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WIZYTA RZYMSKA luz Pluti ati! Nin 
W prasie polskiej zaroiło się od arty- 

kułów o wizycie Mac Donalda w Rzymie. 

Niestety robią one wrażenie, jakby ktoś 

kamykiem rzucił na stadko wróbli: Roz- 

lecą się w różnych kierunkach. Pomiędzy 

p. Strońskim (ABC) a p. Kozickim (Gaz. 

Warsz.) znów ujawniła się djametralaa 

różnica zdań. Pierwszy napisał artykuł bar 

dzo antywłoski, drugi bardzo filowłoski. 

Jeden z publicystów pociesza się, że Mus- 

solini nie będzie tworzył systemu rządó у 

mocarstw nad Europą, bo Włochy zbyt 

cierpiały z powodu Śtego Przymierza, a 

Mussolini widać zdaniem tego publicysty 

jest pełen szacunku dla zasady: nie rób 

drugiemu co tobie nie miło. Częstokroć in- 

teresujący publicysta polityczny „Naszego 

Przegiądu* z powodu tej wizyty rzymskiej 

napisał całkiem nieprzytomny artykuł. 

Z tak rozpierzchniętemi myślami pole- 

mizować jest niesposób. Za każdą myślą 

czy myślątkiem trzeba byłoby się uganiać 

w zupełnie innym kierunku. Próbujmy 

więc skonkretyzować, co się właściwie 

stało i w ten sposób może uda się nam 

sprostować najważniejsze naszem  zda- 

niem metodyczne błędy polskiej publicy- 

styki politycznej. 

KONSOLIDACJA MOCARSTW. 

Z okazji wizyty rzymskiej woła dużo 

osób: Finis' Liga Narodów, następują 

rządy 4-ech mocarstw. Jest to stanowisko 

najzupełniej błędne, a to przedewszyst- 

kiem z tego względu, że politycznie rzecz 

biorąc, żadna Liga Nar. w pojęciu zrzesze 

nia wielkich i małych państw na podsta- 

wie „równi z równymi, wolni z wolnymi'* 

nigdy nie istniała. Fo cośmy znali w Ge- 
newie pod nazwą Ligi Narodów był io 

triumwirat trzech państw: Anglji, Francji 
i Niemiec. O jakiemś równouprawnieniu 

innych europejskich państw mniejszych 

z państwami wyżej  wymienionemi 

nie mogło być żadnej mowy, aczkolwiek 

oczywiście inaczej była traktowana Bel- 

gia, inaczej Hiszpanja i jeszeze inaczej 

Grecja. Powtarzamy jednak, że o tem, 

żeby w Rzymie zaszedł jakiś niesłycha- 

ny przełom na gorsze, bo zamiast syste- 

mu równouprawnienia wszystkich państw 

powstał dopiero koncern mocarstw niema 

ani słowa prawdy, ani jednej szczypty 

poczucia realności i zdawania sobie spra 

wy z tego, co się dzieje. Conajwyżej wi: 

zytę rzymską można uważać za pewien 

epizod w konsolidacji mocarstw, która ta 

konsolidacja jest normalnym biegiem wy 

padków politycznych w Europie. Należy 

dziwić się, że prasa polska takie objawy, 

jak uzewnętrznienie się procesu kosoli- 

dacji mocarstw w Europie odczuwa jako 

przykrą niespodziankę. Świadczy to tyl- 

ko o tem, do jakiego stopnia prasa pol - 

ska nie orjentuje się w tem, co się w Eu- 

ropie dzieje. 

Niema więc żadnego zasadniczego 
przekształcenia europejskiego ustroju mię 

dzynarodowego. Małe państwa po wiz;- 

cie rzymskiej nie stały się ani trochę 

mniej swobodne, czy mniej wolne, dla 

tej prostej przyczyny, że i przed tą wi- 

zytą dzięki istnieniu systemu Ligi Naro- 
dów wcale wołnemi i swobodnemi nie 
były. To co widzimy, jest tylko zrealizo- 

waniem dawnego żądania Włoch, które 

od samego traktatu wersalskiego starały 

się w Europie odgrywać rolę nie mniej- 

Szą niż. Francja. Polityka francuska wy- 
korzystując między innemi także instytu- 
cję Ligi Naródów, spychała Włochy do 

roli podrzędnej, starała się Włochy igno. 

rować. Wizyta rzymska jest niewątpliwie 

jeśli nie osiągnięciem, to zbliżeniem się 

do celu Mussoliniego: Włochy równo- 

uprawnione w rzędzie największych mo- 

carstw w Europie. W każdym więc ra- 
zie nie można wiązać pogorszenia stano- 

wiska państw mniejszych z wizytą rzym- 

ską. Raczej przeciwnie. Właśnie skut- 

kiem wizyty rzymskiej mogą się tak losy 

Europy pokierować, że stanowisko 
państw mniejszych może się stać trochę 

swobodniejsze. 

CZY WIZYTA RZYMSKA JEST WY- 
PADKIEM: ZDECYDOWANIE PRONIE- 

MIECKIM. 
Kursowały przecież pogłoski, że zje- 

dzie do Rzymu Hitler. Przyjechał jednak 

do Rzymu nie Hitler a Mac Donald. Czy 

już to zestawienie nie nasuwa nam co- 

najmniej myśli, że mogło się w Rzymie 

wydarzyć coś jeszcze bardziej filo - nie- 

mieckiego. 

Czy wizytę rzymską można wiązać z 

hasłem o pokojowej rewizji traktatu wer- 

salskiego. Niewątpliwie tak, bo Włochy 

mają szeroki program w tym właśnie kie- 

runku, dość wspomnieć o Dalmacji i o 

podziałe mandatów kolonjalnych. jednak 

można sobie wyobrazić taki bieg wypad- 

ków, że wizyta rzymska pozostanie jako 

etap odciągnięcia Mussoliniego od soli- 

darności z Hitlerem, od myśli o tworzeniu 

bloku państw Hitlero-faszystowskich. 

Nie chcemy być żle zrozumiani. Nie 

twierdzimy kategorycznie, że z wizyty 

rzymskiej napewno nie wynikną żadne 

dla Niemiec korzyści. Twierdzimy tylko, 

że dziś jeszcze klasyfikacja polityczna 

znaczenia wizyty rzymskiej nie może być 

rozwiązywana przez określanie jej jako 

zwycięstwa niemieckiego, czy też wzmoc 

nienia stanowiska Niemiec. Mieści ona 

bowiem w sobie dwa elementy: 1) anty- 

niemiecki — powstrzymanie Mussolinie- 

go od tworzenia hitlero - faszystowskiego 

trontu rewizji granic w Europie, czyli dla 

ciebie Pomorze, dła mnie Dalmacja, 2) 

filo-niemiecki, polegający na tem, że wi- 

zyta rzymska to przekreślenie, to rozbi- 

cie dotychczasowych wysiłków Francji, 

zdąžających do tego, aby Włochy pozo- 

stawić w cieniu, aby Włoch nie dopusz- 

czać do głosu wtedy, gdy chodzi o de- 

cyzję w sprawach ogólno-europejskich, to 

przekreślenie zasady, która cechowała 

politykę francuską od Poincarego, po- 

przez Brianda, aż do Paul-Boncoura, a 

która brzmiała: Z Niemcami od czasu do 

czasu, z Włochami nigdy. 

ANTY - FRANCUSKIE ZNACZENIE 
WIZYTY WŁOSKIEJ. 

Powyżej napisaliśmy element filonie- 

miecki. Czytelnik rozumie, iż ta filonie- 

mieckość jest gatunku pośredniego, nie 

bezpośrednicąc. Ponieważ wszystko, cc 

wzinacnia Włochy, « osłabia Francję wy- 

chodzi na korzyść Niemiec, więc może 

my napisać filoniemiecki, ale nie p3- 

winniśmy zapominać, że Mussolini wicie 

razy ofiarowywał się gnębić Niemcy ra 

współkę z Francją, tylko Francja odrzu- 

cała myśl tej spółki, wolała porozumie- 

wać się z Niemcami, byle tylko uprawiać 

ulubioną politykę ignorowania Włoch. 

Niema nic zajadlejszego, od kłótni w ro- 

dzinie! 

Otóż Mussolini potrafił rozbić ten sy- 
stem ignorowania. Potrafił postawić się 

w roli arbitra pomiędzy pokojem, a woj- 

qą. Nie wizny, jaki będzie dalszy bizg 

wypadków, ale przyznamy, iż Francji co- 

raz trudniej będzie uprawiać to patrzenie 

na Włochy įako na „puste miejsce”. 

„Mówiąc nawiasem, za czasów minist- 

icwania p. Zaleskiego mieiiśmy kilka zn+ 

łomitych ok zyj, aby wymanewrować so 

bie lepszą pozycję w stosunku do in- 

nych państw, jak to dzisiaj uczynił 

Mussolini. Ale Mussolini opiera się na 

dyplomacji świetnej szkoły. Nasz p. Za- 

leski sam powiedział, że jest w dyploma- 

cji zwolennikien: „wojny okopowe;“. 

PRAWICA I LEWICA FRANCUSKA 

Teraz, po wizycie rzymskiej lewicowi 

Francuzi piszą: 

„Francja nie s:raciła jeszcze swej wa- 

gi w Europie, ma przecież za sobą 32 

miljony Połaków i 44 miljony mieszkań- 

ców Małej Ententy" 
Przypomnijmy sobie raz jeszcze. 

Prawica francuska to bezpieczeństwa, 

to program peutyki zagranicznej, oparty 

na trzymaniu Niemców w szachu, to so- 
jusze z Polską 1 Małą Ententą. 

Lewica fra: cuska to pokój, to porozu - 
mienie z Nicmcami. 

Polityka oficjalna francuska mieści w 

sobie pierwiastki i prawicy i lewicy iran- 
cusRtej, zapewnia bezpieczeństwo i szu- 
ka pokoju. Lewica francuska przeważa 

nad prawicą o tyle tylko, że Francja po- 

święcała bezpieczeństwo swych sojuszni : 

ków na korzyść pokoju. Prawica francu- 

ska, gdyby była u rządów, tegoby nie 

uczyniła, bo ta prawica daleko mniej 

wierzy w pokój, niżby to można było po- 

wiedzieć o docenianiu znaczenia bezpie - 

czeństwa przez lewicę francuską. Ale pra 

wica do władzy we Francji nie dojdzie —- 

to są mrzonki, i dlatego tak mrzonkowata 

wydaje się nam polityka polska, która 

jest niczem innem jak polityką prawicy 

francuskiej podniesioną do drugiej po- 

tęgi. 

Francja, Polska i Mała Ententa, te 

coś w rodzaju Imperjum brytyjskiego, to 

obóz, mający właściwie jedną politykę 

zagraniczną. Tylko, że w Imperjum bry- 

tyjskiem znaczenie metropolji angielskiej 

nie jest tak duże, jak znaczenie Francji w 

tym naszym obozie. Jeśli min. Beck „wy- 

łamał" się, nie posłuchał Paul-Boncoura 

— to nie było to, jak rozumie każdy, --- 

wyłamanie się przeciwko Francji, lecz 

wyłamanie się przeciw skrajnościom ie- 

wicowym Paul-Boncoura, we Francji ró- 

wnież przez prasę prawicową bardzo krv- 

tykowanym. 

Jeśli „wizyta rzymska* to znaczy 
porozumienie anglo-włoskie będzie czemś 

większem niż epizodem i potrafi uzgod- 

nić się z Francją, wtedy na ołtarzu tego 

uzgodnienia bardzo być może zostanie 

złożony Izaak polski. 

Jeśli „wizyta włoska'* stanie się ро- 

rozumieniem nie anglo-włoskiem, lecz 
włosko-angielskiem, w. obozie politycz- 

nym francuskim zajdą zmiany, mianowi- 

cie Polska i Mała Ententa dojdą do tego 

znaczenia, jakie dominja angielskie mają 

w polityce zagranicznej całego imper- 

jum, i wtedy „wizytę rzymską będzie- 

my w historji uważali nie za datę „;kon- 

solidacji mocarstw wbrew Lidze Naro- 

dów”, jak ją dziś ocenia prasa polska. 

lecz za datę rozluźnienia przez państwa 

mniejsze więżów narzuconych im przez 

Ligę Narodów. Cat. 

  

W środę pociągiem rańnym odjechał 

do Warszawy Marszałek Piłsudski, zeg- 

nany na dworcu przez p. wojewodę Jasz- 

czołta, gen. Dab-Biernackiego, gen. Lit- 

winowicza, prezesa Wyszyńskiego i b. 

ministra Staniewicza. 

WARSZAWA. PAT. — W środę o g. 

17,25 pociągiem wileńskim powrócił da 

- OBRA 
   

DY 
Uwłaszczanie czynszowników. — 

Warszawy Pan Marszałek Józef Piłsudski 

Na dworcu powitali Pana Marszałka pre- 

zes Rady Ministrów płk. Prystor, minis- 

ter spraw zagranicznych Beck, podsekre 

tarz stanu w Ministerstwie Komunikacji 

Czapski, wiceminister spraw  wojsko- 

wych gen. Składkowski, szef Sztabu Gł. 

gen. Gąsiorowski oraz przedstaw. władz. 

SENATU 
Wykup gruntów przez dzier- 

  

żawców. — Uriopy pracowników i ubezpieczenia 

WARSZAWA. PAT Na środowem 55 

z tzędu posiedzeniu Senatu sen. Wańko- 

wicz zreferował na wstępie nowelę do us- 

tawy © uwłaszceniu byłych czynszowników 

ludzi wolnych i długoletnich dzierżawców 

w województwach  wischodnich. Komisja 

Senatu wprowadziła pewne poprawki i z 

temi zmianami ustawę przyjęto. 

Pe referacie sen. Wiańkowicza przyję- 

to ustawę o zapewnieniu czasowych miesz- 

kań robotnikom rolnym. 

Sen. Junńdziłł (BBWR) —  zreferował 

projekt ustawy o wykupie przez dzierżaw- 
<ów gruntów, zajętych pod! budowę, oraz 

gruntów czynszowych w miastach i mias- 

teczkach. Ustawę uchwalono. Następnie 

przyjęto z kilku poprawkami projekt usta- 

wy o wstrzymaniu egzekucji dzierżawców 

gruntów zajętych pod budowy i położo- 

nych w obrębie okręgów sądów: apelacyj- 

nych w Warszawie, Lublinie i Wilmie, 

Senat przystąpił do rozpraw: nad pro- 

jektem ustawy wi sprawie zmian w is- 
tawie z roku 1922 o urlopach dła pracowini- 

ków, zatrudnionych w przemyśle i handlu 

oraz nad projektem ustawy w sprawie 

zmian w ustawie z roku 1919 o czasie 

pracy w przemyśle i handlu. 

Referował sen. Drucki - Lubecki, któ- 

LAIKAS 

ry stwierdził, że ustawa o urlopach zosta- 

la prawie niepogorszona, bo w brzmieniu 

sejmowem, z 8 i 5-dniowemi urlopami po 

trąech latach. Prawda. że rząd może za- 

wiesić korzystanie z urlopów na pewien 
okres do jednego roku, lecz wszystkie 

ustawiodawstwa to prewidują. Nowela o 

czasie pracy pogarsza stam, jaki był w 

roku 1919, lecz musimy iść pod tym wzglę- 

„dem w: ślady całego świata. Straty pono- 

simy wskutek, tego, że mamy 15 dni świąt 

gdy w: krajach protestanck. jest 7 do 8 dni 
świątecznych, we Francji tak samo, a w 

Bawarji 10 dni świąt w roku. 

Mówca uważa, że znaczna część ma- 
szego kraju skorzysta ma tych ustawach, 

zwłaszcza. Górny Śląsk, gdzie dotychczas 

demobilizacyjna ustawa niemiecka dawa- 

ła znacznie mniej. 

Po przemówieniu sen. Druckiego - Lu- 

beckiego obie ustawy przyjęto. 

Dalej Senat przyjął bez zmian no- 

welę o ubezpieczeniu pracowników  umy- 

słowiych, którą zreferował sen. Święcicki, 

Wreszcie przyjęto ustawę o zużyciu kar 

pieniężnych, nakładanych przez inspekto- 

ra pracy na akcję kulturalno - oświatową 

wśród robotników. Na tem posiedzenie 

zamknięto. Następne posiedzenie Senatu 

w piątek o godz. 10 ramo. 

  

Hiflerowska wiosna 
Posiedzenie konstytucyjne Sejmu Pruskiego 

BERLIN. PAT. — Wczoraj po połu- 
dniu sejm pruski odbył posiedzenie kon- 
stytuujące. Przewodniczący z wieku gen. 
Litzman (nar.-soc.) zaznaczył, że obec- 
ny sejm pruski stoi pod znakiem wiosny 
hitlerowskiej. Wśród ogólnego porusze- 
nia mówca oświadczył, że narodowi so- 
cjałiści uznając Hitlera za jedynego wo- 
dza ruchu niemieckiego i że fałszowaniem 
historji jest twierdzenie, jakoby rewolu- 
cja narodowa była dziełem kogokolwiek 
innego, aniżeli Hitlera i ruchu narodowo- 
socjalistycznego. Następnie przewodniczą 
cy frakcji hitlerowskiej Hube, witając ze- 
branych na trybunach delegatów narodo- 
wo - socjalistycznych, oświadczył, że ce- 
lem narodowych socjalistów są Wielkie 
Niemcy, które zjednoczą wszystkie siły 
narodu niemieckiego. 

Zkolei przedstawiciel niemiecko - na- 

rodowych Winterield wyraził oczekiwa- 
nie, że nadejdzie czas, gdy na czele Nie- 
miec stanie znów dynastja Hohenzolier- 
nów. Słowa te przyjęli niemiecko-naro- 
dowi burzliwemi oklaskami. Hitlerowcy 
zachowali milczenie. 

Następnie sejm pruski przystąpił do 
wyborów. 

Na prezydenta sejmu obrany został po 
nownie narodowy socjalista Kerl. Wice- 
przewodniczącymi zostali: narodowy so- 
cjalista Haake, centrowiec Baunhoff i 
niemiecko-narodowy Kries. 

Większością głosów sejm przyjął 
wniosek narodowych socjalistów, posta- 
nawiający złożenie na podstawie dekretu 
prezydenta Rzeszy z dnia 6 lutego br. z 
urzędu parlamentarnego rządu pruskiego 
Brauna i powołanie gabinetu komisary- 

  

Nowy gubin 
RYGA. PAT. — Po przesileniu rzą- 

dowem, które trwało 6 tygodni, powio- 
dło się leaderowi stronnictwa drobnycł: 
rolników Blodnieksowi, znaleźć wspólna 
plattormę dla koalicji rządowej, opiera- 
jącej się na łotewskich stronnictwach 
mieszczańskich. 

Premjerem został przywódca drobnych 
rolników Blodnieks, tekę ministra spraw 
zagranicznych objął Salnais, — finanse 

otełotewski 
Anmuss, sprawy wojskowe gen. Balodis, 
sprawy wewnętrzne Milberg. 

O godz. pół do 8 wiecz, rząd przed- 
stawił się sejmowi. Premjer Blodnieks od 

czytał deklarację rządową, nad którą roz 

winęła się następnie dyskusja. Wreszcie 
sejm wyraził nowemu rządowi votum za- 

ufania 50 głosami przeciwko 40, przy 5 
wstrzymujących się. 

Pakt Mussoliniego 
PARYŻ. PAT. — Dzienniki donoszą, 

że projekt Mussoliniego, przygotowany 
przez włoskie MSZ, obejmuje 6 stron pi- 
sma maszynowego i nosi tytuł: „Pakt en- 
tenty i kollaboracji pomiędzy mocarstwa 
mi Zachodu”. Pakt zawiera 4 artykuły. 

Mac Donsld 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj wieczo- 

rem Mac Donald przyjął w ambasadzie 
Wielkiej Brytanji przedstawicieli prasy 
międzynarodowej, oświadczając między 
innemi, że celem rozmów jest stworzenie 
wśród państw Europy stosunku dobrego 
sąsiedztwa. Należy podkreślić, — konsta 
tuje Mac Donald — że pracowaliśmy za 

Pierwszy zobowiązuje mocarstwa do u- 
trzymania pokoju. Drugi przewiduje 14- 
letni rozejm. Trzeci wprowadza jak naj- 
zupełniejsze przyznanie Niemcom wolno 
ści zbrojeń. Czwarty przewiduje rewizję 
traktatów zgodnie z paktem Ligi Nar 

udzje greka 
wsze w duchu Ligi Narodów i nasza ini- 
cjatywa nie zmierza bynajmniej do jej u- 
sunięcia. Przeciwnie, będzie dla Ligi 
wielką pomocą. Premier angielski oświad 
czył, że nie przewiduje się w najbliższym 
czasie żadnego spotkania między minis- 
trami angielskimi i francuskimi. 

  

cznego do chwili wyboru nowego premie 
ra. W końcu przyjęty został nowy regu- 
lamin obrad sejmu, przewidujący m. in. 
przymusowe zjawianie się posłów na po- 
siedzeniach i ostre kary za nieusprawie- 
dliwioną nieobecność, W kołach parla- 
mentarnych słychać, że wybór nowego 
premiera odbędzie się dopiero w maju 
br. Obecnie sejm pruski odroczył się na 
czas nieokreślony. 
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NES AKRILINIAI 

TELEGRAMY 
UWAGA RADJOAMATORZY. 

WARSZAWIA. PAT. „Monitor Polski* 
z dnia dzisiejszego ogłasza zarządzenie Mi- 

nistra Poczt i Telegrafów z dnia 15 mar- 

ca 1933 r. w sprawie czasowej opłaty nad- 
jofomicznej. Zarządzenie wprowadza nie- 

zależnie od opłat, przewidziamych w tary- 
fie opłat radjofonicznych, ogłoszonej w 
zarządzeniu Mimistra Poczt i Telegrafów 
z dnia 27 września 1929 moku, czasową 
opłatę w wysokości po 30 gr. miesięcznie 
od posiadacza każdego odbiornika radjo- 
fonicznego. Od posiadaczy odbiorników, 
którzy przed wejściem w życie zarządzenia 
uiściliopłatę radjofoniczmą za miesiące 

objęte okresem ważności niniejszego za- 
rządzenia, żadne opłaty © tytułu niniej 
szego zarządzenia za miesiące te pobie- 
rane nie będą. Zarządzenie wchodzi 'w ży- 
cie z dniem 1 kwietnia 1933 r. i obowią- 
zuje do 31 marca 1934 r. 

AMBASADOR PATEK U PREZYDENTA 
ROOSEVELTA. 

WASZYNGTON. (PAT. Prezydent Ro- 

osevelt przyjął wczoraj na poschaniu 

ambasadora R. P. Stanisława Patka. 

SUKCES JĘDRZEJOWSKIEJ. 
LONDYN. PAT. W dalszych rozgryw- 

kach tenisowych o mistrzostwo Londynu 

ma kortach krytych Jędmzejowska odnio- 

sła nowe zwycięstwo bijąc w 3 setach — 

Angielkę Yonke 2:6, 6:3, 6:4. 

SENSACYJNE ARESZTOWANIE 
BANKIERA. 

LONDYN PAT. Z Waszyngtonu dono- 
szą, że olbrzymie wmażenie wywołało tam 

aresztowanie byłego dyrektora National 
City Bank w Nowym Yorku, Karoła Mit- 
chela, które nastąpiło w mocy. Aresztowa- 

no go w jego luksusowem mieszkaniu na 
Piątej Avenue. 

Aresztowamie nastąpiło pod zarzutem 
dokonania falszywych deklaracyj 0 docho- 
dzie. Mitchel wykazał za mok 1929 28 
tysięcy dolarów straty i wobec tego mie 
zapłacił żadnego podatku. Tymczasem je- 
go dochód, jak ustalono za rok 1929, wy- 
niósł 3 miljony dolarów, a podatek, jaki 
powinien być uiszczony sięgnął 657 tysię- 
cy dolarów. 

Mitchel uchodzi za jednego z najwy- 
bitniejszych bankierow Ameryki. Z kie- 
rownictwa National City Bank ustąpił 
dopiero przed 3 tygodniami, w okresie 
kryzysu bankowego. Po przewiezieniu 
Mitenela do więzienia przesłuchiwano go 
przez dwie godziny, poczem za kaucją 10 

itysięcy dolarów wypuszczono go na wol- 
ność. Nalkaz aresztowania uzyskał zgode 
prezydenta Roosevelta. 

—000————— 

Kto wyg'ał? 
WARSZAWA. PAT. W 12-tym dniu 

ciągnienia 5-tej klasy 26 Polskiej Państw. 
„Loterji Klasowej główiniejsze wygrane 

padły na następujące numery. 

300 tysięcy zł. — 37.640. 
20 tysięcy zł. — 24,091, 

15 tysięcy zł. — 7,606 
10 tysięcy zł. — 70.212. 

  

Proces Rity Gorgonowej 
Dalsza rewja Świadków 

(Telefonem od specjalnego wysłannika z Krakowa) 
KŁOPOTY SPRAWOZDAWCY. 

Musiałem wystarać się o stałą kartę 
wstępu na salę rozpraw. Dr. Hubl, pre- 
zes Sądu Okręgowego należy do ludzi, 

nie idących — jak to się u nas mówi — 
komuś na spotkanie. Siedząc w swym 
rozłożystym fotelu, w pięknym gabinecie 
i nie wskazując nawet ruchem ręki krze- 
sła, poprostu odmawia. Natomiast prze- 
wodniczący rozprawy dr. Jendl jest czło- 
wiekiem uprzejmym i ujmującym. Pyta 
mnie słowami: „Słowo nas tam czegoś 
hepie'. Gdy powiedział to zdanie, zrozu- 
miałem, dlaczego autor artykułu „Sądny 
dzień w Galilei" shepał sąd krakowski. 
Właśnie za to „hepie”, za te „dżagany”. 
za te „szlompy”, „szkandały” itp. zwro- 
ty, które w Wilnie wydają się okropne, 
natomiast tutaj wcale nie rażą. Są to tyl- 
ko pewne regjonalizmy, podobnie jak u 
nas albinowo - wołłejkowe powiedzonka. 
Adwokat Wożniakowski, „krowoderski 
zuch”, jak wyraził się jeden z dziennika- 
rzy, posługuje się często barwnemi tutej- 
Szyzmami. Wszędzie znajdujemy inny cou 
leur locale. Trzeba to uwzględnić. 

Sala sądowa przedstawia również od 
mienny widok, niż sala sądu wileńskiego. 
Wolno tu w czasie rozprawy wchodzić i 
wychodzić, można przejść do przyległego 
pokoju na papierosa. Te udogodnienia 
są humanitarne i kulturalne. W Wilnie 
tego nie wolno. Nie wolno też, jak tutaj, 
wyjść dziennikarzom z ław i oprzeć się 
gromadnie o balustradę, aby lepiej sły- 

szeć. Nasz woźny wileński, wyspecjalizo 
wany w wypraszaniu dziennikarzy z sali, 
przywołałby ich zaraz w stylu Swistunc - 
wa do porządku. Tymczasem tutaj niko- 
mu to nie przeszkadza. Publika siedząca 
w dalszych ławach i tak nic nie słyszy, 
stojący zaś dziennikarze nie zasłaniają 
tem widoku, albowiem miejsca widzów są 
wzniesione. Siedząc na ławie dziennikar- 
skiej, pod miejscami widzów, mam łydki 
i kolana pięknych dam na wysokości mo- 
jej głowy. Gdy znudzi jakieś jednostajne 
zeznanie, można odwrócić się do galerji 
nóg. Wszystkie one. jak wiemy, są ko- 

biece. Swoboda, panująca na sali, jest 
przyjemna. Nikt jej nie nadużywa. Puly- 
liczność odznacza się kulturą. 

LISTY. 

' Rozprawa dzisiejsza nie przynosi nic 
szczególnie sensacyjnego. Miał być Staś 
Zaremba, ale go dziś jeszcze niema. Mo- 
że listy, które masami nadchodzą do о- 
brońców i prokuratora, stanowią pewna 
rozrywkę. Szczegółem godnym podkreś- 
lenia, jest to, że większość listów wypo- 
wiada się za Gorgonową. Bywalcy pro- 
cesu zauważają, że nawet kobiety potro- 
chu przekonywują się o niewinności о- 
skarżonej. Dlatego też coraz mniej nad- - 
chodzi korespondencyj anonimowych do 

adwokatów, korespondencyj, których for- 
muła powitalna zaczynała się zazwyczej 
od stėw: „stary durniu“. 

(Dokończenie na stronie 2-giej)  
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RERUM 
Kobieta skrzydlata... Kobiecie tak chę 

tnie przypinano skrzydła!... Robili to nic- 
tylko poeci, ale i zwykli śmiertelnicy, 
Była więc, a raczej bywa kobieta anio- 
łem (białe szaty i srebrzyste skrzydła!), 
bywa motylkiem (tęczowe skrzydełka), 
bywa też — jakże często! — zwykłą gę- 
sią, — czyli również stworzeniem skrzy- 
dlatem!... 

Nasze niesamowite czasy wytworzyły 
jeszcze jedną odmianę skrzydlatych ko- 
biet: są to kobiety — lotniczki. ‚ 

Niebrak ich (choć niema i nadmiaru!j 
— i w Polsce. 

Gazeta Polska (79) informuje o pol- 
skich łotniczkach: 

Poczet lotniczek polskich otwiera p. Zoija 
Mikulska z Warszawy, która już w r. 1926 uzy- 
skała dyplom lotniczki we... Włoszech i dla 
Włoch zdobywa laury na szlakach  powietrz- 
nych. 

Rok 1928, to rok wielkich nadziei lotni- 
ctwa kobiecego. Dzięki wydatnemu poparciu 
czynników państwowych, grupa Polek szkoli 
się w łotnictwie, Szereg ten otwiera p. Iwasz- 
kiewiczówna. W tym czasie uzyskują dyplomy 
pilotek: Tomaszewska, Bajkowska, Olszewska 
i Sikorzanka. Ostatnie dwie brały udział w 
pierwszym raidzie łotniczek polskich. Oczekiwa- 
no wówczas powstania w kraju licznych zastę- 
pów lotniczek, spodziewano się niezwykłych 
wyczynów. Nadzieje te, idące w parze z dobrą 
konjunktura gospodarczą i szeroko zakrojone- 
imi projektasni, okazały się jednak zwodnicze- 
«ni. Możność bezpłatnego szkolenia ograniczono 
nieoczekiwanie do tego stopnia, że zamknięto 
niezamożnym drogę do lotnictwa. W tych wa: 
cunkach tylko nielicziie jednostki mogły sobie 
pozwolić na kosztowną naukę piiotażu. 

Dziś liczymy w Połsce zgórą 20 lotniczek, 
z których Janina Diuska z Wilna w czasie lotu 
w r. ub. ziożyła ze swego zycia obiatę utuiłowa: 
cej sprawie. Aktywność jednak tej pokażnej 
bądź co bądź grupy jest nieznaczna. Poza raj- 
dem, który doszedł do skutku, jedyne dzieki 
zabiegori ś.p. płk. iasinskiego, nie zanotowano 
u nas poważniejszych łotów  wobiecych. Nie- 

ię szczerze o 
«go. Letniczki, 

° uch, skaszare 

wobec utrudnionegu dostępu do  piłota:u na 
frzymusową bezczynność, z gocyczą patrzą na 
marnowanie wielkich możliwości, jawie dia +0l- 
ski stanowi lotnictwo kobiece. 

Pod względem ilości lotniczek Polska 
zajmuje drugie miejsce po Rosji Sowiec- 
kiej, jednak pod względem aktywności, 
ustępuje Czechosłowacji: 

Lotnictwo kobiece w Polsce ustępuje pod 
względem aktywności Czechosłowacji, ktorej 
liczba pilotek wynosi coprawda tylko 5, mogą 
się one jednak wykazać poza licznemi, dłuż- 
szemi przelotami w kraju, rajdem zagranicz- 
ym. Dokonała go w r. 1928, najwybitaiejsza 

totnicza czechosłowacka Aneżka Formankova 
na trasie Praga — Bratyslawa — Zagrzeb — 
Belgrad i z powrotem. Młodziutka ta lotnicz- 
ka uzyskała dypiom pilotki sportowej w r. 
1928, w dwa lata zaś później ilyplom pilotki- 
aavigatorki 2 klasy. Czynniki lotnicze wyhorzy 
stują znakomicie duże zdolności Formankovej 
dła umiejętnej propagandy lotnictwa, angażu- 
jąc ją podobnie jak i inne lotniczki w czasie 
tygodni i imprez lotniczy do licznych lotów po 
wszystkich miastach republiki, Mogioby to po- 
służyć za wzór naszym instytucjom propagan- 
dy lotnictwa dla wprowadzenia zmiany do ma- 
to celowej o mocno już oklejanym  repertua- 

cze, tej propagandy. 
Społeczeństwo czeskie dumne jest ze swych 

pilotek, a czynniki lotnicze otaczają je troskli- 
wą opieką, której nasze lotniczki mogą im po- 

_ Połskie lotniczki muszą rozpocząć 
rywalizację, ze swemi czechosłowackie- 
mi koleżankami. Próbą sił będzie przy- 
szłoroczny Challenge: 

2 naležy powitač powstanie Ko- 
mitetu Zbiórki Funduszu na samolot dla lot- 
niczki polskiej, która ma wziąć udział w Cha- 
łenge 1934 r. Wysiłki tego Komitetu pozosta- 
jącego pod protektoratem p. Marszałkowej Pił- 
sudskiej, niewątpliwie spotkają się ze szczerem 

społeczeństwa, które nie poskąpi 

grosza, by umożliwić naszym zdolnym lotnicz- 
kom rozwinięcie skrzydeł na podniebnych szla- 

kach. 

    

   
  

Naszym skrzydlatym kobietom wszy- 
stkich stopni: od anioła do gęsi —należy 
życzyć powodzenia w przestworzach! 

Lector. 

KOWRONZEWNI ZEE CS O ATLAS TIT NR 

Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 
TYS. grozi wynarodowienie w szkole 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICA 
na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 

  

SŁOWO 

Proces Rity Gorgonowej 
Dalsza rewja świadków  - 

(Telefonem od specjalnego wysłannika z Krakowa) 
(Dalszy ciąg ze strony pierwszej) 

LICZBA „BIEDUL* WZRASTA. 
Wydarzeniem dnia wczorajszego było 

zjawienie się Elgi Kern, naszej wileńskiej 
znajomej, przyjaciółki literatów z celi 
Konrada. Witamy ją serdecznie, ale Elge 
Kern tak oblegają dziennikarze, że trud- 
no o dłuższą rozmowę. Powetuję sobie 
to później, gdyż apologetka Gorgonowej 
zatrzymała się w tym samym hotelu. — 
I tu jednak nie dają jej spokoju. W wiel- 
kim hallu po lewej ręce ma dr. Axera, 
po prawej lrenę Krzywicką, a naprzeciw 
ko bardzo czarnego młodzieńca. Kto wie, 
czy młodzieniec nie reprezentuje „Nowe- 
go Dziennika”. 

Zapatrywania Elgi Kern znane są nam 
Czytaliśmy swego czasu w „Wiadomoś- 

ciach Literackich* jej ogromny artykuł, 

udowadniający niewinność Gorgonowej. 

Dziś powtarza to samo, z dodatkiem 

skarg na rząd Hitlera, który szykanuje 

ją za polskie sympatje. Nawet pieniądze 

z Niemiec zatrzymano jej i będąc w Kry: 

nicy, trzy tygodnie przesiedziała bez gro- 

sza. jest to rzeczywiście okropne — my- 

ślę sobie — być męczenniezką idei, ale 

il faut souffrir pour €tre connu— przera- 

biam francuskie przysłowie.. Te kobiety 

istotnie poświęcają się — i Elga Kern i 

Irena Krzywicka. Czyż mie miała racji 

Sztekkerowa, nazywając współczesne pio 

nierki cywilizacji „biedulami*. — Elga 

Kern miała wczoraj konferować z Gor- 

gonową. Obrońcy zgodzili się na tę roz- 

mowę odrazu, ale przewodniczący nie 

pozwolił. 

Zawadził o proces jeszcze jeden po- 

pularny dziś w Polsce literat: Zbigniew 

Uniłowski. Jedzie właśnie z Zakopanego 

do Warszawy na swój proces z dr. Boyć 

z powodu „Wspólnego pokoju”. Nie 

martwi się jednak wcale — wie, że mu 

proces nie przyniesie hańby, tylko więk- 

szy rozgłos. 

REGJONALNA „LIRYKA. 

Oto sensacje dnia wczorajszego zwią- 

zane z Gorgonową. — Sama rozprawa 

była dość monotonna. Zeznawało czte- 

rech świadków: pani Kudelkowa, siostra 

Zarembiny a ciotka Lusi, jej mąż — star- 

szy pan Kudelka, jej syn — młody przy- 

jemniaczek, ale już łysy — Tadeusz Ku- 

delka, wreszcie dr. Brichta. Wszystko 

nazwiska regjonalne. 

Pani Kudelkowa, to, jakby powiedział 

Żeromski, „osoba znaczna, albowiem kor 

pulentna*. Mąż jej, przeciwnie, szczupły. 

Stadło to nasuwa reminiscencje z Zapol- 

skiej. I rzeczywiście pani Kudelkowa prze 

mawia niekiedy stylem pani Dulskiej. Po 

dobnie jak Kiszakiewicz, lubi słowo „in- 

teligencja". O Gorgonowej powiada: „Ta 

pani to jest osoba inteligentna". Gdy Gor 

gonowa chciała zawładnąć willą i Lusia 

w niepokoju pytała: „Ciociu, co teraz ze 

mną będzie?*, pani Kudelkowa pociesza 

ła ją: „Głupie gadanie, to jest gadanie о- 

soby nieinteligentnej. Zdasz maturę, wy- 

jedziesz zagranicę, będziesz człowiekiem 

niezawisłym. Zdaje się, że cała opieka 

pani Kudelkowej, roztaczana nad sios- 

trzenicą, kończyła się na pocieszaniacii. 

Wprawdzie dużo rozwodzi się na temat 

serca, jakie okazywała „tej. dziecinie“, 

tej „Lusieūce“, jednak w pewnym mo- 

mencie milknie, nie znajdując odpowiedzi 

na suche pytanie adwokata Wožniakow- 

skiego. Pytanie brzmi: „Był taki okres, 

gdy dzieci Zaremby chodziły kilka dni 

bose i literalnie głodne. Zaremba był 

wówczas 'we Lwowie. Czy pani zajęła się 

wtedy dziećmi?" — Pani Kudelkowa mil- 

czy. Natomiast szeroko opowiada, jak wy 

syłała listy do Lusi do Szwajcarji, jak ne 

Boże Narodzenie posyłała Lusi opłatek. 
jak „dziecina uradowała się tem niezmie: 
nie“, albowiem „było to jedyne wspom- 

Wilno—Casabianca 
inauguracja sezonu turystycznego 

Wilja ruszyła. Powiały wiatry połud- 
niowo-zachodnie, w kilka dni śnieg stat 
się śniegiem zeszłorocznym, a narty zawi 

sły na kołku. Prysły lody, lada tydzień 

poruszą się pąki 'w Ogrodzie Bernardyń- 

skim, zaludnią się ławeczki... ; 

„Pod koniec lata myśli się o ciepiej 

odzieży i o węglu. Z pierwszym pod- 

muchem przedwiośnia, inne marzenia 192 

pierają nam pierś tęsknemi przeczucianni” 

panienki myślą o powiewnych sukien- 

kach, panie o nowym kapeluszu wiosen- 
nym, młodzież sportowa o kajakach 
a wszystko Ignie do powietrza, do słoń- 

„ca, do gorących wiatrów i rozkwitają- 

cej przyrody. Komu się nie marzy w tych 
statnich dniach zimy jakaś daleka wy- 

cieczka, jakaś podróż pełna niespodzia- 
nek!.. Ta żyłka podróżnicza, stara jak 

dzkość sama, gra nam całą symfonją 
osów ptaszęcych, stamtąd, z tych dale- 
ch krajów powracających. 
W taki więc dzień nie od rzeczy bę- 

ле pogawędzić przez chwilę o tym dzi 
nqym pędzie, o instynkcie przestrzen- 

ym, któremu nie uległ nigdy — chyba 
tylko chorobliwy zgryźliwiec. Ten pęd, 
wie innych rzeczy, otrzymał swoją 
owoczesną nazwę. Mamy w XX wieku 
odę na kunsztowne nazywanie starych 
świat rzeczy. Gdy ktoś za punkt wyj- 

ia śwej twórczości, bierze kraj lat dzie 
swój ścisły kraj, nazywa się 

i «. Obozowanie latem 
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pod gołem niebem ochrzczono mianem 

„Campingu“, odwieczną żyłkę taneczaą 
mianem „dancingu“. Czemu i odysejską 

tęsknotę, w literaturze wszystkich wie- 

ków opiewany zmysł wiecznego tułactwa 
— mamy dziś inaczej nazywać, jak nie 
cudzoziemskim terminem „,turystyki'. A 
no tak: bo to nie jest żeglarstwo 4 ia 
Gerbauit — to wygodne, leniwe podió- 
żowanie za paszportem, w luksusowej 
kabinie albo w sleepingu — a na bliższą 
metę: przemierzanie krainy w podkutyca 
butach, z plecakiem, pełnym smacznych 
rzeczy. 

Zostawmy jednak te akcesorja nowo- 

czesnych udogodnień, a pomyślmy © 
rzeczy samej. Trzeba przyznać, że jest 
to jeden z najładniejszych instynktów w 
człowieku, jeden z jego odruchów najbar- 
dziej ludzkich. Od małego chłopca do 
starca — widok stojącego w porcie wiel- 
kiego okrętu, widok ekspresowej lokomo- 
tywy pod parą, widok samolotu w chinu- 
rach — budzi piękne, młode, pełne wyo- 
brażni myśli i oczekiwania. Ze wszyst- 
kich antologij poezji pełny zbiór wierszy 
napisanych na temat tej tęsknoty, byłby 
chyba największy. 

Turystyka. Dlaczego w nowocze:- 
nej Europie ruch ten rozwinął się tak sze- 
roko i tak silnie popierany jest przez 
towarzystwa, rządy, instytucje międzyna- 
rodowe? Składa się na to wiele czynni- 
ków moralnej i materjalnej natury. Naj- 

nienie z Polski, jedyny dowód pamięci z 
domu“. 

„KAWAŁEK ARTYSTY". 

Trudno nie zgodzić się z adwokateni 
Woźniakowskim, który długie i gadatli- 
we zeznanie pani Kudelkowej nazwał „li- 
ryką*. Dlatego też w obronie jej wysią- 
pił pan Kudelka. Rozpoczął od ironicziie 
go wstępu: „Ponieważ zeznania mojej żo 
ny były skwalifikowane jako liryczne, ja 
będę się starał mówić rzeczowo. — Is- 
totnie dało się zauważyć znaczną różnicę. 
Wystąpiła ona szczególnie w charaktery- 
styce Zaremby. Według pani Kudelkowej 
Zaremba to dobry człowiek i bardzo ko- 

chający ojciec. Ma tylko jedną wadę: 

jest z niego taki „kawałek artysty". Po 

trafił, gdy dzieci nie miały sukienek, ku- 

pić im ogromne pudło czekoladek, ale 

kochał je bardzo i przyjął do Lusi aż 

dwie nauczycielki. Pan Kudelka zaś u- 

trzymuje, že to rozrzutnik, marnotrawcė, 

człowiek nieakuratny, lubi szeroko żyć, 

jeździ fiakrem, kiedy trzeba chodzić pie- 

chotą. Właściwem zadaniem Kudelki ja- 

ko świadka było uporządkowanie szcze- 

gółów, związanych z kwestją kurateli, 

roztoczonej przez rodzinę nad Zarembiną 

gdy znalazła się jako chora umysłowo w 

Kulparkowie. Kwestję tę wyświetlił świa 

dek dostatecznie. : 

Tadeusz Kudelka nie wniósł nic no- 

wego, pytany głównie o to, czy znajdo- 
wała się woda w piwnicy. 

KOKicTOWAŁA MĘŻCZYZN. 

Dr. Zdzisław Brichta dorzucił kilka 
rysów do charakterystyki Gorgonowej.- - 

Wówczas gdy zamierzała ona ukończyć 

szkołę pielęgniarstwa, przyjęto ją warun 

kowo, po krótkim zaś czasie usunięto, 

nie przedłożyła bowiem ani odpowiednich 

dokumentów, ani też nie nadawała się ra 

pielęgniarkę. Dlaczego? Albowiem bra- 

kowało jej miłości do dzieci i zamiłowa- 

nia do pracy. „A co pan powie o stosun- 

ku Gorgonowej do mężczyzn?'* — Zapy- 
tuje przewodniczący. — „Owszem, męż- 

czyzn kokietowała”, — odpowiada dr. 

Brichta. Czuje się, że dr. Brichta ma Gor 

gonowej za złe kokieterję. Wogóle z je- 

go krótkiego zeznania charakterystyka 

Gorgonowej przedstawia się ujemnie. 

Na tem wczorajsze posiedzenie za- 
kończono. Wysz. 

17 dzień rozprawy 
KRAKÓW PAT. Na dzisiejszej rozpra- 

wie przeciwko Gorgonowej zeznawał świa- 
dek Kudelkowa, siostra Zarembowej. — 
Składa obszerne zeznanie o stosunkach w 

domu Zaremby po wejściu doń Gongo- 

mowej oraz kolejnych etapach coraz bar- 

dziej zaostrzających się stosunków 

między Lusią i Gongonową. Z chwilą, gdy 

stosuniki rodzinne Zaremby zaczynały być 

napięte, Lusia coraz częściej odiwiedzała 

ciotkę w; jej mieszkamiu i zwierzała się ze 

swych trosk. Lusia chciała nawet prze- 

prowadzić się do mieszkania świadka, — 

lecz ostatecznie za radą ciotki została przy 

ojeu, W Bruchowicach stosumki stawały 

się coraz mieznośniejsze. Sam. Zaremba 

mówił świadkowi, Kudelkowej, 0 okolicz- 

ności zlikwidowania: stosunku z Gorgono- 

wą. Tusia bała się, żeby ojciec nie oże- 

nił się z Gergonową, ponieważ matka żyje. 

Oskanżona miała mówić do zmarłej: — 

„Twoja rodzina nie mnie nie obchodzi”, a 

co z tobą będzie jeszcze nie wiadomo”. w 

wigiiję Bożego Narodzenia świadek po- 

słał Lusi opłatki, po świętach zaś przy- 

szła do Kudelków Lusia, oświadczając, 

że przenosi rzeczy do nowego mieszkania. 

W dniu 30 grudnia Lusia znów przyszła do 

świadka, zmarźnięta i zmęczona, lecz ura- 

dowana nowem mieszkaniem. Świadek od- 

radzała Lusi stanowczo wyjazd z Brzu- 

chowie z powodu zawieruchy i mrozu, Lu- 

sia jednak oświadczyła, że nie może no- 

cować poza domem, bo ojeiea byłby mie- 

spokojny, ma bowiem wyjść jpo nią na sta- 

cję. 

Następnie świadek na zapytanie prze- 

wodniczącego wyjaśnia szereg szczegó- 

łów, dotyczących m. in. stosunku Zarem- 
by do żony. Wyjaśnia się przyłtem spra- 
wa zagadkowego zamachu samobójczego 
Zaremby w roku 1919, kiedy to Zaremha 

postrzelił się ciężko 'w przeddzień ślubu 
urzędniczki ze swego biura. 

Witym samym okresie moypoczął się 
stam menwowago rozstroju Zarembowej, 
zakończony umieszczeniem jej w zakładzie 
dla obłąkanych w Kulparkowie pod Lwo- 
wem. 

Następnie zeznawał dr. Zdzisław Bry- 
chta. który w: roku 1924 był. asystentem 
w szkole pielęgniarek, gdzie Gorgonowa 
odbywała kurs. Po kilku miesiącach z0- 
stała ona jednak zwolnioną, gdyż okazało 
się, że nie ma odpowiednich kwalifikacyj 
do zawodu pielęgniarki, przytem jest do 
dzieci zbyt szorstka. 

a L LL) 

; Strzelcy łotewscy w Warszawie 

Dzisiaj rano przybyła do Warszawy delegacja iotewskiej gwardji 
lem złożenia wizyty Związkowi Strzeleckiema Na czele delegacji 

  

cywilnej „Aizargów*, ce 
stoi komendant główny 

płk. Prauls i szef propagandy poseł do sejmułotewskiego Berzins. Na zdjęciu naszem widzi 

my płk. Praulsa przechodzącego w towarzystwie głównego komendanta Związku Strzelec- 

„TO (PANI ZABIŁA) DLA [PIENIĘDZY 

Następny świadek Tadeusz Kudelka, — 
brat cioteczny Lusi, opisuje znane z ze- 
zmań jego matki szczegóły. Twierdzi po- 
nadto, że po zbrodni wymaził się do miego 
Staś, że „to pami zabiła dla pieniędzy”. 
Od Stasia świadek słyszał, że Gorgonowa 
miała się wyrazić, że zabić to rzecz nie 
groźna, bo i tak mwolinią. 

W końcu składa zeznamie ojciec poprzed- 
niego świadka dr. Tadeusz Kudelka, dyrek- 
tor banku. 

Świadek opisuje bardzo obszernie Ppo- 
życie małżeńskie Zaremby z żoną od chwili 
ich pobrania się roku 1912. Zarębina bar- 

«dzo męża kochała. Poślubiła go wbrew 
woli rodziców. O jego nieślubnym Synu 
nie nie wiedziała. Ohomoba jej ujawmiła 
się po wojnie, dokładnie zaś po omówio- 
mym poprzednio niefortunnym zamachu 
samobójczym Zaremby. 

POCAŁUNEK ELGI KERN 

Na tych zeznaniach dzisiejszą rozpra- 
wę zamknięto. Na rozprawie obecna by- 
ła znana literatka niemiedka dr. Elga 
Kern. Po zakończeniu rozprawy, gdy poli- 
cja wyprowadzała z sali oskarżoną, pami 

pami Kern podeszła do niej, ucałowała ją 
serdecznie, zamieniając z nią przytem kil- 
ka słów. 

* * z 

ATMOSFERA PROCESU, CZY... 

: Zeznania św. Kiszakiewicza, który słymie 7 
opinii, iż wie lepiej wszystko niż Lwów, były 
jeszcze w ciągu wczorajszej rozprawy tematem 
wielu rozmów i komentarzy. Podczas zeznań 
tego świadka doszło do scysji pomiędzy nim a 
oskarżoną, a przebieg tej „wymiany zdań'* rzu 
ca charakterystyczne Światło na atmosfereę, w 
jakiej toczy się proces. Oto przebieg tego zaj- 
ścia: 

. Przewodniczący do oskarżonej: Czy pan: 
mówiła do świadka, że Lusia robi płotki, że 
mówiła do ojca, iż kochankowie wypijają mu 
wino itd.? 

„ Osk.: To przecież się o Lusi zupełnie nie 
mówiło, o niej mowy nie było Mówiłani o Be- 
kerównie. (Oskarżona mówi te słowa z widocz- 
nem zdenerwowaniem i zbiera się jej na płacz.) 

Św.: Stwferdzam, że Bekerowny nie znam 
Osk.: Ja jestem więcej prawdomówna. )а 

powiedziałam p. Kiszakiewiczowi: „Widzi pan, 
ta małpa potrafiła w ten sposób zrobić". 

Przew.: To się ze sobą nie wiąże. 
Ś Oskarżona zdenerwowana, wartkim poto- 

kiem słów, zaczyna tłumaczyć jak to było z jej 
powiedzeniem wobec świadka, co do listów, 6- 
świadczając, że słowo „małpa'* odnosiło się do 
Bekerówny. Oskarżona twierdzi, że mowiła i o 
Steinównie i o Bekerównie, lecz żadnego na- 
zwiska nie wymieniała. 

Św.: ja Bekerówny  zupeinie nie znałem. 
Steinówną znałem, ale tyłko z widzenia, a nie 
po nazwisku. W dalszym ciągu świadek z ca:ą 
stanowczością, która cechuje go zresztą przez 
cały czas jego przesłuchania, stwierdza, że 

GORGONOWA WYRAŹNIE MÓWIŁA 
O CÓRCE, 

a nie o służącej, lub'o kimś innym. 

Obr. Ettinger jeszcze raz indaguje świad- 
ka w sprawie skaleczonej ręki; świadek obsta- 
je przy swoich pierwotnych zeznaniach, stwier 
dzając, że o szybie nic nie mówił. 

Przew. do oskarżonej: Świadek mówił, że 
" pani powiedziała, że Lusia chce się pani poz- 

być. 
Osk.: Ja tego nie powiedziałam. W tem 

miejscu dochodzi 'do gwałtownej scysji między 
oskarżoną a świadkiem. Oskarżona bowiem za- 
rzuca mu, że kłamie i w najwyższem zdener- 
wowaniu ze łzami w oczach twierdzi, že świa- 
dek fałszywie zeznaje. Przewodniczący przywo 
łuje oskarżoną do spokoju. 

Obr. Woźniakowski: W art. 343 jest prze- 
pis, że oskarżonemu wolno się oświadczać na 
zeznania świadka, wobec czego proszę, żeby i 

w tym wypadku wysoki trybunał zezwolił о5- 

karżonej na oświadczenie się. 

Przew.: Może pani mówić co chce, ale nie 
w tym tonie, wzracając się do oskarżonej: Czy 
pani powiedziała, że pani strasznie cierpi? 

Osk.: Powiedziałam, że cierpię bardzo i że 
dłużej już nie mogę, powiedziałam, że palnę 
sobie w łeb i chciałam to nawet zrobić. 

Przew.: Dlaczego pani nie mogła wytrzy- 

mać? 
Osk.: Bo to był człowiek wyzuty z sumie- 

nia, Mnie pozostawało tylko wziąć płaszcz na 

ręke i walizkę i odejść. Stwierdzam jeszcze raz. 

że Lusia nie była przyczyną, tylko inne kobiety. 
(W tem miejscu oskarżona wybucha głośnym 
płaczem). 

Św.: Ale pani powiedziała, że coś się w 

kiego płk. Rusina przed frontem kompanii honorowej Strzelca na dworcu gł. w Warszawie. krótkim czasie stanie? 

pierw może ten że ruch podróżniczy dla 
wielu krajów jest poprostu najważniej- 
szem źródłem dochodów. Że przyczynia 
się wybitnie do ożywiania ruchu handlo- 
wego, do propagandy w najszerszem Sio- 
wa znaczeniu. Że jest jednym z najład- 
niejszych sposobów wymiany między na- 
ródami. Że wreszcie ma wielkie znaczenie 
dla jednostek i: społeczeństw, znaczenie 
kształcące i ulepszające. Wyksztalconc- 
miu człowiekowi podróże rozszerzają ho- 
ryzonty, niewykształconemu  horyzority 
te stwarzają. Porównajmy umysł robotri- 
ka, który wrócił z zagranicy, z umysłem 
jego towarzysza, który nigdy za własuc . 
opłotki nie wyjrzał. 

Najbliższem ujściem naszego dążenia 
do włóczęgi jest poznawanie własnego 
kraju, które jest celem licznych 
rzystw krajoznawczych. Dalsze wyjazdy 
pozostają dla wielu w sferze marzeń, rza: 
ko ziszczalnych. Szczęśliwy, kto ujrzy 
morze i to, co jest po jego drugiej str” - 
nie. Tysiącom wystarczyć musi film egzo- 
tyczny. Szczęśliwszy już ten, któreg 
wielki pisarz — jakiś Joseph Conrad - 
za rękę bierze i świat wielki mu poka- 
zuje. 

Kultywowanie i realizowanie przyio- 
dzonej żyłki podróżniczej ma w odrodzo- 
nej Polsce większe znaczenie, niżby się 
zdawać mogło. My Polacy, ten zdrowy 
instynkt mamy mocno przydymiony, ty- 
siącem innych spraw uśpiony. Rozumie- 
my znaczenie własnego morza i gotowi 
jesteśmy bronić tego dostępu, jako jed 
nej z najżywotniejszych spraw narodu. 
Czyż jednak względy polityczne i ma- 
terjalne nie grają tu pierwszej roli, z nie- 
docenianiem względów idealnych? Sądzę, 

towe- ' 

że nie jest dość w społeczeństwie zako- 
rzeniona myśl, że morze — to przecież 
cały świat, że morze — to wielki nasz 
oddech, to wszystkie wiatry, przestrze- 
nie i bezkresy! Morze brata nas z glo- 
bem, bez pośrednictwa cudzych narodów, 
bez granic i barjer. 

Tu przypomina się jeden z licznych 
wierszy Kazimierza Wierzyńskiego, piew 
cy beztroskiej młodości, wiosny, włóczę- 

gii _ przestrzeni: 

Rzućmy to miasto i domy i 

I chodźmy w jasne powietrze! 
Tam są lazury i wiatr, co nam z twarzy 

Proch z brudnych ulic w mig -zetrze. 

mury 

Chodźmy się kąpać, a potem na piasku 

Będziemy grzali swe ciała, 2 

Słońce wśród blasku nam skórę poparzy 

I rzeka będzie szumiała. 

© niebo ciepłe, o wietrze, o wodo! 

Oczy sen cichy zaprósza; 

Jak teraz młodo o wszystkiem się marzy, 

Jak pełna woni jest dusza! 

Tak, gadaj zdrowo o tak różowych 
mirażach w dobie, gdy wszystko przeciw 
tym mirażom się sprzysięgło — i doiar 
i redukcje i ceny paszportów... Od te- 

go jednak są towarzystwa krajoznawcze 

i biura podróży, Touring-kluby i linie 

okrętowe, aby w tak trudnych nawet cza 

sach ułatwiać jak tylko można wyciecz- 

ki dalsze i bliższe. Dziś nawet kolej u- 

rządza imprezy pomysłowe, sportowo-to- 

warzyskie po bardzo zniżonych cenacit. 
I my mamy w Wilnie szereg instytucyj, o 
których każdy wiedzieć powinien: Koło 
Miłośników Wilna i Wileńszczyzny, 

Tow. Przyjaciół Narocza, Touring-Klub, 

mamy biura podróży, gdzie o wszelkich 

takich przedsięwzięciach, bliższych i <ial 

szych, otrzymać można bezpłatne infor- 

macje, gadane i drukowane. Nawet o 

tak poważnych, jak podróże morzem, da- 
lekie podróże na polskich statkach. 

I rzecz dziwna: ruch ten mimo kryzy- 
su rozwija się z roku na rok. Właśnie je- 
steśmy w przededniu inauguracji daleko- 
morskiego sezonu wycieczkowego. Wios- 
na za pasem. Rozpoczął się okres od- 
wilży, pluch, deszczów, mgieł i wiatrów 
zdradliwych, których nam niebo wileńskie 
nie szczędzi. W takiej szarej godzinie 
zmęczone oko nasze nęcą kolorowe, ach, 
jak gorące w swych barwach afisze za- 
morskich krajów. Pokazują nam obrazy 
z mórz i lądów, gdzie już jest ciepło, a 
blask słońca razi oczy. Oto widzimy wiel 
ką głowę czarną w białym burnusie, na 
tle pejzażu pustynnego, a pod nią napis: 

„Morzem po słońce Afryki". Tak, za pół- 

tora tygodnia — 3 kwietnia, wyrusza z 

Gdyni polska ekspedycja turystyczna da 

Belgji, Portugalji, Hiszpanii i Afryki 
Północnej — trzytygodniowa wycieczka 

największym polskim statkiem pasażer- 

skim „Polonia“. Tym samym  przepięk- 

nym statkiem jeździł do Estonji Prezy- 
dent Mościcki. Miejsc na nim coś koło ty 
siąca. Urządza wycieczkę towarzystwo 

okrętowe „Linja Gdynia — Ameryka”, 
znane z kapitalnej organizacji podob- 
nych imprez w latach poprzednich. To 

samo towarzystwo poprowadziło już wie 

le wycieczek morskich do krajów skandy 

nawskich i zachodnio-europejskich; w 

zeszłorocznej eskapadzie okrętowej do 

Kopenhagi brali udział członkowie rządu 

W WIRZE STOLICY 
PRZED SĄDEM APELACYJNYM. 

Przed dwema laty policja wyśledziła spi- 

sek na skarbiec Banku Polskiego, w Częstocho- 

wie, szajka bandytów pod wodzą doświadczo- 

nego Cichockiego vel Szpicbródki, planowaia 

obrabowanie skarbca. Zamieszany był w to i 

elektromonter banku Dąbrowski, który miał 

unieszkodliwić działanie instalacji alarmowej. 

Jednak w ostatniej chwili przeląkł się czy też 

tknęło go sumienie i zawiadomił o projekto- 

wanym napadzie dyrektora Fajęckiego, kazał 

wzmocnić straże i w ten sposób rabunek uda- 

remniono. W nagrodę za zdemaskowanie daro- 

wano karę Dąbrowskiemu, choć uznano go wia- 

nym. 
Obecnie w Sądzie Apelacyjnym toczy sie 

znów ta zapomniana sprawa. Szpicbródka ska- 

zany na 6 lat więzienia przebywa w więzien:u 

Mokotowskiem, gdzie spełnia odpowiedzialna 

rolę fryzjera. Goli naczelnika więzienia, dozor- 

ców, kolegów. Ręka wprawna do użytku no- 
ża, zgrabnie porusza też brzytwą. Kompani 

Szpicbródki, niekwestjonowanego króla kasia- 
rzy, odsiadują kary od 6 do 2 lat więzienia. 

Prokurator apeluje żądając wyższego wymiart: 

kary. 

Cichocki Szpicbródka jest bogatym czło- 

wiekiem, ma kamienicę, luksusowe 8-mio po- 

kojowe mieszkanie. Jest bardzo wykształcony, 

włada biegle niemieckim i francuskim. Liczy 

lat 50 z czego przeszło połowę odsiedział w 

16žnych kryminalach. K. 

  

'Daj skrzydła swym listom, 
korzystaj z poczty iotniczejł 

Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz. Poczt. 
lub wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone 54 na 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Jatłkow- 
skich. Opłata za zwy- 

kły list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gf. 

Znowu wybucha sprzeczka między Świad- 
kiem a oskarżoną, która jeszcze raz tłumaczy 
różne szczegóły w związku z wynajęciem mie- 
szkania. 

Przew.: Więc to, co p. Kiszakiewicz stwier 
dza, to jest nieprawdą? 

Osk. (stale zdenerwowana): Tak jest, uie- 
prawda! Powiedziałam tylko, żeby nikomu nie 
mówił, ja tam chodziłam przez ciekawość. 

Prok. Szypuła: Co to znaczy wszystkie ko- 
biety, jeśli nie Lusia? 

Osk.: Było ich więcej. 
Prok.: Ale nie równocześnie. Pani zeznaiaą, 

że sprawy 10 tysięcy dolarów nie traktuje na 
serjo, dlaczego więc prosiła pani o to p. Ki- 
szakiewicza? 

Osk.: Ja się wogółe z nim nie wdawałan,, 
bo on nie stoi na poziomie towarzyskim, ani in- 
teligenckim, jaki mnie odpowiada. W dalszyra 
ciągu oskarżona używa pod adresem świadka 
obelżywych wyrażeń i wybucha płaczem. 

Przew.: Dlaczego więc pani zwierzyła się 
mleczarce i służącej? 

Osk.: To nieprawda. Oskarżona znowu k'ó 
tliwym głosem tłumaczy, że nikomu się ie 
zwierzała. Przyznaje tylko, że rozmawiała z żc- 
ną świądka, twierdząc, że ta była inteligentniej 
sza od swego męża. 

ANONIMY, LISTY. 

Poczta codziennie przynosi na salę obrad 
stosy listów. Do przewodniczącego, sędziów, 
prokuratorów i dziennikarzy. Większość to ano- 
nimy lub kawały mieznanych korespondentów, 
zabawiających się kosztem adresatów. Nie prze 
szkadza to jednak, aby w kuluarach nie oma- 
wiano tych przejawów zainteresowania" opi- 
ak publicznej sprawą Gorgonowej. Oto np. liś- 
cik, jaki p. Irena Krzywicka, współpracownicz- 
ka „Wiadomości Literackich", która od kilku 
dni śledzi proces Gorgonowej, otrzymała: 

Jedna z Iwowianek,widocznie nie czująca 
wielkiej miłości do p. Krzywickiej, tak do niej 
pisze: 

„Wyobrażam sobie, jak pani musi być szka- 
radnie brzydka, jeżeli w czasie rozprawy zbro- 
dniarki Gorgonowej, siedzi ciężko skupiona i 
wpatrzona w nią, jak w obraz słynnego mala- 
rza. To tylko dowodzi, że musi pani mieć sa- 
dystyczne popędy, kiedy apoteozuje i wynosi 
zwykłą postać pospolitej zbrodniarki. Robi jej 
pani krzykliwą reklamę. Podczas pauzy brata 
się z nią pani, jak z najukochańszą osobą. Nie 
wiem, czy 'czyni to pani na prośbę komunistycz 
nych(?) obrońców Gorgonowej. Wstyd sobie 
i ośmieszenie przyczynia pani wobec rozum- 
nych i szlachetnych ludzi, którzy ze wstrętem 
„odnoszą się do tej wyuzdanej natury. Radzę 
siedzieć cicho, bo my we Lwowie znamy się na 
trickach warszawskich. Zamiast pisać bezse»- 
sowne i bez talentu artykuły, lepiej niech się 
pani weźmie do jakiejś pożyteczniejszej pracy, 
bo z taką reklamą daleko nie zajdzie”. 

  

| BOGOTA ERO TI I IIS TTT TTK 

i dyplomacji polskiej. | tym razem na 
statku „Polonia* będzie gwarno i tłum- 
nie. Znam nawet osobiście kilka osób z 
Wilna, które się w tę podróż kwietniową 
wybierają, przyśpieszając sobie w ten 
sposób tegoroczną wiosnę. 

Ułatwienia są rzeczywiście wielkie. 
Przedewszystkiem cała podróż odbywa 
się bez paszportu zagranicznego, jedynie 
na podstawie krajowego dowodu osobi- 

stego. Odpadają utrudnienia celne, przy- 
krości, związane: z przesiadaniem się i 
transportem bagażu. Pasażerowie przez 
cały czas pozostają w zajętej od po- 
czątku kabinie, która im służy za bazę 

operacyjną dla wszelkich wycieczek ..i- 
dowych. Koszta skalkulowane są možli- 
wie nisko, a w każdym razie sowicie opła 
cają się w postaci rozlicznych urozmaicen 
i bogatych wrażeń. Tak, trzeba przy- 
znać, że od podróżniczego dyliżansu z 
przed stu lat — do 15 tysięcy tonn statku 
„Polonia* zrobiliśmy więcej, niż wielki 
krok naprzód... 

Taki mały zarys organizacji podróży 
morskiej podajemy jako jeden przykład. 
Ta sama „Linja Gdynia — Ameryka“ w 
ciągu bieżącego lata projektuje szereg 
innych wycieczek, dalszych i bliższyc!i. 
Wszystkie mają wybitne powodzenie; 
powinni i Wilnianie o nich wiedzieć. Z 
obywatelskiego punktu widzenia, w dzi- 
siejszej ciężkiej dobie ekonomicznej, nie- 
obojętny jest także ten szczegół, że uda- 
jąc się w taką podróż, mamy utrzymanie 
na polskim statku, że zatem nie wywczi- 

my gotówki zagranicę. h. 
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P, R. ©. 
Roczny obrót wyniósł 

to najlepszy dowód pewności, jską daje ta luststucia. 

23 miijsrdy złotych! 
P. K. ©. jest osobą prawną I ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów 

    

MORZEM 
Czwartek 

Dzie 23 

Kafa. zyny 
jutro 

Gabriela A. 
BANGINIS 

KOMUNIKAT" STACJI METEOROLO- 

; GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 22 MARCA. 
Ciśnienie średnie: 770. 

Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najwyższa: + ь 

Temperatura najniższa: —4. 

Opad w mm.: —. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Pogodnie. Rankiem miejscami mglisto. No- 

cą przymrozki, miejscami dość silne. W dzień 

temperatura do 8 stopni powyżej zera. Słabe 

wiatry miejscowe lub cisza. 

wschód słońca g. 5,21 

Zschóć słońca g. 5,54 

< NABOŽENSTWA 

— MSZA SW. Z OKAZJI ŚWIĘTA 

KOBIET. Katolicki Związek (Polek Archi- 

djecezji (Wileńskiej wzywa wszystkich — 

<złomków Katolickich Stowarzyszeń Po- 

lek miasta Wilna do wzięcia udziału we 

wspólnej Mszy św. którą z okazji „Święta 
Kobiet* odprawi J. E. X. Arcybiskup - 
Metropolita Wileński, w dniu 25 marca b. 
r.o godz. 9-tej rano przy głównym ołta- 
rzu w kościele św. Jana. : 

MIEJSKA 

— GDZIE BĘDZIE UŁOŻONA KOST- 
KA KAMIENNA. Magistrat ostatecznie 
zdecydował się ułożyć próbny odcinek 
kostki kamiennej ma ul. Niemieckiej, a 
nie aa ul. Zawalnej jak to poprzednio 

proejektowano. 

Roboty rozpocząć się mają w kwiet- 
niu. 

— WZMOCNIENIE MOSTU ZWIERZY- 
NIBORIEGO. Uszkodzony poważnie je- 
szcze przez rosjan most Zwierzyniecki — 
wymaga odpowiedniego wzmocnienia, 

Most zbadano i postanowiono mprzy- 

stąpić natychmiast do ustawienia nowych 
dźwigarów Na ten cel magistrat wya- 
sygnował 75 tysięcy złotych. 

— NOWY MOST NA WILENCE. Ma- 
gistrat powziął projekt wytbudowamia no- 
wego mostu żelazo - betonowego na Wi- 
lence, który połączyłby Belmont z Kolonją 

Kolejową. 

Most stanie na terenach miejskich w 
Majątku  Tupaciszici, 

— LICZBA TAKSÓWEK. Dorożek sa- 
mochodowych w mieście mamy obecnie 
zaledwie 63. Z uwagi na zbliżający się se- 
zon dó wydziału. rejestracyjnego zgłoszo- 
mw uruchomienie 5 nowych taksówek. 

— LUSTRACJE SANITARNE. Do- 
wiadujemy się, iż z dniem 1 kwietnia r. 
b. specjalne komisje sanitarno - łustra- 
<yjne przystąpią do lustracji wiosennej 
piekarń, mleczarń, restauracyj, zakładów 
fryzjerskich it. p. Lustracje te posłużą 
do wydania odnośnych przepisów sami- 
tarmych oraz wykażą. . stan sanitarny i hy- 
gjeniezny tych zakładów. 

: WOJSKOWA 

— ZACIĄG OCHOTNICZY DO WOJ- 
SIKIA. Ukazało się obwieszczenie P. K, U. 

© zarządzeniu zaciągu ochotniczego do 
ezymnej służby wojskowej. Zgłaszać się 
mogą urodzeni w latach 1913, 14, i 15 za- 
równo odpowiadającym warunkom  skró- 

conej służby wojskowej, jalk nie posiadają- 
cym cenzusu. Podania należy składać do P. 
K. U. do dnia 1 maja. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

‚ — Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 
dnia 24 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 od- 
będzie się 117 zebranie Kiubu Włóczęgów. Po- 
czątek o godz. 19,30. Na porządku dziennyrit 
sprawy: 1) bieżące Klubu, 2) Nr. T-my „Włó- 
częgi“. Wstęp tylko dla członków. 

Komunikat Związku Pań Domu. Z po- 
wodów nieprzewidzianych odczyt dra Wasilew 
skiego dziś się nie odbędzie. Następne zebrani - 
dnia 30 bm. | 

— WIALNE ZGROMADZENIE CZŁON 

KóW WILEŃS O ODDZIALU T-WA 

HISTORYCZNEGO odbędzie się dnia 25 
marca b. r. w sobotę w: lokalu T-wa Semi- 
narjum histor. U. S. B. (Zamikowa 11) w 
pierwszym terminie o godz, 7 wiecz., a w 
razie braku 4uonum w drugim terminie o 
godz. 7 m. 15, Na porządku dziennym — 
sprawozdanie ustępującego i wybór nowego 
zarządu, « 

— ZE ZWIĄZKU INWALIDÓW, WO- 
JENNYCH. Dnia 26 b. m. w: lokalu Związ- 
ku przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27 odhę- 

dzie się Doroczne Walne Zebranie Człon- 
ków Okręgowego Koła Związku Inwali- 
dów Wojennych W. P. w Wilnie > godz. 9 
m. 30. Członkowie, którzy z jakichkolwiek 
powodów nie otrzymali zaproszeń winni 
zgłosić się w Sekmetarjacie Związku ce- 
iem otrzymania takowych. Wszyscy człon- 
kowie stawcie się gremjalnie, 

— ZARZĄD CECHU KRAWCÓW — 
CHRZEŚCIJAN W WILNIE uprzejmie — 

prosi członków o łaskawe przybycie w dniu 
23 b. m. o godz. 20-tej do lokalu (echu — 
uł. Balkszta 1 celem omówienia sprawy 
cennika oraz szeregu innych spraw. 

— ZWIĄZEK CECHÓW. Dnia 20 b. m. 
odbyło się doroczne Zebranie Delegatów 

Związku Cechów. Reprezentowane były 
wszystkie cechy za wyjątkiem bednarzy. — 
Obecnych było przeszło 30 osób. Zagaił p. 

prezes A. Slusarski. Przewodniczył p. M. 
Oszuriko. Po wspólnej fotografji pamiąt- 
kowej przystąpiona do odczytania prot. 

z ostatniego zebrania. 
Do stołu prezydjalnego poproszono — 

przybyłego p. Instruktora Korpera, Przem 

p. Paczyńskiego, następnie p. prezes Slu- 
sarski w dłuższem przemówieniu zobrazo- 
wał działalność Zw. Cechów w' ostatnim 
okresie i ogólny stan ekonomiczny rzemio- 
sla. 

Sprawozdanie ikasowe odczytał p. Fr. 
Chrul, poczem zebranie udzieliło Zarzą- 

dowi absolutorjum. Po zatwierdzeniu no- 

wego budżetu na rok 1933 przystąpiono 
do uzupełniających wyborów w wyniku 
których wybrano p. p. Alfonsa Nosowicza, 
Wacława Amidrmkowicza i Michała Siedlec- 
kiego. (Pozostali zaś z poprzedn. wyb. pp. 
Apolinary Ślusarski. Michał Żytkiewicz. 
B. Tarasewicz, W.- Jankowski, J. Bieńkuń- 
ski 

RÓŻNE - 

— POMOC RZĄDOWIA RZEMIOSŁU. 
W wyniku rozmów przeprowadzonych przez 

dyr. Młynarczyka w Warszawie, rzemio- 

sło wileńskie uzyska poważne ikredyty w 

formie kapitału obrotowego. Sprawa poży- 
czki inwestycyjnej jest na dobrej drodze. 

— WIYCIECZKA MŁODZIEŻY Z KO- 
WINIA. Na Wielkanoc przybywa z Kow- 
na do Wilna większa wycieczka młodzie- 
ży litewskiej. Goście kowieńscy zabiawią 
w Wilnie kilka dni. е 
— SKOŃCZYŁ SIĘ STRAJK SZEWCÓW 

Na skutek interwencji starosty grodzkie- 
go i inspektora pracy został zlikwidowa- 
my strajk szewców - chałupników. Robot- 
nicy uzyskali podwyżkę w. wysokości 75 
gr. na parze. 

—KONSUMCJA MIĘSA. (W. ub. ty- 
godniu na tang miejski spędzono 1976 
sztuk bydła i nierogacizny. Na konsumpeję 
miejscową zakupiono 1945 sztuk, 11 sztuk 
zbrakowała komisja sanitarna, pozostałe 
bydło zakupiły pobliskie eminy pow. 
wileńsko - trockiego. Spęd bydła słaby, 
ceny wykazywały tendencję zwyżkową. 
od 5 do 10 proc. 

—BOJKOT TOWARÓW NIEMIECKICH 
W związku z bojkotem towarów miemiec- 
kich przez kupców żydowskich, do Wilna 
nadszedł pierwszy transport towarów: kra- 
jowych. Na! przyszłość wszyscy kupcy 
żydowscy w: |Wilnie i Wileńszczyźnie bę- 
idą omijali towary pochodzenia  niemiee- 
kiego a zakupywali towary polskie bądź 
też francuskie. 

— Zarząd Wileńskiej Spółdzielni Tkackiej . 
podaje do wiadomości, że wpisy na Kars Tkac 
ki zostały przedłużone do dnia 24 marca włą- 
cznie. 

Otwarcie Kursu nastąpi nieodwołalnie w 
dniu 25 marca o godzinie 10-ej rano w lokalu 
Kursu przy ul. Królewskiej 8. Ogród po-Berna: 
nardyński). 

Uporczywe zaparcie stolca, katary grubej 
kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w bo- 
kach, przechodzą przy używaniu rano i wie- 
czór po szklaneczce naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka- Józefa". żądać w aptekach i drog. 
  

Ostatnie przedstawienie 

XI Wileńskiej Szopki Akademickiej 
w OGNISKU AKADEMICKIEM Wielka 24. 

О godzinie 8 ej wiecz. 

Środa kowieńska 
'Pan Aleksander Janta - Polczyński — 

poraz pierwszy w życiu wyjechał na Lit- 
wę i odwiedził Kowno i Kłajpedę. Wczo- 
raj zrana wrócił i podzielił się swemi wra- 

żeniami na „środzie". Naj wstępie prele- 
gent zaznaczył, iż jego wrażenia są bardzo 
pobieżne i że pragnmąłby on, aby „środa” 
miała charakten Kkonfrontacyjny. 

Rzeczywiście wrażenia  prelegenta z 
podróży były. bardzo powierzchowne. 
Dyskusja słaba i przypadkowa — pozwala- 
ła jednak ma wydobycie kilku cennych 
uwag o życiu litewskiem: osoby, znające 
Litwę, udzieliły zebranym i prelegentowi 
ciekawych, choć może nieco przestarzałych 
informacyj. 1 т & 

мОЕ 

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie ZASP w Wilnie. Teau 
Wielki na Pohulłance — gra dziś 23 bm. O g. 

; w. świetną komedję angielską W   itera Ellisa 
„Omal nie noc poślubna”, w doskonałej repre- 
zentacyjnej obsadzie artystycznej z pp.: Da- 
czyńskim (odtwórcą roli głównej), Grolickim. 
Neubeltem, Niedźwiecką i Braunówną w rolach 
głównych. Wytworne wnętrza pomysłu W. Ma 
kojnika. 

Wielka atrakcja w Teatrze na Pohulance! 
Książęcy tancerz japoński Yeichi Nimura i słyn 
na tancerka Lissan Kay, objeżdżający w artys 
tycznem tournee większe miasta Europy — za- 
witają„do Wilna jutro 24 bm. o g. 8,15, dając 
publiczności wileńskiej prawdziwą atrakcję w 
b. sezonie — wieczór tańca egzotycznego. 

Biiety do nabycia w kasie Teatru Lutnia( 
kredytówki ważne. 

Bajka dla dzieci w Teatrze na Pohulance. 
Prześliczna bajka „W szponach czarownicy” 
W. Stanisławskiej ze śpiewami i tańcami (szko 
ła baletowa Sawinej-Dolskiej) w Teatrze na Po 
hulance, nieodwołalnie po raz ostatni w niedzie 
ię 26 bm. o godz. 12-tej w poł. Ceny propa- 
gandowe od 20 gr. 

Niedzielna popołudniówka. — W niedzielę 
dnia 26 bm. o godz. 4 pp. ukaże się jedna z 
najcenniejszych utworów literatury współczes 
nej, komedja St. Żeromskiego p. t.: „Uciekła 
mi przepidreczka“, po cenach o 50 proc. zni- 
żonych. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Występy Elny 
Gistedt. — Dziś po. raz piąty czarująca operetke 
Lehara „Wesoła wdówka”, w bogatej i efek- 
townej szacie dekoracyjnej, z udziałem Elny 
Gistedt, niezrównanej w głównej roli Hanny 
Glavari. Pozatem bierze udział cały zespół ar- 
tystyczny z Halmirską, Dembowskim, Tatrzai- 
skim i Wyrwicz-Wichrowskim na czele.. Zwięk 
szony zespół baletowy wykona tańce czarno- 
górskie i efektowne ewolucje układu baletmis- 
trza W. Morawskiego. Zniżki ważne. Codzien- 
nie odbywają się przygotowania do wystawie- 
nia Wielkiej Rewji Wiosennej. 

Popołudniówka niedzielna. Ciesząca się nie 
słabnącem powodzeniem wytworna komedja 
muzyczna Stolza „Peppina”, grana będzie raz 
jeszcze w niedzielę nadchodzącą o g. 4-tej pp. 
po cenach zniżonych. W roli głównej Elna Gi- 
stedt. 

   

СО GRAJĄ W KINACH+ 

REWJA — Axela. 
PAN — Komenda serc. 

ŚWIATOWID — Zaczarowany dywan. 

HELIOS — Kain i Artem 
HOLLYWOOD — Frankenstein. 

CASINO — Kawaler dzikiego zachodu 
ADRIA — Flip i Flap za kratami. 
LUX — Podniebny romans. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. 17-letnia 
służąca Tomaszewska Wanda (Zygmun- 
towska 8) w celu pozbawienia się życia 
wypiła esancji octowej. Lekanz pogotowia 
ulokował Tomaszewską w szpitalu Sa- 
wicz. Życiu jej nie grozi niebezpieczeń- 
stwo. Przyczyna usiłowania  samobój- 
stwa brak środków do życia. 

— |SPRAJWIKI ZŁODZIEJSKIE. Gar- 
derobę męską wartości 500 złotych wymie- 
śli nieznani sprawcy przez okno z miesz- 
kania Falkowskiego Władysława (W. Po- 
hulanka 33). 

Zawodowy Złodziej Samosionek Pa- 

wel (Obozowa 3) skradł z wozu pod Ha- 
lą Miejską paczkę z wróżnemi towarami 
galanteryjnemi wartości 400 zł. Policja 
zatrzymała Samosionka ze skradzioną pa- 
cziką, którą zwrócono właścicielowi; "Wa- 
silewskiemu Mojżeszowi (Subocz 84). 

Rybakowi Mojżeszowi (Legjonowa 35) 
skradziono z podwórza dwa koła od wozu 
i pewną ilość drzewa opałowego Sprawcą 
kradzieży okazał się Choćko Władysław: 
(Legjonowa 199), którego narazie mie za- 
tmzymano. Skradzionych kół i drzewa na- 
mazie nie odnaleziono. 

— FAŁSZYWIE PIENIARZE. Lew 
Kryński Józef (Chocimska 35) dostarczył 
do 1 komisarjatu fałszywą dwuzłotówkę, 
ctmzymaną — jak oświadczył — w hali 
miejskiej od Szmulkler Fejgi. Również 
Szapiro Morduch (Końska 20) przyniósł 
tam fałszywą monetę jednoztotową, któ- 
rą miał otrzymać: od Szkolnickiej Jadwigi 

* (Oszmiańska 9). 

— MIĘDZY WSPÓLNTKIAMI. Kosoj 
Mowsza, współwłaściciel kina „Hollywood 
zam, przy ul. Sawicz, domiósł policji, że w 
dniu 19 b. m. w: kancelarji tego kina, pod- 
czas sprzeczki: z innym . współwłaścicielem 
„Hollywoodu* Paszkiewiczem Czesławem. 
ten ostatni wyjął z kieszeni rewole— 
groził zabiciem. Stwierdzono, że Paszkie- 
wicz nie miał zezwolenia ma posiadanie 
broni, wobec czego rewolwer mu odebrano. 

— SPADŁ Z BALKONU. W. środę ra- 
no szeregowiec 5 p. lotn. Szeligowski 
Mieczysław trzepiąc dywany ma balkonie 
domu Nr. 30 przy ul. Antokolskiej 30 
stracił równowagę i spadł na bnuk. Ka- 
retka pogotowia wojskowego odwozła go 
do szpitala wojskowego na Antokolu. — 
Stam Szeliggowskiego jest ciężki. 

— PRZIECHODZIEŃ POD TAKSÓWKA 
Przechodzący przez jeźdnię Józefowicz 
Gabrjel, mieszkaniec Nowych Trok, 
trafił pod talksówkę Nr. 14038, doznając 
lekikich obrażeń ciała. Nazwiska kierowcy 
narazie nie ustalono. 

— Zginęły pieniadze. — Z mieszkania A. 
Huryna (Obozowa 19) skradziono 500 zł. 

— Przemyt. — Z przemytem w postaci 12 
kg. tytoniu litewskiego i 130 kg. pieprzu za- 
trzymany został na ul. Subocz  Szyrwo Zelik, 
mieszkaniec Ignalina. 

  

Wyrok skazujący w procesie celnym 
Wzg'edem skazanych zastosowano meldowanie się w policji 

W październiku ub. r. Sąd Okręgowy 
w Wilmie był terenem sensacyjnego proce- 
sM o zakirojony ma szeroką skalę przemyt 
towarów z Łotwy do Polski. Proces ów, 
w którym ławę oskarżonych zajęło 
czterech znanych w (Wilnie kupców oraz 
dwóch urzędników celnych, wzbudził sze- 
rokie zainteresowanie, jednakże wbrew 
wszelkim przewidywaniom zakończył się 
wówczas uniewinnieniem wszystkich 0s- 
karżonych. Od wyroku tego apelował 
jednakże prokurator, wobec czego cała 
sprawa stała się onegdaj przedmiotem roz- 
ważań w Sądze Apelacyjnym, przyczem 
wyrok ogłoszono wczoraj. 

W wyniku wozpatrzenia całokształtu 
sprawy Sąd Apelacyjny podzielił stamo- 
wisko poprzedniej imstancji tylko w sto- 
sunku do oskarżonych: Z. Wileńczyka, 
J. Ettingina i S. Węcławskiego, których 
i tym razem uniewinnił 

Pozostali oskamżeni: Eljasz  Strakun 
oraz Saul Dajom mocą tegoż wyroku Są- 
du Apelacyjnego zostali uznani winnymi 
inkryminowanego im przez akit oskarże- 
mia przestępstwa i jako tacy skazani na 
przeszło 100 tys. zł. grzywny którą to kare 
wobec niewypłacalności skazanych sąd 
zamienił każdemu z nich na dwa lata i - 
81 dzień aresztu, Jednocześnie został uz- 
many winnym pomagamia wi dokonywaniu 
przemytu i skazamy na 1 rok i 4 miesiące 
więzienia oskarżony Józef Wiszniewski, 
urzędnik celny. 

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku — 
prokurator zażądał zastosowania wzglę- 
"dem skazanych środką zapobiegawczego 
'w postaci bezwzględnego aresztu. Przeciw. 
ko temu żądaniu oponowała obrona: W 
reznitacie też czego. sąd! polecił skazanym 
meldować się tylko w policji raz na dwa 

tygodnie, у 

о 

; ale dla efektu pozwolił sobie reżyser 

wo 

Sytuacja 
WILNO. Poziom wody na Wilji w cią 

gu dnia wczorajszego podniósł się o ki!- 
kanaście centymetrów i wynosił wieczo- 
rem 5 m. 18 cm., tį. 2,82 m. ponad stan 
normalny. 

na Willi 
W południe poziom rzeki sięgał 5,23 

m., lecz już w godzinę później woda po- 
częła opadać. Wobec nadejścia chłodów, 
należy się liczyć z dalszym spadkiem 
wody. 

Ruch graniczny z Litwą 
WILNO. Wczoraj na pograniczu litew- 

skiem w rejonie Łoździej odbyła się pierw 
sza: komferencja graniczna polsko - litew- 
ska poświęcona małemu nuchowi gnani- 

cznemu wznawianemu w kwietniu, 
W końcu b. m. odbędzie się ponowna 

narada na tymże odcinku , oraz odcin- 
kach Wiżajny, Druskieniki, Olkieniki, — 
Troki, Kołtyniany, it. p. 

Konferencje te ustalą termin otwan 

cia. granicy dla tak zw. małego ruchu gra- 
nicznego, terminu przebywania poza gra- 
nicami państwa, przenoszenia żywności, 

pieniędzy, przeprowadzenia żywego inwen- 

tamza i t. d. 
Według dotychczasowych  informacyj 

granica z Litwą otwarta zostanie we wto- 
rek 11 kwietnia. 

  

B.buła komunistyczna dla Wilna 
Aresztowanie szajki wywrotowców 

MOŁODECZNO. W ostatnich dniach poli- 
cja powiatowa wpadła na trop systematyczne- 
go transportu bibuły komunistycznej z Bolsze- 
wji. W wyniku przeprowadzonych obserwacyj 
przytrzymano z zapasem bibuły mieszkankę Ra- 
kowa pow. mołodeczańskiego, Musię Perelman, 
która wiozła około 100 kg. tego materjału pro- 
pagandowego do głównej techniki komunistycz 
nej w Wilnie. 

Okazało się, że dla przewożenia bibuty po- 
wstała cała organizacja. Bibuła, drukowana w 
Rosji, sygnowana była jednak jako wydana w 
Wilnie, by w ten sposób zmylić czujność władz 
z drugiej zaś strony wywołać wrażenie O roz- 
winiętej akcji komunistycznej w Polsce. 

Wspomnianą bibułę M. Perelman otrzyma- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

Spraws> uprzątnięcia miasta 
Uwagi każdego, chociaż odrobinę spo- 

strzegawczego Wilmianina, nie mógł ujść 
pewien pocieszający fakt, oto w roku bie- 
żącym ulice Wilna zostały oczyszczone ze 

śniegu i lodu w tempie wręcz rekondo- 
wem! Chodniki suche, jezdnie wolne od 
zlodowaciałego śniegu, — cuda! 

My tu w Wilnie nie przyzwyczajeni do 
takich rozkoszy! W ciągu lat ubiegłych 
zimą byliśmy świadkami unifikacyjnych 
zakusów na wileński śnieg, którego trady- 
cyjna na naszych ulicach nietykalność 
gwałeomo przez zgrzebywanią, wytwożenie, 
robienie zeń „piramidek* ma chodnikach 
itp. a wszystlko to dlatego tylko, że... w 
Warszawie tak robią!... [Pozattem odnośne 
czynniki wysuwały item jeszcze argument, 
że jeżeli Śniegu nie ruszać, Ito na wiosne 
będzie błoto na ulicach itp. Przychodziła 
wiosna i jednak, mimo zmiatania, były 
roztopy i błoto nieznośne, 

Jakże inaczej ułożyło się wszystko w 
roku bieżącym: zimą śnieg ma ulicach po- 
zostąwiono narazie w spokoju i przez całą 
zimę mieliśmy niezakłóconą żadnemi ma- 
chinsejami sannę, a mimo-to, z nastaniem 
wiosny nie potrzebowaliśmy brodzić po kost 

ki w błocie i pławiić się w kałużach i po- 
tokach wody wiosennej. A więc tegoroczne 
zarządzenia Starostwia: Grodzkiego regu- 
lacji, że się tak wyirazimy „problemu śnie- 
żnego* były trafne i słuszne, 

A przyznać musimy, iż nasze nawoły- 
wania w: tej materji, w latach ubiegłych, 
były przysłowiowym głosem  wołającego 
na puszczy. Przechodzień. 

SEsagBa ZE 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„KOMENDA SERC“ — „PAN“ 

Ponoć autentyczna anegdota o dziew- 

czymie, udaijącej chłopca i to w szkole ka- 
detów jest ponętnym tematem na operetkę. 
Rzecz inna, że zamiast. trzech lat (jak to 
jest w filmie dziewczątko pewno przebywa- 
ło w korpusie najwyżej trzy tygodnie — 

na 

   

  

  

taką licencję. 

Potomek wysokiego rodu Scanagattich 
nie czuje pociągu do szabli. Woli muzykę. 
Ojciec jednak chce syna wykierować na о- 
ficera. Z pomocą przychodzi bratu kocha- 
jaca siostra (Dolly Haas). Tdzie zamiast 
brata do korpusu i wykazuje nawet postę- 

py. Dopiero, gdy się zjawił mowy: dowódca 

kompanji, piękny porucznik (Gustw Fró- 
hlich) spnawa cała wychodzi na jaw. — 
Kadet Scanagatti musi rzucić mundur, 
chociaż z wojskiem zachowuje łączność 
wychodząc zamąż za porucznika. 

Cała ta: historja, mocno miepnawdopo- 
dobna, byłaby może i wdzięczna, gdyby 

, tempo akcji było żywsze i gdyby reżyser 
położył większy nacisk na tło i statystów. 
Kupa patalachów, udających wojsko — 
nawet na stosunki austrjackie jest śmie- 
szna. 

Melodje Stolza są niezłe — ale nie pod- 
kreślno *' ich wyrazistością wrażeń opty- 
cznych. 

Dolly Haas z wenwą. Jest może 
zbyt już filigranowa na swą rolę, — co 
zmniejsza prawdopodobieństwo, wirażenia. 

Gustaw. Fróhlich poprawny, choć nieco 
za sztywny. ; 

Film jest niemiecki 
djalogami franeuskiemi. 

Walorów: filmowych obraz nie posiada. 
Zamiast dodatków: idą przedługie nie- 

z podłożonemi 

eo amonse — „Donovana i „W cieniu krzy 
ża”. Tad, C. 

ŚWIĘCIANY 

— STIRZAŁ W CZASIE SPRZECZKI. 
We wsi Stara Wieś gm. świrskiej Tatjana 
Żukowa podczas sprzeczki z Zygmuntem 
Żukiem postrzeliła go z rewolweru. Cięż- 
ko rannego Żuka dostarczono do szpita- 
la państwowego w: Święcianach, winowaj- 

czyjnię zaś zatrzymano. 
— NAJSŚCIE PODCZAS WESELA. Na 

dom. Bermana w N. Święcianach podczas 
odbywającej się tam uczty! weselnej ban- 
da miejscowych łobuzów dokonała naj- 
ścia. 3 

Wybito szyby i przenwano instalację 
elektryczną. Interwenjowiała policja, która 
sporządziła: protokół na winnych. 

ła od Estery Małej, również mieszkanki Rako- 
wa, której dostarczył bibułę jej syn, zbiegły w 
roku 1932 na teren Sowietów. — Szajka M. 
Perelmian ułatwiała ponadto ucieczkę do ZSRR 
komunistom i innym osobom zainteresowanym. 
Za przekazywanie bibuły lub ułatwianie uciecz- 
ki zagranicę pobierała duże sumy, np. za 9 km. 
drogi od paki, ważącej około 50 kg., brała 40 
zł. — Dzięki sprężystej akcji organów PP.., o- 
sadzono w więzieniu, prócz Perelmanowej, Ma- 
ią Esterę, synów jej Mowszę-Gdalę i Hirsza Z 
Rakowa, Rerskiego Hirsza, jego żonę Rochę, 
Dawidsona Wulfa z Wiszniewa, wreszcie Paw- 
łowskiego Adolfa, właściciela fotwarku Franci- 
szkowo pow. mołodeczańskiego, znanego też 
jako czynnego działacza społecznego. 

  

' 

ala ale 
ASPiRIRYICS 

Do nabycia we wszystkich apiekach. 

SPORT 
BOGATY PROGRAM POLSKICH 

TENISISTÓW. 

Tenisiści zapowiadali już oddawna nie- 

zwyłkie bogaty sezon sportowy. Na ostat- 
niem posiedzeniu zarządu Polskiego związ 
ku tenisowego powzięto cały szereg donio- 
słych uchwał, dotyczących zbliżającego się 
sezonu.  Przedewszystkiem postanowiono 
rozpocząć pracę w specjalnie zorganizowa- 
nym obozie treningowym pod kierunkiem 
Najucha już w dniu 18 kwietnia, jak już 
o tem donosiliśmy. 

Postanowiono przedłużyć pobyt Hebdy 
i Tłoczyńskiego na Riwierze, poczem nale- 
życie przygotowani tenisiści wyruszą do 
Holandji ma mecz o puhar Davisa już w 
dniu 2 maja. Mecz odbędzie się w Hadze 
w: dniach 5—7 maja. 

Po Holandji oczekuje nas ewentualny 
mecz z Niemcami, w razie naszego zwycię- 
stwa w Hadze. Z Niemcami gralibyśmy w 
Warszawie wi dniach 19—21 maja. 

__ Zwróciło się do nas Monaco z propozy- 
cją mozegrania meczu wi IPolsce. Tenisiści 
monachijscy grają, jak wiadomo w Pra- 
dze czeskiej wi połowie maja, (15—18) į pra 
gmęliby skorzystać z nadarzającej się o- 
kazji, by odwiedzić Polskę, 

Z naszej strony wystąpiłaby reprezen- 
tacja rezerwowa, gdyż pienwsze siły zajęte 

    

  

* są w tym czasie meczem z Niemcami, lub 
też ze względu na wyjazd do Paryża, gdzie 
wzięliby udział w mistrzostwach Francji, 
! jących się iw dniu 22 maja. 

Polski związek tenisowy prowadzi о- 
becnie pemtiraktacje z Niemcami o mea, 
pań w Krakowie, projektowany na czer- 
wiec. Mecz (ten! uzależniony jest od ogól- 
mego ustosumikowaniia. się Niemiec do spor- 
tu polskiego. Pertraktujemy również z Au- 
strją © rozegranie mecm w  Kmakowie, 
przyczem składałby się on z siedmiu spot- 
kań, — Uzupełnieniem bogatego programu 
zalkrojonego przez Polski związek teniso- 
wy, będzie program międzynarodowy 'te- 
misistów: Legji. (Proponują oni rozpoczęcie 
go 20 maja od meczu z Jugosławją. Ze 
stromy Legji wystąpią słabsi gracze w sin- 
glach, bo i Jugosławia ma. słalbych sing- 
listów, natomiast para! Schaffer — Kukul- 
jevie jest bardzo dobrze zgrana i to daje 
możmość dobrego treningu dla polskiego 
doubla. 

Wielką sensację przygotowuje Legja 
ma: ezónwiiec, Oto na mistrzostwach Firan- 
cji grać będzie iw: Paryżu młodziutki, a 
slynny już amerykanin Parker. 

Legja spodziewa się również przy- 
jazdu japończyków, pozatem ma już przy - 
rzeczony występ włoskich graczy Stefanie 
go i del Bono. IWireszcie tradycyjny przy- 
jazd Racing Clubu uzupełni sezon. 
a Peach mistrzostwa między- 

narodowe 1. spodziewan; j 
start ausftmalijczyków i przedstawicieli A- 
fryiki. Gdyby prawdą okazało się, że Zu- 
anna Lenglen zamienza: powrócić na kort, 
Legja dołoży, wszelkich starań, byśmy ją 
zobaczyli! rv Warszawie. 

  

* Radlo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 23 MARCA, 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor 
12.35: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Muzyka lekka (płyty) 15.15: Giełda 
rolnicza 15.25: Komun. Akad. Koła Misyjnego. 
15,35: „Balkony —— letnie mieszkania” — od- 
czyt. 15.50: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.25: Francuski. 16.40: „Skąd się wzięła kaba- 
listyka matematyczna” odczyt. 17.00: Recital 
śpiewaczy, komunikaty, d.c. recitalu. 17.40: od- 
czyt aktualny. 17.55: Program na piątek. 18.00: 
„Dążenia Polski do morza Czarnego" — odczyt 
dla maturzystów. 18.20: Wiad. bieżące. 18.25: 
Koncert życzeń 18.40: Komun. litewski. 18.55: 
Rozmait. 19.00: Codz. odc. pow. 19.10: Roz- 
maitości. 19.15: „Dwa tygodnie na Litwie Ko- 
wieńskiej". — feljeton. 19.30: Prasowy dz. radj. 
19.45: Omówienie koncertu. 20.00:  Konceir 
symi., wiad. sportowe, doda. do pras. dz. radį. 
d. c. koncertu. 21.45: Słuchowisko. 28.30: Mu- 
zyka. 22.35: Komun. meteor. 23.30: Muzyka 
taneczna. 

G   

PAX — miesięcznik Porozumienia Akade- 
mickich Katolickich Stowarzyszeń. Nr. 1 — 2. 

Nie można nie przywitać życzliwie nowego 
czasopisma akadenickiej młodzieży wileńskiej, 
zrzeszonej w katolickich organizacjach. Zaj- 
mując wobec zagadnień chwili postawę czuj- 
ną, rozwiązania bolączek czasu szukają założy- 
ciele i współpracownicy pisma tylko w opar- 
ciu się o etykę chrześcijańską. 

, Mówią: — „Reforma społeczna o założe- 
niach racjonalnych i materjalnych przeksztai- 
ci tylko zewnętrzne formy życia, nie docierając 
do jego istoty. Tylko w oparciu o doktrynę ka- 
tolicką poprzez doskonalenie jednostek i prze- 
budowę życia w duchu Chrystusowym da się 
zmienić oblicze Świata”. 

. Sympatyczne czasopismo odznacza SiĘ 
wielkiim umiarem i spokojem, co jest pod pe- 
wnym względem wadą, gdyż wobec coraz bar 
dziej ponurej rzeczywistości (np. zwiększające 
się wpływy komunistów wśród miodzieży aka- 
demickiej) chciałoby się widzieć więcej energji 
i zapału w walce o sfiiszne tezy. c 

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. — Nr. 
1. Doskonale redagowany, poważny i ciekawy 
organ Sekcji Pedagogicznej Stow. Chrz.-Nar. 
Naucz. Szkół Powsz. w pierwszym tegorocz- 
nym numerze przynosi szereg bardzo cennych 
rozpraw. Prof. Stanisław Kot mówi o „Pod- 
stawach historycznych współczesnej organi- 
zacji szkół akademickich", oświetlając aktuał- 
ne obecnie zagadnienie samorządu akademic- 
kiego z punktu widzenia historyka. Marjan 
Reiter analizuje dane statystyczne, dotyczące 
Młodzieży szkół średnich ogółnokształcących 

zakładów kształcenia nauczycieli w Polsce 
według zawodu i stanowiska w zawodzie ro- 
dziców w ostatniem dziesięcioleciu (1921 —- 
4931). Dr. M. Wachowski zastaniawia sie 
nad „Współczesną sytuacją polskiego nauczy- 
ciela szkoły powszechnej”, ujmując to, jako 
zagadnienie pedagogiczne. Syiwetkę dawno 
zmarłego znakomitego pedagoga Jerzego Ker- 
schensteinera skreślił dr. K. Sosnicki. Bardzo 
ciekawe uwagi o pedagogice szlacheckiej w XV 
i XVII w. wypowiada dr. Ł. Kudybacha, któ- 

ry_ bardzo wnikliwie zanalizował instrukcje ro- 
dziciełskie minionych wieków. Bogaty, dobrze 
postawiony dział recenzyj uzupełnia treść cza- 
sopisma. 

„ Kwartalnik Pedagogiczny zasługuje na jak 
największą uwagę nauczycielstwa polskiego i 
wszystkich osób, interesujących się zagadnie- 
niami pedagogicznemi. 

DZWONY. — Nr. 2. Miłośnicy nowej Ii- 
teratury ukraińskiej niezawodnie dobrze znają 
piękny  naukowo-literacki miesięcznik p. t. 
„Dzwony“. Lutowy numer tego  czasopisnia 
powinien jednak zwrócić na siebie: uwagę szer- 
szych warstw społeczeństwa z tego względu, 
że został całkowicie poświęcony ukraińskiemu 
poecie, powieściopisarzowi i historykowi Boh- 
danowi „Łepkiemu, dobrze znanemu w Wilnie 
z jego ciekawych wykładów w Instytucie Badań 
Europy Wschodniej. Zeszyt „Dzwonów* sk'a- 
da się z trzech części. W pierwszej młodzi 
poeci — Postryhacz, Krawczenko i Antonycz 
występują z utworami poetyckiemi, poświęco- 
nemi jubilatowi, w drugiej do głosu dochodzi 
sam Bohdan Łepkyj, dając fragmenty swych 
utworów literackich, — w trzeciej zaś znajdu- 
jemy wnikliwą analizę twórczości jubilata. Ra- 
tycz omawia sfery twórczości Łepkiego, Ko- 
zak zastanawia się nad jego działałnością naa- 
kową, Pełeński zestawia bibijografję prac ju- 
bilata. 

^ Po całym zeszycie są rozrzucone sentencje, 
wyjęte z utworów Łepkiego. Cały zeszyt jest 
skomponowany szczególnie zręcznie i ładnie. 

  

      NOHEKSIĄŻKU. | 
„ ŚWIAT I ŻYCIE — zeszyt Ill. Ukazał 

się już zeszyt III-ci wydawnictwa „Świat i ży: 
cie“ (nakł. Książnicy — Atlasu) i zawiera, jak 
i dwa poprzednie, szereg barwnych i zajm:1- 
jących artykułów, które młodzież nasza z pew- 
nością z zainteresowaniem i z pożytkiem prze- 

czyta. Młodzi chłopcy, lubiący podróże, będą 
mogli nacieszyć Się artykułem dr. M. Jaroslaw- 
skiego, który barwnie opowiada o Arabach. Dla 
tych miłośników podróży i wogóle geograiji, 
przeznaczony jest również artykuł dr. J. Waso- 
wicza, w którym w szerokim zakresie uwzglrd 
niono historję odkryć podbiegunowych. Młodzi 
historycy znajdą dla siebie w tym zeszycie bo- 
gaty materjał: dr. J. Starzyński zaznajamia mło- 
dego czytelnika z arasami. Dr. Konrad Górski 
w artykule „Arjanie* miał okazję na przykła- 
dzie arjan polskich wykazać, na czem polega 
znaczenie arjan nietylko w historji kultury pol- 
skiej, ale i w całym dorobku cywilizacyjnym 
Europy, prof. dr. St. Schoyer w artykule „Arjo- 
„wie” przedstawił historję poglądów na dzieje 

znaczenie tego „praludu* indo-europejskiego, 
dr. A. Hertzówna opowiada o Asyrji a J. Paran- 
dowski prowadzi czytelnika do Aten starożyt- 
nych. Historja została w tym zeszycie Encyklo- 
pedji uwzględniona bardzo szeroko. 

Zgodnie z naczelnemi założeniami wydaw - 
nictwa „Świat i Życie” niemniejszy nacisk po- 
łożono na sprawy i zagadnienia związane z 
naszą współczesnością. Artykuł  „Architekt“, 

tak jak 'w zeszycie | „Adwokat* a w zeszycie 
II-gim „Apteka“ poucza o tem, co wlašciwie 
wchodzi w zakres działalności architekta i jak 
się należy przygotować do tego zawodu. Mir. 
A. Hniłko informuje o stanie artylerji współ- 
czesnej, a j. B. Toeplitz o tem, co młodzież 
całego Świata tak bardzo interesuje t. j. o tem, 
co dzieje się w „Atelier filmowem”, w którem 
powstają najpiękniejsze bajki naszej współcze- 
snošci, filmy. Artykuły „Astronomja* prof. dz. 
E. Rybki i „Arytmetyka i algebra", T. Sierz- 
putowskiego, reprezentują dział  przyrodniczc- 
matematyczny, na który i w dalszych zeszy- 
tach zwrócono baczną uwagę. s 

—=0-0-0=—— 

Giełda warszawska 
Z DNIA 21 MARCA 

DEWIZY: Belgja 124.55 — 124.86 — 

124,24. Holandja 359,50 — 360.40 — 358,60 

Londyn 30,55 — 30,69, 30,39. Nowy York 

kabel 8,947 — 8,907. Paryż 35,03, — 35.12 

34.94. Szwajcarja 172.30 172.73 — 171,87. 

Włochy 46.00 — 46.23. — 45.77. Berlin w 

obirotachi mieofie. 212.40. Europejskie 

AKCJE: Bank Polski 76.25 — 7650. 
Cukier 17. Starachowice 10.19 — Tenden- 

cja przeważnie utrzymana. : 
Dolar w: obrotach prywatnych: 8.88 1/4 
Rubel: 4,79. 

žais E BE 

Ofiary 
Na kupno maszyny do szycia dła b. bied- 

nej matki T-wo Ubezp. „Przezorność” w Wi!- 
nie zebrane wśród personełu zł. 48. 

Bezimiennie zł. 3. 

  



  

  

— HANDLOWY REJESTR W LIDZIE 

Jak się dowiadujemy, w dniu 15 kwietnia 

x. b. otwarty zostaje przy Sądzie Okręgo- 

wrym 'w Lidzie Rejestr Handlowy, który bę- 
dzie obejmował powiat lidzki, szezuczyń- 
ski i wołożyński. 

-- WIZYTA MARYNARZY. — W Li- 
dzie bawiła reprezentacyjna orkiestra ma- 
rymarki wojennej, dając koncent w sali 
gimnazjum miejskiego. Udział w komcercie 
wzięły również chór męski i żeński gimna- 
zjum, Koneert cieszył się 'wielkiem powio- 

dzeniem, ściągając ckoło 500 osób. Przy- 
było wiele osób nietylko z Lidy, ale rów- 
nież z ekolicy i pobliskich miasteczek. Do 
zgromadzonej publiczności wygłosił oko- 
lieznościowe przemówienie o znaczeniu mo 
rza dla Polski prof. Brylski. — Sala była 
przybrana flagami poszczególnych państw 
świata. 

grodfięh ka 
— POŻAR. W dhiu 19 b. m. we wsi 

Grzybowla, gm, Marcinkańce, w domu na- 
leżącym do Józefa Marcewicza, wybuchł 
pożan, wskutek czego spalił się dach i su- 
fit domu mieszkalnego. Pożar powstał — 
wskutek wadliwego urządzenia komina. — 
Wypadku z ludźmi nie było. 

KRADZIEŻ. Mikłaszęwicz Mieczysław 
zam. przy ul. Jagiellońskiej 74, zameldowa 
o kradzieży na jego szkodę z kieszeni w 
piwiarni — 46 zł. aktu kupna ziemi i planu 
na budowę domu przez Januszewską Mar- 

ję i Poleszczuk Jaminę. 
— IPODRZUCONIE DZIECI. Studnica 

Jamina, zam. przy ul. Tyzenhauza 1, za- 
meldowała : o znalezieniu dziecka płci żeń- 
skiej, w wieku około 1 tygodmia w koście- 
le Nazaretańskim. 

оо 

Łopatowa Katarzyna zam. w Łosośnie 
gm. Horniekiej, zameldowała 0 znalezie- 
miu przez nią w dniu 18 b. m. pod oknem 
jej domu dziecko, płci męskiej w wieku 
około 1 miesiąc: 

AEK T AEA LA 
Džwiekowe Kino „APOLLO“ 

Dominikanska 26. 

9-letni genjalny malec znany z iilmu „CZEMP“ 
ulubieniec publicznošci 

Jac4ie Cooper 
w otoczeniu sł. gwiazd filmowych RYSZAR- 
DA DIXA, BORYSA KARLOFFA i M. SCHIL- 

LINGA we wzruszającym filmie 

DONAWAŃ 
Režyserji FREDA NIBLO 
senansów o godz. 6, 8, i 10.15 

J UA 

    

k K A A J МН 

Ogłoszenie 
Więzienie w Grodnie niniejszem  ogiasza 

nieograniczony przetarg na stałą dostawę dla 
potrzeb tut. więzienia, w okresie od kwietnia 
do końca września 1933 roku, następujących 
artykułów, a mianowicie: 500 kg. cukru krysz- 
tału, 2.000 kg. kaszy jęczmiennej drobnej, 4000 
kg. sloniny wysolonej bez boków, 1.206 mtr. 
sziemniaków zdrowych i wyborowych, 15.000 
kg. marchwi czerwonej jadalnej, 13.000 kg. bu- 
raków ćwikłowych, 400 kg. pietruszki, 900 kg. 
cebuli, 4.000 kg. soli szarej, 4.000 kg. mąki ży- 
tnio-pytlowej 65 proc. i 2.600 kg. twarogu. 

Wymienione wyżej artykuły winny być |- 
go gatunku. 

Dostawa wymienionych wyżej artykułów 
następuje nie odrazu, lecz częściowo w. iloś- 
ciach wskazanych każdorazowo przez Zarząd 
Więzienia. 

Informacje co do warunków tych dostaw 
otrzymać można codziennie za wyjątkiem nie- 
dziel i świąt w biurze więzienia (Dział Gospo- 
darczy) w godz. od 9-tej do 15-tej. 

eflektanci na stałą dostawę wszystkicii, 
względnie kilku lub jednego Zz wymienionych 
wyżej artykułów, winni najdalej do dnia 11-go 
kwietnia r. b. do godz. 12-tej w południe na- 
desłać pod adresem Więzienia w Grodnie swo- 

   
  

FELICJA ROMANOWSKA. 

+ napisał węglem na ścianie swego 

  

    

dzka 
— URZĘDOWA. W! dniu wczorajszym 

p. wojewoda przyjął: p. posła Tołpyho, 

jnsp. wojew. PZUW p. inż, Muśnickiego, 

prezesa zarz, wojew. Zw. lnw. Woj. p. 

Z. Olszewskiego i p. Dulębę, (Zw. posiada- 

czy sadów: i pasiek. 
— NIEUDANE WYMUSZENIE. Lew 

Gierszon, właściciel restauracji w Cyry- 

nie pow. nowogródzkiego powiadomił — 
przed kilku dniami organa policji, że ja- 

kiś osobnik żąda od niego 1000 zł. grożąc 

w przeciwnym razie zabójstwem. Policja 

zainteresowała się sprawą, udzielając za- 

grożonemu napaścią i wiyymuszeniem od- 
powiedniej opieki. W mocy na 22, przy- 

szedł do Liwa ierszona pomysłowy je- 

gomość, chcący w ten sposób lekko  za- 
robić 1000 zł. w osobie niejakiego (Pław- 
skiego Mikołaja mieszkańca wsi Krasna, 
W chwili, kiedy począł grozić restaurato- 
rowi nożem, gdy ten nie chciał mu wy- 
dać żądanych piemiędzy — pojawiła się 
policja, która ikamdydata na niebezpieczne 
go opryszka unieszkodliwiła. Oczywiście 
sprawa rozegra się w Sądzie, 

— SAMOBÓJSTWO. W dniu 21 b. m. 
Bronisław Smólski, wyznania mahometań- 
skiego, stały mieszkamiec m. Nowogród- 
(ka, skoczył do studni znajdującej się w 
pobliżu jego domu, w której utomął. 
Smólski cierpiał na rozstrój narwowy, na 
manję prześladowczą i już w roku ubieg- 
lym usiłował pozbawić się życia, czemu 
jedmak: zdołano przeszkodzić. Obecnie, 
przed popełnieniem samobójstwa, denat 

domu, 

  

że sam odbiera sobie życie. 

  

— NAJADŁ, NAIPIŁ, (Ai PŁACIĆ NIE 
CHCIAŁ. — W dmiu 19 marca Prankie- 
wicz Paweł przyszedł ze skargą. do komi- 
sarjatu, że w: klubie podoficerskim niejaki 
Andrzej Kondratczyk skonsumowal ma 11 
zł. 20 gr. i nie zapłacił, 

OGŁOSZENIE 
Magistrat m. Baranowicz  wydzieržawia: 
1) miejsce na bufet na posesji Rzeźni Miej 

skiej, 
2) miejsce na bufet w parku miejskim w 

Baranowiczach. 
Oferty na dzierżawę składać należy w Ma- 

gistracie m. Baranowicz do dnia 10-IV 1933 r. 
Informacyj o dzierżawienie udziela p. wice - 

burmistrz inż. A. Winnikow. 
Burmistrz. W. Jarrmnulski. 

0 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šredka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

uk     

6 przetargu 
je oferty, które winny zawierać: 

1) Nazwisko, imię i dokładny adres ofe-- 
renta, 2) powołanie się na ogłoszenie przetar: 
gu, 3) wyraźne oświadczenie, że oferent pod- 
daje się zasadniczym warunkom przetargu, 4) 
żądaną cenę poszczególnych artykułów, wska- 
zanych w walucie polskiej za jednostkę loco 
franko magazyn Więzienia, 5) ilość lub wag? 
oferowanych artykułów, 6) dołączenie pokwit>- 
wania Kasy Urzędu Skarbowego o wpłaceniu 
wadjum w wysokości 5 proc. stimy oferowanej, 
7) podpis oferenta. ; 

Każda oierta winna być podpisana przez 
oferenta i nadesłana lub złożona osobiście w 
zamkniętej i opieczętowanej lakiem kopercie z 
odpowiednim napisem.. Próbki artykułów ofe- 
rowanych winne być złożone razem z oferią 
i oznaczone w sposób, wskazujący do której 
oferty należy. 

Oferty przyjmuje codziennie od godz. 9-tej 
do 15-tej Naczelnik Więzienia. 

Przetarg odbędzie się komisyjnie w dniu 
11 kwietnia r. b. o godz. 12 w południe. 

Wybrani oferenci będą zawiadomieni pi- 
semnie o wyniku przetargu i wezwani do sp'- 
sania odpowiedniej umowy na dostawę. 

Naczelnik więzienia (—) Teodorczyk. 

  

rłoniiirka 
— WIALNE ZGROMADZENIE STRA- 

ŻY POŻARNYCH OKRĘGU SŁONIMSKIE 
GO. Wdniu 30 marca 1933 r. odbędzie się 
waline zgromadzenie Straży Pożarnych 
okręgu słonimskiego w sali konferen- 

cyjnej starostwa słonimskiego o porządku 

następującym: 
1) Zagajenie i powitanie Zjazdu 

2) Wybory: prezydjum (2 asesorów i 
sekretarza. 

3)Odczytamie (protokułu poprzedniego 
zgromadzenia z dnia 8 lutego 1931 r. 

4) Spmawozdanie Zarządu O. Związku 

z dotychczasowej jego działalności. 
5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
6) Sprawozdanie naczelników z dzia- 

łalności i i przedstawienie potrzeb po- 
szczególnych starć. 

7) Dyskusja nad Sprawozdamiami. 

8) Uchwalenie budżetu Związku Ok- 
ręgowego na rok 1933. 

9) Sprawa przystąpienia gmin na czlon- 
ków Okręgowego Związku Straży i ustale- 
nie wysokości składek. 

10) Zgłoszenie i uchwalenie wniosków 
mających na eelu podniesienie stanu ob- 
rony przeciwgazowej okręgu. 

11) Wykazy członków zarządu Związku 
okręgowego i komisji rewizyjnej. 

12) Wolne wnioski. 

— RYSIE W LASACH DZIEWIĄTKO- 
WICKICH, Donoszą nam, że w lasach dóbr 
Nowe Dziewiatkowicze pow. Słonimskiego 
rozmnożyły się rysie do tego stopnia, że 
zaczęły zagrażać całkowitemu zniszczeniu 

sarm. Właściciel tych dóbr Olgierd Ślizień 
z tych względów uzyskał zezwolenie p. 
Wojewody odstrzału w czasie ochronnym 
dwóch rysi i jak nas infonmują w: dniu 14 

b. e został zabity piękny okaz jednego z 
nich. 

Materjał Sosnawy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dła pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, mo?na z dosta- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —3. 

WIRÓWKI | 
oraz 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
W ine, Zawalna 11-a. 

  

  

  

  

3 Akt Nr. 1203/32 i 163/33 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego wi Wilnie, 
rewiru IV-go, zam. w Wilnie, przy ul. 
Bazyljańskiej 4, zgodnie z art. 602 K. P. C. 
obwieszcza, że w dniu 2 3marca 1933 r. od 

godz. 10-tej w Wilnie przy ul. Beliny T, 
i Wielkiej 21, odbędzie się licytacja mie- 
na ruchomego składającego się z maszy- 
ny do zamykania pudełek konserwowych, 
oraz umeblowania mieszkania, 'oszacowa- 
nego na ogólną sumę 11625 zł. 

Podlegające sprzedaży ruchomości mo- 
żna oglądać na miejseu w dniu licytacji. 

Komornik A. Maciejowski 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicaej 

wino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ur-- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona'* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. ZP. 

  

  

    

14). 
"śladem. Tylko zaraz. 
ajenci czekają ich koło więzienia 

pismo w tej sprawie przeszlę później, wraz 

  

Miesiąc Sziagierów w Kinie „REWJA" Ostrobramska 5. 
  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

  

Dźwiękowe Fino 

66 

рф&‘й[%“ 
Początek o godz. 5, w sobotę i niedzielę 0 godz. 3-ciej. 

Miłość dumnej arystokratki niemieckiej do irancuskiege jeńca! 
W rolach głównych: Warner Baxter i Leila Hyann. 

Ceny mejs': Bzikon 10 gr Poriezr Qu 80 g - 

  

7” Dziś! Najnowszy film produkcji 
„SOWKINO* — MOSKWA 1933. 

„KAIN I ARTEM“ 
Wedlug powiešci glošnego pisarza rosyjskiego 
Maksyma -Gorkija. W rol. gł. artyści Teatru 
Artyst. w Moskwie. — Oryg. pieśni w wyk. 

chóru Moskiewskiej Opery. Państwowej. 

Po raz pierwszy w 
wo - rysunkowy w języku rosyjskim produkcji 
„Sowkino“ p. t. 

l dy sc: go1 
dodatek dźwięko- 

DAGA Cis datjthóŚ 

„ULICA WPOPRZEK“. Nie- 
ma słów zachwytu dla tego filmu. 

Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na ра 
zost. seanse od 90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 1%. 

    

15. 
    

  

DZWIĘKOWE KINO D.aś premiera! 

„CASINO” 
Wieika 47, tel, 15 41 

Genjaluy bsbater filmu „X 277 
i ogaist», rozkoszna Hiszpauka Conchita Mentenegro w przebojowym, tętniącym zyciem blmie p. t. 

Kawalerowie dzikiego Zachodu 
Nad program; U ozmaicone dod:tki dźwiękowe, 

wstor me Legien, S uproceniowy męzczyzna George O“Brien 

Początek o godz. 4-ef 

  

Ostatni dzień 

PAN | 
Dziś największy przebój sezonu. Tryskająca humorem komedja muzyczna 

RGĄGKDA Šš kė 
Komeėdji >0d>02:j w sezonie bieżącym jeszcze nie było, Haragany Śnischu i najwyższy za:hwytl 

Przepięrna mu”vka. Przecedow»» piosenki staną się przebojem na rok 1933. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe: Początek: 4, 6, 8, i 10.15 

Werwa, dowcip. 

  

  

Dziśl Wie.zór zdros*ego Śmiecha i zabawy! Ulubieńcy wszysikich 
Kino-Teatr 

„ADRIA” 
Wielka 36 
  

  

  

Przemysł Gumowy 

arcyw*paniała dźwiękowa komed'o !arsa w 10 aktach, 
TYGRYSICA sens:cyn' dramat posznsiwaczy złota. W rol gł. 

  

  

„ARDAL”" Spółka Akcyjna w Lidzie 

BILAN$ 
na dzień 30 czerwca 1932 r. 

STAN CZYNNY 

  

  

  

Kasa 5,637,16 Kapiuł Akcyjny 
B:nki 19,637.05 Kapitał Amortyzacyjny 
Iakaso 18,845,95 Pozyczki bezterminowe 
Nieruchomości 287,381,72 Werzycicie 
M:sszyny $39,452,29 Akcepty 
Narzędzia 1 :8,691,88 Ssmy przechodnie 
Rachcmešci 22,932,63 Odbiorcy 
Surowce 122 09,43 Banki 
G>towe wyroby 743 512,33 
Półfabrykaty 19,450,55 
Odbiorcy 74,483,70 
C.B.S, Warszawa 
Ordinario 43,244,21 
Fundusz na pokrycie strat 58,7C8,98 
Udziały 11,250,00 
Weksle protestowane 5,'14.16 118,317,35 

Wierzyciele я DSS TAS) 8,537,73 
Sumy przechodnie 92,278,39 
Weksłe protestowane 6,993,31 ‚ 

Straty: 
1930 31 r. 119,!13,10 

1981-32 1. _ 99.296 92 218,4 0.10 
2436.50.57 

i нна РОИ 

Rė?ni za kaucje i akcepty b=:termin. 
Weksle gwarancyjne w portfelu 

1.238.625,22 
5 00,00 

1 24 ‹ 625,22 

  

Akcepty gvarancyjne i bezterminowe 
Różni za wek:le gwarancyjne 

  

Fip i Fiap za kratami więzienia Sing-$ing 
Nad program: NŃajaowszy dźwiękowo śpiewny przebój p. t. 

Lune Velez, Monte Bius i Slim Summervilie 

"——— nc sprzedania 
bardzo tanio dwa Sóżka 
z materacami i Szafa 

5 Stara 16 m. 3 

LOŻADNADARABAA Ró 3 

STAN BIERNY Lokale 

150,000,00 po momacZi 
9515020 Bzczność! 

1000.030,00 DO WYNAJĘCIA 
402,106,07 jo poxcjowe mieSz- 
98.493.47 kauie słoneczne, suche 
50,482,67 ną piętrze z balkonem 

  

20,204,85 į ogróświem przy mlic y У 
19,207,31 Artyleryjskiej 8 m. 2— 

Szczegółowe iufarmac- 
je w biur'e S, Grabow- 
skiego, Garbarska 1. 

POKÓj 
DO WYNAJĘCIA 

dla kulturalnej — овобъ 
Dąbrowskiego 12 m. 5 

  

POKOJU, tub dwóch, 
poszukuje bezdzietne 
małżeństwo.Oferty pad 
1. K. do Redakcji „Sło- 
wa“. 

Lokal handlowy 
daży : mieszkaniem na 
parterze do wynajęcia, 
ul. Mickiewicza Ne. 4. 
Isformacje u dozorcy 

"2 436.604,57 
СБНЕСОМАНКНЫЕИ ТО 

1.238.625,22 
5.080,00 

1.243 625.22 
"Б ОСН 

  

  

domu, 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 1931-32. S 

WN _MA DO WYNAJĘCIA 
Sira y r. 1930-31 119.113,49 Zysk z Lsbrykacji 307.818,03 duży, Słoneczny, Ume- 

Straty na wekslsch protestowanych 11.231,49 Zysk z różnie kursowych 16289,48 blowany z niekrępują- 

Różne straty 5,620 + 8 Straty: cem wejściem — może 

Amortyzacja 1931-32 3>.923,03 1930 31 r. BR Rs RE e wa 

4 m ^^ 2' c — — 

OEM 46,817,74 „193132 r. zc A3 2682 ао ABD dowiedz eć się u do 

Swiadczenia socjalue 26,628,34 zorcy od 9 — 11 i оё 

Odsetki 137.245,57 1 do 5. 

Pensje, ubezpieczenia, o и ал — - 

porto, stemple i inne __159937,58 70.679,23 : ==LEKCIE 
542.517,01 542 517,61 Lekcie 

PETA ITS TARPDOW ATZ NK | TRADE 

Podpisali: (—) 8. Melup, IPrezes Zarządu. Podpisał: (—) I. Pasyński, buchalter © 

M. Wileńczyk, L. Cukierman, członkowie Zarządu. 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego wi Wilnie, 

VII rewiru zamieszkały w Wilmie przy ul. 
Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9 na mocy art. 
602 i 603 K. P. C., ogłasza że w dniu 28 
marca 1933 r. od godziny 10-tej rano (nie 
później jednak miż dwie godziny) w Wilnie 
przy ul. Osimobramskiej Nr, 11 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej mająt- 
ku ruchomego, składającego się z pianina 
zegaru i mebli, oszacowanych na łączną su- 
mę złotych * 3.390. 

Powyższe ruchomości oglądać można 
w dmiu licytacji pod powyższym adresem. 

Komornik A. Uszyński, 

i pójdą 
Urzędowe, tajne 

  

Kupna 
"1, 8PRZEDEŹ 
*TYTTYYYTYYTYTYVTY TY 

Powozy 3 
i uprzęże do sprzedania 
S eptyckiego 5, telefon __ 
1301. 

wyjazdu — 
sprzed»ją się SR 

w. Filipa ne palmy — 
4 щ 4 

  

— Czy mogę mówić z wojewodą? 

— Jest w tej chwili na bardzo ważnej 

Z powodu 

+ stanie. Olerty do 
ministracji „Słowa* pod 
A, W. M. N 

  

spiesznie 
łodzie Kg. 2 zł. 

Mickiewicza 23 tel 

KUPIĘ 
małą maszynę do pisa: 
nia używaną w dobrym 

Dziś ot zymano 

jeziorowe z chłodni w 
D/H. 

St. BANEL i Ska — ul. 

  

Wilenska powiešč kryminalna 
XXX 

Wypadki następowały z szybkością na-- 

kręcanego filmu. 
Tego samego dnia, w którym komisarz 

Mańkowski odleciał aeroplanem do Lidy, 
/ wojewoda Lack postanowił po obiedzie nie 
zażywać tradycyjnej drzemki, :a udać się do 
swego gabinetu służbowego w gmachu wo- 
jewództwa. — Może — myślał — załatwie- 
nie kilku odleżałych spraw urzędowych, po- 
trafi rozproszyć ciężkie myśli i skupić wew- 
nętrzną energję ciała. Poszedł pieszo. Idąc, 
starał się stąpać na środek płyt chodnika, 
następnie tylko na szpary; później liczył wia 
*sne kroki, ale żadna z tych rozrywek nie 
dała mu zadowolenia. 

W gabinecie wyjął papierosy, jednak 
troska o los dziecka, stan żony, zdenerwo- 
wanie — nie pozwoliły mu pracować. Parę 
1azy przemierzył pokój i stanął koło okna. 
Patrzał jak policjant na rogu Królewskiej 
spisywał protokuł biednej furmance chłop- 
skiej za nieprzepisową jazdę. Odwrócił się. 
Spojrzał przez drugie, otwarte na plac. Mil- 
cząco stała Katedra, obstawiona rusztowa- 

niami. 
Wciąż to samo.— Z ciężkiem westchnie 

niem usiadł przy biurku, wyjął poraz dzie- 
siąty anonim komunistów i jeszcze raz gc 
przeczytał. 

° — Naturalnie szantaż. Ale mamy jeszcze 
trochę czasu. Może Mańkowski przywiezi- 
co z Lidy.... 

Przebiegł oczyma pismo: „wypuścić bo 
zabijemy“. Nie, nigdy, nigdy nie poddam 
„się temu terrorowi! zwłaszcza... że niema 

najmniejszej pewności, iż oni dziewczynkę 
„porwali... A jutro znowu raut, ku uczczeniu 

(Ass STT IE KN a Zi TS ENA S i KOR DOW Ki ISA 0 o SKA PEREŁKA EK WAG ZEE MS ASS 

šv yūas sai Cteiinz A Mya ПКТа 

    

29-lecia powstania komitetu Budowy Pow. 
nika A. Mickiewicza. Ach, te rauty! 

Nagle szybkie kroki dały się słyszeć w 
przyległym pokoju. Wszedł dyżurny urzęd 
nik. 

— Panie wojewodo! Prokurator Glass, 
w bardzo ważnej sprawie. 

Nim wojewoda zdążył odpowiedzieć, 

prokurator już był w gabinecie. Własnorę - 

cznie zamknął drzwi za urzędnikiem i pod- 
biegł podniecony do stołu: 

— Panie wojewodo! Pan kazał wypuś- 
cić dziś tych groźnych komunistów z Łuki- 

« szek?! Dlaczego?! 
Bezmierne zdumienie rozlało się na przy- 

bladłej twarzy wojewody. 

XXXI 
O pięć godzin wcześniej, od opisanej 

wyżej sceny, w służbowym gabinecie nacze|- 
nika więzienia zadźwięczał telefon. 

„ _ Władze śledcze nie miały racji, mniema - 
jąc, iż po aresztowaniu 3 wybitnych komu 
nistów, główny Komitet Partji Zachodniej 
Białorusi został rozgromiony. Poza Marją 
Żeleńską, pozostało jeszcze dwóch wybii- 
nych „techników* partji. Po dwu dniach 
daremnego wyczekiwania na efekt listu, wy 
stosowanego do wojewody, postanowili dzia 

łać śmiało i energicznie. Z pewnego lokalu, 
gdzie znajdowała się wewnętrzna centrala 
telefoniczna, zadzwonili do naczelnika wię- 
zienia. 

— Hallo, słucham. 
— Czy to pan naczelnik? Tu mówi wo- 

jewoda. Proszę natychmiast zwolnić komu- 
nistów: Henryka D., Stefana ]. i Marjana 
Żeleńskiego. Bez eskorty. Potrzebni są do 
wyśledzenia zakonspirowanej bojówki. Nasi 

gadnęła towarzysza. 

  

z pismem prokuratora. 
— Rozkaz panie wojewodo — odpowie- . 

dział naczelnik więzienia. 
„Udało się!'* zdecydowali komuniści. Że- 

leńska, nie rozłączywszy się z telefonem 
więziennym, warowała przy aparacie. — 
Zaraz będzie sprawdzać — oczekiwano. Na - 
czelnik poprosi numer wojewody, Żeleńska 

będzie udawać „„miejską*', jeden z komunis- 

tów — wojewodę i tym samym głosem po- 

twierdzi poprzedni rozkaz. Tak to było u- 
planowane. 

Ale Żeleńska oczekiwała daremnie. 
— Czyżby takim był naiwnym? — za- 

Ten wzruszył tylko ramionami. Mijały 

minuty, kwadranse, godzina — nic. Telefon 

nie dzwonił. Zakłopotanie odbiło się na twa- 

rzach komunistów. — „Coś w tem musi być. 

Idźcie towarzyszu i pilnujcie na rogu Pań- 

skiej, my zaś z towarzyszką Żeleńską jesz- 

cze poczekamy. 
Tymczasem naczelnik więzienia czytał 

coś niecoś o Leonie Daudet i sposobach 

zwalniania więźniów przez telefon. Wiedział 

o tajnikach linij telefonicznych. Postanowił 
tedy rzeczywiście sprawdzić, ale... z innego 

aparatu. Zadzwonił. 

XXXII 

Sekretarz wojewody, Antoni Wendorti 

był dnia tego wyjątkowo przepracowany. 

jutrzejszy raut wymagał olbrzymiego na- 

kładu energji, sprawności, osobistej inicja- 
tywy, którą lubił był w takich chwilach bły- 

skać, zdumiewając wokół zdolnościami of- 
ganizacyjno - towarzyskiemi. Sporządzenie 

listy, zaproszenia... Potarł ręką pełne sku- 

pienia czoło — „Wojewoda już podpisał. 

Teraz...' Nagle zadzwonił telefon. 

Luke RA pmzGawDiiTać „„ŁUwWA” 

  
  

ES RESTA AAA OE WIA WEAPON 

konierencji. A kto prosi? 
— Tu naczelnik więzienia. Czy to pa: 

Wendorit? W takim razie może zechce 
pan mnie poinforniować, czy pan wojewo- 
da dzwonił do mnie? 

„Naczelnik więzienia... naczelnik więzie 
nia... Boże, zapomniałem mu wysłać zapro- 
szenie! — przemknęło lotem błyskawicy 

przez głowę sekretarza. — Ale olśniła go 
jasna myśl: „niewątpliwie w tej właśnie 
sprawie dzwonił wojewoda; jak on pa- 

— Ależ oczywiście, panie naczelniku, 

dzwonił, dzwonił naturalnie. Ja bardzo prze- 
praszam... Pan naczelnik w tej chwili otrzy- 
ma zaproszenie honorowe na raut ku ucz- 
czeniu 29-tej rocznicy Powstania Komitetu 
Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w 
Wilnie 

— Aaa — bardzo dziękuję. 

— Proszę najuprzejmiej. 

— Dowidzenia. 

—Moje uszanowanie Panu Naczelnikoiwi 

Komuniści: Henryk D., Stefan ]. i Mar- 

jan Żeleński opuścili więzienie na Łukisz- 

kach punktualnie o godzinie wpół do dwu- 

nastej w dzień. Zwolnienie nastąpiło w spo: 

sób zgoła gwałtowny. Za murami uderzyło 

'ch jasne słońce majowego południa. Na ro- 

gu ulicy Pańskiej oczekiwał z niecierpliwo- 

cią wysłany „technik* partyjny. Udali się 
natychmiast do zakonspirowanego lokalu, 
nie śledzeni przez żadnego z ajentów poli- 
cyjnych. Posłano po Żeleńską i drugiego to- 
warzysza. Przyniesiono zakąski i pół butel- 

ki „wyborowej“. Gdy się wszyscy posilili, 
wystąpił Henryk D. i przybrawszy 
mówcy wiecowego zaczął: 

— Towarzysze! Pozwolicie, że teraz wy- 

łożę wam cały płan działania... 

  

pozę .   

RODOWITŁ 
Й FRANCUZKA 

AN TI ATSAKYTI ROS EDI OST ICORA СЕН ORK O ZAD SOOOW CC udziela lekcyj franca 
skiego. — Zgłoszenie 
Mickiewicza 22 m. i1* 

Okaszyjnie od godz. 11-ej 46 2-ei. 
do sprzedania — — — — — = 

Zz powcdo wyjazdu bar+ 
dzo niedrogo 2 ióżka 
dębowe z materacami 
mało używane, statka: 
nocna oraz chaiselongne 

-» oglądać codziennie od 
3do5. Bizłostocka 6—1 

Żórawiny 

ŁAMAKAŁADAMW ÓW 0 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

FYTTWYWTYYTYTYGOWW. 

EKONOM 
z dłagoletnią praktyką, 
posiadający dcbre świa 
dectwa posznkuje pra- 
cy. Warunki wytesgr a 
dzenia bsrdzo skromne 

800 klg. do sprzedania Ant kolska 35 m. 15 
849 eko 10 (do 1 kwietnia c. 6.) 

-- m. 3 -- 

Ad 

  

  

       
XXXIII 

W kwadrans po opuszczeniu więzienia 
przez komunistów, naczelnik więzienia o- 
trzymał pięknie wykonane zaproszenie na 
raut jutrzejszy. Następnie czekał czas dłuż: 
szy, ale zapowiedziany przez wojewodę pa- 
pier urzędowy nie nadchodził. Począł się już 
niecierpliwić. Kilkakrotnie spojrzał na żega- 
rek. Niezadługo pora obiadowa. Nie chciał 
jednak opuszczać biura, zanim nie otrzyma 
pisma, ewentualnie spodziewał się nowego 
telefonu od wojewody. Obawiając się jed- 
nak trudzić go osobiście, nie dzwonił poraz 
drugi. Co robić? Lepiej już do prokuratora. 

Prokurator Glass, dowiedziawszy się od 
naczelnika więzienia, pozwolił sobie przez 
telefon wyrazić swoje zdumienie, a nawet za 
niepokojenie. Następnie prosił jeszcze raz a 

powtórzenie treści rozmowy z wojewodą. 

Zbiegł ze schodów, wskoczył do taksówki i 

kazał pojechać do pałacu, ażeby tego rodza- 

ju sprawy nie wyjaśniać przez telefon. Nie 

zastawszy wojewody w pałacu, przybył de 
urzędu i został wprowadzony do gabinetu. 

" Przez czas dłuższy wpatrywał się woje- 

woda w oblicze prokuratora, mrugając złek- 

ka powiekami. Najwidoczniej, ogarnięty zd': 
mieniem, nie mógł w pierwszej chwili zrozu- 
mieć, o co chodzi. Musiał mu prokurator 
dwa razy opowiadać, co słyszał od naczci- 

nika więzienia. Opowiedział szczegółowo + 

znie kładąc główny nacisk na 
efoniczną z Wendortiem. 

hmiast go wezwać. Gdy ten 
etu, wojewoda, spojrzaw - 

zaaferowaną twarz se- 

ie CZ mu nawet wymówek. 
tu ogarnęla go apatja, kiwnął tyfke 
y giową i wyszeptał zduszonym gło- 

    
    

       

  

   

     

    

    
uotu įatartynar. 

 


