem wzmocniono ko- 
munikację kolejową i autobusową. Wiadze 
wezwały przedsiębiorstwa i fabryki do zarzą- 
dzenia przerwy w pracy w czasie uroczystoś- 
ci. otwarcia Reichstagu. 

Pracownicy i robotnicy mają być zwolnie- 
ni od zajęć. Na podwórzach fabryk ustawione 
będą megafony, zapomocą których podawane 
będą informacje o przebiegu uroczystości. 

  

Stracenie Zangary 
RAIFORD PAT. — Lekarze, którzy 

poddali badaniom mózg straconego Zan 
gary, nie znaleźli w nim żadnych anoma 

lij. Według orzeczenia lekarzy, ' Zaagara 
cziałał w pełni władz umysłowych. 

* 

Na froncie w Mandżurii 
TOKIO PAT. — Wojska japońskie zajęły 

Saho - Cziao na południowy zachód od Hsi- 

Feng-Kau. Uhińczycy wycofują się w kierunku 

południowym, pozostawiając na polu bitwy ty 

siące zabitych. Oddziały japońskie przekroczy- 

ły granice Wielkiego Muru Chińskiego w ce- 

lu osłabienia ataków, skierowanych przeciw 

Hsi-Feng-Kau. > 

TOKIO PAT. — CzangHai-Peng, główno- 
dowodzący mandżurskiemi wojskami w Dżehoł 
przybył do stolicy prowincji na czele 3-tysię- 
cznego oddziału kawalerji z Czi-Feng. —Gen. 
Czang po pomyślnem zakończeniu operacyj po 
wrócił do Mandżurji samolotem, poczem zosta 
nie mianowany gubernatorem prowincji Dże- 
hol. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
="RĄNUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa i4 Księg. W. Włodzimierawa. 

URGDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEj -- Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność 
LXDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch”. 

  

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MSORY — Ejdelman 
NSESWICŻ ul. Ratuszowa —_ Księgarnia Jažwinskiego. 
MOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
RŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 
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Główne mocarstwa Europy: Wielka 
Brytanja, Francja, Włochy, i Niemcy 
mają, według Pertinaxa — utworzyć pe 
wnego rodzaju permanentną konierencję. 
względnie najwyższą radę, jednak, gdy 
najwyższa rada z roku 1918 — 1919 
miała za zadanie czuwać nad stosowa- 
niem postanowień traktatów, rada z ro- 
ku 1933 miałaby za zadanie rewizję 
tych traktatów, — pisze z ironją Perti- 
nax. 

MAC DONALD O SWOJEJ AKCJI 

GENEWA. PAT. — Mae Donald przy- 
jął wczoraj dziennikarzy wiłoskieh, a po- 
tem angielskich, amerykańskich i innych 
zagirawieznych, oświadczając, że w grunete 
nzeczy komunikat wydamy wiezoraj dokła- 
dnie odłtwarzai przebieg i rezultaty moz- 
mów, prowadzonych w Rzymie z Musso- 
linim. 

„Przyjechaliśmy tutaj, ja i mimister 
Simoml nie dla robienia aljansów lub pak- 
tów, a jedynie dla uprzytomnienia sobie, 
że poglądy ogólne na sytuację i jej roz- 
wój są zbliżone. Spotkamie rzymskie spo- 
wodowane jest potinzebą stworzenia atmo- 
sfery zaufania i współpracy między maro- 
dami. Chcemy zatem stworzyć unję spór- 

dzielczą dla pokoju, gdyż żaden: naród nie 
jest w stanie sam jeden opracować projek- 

tów pokojowych, a komieczna jest do tego 
współpraca wszystkich narodów. Jutro be- 
dę rozmawiał z premjerem Daladier, któ- 
remu dokładnie opowiem przebieg rozmów 
rzymskich. Jadąc do Londynu. gdzie mu- 
szę być obecny nia posiedzeni 
tsmnem, mie będę mógł jechać do Berlina, 
mieminiej jednak rząd berliński będzie do- 

kladnie o wszystikiem poinformowany, 

   
    

Dzień Morszakin Piłsudskiego 
kilku wyższych wojskowych. 

Pobyt Pana Marszałka w Wilnie ma 

charakter wypoczynkowy. 
  

        

adkowadie zamachu Aa Nb 
zajścia policja wyraża przypuszczenie, 
że zamach miał być wykonany w chwili 
gdy samochód Hitlera przejeżdżać bę 
dzie przez ulicę Printzregentenstrasse— 
Świadkowie zeznają, że jeden z zama - 
chówców mówił po niemiecku, dwaj inni 
po rosyjsku. 

Prezydent policji oznajmił dzieanika- 
rzom, że wszelkie próby zamachu uważa 
za największe niebezpieczeństwo dla 
spokoju. Pierwszy strzał, któryby nawet 
chybił swego celu, musiałby wywołać w 
Niemczech nieopisany chaos i doprowa 
dziłby do największego pogromu, które- 
mu żadna władza nie mogłaby przeszko- 
dzić. 

Proces Rit 

nadesłane rnilimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

  

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

POSTAWY — 

W deklaracji do Aniglików Mae Donald 
dodał, że wszystkie inne rządy będą do- 
kładnie o tem powiadomione. 

Na zapytanie dziennikarzy Mac Donald 
odpowiedział, że sama idea była przestu- 
djowana od dłuższego czasu i po przyjeź- 
dzie do Rzymu Mussolini wręczył angiel- 

skim ministrom ikmótką treść dokumentu, 
w: (którym narzucone było ujęcie sytuacji 
i podejście do problemu w chwili obecnej, 
Podczas dalszych konferencyj — oświad- 
czył Mae Doniald — ani przez chwiię nie 
myślałem, aby narzucać komukolwiek na- 
sze rozwiązamie. Myślę jedynie o lepszym 
sposobie poinformowania  zaimteresowa- 
nych co do potrzeb sytuacji. Mac Donald 
dodał, że Stamy Zjednioczone mogą ode- 
grać wielką dyskusję na temat! zapewnie- 
mia pokoju światowego. 

Na zapytanie, eo mozumie pod tym u- 

stępem (komunikatu, gdzie się mówi o „,za- 
pewnieniu pokoju na: czas dłuższy'*, prem- 

jer amgielski odpowiedział, że mie chodzi 
mu o pokój „łatamy”, ale o właściwy. Za- 
spakajając 3—4 państwa na dwa lub trzy 
lata, można Stworzyć sytuację gorszą, niż 

dzisiejsza. Konieczne jest zatem zaufanie 
wszystkich i wspólpraca wszystkich naro- 

dów. Wreszcie premjer angielski zazma- 
czył raz jeszcze, że wszystkie te wyjaśnie- 
nia są raczej deklaracjami przyjacielskie 

i omunikat mówi wszystko to, 60 
on powinien był powiedzieć 

arzom w: krótkich słowach, 
Niema żadnego powodu do zdenerwo- 

wania, gdyż wielkie mocarstwa nie mają 
zamiaru manzueać komukolwiek jak 
kolwiek rozwiązamia problematów pokojo- 

wych, alle dażą do wispółpna 
na podstawie wzajemnego zaufania. Na 
pytanie, czy Rosja przystąpi do projekto 
wanej konwencji, Mac Donald odpowie- 
dział, że Życzemiem projektodaweów jest. 

aby wszystkie marody przystąpiły. To też 
będą czymione wysiłki, aby się tak stało. 
Na pytanie, czy rozważane były sprawy 

rewizji traktatów, Mac Donald odpowie- 
dział: „Omówiliśmy i rozważyliśmy pro- 

blematy, mogące przyczynić się do ogólnej 
pacyfikacji Europy". 

   

   

    

  

Pacyfiści angielscy tak rozumuja: „albo 
granice państw będą zmieniane przez wojnę, 
albo przez rewizje pokojowe. Ten, kto głosi, 

że granice na wieki wieków mają pozostać te 

same, ten widać nie czytał historji. Z tego wy- 
nika, że ten, kto naprawdę chce być rzetelnym 

pacyfistą, musi głosić hasło rewizji granic". 

Trudno temu rozumowaniu odmówić logi- 
ki. Wiemy, że pacyfizm jako kierunek ideowy 

w Anglji naprawdę jest silny i szczery. Wie- 

my także, że faszystowskie Włochy pogardza- 

ją hasiami pacyfistycznemi, uważając je za 

dowód zniewieściałości i degeneracji kultury 
europejskiej. A jednak Mac Donald chce swój 
„klub pokoju* tworzyć na współkę z Mussoli- 

nim. 

Nazwiska: Mac Donald 

szaradę, która po odczytaniu da nam formułę 

Stressemanna: — Mac Donald czyli „pokojo- 
wa”, Mussolini — „rewizja granic". 

Komunikat prasowy wydany po wizycie 

rzymskiej brzmi groźnie: Włochy odegrywa;1 

dziś rolę zupełnie pierwszorzędną. Celem  *ch 

polityki było przetworzenie hegemonji trzech 

nad Europą, w hegemonię czterech. Dziś są 

w passie powodzenia. Cat. 

y G 

  

  

i Mussolini tworzą “““ 

ORUJA — Kowkia. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 7. Gurwicz 

FIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 
Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkołoej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Rypps uł. Mickiewicza 19. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjació) Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mzja ® 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

! wARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

   

    

TELEGRAMY 
COFNIĘCIE OBNIŻKI PŁAC 

W GÓRNICTWIE 

SOSNOWIEC. PAT. — Wczoraj w go- 
dzinach popołudniowych w zatangu zarob- 
kowym w. gónnietwie zagłębia Dąbrowskie 
go zaszedł zasadniczy zwrot, mianowicie 
rada zjazdów. przemysłowców po kilku- 
godzinnych obradach uchwaliła wycofać 
zapowiedzianą obniżkę płac w górmietwie. 
która miała być zastosowana od 1 kwiet- 
nia, O tej uchwale zawiadomiono miezwiło- 
eznie związki zawodowe i wywieszono ob- 
wieszczenia w: kopalniach, Wobec tego ju- 
trzejsza konferenicja w: Ministerstwie Pra- 

cy i Opieki Społecznej w Wianszawie jako 
nieaktualna. już nie dojdzie do skutkn. 

SENSACYJNY PROCES SZPIEGOWSKI 
W LONDYNIE 

LONDYN. PIAT. — Olbrzymie wraże- 
nie wywołał w: Liomdynie proces o szpie- 
gostwo, jalki odbył się przed sądem woj- 
skowym przeciwko porucznikowi Baillie 

Stewamdowi, oficenowi jednego 7е szkoc- 
kich pułków, oskamżonemu o zdradę ta- 
jemnie wojskowych. Ku zdumieniu całej 
Amglji okazało się, że por. Stewand szpie- 

giował na wzecz Niemiee i komumikował im 
konstrukeję majnowszych angielskich czoł 
gów, samochodów |pancernych i karabinów 
maszymowych. Proces ten jest w kołach po 
litycznych szeroko komentowany, a zwłasz 
'eza wskazuje się na fakt, że rozbrojone 
Niemcy interesowały się czołgami amgiel- 
skiemi, mimo że wdług trakiiatu same 
czołgów mie posiadają. 

NAPRĘŻONA SYTUACJA POŁITYCZ- 
NA W AUSTRJI | 

WIEDEŃ. PAT. Rozniamiętnienie 
polityczne, panujące w: Austnji, przybrała 
wezomaj. formę rozmaitych mamifestacyj i 
starć w różnych miejscowościach republi- 
ki austinjacdkiej. Soecjall-demokraci w od- 

powiedzi mia sobotni „spacer marodowych 
socjalistów, urządzili w Wiedniu w róż- 
mych częściach miasta pochody. Mitodo- 
ciami socjaliści zemomadzili się wieczorem 
przed operą w chwili, gdy publiczność wy- 

chodziła :z przedstawienia. Publiczność je- 
dnak mie dopuściła do zajść. 

W Moedlineu i Grazu wywiązała się 
bójka, między Heimwehrą a mamodowymi 
socjalistami. Do Leobeni przyjechał zmiemy 
działacz narodowo - socjalistyczny książę 
Kobung, szwagier  szwedzikiegio mastępcy 
tmonu. Komuniści poznati go i manifesta- 
cyjnie obalili jego samochód. 

NAPAD NA POCIĄG 
POD SU-PING-KAI 

CHARBIN. PAT. — Na pociąg poś- 
pieszny młoenty pod Su-Pine-Kai dokonano 
zamachu. Bandyci rozkręcili szyny pomię- 
dzy Su-Ping-Kai i Tało-Nan. [Pociąg się 
wykolejł, a bandyci ostrzeliwali go. Liczba 
zabitych iwynosi 38 osób, ramnych 71. — 
Wsz i iamy są obymwatelemi japoń- 

4 skimi., Komunikeieja 70 
a już pnzywrócona. 

  

     

  

   

MA€ DONALD ODJECHAŁ 
DO PARYŻA 

RZYM PAT. — O godz. 12.15 an- 

gielski premjer Mac Donald opuścił 

Rzym, żegiany na dworcu przez Musso- 

liniego, człcnków rządu i przedstawicieli 
władz. 

  

orgonowej 
(Telefonem od własnego wysłannika z Krakowa) 

SALA SĄDOWA 

Sala sądowa przy ulicy Senackiej 
jest ciasna, niewygodna, Podobnie, jak 
w Wiłnie dwa piętra okien wznoszą się 

z tyłu za stołem sędziów. Skutkiem tego 
twarze ich są ciemne, trudne do obser- 
wacji. Z prawej strony od widzów w 

dwóch rzędach ław przysięgli. Różne ty 

py ludzkie — od inteligenckich, suchych . 
twarzy w binoklach, do kanciastych, bez 
wyrazu, zimnych twarzy pospolitych о- 
bywateli. 

Gorgonowa zasiada nalewo od wi- 

"dzów. Ponad nią, za stołem obrońców 
góruje dzisiaj jedna tylko twarz adwoka 

ta Wožniakowskiego. Ten dobrze odży- 
wiony i energiczny krakowianin impo- 
nuje sposobem podchodzenia 'świadków. 
Zadaje im napozór nic nieznaczące pyta 
nia, napozór bez związku, a jednak nie- 
którzy świadkowie wpadają w nie, jak 
w sidła. Chwyty jego są niezawodne. 
Na nim bodaj cały ciężar obrony spoczy 
wa, gdyż adwokat Ettinger zrzekł się po 
dobno, doktór zaś Axer, jako dawny c- 
brońca Gorgonowej, nie wniesie zapew- 
ne nic nowego do sprawy. 

Naprzeciwko Gorgonowej, pod ława 
mi przysięgłych, stoi stół z. dowodami 
rzeczowemi — jakieś sukienki, koszule, 
fatałaszki kobiece i ów dżagan, który 
swem brzmieniem wzbudził zdumienie 
wilnian. ' 

Do sądu dostać się nie sposób. Na 

ul. Senackiej i na jej skrzyżowaniu z 
Poselską, w pobliżu gmachu sądowego, 
gromady i gromadki ludzi, wystające 
od rana do końca posiedzenia. We 
drzwiach sądu woźny kontroluje karty. 
Nie mam jeszcze takiej karty. Legity- 
macja dziennikarska narazie wystarcza, 
ale jest nieważna, gdy chodzi o wejście 
na salę. Trzeba mieć specjalną przepust- 
kę, której uzyskanie przychodzi z wieł- 
kim trudem. Ilość miejsc dla pubiiczno- 
ści ograniczona, natomiast 4 ogromne 
ławy, mieszczące jakieś 30 osób, zajęła 
prasa: Kraków, Lwów, Warszawa i 
Łódź. Z Poznania niema nikogo. Z Wii- 
na jestem jedynym dziennikarzem. Śród 
korespondentów pism przeważają senii- 
ci. Jest również Irena Krzywicka z „Wia 
domości Literackich, a dokoła niej k:ę- 
cą się wszyscy dziennikarze. 

KOBIECA GALERIJA 

Publiczność składa się prawie wyłą- 
cznie z kobiet, i to inteligentnych, ele- 
ganckich dam — od siwowłosych staiu- 
szek do młodych dziewcząt. Prawie każ - 
da z nich ma lornetkę, którą ustawicznie 
operuje. Widok tej kobiecej galerji z ior 
netkami nie jest budujący. 

GORGONOWA 

Gorgonowej ciężą świdrujące ludzkie 
spojrzenia, gdyż usiłuje wciąż odwracać 
się tyłem do publiczności. Jej pantofie 

na bardzo wysokich obcasach są zgrah- 
ne i eleganckie. Długie palto fokowe 
również. Ale twarz nie wydaje się pięk- 
ną i interesującą, jak na niektórych 10- 
tografjach. Znużenie, zmęczenie i cier- 
pienie szpeci ją wyraźnie. 

Trafiam dopiero na połowę obrad, - 
gdyż parę godzin upływa mi na stara- 
niach o kartę wstępu. Obecnie żadnych 
już kart nikomu się nie wydaje. Dla tia- 
mu pozostaje jedyna satysfakcja: ogłą- 
dania Gorgonowej w przejazdach i od- 
jazdach z gmachu więzienia. 

Osobliwą jest forma przemawiania 
sądu i przewodniczącego do oskarżo- 

nej: Mówią jej: „pani“, a o niej mówią 
również „pani Gorgonowa.* Do świad- 

ków źwracają się także: „proszę pana“. 

NIEPRZYCHYLNE ZEZNANIA 

Po południu zeznaje 5 świadków z 
p. Bieleckim, sąsiadem Zarembėw ze 
Lwowa. Wszystkie zeznania nieprzychy) 
ne dla Gorgonowej. Wszystkie robią ja- 
kieś wrażenie uprzedzonych, jakby ukai 

towanych. To też adwokat Wożniakow- 

ski ma pole do popisu, druzgocząc nie- 
których Świadków i wykazująć sprzecz 

ności pomiędzy tem, co mówią teraz, a 

tem, co mówili we Lwowie i tem, co 
zeznali na śledztwie pierwiastkowem. 

(Dokończenie na stronie 2-giej)



j' 
"7
RI
SF
ZE
PY
TY
CH
, 

| 7
 

        

. gającą mu od szeregu lat jakąś, 

8 SŁ 
  

u w © 

SILVA RERUM PROCES RITY GORGONOWEJ 
Gazeta Lwowska (78) otwiera dysku- 

sję na temat muzyki przez radjo. Wie- 
my dobrze, iż radjosłuchacze pod wzglę- 
dem stosunku do muzyki podzielili się na 
dwie nierówne grupy: zdecydowana więk 
szość pragnie muzyki lekkiej, nieszczę- 
śliwa mniejszość zaś domaga się bezskut 
'eeznie muzyki poważnej. 

Radjo oczywiście musi się liczyć z tymi, 
których jest więcej. Tembardziej, jeśli to „wię- 
cej" stanowi przygniatającą większość. Otóż 
taką większość posiada „partja* muzyki lek- 
kiej i dlatego programy radjowe coraz bar- 
dziej w tę właśnie stronę się przechylają. Jest 
to rozwiązanie trudności demokratyczne. Nie 
uiega kwestji, że radjo powinno  przystoso- 
wywać swe programy do potrzeb słuchania 
masowego. Ale jednym z jego cełów  naczel- 
mych jest zarazem podnoszenie tych potrzeb 
ua coraz wyższy szczebel, krzewienie kultury 
muzycznej wśród mas. Radjo powołane jest 
przytem do popierania twórczości narodowej, 
do popularyzowania nowych idei muzycznych. 

Większość, przygniatająca większość.. 
. Jakże w tych warunkach dogodzić mniej 

szości, — czy to jest możliwe? 
Spróbujmy taką koncepcję  naszkicować: 

masy lubią muzykę o wyrazistej, nieskompli- 
kowanej mełodyce, lubią harmonje proste; naj- 
więcej takie, do których nawykło kilka poko- 
teń; lecz z pewnością nie odrzucą także po- 
mysłów harmonicznych niezwyklych, byle wy- 
razistych; lubią rytm mocny, urozmaicony; 
brzmienie i barwy jaskrawe; nastrój — wszy- 
stko jedno jaki: pogodny, wesoły, smutny, 
tęskny, byle zdecydowany: z tego samego po- 
wodu chyba nie lubią i nie prędko polubią 
muzykę atonalną; ale zapewne przypadiyby 
im do smaku wybrane utwory Strawińskiego 
(np. „Petruszka“), Prokoijewa, może także 
wielu modnycn dziś kompozytorów  hiszpań- 
pańskich (Albeniz, Granodos, de Falla), może 
nawet — Kondrackiego i Szymanowskiego 
(folklor góralski stylizowany)? 

Zresztą, co to właściwie znaczy: mu- 
zyka lekka: czy to mają tylko być tańce? 

Jedno wydaje się pewnem: muzyka pocią- 
zająca masy, to niekoniecznie tylko muzyka 

zna, kawiarniana, operetkowa, wyświech- 
tana. Innemi słowy: lekka, co niekoniecznie 
znaczy — zła. 

Otóż właśnie! 

We Lwowie ludzie się zastanawiają 
nad strawą duchową, jaką daje radį?, 
ABC (78) porusza sprawę odżywiania 
się bez przenośni. Co trzeba jeść? 

— Liga Narodów przeprowadziła w jed- 
nej ze szkół szwajcarskich ciekawe doświad- 
czenie nad wpiywem mleka w odżywianiu dzie- 
ci. Pewna część dzieci otrzymywała  mieko, 
teszta zaś w zamian inne produkty. Po pew- 
nym czasie bardzo wyraźnie zarysowały się 
tóżnice rozwoju. Dzieci, otrzymujące mleko 
okazały się zdolniejsze do nauki, większe, sil- 
niejsze, pełne humoru i werwy. 

— Czy naogół jarskie odżywianie jest ko- 
rzystne? 

— Surowizny i jarzyny, zielone, zwłaszcza 
jak: sałata, szpinak, kapusta i t.d. grają waż: 
ną rolę w żywieniu, odkwaszają bowiem nawet 
w gotowanej formie ustrój, zatruwany nadmia- 
rem mięsa, lecz przeciwny jestem szematyzo- 
waniu jadłospisów. Wszystko więc, i mięso 
jest wskazane, najważniejszą rzeczą w ra- 
cjonalnem odżywianiu jest rozmaitość. 

Jednostronność jest zgubna, wszystkie 
djety dobre na pewien czas, lecz nie na stałe. 
Szkodliwe skutki  jednostronności wychodzą 
nie zaraz, lecz po miesiącach, a nawet latach. 

Rozmaitość spożywanych produktów wpro 
wadza różnorodność składników odżywczych 
@ wszystkich tkanek kolejno. To jest zada- 
niem racjonalnego odżywiania i to winni 
wszyscy wiedzieć i zrozumieć. 

Świetna rada: jedz co ci się podoba, 
byle więcej rozmaitości. Najsłuszniejsze 
to jest wyjście! 

Lector 
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(Dalszy ciąg ze strony pierwszej) 

Bielecki obraca się dookoła niesna- 
sek i sprzeczek, jakie panowały pomię 
dzy Zarembą a Gorgonową, i pomieę- 
dzy Gorgonową a Lusią. Często powta- 
rza on „może*, co dowodzi chwiejno - 
ści. Charakterystyka Gorgonowej w 
świetle opowiadań Bieleckiego wypada 
fatalnie. Traktowała ona podobno dzieci 
Zaremby nieludzko, odgrażała się, że wy 
morduje całą rodzinę. Mówiła: „Daj mi 
ty 10 tysięcy dolarów, albo pomorduje 
was“. Zeznania te nie budzą specjalne- 
go zautania, tem bardziej, że Bielecki, 
przyjaciel Zaremby od dwudziestu kiiku 
lat, mówi np. o tem, że Zaremba przed 
lubem miał już nieprawego syna i sta 

Ie musiał matce jego wypłacać alimenty. 
Adwokat Woźniakowski pytaniami 

swemi podważa wartość zeznań šwiad- 
ka. Wreszcie zapytuje go, czy prawdą 
jest, że przed kilkoma dniami mówił on 
we Lwowie do pewnego inżyniera, że 
gdyby Gorgonowa wyszła z więzienia, 
stałoby się nieszczęście, bo Zaremba od 
bierze sobie życie. 

Na to pytanie świadek nie chce po- 
czątkowo odpowiadać. Przyparty do mu 
ru, miesza się, kręci na swem krześle, 
wreszcie potwierdza. Zachowanie świad- 
ka nie wywiera przyjemnego wrażenia. 

„AWANTURNICA* 
Następny jest Jan Lucht, który od 

roku 1929 do 1931 był ogrodnikiem w 
Brzuchowicach. 1 on również odzywa 
się o Gorgonowej ujemnie. Zaremba, je- 
go zdaniem, to człowiek spokojny, nie 
lubił awantur, i w razie jakiejś sprzecz- 
ki wychodził z domu. Natomiast Gorgo- 
nowa  przedstawia- się w świetle jego 
zeznań, jako piekielnica i awanturnic2, 

Lusi wymyślała od „wstrętnej małpy”: i 
mówiła do świadka, że to „szelma skoń- 
czona“. Raz w ataku złości połamała 
wszystkie kwiaty w ogrodzie. Lusia zaś 
była idealnem dzieckiem. 

ŚW. LUCHT MA ZŁĄ PAMIĘĆ 

Adwokat Woźniakowski jednym szty 
chem kwestjonuje wagę tych zeznań. -— 
Okazuje się, że wprawdzie Lucht służył 
dwa lata u Zaremby w Brzuchowicach, 
jednak w ciągu całej swej służby mógł 
zaledwie jakieś -dwa tygodnie widzieć 
Gorgonową czy Lusię, albowiem Gorgo- 
nowa w trakcie jego służby spędzała 
dłuższy czas w Dalmacji i przebywała 
we Lwowie, Lusia zaś rok cały była 
wówczas w Szwajcarji. Pozatem przeby 
wała również we Lwowie, chodząc do 
szkoły. Trudno jest — twierdzi adwokat 
— na podstawie dwutygodniowego po- 
bytu Gorgonowej w Brzuchowicach wy- 
ciągać wnioski tak daleko idące, jak to 
czyni Lucht, tak miażdżące oskarżenia. 
Swiadek obrisza się wówczas na adwo- 
kata, odwraca się do niego tyłem i mó- 
wi: „Ja nie pamiętam". 

KOLEŻANKI LUSI 

Dwie panienki, które zkolei zeznają, 
— to Marja Sikierska i Jadwiga Piaj- 
ferówna, koleżanki Lusi ze szkoły. Wcho 
dzą na salę Śmiało, zerkając na lewo i 
na prawo. Niebrzydkie i pewne siebie, 
trochę kokietujące. Obydwie charaktery- 
zują Lusię jako skromną dziewczynkę, 
która nigdy nie chodziła z chłopcami, 
tylko zawsze z panienkami. Lusia czę- 
sto skarżyć się miała na Gorgonową, że 
bije ją i odgraża się. Ubierała się Lu- 
sia bardzo skromnie, jakkolwiek była za 
można. Czyniło to wrażenie, że nie ma 
się nią kto opiekować. Zimą np. nie mia 
ła śniegowców. 

ŚWIADEK „MOJA PANI, MOJA PANI* 

Ostatnia zeznaje mleczarka, dostar- 
czająca nabiał i produkty do Brzucho- 
wie. Prosta baba, w dużej chustce, w 
długich butach. Widać — typowy wici- 

WAWEL NADNIEMEŃSKI 
Korytarz — wąski, kręty. Niskie, mo- 

cne sklepienia. Małe okienka, dawne strzel 
nice, wykazują potęgę grubych  obron- 
nych murów... 

Pan Józef Jodkowski, dyrektor Mu- 
zeum grodzieńskiego, mówi: 

— Tu właśnie w nocy z 7 na 8 grud- 
nia 1586 roku nagle zasłabł król Stefa: 
Batory. Znaleźli go nieprzytomnego... 

Tak, tak.. Przypominam sobie... 
W pierwszych dniach grudnia, nie 

zwracając uwagi na silne mrozy i doie- 
ściśle 

nie ustaloną chorobę, której oznaką była 
rana na nodze, król Stefan, zawołany 
myśliwy, udał się na polowanie do lasów 
kundzińskich, odległych o pięć, czy sześć 
mil od Grodna. Cierpienia jednak dały się 
we znaki tak silnie, iż król zaniepokojony 
objawami duszności, przerwał  polowa- 
nie i 4 grudnia powrócił do Grodna. 

Nie umiał mocny król chorować 
zbyt długo, więc już w niedzielę, 7 grud 
nia, pomimo protestów lekarza, opuścił 
zamek, udając się do kościoła na nabo- 
żeństwo. Tegoż dnia jednak zaczął pi- 
sać ńowy testament, o którym mamy tyl- 
ko pobieżną relację. 

_ W nocy wstał i ze świecą w ręku 
szedł przez ten wąski korytarz, gdy na- 

le zemdlał i padł na ostrą krawędź ła- 
wy... Na odgłos . padającego ciała przy- 
biegła służba i znalazła króla w pozy- 
cji klęczącej, nieprzytomnego... Przenie- 
śli go do pokoju sypialnego.. 

Gdzież jest ten pokój?... Czyste, ja- 
she, dostojne, wymowne w swym kształ- | 

„cie i nieco kokieteryjne wskutek nieda- 
wnego remontu, — mury zamku, do któ : 

_ rych już się przenosi Muzeum Państwo- 

  

we, — nie zdradzają wszystkich tajem- 
nic. 

7-go grudnia zasłabł król Stefan, bi:- 
dząc powszechny niepokój, ale już 10-go 
przyjęty przez króla podkanclerzy koron- 
ny Wojciech Baranowski, biskup  prze- 
myski, nie zauważył śladów cierpień. 
1l-go Król przyjął kanclerza litewskiego 
i kasztelana wileńskiego O. Wołłowicza. 
oraz podkancierza litewskiego, Lwa Sa- 
piehę, którzy odnieśli wrażenie, iż Król 
za parę dni będzie całkowicie zdrów. 

W. piątek, 12-go grudnia 1586 roku 
Król Stefan 3 boj już nie Żyły SA 

. Mury zamku królewskiego w Grod- 
nie, pieczołowicie odnawiane pod umie- 
jętnem kierownictwem p. j. Jodkowskie- 
go, odrzucają barbarzyńskie zeszpecenia, 
któremi je zniekształcali Rosjanie i w;- 
łaniają się w całej powadze i dostojno- 
ści. 

Jakże ciekawe są te mury!... Ile wy- 

mowy i czaru jest w ich nieoczekiwa- 
nych załamywaniach się, w <tych taje- 
mniczych kryjówkach, zamyślonych wy- 
kuszach, zagadkowych, zygzakowatych 
schodkach !... 

Jak mocne i piękne są  odwieczn 
sklepienia, — nieugięte, wytrwałe, zwy 
cięskie. I jak przedziwnie się łączy w 
tych odnowionych murach  triumfujący 
majestat królewskości z cichą, 
zadumą, z utajonym smutkiem... | 

Stare Grodno było miejscem zgonu 
świętego Królewicza Kazimierza (1484), 
jego ojca, Kazimierza Jagiellończyka 
(1492), wreszcie Króla Stefana... 

W Grodnie skonała pod ciosami wro- 
gów Rzeczpospclita.. Pobyt króla, po- 

rzewną) 

ski flejtuch i plotkarka. Prosto z imo- 
stu oświadcza, że pan Zaremba kochał 
dzieci, a pani Gorgonowa  podburzała. 
Zeznania mleczarki przypominają w wie 
lu szczegółach zeznania Luchta i ma 
się wrażenie, że wszystkie wiadomości o 
stosunkach u Zarembów czerpie z tego 
samego źródła, co i ogrodnik, z plotek, 
jakie zwykle wśród służby o państwie 
powstają, trudno bowiem przypuszczać, 
aby Gorgonowa zwierzała się mleczarc> 
ze swych zbrodniczych zamiarów. Mic- 
czarka wyrobiła 
na Gorgonową już po zabójstwie Lusi i 
dlatego oświadcza: „,Podejrzewałam, że 
Gorgonowa chce struć Lusię i przestrze 
gałam ją“. Względem adwokata zacho- 
wuje się podobnie, jak Lucht. Dąsa się, 
wzrusza ramionami, lekceważy go.. 

Po jej zeznaniu przewodniczący ogia 
sza przerwę do wtorku zrana. Dzień Gz1- 
siejszy jeśli chodzi o świadków, nie był 
pomyślny dla oskarżonej. jednakże że- 
znania ich nie budziły we mnie sympa- 
tj. Była w nich pewna wrogość. Przy- 
puszczam, że Świadkowie przekonani są 
o winie oskarżonej i na podstawie tego 
przekonania mówią swoją opinję. Pyta- 
ni przez sąd, odpowiadają Śmiało i z tu 
petem. Interpelowani przez obrońcę, czę- 
sto się plączą, albo nie chcą wcale od- 
powiadać. Nie nadaje to zeznaniom ich 
szczególnej miarodajności i skłania bez 
stronnego obserwatora do zastrzeżeń. 

Wysz. 
* + © 

15-ty DZIEN PROCESU 

KRAKÓW. PAT. — W 15-tym dniu 
rozprawy przeciwko Gorgonowej zabrał 
głos sędzia przysięgły Knowicki, który w 
imiemilu ławy: przysięgłych odczytał krót- 
Ка deklarację, wymażającą podziękowanie 
prezesowi. Jendlowi za (dokładnie i wyczer- 
pujące przeprowadzenie wizji w: Brzucho- 
wicach. 

Następnie nzeczoznawca prof. Olbrycht 
w imieniu własnem i w imieniu dr. Jan- 
kowiikiego prosi lo zwolnieniie z obecności 
przy: rozprawie, przyczem zaznacza, że wo- 
bec znalezienia wielu mowych plam w Brzu 

chowicach, mzeczoznawicy mmszą kilka dni 
poświęcić ma ich zbadanie, 

DETEKTYW Z WIĘZIENIA 

Następnie zostaje wprowadzony pod 

stnażą świadek Halemba, rzekomy detek- 
tyw, przywieziony na rozprawę z Pozna- 

mia, gdzie od 4 miesięcy przebywa w wię- 
ziemiu śledezem pod zarzutem zbnadni 
szpiegostwa. Hialemiba składa znane już @ 

rozprawy lwowiikiej, fanitastycznie brzmią 
ce zeznania, jakoby we wrześniu 1931roku 
wezwany był z Tamniowskich Gór do Lwo- 
wa i tam miał być makłamiamy przez dwie 
pamie do zmiewiolenia jakiejś dziewczyny, 

posiłkując się przytem środkami nasenne- 
mi. Do tego jednak mie doszło. Świadelk 

twierdzi, jalkoby jedną z tych pań była o- 
skamżona. W dalszym ciągu przesłuchiwa- 
nia przez przewodniczącego Jenidla i о- 
brońcę 'Woźniakowskiego, świadek wilkła 
się. Ostatecznie lkazuje się, że świadek 
nie jėst wianogodny, jako jednostka i mis- 
Ikim. poziomie moralnym, wielokmotmie ka- 
ramia ma oszustwia, kradzieże, szamitaże i 

zniewolenie, 

Zkolei zeznawał św. Bekerówna, że od 

kwietnia do sierpnia 1931 roku służyła w 
Brzuchowicach. Świadek przedstawia zma- 
me szczęgóły © stosunkach w domu Zarem- 
Iby i twierdzi, że stosunki te były naprę- 
žone. Oskarżona miała się nieraz odgrażać 
Zarembie mila tle zazdrości o „Irenę*, a raz 
nawet udenzylła. Zarembę w twarz. Poza- 
tem gmoziła mzekomo śmiericią świadkowi i 
Lisi Zarembiamee. Miało to nastąpić po 
zalbramia przez świadka listu prywatnego, 
doręczonego przez Liusię Zarembie. Świa- 
dek przypomina sobie tylko jedną popołu- 
daiową wizytę jakiejś pamii u oskarżonej. 
Wśród leżących na stole dowiodów! wzeczo- 
wych — (koszul oskarżoniej — świadek nie 
znajduje ulubionej! przez oskarżoną (koszu- 
li seledymowej. 
zeznemiami świadka Stwierdza, że ona 
właśnie ikradła jej koszule, zaś obnońca 

  

zbawionego królestwa, żyje we wspoin- 
nieniach... 

Restauracja zamku królewskiego w 
Grodnie ma wyjątkowo wielkie znacze- 
nie, gdyż na ziemiach b. Wielkiego Księ - 
stwa Litewskiego, jest to jedyny zamek 
królewski, nie zrujnowany i nadający 
się do przywrócenia mu właściwego wy- 
glądu. Przeróbki rosyjskie — potworne, 
niszczycielskie — dadzą się jednak usu- 
nąć i nasz nadniemeński Wawel po kil- 
ku latach pracy powstanie w całej swej 
dostojności i krasie. 

Tak: to jest nasz Wawel, którym za- 
opiekować się musimy jak najgorliwiej 
i serdeczniej! Stosunek Grodna do spra- 
wy odnowienia Zamku jest ponad wszel- 
kie pochwały ze względu na energję i 
ofiarność, wkładane w to dzieło, a prze- 
dewszystkiem wskutek zasadniczego uj- 
mowania całej sprawy. Prace te mają być 
pomnikiem, wystawianym przez Grodno 
Królowi Stefanowi. Istniały projekty wy- 
stawienia w Grodnie pomnika z bronzu 
i marmuru z okazji obecnej rocznicy 
400-lecia urodzin Króla Stefana i  zbli- 
żającej się (w r. 1936) 350-ej rocznicy 
śmierci, ale ten projekt został odrzucony, 
jako zanadto kosztowny i banalny. Ko- 
mitet obchodowy jednomyślnie uznał 
prace przy odbudowie Zamku za najlep-- 
szy sposób uczczenia pamięci wielkiego 
Króla. W odrestaurowanym zamku bę- 
dzie się mieściło Muzeum państwowe, 
oraz zostaną przygotowane sale repre- 
zentacyjne, przeznaczone na pobyt Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i organizowa- 
nie uroczystych przyjęć. 

Cóż za szlachetny, piękny i nieba- 
nalny sposób uczczenia bohaterów!... 
Gdyby za przykładem Grodna poszły in- 
ne miasta, jakby się wzbogaciła cała Pol- 
ska!... 

Na myśl przychodzi przedewszyst- 

sobie zapewne pogiąd $ 

Woźniakowski komunikuje, że później, po 
ustąpieniu Bekerówny ze służby, znalezio- 

no między jej wzeczami dwie koszule z mo- 
nogramami Lusi Zarembianki, niewątpli- 

wie pochodzące z kradzieży w willi Za- 
remby. - 

PRZYJACIEL ZAREMBY 

Po przerwie zeznawał Świadek, Bielec- 
ki, amtysta-malanz. Świadek łagodząc zna- 
cznie swoje dawniejsze zeznania, opisuje 
stosunki, panujące w domu Zaremby, z 
którym wiąże go wieloletnia przyjaźń. O- 

io dość często powitamzały się sprzecz- 
dzy Ziaremibą i Gorgonową, głównie 

ma tle zazdrości, stosunku dzieci do oskar- 
żomej itp. 'Oslkarżoną miała 'w: uniesieniu 
wyrazić się kiedyś do Lusi: „Ja was, & 

bie i ojea zamorduje“ pójdziesz do Kulpar- 
kowa'* Wiele szczegółów świiadek zapomniał 

   

      

    Zainiteresorwiai mwizibudza © aidlozenie 

dr. Woźnielkowskiego, że jest mu wiadome, 
że świadek przed pamoma dniami mówił do 
pewmesgo inżyniera we Lwowie, że gdyby 
Gorgonową uwolnionio, to byłoby to dla 

Zaremby mieszczęściem, 'allbowiem mnusiał- 

by sobie odebrać życie. 
twierdza, że istotnie tak się wyraził 

si Świadkowie nie wnoszą 
szezegółów ido sprawy. 

Świadek Lucht ze! 
Zaremby w Brzuchow gr 

przed Kamiūsikim. Zeznalie on, že Os 
ma gwałtownie występowała w. sitosumiku 

do Zaremby i Lusi, którą nawet: przezy- 
waža „małpą, „szelmą* itp. 

Obrońca. Woźnialkkowiski w zakończeniu 
przesłuchiwania stwiemdza, że mw czasie 
służby Luchta Lusia bawiła w Szwajcarji, 
zaś Gorgoniowia nia parę miesięcy wyjecha- 

la do Dalmageji, a zaiiem świadek opiera się 
przeważnie ma. wiadomościach, zaczerpnię- 

tych skądimąd. 
Następnie „zezmawiały dwie uczenice, 

Ikoleżamiki Lusi, Ciesierska i Pfeifrówna. 
Wydają one o zmarłej miajlepsze świadec- 
two. Lusia była dobrą mezenicą, łagodną. 
z ichlioepeami się mie zadawalła. . Nidkiedy, 

skarżyła się mia złe woibichodzenie się z nią 

oskaržonej. 
Wreszcie składa zeznania św. Bronigie- 

łowa, wieśniaczka. która do willi Zaremby 
przynosiła pmodukty: spożywicze. Świadek 

słyszał, że Gongomowia źle obdhodzi się z 
Lusią i miał słyszeć wyraźnie: „Już dłu- 
żej przez tę malipę żyć mie mogę*. Wialdo- 
miości świałdika opierają sie przeważnie ma 
zezmaniach Bekerówny i Kamińskiej. 

[Po przesłuchaniu Bronigielowej . prze- 
wiodniczący rozprawę zamknął, 

Dalszy ciąg dzisiaj o godz. 9 rano. 
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wh Młodzież szkolna aa 
   

W dniu dzisiejszym delegacje młodzieży męskiej i i 
się do Belwederu celem złożenia hoidu Panu Marszał wraz ze sztandarami szkolnemi udały 
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Tłaczyński mistrzem 
°° №се! 

NICEA, PAT. — W' dalszych r02gry1w- 

kach tenisowych o mistnzostwo Nieei pol- 
scy tenisiści odmieśli wielki sukces, zajmu- 
jące pierwsze i trzecie miejsce w: turnieju. 
Mistrzem Nicei został Ignacy Tłoczyński, 
zmajdujący się obecnie w świetnej formie. 
Pokonał on w finale mistnza, Szwajcary. 
Ellmera! w, 4-setowej walce w: stosunku 
2:6, 6:2, 6:2, 6:1. Mistrz Polski Hebda 70- 

stał wi finale pokonany przez Ellimera 
morderczej wiallce 6:3, 3:6, 1:6, 6:2 i 4:6. 

Należy jednak podkreślić, że Hebda mimy 
przegranej byt zupełnie wówmorzędnym 
przeciwnikiem, Hebda zajął wspólnie z te- 

Dwa sensacyjne spotkania 
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NIEMCY — FRANCJA 3:3 
BERLIN. PAT. P.ezeg: у 
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trenie emiee 1 z pomiędzy, Niemcama 

a Framcją zakończył się wynikiem 3:3. 

WĘGRY — CZECHOSŁOWACJA 2:1 
BUDAPESZT. PAT. — Mecz między- 

państwowy Węgry — Czechosłowacja za- 

kończył się zwycięstwem Węgier w sto- 
sunku 2:1. Widzów przeszło 25 tysięcy. 

Niezwykła operarja 
TALIE. (PAT. — "Wielkie zainterėso“ 

wanie w tutejszym świecie naukowym wy 

wołała wiadomość o miezwykłych wyni- 
ikach operacji, dokonanej па pewnym 12- 
letnim chłopcu, skanżącym się od dłuższe- 
go czasu na wewnętrzne bóle, Młodego 
chłopca, nazwiskiem Paweł Lecourt, pod- 
deno wnrześwietlemiu  |promieniami Roentt- 
gena. Prześwietlenie to wykazało obecność 
mw żołądku chłopca natrośli, która po ops- 
racji okazała się głową niemowlęcia, pe- 
siadatjącą mormalnie uformowane podnie- 

biemie li szczęki, a nawet wyraźne uwło- 
sienie. Lecourt czuje siię po operacji zu- 
pełnie dobmze. Głowę niemowlęcia oddamo 
do leboratorjum uniwersyteckiego w Lille 

  

Zawieszenie rokowań sowiecko- 
angle!skich 

LONDYN. PAT. — Na wiezorajszem 

posiedzeniu Izby Gmin! podsekretarz stanu 

Eden oświadczył, że rokowania handlowe 

angielsko - sowieckie zostały zawieszone, 

gdyż wi obecnych okoliczmościach nie mogą 

doprowadzić do żadnych pozytywnych re- 

zultatów. 

      

. Piłsudskiemu 

NSI 

łdzie      
żeńskiej wszystkich szkół warszawskich 

kowi Józefowi Piłsudskiemu z okazji Jego imienim. „Do zebranej młodzieży przemówił przed 

skiego i к 
naszem widzimy p. ministra jedrzej 

kiem nasze Wilno. Przecież dotychczas 
nie został zaniechany pomysł wystawie- 
nia w Wilnie pomnika księcia Witolda, 
choć projekt tego pomnika z kretesem о- 
śmieszył jego twórcę, który wywołał 
zbyt niesmaczną awanturę. Czyż nie lep- 
szym pomnikiem dla Witoida byłoby od- 
restaurowanie zamku na górze Zamko- 
wej? Grodno daje dobry, bardzo: dobry 
przykład... 

Grodno doprawdy imponuje! Nietyi- 
ko z wielkim pietyzmem  zaopiekowała 
się ono Zamkiem, ale korzystając z kry- 
zysu, prowadzi zakrojone na wielką ska- 
lę roboty ziemne i roki wykopaliska. 

„Korzystając z kryzysu* — wyglą- 
da to na paradoks, lub nieumiarkowany 
żart, ale jest szczerą prawdą, gdyż w 
ten sposób zatrudnia miasto setki bezra-. 
botnych. Wzdłuż Niemna powstały pięk- 
ne bulwary, które z czasem staną się 
prawdziwą ozdobą miasta, — na tere- 
nie zaś zamku dyrektor ]. Jodkowski przy 
pomocy przeszło 200 robotników, jak 
kret pruje ziemię, wydzierając jej nie- 
zwykłe tajemnice. 
Przeszło dziesięć metrów wgłąb ziemi 
— i oto już nie wieki, lecz całe epoki 
zaczynają przemawiać, oszałamiając zdu- 
mionego widza. 

Oto mury ochronne z czasów Batore- 
go, — dalej wgłąb — mury Witoldowe, 
— jeszcze dalej... dziw nad dziwy: rui- 
ny niewielkiej budowli murowanej. Nie 
świątynia, — dom mieszkalny, składają= 
cy się z dość małych pokoi. Budowa о- 
sobliwa: cegły cienkie, małe, wygląda- 
ją prawie, jak płyty do posadzki, ałe te 
małe cegiełki łączą się z olbrzymiemi 
głazami, — jak to się trzyma razem?... 
Co to jest właściwie? Jaka epoka do nas 
przemawia? — Sądząc z kształtu cegieł 
i sposobu budowania, jest to wiek Xi!.. 
Murowany dom mieszkalny z jedenaste- 

Oskamnżona, polemizując z Belwederem minister Oświaty p. Jędrzejewicz, wskazując na zasługi Marszałka Józeia Piłsud- 
podkreślając, że dzięki niemu w szkołach polskich mówimy po polsku. Na zdjęciu 

jewicza, przemawiającego do młodzieży. 

go wieku — tego niema w całej Polsce!. 
Ale na tem nie koniec: pod budynkiem, 
jeszcze dalej wgłąb ziemi, znajdują się 
olbrzymie belki jakiejś prastarej spalonej 
budowli. Czasy normandzkie!... 

P. ]. jodkowski zrobił pionowy prze- 
krój terenu zamkowego i już odtworzył 
kilka epok, które przemawiają resztka- 
mi murów i wielką ilością drobnych 
przedmiotów, wciąż znajdywanych, -— 
ale roboty posuwają się dalej i kto wie 
świadkami jakich odkryć możemy byż 
wkrótce!... 

Tak, tak! To jest nasz Wawel: nie- 
tylko wspaniały zamek królewski, lecz i 
teren, na którym wybitny ślad zostawiły 
wieki, świadcząc wymownie 0 bujnych, 
bogatych dziejach naszych ziem. 

"Ale dzielne, energiczne Grodno nie- 
tylko odtwarza przeszłość i konserwuje 
zabytki, lecz tworzy nową, piękną rze- 
czywistość. Kiedyś, już w lecie, dokład- 
nie poinformujemy naszych Czytelników 
o grodzieńskich ogrodach — zoologicz- 
nym i botanicznym, dziś słówko należy 
się grodzieńskiemu Muzeum  Przyrodni- 
czemu. : 

Niezwykła jest jego geneza. Pewien 

grodzianin, pan Stanisław Żywno, jeszcze 
w r. 1908 wyemigrował do Ameryki i 
tam po pewnym czasie, zdobył stanowi- 
sko preparatora w Uniwersytecie Wes- 
Jeyan w stanie Connecticut, pracując pod 
kierownictwem profesora Wooda. Zami- 
łowany przyrodnik i doskonały prepa- 
rator, p. St. Żywno w ciągu długich lat 
gromadził i preparował okazy z zakre- 
su entomologji (łuskoskrzydłe i chrzą- 
szcze), mineralogji, konchologji i t.d., 
uwzględniając okazy z całego Świata. Z 
tą niezwykłą kolekcją, obejmującą prze- 
szło 3000 egzemplarzy, wrócił p. Żywno 
do Grodna i te przebogate swe zbiory 
ofiarował miastu!... 

W WIRZE ST LiTY 
NA CZERWONYM DYWANIE 

Wiadomo, że walki w cyrku to jedna wiei- 

ka bujda, a jednak przyjemnie popatrzeć. W 

teatrze też wszystko udają: nikt się nie Śmieie, 
nie umiera naprawdę, cóż szkodzi, że atleci 
symulują: złość, zdumienie, czy strach. 

  

Nasi nędzni reżyserzy filmowi powinni 
pójść na przeszkolenie do reżyserów  cyrko- 
wych, Co za pomysły! jakie efekty! 

Brutal Karsz, 130-kilowe szwabisko  wai- 
czy nieczysto z Polakiem Grabowskim. Peha 
kolanem, podstawia nogę. Galegja gwiždže, a 
nagle z loży wypada elegancka panienka i 
krzycząc: — „ty niemiecka mordo* wkłada 

Karsza z całej sily parasolką. Ogromny atle'a 

umyka za kulisy ścigany przez zgrabną pa- 

nienkę. Czy nie bajeczna scena? Co szkodzi, 
że panienka dostała za nią 5 zł., a Karsz 20. 

U nas brutalami są zawsze Niemcy i Mo- 
skale. Tak się utarło. Nasi atleci są wzorem 
elegancji, dżentelmenerji. Czytając niemieckie 

gazety, łatwo stwierdzić, że w Berlinie czy 

Lipsku Polacy są stale objektami butelek i 
zgniłych kartofli. Pinecki, którego u nas uwiel- 
biała galerja. w Niemczech zawsze udawał 
groźnego brutala. 

Gromow — brutal — walczy z Poszofem, 
ulubieńcem pybliczności — bo Żyd. I oto Gro- 
mow wpada w furję, rzuca Poszofa z całej si- 
ły w kierunku loży, gdzie siedzi wykwintne to- 
warzystwo. Panie zrywają się przerażone, pisk, 
a Poszof robi pirueta w "powietrzu i pada tuż 
przed lożą na jedno kolano, kłania się grzecz- 
nie: — pardon! Powszechny śmiech i radość, 
w Gromowa ciskają całe kubły kartofli. 

Mąż największej z biedul, o wiele staw- 

niejszy od swej polowicy — Sztekker nie wal- 
czył od początku, pokazywał się tylko w pierw 
szym rzędzie. Rozzuchwalony licznemi zwycię- 
stwami Grabowski wyzwał go na mecz, mistrz 
ociągając się zgodził. W ten niby wymuszo- 
ny sposób, główny aktor wchodzi na scenę, 
gdzie wszyscy są gotowi by dać się rozłoży *. 

Karol. 
  

Daiś o godz. 2U-ej 

XI kilka Szopka iladomitia 
w OGNISKU AKADEMICKIEM Wielka 24 

Ceny zni**n= 

WYLEW RZEKI OHIO 

NOWY YORK. PAT, — Wylew rzeki 
Ohio spowodował wielikie straty, szczegól- 
nie w. okolicach miasta Cincinnati, gdzie 
Т osób straciło życie, a tysiące jest bez 
dachu nad głową. Straty wymoszą wiele 
miljonówi dolarów. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WIARSZAWIA. (PAT. —  Przedgiełda. 
Dolar papierowy 8,87 w żądaniu, 8,865 w 
płaceniu, złoty, dolar 9,15 w żądaniu. ru- 
bel złoty 4,79 w; żądaniu. 

  

  

Pielęgnujmy racienzinie 
urodę 

W czasach dobrobytu, stanowił pieniądz 
treść życia, dziś — w dobie ogólnego zuboże- 

nia — stała się uroda wszechwładną potęgą, 
a dzięki wysubtelnieniu walorów psychicznych, 
ukształtowała kobieta nowe życie. Z bezsili:ej 
niemocy odrodziła się w żywotnej sile i wy- 
sunęła na szczyty społecznej działalności. By- 
łoby atoli błędem emancypować się z cennych 
walorów kobiecości, choćby nawet zaniedvy- 
waniem skarbu urody. Zasadą powinno być: 
wystrzeganie się szablonowej 

    
maniery w do- 

borze preparatów kosmetycznych. Nie posług 
wać się zimną wodą, mydłem ani kremem, je- 
šli cera okazuje tłustą właściwość. (Wskazówki 
dla rozpoznawania właściwości cery znajdzie 
czytelnik w broszurce, załączonej do każdego 
preparatu  lekarsko-kosmetycznego wytwórri 
„Miraculum“). Tłustą cerę myć należy wyłącz- 
nie gorącą wodą i proszkiem — тагтигомуп: 
„Miraculum“, a pudrować: odtłuszczający 
pudrem higienicznym d-ra Lustra. Przed mi- 
ciem powlec twarz na 10 minut  mleczkiera 
„Lityną“. Zaznaczam, że i kremy mają celo- 
we przeznaczenie. Wymienię dziś trzy wykwin- 
tne kremy: dla prawidłowej cery i jako poc- 
kład pod puder — matowy krem „Mira“, Jia 
suchej i wiotczejącej —  hormonowy krem 
„Oxa”, a przeciw zmianom atmosferycznym, 
do wygładzania naskórka twarzy i rąk, oraz 
wielu innych wskazań w codziennym użytku 
— bajeczny krem „Ultrasol“. 

  

W roku 1926 zostało otwarte to wspa 
niałe Muzeum Przyrodnicze, którego do- 
żywotnim kustoszem jest niestrudzony 
i niezwykle ofiarny pierwszy inicjator, 
p. żywno. Długa jest lista ofiarodawców 
Muzeum: społeczeństwo grodzieńskie zro 
zumiało znaczenie Muzeum i wykazało 
wielką, wzruszającą hojność. Tak np. 
inż. A. Dzierżanowski ofiarował wielką 
kolekcję ptaków (107 sztuk), dr. j. Ja- 
kimowicz — piękną kolekcję ryb, ssaków 
i minerałów, p. . Marja Wężyk Widaw- 
ska — zbiór minerałów (200 egz.) i t.d. 

Muzeum Przyrodnicze posiada naj- 
kompletniejszy zbiór ptaków wodnych 
— krajowych i obcych z całego świa- 
ta, — zdumiewająco-bogaty zbiór motyli, 
— bardzo bogatą kolekcję minerałów. 
Zwraca uwagę i sposób preparowania 
motyli, stosowany w Ameryce: w szkla- 
nych pudełkach, pozwalających na oglą- 
danie motyli ze wszystkich stron. 

„Grodno. Tak bliskie Wilnu i tax 
Wilnu mało znane! Ciche, skromne, 
Grodno. Ot — (cóż za ironja losu!) 
miasto powiatowe województwa  biało- 
stockiego, — miasto królewskie, miasto 
niemal o stołecznych ambicjach, jedyne 
ua terenie b. W. Ks. Litewskiego miasto, 
które może się wylegitymować  śladani: 
prastarej kultury, o której właściwie nic 
jeszcze nie wiemy dokładnie. 

Miasto — muzeum i miasto budzą- 
cego się, po wiekowym letargu, nowego 
bujnego życia. 

Życzmy temu miastu jak najpiękniej- 
szego rozwoju i pamiętajmy o niem! 

A przedewszystkiem: poznajmy je 
lepiej i pokochajmy serdecznie! Na tei 
zyska nietylko Grodno, ale i Wiłno, bo 
wspólną mamy dziejową drogę!.. 

W.  Charkiewicz.
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' należy wnosić, że poziom Wilji jeśli na- 

  

Wody na Wilji opadaja 
WILNO. — Sytuacja na Wilji uległa 

w dniu wczorajszym wyraźnemu odprę- 

Podczas gdy jeszcze w niedzielę o 
godzinie 9 wieczorem poziom rzeki się- 
gał 4.93 cm. — wczoraj o tej samej — 
mniej więcej — godzinie stan wody wy - 
nosił 4.69 cm. 

Mimo spodziewanego przyboru, w 
nocy na poniedziałek, woda spadła do 
4.65 cm. W ciągu dnia poziom podniósł 
się więc zaledwie o 4 cm. 

Ponadto z prowincji nadchodzą wia- 
uspokajające, z czego 

wet i podniesie się, żadne  niebezpie- 
czeństwo terenom nadbrzeżnym nie gro- 
zi. 

Spływająca woda i kra żadnych u- 
szkodzeń nie poczyniły. Zatorów nigdzie 
nie zanotowano. 

WILIA NA POWIATACH RUSZYŁA 

Wiija wraz z dopływami na całej 
swej dłrgości na terenie powiatu wilej- 
skiego ruszyła, Pod Wiiejką dnia 19 bm. 

c   

o godz. 8, zaś pod Żodziszkami dnia 19 
bm. o godz. 15 rozpoczęło się spływa- 
nie lodów. 

Obecny stan wód nie zagraża ani 
mostom, ani osiedłom, Reszta kry spły- 
nęła dzisiejszej nocy. 

Stan wody na Wilji pod Wilejką był 
następujący: dnia 19 marca o godz. 8 
rano — 176 cm. o godz. 12 w południe 
240 cm., o godz. 17 270 cm. Dnia 20 b. 
m o godz. 8 rano już 228 cm. o 12 w 
południe — 218 cm 

STAN WILJI WIECZOREM 

W godzinach wieczornych z powo- 
du deszczu poziom Wilji na terenie mia- 

a podniósł się o kilka centymentów 
Należy liczyć się z riewielkim dal- 

szym przyborem wody. 

PRZEJŚCIOWA POWÓDŻ 
W OSZMIANIE 

rrzedwczoraj między godz. 15 a 16 
woda a rzece Oszmiance gwałtownie 
przybrała. © godz. 17 stan wody wyno 
sil 1,80 m. ponad stan normalny, a o 
godz. 20 już 2 metry 50 cm. Potem przy 
bywarie wody narazie ustało, Ulica Fran 

  

RILJOR OBYWATELI 
składających sw e oszczędności 

w e, K. ©, 

to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszio -— 

416 ĄILICKÓW ZŁGTYCH 
p. K. 0 jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym kiijentom tajemnicę wkładów. 

  

    

З КОСО СМ 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyty muzyczne RWZA. — Dziś dru- 

gi wieczór z cyklu 12 konferencyj muzycznych 
Rady Wil. Zrzeszeń Art. (Ostrobramska 9 m. 

4 3 4). poświęcony „Początkom wielogiosowošci“, 
ciszkańska zalana została wodą na wy Wykładowca dr T. Szeligowski ilustrowač bę 
sokošė 70 cm. Hydroelektrownia była 
mieczytina, otoczona wodą na wysokość 
30 cm. 

Stan wody na Wilji w Przewozach 
był 2 m. 5 cm. ponad stan normalny. 

W dniu 20 marca o godz. 9,15 stan 
vody ria Oszmiance był w Oszmianie 
prawie normalny, gdyż wynosił zaledwie 
50 cm. ponad poziom normalny. 

Woda na Wilji w Przewozach wyno 
siła 2 m. 30 cm. ponad stan normalny. 
Poziom wód podnosi się, lód poniżej mo 
stu spłynął w górę mostu i zatrzymał 
się na izbicach. 

POWAZNA SYTUACJA W POWIECIE 

DZIŚNIEŃSKIM 
Dn. 19 marca rano Dzisienka ruszyła, two- 

rząc lokalne zatory. 
Poziom wody o godz. 12 w południe był w 

Szarkowszczyźnie 4 m. 85, w Hermanowiczach 
6 m. 10 cm. W Dziśnie skonstatowano powol- 
ne podnoszenie się poziomu wody. Lód pękał 
i spływał. Rzeka Dźwina stoi. 

W nocy z 19 na 20 marca rzeka DzisienEa 
osiągnęła punkt kulminacyjny. w Szarkow- 
szczyźnie 5 m. 85 cm., w Hermanowiczach 6 
m. /0 cm. Woda opada, lód spłynął. Pozostał 
jedynie zator, w Szarkowszczyźnie na filarach 
nowego mostu. Poziom wody był już o godz. 
9 w Szarkowszczyźnie 5 m, w. Hermanowi- 
czach 6.10 m. płynęła pojedyńczo kra. — W 
Dziśnie rzeka Dzisienka jest wolna od łodu.-—- 
Poziom wody 2,30 m. 

Pod naporem wód Dzisienki lody na Dźwi- 
nie w obrębie miasta Dzisny popękały, two- 
rząc zator koło wyspy Doroszkowice. 

Dźwina powyżej ujścia Dzisienki stoi. 
W dniu wczorajszym został zerwany młyń 

ski most w Kuszlewie na drodze prywatnej, z 
powodu zbyt późnego otwarcia zastawy. 

SYTUACJA NA NIEMNIE 

LIDA. — Onegdaj wieczorem ruszyła Moł- 
czadka, Stan wody na Niemnie podniósł się po 
wyżej 1.5 metra ponad poziom normalny. — 
Lód utrzymuje się na powierzchni. Prawdopo- 
dobnie Niemen ruszy lada chwila. 

  

„Kartei“ licytantėw pod kluczem 
WILNO. Banda zawodomych licytam- 

| tėw grasuje od diužszego czasu w mieście 
i ma prowineji, dopuszczając się pospoli- 
tych szamitażów, talk wobec licytowanych, 
jak i tych, któnzy z takich lub innych po- 
wodów: stają do mich. 

Banda ta dzięki dużej solidarmości ope- 
ruje zwykle dość dużemi sumami i jak do- 

Ь tychczas, mimo otwantej walki, żadem lom- 
band, bank lub podobna instytucja, nie mo 
gła dać jej rady. 

Najbardziej czynnym wśród tych hjen, 
żerujących na nieszczęściu ludzkiem, jest 
pewieni typ z pod ciemnej gwiazdy, wiłaś- 
eiciel kilku domów wi mieście, który dzię- 

ki swym sztuczkiom, miejędnego doprowa- 
dził do nędzy. 

Zmany jest taki fakt z „dzałalności* 
tego pana: 

Pewna wdowa, właścicielka folwancz- 
ku pod miastem, wpadła w tarapaty z wie- 
Tzycielami, 

Nagła šmierė męža, Istėny: tylko sam 
był zorjentowany w swych initeresach, spo 
wodowała, że wdowa pnzeoczyła jakiś ter- 
min płatności i folwanczek wystawiono na 
licytację. 

Nabył go za śmiesznie miską cenę, bo 
za 3 tysiące zł., wymiemiony herszt licy- 
tantów. 

Dopiero potem, jak to często bywa w 
takich wypadkach, zmałeźli się ludzie, któ- 
rzy przyszli, z pomocą mieszczęśliwej kobie 
cie, wyrzucomej na bruk «z  pięciongiem 
drobnych dzieci, zobowiązując się odkupić 

__zlicytowaną majętność. 
Bezczelny licytemt zażądał 20 tysięcy 

złotych, chcąc zarobić w. ciągu kilku dni 
| IT tysiączków. 

5 Gdy pertraktacje rozbiły się, znalazł 
się adwokat, który bezinteresownie wziął 
w obronę skrzywidzoną ikiobietę, wytaczając 
lieytantowi sprawę. Sprawa ciągnie się do 
dnia dzisiejszego, lecz mezuliai jej zdaje 
się być przesądzony ma korzyść 'pokirzyw- 
dzonej, Są świalcikowie, którzy wiedzą o 
szantażowaniu owej wdowy i wprowadze- 
nin w błąd przez zapewinienie, że właśnie 

licytacja da jej możmość pozostania przy 
ziemi. 

Licytant. występował jako dobnoczyńca 
„Titujący się* nad losem jej dzieci. 

To jest tylko jeden! fakcik z „dzialal- 
_ Rości* bandy. A przecież licytacje odby- 

wają się stale i żadna z mich mie odbędzie 

BEI TE CEDC ROR DOO 

Obchód imienin Marszał- 
ka w szkołach Nr. 29 | 15 

Dn. 18 Ill przy szczelnie wypełnionej sal 
przez dziatwę szkół antokolskich, odbył się 
obchód imienin Marszałka. 

Niepospolitą atrakcją tej uroczystości, by- 
S ło opowiadanie (jednego z rodziców) sierżan- 

ta wojsk polskich pana Czepla, byłego legjoni- 
_ Sty — o Komendancie i legjonach. Opowiada- 
nie to, było bardzo pomysłowem zastąpieniem 

tradycyjnych przemówień nauczyciela, bądź bla 
dych referatów dziecięcych, żywe słowo nao- 
<znego świadka pierwszych poczynań bojowych 
zostało zręcznie ujęte w obrazek sceniczny tej 
treści: (iromadka dzieci przy ognisku na wy- 
<ieczcę, spiewa legjonowe piosenki. Przecho- 

dzący tamtędy legjonista nawiązuje rozmowę 
z dziećmi, proponując im opowieść o Twórcy 

Legionów. Propozycję przyjęto radośnie i ota 
_ Przy ognisku płynie opowiadanie o organizacji 

łegjonów, o wystąpieniu pierwszych kadrówek, 
0 nadludzkich wysiłkach Wodza-Dziadka, dzie- 
łącego z legunami trud wojenny, o wielkiej 
miłości dań żołnierza polskiego, o bohaterskich 
potyczkach, w których topniały ofiarne szeregi 
legjonowej braci. Dzieci zawisły na ustach opo 
wiadającego. Widać było, że tego opowiada: 

Г 'Щ nie zapomną nigdy. Na prośbę legjonisty, 
dzieci zrywają się do wygłoszenia wierszy © 
Marszałku i legjonach. Entuzjazmu, z jakim 
de wygłaszają, świadczy o przejęciu się chwilą 
* treścią. Resztę programu dopełniają chór i 
Orkiestra szkolne. Wkrótce potem gromadki 

się bez udziału tych zawodowych licytan- 
tów. Że „pnacują** dobrze, świadczą mieru- 
chomości, przechodzące w ich ręce, nabyte 
ZA gINOSZE, 

Policja, a w pierwszym rzędzie zainte- 
mesowane instytucje zwalczają jak mogą, 
tego rodzaju praktyki, lecz dopiero ostat- 
mio wzięto się bardziej energicznie do о- 
'czyszczenia atmosfery. Wytoczomo szereg 
Spraw, bardziej aktywnych osadzono pod 
kluczem, uniemożliwiając szantażowanie 
licytowanych. 

Mimo tych rępresyj, banda nie uległa 
likwidacji i nadal grasowała, uciekając się 
do pospolitych oszustw, np. sprzedaży fik- 
cyjnych majątków, jak to miało niedawno 
miejsce z niejakim Feliksem Wiojtuszko 
ze Zi 

Za 60 tysięcy złotych „nabył* on nie- 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 20 MARCA 
Ciśnienie średnie: 751. 

Temperatura średnia: --7. 

Temperatura najwyższa: —-11. 

"Temperatura najniższa: +2. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowy. 
Uwagi: rano pogoda zmienna, wieczoren: 

drobny deszcz. 

'Tendencja: spadek ciśnienia. 

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

Pogoda zmienna z przelotaemi opadami. -- 
Chłodno. — Umiarkowane, chwilami porywi- 
ste wiatry południcwo - zachodnie i zachod- 
nie. 

MIEJSKA 

— KOSTKA KAMIENNA NA ULICY 
ZAWALNEJ. — Już w kwietniu, ježeli 
pogoda ustali się, ozpoczęte będą roboty 
przy ukiładaniu próbniego odeinka jezdni 
z kostki kamiennej na ul. Zawalnej w re- 
jomiie szpitała żydowskiego. Odpowiednie 
zajpasy. cegiełek granitowych magistrat już 
poczynił, 

— NIWELACJA PLACU KATEDRA. 
NEGO. — Projekt niwelacji placu Kate 
dirailniego jesti żytwo iomawiamiy: wi kołach 
fachowieów! magistrackich. Inż. IWątorski 
ułożył już odpowiedni wniesek na specjal- 

me posiedzenie, jalkie ma się odbyć w tej 

sprawie w najbliższym czasie, 
— O GLINCE KLINKIEROWEJ POD 

MILNBM. — Wiiadome jest, że magistrat 
matrafił pod miastem na glinę, która ma 
się jalkoby madawać do wyrobu cegielek 
kiiimikierowych. Obecnie próbki tej gliny 
oddano do zbadania fachowcom, których 
opinja będzie dopiero miarodajną przy roz 
patrywaniu projektu założenia w Wilnie 
kdinikierni, 

— ZAIPADAJĄCA SIĘ JEZDNIA. — 
Na ul. Lwowskiej, gdzie w okresie zimo- 
wym prowadzone były moboty kanaliza- 
cyjne, zapadła się w kilku miejscach jezd- 
wia. Wczoraj 'wywirócił się tam na zmacz- 
nej przestnzemi płot, więc kiomumikacja ko- 

AKADEMICKA 

istniejący majątek w powiecie kostopol- 
skim ma Wołyniu. 

Wreszcie bamda wpadla na pomysł wy 
muszania (pieniędzy od liaytowanych. — 
Zgłaszano się miamowicie do osoby zainte- 
nesowanej i za cenę odstąpienia od licyta- 
cji, wymuszano większe lub mniejsze su- 
my. Banda zapewniała, że dzięki swej sile 
nie dopuści do aktu, bowiem mikt mie o- 
śmieli się przeciwiko niej wystąpić. 

Policja zgrupowiawszy wszystkie dame, 
przeprowadziła wiezoraj iw! mieście liczne 
aresztowania, talk że pod kluczem znatazło 
się 34 licytantów. Kiliku.z nich zdołało u- 
kryć się, a w tej liczbie i osławiony herszt. 

W ciągu dnia wczorajszego odbyło się 
kilka komfromtacyj z poszkodowanymi i 
niektórych z zatrzymanych poznano. 

—=000=—— 

  

wszystkie agendy та wyjątkiem bibijoteki 
czynne będą dwa razy w tygodniu: wie 
wtorki od 17-tej ido 18-tej, i piątki od 13— 
14-tej. Bibljoteka czynna będzie normal- 
nie w poniedziałki, środy: i piątki od 13,30 
do 14,30. 

SZKOI NA 
— Na Kursie Pedagogiczno-Metodycznym 

dia Nauczycieli Szkół Zawodowych w bież. 
tygodniu zostaną wygłoszone następujące wy- 
kłady: 
„21 — 1. Metodyka nauczania kalkula- 

cji wytwórczej — 2 godz. — p. Ostrowski. 
23-HI — 1. Metodyka materjałoznawstwa — p. 
Janowicz, 2. Metodyka towaroznawstwa — p. 
Laskowska. Początek wykładów o godz. 5.15. 
Wykłady odbywają się w lokalu Państw. Szko- 
ły Przem.-Handl. im. E. Dmochowskiej Wilen- 
ska 10 (III piętro). 

   

GSOBISTA. 
— Powrót kuratora. — Kurator Okręgu 

Szkolnego w Wilnie, Kazimierz Szelągowski 

powrócił z Zakopanego z urlopu wypoczynko- 

wego i objął urzędowanie. 

  

dzie swoją prelekcję licznemi przykładami for- 
tepianowemi, wokalnemi (w wykonaniu p. W. 
Czuchowskiej) i zespołowemi (z płyt). 

Bilety od 50 gr. do I zł. przy wejściu, — 
gdzie sprzedaje się także abonamenty na 4 wy 
kłady według wyboru. Cykl potrwa do czerw- 
ca. Odczyty te Kuratorjum poleciło dla młodzie 
ży szkolnej. Początek 'dziś o godz. 6.30 po 
poł. Telefon 16-34. ‹ 

— Kowieńska Środa Literacka. — Jutro w 
Związku Literatów młody poeta Aleksander 
Janta Połczyński opowiadać będzie swe wraże- 
nia z Litwy Kowieńskiej, skąd wraca po dwi 
tygodniowym pobycie. Autor ciekawych repor 
taży z Rosji Sowieckiej, które ukazały się о- 
statnio w książce podzieli się obserwacjami z 
tej przedewszystkiem dziedziny, która bywał- 
ców „Śród* najbliżej interesuje: z życia kul- 
turalnego. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp dla 
członków bezpłatny. Dla wprowadzonych go- 
šci 1-2 

— 10 posiedzenie Wil. T-wa Lekarsk. wspól 
ne z Kołem Wileńsk. T-wa Internistów Poi- 
skich odbędzie się 22 b.m. o godz. 8 wiecz. w 
sali przy ul. Zamkowej Nr. 24 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Doc. Mahrburg i dr. Pomeranc — po- 
kaz preparatu anatomo-patologicznego. . 2) dr. 
Łobza — Pokaz zdjęcia roentgenowskiego. — - 
3) dr. St. Januszkiewicz — Kimografja radio- 
logiczna serca; 4) prof. dr. med. A. Januszkie- 
wicz — Elektrokardiograija kliniczna, Aparatu- 
ra Il Kliniki Chorób Wewn. USB. Normalna 
krzywa elektrograficzna; 5) prof. dr. med. K. 
Pelczar i dr. Nikołajewa — O płytkogramie u 
chorych na nowotwory; 6) dr. Kiukowski — 
Ciśnienie śradnie. 

— Z Klubu „Pogoń*. W piątek dnia 24 b. 
m. o godz. 18-tej odbędzie się w sali Podoii- 
cerskiego Kasyna Garnizonowego ul. Tatarska 
5. walne zgromadzenie członków wojskowego 
Klubu Sportowego „Pogoń'* w sprawie reorga- 
nizacji Klubu. Obecność wszystkich członków 
obowiązkowa. 

— Z Czerwonego Krzyża. W dniu 28 mar- 
ca r.b, o godz. 17 m. 30 w pierwszym terminie, 
o godz. 18 w drugim terminie, w lokalu Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża w Wilnie przy ul. 
Tatarskiej 5, odbędzie się walne zgromadzenie 
członków Oddziału Wileńskiego Polskiego Czer 
wonego Krzyża. 

— Komunikat Związku Pań Domu. We 
czwartek, 23 marca, o godz. 17 w sali T-wa 
Kredytowego, Jagiellońska 14, dr. Feliks Wa- 
silewski, Kierownik Ośrodka Zdrowia, wygłosi 
odczyt pod tyt. „jak się ustrzec chorób zakai- 
nych”. 

— ZARZĄD KOŁA BYŁYCH WYCHO 
WANIEK szkoły p. J. Maciejowiczowej w 
Wilnie podaje do wiadomości koleżanek, 
że w czwiamtek 23 marca o godz. 17 w mie- 
szikamiu koleżanki p. Józefy z Dowgialłów 
Odyńcowej (ul. Mickiewicza 60), odbędzie 
się towarzyska herbatka, mia którą zapra- 
sza się wszystkie koleżaniki z modzinami. 

RÓŻNE 

— PROFESOR 7 NOWEGO YORKU 
(W) WILNIE. — Do Wilna przybył w dniu 
20 marca na dwiudnilowy pobyt Earle B. 
Babcock, profesor uniwersytetu w Nowym 
Yorku, przebywający obecnie stale w Pa- 
ryżu, jalko dyrektor centrali fundacji Oar- 
megiego. IProf. Babcodk złożył wizytę p. 
wojewodzie Jaszczałtowi, 

— Klub Żeglarski w Wilnie, — Przy oddzia 
le Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Wilnie powsta 
je autonómiczna Sekcja Żeglarska „która ma 
przejąć w swoje ręce inicjatywę, w kierunku 
szerzenia żeglarstwa wśród swych poczynań 
Sekcja obiera oczywiście Troki, mając do dys 
pozycji cały tabor żeglarski, Ligi, znajdujący 
się na jeziorach Trockich. Poczynania Sekcji 
nie ograniczą się jednak tylko do tego terenu, 
lecz mogą objąć również Narocz, a nawet mo 
rze Bałtyckie. 

Obecnie został już opracowany zgodnie z 
przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego — 
stutut Sekcji. Zebranie organizacyjne Sekcji 
odbędzie się w ostatnich dniach marca rb. 

Należy gorąco przyklasnąć inicjatywie Sek 
cji Sportowej zarządu Ligi za pomysł stworze 
nia tego klubu żeglarskiego, gdyż istnienie ta 
kiego, jedynie może zapewnić racjonalny roz 
wój żeglarstwa na Wileńszczyźnie. 

Liczni zwolennicy żeglarstwa w Wilnie na- 
reszcie znajdą odpowiednie pole do działania. 

— Czytelnia czasopism artystycznych R. 
W. Z. A. w celu Konrada otwarta jest codzien 
nie od 6 do 9 wiecz. Informacje na miejscu. 

— WIECZÓR LITEWSKI. — Dnia 19 

marca br. w sali Związku Akademików-Li 
twinów USB (ul. Wileńska 28) odbył się 
czwarty kolejny wieczór artystyczno-lite- 
racki, zorganizowany: staraniem Litewskie 

go T-wa Sztuki i Literatury. 
Po kirėtikiem przemówieniu, którem ks. 

dr. A. Wiskont, prezes T-wa, zagaił tem 

wieczór, nauczyciel gimmazjum imienia 

Witolda Wielkiego p. Dnema wygłosił od- 

    

JÓZEF 
zmarł w dniu 12 marca 1.b. po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach ope- 
trzony ów. Sakramentami i został 

rzu Witomińskim w Gdyni. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie 

o godzinie 

  

podziękowanie. 

czyt o wpływie czynników! społecznych mia 
wytworzenie się kierunków w! sztuce. Od- 
czyt był urozmaicony wyświetlaniem wzo- 
rów. pnzy pomocy epidjaskopu. Po przer- 
wie odbyła się dyskusja ma. temat odczytu. 
Następnie studentka  Miciusówna dekla- 
mowała swoje najnowsze poezje, a stud, 
Konopka odczytał jedem ze swoich obraz- 
Ików literackich. Następnie wywiązała się 
dość długa dyskusja o powyższych utwo- 
rach. 

WILEŃSKIE KOŁO ZWIĄZKU 
BIBLJOTEKARZY POLSKICH. — Dnia 
23 mamea (czwamtbelk) o godz. 8-mej wiecz. 
w lokalu Biblj i Umiwersyteckiej (ul. 
Unówersytedka 5), odbędzie się 108 Ze- 
bmanie Koła z odczytem p. dyr. Taldeusza 
Turkowskiego „Książka Wschodniej Pol- 
ski w ciągu wieków*. Na to zebranie pu- 
bliczmie zamząd Koła zaprasza wszystkich 
interesujących się tem zagadnieniem. — 
Wstęp wolny, 

— BOJKOT 'DOWARÓW: NIEMIEC- 
KICH. — Akcja kupiectwa żydowskiego 
niedopuszczenia towarów niemieckich na 
rymiki polskie znalazła już popameie imipor- 
terów żyjdowiikich, trudmiącydh się spno- 
wiadzaniem farb. 

Pomadto akces do akcji 
zgłosili kupcy futrzani. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 

21-Ill o godz. 8 wiecz. „Pocałunek lu- 

bojkotowej 

przed 
strem“ po cenach propagandowych (od 20 gr), - 
Sztuka ta stała się artystycznem  zdarzenieni 
Wilna i stale gromadzi tłumy publiczności. 

— „Omal nie noc poślubna wraca na alisz 
Teatru na Pohułance od jutra (środa 22-go a 
godz. 8-ej wiecz.) — świetna ta komedja an- 
gielska, pełna dowcipu i humoru, w doboro- 
wej reprezentacji artystycznej, pełna pięknych 
tualet, oprawiona w wytworne ramy dekoracyi 
ne, grana będzie 22, 23 i 24-go — po raz 
czwarty, piąty i szósty. 

— „Uciekła mi  przepióreczka”.. — St. 
Żeromskiego. Dziś, od wtorku dnia 21-III r.v. 
rozpoczyna się w Teatrze Wieikim na Pohu- 
lance cykł przedstawień szkolnych komedji St. 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”. Jed- 
na z najcenniejszych pereł naszej literatury 
współczesnej otrzymała doskonałą obsadę w о- 
sobach: dyr. M. Szpakiewicza (Przelęcki), |. 
Paszkowskiej (Smugoniowa), Wł. Kaczmar- 
skiego (Smugoń), I. Ładosiównej (Księżniczka). 
A. Szymańskiego, M. Bieleckiego, A. Łodzin- 
skiego, M. Koczyrkiewicza, L. Pospiełowskiego, 
Z. Tomaszewskiego, w rolach profesorów i St. 
Janowskiego w roli Bęczkowskiego. „Uciekła 
mi przepióreczka” powtórzona będzie dla pu- 
bliczności na niedzielnych popołudniówkach i 
tanich poniedziałkach. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy El: 
ny Gistedt. Dziś, po raz 4-ty melodyjna operet 
ka Lehara „Wesoła wdówka”, która odniosła 
wielki sukces artystyczny i zdobyła ogólne u- 
znanie. W roli głównej występuje gościnnie 
Elna Gistedt w otoczeniu całego niemał perso- 
nelu artystycznego. Efektowne tańce i ewoiu- 

  

Muszkieferowie XX wieku 
w roli niefortunnych bandytów 

Muszkieterów, zazwyczaj bywa — 
trzech. Tak pisał o nich Dumas. Bohate- 
rowie jego działali we Francji. W! Wilnie 
jednakże bylo ich czterech, Spokojni skąd- 
inąd mieszkańcy podmiejskiej wsi Kuprja 
mniszki: Kazimierz Miatlewicz, Piotr Wsz- 
niewski, Józef Szostak oraz Stanisław Ko- 
łowicz mależą bezsprzecznie do momanty- 
ków XX w., przejawy atoli tego romanty- 
zmu okazały się miebezpiecznemi dla in- 
nych, dła mich samych zas conajmniej mie- 
przyjemne... 

Historja działa się przed dziewięciu 
miesiącami, w lipcu ub. raku. 

LIBACJA NA ŁONIE NATURY 

Czterej przyjaciele spędzili! moc na we- 
sołej zabawie w Kuprjaniiszkach. Gdy za- 
Cczęło świtać, jedem z mich zaproponował u- 
rządzenie libacji pod gołem miebem. Pino- 
jekt znalazł uzmanie innych, wiobee czego 
cała czwórka siedziała mia pobliskiej łące, 
racząc się wódką. 

Wódkw jednak nie wystarcza. Musi być 
też zalkąska, a o niej przyjaciele ziapom- 
mieli. Naraz na pobliskim trakcie Batorego 
ukazały się adążające ma targ do miasta 
furmaniki. 

MYŚL NAPADU 

‚ — © tio napewno mają coś do zagry- 
zienia. Należy się przeto ityllko przekonać. 

Wiabec tego jednialk, że mie posiadali 
przy: sobie pieniędzy, chłopi zaś swych se- 
rów i miel ka nie oddawiali za darmo, szosa 
stała się widownią majmniej oczekiwanego 

— Do zjedzenia? Ależ my nie nie ma- 
my. 

— Głupie gadanie, Kito temu uwierzy. 
'Podchmiełeni młodzieńcy, nie zważając 
przeto mia kmzyki i protesty, zabrali kosz 
z produktami i mleko, a gdy któryś starał 
się opomowiać, dotkliwie go poturbowali. 

Stenomyzowani chłopi: uciekli do mia- 
sta i zawiadomili 2-gi komisarjat PP. 

POŚCIG 

Naładowana policjantami pościgówka 
wynuszyła miezwiłoczniie pod dowództwem 
komisarza Szmielowa na miejsce wypadku. 
'Przystąpiono do gruntownego poszukiwa- . 
nia „bandytów.  Przetrząśnięto pobliskie 

chałupy i zabudowania, zajrzano w każde 
zagłębienie, zasypano okolicznych miesz- 
ikańców mnóstwem pytań — wiszystko to 

* jednalk mie przyniosło mamazie pożądanego 
rezultatu. 

Na twanzy kiomisanza dawało się już 
wyczuć wyraźne podenerwowanie, gdy rap 
tem jeden z posterunikowych natknął się 
ma jakichś czterech osobnilków, 
snem miewinmych wi jęczmiemiu. Byli to 
właśnie czterej przyjaciele. 

Dokoła: znajdowały się zagrabione Ко- 
sze i dzbamiki. Widocznem było, 

li Ai i S 

žmowali w zaspakajaniu swych apetytów, 
tenaz jednak spali jak zabici i obudzili się 
dopiero wówczas, gdy zakuci w kajdanki 
znaleźli się w areszcie policyjnym. 

WCZORAJSZY EPILOG 

Epilog romantycznej mocy zakończył 
się w dniu wczorajszym przed Sądem O- 

Wszyscy oskarżemi do inkryminowane- 

go im przestępstwa napadu ma włościan 
przyznali się, tłumacząc jednak, że działali 
w stanie zupełnego zamroczenia umysłowe 
go i bez chęci osiągnięcia jakichkolwiek 
komzyści materjalnych. 

Na tem stanowisku stanęli również ich 
obrońcy, adwokaci Engiel, Sztukowska о- 

raz aplikant adwokacki Barańczyk, pro- 
sząc w konkluzji swych przemówień o la- 
godny wymiar kary dla oskanżonych. 

(W. mymiku mozpatrzenia całokształtu |, 
sprawy, sąd podzielił wywody obrony i ska 
zał każdego z niefortunnych muszkieterów 
na osadzenie w więzieniu przez 1 rok, któ- 

rą to karę darował im nia skutek amnestji 
o połowę. Wobec tego jednak, że wszyscy 
skazani przesiedzieli wi więzieniu po 9 mie 
sięcy, tegoż jeszcze dmia odzyskali wol- 
ność. (chi). 

AST YR JO   

Jaką sume zdefraudowano w Koniawie 
WILNO. W ciągu dalszych dochodzeń 

№ sprawie nadużyć w Kasie Stefczyka w 
mieszkańca folwarku Horyszamiszki, gmi- 
ny orańskiej. W dniu 18 bm. Sąd Grodzki 

4 rano w kościele Św. jerzego, o czem zawiadamia krew- 
nych, przyjaciół i znajomych pogrążona w głębokim smutku RODZINĄ 

Przyjaciołom, znajomym i wszystkim, którzy tak serdecznie oddali osta- 

tnią posługę 

s: 
KS. PRAŁATOW 

ewentualnie wykazali swą życzliwość, współczucie z powodu tak boles- 

nej straty, oraz Władzom Szkolnym za delegowanie pocztów sztandaro- 
wych na nabożeństwo załobne dnia 7-Iil 1933 r. składa- najserdeczniejsze 

— Z KOŁA (PRIAWNIKÓW! STUD. U. mapadu. Przerażeni chłopi, (widząc przed 
S. B. — Zarząd Koła (Prawników Stud. sobą czterech, zuchwale zachowujących się 
USB. podaje ido wiadomości, że w okresie drabów, potracili głowy. 
feryj wielkanocnych (20 III — 24 IV), — Oddajeie, 60 macie do zjedzenia! 

    
4 i rozbiegają się na wsze strony, zakłóca- 

€ ciszę dzielnicy Antokolskiej legjonową pio 

Р, К; 

Koniawie, brakująca w pienwszej chwili zastosował do niego tymczasowy areszt, 
suma 1400 zł. urosła do 3.542 zł. Pod za- odsyłając równocześnie alkta dotychczaso- 
rzutem madużyć tych zatrzymamio dnia 17 wych dochodzeń 'wiceprokuratonowi rejc- 
ihm. prezesa kasy, Adama Maksymowicza, nowemu. 

       

    
    

POCZ 

tymczasowo pochowany na cmentz- 

się we środę w dniu 22 marca r. b. 

    

  

       

    

  

| SADOWSKIEMU 
      
    
     SIOSTRA Z RODZINĄ    

SZYBKO | DOBRZE... 
działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 600C 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów potwierdziło _ skuteczność 
„działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

cje zespołu girls — w układzie baletmistrza 
W. Morawskiego. Reżyserja K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. Zniżki ważne. Najbliższą premje- 
rą będzie wielka rewja wiosenna. 

— Jutrzejsze przedstawienie propagandowe 
w „Lutni”, Jutro w środę ukaże się po cenach 
propagandowych wyborna komedja muzyczna 
Stolza „Peppina* z Elną Gistedt w roli głów- 
nej. Ceny propagandowe. 

CO GRAJĄ W KINACZi: 
REWJA — Żebrak z Bagdadu. 
PAN — Komenda serc. 

ŚWIATOWID — Zaczarowany dywan. 
HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 
CASINO — Ja w dzień ty w nocy 
LUX — Podniebny romans. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Uwaga na włóczęgów! — Z niezamknię 

tego mieszkania domu nr 61 przy ul. Wiłko- 
mierskiej skradziono na szkodę Rejmana Chai- 
ma pierścionek złoty i garderobę męską. — 
Ustalono, że kradzieży dokonała Walentynowi- 
czowa Anna, bez stałego miejsca zamieszkania 
Zatrzymano ją ze skradzionemi rzeczanii. 

— 0 KRADZIEŻY KSIĄŻEK U KLECKi- 
NA. W przedrukowanym przez nas raporcie po 
iicyjnym o kradzieży książek ze składu Klecki 
na było wspomniane, że m. in. kradzione ksią 
żki nabył właściciel księgarni przy zaui. Lite- 
rackim p. Ickowicz. W związku z tem dowia 
dujemy się, że lckowicz nietylko nie nabył pro 

ponowanej mu książki, lecz zauważywszy, że 

pochodzi ona od Kleckina, pierwszy zakomuni- 

kował mu o tem, przyczyniając się tem sa- 
mem do ujawnienia sprawców kradzieży. 

— ZAJŚCIE NA UL. WIŁKOMIER- 
SKIEJ. — W sobotę koło szkoły pow- 
szechnej nr. 6 na ul. Wiłkomierskiej wy 
nikła bójka między chłopcami tej szkoły 
a ich rówieśnikami z pobliskiej szkoły 
żydowskiej. Skończyłoby się na niczem, 
gdyby nie to, że starsi stanęli w obronie 
tak jednej, jak i drugiej strony. Zajś- 
ście z tego powodu przybrało poważniej 
szy charakter, tak, że musiała interwen- 
jować policja. 
. „— Fałszywy bilon. — Do komisarjatów po 

licjj w ciągu ubiegłej doby dostarczono trzy 
fałszywe jednozłotówki i jedną fałszywą dwu 
złotówkę. Falsyfikaty zakwestjonowano. 

= Upadek dziecka. — 8-letnia Smolińska 
Sora (Pożarowa 15) podczas zabawy w mie“ 
szkaniu Majzel Lei przy ul. Piłsudskiego 37, 
upadła i doznała złamania prawej ręki. Le- 
karz pogotowia odwiózł dziewczynkę do szpi- 
tala Św. Jakóba w stanie niezagrażającym ży 
ciu. 

— TAJEMNICZA: SMIERĆ DZIECKA. 
Przed kilku i pi 

mość, gdyż nie stwiendzono, aby Czystow 
działał w: złej woli. 

— ŚMIERĆ W JEZIORZE. — Z Brasławia 
W dniu 17 bm. o godz. 13 10-letni 

ze 

ze 

— Skradziony 
ofili (Mickiewicza 44) i a 
nia zegarek wartości 120 zł.. Sprawcę kradzie 
ży Jankowskiego Antoniego (Orzeszkowej 11) 
zatrzymano ze skradzionym 

SZYWE SRT KO Ukazały 
się w obiegu falsyfikaty 5 i 2 złotowych 
momeL 3 T 

Łattwe są 'omie ido mozpomamwimia bowiem 
odzmaczają się zalanemi brzegami-i złem 
odbiciem orła.



  

Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

8-letni genjalny malec znany z filmu „CZEMP* 
ulubieniec publiczności 

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

LINGA we wzruszającym filmie 

DONAWAK 
Reżyserji FREDA NIBLO 

Początek senansów o godz. 6, 8, i 10.15 

— ROZPRAWA URZĘDU ROZJEM- 
GZEGO. — Następna roprawa Urzędu Roz 
jemczego do spraw kredytowych małej 
milasności wolnej odbędzie się w dniu 22 
manca br. o godz. l0tej. 

— ŚMIERĆ IPOD CIĘŻAREM WOZU. 
W dniu 18 mamea mieszkaniec wsi Kam- 
<zatka, gm. Jeziory Toranko Aleksanden 
mwicząc drzewo z lasu, obok Teśniczówki 
Biala mia terenie gm. Pomzecze, wskutek 
iwiywwócenia się wozu przygnieciony został 
„drizewem tak, że poniósł śmierć ma miej- 
seu przez, uduszenie. Zwłoki oddano modzi- 
mie do pochowamia. 

REDUKCJA  PRAOOWNIKÓWI 
MAGISTRJAOKICH. W związku z meorga- 
mizacją czynności wydziału finansowo-po- 
datkowego tut. magistratu, z dniem 1-go 
kwieinia zostanie zwolmionych kilkunastu 
pracowników: tego wydziału, 

Ziredukiowmami pracownicy są przeważ- 
mie t. zw. pracownikami dziennymi i za- 
tmudnieni byli przy pracy, związanej z wy- 
miarem podatków od lokali, gruntów itd. 
Ze względu nia to, że z dniem 1 kwietnia 
omganem. wymianowym i imkasującym te 
podatki będą unzędy skiarjbowie, pensonel 
wydziału podatkowego będzie zmniejszony. 

— PROCES PRASOWY. — We czwar- 
tek dnia 23 bm. w Sądzie Grodzikim odbę- 
dzie się sprawa redaktora dziennika ży- 
«dowskiego „Grodner Moment* p. Benazow 
skiego. oskarżonego © to, że podczas zajść 
twiowskich umieścił takie wiadomości, któ- 
re mogły wywołać niepokój publiczny. — 
Numer w którym umieszczona była ta wia 
domość, został zajęty. 

— iPOŻAR. — (W) nocy ma 19 bm. o g. 
3-ciej w szopie Ciuwryckiego Grzegorza, 
mieszkańca wsi Strzelee gm. Skidel, wy- 
buchł pożar, skutkiem czego spalily się na 
jego szikodę dom mieszkalmy, spichlerz, 
szopa, chlew i žrebak, ma szkodę Dymi- 

twego Sidorowicza dom mieszkalny, dwa 
chlewy i szopa i na szkodę Sidorawicza 

Wiłodzimierza dom i chlew oraz cztery ow- 
ce. Straty wynoszą ckoło 7000 zł. Spalsne 
budynki były zaasekurowane w PZUW.— 

Wypadku z ludźmi mie było. 
REEETROKDSI"E TPR OE ZOTZE TO OWI LOAOTOWOODZOSWA 

Giełda warszawska 
DEWIZY I WALUTY 

Gdańsk 174.45 — 174.83 — 174.02. 
Holandja 360.00 — 360.90 — 359.10. 
Londyn 30.78 — 30.93 — 30.63. 
Nowy York 8.89—8.91.—8.87. 
Nowy York kabel 8.90 — 8.92 — 8.88. 
Paryż 35.09 — 35.18 — 35.00. 
Szwajcarja 172.70 — 173.13 — 172.27. 

„Berlin w obr. nieofic. 212.50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka budowlana 41.90 — 42.00. 
Inwestycyjna 105 — 105.50. 
Konwersyjną 43.75 — 
4 proc. dołarowa 55 — 55.25. 
Stabilizacyjna 57.38 — 57.50 — 57.13. 
10 proc. kolejowa 104.50. 
4 proc. l.. Z. ziemskie 38.50. 
8 proc. warszawskie 42.25—42.50 — 42,25. 
Tendencja przeważnie utrzymana. 

AKCJE 
Bank Polski 76. Starachowice 1030—10.40. 

— 10.35. Tendencja niejednolita. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU 
Dillonowska 66 3/8 — 66.50. Stabilizacyj 

na 56.50. Śląska 43. 1/8 
Dolar w obrotach prywatnych 8.87 —8.865 

Rubel 4.79. 

  

Obchód imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowogródku 

Tegoroczny obchód Imienin Wodza Na 
rodu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbył 
się w Nowogródku niezwykle uroczyście. 

Całe miasto Ibyłło udekorowame flaga- 
mi; witryny gmachów: urzędów, instytu- 
cyj publieznych, sklepów. i mieszkań pry- 
watmych zaopatrzone były w: portrety Wiel 
kiego Solenizanta, udekorowane zielenią, 

bogato iluminowane. 

AKADEMJA SZKÓŁ POWSZECHNYCH. 

W dniu 18 malca, kierownictwa obu 
Szkół (powszechnych zorganizowały dla 

dzieci alkademję. Stowio wstępne o życiu i 
ezymąch Marszałka Piłsudskiego wygłosił 
naucz, Horoszewski, poczem chór szkolny 
pod kier. prof. Minoszezyka odśpiewał sze- 
reg piosenek, następnie dzieci wykonały 
(kilka deklamacyj. Całość akademji wypa- 
dła bandzo pięknie. 

CAPSTRZYK. 

O godzinie 19-tej, przemaszenowały 
ulicami miasta oddziały PW i WF, drużyn 
harcerskich, straży ogniowej, przy dźwię- 

(kach orkiestry policyjnej. Capstrzyłkowi 
itowamzyszyły imponujące tłumy publiczno- 
ści, nie tylko z miasta, lecz i wsi okolicz- 
miych. 

PRZEDSTAWIENIE I ZABAWIA 
LUDOWA. 

O godzinie 21 dnia 18 marca w sali 
teatru miejskiego, odbyło się przedstawie- 

mie i zabawa ludowa, zorganizowane przez 
Komitet Obchodu. Zespół Straży Przedniej 
pnzy gimn, państwowem odegrał sztukę 
seeniczną pt.: „Ponucznik I Brygady", na- 

EEE 

— TRUP NOWORODKA W SMIET- 
NIKU. — Szmigier Amiela zam. przy ut. 
Korhan; 4, zameldowała o znalezieniu tru- 

pa noworodka w: śmietniku ma swojem po- 
dwórzu. 

  

PO ARTZYZT 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. 
W dniu 20 marca p. wojewoda przyjął: p. 
'Wiamdę Rojcewiczową, p. dyr. Bańskiego, 
p. posła Malskiego i p. Obiezierskiego. 

  

       

A i ЦЦ ИЕуЬ 
POPIERAJŚCIE L.G.P.P.! 
(Ei 

stępnie odbyły się gry i zabawy towarzy- 
skie i w końcu tańce przy dźwiękach o 
kiestry policyjnej. Przepysznie wypadła in 

sceenizacja z Marszalkiem Piłsudskim, wy- 

konana przez zespół drmużyniy harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki. Na uwagę też za 

sługuje i bufet, urządzony tanio i bardzo 
pomysłowo: szkilanika herbaty (kosztowała 
5 groszy, kamapka 10 gr. (W. przedstawie- 

niu i zabawie ludowej brało udział zgórąa 

20 przybyłej ze wsi młodzieży, mie bacząc 
ma rozlewiiska wi okolicy: i błoto. Pozatem 
wzięła liczny) mdział il miejscowa intet- 
gemeja, dzięk czemu osiągnięto b. piękny 

efekt zbliżenia wsi z miastem. 

OBCHÓD IMIENIN MARSZAŁKA J. 
PIŁSUDSKIEGO W KiLUBIE Z. Р. O. K. 

Wieczór dniia. 18 marca. Zrzeszenie Wo- 
iew. Zw. Poecy Obywatelskiej Kobiet: w No 
wogródku poświęciło uczczeniu przypadają 
cych w dniu następnym Imienin Dostojne- 
go Solenizamta. Liczne zebranie w: klubie 

zaszczycił swą obecnością p. wojewoda St. 
Świderski, p. wieewojewoda Fr. Godlewski 
prezes Muraszko z małżoniką. Po zagajeniu 
p .Felicji Bańskiej, przewodniczącej sek- 
cji kult.-ośw. Klubu, odczytane zostały 

przez p. Rymkiewiczównę i p. prof. Luka- 
sa fragmenty z życia Marszałka Piłsudskie 
go i dziejów legjonowiych; ma ezęść kon- 
certową złożyła się muzyka skrzypiec i for 
tepiamu pp. profesorów Miroszczyka 1 Е. 
Łozińgskiego, śpiew p. Z. Bielańskiej, za- 
kończone iwspólnem, pnzez wszystkich od- 
śpiewamiem „Pierwszej Brygady, poczem 
zalbawa towarzyska przeciągnęła się do 

późnia, w: miłym, jak zwykle w klubie Z. 
P. O. K. mastroju, urozmaiecna muzyką i 
piosenkami legjomowemi. 

Szezegóły, obchodu w dniu 19 marca 
podamy iw następnym numerze. 

AAA R A? ae 

OGEOSZŽENLE 

Akt, Nr. VII-36-33. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 7- 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy Ur 

  

    

   

        

koszty, wyznaczony został na dzień 6 kwiet- 

  

Dziś tani wtorek! Baikan 30 gr. — Parter na wszystkie miejsca 49 gr. 

„ZEBRAK 
Jutrora premie filmu „BXELA”. 

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REWJA” Ostrobramska 5. 
  

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

  

і 
tei. 528 

  

Dziś prem,ersi Największy przebój sezonu. Tsyskająca humorem komedja muzy.zna 

„Komenda Serc" 
w której odbywa się najszlachetniejszy pojedynek dwóch talentów. W rol. gł. szampsńska DOLLY HAAS jako dziew- 
czyna w mundurkn oraz piękuy GUSTAW FROEHLICH. Hursgany Śmiechu i najwyższy zschwyt! Werwa, dowcip, 

Przepiąkua mszyze Roberta Stolza, Przecudowne piosenki staną się przerojam na rox 1933, 
Nad program; Dadatki dźwiękowe. — Początek o godz. *, 6, 8 i 10,15. 

  

Dźwiękowe ino 
Dziś! Najnowszy tilm produkcji „SOWKiNO" 

— Moskwa 1933 r „KAIN | ARTEM“ 
Oryg. pieśni w wyk. chóra Moskiewsk. Opery Paóstw. Film przewyższający wszystkie dotąd widzian< t 1my sowieckie. 

Nad program; dodatek produkcji sowieckiej „ULICAMI W POPRZE 
Bslkon 49 gr. Parter ue 1 szans od 80 gr na pozosiało seonsy od 90 gr. Sense 4, 6, Bi 10 '5 

ras 
|| | W-g pow. głosn, pisarza rosyjsk. Maksyma Gorkija Reżys. Piotra Bitowa, W rcl gt'artyšci teatru artyst. w Moskwie 

э 
  

DZWIEKOWE KINO 

Ce/INe 
Wielka 47, tel, 15-41 

Dziś «uw, + Wesoly, zachwycajacy humorem i werwą wodewil filmowy 

JA W DZIEN — TY W NOCY 
W rol. gi. KATE DE NAGY i FERNAND GRAWEY. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. W dnie św. o 2-giej. Wkrótce 
zabłyśnie na ekranie naszym wielkie arcydzieło 

F. P. 1 Nie odpowiada.  od'26gr. 
  

Dzwigkswy 

Kine-Teatr 

„ŽWIATOWII“ 
Mickiewicza 9, 

Dzić wesoły tydzień wileńsz | Trzy godziny śmiechu. Dwa najweścisze fiimy sezonu w jedcym p'cgramie. 

I Nina PAT 1 РАТАСНОМ гар Zaczarowsny dywan 
/ 1el, głównyc 

2) Swietna polska operetka filmowa p. t. i 00 METRÓW MiŁOŚC Dymszo, Zula Poego 
rzelska i Konrad Tom. — Dla młodzi*ży dozw: lone, 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewici 2 

  

1 

  

  
Dziś, Wspaaiałe arcydzieło dźwiękowe osnute na tie przeżyć Iotuika, omotauego siecią kobiety szpiega 
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Zdrojowisko INOWROLŁAĆ 

          

  

  

Zarząd Zdrojowiska INOWROCŁAW, tei. 323. 

в 
wersyteckiej nr. 1 m. 9 na zasadzie art. GC2 Mi GT u 8 © PRS: SRE RE 
par. 2 KPC. ogłasza, że termin opisu nieru- dE! SOSROW 3 OTWIERA SEZON i KWIETNIA —— chomego majątku, położonego w Wilnie, na kudul tacji P. B i >> RE R 05BO WEF ż 
przedmieściu Rossa „przy zaułku Warszawskim | PEGUIeC, przy stacji Konary GO 5ргхе- В жа zie с уа уа ВВа г 3 qi; Gie s R & 
pod nr. 11, składającego się z placu ziemi 05- | dania dia pp. Osadn ków Jagici j RĄDIEJE nów: seław SKiE ieczą: *RANCUZEA 
szarem około 2045 sąż. kwady. z zabudowa- с CS zg das | artretyzm, reumatyzm, podagię, choroby kobiece, dzieci, scho- udziela lekcyj bianca 
niami, objętego księgą hipoteczną nr. 2827, na eny b, przystępne, mona z dost rzenia serca i naczyń (skleroza), nerwowe porażenia. Sklego. — Zgłoszenie 
leżącego do Anny Wojewódzkiej, na wniosek | wą. Wiadomość: ul. Zygmunt: wska | ® źródło solankowe do picia. (Emastatorjam  radowe. as ŻĘ E. BS 

! ршп\о\;посш!‹а Кс[отцпаіпеі Казу - Озхсхейпо$с! 6-1, godz. 9 3 |  $ Wziewania solankowe. kie oi od godz 1l eį do Ž+ 
m. Wilna — adw. Józefa Rutkiewicza, w po- las CY i Kuracje ryczałtowe. tuchnie dietetyczne. = 
szukiwaniu na rzecz Komunalnej Kasy Oszczę Doskonałe warunki kuracyjno-lecznicze. : GERO 
dności sumy 3515 dol. 11 cent. procenty i Informacyj udziela: Gži 

ь 

  

Kadjs Wwiiči 
WTOREK 2i MARCA 

11.40 Pizegląd prasy, kom. meteor. czas; 
12.10: Muzyka z płyt. 13.10: Komun. meteor. 
14.40 program dzienny; 14.45 muzyka z piyt 
(muzyka baletowa); 13.15 giełda rolnicza; 
15.25 komunikat Wileńskiego Aeroklubu; 
Kosmetyka ludów starożytnych i nowożytne- 
go Wschodu — pogadankę wygłosi Francisz- 
ka Gajdzisówna; 15.50 koncert dla młodzieży; 
(płyty). — Operetka. Objaśnia Zoifja Ławę 
ska; 16.20 „Ludwik 14-ty* — odczyt dla matu 

   

  

-rzystów wygłosi prof. l. Iwaszkiewicz; 16.40—- 
Sprawy czarodziejskie — odczyt wygłosi Otton 
Hedemann; 17.00 koncert, komunikaty, dalszy 
ciąg koncertu; 17.55 program na środę; 18.09 
„Powieści historyczne w 19-ym w.* — odczyt 
dla maturzystów wygł. prot. Szweykowski;— 
18.20 wiadomości bieżące; 18.25 koncert ży- 
czeń; 18.40 „Zasada narodowa* — odczyt ;i- 
tewski; 18.55 rozmaitości; 19.00 codzienny od 
cinek powieściowy; 19.10 rozmaitości; 19.15 
pogadanka radjotechniczna — wygł. M. Gai. 
ski; 19.30 „175 lat czasopiśmiennictwa w Wil 
nie“ — feljeton wygłosi Władysław Arcimo- 
wicz; 19.45 prasowy dziennik radjowy; 20.00 
muzyka Zz plyt; 20.10 „Safo“ — (iragmeniy 
kultury Grecji arystokratycznej) — odczyt — 
wygł. prof. Stefan Srebrny; 20.25 koncert, wia 
domości sportowe; dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; dalszy ciąg koncertu;—- 
22.00 audycja literacka „Ostatnia niedziela ks. 
Wawrzyńca" — według noweli Wandy Miła- 
szewskiej w radjofonizacji Haliny Hohendlin- 
gerówny; 22.30 muzyka taneczna; 22.55 komu 
nikat meteorologiczny; 23.00 muzyka tanecz- 
na. 

nia 1933 od godziny 10-ej rano i wzywa 
wszystkie osoby, aby przed ukończeniem opisu 
zgłosiły swe prawa do wspomnianej nieruchu- 
mości, lub jej przynależności „jeżeli ich prawa 
stanowią przeszkodę do egzekucji. 

Komornik Sądowy 
A. USZYŃSKI. 

PŁUGI, BRONY 
oraz wszelkie ians mas pny i nsrzędzia rol 

micze sezonu wisstnn:go 

pol 

Zygmunt 
Wilno, Z:=2ira 11-8 

  

    
   

ZARZAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
KRZEWIENIA WIEDZY HANDLOWEj 

I EKONOMICZNEj W WILNIE 
zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 1933 roku 

tutu Nauk Handlowo-Gospodarczych 
kiewicza 18 (dom Br. Jabłkowskich). 

  
GABINET 

Racjonainej kosmetyki lecznicnaj 

©linc, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosimetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (panie). 
według prof. Spuhla. - 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

Ostatnie zdobycze kosme- 
tyki racjonalnej. 

do każdej cery. 

  

RZECZNE |. DE zr Rdr 
Soiidne wyna- 

grodzenię 
wypłacę za puśredri 
ctwo i ułatwienie otrz;- 
mania pożyczki dla zza 

nej w Wilnie firmy 
hsndiowej egzystującej 
26 iat Oferty z pada- 

  

WSTRZYWIECEREJ 

  

POKO 
DO WYNAJĘCIA 

la kuituralnej oscty. 
owskiego 12 m. 3 

2 lub 3 pokoje 
z wszelkiemi wygodaini 
i używalnośsią kuchni niem sdresn dła „Sol d 
do wynajęcia, Pilsnd- Ne" łaskawie złożyć w 

Żórawiny skiego 18 m.4, tel 1351 Redakcji „Stowa“ 
800 klg. do sprzedania M IE SZKA NIE 

Dziś ot zymano 

sandacze 
jeziorowe z chłodoi w 

a łodzie. Kg. 2 zł. D/H 
St. BANEL i Ska — vl. 
Mickiewicza 23 tei 849 

| 
| Jaja wylęgowe 

| 
| 

     od kur Ruode Islen 
rad jKarmszyny) neg:o- 
dzone złatym meta 
lem na wystawie dov- 
bis w Wilnie w gred- 
niu 1932 r.— Sprzedz ® 
Hodowla Drobiu M. 

elektryczny, wy- 
Natryski „Hormona“ 
Wypadanie włosów, 

  

  

  

  

  

ч Plater Zyberk maj. Fo- GS 

е Codziennie od g. 10—8. krajczyzna poczia Ne- Ul. Wodociągowa 10 5 pokojowe z ogrót- BARDZO BIEDNA. 
sa 8 W. Z. P. menczyn.-— Informacie, m. 3. kiem — Artyleryjska | matka z wysiłkiem gra 

Nagrodz KE r zamówienia i S a > 1. Dowiedzieć się » aa na pi > 

: ж "BET - НО сНЕ РОН АНИ Р ИО ozorcy. ba dla męża bezrobat 

a Siełańska 29 tel. 447. 5 =ч ее A BS 
ILE KRERASERSAS Kupno Sietansks 29 wodny DZIOTŻAWY WrESZKANIEOd5 — Iš lat błaga © 

A 7 26 7% 53 2 9 40 14 е} Jan Plete:- „aaAAAAkAAŁAŁAŁAŁAŁć> Cztery pokoje, suche, pomoc w nabycia ma- 

LERAFZE WYSTYYWYWYYTYWYETEY" ozna *  Zyberk. : Folwark AGC kaca lub A „do r by jei 
й B -———— L ——————— НОа T z pokoje óddzielne. ułatwić zarobkową pra 
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uciec. — Cie- wił, żeby ukraść broszkę i FELICJA ROMANOWSKA. 

wiieńska powieść Kryminalna 
Dzwonek, długi dzwonek telefoniczny. 

Otwarłem oczy i słyszę wciąż ten dzwo- 
nek. Teraz czuję, że słyszałem go również 
we śnie. Musiałem długo 1 mocno spać. 
Zrywam się na nogi:. 

— Hallo! 
Mówi Iwasiewicz. — Panie naczelniku, 

panie Mańkowski, dodzwonić się do pana 
niepodobna. Wojewoda szuka, komendant 
wojewódzki szuka. Pozatem ważne wiado- 
mości z Lidy... 

— Z Lidy?! Co może być z Lidy? 
— Niech pan zaraz przyjedzie do Pa- 

łacu. Wszystko się pan dowie. 

Oczywiście po upływie pół godziny, nie 
tylko byłem w Pałacu, ale miałem już zda 
nie raportu z całej wyprawy  Mickuńskiej 
poza sobą. Wyjaśniłem wojewodzie, że w 
myśl poprzednich przypuszczeń, banda nie 
miała nic wspólnego z porwaniem dziecka. 

To był zwyczajny szantaż. 
— Oczywiście, pan komendant, — do- 

dałem — zechce wyznaczyć kogoś innego 

do całkowitej likwidacji tej kryminalnej a- 

fery, o ile (tu się skłoniłem), życzeniem 
Pana Wojewody pozostaje chęć, bym 
nadal kierował sprawą tajemniczego znik- 
nięcia córeczki. 

— Więc pan sądzi — wtrącił wojewo- 
da, — że ci bandyci 0 niczem właściwie 
nie wiedzą? 

— Absolutnie, panie wojewodo! 

— Dobrze więc. Hm... trochę pan stra- 

cił czasu. No, niechże pan Iwasiewicz po- 
wie teraz panu o swych nowinach. 

Spojrzałem niechętnie w kierunku swe- 

go pomocnika. Stał z głową  przechyloną 
na bok, zacierając ręce. Uśmiech bezden- 
nej i poddańczej uprzejmości zamarł na 
iego twarzy. - 

—. Tak jest, panie wojewodo.... — za- 

  Żiydawca: Btęnisław Mackiewicz, 

  
   

czął — i później co chwila powtarzał to 
zdanie. Mówił nie do mnie, jakkolwiek ja 
właściwiew pierwszym rzędzie powinie - 
nem był o tem wiedzieć. Zwracał się do 
wojewody, czasem z lekkiem odchyleniem 
w kierunku komendanta. — Otóż w czasie 
gdy bawiłem na wyprawie w Mickunach, 
nadszedł telefonogram z Lidy. Tamtejsi 
wywiadowcy, którzy roztoczyli baczną u- 
wagę nad osobami przyjeżdżającemi z 
Wilna, zaobserwowali pewną dziewczy- 
nę i jegomościa, przybyłych rannym po- 
ciągiem z Wilna. Rysopis się. zgadzał. 
Mamka wojewodziny i Walenty Góral. 
Nie aresztowano ich, a w myśl instrukcji, 
1oztoczono tylko baczną obserwację. Wy- 
wiadowcy nie spuszczają z nich oka. 
Iwasiewicz mówił zaokrąglonemi zdaniami 
i zdawało się, z każdem słowem stawał 
się bardziej uprzejmy. ь 

— Со рап па 10? 
— Ja, panie wojewodo, jestem zdania, 

že juž tam byč powinienem. 
— To jest bardzo cenna uwaga, panie 

Mańkowski. Ale jak pan to zrobi, «skoro 
żaden pociąg w tej chwili nie odchodzi? . 

Przyszłą mi genjalna myśl. Telefon D. 
O. War. 

Interwencja wojewody u władz wojsko 
wych. Wydzielony oddział 5 pułku lotnicze 
go na Porubanku. Przecież jeden z tych 
dzielnych oficerów może mnie odwieźć ae- 

ropłanem. 

XXVIIII 

Wyciągnięty z hangaru wojskowy dwu 
płatowiec puszczał motor. Aparat zadrżał. 
Frawa pod šmigiem poczęta ialowač i bly 

skata aksamitnie jak perski kobierzec. Huk 
1 wiatr. Lotnik usadowił się wreszcie. Huk 
spotężniał, zawirowała srebrzysta tarcza 

śruby, jedno, drugie pchnięcie naprzód, 
  

   

krrr.... aparat pobiegł na kółkach, oderwał 
się nagle od ziemi, prowadzony wprawną 
ręką, niemal pionowo wzleciał w niebiosa, 
wyprostował, położył na prawe skrzydło w 
wirażu i poleciał na południe. 

Do Lidy przyleciałem w godzinach pe 
iudniowych. Czekato na mnie auto staros- 
cińskie i juž bylem w komendzie policyi- 
nej. Co, gdzie, jak? Proszę o dokładne in-- 
iormacje. — Młody podkomisarz podskn- 
czył ku mnie z za stołu, z wyciągniętemi 
rękami. Widocznie poczerwieniał z emocji 
udzielenia mi jakichś niezwykłych nowin. 

— Panie komendancie! (tytułował w 
ten sposób z powodu niezwykłego podnie- 
cenia). Mogę Panu powinszować! .Pan a- 
resztował niejaką Marję  Pracutownę?! 
Fak? 

Zdębiałem. Co to ma do rzeczy? Dla- 
czego takie pytanie zadają mi tu, w Lidzie? 
Coś w tem musi być niezwykłego! 

— Mańkę?!! Mów pan, na miłość Bo- 
ga, prędzej, o co chodzi?!! 

— Zaraz, zaraz, o 'wszystkiem się pan 
dowie. Tu, za drzwiami siedzi piastunka 
córeczki wojewody. Ona wszystko panu 
sama powie. 

— Czyżby wreszcie! Mój Boże! Tylko 
poco ta lidzka policja wmieszała się w ca- 
łą sprawę i część splendoru, najwidocz- 
niej, chce posiąść dla siebie. 

— Wprowadzić prędzej! 
Policjant wprowadził młodą, kobietę. 

Miała twarz czerwoną Od płaczu, ubranie 
w nieładzie. Widać było, że jest zupełnie 
złamana na duchu i ciele głębokiem, oso- 
bistem nieszczęściem. Opowiadanie swe 
przeplatała westchnieniami, ocieraniem łez, 
rozpaczliwemi okrzykami: „To on mnie do 

tego namówił! Bandyta, złodziej! a wszy- 
stko dla tej szantrapy, dla tej złodziejki! -— 
Opowiadanie jej było, jak już zaznaczyłem, 
niezmiernie długie, powikłane, pełne  nie- 
potrzebnych szczegółów. Początkowo drża- 
łem z niecierpliwości, ale... 

Mamika małej Agatki wyznała więc, że 

  

Walenty Góral był istotnie jej kochankiem. 
Już od dłuższego czasu jednak, zabiegał o 

względy niejakiej Mańki Pracutówny. Do 
niej przyjeżdżał też na urlop z Krakowa. Z 
poprzednią jednak kochanką nie zrywał, 
ciągnąc z tej znajomości różnorakie korzy- 
ści materjalne. Wynajął rzeczywiście po- 
kój na Św. Michalskim. Tam, zdradzena 

została kflkakrotnie Pracutówna. Wynia- 

wiał się, że to jego siostra. Niewątpliwie 
też Mańka wciągnęła go w świat przestęp 
czy. Może też namawiała do kradzieży. 

— Dla niej napewno, a nie dla mnie 
dodała ze szlochem zdezerterował z 
wojska. Teraz widzę jego cały plan. Na- 

mówił mię do okradzenia kochanej mojej 

pani wojewodziny! Zabrał wszystkie moje 

oszczędności, ażeby uciec z tą... z tą... Mań 

ką, Miała przyjechać tu do niego, do Lidy 

1 później razem uciec. A ja o niczem nie 

wiedziałam, o, 0...!! — łkała wycierając o- 

czy rękawem. 
— Noi co, i 

tałem gorączkowo. 
— Dziś rano dowiedział się, że Mańkę 

aresztowano. Obebrał mnie ze wszystkiem. 

Zabrał i pieniądze, i broszkę, i bieliznę, 

1 ubranie i wszystko. Uciekł! 
— Od kogo się dowiedział? 

— Nie wiem, tu przyjeżdżał jakiś z 

Wilna. Musić z ichnich kto. On powiedział. 
A później przyszedł do mnie, niby to żało- 

wał i wszystko mnie opowiadał, co i jak 
było, żeb ja jego została. Ale kiedy zoba- 

czył, że pobiegłam na policję, wtedy i sam 

uciekł. SĘ 
Zaczynałem tracić cierpliwość. 
— Ale Agatka, gdzie jest 

Gdzie dziecko?! 
Piastunka wytrzeszczyła oczy: 
— Jaž nie wiem. 
Opadłem ciężko na fotel: 
— Więc'wy naprawdę nie wiecie 

o porwaniu dziecka?!! 
— A nic. Przysiąc mogę! Jak dziecko 

zginęło wtedy on mnie tem łatwiej namó- 

co się stało?! — zapy- 

Agatka?! 

nic 

  

  

bie — mówił — teraz będą podejrzewać. 
Jeszcze do kryminału wsadzą. Uciekaj, a 
już jak uciekasz, to i 
sobą! Tak mówił. 

— A on, on — zapytałem z drżeniem 
w głosie — czy też nic nie wie? To nie 
on porwał Agatkę? 

— A gdzie tam! Co takiemu po dziec- 
ku. jemu tylko baby, aby lekka nażywa w 
głowie. 

— A gdzież on, ten Góral teraz? 
krzyknąłem omal, do podkomisarza. 

— Niestety, zmylił ślady wywiadowców 
i znikł. 

broszkę zachwyć ze 
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Tak oto rozwiały się Wszystkie nadzie- | Г. 
je. Siedziałem pochylony nad biurkiem, a 
w głowie mi huczało, jak motor aeropłanu. 
Więc najpewniejsze; zda się, poszłaki po- 
rwania — piastunka i jej przyjaciel, oka- 
zały się złudne. Więc oni i 
wspólnego z.Agatką! Więc kto, kto, kto?. 

— chciało mi się krzyczeć. Obracałem ner 
wowo palcami po stole. 

— (Co robić? — rzekł grzecznie podka | 

misarz Winiarski. — Co robić? A ja myš- 

lałem, że pana ucieszę wiadomością. 
Rozłożył ręce. Będzie jeszcze czas do na- 
mysłu. Pójdziemy narazie do „Winogrado- 
wa“, coš przekąsič. 

Poszliśmy. 
Južešmy sporo wychylili kieliszków, 

już wskazówki zegara przewaliły 

noc, gdy nagle do restauracji wszedł szyb- 

ko mundurowy policjant, spojrzał po sałi i 

szybkim krokiem skierował się między sto- 
likami do podkomisarza. 

BECIE 
Przypisek Redakcji. — Wobec dochodzących 

nas' licznych zapytań naszych czytelników, zapy- 
tywaliśmy pannę Felicję Romanowską, jakie jc- 

szcze znane w Wilnie osoby będą brały udział w 

jej powieści. Odmówiła nam tych wyjaśnień, u- 

przejmie informując jednakże, że pewna wybitsa 

literatka wileńska ze starszej generacji odegra e- 

pizodyczną coprawda, lecz barwną i zajmującą 

rolę. W którym to jednak stanie się odcinku, te 

go nie wiemy. - 
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