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„Jak na to cenzura pozoadlą” Deklaracja programowa Hiflera 
Walka z komunizmem — Jednolitość Rzeszy — Niemcy akceptują pian Uwagi moje na temat wzmagające- 

go się ruchu ateistycznego i konieczno- 

ści zorganizowania akcji przeciwbezboż - 

niczej, wywołały kilka głosów, które pra 

wie zawsze kończyły się pytaniem: „jak 

na to cenzura pozwala?'. 

Chodzi mianowicie o to, że obecn'e 

całkiem otwarcie, na łamach wielkiej iio- 

ści pism i pisemek prowadzi się syste- 

matyczna akcja ateistyczna, która nieza- 

wodnie pozostawia jakiś ślad w psychi- 

ce czytelników, chociażby przygodnych 

tylko. 

Możnaby było przytoczyć długi sze - 

reg tytułów przeróżnych wydawnic'w, 

zaczynając od brudnych szmat, a koń - 

cząc na pismach pseudo-naukowych, 

których współpracownikami są proieso- 

rowie uniwersytetów, występujący bez 

przyłbicy. 

Jakie należy zająć stanowisko wobec 

takiej literatury? Czy rzeczywiście trze- 

ba tylko ograniczyć się do żądania koi- 

fiskaty i zawieszenia wydawnictw ita 

podstawie artykułów, takich a takich, je- 

żeli daje się ustalić jawne  przekrocze- 

nie prawa? Czy też, jak to się robi czę- 

sto, siedzieć z założonemi rękami, uspra- 

wiedliwiając się własną bezsilnością: -— 

„Jeżeli cenzura nie konfiskuje, to cóż ja, 

biedny poradzę?*. Czy wreszcie warto- 

by było poszukać jakiegoś innego wyj- 

ścia? * 

Nie ulega wątpliwošci, že zakazy i 

konfiskaty nie są radykalnym šrodkiev: 

na wytępienie zła. Jest to operacja, która 

może być bardzo skuteczna i pożytece- 

. na, jeżeli będzie zastosowana we wła- 

šciwym czasie i w odpowiednich wariin- 
kach. Gdy człowiek ma wrzód na no- 
dze, nie koniecznie trzeba mu obcinać 

całą nogę. 

Ruch ateistyczny jest wrzodem ra 

ciele społeczeństwa, ale ten wrzód nie 

jest tak groźny, aby wymagał amputa- 

cji, — zakażenie krwi jeszcze nie nasta- 

piło. Pod pewnym względem ruch ten 

jest niemal pożyteczny, bo zmusza do 

uwagi i zastanowienia się. 

Najzręczniejsze czasopisma  wolno- 

myślicielskie i racjonalistyczne są prze- 

ciez bardzo słabe, gdyż operują tylko ne- 

gacją. Nie sztuka wytknąć  klerowi te, 

lub inne wady, nie sztuka wyciągnąć z 

przeszłości parę efektownych zdarzeń, 

— ale ośmieszanie kleru nie jest jeszcze 

ośmieszaniem  religji, — przeciwstawia- 

nie zaś ludzkiego. rozumu woli Bożej 

jest conajmniej komiczne właśnie w ob» - 

cnych czasach. jakoś ten wszechpotęż- 

ny rozum ludzki nie może sobie dać ra- 
dy z bigosem ekonomiczno-politycznym. 

który jest jego własnem dziełem!... 

Racjonaliści współcześni  ogranicza- 

ią się przeważnie do plotek i anegdo- 

tek, — tez pozytywnych nie mają, — to 
też ich pisma są przeznaczone  przede- 

wszystkiem dla czytelników 0 dość mi- 

skim poziomie intelektualnym. 

Bardzo pouczające są pod tym wzęlę 

dem wyznania prof. H. Ułaszyna, który 

szczerze się chlubi tem, że porzucając 
dziedzinę językoznawstwa, w której jest 

tęgą siłą, — staje się osobliwym  „hi- 
storykiem Kościoła”, dostarczającym m:a 
terjału do ateistycznych odczytów. Otoż 

pewien prelegent zaczerpnął wiadomo- 
ści o papieżach z artykułu prof. Ułaszy- 

na. Ponieważ audytorjum było nie bar- 

dziej inteligentne, niż sam prelegent, pe- 

wne fakty wydały się nieprawdziwe, to 
też prelegent wskazał na źródło, z któ- 
rego o dziejach Stolicy Apostolskiej do- 

wiedział się prof. Ułaszyn: — był to po- 
dręcznik, używany w rzymsko-katolic- 

kich seminarjach duchownych p.t. „Dzie 

je Kościoła powszechnego”, opracowa- 

ny przez ks. W. Krynickiego. 
Jest to kapitalne wyznanie profeso- 

ra uniwersytetut.  Nietylko nie wstydzi 
się on swej roli wyłapywacza tanich i 

dobrze zużytych sensacyjek  historycz- 
nych, lecz poczytuje to sobie za zasługę, 

bo w ten sposób „oświeca'* prelegentów, 

nie znających nawet podręczników hi- 

storji Kościoła, a przez tych prelegen- 

tów, oddziaływa na tłum. : 
Racjonalizm na tym poziomie nie jest 

zjawiskiem groźnem, — nie nadaje się 

en jednak do lekceważenia przedewszyst 

kiem dlatego, że nigdy nie jest osamot- 

niony i zwykle idzie w parze z ukry- 

tym, albo całkiem jawnym komunizniem. 

Z tym naszym swojskim komuniz- 

mem dzieją się rzeczy nieraz wprost nie- 

samowite, gdyż przybiera on tak nieo- 

czekiwane kształty, że może każdezo 

wprowadzić w zdumienie. Mamy w Wi! 

nie ciekawe doświadczenia pod tym 

względem! W Lublinie pewna grupa stu 

dentów Katolickiego Uniwersytetu sta- 

cza walkę z klerem katolickim i głosi 

hasła komunistyczne. W arcy-katolichiej 

Wielkopolsce akcja ateistyczna, jezeli 

wierzyć prof. H. Ułaszynowi, robi po- 

stępy. W Bydgoszczy wydaje się zdecy 

dowanie komunistyczny, cuchnący bol- 

szewizmem moskiewskim, dwutygodnik 

p.t. „Ze świata''... 

W stosunku do tego „literacko-spo- 

łecznego* pisma, najbardziej jest uza- 

sadnione pytanie: — „Jak na to cenzura 

pozwala?“. 

Słowem, te ropiące wrzody ukazują 

się na ciele, zdawałoby się, całkiem zdio 

wem. Z tem trzeba stanowczo walczyć! 

Ale jak? 

O program walki z ateizmem i  in- 

dyferentyzmem religijnym jest łatwo: bez 

wysiłku i namysłu można rozpocząć ca- 

łą litanję wskazań na temat tego, co na- 

leżałoby zrobić, — mówi się zresztą u 

tem często i obszernie. 

Mało natomiast zwraca się uwagi na 

konieczność pewnego przekształcenia na- 

szej psychicznej postawy wobec religji. 

W ciągu wieku myśmy łączyli religię z< 

sprawą narodową; to nieraz zaprowadza- 

'o najtęższe nawet jednostki na tragiczne 

manowce i doprowadzało do osirych 

konfliktów z kościołem, — ale z drugiej 

strony bardziej emocjonowało  sze1s/e 

n asy. 
Wyznawanie religji katolickiej („wia- 

ry polskiej“) zgóry skazywało na pew- 

ne niewygody, krzywdy, nieraz upoko- 

rzenia, — wymagało więc większeg. har 

tu ducha. Stąd katolicyzm polski posia- 
dał w sobie jakieś cechy bohaterstwa, 
co miało kolosalne znaczenie wychowaw- 

cze. 
Dziś ta nuta religijno-patrjotycznego 

patosu już przebrzmiała. Patrjoci dzisiej- 

si nie będą deklamować o Polsce —- Chry 

stusie narodów, lecz staną do szarej, 

żmudnej pracy codziennej w państwie 

własnem, konkretnem, rozwijającem się 

podług wskazań racji stanu, — nie po- 

dług marzeń. 

Nasz stosunek do religji również mu- 

siał się zmienić, — już się zmienił, ale 

nie ustabilizował się ostatecznie. Z jed- 

nej strony obserwujemy wielki ruch or- 

ganizacyjny,  przedewszystkiem wśród 

młodzieży, co może szczerze cieszyć, — 

z drugiej — wielką płytkość, co nie niu- 

że nie budzić obaw. Mamy na uniwei- 
sytetach sodalicje, koła misyjne i t.p., 

ale mamy również wśród tej samej katv- 

lickiej młodzieży wyznawców tez kotiu- 
1istycznych. 

W ujmowaniu zjawisk religijnych po- 

został nam z dawnych czasów nie zapał i 
patos, lecz pewna ponurość, która była 
tak charakterystyczna dla okresu niewoli. 

Dziś starzy i młodzi potrafią po ka- 
tolicku płakać, lecz nie potrafią śmiać się 
po katolicku!.... as 

I kto wie, czy nie tu tkwi przyczyna 

pewnej niemrawości naszego ruchu ieli- 

gijnego, rozporządzającego przecież nic- 

znanemi przedtem licznemi | kadrami 

zorganizowanych katolikow 
l-zeba wykzesać iskrę zapału, ti7c- 

ba stworzyć szęregi ludzi wierzącycii a 

zuciwałych, — nietylko zdołnych do 

waiki, ale pragnących tej walki:.. 
Młodzież katolicka ma głos! 

Słuchamy... W. Charkiewicz 

RZTTEROGA PRZESZŁA RZEZ 
PROTEST RABINÓW ST. ZJEDN. 

NOWY YORK. PAT. — Stowarzyszenia ra 
binów amerykańskich proklamowały na dzień 
27 bm. dzień postu na znak protestu przeciw 
ko prześladowaniom żydów w Niemczech. 

DOLAR W WARSZAWIE 

JWARSZAWA, PAT. — Przedgiełda. 
Dolar papierowy 8,885, dolar złoty 9,05, 
rubel złoty 4,77, 

  

BERLIN PAT. — Na dzisiejszem posiedze- 
niu Reichstagu kanclerz Hitler wygłosił expo- 
se, w którem przedstawił program polityki we 
wnętrznej zagranicznej nowego  gabineta 
Rzeszy. 

„RESTYTUCJA MONARCHJI NIE NA- 
DAJE SIĘ DO DYSKUSJI" 

Wsj jąc na wstępie o wydarzeniach, 
których widownią były w ostatnich czasach 
Niemcy, Hitler podniesionym głosem  oświad- 
czył, że podejmowane w prasie zagranicznej 
próby identyfikowania idei dziela odrodzenia 
narodowego Niemiec z zamachem na Reiciis- 
tag, mogą go tyiko utwierdzić, w decyzji, a- 
żeby sprawca podpalenia i jego wspólnicy zo 
stali pubiicznie straceni. Rząd narodowy uwa- 
ża za swoje zadanie wytępienie bolszewiznia 
w Niemczech, zarówno w interesie własnyra, 
jak w interesie innych państw europejskich. 
Usunięcie komunizmu w Rzeszy Niemieckiej 
jest wyłącznie wewnętrzną sprawą. 

W polityce wewnętrznej Hitler przeprowa- 
dzi zarządzenia, zapewniające na przysziość, 
jednolite kierownictwo Rzeszy i krajów związ 
kowych. Powszechna reiorma ustroju dokona- 
na będzie pod hasłem kojarzenia woli narodu, 
z autorytetem silnego rządu. Naród niemiecki 
sam otrzymał możność zadecydowania o reior 
mie konstytucji. Od wpływu na ksztaitowanie 
się życia narodu usunięte zostaną te żywioły, 
które świadomie podkopują jego byt. Kierując 
się jedynie interesem narodowym, rząd Hitle- 
ra uważa, że w obecnych warunkach kwestja 
restytucji monarchii nie nadaje się do dyskusji. 
Wszystkie próby w tym kierunku podejmowa- 
ne na własną rękę w poszczególnych krajaci 
związkowych, rząd uważać będzie za zamach 
na jedność Rzeszy i przeciwstawi się temu w 
odpowiedni sposób. Zbrodnie zdrady kraju i 
stanu karane będą „z barbarzyńska bezwzględ- 
nošcią“. 

W polityce gospodarczej program rządowy 
wysuwa dwa główne zadania: obronę intere- 
sów wiłościaństwa w. łączności z przywróce- 
niem rentowności gospodarki rolnej, przyczem 
kontynuowana ma być intensywna akcja osie- 
dleńcza,, powtóre — walka z bezrobociem. — 
Mówiąc o niemieckiej polityce handlowej kaa 
clerz oświadczył, że gabinet nie jest przeciw- 
nikiem eksportu, reglamentacja dewizowa įed- 
nak dopóty będzie w Niemczech . utrzymana, 
dopóki nie nastąpi słuszne uregutowanie nie- 
mieckich długów zagranicznych. Jednym z naj- 
bliższych zadań jest przejęcie z powrotem 
przez Rzeszę kolei niemieckich i rozwój ko- 
manikacji samochodowej oraz lotnictwa. 

REICHSWEHRA 

Następnie kanclerz Hifler przechodzi do о- 
mawiania spraw polityki zagranicznej. ! tak 
mówi: Obrona granic Rzeszy, a tem затем 
życia naszego narodu, spoczywa dziś w ręku 
Reichswehry, która zgodnie z nałożonemi przez 
traktat wersatski warunkami jest jedyną iak- 
tycznie rozbrojoną armją światową. Pomimo 
jej małej liczebności i zupełnie niewystarcza- 
jącego uzbrojenia, naród niemiecki z dumą i 
zadowoleniem spoglądać może na swą Reich:- 
wehrę, której duch przeniknięty jest najśwież- 
szemi tradycjami wojennemi. Niemcy ze swej 

Mussoliniego 
strony z całą skrupulatnością wypełniły obowią 
zki, wynikające z traktatu pokojowego, od lat 
jednak czekają bezskutecznie na spelnienie zo- 
bowiązań rozbrojeniowych, przyjętych przez in 
ne państwa, Rząd narodowy szczerze pragnął- 
by uniknąć zwiększania armji niemieckiej i 
jej uzbrojenia, pod warunkiem, że pozostałe 
państwa będą skłonne spełnić swe zobowiąza- 
nia w kierunku radykalnego rozbrojenia. Niem 
cy niczego innego nie pragną jak tylko rów- 
nych praw do życia i równej wolności. —W 
duchu tej wolności rząd narodowy pragnie wy 
chowywać naród niemiecki. 

Naród niemiecki chce żyć w pokoju ze 
światem, ale waśnie z tego powodu rząd Rze- 
szy wszelkiemmi środkami dążyć będzie do deii- 
nitywnego usunięcia podziału świata na zwy- 
cięzców i zwyciężonych. Rząd niemiecki go- 
tów jest podać dioń do szczerego porozumie- 
nia każdemu narodowi, który okaże skłonność 
do zlikwidowania smutnej przeszłości. Ciężka 
sytuacja świata da się usunąć tylko wówczas, 
jeżeli przez ustabilizowanie stosunków polity- 
cznych, stworzy się do tego podstawy i je- 
żeli narody odzyskają wzajemne do siebie za- 
ufanie. 

TRZY WARUNKI USUNIĘCIA 
KATASTROFY GOSPODARCZEJ 

Dia usunięcia katastrofy gospodarczej konie 
czne jest: 1) utworzenie autorytatywnego kie- 
rownictwa wewnątrz kraju, celem przywróce- 
nia zauiania do stałości stosunków. 2) zapew 
nienie przez wielkie narody pokoju na dłuższą 
mietę celem odbudowy zauiania międzynarodo- 
wego, 3) oparcie organizacji życia gospodar- 
czego na zasadach zdrowego rozsądku, przez 
zniesienie reparacyj i niemożliwych do wyko- 
nania zobowiązań dłużniczych, jak również wy 
sokiego oprocentowania. 

PLAN MUSSOLINIEGO 

Wspominając o konierencji rozbrojeniowej, 
Hitier mówił: Sprzeczne z prawem jest jednu- 
strone rozbrojenie i wynikający z tego brak 
bezpieczeństwa narodowego Niemiec nie może 
trwać dłużej. Rząd niemiecki poprze każdy 
krok, zmierzający do powszechnego rozbroje- 
nia. Plan Mussoliniego Hitler nazywa wielko- 
duszną próbą zapewnienia polityce europejskiej 
spokojnego i konsekwentnego rozwoju. Przy- 
Wiazujemy do tego planu jak największe zna- 
czenie i gotowi jesteśmy na jego podstawie z 
całą otwartością współpracować nad tem, aże- 
by doprowadzić do współdziałania czterech 
wielkich mocarstw — Angiji, Francji, Włoch i 
Niemiec nad probemami, od których rozwiąza 
nia zależy los Europy. W stosunku do pozosta- 
łych państw Hitler wyraził się w sposób na- 
stępujący: Niemiecki rząd narodowy dążyć bę 
dzie do pogłębienia stosunków przyjaznych 
między Niemcami i Włochami, przywiązujac 
jednecześnie wielką wagę do utrzymania przy- 
jaznych stosunków z Watykanem. Z Austrją 
iączy Niemcy poczucie wspólnoty między wszy 
stkiemi szczepami niemieckiemi. Z innemi pań- 
stwami Niemcy starać się będą dojść do poro- 
zumienia. Wobec Francji będzie to możliwe, o 
ile rządy obu krajów z należytem zrozumie: 
niem przystąpią do rozwiązania interesujących 
je problemów. 

Genewa contra Rzym 
GENEWA PAT. — Zwołane na dziś 

posiedzenie komisji głównej konierencji 
rozbrojeniowej, na którem miało być zie 
cydowane ewentualne odroczenie komi- 
sji głównej, aż po święta Wielkiej No- 
cy, dało rezultat wysoce sensacyjny, 
wskazujący, że wszelkie próby narzuce- 
nia przez kilka wielkich mocarstw ja- 
kichkolwiek decyzyj, rozbijają się na 
konferencji w Lidze Narodów wogóle o 
zdecydowany sprzeciw ogółu państw. 
Jak wiadomo, posiedzenie zostało zwo- 
łane we wtorek przez przewodniczącego 
konierencji Hendersona, przyczem wyda- 
ny został urzędowy komunikat, w któ- 
rym ewentualność odroczenia była moty- 
wowana w pierwszym rzędzie rokowa- 
niami, rozpoczętemi pomiędzy niektóre- 
mi państwami w rezultacie wizyty Mac- 
Donalda w Rzymie. Na rzecz odroczenia 
była prowadzona żywa kampanja delega 
cyj niektórych wielkich mocarstw, w 
szczególności Wielkiej Brytanji i Włoch 
— a na dzisiejszem posiedzeniu miała 
być uczyniona przez przewodniczącego 
odpowiednia propozycja. Te tendencje 
natrafiły jednak na sprzeciw dużej licz- 
by delegacyj, wśród nich polskiej, sowie 
ckiej, państw Małej Ententy, Turcji itd. 

Delegat Polski, minister Raczyński, 
był pierwszy zapisany do głosu i zamie 
rzał energicznie sprzeciwić się odrocze- 
niu, o ileby odroczenie miało być moty- 
wowane nie względami technicznemi, 2- 
le rokowaniami pomiędzy wielkiemi ma- 
carstwami. Minister Raczyński sprzeci- 
wiłby się kategorycznie, aby w ten spo 
sób komisja główna zachęcała jakby 
wielkie mocarstwa do narzucania jej go- 
towego rozwiązania. Minister dałby też 
wyraz niedopuszczalności powrotu do 
dawnych metod dyplomatycznych, prze- 
kreślonych przez stworzenie Ligi Naro- 
dów. W tym samym duchu przemawizc 
mnieli inni delegaci, a których pozycja 
skłoniła zwolenników odroczenia do zre- 
zygnowania z ich zamierzeń. Decyzja 
niezgłaszania propozycji odroczenia za-- 
padła w ostatniej chwili przed odrocze- 
niem. 

GENEWA PAT. — Otwierając posie- 

dzenie Henderson zapytał komisję, czy 
pragnie odroczenia ze względu ną ko- 
nieczność głębszego przestudjowania pła 
nu brytyjskiego, czy też chce kontynuo - 
wać swe prace i rozpocząć natych- 
miast dyskusję nad planem brytyjskim. 
Zwracano uwagę, że przy rozpatrywa- 
niu ewentualnej kwestji odroczenia Hen- 
derson mówił tylko o planie brytyjskim, 
a pominął całkowicie projekt rzymski. 
Nikt nie zabrał głosu na rzecz odrocze- 
nia, wobec czego Henderson uznał to, ja 
ko chęć komisji głównej kontynuowania 
prac. Henderson zaj , by ko: 
misja główna zebrała się jutro po połut- 
dniu. Propozycja ta została poddana pod 
głosowanie i została przyjęta bez dy- 
skusji. Zwracało uwagę, że podczas 
„gdy delegat brytyjski odrazu głosował 
za propozycją, delegat włoski głosował 
za nią dopiero, gdy widocznem było ;że 
zostanie ona przyjęta większością gło- 
sów i że ci, którzyby powstrzymali się 
od głosowania, byliby całkowicie odo- 

sobnieni. Głosowanie odbyło się przez 
podniesienie rąk. 

Dzisiejsze posiedzenie i głosowanie 
miało charakter wysoce znamienny i 
było aktem, skierowanym przeciwko kon 
cepcjom politycznym, zmierzającym do 
pozostawania świadomie na boku Ligi 
Narodów — interesów poszczególnych 
państw. Dlatego też przebieg  posiedze- 
nia był komentowany, jako chęć paraliżo 
wania polityki, zmierzającej do stworze- 
nia dyrektorjatu wielkich mocarstw. -— 
Tak jak obecnie przedstawia się sytua- 

cja, — należy przewidywać dyskusję 
nad planem Mac Donalda w bieżącym i 
przyszłym tygodniu. Co do przebiegu tej 
dyskusji trudno tymczasem stawiać ho- 
roskopy. Niewykluczone jest ponowne 
przedstawienie propozycji odroczenia na 
marę dni, ałe tym razem wyłącznie ze 
względów  merytoryczno - technicznych. 
W każdym razie członkowie delegacji 
brytyjskiej uważają za możliwe rychły 
powrót do Genewy sir Johna Simona, 
któryby przybył w sobotę lub poniedzia- 
łek. Oczekiwane jest także przybycie 
Paul - Boncoura. 

NIEMCY WOBEC Z.S.S.R. 

Wobec Sowietów rząd Rzeszy gotów jest 
utrzymać przyjazne i dla obu stron korzyst- 
ne stosunki. Do prowadzenia tego rodzaju po- 
zytywnej polityki z Rosją Sowiecką zdolny bę 
dzie wiaśnie rząd niemiecki rewolucji narodo- 
wej. Walka z komunizmem jest sprawą wewnę 
trzną Niemiec i do niej nikt z zewnątrz nie 
mia prawa się mieszać. Stosunek nasz do in- 
nych krajów zasługuje również na jak najwię- 
kszą uwagę, zwłaszcza o ile chodzi o wielkie 
państwa amerykańskie, z któremi Niemcy łą- 
czą oddawna węzły przyjaźni i interesy gospo 
darcze. Na sercu leży nam los Niemców, ży- 
jących poza granicami Rzeszy, którzy związa- 
ni są z nami wspólnością mowy, kultury i 0- 
byczajów. Rząd narodowy jest zdecydowany 
wszelkiemi dostępnemi środkami wystąpić w 
obronie praw, zagwarantowanych  mniejszoś- 
ciom niemieckim w umowach  międzynarodo- . 
wych. 

Kończąc swe expose, Hitler podkreślił, że 
dia wykonania swego programu rząd otrzymać 
musi nadzwyczajne pełnomocnictwa. Ustawa o 
peinomocnictwach nie zawiera postanowień, za 
grażających istnieniu Reichstagu i nie uszczu- 
pla dotycnczasowych praw prezydenta Rzeszy, 
Odrzucenie tej ustawy przez parlament rząd 
traktowałby jako wyzwanie do walki, którą 
zdecydowany jest podjąć. 

Strajk protestacyjny 
w Łodzi 

ŁÓDŹ PAT. — jednodniowy strajk prote- 
stacyjny dla zamanifestowania solidarności z 
akcją włókniarzy objął w Łodzi pracowników 

tramwajów miejskich i podmiejskich, gazow- 
ni miejskiej, większość urzędników i funkcjo- 
narjuszów magistratu oraz częściowo  druka- 

izy i czeładników piekarskich. 

ŁÓDŹ PAT. — Z powodu strajku drukarzy 
pisma łódzkie ukazały się w zmniejszonej ob- 
jętości. „Dziennik Łódzki* nie ukazał się wca- 

le. Jest on wydawany przez Spółkę Drukarzy 
i Zwiazków Pracowniczych. „Kurjer Łódzki” 

zatrudniający zecerów niezrzeszonych wyszedł 

normalnie. 
———o00——— 
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STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. @ 

ST. SWIECIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Mais 3 

WOLOžYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. + 

ВАУАЬ ETD ANK A L A 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaitowy ra stronie 2-ej i i 3-eį gr. 40. Za teksiem 15 gr. 
  

WILIELSTWA: 
DRUJA — Kowidn. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

zarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

10. 
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nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
26, Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drožej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

Komunikaty 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmk niane dowołnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 0 стлчты 
AŽ     

POSIEDZENIE IZBY 
POSELSKIEJ 

WARSZAWA PAT. — Na dzisiejszem po- 
siedzeniu Sejmu przeprowadzono dyskusję na! 
sprawozdaniem komisji administracyjnej # 
zmianach zaproponowanych przez Senat do 
przyjętego przez Sejm projektu o częściowej 
zmianie ustroju samorządu  terytorjalnego. — 
Przemawiali pos. Polakiewicz (BBWR) poseł 
Rymar (Kl. Nar.), pos. Bogusławski (Str. Lu- 
dowe, pos. Cioikosz (PPS), pos. Zahajkiewicz 
(Ki. Ukr.), pos. Sommerstein (Kl. Żyd.), pos. 
ks. Słeydełski (Ch. D.), wreszcie pos. Wierczak 
(KL Nar.). W głosowaniu część poprawek me- 
rytorycznych odrzucono, część przyjęto en 
bloc. 

Poseł Choiński - Dzieduszycki (BB) zrefero. 
wał wniosek klubu ukraińskiego o częściowej 
zmianie ustawy drogowej w tym kierunku, a- 
by na utrzymanie dróg składali opłaty także 
właściciele majątków lub przedsiębiorstw w ob 
rębie gmin, którzy sami nie mieszkają w gmi- 
nie. Komisja przychyliła się do wniosku Klubu 
Ukraińskiego. Po przemówieniu pos. Terszako- 
wica (Kl. Ukr.) przyjęto ustawę w drugiem i 
trzeciem czytaniu. В 

Pos. Wagner (BB) zreferował wiłiosek 
Klubu Narodowego, mający na celu zaopatrze 
nie nauczycieli, którzy za czasów zaborczych: 
służyli w szkołach prywatnych. Komisja za- 
miast ustawy w tej sprawie projektuje rezolu- 
cję, wzywającą rząd do przyznania zaopatrze 
nia tym ludziom w granicach ustawy z roku 
1924 o zaopatrzeniach osób, których  zaopa- 
trzenie nie jest oparte na innych tytułach praw. 
nych. Sejm przyjął rezolucję komisyjną. 

Następnie pos. Wagner zreferował wniosek, 
Klubu Ukraińskiego w sprawie wykonania kon 
wencji wiedeńskiej. Po przemówieniu posła 
Bilaka (Kl. Ukr.) i Sommersteina (Kl. Żyd.) 
wniosek Klubu Ukraińskiego odrzucono. Pos. 
Mochulski (BB) zreferowai 3 wnioski Klunu 
Ukraińskiego, z których jeden domagał się ob-, 
niżenia ceny wyrobów monopolowych, zwła- 
szcza soli i zapałek,. drugi dotyczył eksplos- 
tacji soli w salinie Kosowskiej, trzeci domagał 
się cofnięcia likwidacji żupy solnej w Kosowie. 
Po dyskusji wnioski Kłubu Ukraińskiego zosta- 
ły odrzucone. 

Na tem posiedzenie zakończono. Następnie * 
we wtorek o godz. 4 po południu. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W 13-tym dniu 

ciągnienia V klasy 25-tej Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główmiejsze wy” 
grane padły na mumery mastępujące: 

15 tysięcy złotych — 64.600. 
Po 5 tysięcy złotych: — 69.144, 79.415, 

121.983, 

Gorgonowej 
  

Obciążające zeznania świadków Czajkowskiego 
i Tobjaszówny 

(Teiefonem od specjalnego wysłannika z Krakowa) 

ELGA KERN — GORGONOWA 
— JAKUBOWSKI 

Zdarza się, że ludzie z Galicji, przy- 
ježdžając do Wiilma, narzekają ma czapkę 
Monomacha i na język rosyjski Wiado- 
mo, że rosjonie nie mówią w Wilmie po ro- 
syjsku, tylko po polsku, natomiast po ro- 
syjsku mówią Żydzi. — Gdy się jest w po- 
czekalni sądu krakowskiego, gdzie grema- 
dzą się świadkowie i dziennikarze, słyszy 
się ciągle język miemiecki, Rozbrzmiewa 
on w ustach dziennikarzy — tego fizycz- 
mego typu, który można nazwać między- 
marodowym. 'Wygolony, z sinawym odcie- 
niem zarostu na policzkach, dobrze odży- 
wiony, czynmy, głośno mówiący. Dlacze- 
go mówią po niemiecku? Może ze względu 
na Elgę Kern, z którą wszyscy są uprzej- 
mi i madskakujący. Ona też czuje się zna- pge 

komicie i swobodnie. Wie, że zainitereso- 
mknie mią jest niemal tak wielkie, jak Gor 
gomową. Dzienniki © miej takie 
szczegóły, jak jest ubrana, talkie plotki, 
jak to, że rzuca się na szyję Gorgonowej. 
Nie widziałem tego wyczynu maszej nie- 
mieckiej przyjaciółki, Widzę tylko, że po- 
między ławami dziennikarzy a całym są- 
dem, wraz z obrońcami i oskarżoną, wzmo- 
si się balustradą. Może przez tę balustradę 

rzuciła się Elga Kern? Jakkolwiek bądź, 
literatka niemiecka ikrząta się dzielnie, — 
Szkoda, że nie była rówmie czynną wów- 
czas, gdy wi Niemczech wyprawiano ma 
tamtem świat: Jakubowskiego. 

Ten nieboszczyk, któremu kary śmierci 
ojczyzma niemiecka nie wstrzymała, jak to 
uczyniła ojczyzma polska, w stosunku do 
Gorgonowej, bardziej potrzebowałby po- 
mocy, a bowiem daje sobie radę 
w zupełności. To mieprawda, co mówiił 
dziś świadek Apel, że była bezradna i mie- 
doświadezoma; dlatego, chcąc jej pomóc, 
służył jej radami. Myślę, że świadek Apw. 
mówi tak przez kurtuazję, dżentelmeństwo, 
broniąc tej kobiety przed niskiem posą- 
dzeniem, jakoby był jej kochankiem. Sło- 
wio honoru — woła ten elegancki dyspo- 
ment jakiejś Twowskiej firmy X do dzien- 
milkarzy — mie byłem migdy jej kochan- 
kiem s prokurator miepotrzebnie bawi się 
w dwnuznaczniki; a potem, miidząc, że słu- 
cha go Elga Kern, dodaje z gracją: „Mein 
Fhrenwort' ii odrazu zaczyma się niemiec- 
ka rozmowa. 

GORGONOWA NIE TRACI HUMORU 
Tak. Gorgonowa mie potrzebuje rady. 

Nie tylko przemawia: śmiało, nietylko na- 
radza się z adwokatami, ale mie traci na- 
wiet humoru. Gdy ukazuje się ma widowni 
świadek Czajkowski, odzywa się tajemni-* 

czo do adwokata Axera: „To Czajkowski, 
moja miłość. Głupia byłam, że mie skorzy- 
stałam i trzymałam się Zaremby. Kiedy: 
policjanit wtrąca się zakazująco do rez- 
mowy, słyszy od miej miły komplement: 
„Pami taki ładny, i gniewą się". Tego ro- 
dzaju demonstracje oskarżonej różnie sę 
komentowane. Jedni mówią, że jej swo- 
boda i pewmość siebie dowodzi miewinnoś- 
ci, inmi przeciwnie — iwłidzą w tem spryt 
i wyrafinowamie. Piękna krakowska dzien- 
nikanika, siedząca obok mnie, tłumaczy za- 
chowanie się Gorgonowej | otrzaskamiem. 
Przeszło rok więzienia, znów proces, roz- 
głos i popularmość, sto aparatów fotogra- 
ficznych — przywykła więc miewątpliwie. 
Gorgonowa. czuje się bohatenką, niby rsliel- 
ką gwiazdą filmową, niby sławmą artyst- 

ką, grającą zawiłą psychologiczną rolę.. 
rwujące ją, jak siedzi na ławie, jak 

wstaje, odwraca się do adwokatów, rzuca 
okiem na publiczność, uśmiecha się nie- 
(kiedy do kogoś znajomego, jak przemawia, 
albo podparta przygląda się bacznie świad 
kom, trudno odpędzić się wrażeniu, że 
jest my miej coś z pozy, coś z wystudjowa-. 
nej roli. 

ZMIANY NA ŁAWIE PRZYSIĘGŁYCH 

Dzień wczorajszy przeładowują zezna- 
mia świadków i to sensacyjne. 

O godzinie 4-tej przewodniczący prze-. 
ryiwa posiedzenie i odracza je de godziny, 
pół do 8-mej wieczorem. Gdy. piszę moje, 
impresje, posiedzenie trwa. Wezwana wła-. 
śnie służąca Tobjaszówna, mparcu:, tak. 
mało logicznie obciążająca oskarżeną. 

Pierwszym ewenemegtėm ranmym jest, 
choroba przysięgłego Palczewsk'ego. Zna- 
my go z brzuchowiekiego wystąpienia. 
„No, miech się pani przyzna'* — śmiał pol- 
czas wizji lokalnej powiedzieć do Gorgo- 
nowej. Sędzia tem! zamiemógł. Przewodni- 
czący wysyła doń lekarza, biegłego dra. 
Jankowskiego, który wrócił po pół godzi- 
mie z ozmajmieniem, że p. Palczewski cier< 
pi na okolostawowe zapalenie kołana z 0-. 
brzękiem i nie będzie mógt pełnić dolej 0-7 
bowiązków przysięgłego. Przew:-dnicząty 
wzywa. przeto sędziego zapasowez0, eme-. 
rytowamego kapitana Karwata, stóry. za-. 
jął miejsce chorego. Chorobę IPalezewskie-- 
go żywo omawiają. Poza sędzią Karwatem* 
miema inmych sędziów! zapasowych. W та-" 
zie mieprzewidzianego wypadku ż jakim 
kolwiek innym sędzią, nie pozostawałoby 
mie, prócz przerwania procesu. — Ze 
maględu ma chorobę Palczewskiego, wczo- 
rajsze posiedzenie rozpoczęło się. z opóź-. 
nieniem prawie godzinmem, 

(Dokończenie na stronie 2-gief)
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Wiosna nadchodzi... 
aktualne sprawy szkolne. 

Gazeta Polska (81 — 82) porusza 
sprawę stosunku rodziców do szkoły. Ro- 
dzice muszą współdziałać ze szkołą w 
dziele wychowywania dzieci, — taka jest 
teza, znajdująca w świecie pedagogicz- 
nym wielu zwolenników. Nie ulega wąt- 
pliwości, że teza ta jest słuszna, jak zre- 
sztą słnszna jest i „przestarzata“ teza, 
iż szkoła powinna pomagać rodzinie w 
wychowaniu dzieci. 

„ Co mają robić rodzice pozbawieni 
możności prawidłowego wychowywania 
dzieci wskutek chociażby braku czast:? 

Rozstrzyganie zagadnień pracy (zarob- 
%owej czy gospodarskiej), jej warunków od- 
działywujących w ten czy inny sposób na at- 
anosierę domu rodzinnego — to wszystko nie 
ieży w orbicie zadań i celów szkoły. Prawda, 
że sprawy szkolne zazębiają się bardzo ściśle 
© sprawy natury ekonomciznej, gospodarczej i 
wszelkiej innej, gdyż szkoła żywa mocno jest 
z życiem związana. Ale rozstrzyganie tych 
spraw nie do szkoły należy i nie do niej 
zwracać się trzeba po odpowiedź na postawio- 
ne pytania. 

Aha!... A co mają robić rodzice, któ 
tzy wogóle nie mają żadnego pojęcia © 
wychowywaniu dzieci zgodnie z wyma- 
ganiami pedagogiki? 

Co mają robić rodzice, którzy do roli po- 
mocnikėw nauczycieli nie dorośli? — odpowiedź 
jest dość jasna. Powinni oni starać się do roii 
tej dorosnąć. 

Brzmi to pięknie, ale nie zanadto prze 
konywująco. ssh 

Szkoła, raczej zespół nauczycieli, dą- 
ży do pódciągnięcia rodziców do swe- 
go poziomu. jest to idea dobra, jeżeli ist- 
uieje pewność niższego poziomu  rodzi- 
ców wobec nauczycieli, — i trochę ry- 
zykowna, jeżeli rodzice są całkowici2 
przygotowani do spełniania swej wyclto- 
wawczej roli. 

Mówi się dużo o „szkole rodziców *.. 

Jakże taka szkoła ma wyglądać? Czy to 

ma być jakaś uczelnia, podzielona na klasy 2 

edpowiednim programem lekcyjnym na wzór 

szkół dla dzieci? Oczywiście — o takiego typu 
szkole dła rodziców nikt nie myśli. W tym 
wypadku pojęcie szkoły jest bardzo rozciągłe. 

Obejmuje ono zarówno jakieś planowe cykle 
wykładów z dziedziny psychologii wychowaw- 
czej, jakieś zebrania dyskusyjne, referaty i od- 

czyty, jak i stałe utrzymywanie kontaktu mo- 

żliwie najściślejszego pomiędzy | rodzicami i 

wychowawcami — nauczycielami. Trudno tu 

zresztą wyliczać wszystkie możliwości „Szko- 
łenia* rodziców; jest ich bardzo wiełe i sa 

bardzo różnorakie. ' 

O ile zagranicą sprawa „szkolenia“ rodzi- 

ców posuwa się stale naprzód — 0 tyle u nas 

jest ona jeszcze w stadjum początkowem. 

Czy nauczycielstwo nasze jest rzeczy- 

awiście na tyle silne i wyrobione, że po- 

trafi zająć się wychowaniem rodziców, 

nie wiemy, ale nie ulega wątpliwości, 

że ścisła łączność szkoły z rodziną jest 

rzeczą konieczną. 

Znów stają się 

Lector. 

Ekstesy antyžydo 
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Endecko-komunistyczna spółka prowakuje zajścia 
BIAŁYSTOK PAT. — W dniu 23 £ 

m. w kilku miejscowościach wojewódz- 

twa białostockiego miejscowe żywioły 
OWP projektowały ekscesy aatyżydow - 
skie, wykorzystując odbywające się w 
tym dniu jarmarki. Tym przygotowaniom 
OWP skwapliwie szły na rękę czynniki 
komunistyczne i miejscowe szumowiny. 

on ARKA   

  

Sprawa uwięzienia inżyn. angielskich 

       

Władze administracyjne zarządzenia- 
mi prewencyjnemi udaremniły w zarod- 
ku jakiekolwiek próby wywołania rozru- 
chów antyżydowskich. Jedynie w Radzi- 
wiłłowie, w powiecie szczuczyńskin — 
skutkiem agitacjj i podżegania tłumu 
przez miejscowych zwolenników OWP— 
komunistów i mętów, doszło do starcia 
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MOŻLIWOŚĆ ZERWANIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH 

LONDYN PAT. — jedynie bezwa- 
runkowe wypuszczenie aresztowanych 
w Rosji inżynierów angielskich uznane 
zostanie przez rząd angielski za możliwe 
do przyjęcia załatwienie sprawy. Jeżeli 
to nie nastąpi, rząd angieiski rozpatruje 
możliwość embargo w stosunku do im- 
portu sowieckiego po wygaśnięciu w da. 
17 kwietnia obowiązującego jeszcze ©- 
becnie ukłądu handlowego angielsko - 
sowieckiego. Krok taki nie musiaiby ko- 
niecznie pociągnąć za sobą zerwanie sto 
sunków dyplomatycznych. 

Rząd angielski stoi na stanowisku, że 
źródłem aiery są względy polityczne i 
że aresztowani inżynierowie sa absolut- 
nie niewinni. Ambasada sowiecka w 
Londynie oświadcza, że Sowiety zgadza- 
ją się wypuścić na wciność za kaucją 3 
z pośród aresztowanych inżynierów. 

WIRD 

MOSKWA 
krótkich odstępach czasu pojawiły się w oli- 
cjainych „Izwiestjach* dwa obszerne komuni- 
katy GPU (sowieckiej policji politycznej) o 
wykryciu spisku „kontrrewolucyjnego* w rol- 
nictwie i elektrotechnice. W pierwszym komiu- 
nikacie donosi się o ukaraniu 70 pracowników 
rolniczych, z czego 35 bez rozprawy sądowej 
rozstrzelano. Taki wyrok wydano jedynie dro- 
ga postępowania administracyjnego. 

Qiicjalny komunikat o tych aresztowaniach 
opublikowany został dopiero obecnie. W ko- 
munikacie powiada się: „Słedztwo  przepro- 
wadzone przez organa GPU w sprawie szere- 
gu wypadków sabotażu, jakie miały w osta'- 
nim czasie miejsce w wielkich centralach ele- 
ktrycznych „w Moskwie, Czelabińsku, Zujewie 
i Złotouście) stwierdziło, że w następstwie 
tego sabotażu wynikły wielkie szkody. Sabotaż 
uprawiany był przez grupę zbrodniczych Ży- 
wiołów w szeregach pracowników podiegaja- 
cych komisarjatowi ludowemu ciężkiego prze- 
imysłu. Grupa ta wytyczyła sobie za cel zni- 
szczyć centrale elektryczne w ZSSR i tem 
samem uniemożliwić ruch w przedsiębiorstwach 
obsługiwanych przez te elektrownie. 

Śledztwo dalej wykazało — mówi dalej 
komunikat z tak wielkiem opóźnieniem ogłoszo- 
ny, — że w działalności sabotażowej brali u- 
dział niektórzy pracownicy angielskiej žirmy 
„Metropolitan Wickers”, pracujący w związku 

POTĘGA CIEMNOTY 
Cudstwórca z Mukancza w „daje wielką ucztę... 

W dniach ostatnich wybuchła bardzo cie- 

kawa kampanja, zmierzająca do oczyszczenia 

życia żydowskiego w Czechosłowacji z nalo- 

tów obskurantyzmu, fanatyzmu i ciemnoty, 

jaka je cechuje na niektórych jego odcinkach. 

Bezpośredni asumpt do tej kampanii dało 

prasie widowisko, które urządził osławiony 

dwór cudotwórcy z Munkacza L. Spiry. © 

Oto na 15 b.m. zapowiedziana była wiel- 

ka uroczystość zaślubin córki tego cudotwór- 

cy z 16-letnim synem takiegoż  cudotwórcy, 

«szczęśliwiającego ludność żydowską w Siedl- 

cach (Polska). Te uroczystości weselne, pre- 

fiminowane na 7 dni i... półtora miljona ko» 

ron czeskich ściągnąć mają do Munkacza ty- 
siące fanatyków, m. in. chasydzkich rabinów i 

podrabinów z ich świtami z Połski, Łotwy, Ru- 

śmunji i Węgier. W czasach gdy ludność ży- 
dowska Przykarpackiej Rusi wymiera dosłow- 
nie z głodu, gdy Joint i inne organizacje nie- 
«ienia pomocy ludności żydowskiej uderzyły w 
trwogę z powodu opisać się nie dającej dekaden 
cji materjalnej i moralnej mas żydowskich w 
tej części Czechosłowacji, dwór osławionego 
Spiry rzuca na tło tak bolesne i groteskowe 
wielkie widowisko, pragnąc podtrzymać u ia- 
matycznych mas aureolę cudów, których jest 
<zekomym siewcą, i probłematycznej dla Ży- 

dów, a.pewnej dla niego samego łaski Bożej. 
Donosi prasa czeska, że ślepe na odruchy 

świata zewnętrznego i w najgorszem tego 
słowa znaczeniu w sobie zamknięte koła fana- 
tyków z Munkacza połapały się w oburzeniu i 
drogą — anonimowych pism próbują się tłuma 
czyć. Piszą tedy, co dzieła w swej naiwności 
komicznie, że rabin Spira „z okazji ślubu swej 
<óreczki, licznym ubogim miasta rozdzielać bę- 
dzie potrawy i  jałmużnę”.. 

Odżyłe średniowiecze. 

“I tu zaczyna się cała litanja grzechów ma- 
iji Munkacza. Przypominają walkę, jaką cudo- 
twórca munkaczewski prowadzii i prowadzi 
grzeciw swojej konkurencji z Bełza. Problema- 
tyka czy cudotwórca Spira, czy rabin Rokach, 
władają łukratywną mocą robienia cudów, a 
więc leczenia Śmiertelnie aa a wianie 

zytywnych prognoz w interesach handlo- 
KR sko atadniacia małżeńskich, kto z nich 
iepiej potrafi przeciwdziałać bezdzietności, mu- 
si w dziwny sposób uderzać mentalność cywi- 
4izowanego cztowieka. Ale na wschodzie naszej 
Republiki te istotne pytania bytu stały się źró- 
dtem niesamowitych machinacyj zwolenników 
obu dworów. Mamy tu wprost do czynienia z 

bluźnierstwem, z profanacją imienia boskiego. 
Przed kilkoma laty w wielkiej synagodze w 
Munkaczu odżyło w pewnych widowiskach cat 
kowite średniowiecze. 

Wznowiono ceremonjał klątwy (chejremu) 
z ustawionymi zwojami Tory z dęciem w ro; 
(szotar) z zapaleniem czarnych Świec i wy- 
rzucaniem ziejących nienawiścią formułek i 
zaklęć. 

Dotknięci tą paradą bełzcy chas, pomścili 
się jeszcze tej samej nocy w swoich domach 
modlitwy identycznem widowiskiem. Tylko ro- 
3е były zmienne. Tym razem cała klątwa ude- 
«zyć młała we władcę cudów w Mukanczu. 

Albo inny obraz. W kahale munkaczow- 
skich Żydów niespelna rok temu rozgorzała 
niewiarogodna debata. Zwolennicy cudotwór- 
cy Spiry żądali zmazania nazw dwu ulic, a 
cy Spiry żądali zmazaniaścaćdzin..ćdźo-traktujet 
mianowicie Jehudy Helewiego i Chaima Nach- 
a nares eg nra Mi a 

że pierwszy był , błuźniercą Tory, 
pomiotem Świata. Doczekał się swego, biedny 
Jehuda Halevi, którego sjonidy  przecudowne 

p opłakujące zburzenie świątyni wesz- 
oficjałałe w rytuał Tisza b'Aw dnia żałoby, 

w którym Żydzi we wszystkich synagogach 
świata opłakują zburzenie Jerozolimy, recytu- 
jąc treny tegoż właśnie bezbożnika, najwięk- 
szego z poetów żydowskich literatury średnio- 
wiecznej. Trzeba znowuż ignorancji i zacofa- 
nia niebyle jakiego, aby o Bialiku, największym 
poecie hebrajskim współczesności to mówiono, 
co ma się w Munkaczu dostało w udziale. 

W świeżem wspomnieniu pozostaje inny, 
ohydą ociekający incydent, który się wydarzył 
przy pogrzebie pobożnego zresztą i uczonego 
w pismach świętych człowieka, który miał to 
nieszczęście, że był przeciwnikiem cudotwórcy. 
Oto jeden z duchownych żydowskich „z dwo- 
ru“ opluł trumnę zmariego. Potem, kiedy roz- 
gorzało wzburzenie, adherent cudotwórcy mun- 
kaczewskiego wykręcał się, że z powodu prze- 
ziębieniu tylko tak kaszlat... A jednak całe ko- 
legjum rabinackie przy Śmierci tego człowieka 
zastosowało jakiś ohydny obrzęd  przytłocze- 
nia trumny kamieniami i włożenia do grobu 
zmarłego zarżniętego koguta. Te machinacje 
ciemne mówią do nas językiem całych tomów. 

Tak pisze prasa czeska. 
Czyni ona za te stosunki winnym w pier- 

wszym rzędzie same żydostwo, które się nie 
zdobywa na otrząśnięcie z siebie tego ciemnego 
i brudnego świata. Winni są, zdaniem prasy, 
temu zdziczeniu i pohańbieniu wszystkiego co 
jasne, ci, którzy się temu nie przeciwstawiają. 
Czytamy: ...tem wyżej cenić należy walkę pe- 
wnych kół „żydowskich w Przykarpackiej Rusi, 
które w pośrodku działania tych sił zacofania i 
przesądu, zebrały się, aby wznieść twierdzę no- 
wej kultury. Taką twierdzę stanowi np. gimna- 
zjum hebrajskie w Munkaczu, które ostało się 
rozpętanym atakom reakcji i liczy dzisiaj 300 
uczniów. W związku z pierwszym egzaminem 
dojrzałości, który się w tej szkole średniej od- 
był w roku ubiegłym, pisał w swem sprawoz- 
daniu inspektor szkolnictwa radca  Vondar- 
czek. „Jest interesujący duch panujący w tem 
gimnazjum hebrajskiem, całkowicie różny od 
nastrojów większości żydowstwa w Przykar- 
packiej Rusi. Tam panuje ciemność,- nieprze- 
nikniona, a stąd promienieje w te mroki dobro- 
czynne Światło"... 

Rządowa prasa czeska wzywa żydostwo, 
aby się samo załatwiło z uprzątnięciem balastu 
życia żydowskiego i kultury nowoczesnej, za- 
powiadając, że w wysiłkach  „naprostowania 
tego, co krzywe i skosziawione, oraz uzdrowie 
nia tego, co jest trawione miazmatami choro- 
A maż społeczność żydowska # рорег- 

wszystkich sił kulturalnych re 1 сле- 
skosłowackiej. a > 

(Centropress). — W bardzo REWA 

Sowieckiim na mocy umowy z tą firmą o tech- 
nicznej pomocy „dla elektrotechnicznych przed- 
siębiorstw w ZSSR. 

Większość z nich, to elektroinżynierzy, zaj- 
mujący odpowiedzialne stanowiska w sowiez- 
kich przedsiębiorstwach elektrycznych i  ele- 
ktrocentralach. Pomiędzy obwinionymi są: głó- 
wny inżynier elektrotechnostroju B. Harten- 
stein, giówny inżynier moskiewskiej państwo- 
wej stacji elektrycznej M. Kraszennikow, jego 
zastępca L. Suchoruczkin, inżynier tejże ele- 
ktrowni S. jastrebowa, naczelny inżynier Ele- 
ktroimportu W. Perow, główny mechanik za- 
kładów mechanicznych w Złotouście na Uralu 
A. Gajewskij, giówny inżynier czelabińskiej 
elektrowni na Uralu N. Witwickij i cały sze- 
reg innych. 

Ze względu na to, że w Rosji sowieckiej 
daje się odczuwać brak technicznego  perso 
nelu, liczne te aresztowania muszą się odbić na 
pracy w przedsiębiorstwach elektrotechnicznych 
całej Rosji. Sowiety, biorąc pod uwagę wew- 
nętrzne znaczenie propagandystyczne ujawnie- 
nia sabotażu, postanowiły wytoczyć aresztowa- 
nym proces. 

  

Proce 

  

tłumu z organami policji państwowej. 
W miejscowości tej w godzinach ran 

nych przytrzymano 9 człoaków OWP i 
trzech komunistów, jako podejrzanych 0 
agitację za czynnem wystąpieniem prze- 
ciw ludności żydowskiej. W parę go- 
dzin potem przed posterunek policji przy 
były grupy członków OWP i komuni- 
stów, z zamiarem uwolnienia zatrzyme- 
nych. 

Komendant powiatowy P. P. wezwał 
tłum do rozejścia się, zapewniając, że 
sprawa aresztowanych będzie niebawem 
rozpatrzona. Tłum począł się rozchodzić 
—kiika jednak liczniejszych grup udało 
się do aresztu gminnego, zdemolowaio 
go i zabrało ze sobą aresztowanych, 
którzy niezwłocznie poprowadzili tłum 
do demolowania straganów, rabunku i 
tiuczenia szyb w mieszkaniach žydow- 
skich, przyczem część towarów że stra- 
ganów zrabowano. 

Tłum pod wodzą agitatorów OWP i 
komunistów zaatakował policję kamienia 
nu, jednocześnie padło z tłumu kiłkana- 
ście strzałów do policji. Policjanci odda 
li salwę ostrzegawczą w górę. — Kiedy 
tłum napierał, dalej, grożąc policji roz- 
brojeniem i kiedy kilku policjantów zo- 
stało ranionych, policja dała salwę w 
tlum. Dwóch napastników zostało zabi- 
tych, a kilku rannych. Tłum rozprószył 
się. Na miejsce zajścia przybyły władze 
prokuratorskie cełem przeprowadzenia 
dochodzenia. 

į t 5 

  

WRĘCZENIE NAGRODY HONOROWEJ 
WALASIEWICZÓWNIE 

  

w Państwowym Urzędzie W ubiegły piątek 
odbyła się uroczy- Wychowania Fizycznego 

stość wręczenia wielkiej honorowej nagrody 
sportowej Stanisławie Walasiewiczównie za 
piękny dorobek sportowy, uzyskany przez nią 
w roku 1932. Na zdjęciu naszem widzimy p. 

Walasiewiczównę z uzyskaną'przez nią'nagrodą 

ASTRA CARRE EDC 

Deklaracja 
rządu łotewskiego 

RYGA PAT. — W deklaracji rządowej pre 

mjer Blodnieks podkreślił, że Łotwa starać się 

związku państw 

      

będzie o urzeczywistnienie 

bałtyckich. 

Gorgo 

W WIRZE STOLICY 
HISTORJA KRWAWEGO BANDYTY 

Wkrótce rozpocznie się sprawa groźnego 
bandyty Szymona Kalisza, który wchodził w 

skład krwawej bandy Kozińskiego. W kwietriu 

ub. roku Kalisz na czele swojej bandy doku- 

nał krwawego napadu we wsi Ostrów, powiat 

miński, gdzie wymordował całą rodzinę Kro- 

gułów. Policja przybywszy na miejsce zasta'a 

w jednem łóżku trup Katarzyny Kroguiowej i 

  

    

   jej córki Franciszki, w drugiem łóżku  teżala 

śmiertelnie ranna druga córka  Krogułowej 

Zbrodniarze splądrowali cały dom i zabrali 

nawet krowę. W trakcie prowadzonych doche- 

dzeń, posterunek policji w jeziorach otrzymał 

wiadomość, że w pobliskiej wsi u pasera Kru- 

by, ukrywa się jakiś mężczyzna, posiadając 

kilka rewolwerów. Policja udała się na miejsce 

i zatrzymała owego osobnika, którym okazał 

się zbiegły niedawno z więzienia Szymon Ka- 

lisz. W związku z tą sprawą został wyslany 

posterunkowy Sypuła z poleceniem przeprowa- 

dzenia poszukiwań u podejrzanego o kradzież 

bydła Władysława Złotkowskiego we wsi Ab- 

nek. Od tej chwili posterunkowy Sypuła prze 

padł bez wieści. Policja wszczęła poszukiwa- 

nia za zaginionym i ujawniono okropną rzece: 

policjant zwabiony został przez Złotkowskiego 

do stajni i tu zamordowany, poczem zwłoki 

jego zakopano w stajni. Złotkowski zbiegł, a 

kiedy policja osaczyła jego kryjówkę popełnił 

samobójstwo. Z całej bandy główni sprawcy 

zostali kolejno zabici w czasie pościgów. Przy 

życiu pozostał tylko Kalisz, który niebawem 

zasiądzie przed sądem. Banda jego była jedna 

z najkrwawszych i najgrożniejszych, jakie 

kiedykolwiek grasowały w okolicach /Warsza- 

wy. Członkowie tej bandy mieli na sumienit 

przeszło 20 morderstw i około 10f. zuchwa- 

łych napadów bandyckich. Z rąk tych bandy- 

tów zginęło 6 policjantów. K. 

nowej 

  

Obciążające zeznania świadków Czajkowskiego i Tebjaszówny 

(Początek na stronie 1-szej) | 

FLAMA GORGONOWEj 
Dzień jest mglisty, zachmurzony, lek- 

iko kapiący wilgotnym śniegiem, Na sali 
trzeba było zapalić światła. Płonie na środ 
ku wielki żyrandol, doolkoła mia ścianach 
mleczne kule lamp elektrycznych. Nastrój 
nieprzyjemny. (W tym nastroju zaczyna ze 
zmawać świadek Czajkowski. 

Zbigniew Czajkowski, sąsiad Zarem- 
bów! w Brzuchowicach, młody dwudziesto- 
kilkuletni mężczyzma. „Moja miłość* — 

powiedziała o nim Gorgomiowa. Trzeba więc 
przyjrzeć się temu człowiekowi. Nie jed- 
miak, oprócz dobrze skrojonego garnituru 
popielatęgo i seledynowej koszuli, nie ścią- 
ga uwagi. Kolor koszuli — to najważniej- 
sze, Dziś dużo będzie się mówiło o kolo- 
nach koszuli. Przecie Gongonowia w moe 
mondu miała być obleczona w seledynową 
koszulę. Seledyn Czajkowskiego robi: efekt. 
Zeznań jego oczekują z tem większem za- 
ciekawieniem, że na lwowskiej rozprawie 
nie zeznawał. Chorował wówiczas na szkar- 
latynę. Potem wezwanie sądowe szukało 
go długo i mie mogło znaleźć; gdzieś -wy- 
jeżdżał. Obecnie zgłosił się sam do prze- 
wodniczącego. 

Czajkowski składa przysięgę. Powta- 
rzają się jednostajnie słowa: „prawdę i ty! 
ko prawdę, miezego nie ukrywając" — 
słowia, które wi ustach miejednego świadka 
stały się ironiją — poczem pada stereoty- 
powe pytanie przewodniczącego: „Co pa- 
nu wiadomo o Sprawie?“ 

TRAGICZNĄ NOC 
Czajkowisiki wozpoczynia płynne opowia 

«damie, W moc zabójstwa zbudziła go mat- 
ka: „Leć do Zarembów, bo tam popelnio- 
mo morderstwo. — iPobiegł. Furtka о- 
twarta, Luxa miema. Lusia leży. Zbliżył 
się, z ciekawością, gdyż nigdy jeszcze nie 
widział człowieka zamordowanego. W po- 
koju byla rówinież Gorgonowa. On stał z 

prawej strony łóżlka, owia lewej. Widział 
wyraźnie, że ubrana była w bronzowe fu- 
tro, marzucone ma  seledymową koszulę, 
która, wystawała z pod futra. Powiedziała : 
„Biedna Lusia”, poczem. wyszli wszyscy na 
werandę. Tu zaczęła się dyskusja na te- 
mat, kto mógł zamordowiać Lusię. By? 
Staś, Gorgomowa w drzwiach. ojeiee świad 
ka opśrodku werandy, prócz tego Zaremba, 
Kamiński j jakaś shużąca. W czasie roz- 
mowy Gongonowa, wyszła, ma uwagę zro- 
bioną jej przez Zarembę: „Zobacz, co się 
dzieje z dziedkiem i przebierz się, bo się 

zaziębisz ‘ Gdy po pół godzinie wróciła, nie 
wildać już było wystającej z pod futra: ko- 
szuli. (Podczas jej mieobecności zjawił się 
wachmistrz Trela, który badał śladv. Dy- 
skusja toczyła się o kluczu, który zginął. 
o Luksie, którego rósfnież nie było w tym 
momencie, a który, jak stwierdziła Gor- 
gonowa — został przez kogoś skaleczony, 
Nakoniee o pół do trzeciej w nocy Czai- 
kowsk wrócił do domu. (Potem przyszedł 
jego ojczym, który zapytał go: „Słuchaj, 
czy: nie zauważyłeś, że jak Gorgonowa 
wróciła, ezuć ją bylo malftą?“ Tego 
Czajkowski nie zauważył, Natomiast zko- 
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2 Prancja wobec p.p. Mat 
PARYŻ PAT. — Komisja spraw anicz- 

nych Senatu wysłuchała LAR Nea Ba. 
dier i ministra spraw zagranicznych Paui 
Boncoura w sprawie współpracy 4 mocarstw 
oraz obecnego stanowiska delegacji francuskiej 
na konferencję rozborjeniową wobec  francu- 
skiego planu konstruktywnego i nowego pla- 
nu brytyjskiego. Obaj ministrowie przedstawili 
również obecny stan stosunków z Niemcami 
i Związkiem Sowieckim.. Zaznaczyli dalej, że 
z zaufaniem odnoszą się do rozmów, mają- 
cych na celu odprężenie sytuacji Europy, prze 
ciwdziałając powstaniu rywalizujących ze so- 
bą bloków. 

Obaj mówcy podkreślili chęć prowadzenia 
dalszych rozmów w ramach układów „gentie- 
man agreement" oraz paktów lokarneńskich 

W dyskusji deputowany Friburg wyraził 
zaniepokojenie z powodu art. 96 projektu bry- 

Donalda i Mussoliniego 
tyjskiego, przewidującego, że postanowienia 
planu Mac Donalda zastąpią przepisy zawar- 

- te w części 5-ej traktatów wersalskiego w St. 
Germain, Trianon i części 4-ej traktatu w 
Neuilly, ograniczające zbrojenia lądowe, mor- 
skie i powietrzne Niemiec, Austrji, Węgier i 
Bułgarj. Mówca zaznaczył, że  ргоротщас 
wspomniany artykuł 96, Anglja pragnie, jak 
się zdaje, stanąć na czele mocarstw rewizjoni- 
stycznych: Zdaniem mówcy— jest rzeczą nie- 
bezpieczną pozwolić na wprowadzenie do do- 
kumentu urzędowego ewentualności. zniesienia 
zakazów, nałożonych na państwa Europy Środ 
kowej przez traktaty pokojowe. 

Następny mówca Herriot sformułował za- 
strzeżenia nietylko wobec projektu Mac Do- 
nalda, lecz również wobec projektu paktu 4 
mocarstw, opracowanego w Rzymie. 

  

lei zapytał ojczyma, czy, nie zwrócił uwagi mieli możność zaobserwowania, 
ma koszulę. 

SELEDYNOWA KOSZULA 

W tmakcie zeznań Czajkowskiego pada 
szereg pytań przewodniczącego i obrońcy. 
Chodzi o ścisłe stwierdzenie kołoru koszu- 
li (że seledynowej, będzie upierała się ró- 
wniež Tobjaszdwina), 

„Więc jak byla mbnana Gorgonowa ?“ 

— mpyta przemodniczący.. 
— W futro i koszulę. 
iPam twierdzi, że koszula była seledy- 

niowa. Co pam rozumie przez kolor seledy- 
nowy ? 

— Taki sam, jak moja koszula. 
Na 'to oświadczenie publiczność wybu- 

cha Śmiechem, 
„Niema powodu do śmiechu — stno- 

fuje przewodmiczący i zwracając się do 
świadka powiada: „może ciemniejsza, czy 
jaśniejsza ?'* 

— Nie, taka sama, jak moja. Wiidzia- 
łem dół koszuli z pod palta. Ręce Gorgo- 
nowa miała: wi rękawach. 

A dużo było widać tej koszuli? — in- 
daguje przewodniczący. 

— Może 30 em. 
A może to była koszula biala? 
— Nie, napewno seledynowa. 

Stanowczo pan. stwiiendza ? 
— Bezwzględnie stantowczo. 

Bo Gorgonowa mówi, że była to koszu- 
la biała, 

— Stanjowezo kolorowa. 
W tem sposób, mimo próby wozchwia- 

nia pewności Czajkowskiego, kolor koszu- 
li został przez niego ustalony. Obrona ze 
swej strony pragnie podważyć tę pew- 
m . 

Adwokat Ettinger zapytuje: „Jak to 
więc było z tą koszulą? Ile pan jej wi- 
dział ?'* 

Świadek powtarza. 

— A kiedy Gorgonowa wróciła na we- 
ramdę, wlidział pam koszulę? Czy może pan 
powiedzieć, co miała ma sobie? Suknię, 
koszulę, czy eo innego? 

'Tego mie mogę powiedzieć. 
— A może pan: widział jej mogi? 
Nie pamiętam. Ona mogła być naga 

pod. futrem. 
— Więc eóż pam widział poza brakiera 

koszuli ? 
Właśnie tyllkio braik: koszuli, 

„NORMALNA RZECZ* 

Kwestja koszuli jest wagi pierwszo- 

rzędnej, Mniej doniosłe zdają się być szcze 
góły pozmamia Czajkowskiego i Giongono- 
wej. Spotkali się kiedyś w pociągu po- 
między Lwowem a Brzuchowieami. Popro- 
sił Gromgonową o mumer telefonu. 

Przewlodniiczący zapytuje: „Dlaczego 
panu wpadło ma myśl prosić Gorgonową o 
mumer telefonu?“ 

„Niormalma rzecz” — 
wzruszenie świadek, wywołując znowu 
śmiech publiczności. * Gorgoniowa jednak 
nie udzieliła mu numeru. Musiał szukać w 
Iksiążce telefonicznej. Znalazł. Potem spot- 
kali się raz w kawiarni. Mieli iść do ki- 
na, ale Gongonowa nie przyszła, Na tem 
zmajomość zalkończyła się. Na tem też o 

> 12-tej kończą się zeznania świad- 
xa . 

OBRONA ZABIEGA © POWOŁANIE 
NOWYCH ŚWIADKÓW 

Po 20-minutowej przerwie obrona roz 
poczyma od złożenia kilku wniosków. w 
ikwestji powołania mowiych świadków. Ma- 
ją nimi być: Olga Gorgonowa, Erwin Gor- 
gon, dr. Henryk Rajppaport, aplikant ad- 
wokacki ze Liwowa, docent idr. Tadeusz Wil 
czyński, Miarja Garczyńska, żona majora. 
i magister Leopold Dwomieki. Olga Gor- 
gonawa. jest teściową Rity. Obronie cho- 
dzi 0 wyjaśnienie szczegółów pożycia Ri- 

ty z Goreonem. (Maltlka męża będzie naj- 
bardziej do tego powołana — oświadczą 
adwokat Axer i miajbardziej! objektywnia. 
Enwim Gorgomi jest uczniem 6-tej klasy 
w: Tarmopolu: miech świadczy sym o oskar- 
żoniej matce. Pan Rappaport i Wilczyński 

odpowiada nie- 

że Lux 
weale nie jest groźniy, — łasi się przez kna- 
ty do przechodniów i pozwala się głaskać. 
Pani Marja Garczyńska jwiidziała u słu- 
żącej Zarembów Bekerówny koszulę z mo- 
mogramem E. Z. To litery Elizy Zarem- 
bianki, czyli Lusi, Dwornicki ma stwier- 
dzić, w jaki sposób można było dostrzec 
na werandzie Gorgonową. 

Prócz wymienionych świadków, obro- 
ma. winosi o zażądanie rejestru sądu miej- 

skiego we Lwowie, na. dorxwiód! tego, że Za- 
remba był ścigany egzekucjami na prze- 
szło 100 tysięcy złotych. Wneszeie zastrze- 

ga sobie dalsze wnioski o powolamie bieg- 
łych. ' 

Po krótkiej utarczce z prokurat rem, 
który oświadcza, że pragnieniem jegc jest 
wszechstronnie wyczerpanie całego mater- 

jalu sprawy, sprzeciwia się jednak nie- 
którym żądamiom obrony jako  nieistot- 
nym. Przewodniczący komunikuje, iż de- 
cyzja sądu nastąpi później. 

(Po przerwie zeznawać mają: Erwin 
Apel, Jami Wiśniowski, szofer Zaremby, 
Jan i Zuzaminia Adamowiczowie, nakoniec 
służąca Tobjaszówna, która służyła n Za- 
rembów w okresie zabójstwa i widziała po 
mordzie Gorgonową w seledynowej ko- 
szli. 

TEN, KTÓRY ODWIEDZAŁ 
GORGONOWĄ 

Erwin Apel, eleganicki młody dżentel- 
men žydowski, zma Giorgoniojwą stąd, że 
była zatrudnioną w firmie, gdzie Apel peł- 
mił obowiązki dysponenta w roku 1924-25. 

Tu Gorgonowia poznała Zarembę. Tu obie- 
cywiał om jej złote góry. Góry jednakże 
weale jej mie nęciły, poprostu dlatego, że 
Zaremba nie podobał się. Najciekawszym 
momentem zeznań Apela i majpikantmiej- 
szym jest historjai wizyty, jaką na zapro- 
szenie Gorgonowej złożył w domu Zarem- 
bów ma imieniny Rity, gdy Zaremby nie 
było w domu, Na temat tej wizyty wią- 
zuje się djalog pomiędzy przewodniczącym 

świadkiem, prokuratorem i obroną, Dja- 
log tem,  mieępozbawionmy humorystyki, 
brzmi mmiej więcej: 

"Weszliśmy: do pokoju, służąca dała her- 
batę. Wiypiliśmy ją w małym  pokoizu 
przy: kuchni; a potem cały czas siedzieliś- 
my w: ogrodzie. 

— Qzy pana nie dziwiło, że Gorgono- 
wa. zaprasza pana wtedy, kiedv nie bylo 
Zaremby ? 

Owszem, czułem się niepewnie. 
— Dlaczego pana zaprosiła, jak pan 

sądzi ? 

Mioże jako jej dawnego szefa. W gaze- 
tach pisali, że uciekałem. Nic podobnego. 
Gorgononh zawołała: „Broniu, proszę od- 
prowadzić tego pana do furtki". 

W tem miejscu prokurator pyta: „Czy 
pan po tej wizycie złożył potem oficjalna 
wizytę? A może Gorgonowa prosiła pana, 
aby pam nie składał wizyty ? 

Nic mnie wiem o tem. 
Tu wtrąca się adwokat Ettinger: „Czy 

pam przywiązuje dużą wiagę do form to- 
warzyskich ?* 

Przywiązu ję. 
—Więe pan trzyma się ściśle wizytowa 

i remtizytowania.? 
No mie, ściśle się nie trzymam. 
Djalog ten, wytrącający świadka z ró- 

wnowagi, gdyż chodzi wyraźnie o honor 
kobiety, kończy się lekkim z jego strony 
przytykiem do prokuratora, który — zda- 

      

nia 

(Telefonem od specjalnego wysłannika z Krakowa) 
niem p. Apia — patrzy na miego dwuzna- 
cznie. Wywołuje to replikę prokuratora, 
replikę adwokatów: i mieco hałasu, uci- 
szonego wreszcie przez przewodniczącego. 
Kwestja wizyty i rewizyty nie zostaje ry- 
jaśniona. Snać świadek istotnie czuł się w 
Brzuchowicach owego pięknego czerwieo- 
wego dnia miiepewnie. Faktem jest natc- 
miast, że mie uciekał, tylko odprowadzono 
go do furtki. Faktem jest również. że Za- 
nemba go nie rewizytowiał. 

W pokoju dziennikarzy dużo mówi ps- 
tem p. Apel o fommach towarzyskici. 
„Mein Ehremimort“ — zapewniia Elgę Kern 

Wysz. 

OSKARŻONA BYŁA SUROWA, ALE OB- | 

CHODZIŁA SIĘ NIEŻLE Z DZIEĆMI. 

Następny świadek Wiśniowski nie za- 
przysiężony, był szoferem Zaremby przez 
dwa łata, do wmześnia 1931 moku. O sto- 
sunikach domowych nie miał bliższych wia- 
domiości. Lusia. nigdy mu się nia Gorgono- 
wą nie skarżyła. — Raz, gdy odwoził dzie- 

ci Zaremby, powiedziały one, że mu-zą u- 
ciekać przed Grorgonową. O Zarembie wty- 
raża się pochlebnie, Zaremba był łagodny 

i dbał o dzieci, Oskanżona była natomiast 
dla służby surową. Złego obchodzenia się 
oskarżonej z dziećmi Świadek nie zauważy? 

Zkolei zezniaje świadek Adamowicz, 
mistrz budowiany i jego żona Zuzanna.— 
W! domu idh mieszkała Gongonowa przez 

kilka miesięcy, po opuszczenin domu swo- 
ich teściów. Jaiko powód odejścia z domu, 
Gorgonowa podała, że teść natarczywie 

młarzmcał jej swoje uczucia. Nieraz płakała, 
gdy teść mie pozwłalał się jej widzieć z 

dzieckiem. Była w bardzo ciężkich warun- 
kach materjalniych. 

GORGONOWA MIAŁA SELEDYNOWĄ 
KOSZULĘ 

Następnie jeden 2 główniejszych świad 
ków Tobjaszówna, służąca w domu Zarem- 

by, zeznaje bardzo cichym głosem i nie- 
wyraźnie. Posadę służącej objęła po Beke- 
rówmie. Przyjęła ją do służby Lusia. Na- 
stępnie świadek opisuje stósunki w domu 
Zaremby. Krytycznej nocy obudzona zo- 
stała wołaniem Stasia „Lusia, Lusia“. — 

Gongonowja miała seledynową koszulę. 
która wystawała z pod! sukni. Zaremba u- 
siłował Lusię ratować. Następnie Gorgo- 
niowa poszła po wodę, a potem po lekarza. 
Świadek mie umie dać jasuych odpowiedzi 
ma szereg pytań, odnoszących się do wielu 
szczegółów. 

„CO ZROBIŁAM, CZY CO TU ROBIE" 

Najeiekawszym momentem wczorajszej 

rozprawy była kwestja, czy Gorgnosta 
krytycznej mocy powiedziała przy służącej 
Bekerównie: „Boże, Boże, co ja zrobiłam. 
Świadek zezmaje, že Gongonowa powie- 
dziawszy słowa, „Boże, Boże ro..." — za- 
miosła się płaczem i świadkow: wydawało 
się, że w czasie szłochamia wiypowiedziała 
słowa „co ja zrobiłam”. Stanowczo świa- 
dek mie może stwierdzić, czy Gorgvnowa 
użyła słów „Boże, Boże, co ja. zrobilam* 
W obecności Kamińskiej oraz świadka Gor 
gonowa powiedziała przedtem „Boże, Bo- 
że, CO tu robić", wtedy gdy była mowa o 
śladach z małej ryerandy do dużej. Kiwte- 
stja. tych słów oskarżonej narazie się nie 
wyjaśnia. Przewodniczący odracza, rozpra- 
wę do godz. 7,30. W czasie wieczornej roz- 
prawy ustalome zostamie, czy, Gorgonowa 
wypowiedziała te słowa, czy nie. 

        

Odroczenie rozprawy do 28 b.m. 
KRAKÓW PAT. — Wieczorną sesję w 

procesie Gorgonowej wypełniło ponowne 
przesłuchiwanie służącej « Tobjaszówny 
Zarówno obrońcy jak i prokuratorowie 

zadawali jej bardzo wiele pytań. Przestu 
chanie to wykazało różnice między dzi- 

siejszemi zeznaniami Tobjaszówny a daw 

niejszemi. 

Dalej przesłuchano jeszcze świadka 
Matulę. Rozprawa przeciągnęła się do 
późnej nocy. 

W końcu przewodniczący  trybtmału 

Jendł odroczył rozprawę do wtorku du. 

28 marca.
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Wioseńie 

Wsaz z tajaniem śniegów rozpoczęły się w kil-ku okolicach Rzeczypospolitej 

Na zdjęciu naszem widzimy ulicę Trzeciego 

powodzje 

  

wylewy rzek 
Maja w Słonimie, zalaną wodą wskutek wyie- 

wu rzeki Wielżabki. 

  

AN AN RAIT ANNO 

RILJCK OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywateł Państwa składa swe oszczędności 

„DB, X. ©, A Ty? 

Obrót roczny P.K.O. wyniósł w roku 1932 

25 4ILIARDY ZŁOTYCH? 
P. K. ©. jest osobą prawną | ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 
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wschód słońca g, 5,16 

Gabrjela A. 
jutza 
kreny 

paszy. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 23 MARCA 
Cisnienie średnie: 775. 

Temperatura średnia: —l 

Temperatura najwyžsz, 

Temperatura najni 

Opad: 

Wiatr: północno - wschodni. 

Uwagi: spadek, następnie wzrost. Pogod- 

nie. 

Zachód słońce p. 5,20 

  

    

  

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

Ramkiem miejscami chmurno lub mgli- 
sto. [W dzień dość pogodnie lub pogodnie. 
Słabe wiatry północno-wschodnie i: wscho- 
dnie, . 

MIEJSKA 

— Woda na Wilj.j — Poziom wody na 
Wilji poczyna zwolna opadać. Wczoraj wie- 

czorem stan wody wynosił 4 m. 92 cm. tj. Ż 

m. 56 cm. ponad stan normalny. 

— Budżet można przeglądać. — Od dnia 
23 bm. do 29 bm.. w lokalu referatu budże- 
towego magistratu zostanie wyłożony do przej 
rzenia oraz ewentvalnego czynienia uwag, pre 
jekt preliminarza budżetowego m. Wilna na 
rok 1933 — 34. 

—- Budżet miejski zredukowano o 15 proc. 
— Nowoopracowany budżet miejski na rok 
1933 >— 34 zamyka się po stronie wydatków i 
dochodów sumą 7.038.691 zł. W porównaniu z 
budżetem 1032 — 33 roku nowy preliminarz 
jest zredukowany 6 przeszło 15 proc. 

—- Q tańszy prąd elektryczny. — W związ 
ku z ustaleniem nowych, niższych cen na wę 
giel, władze rozpatr sprawę nieza- 
latwionej dotychczas obniżki cen prądu elek- 
trycznego, którego kalkulacja oparta była do 
tychczas na kosztach paliwa. 

Pertraktacje w tym kierunku są już prowa 
dzone. Jeśli chodzi o abonentów elektryczno- 
ści, to coraz więcej z pośród nich skłania się 
do ogłoszenia strajku protestacyjnego przeciw 
ko obecnym cenom, pobieranym za elektrycz- 
по5с. 

— Naprawa uszkodzonych jezdni. — Magi- 
strat przystąpił do regulacji jezdni na ui. Kai- 
waryjskiej i Lwowskiej, BEkozonych pod- 
<zas rcztopów, a szczególnie z powodu prowa 
dzonych tam zimą robót kanalizacyjnych. 

— Przedłużenie ulicy  Witoldowej. — La- 
tem r. bież. magistrat przeprowadzi roboty w, 
kierunku przedłużenia ul. Witołdowej do Sołta 
niskiej. 

W ten sposób rozwiązana zostanie kwestja 
piaszczystego placyku, położonego między te- 
mi ulicami. Komunikacja przez te piaski była 
tak utrudniona, że okoliczni mieszkańcy od 
diuższego czasu prosili magistrat o urządzenie 

tam jezdni. 2 
— Plan kanalizacyjny na rok bieżący. -— 

W sowym budżecie miejskim przewidziane 
jest 420 tys. zł. na roboty kanalizacyjno - wo 
dociągowe w miešcie w r. 1933 — 34. Z pie- 
między tych na Zarzeczu urządzona zostanie- 
kanalizacja, zaś na Zwierzyńcu — wodociąg. 

— Kolorowe prawa jazdy. — Kierujący sa- 
moachodami byli dotychczas dzieleni- na dwie 
kategorje: szoferzy Zarobkujący na publicz- 
uych maszynach (czerwone prawa jazdy) i t. 
zw. dżentełmeńskie — dla kierujących pojazda 
mi ptywatnemi (zielone prawo jazdy). Aby ©- 
trzymać czerwone prawo jazdy, należało co- 
najmniej przez rok posiadać podobne prawo 

koloru zielonego. 
Obecnie w obowiązującem od 16 bm. za- 

rządzeniu o ruchu samochodów, przepis ten ze 
stał zmieniony. i 

Czerwone prawo jazdy będzie wydawane 
bez posiadania zielonego, lecz na podstawie 
bardzo ścistego egzaminu. 

Przepis, że posiadacz czerwonego prawa 
musi mieć ukończone 21 lat, został utrzymany 
nadał. 

— DEFICYT TEATRU. — Na pokry- 
cie deficytu, powstałego w roku bieżącym 
w ieatrze na Pohulance, magistrat prze- 

znaczył w mowym preliminarzu kwotę 65 

  

IKA 
KOLEJOWA 

— NOWY ROZKŁAD KOLEJOWY.— 
W związku z mającemi nastąpić z dniem 1 
mają zmianami w ruchn pociągów, projek- 
towane są konferencje z przedstawiicielami 

sowieckich kolei w celu uzgodnienia opra- 

cowywianego obecnie nowego rokładu jaz- 
dy pociągów. 

SZKOI NA 
, — Zjazd Okręgowej Komisji Społeczno- 

Oświatowej Zw. Naucz. Polsk. w Wilnie. Dnia 
12 b.m. odbył się w Wilnie Zjazd Okręgowej 
Komisji Społeczno-Oświatowej Zw. Nauczyciel- 
stwa Polskiego. 3 

W zježdzie wzielo udzial 25 os6b  przec- 
stawicieli powiatów wojew. Wileńskiego, No- 
wogródzkiego i Białostockiego, m. Wilna i de 
legata Wydziaiu Społeczno-Oświatowego  Za- 
rządu Głównego Zw. Naucz. Polsk. — kot. 
Wierciochowa, 

Zjazd poświęcony był omówieniu i prze- 
dyskutowaniu szeregu zagadnień z dziedziny 
pracy społeczno-oŚwiatowej członków Zw. N. 
P. Między innemi jasno sprecyzowano na ja- 
kich podstawach winna układać się współpra- 
ca nauczycielstwa związkowego z organizacja- 
mi  społeczno-oświatowemi i  gospodarczenii. 

Postanowiono również zwrócić  baczniej- 
szą uwagę na młodzież, kończącą szkołę pow- 
szechną, a pozostawioną przeważnie samopas. 
Młodzież tę weźmie w swą opiekę nauczyciel- 
stwo Zw. N. P. i po przez racjonalnie zorga- 
nizowaną pracę świetlicową będzie państwowo 
wychowywać na obywateli lepiej przygotowa- 
nych do życia społecznego i organizacyjnego, 
niż to ma miejsce obecnie, gdzie organizacje 
społeczne otrzymują surowy, niewyrobiony i 
nieuświadomiony element. 

Kierownicy poszczególnych sekcyj  Koini: 
sji, jak organizacyjnej, oświatowej, samorządo- 
wej, regjonalnej i wywczasów, pokrótce zobra- 
zowali stan ich prac, oraz zamierzenia na naj- 
bliższą przyszłość. Przebieg zjazdu miał chara- 
kter b. ożywiony, a dyskusja z udziałem war- 
szawskiej delegatki kol. Wierciochowej umo- 
żliwiła wymianę myśli i poglądów na porusza- 
ne zagadnienia przedstawicieli terenu. 

Obradom przewodniczył kol. E. Stubied-; 
przewodniczący Okręgowej Komisji Społecz- 
no-Oświatowej Z. N. P. w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Towarzystwa Neoiilologicz 

nego odbędzie się w gimnazjum im. Orzeszko- 
wej w sobotę 25 b.m. o godz. 6-ej wieczorem. 
Na porządku dziennym Dyskusja nad naucza- 
niem gramatyki języka francuskiego w szkole 
średniej. 

— Kłub Włóczęgów w Wilnie. W piątek, 
dnia 24 b.m..w lokalu przy uł. Przejazd 12 od- 
będzie się 117 zebranie Klubu Włóczęgów. Po- 
czątek o godz.. 19 min. 30. Na porządku dziea 
nym sprawy: 1) bieżące klubu, 2) Nr. .7 „Wió- 
częgi*. Wstęp tylko dla członków. 

— Zebranie Koła Nauczycieli Historji szkół 
średnich odbędzie się w dniu 24 marca r.b. o 
godzi 18 w lokalu gimnazjum im. Orzeszkowej. 
Na porządku dziennym referat prof. dr. Stani- 
sława Kościałkowskiego p. t. „O niektórych 
brakach w wiadomościach abiturjentów szk“1 
średnich, oraz wybór nowego prezesa. 

Zawiadomienie. Związek Zawodowy 
pracowników inżynieryjnych ziem  Północne- 
wschodnich, podaje do ogólnej wiadomości 
członków, iż w dniu 26 marca o godzinie 16-eį 
w lokalu „Zjednoczenia* przy uł. Wieikiej 34 
pan inżynier Władysław Jacewicz wygłosi od- 
czyt na temat „Organizacja i wykonanie robót 
meljoracyjnych na terenie. Wstęp wolny. 

— Zarząd Towarzystwa Prawniczego ir. 
ignacego Daniłowicza zawiadamia, że dnia 24 
marca 1933 roku o godzinie 8 wiecz. w gmachu 
Sądów, Mickiewicza 36, odbędzie się referat 
p. notarjusza Władysława Hołowni: „O projek 
cie ustawy notarjalnej*. Goście mile widziani. 

—- Dzieło M. B. Powołań. W niedzielę, 

dnia 26 marca r.b. dla członków i sympatyków 

Dzieła Matki Boskiej Powołań o godz. 8 rano 

zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy Ostro 

bramskiej, wieczorem zaś o godz. 6 przy zaułku 
Bernardynskim 8 m. 2, odbędzie się zebranie 

ogólne. Takież: Msze św. i zebrania będą Od- 
bywały się regularnie w ostatnią niedzielę każ- 

dego miesiąca. 

  

" cechu szewców zawiadamia, iż 
w dniu 12 marca 1933 r. na dorocznem walnem 
zebraniu członków cechu szewców m. Wilna, 
został wybrany nowy zarząd w składzie nastę- 
pującym. starszy cechu p. Krzyżanowski Ta- 
deusz zamieszkały ul. Ludwisarska Nr. 8, pod- 

starszy cechu p. Tarasewicz Bolesław, zam. ul. 

Wielka Nr. 17, sekretarz p. Zubowicz Włady- 

sław zam. ul. Wileńska Nr. 23, skarbnik p. 

Micko Aleksander, zam. ul. Kalwaryjska Nr. 16. 

członek zarządu p. Mikołajewicz Józef, zam.: 

ul. Mistowa Nr. 11, członek zarządu p. Witecki 

Jan zam.: ul. Zarzeczna Nr. 5. 

Zarząd mieści się w lokalu Resursy Rze- 

mieślniczej przy ul. Bakszta 2, urzęduje w każ 

dy wtorek od godziny 20 do 22-ej. 

S Ł.0Ww-© 

ŻYDOWSKĄ 

— Zwiększenie liczby gmin żydowskich. 
Wileńskie władze wojewódzkie przedstawiły 
władzom centralnym projekt nowego podziału 
terenu województwa wileńskiego na okręgi 
gmin wyznaniowych żydowskich. Nowy pr>- 
jekt przewiduje utworzenie 13 nowych gmin, 
co w sumie da liczbę 44 gmin na całe woje- 
wództwo wileńskie. 

— Protest gminy żydowskiej. Odbyło 
się zapowiadane posiedzenie rady i zarządu 
gminy żydowskiej w Wilnie, na którem powzię 
to rezolucję przeciwko ekscesom antyżydow- 
skim w Niemczech. Niezależnie od tego gmina 
postanowiła zwrócić się do żydostwa całego 
Świata z apelem omijania kurortów  niemiec- 
kich i zerwania stosunków handlowych z Ber 
linem. 

RÓŻNE 

— WOJ. JASZCZOŁT NA ZEBRA- 
NIU WOJ. KOMITETU DO SPRAW 
BEZROBOCIA. — W zebraniu wydziału 
wył. (Wojew. Komitetu do spraw bezrobo- 
cią wziął po raz pienwszy udział p. woje- 
woda Jaszezołt. [Przewiodn. wydziału, b. 
min. Staniewicz powitał w serdecznych 
słowach wojewodę, jako przewodniczącego 
Wojewódzkiego Komitetu, podkreślając, 
że prace pójdą jeszcze raźniej pod kierun- 
kiem p. Jaszezołta, doskonałego znawcy 
spnaw bezrobocia. 

Załatwiono szereg spraw bieżących, о- 

mówiono sprawę wypieku chleba dla bez- 
robotnych ma święta Wielkamocne, sprawę 

robót, przy których byliby zatrudnieni 
bezrobotni. 

— ZAPOMOGI NA REMONT I BU- 
DOWĘ KOŚCIOŁÓW. Ministerstwo 
WR i OP. przyznało zapomogi ma remont 
i budowę ikościołów rzymsko - katolickich 
14] Qlamach, Mejszagole i Rzeszy w powie- 
cie wileńsko-trockim. 

— LUSTRACJA ZABYTKÓW ZAM- 
KOWYCH, — W kwietniu br. kcmisja kon 

serwatonska z dr. Lorentzem na czele, do- 
kona lustracji zamku iroskiego oraz Gó- 
ry Zamkowej w Wilnie, 

Pc zapoznaniu się z całokształtem doko 
nanych prac w ubiegłym roku, komisja wy 
da. opiaję co do mich, poczem nastąpią da!- 
sze prace konserwacyjne tych zabytków. 

LOTERJIA NA BEZROBOTNYCH. 
Prace organizacyjne Komisji Loteryjnej 
Wojewódzkiego Komitetu do spraw tez- 
mobocia są w pełni. Liczba fantów stale się 
powiększa. Wszelkie fanty na loterję mo- 
žna składać w gmachu Urzedu Wojewódz- 
kiego w pokoju Nr. 16, w godzinach urzę- 
dowania. 

— Dodatkowe opłaty radjowe. — Ukazało 

się zarządzenie, przedłużające do dnia 31 mar- 

ca 1934 roku pobieranie dodatkowych opłat 
w wysokości 30 groszy od każdego radjood- 

biornika. 

— SOWIECKA WYCIECZKA GOSPO 
DARCZA. — № kwietniu przybywa do 

Polski wycieczka prezesów sowieckich tru- 
stów gospodarczych, w celu omówienia 
sprawy zamówień dla Sowietów. 

Chodzi o zamówienia, które miały wy- 
konać Niemcy, lecz ostatnio cofnięte wo- 
bec naprężenia stosunków między wymie- 
mionemi państwami. Wycieczkę interesuje 
teren wileński, z uwagi na możliwości ipo- 
ruszenia sprawy eksportu naszych płodów 
rolniczych i nierogacizny. 

‚ — Karty prima-aprilisowe. — W myśl obo 
wiązujących przepisów urzędy pocztowe zosta 
ły upomniane o zakazie przyjmowania do do- 
ręczenia druków i widokówek o treści uwia- 
czającej adresata. 

Dotyczy to w pierwszym rzędzie kart pri- 
ma-aprilisowych. 

— Zniżka cen węgla. — Na skutek inter- 
wencji czynników rządowych nastąpiła zniżka 
cen węgla w wysokości 14 — 20 proc. 

Zniżka obowiązuje od 28 bm. 

— Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości, że dnia 1 kwietnia r.b. 
o godzinie 14-ej w lokalu Kasy przy ul. Ad. 
Mickiewicza Nr. 11 odbędzie się publiczne lo- 
sowanie książeczek oszczędnościowych Kasy, 
przyczem 10 wylosowanych książeczek będą 
wynagrodzone premją po zł. 500 każda. 

Numery książeczek  oszczędnošciowych, 
uprawnionych do losowania w dniu 1 kwietnia 
r.b. będą wywieszone w lokału Kasy, celem 
sprawdzenia przez osoby zainteresowane, po- 
czynając od dnia 28 marca b.r. 

Pragnący brać udział w  następnem loso- 
waniu dnia I października 1933 r. i nie posia- 
dający książeczek  oszczędnościowych Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności m. Wilna — powinni 
zaopatrzyć się w takowe najpóźniej do dnia 1 
kwietnia r.b.. 

— Hallo Czartoryszanki! W niedzielę, 26 
m.b. o godz. 11 w gmachu gimnazjum im. Ada 
ma ks. Czartoryskiego, odbędzie się walne zg:.' 
madzenie absolwentek tegoż gimnazjum. Obec- 
ność konieczna.. Zarząd Koła „Czartoryszanek'* 

— Zarząd Ogniska K. P. W. w Nowej-Wi- 
lejce niniejszem wyraża serdeczne podziękowa- 
nie p.p. pułk. Lewickiemu, dyrektorowi  Sło- 
mińskiemu, Michelzonowej, Kraśnikównie, No- 
rejkównie, Łoboziewowi, Jackiewiczowi, — Рго- 
bie, Świeściakowi oraz Kierownictwu Ochron- 
ki im. Biskupa Bandurskiego za łaskawą po- 
moc w zorganizowaniu akademii ku czci Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19-II1 1933 r. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — daje dziś 
(24-Ill o godz. 8, m. 15 wiecz.) wspaniałą atra- 
kcję — wieczór tańca egzotycznego, w wyko- 
naniu potomka książęcego rodu, tancerza japoń 
skiego Yeichi Nimury i słynnej tancerki Lis- 
san Kay, którzy z coraz to większem powodze- 
niem zdobywają wszystkie miasta Europy swo- 
im bogatym i wielce urozmaiconym  repertua- 
rem. 

Bilety do nabycia w kasie Teatru Lutnia, 
bilety kredytowe ważne. 

-— Poranek dla dzieci. W niedzielę 26-1II 
o godz. 12 w poł. po raz ostatni po cenach pro 
pagandowych (od 20 gr.) — czarodziejska baj 
ka „W szponach czarownicy* W. Stanisławskiej 
z udziałem maleńkich artystów w rolach boha- 
terów, artystów ZASP i baletu p. Sawinej- 
Dolskiej. 

— St. Żeromski na scenie Teatru na Po- 
hulance! W niedzielę dnia 26-111 o godz. 4 po 
poł. zostanie odegrana w teatrze na Pohulan- 
ce współczesna komedja St. Żeromskiego p.t. 
„Uciekła mi przepióreczka”*. Ceny o 50 proc. 
zniżone. 

— Tani poniedziałek* — „Dziewczęta w 
mundurkach' — ceny propagandowe! 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

LUSTRUJMY WILJĘ! 
Stosunek mieszkańców Wilna do Wilji w 

okresie wiosennego przyboru wód jest ściśle 
uzależniony od miejsca zamieszkania danego 
wilnianina. Ci, co mieszkają na przyzwoitej od 
legiości od wspomnianej rzeki poczynają się 
nią interesować dopiero z chwilą wylewu, trak 
tując to jako sensacyjne widowisko, jako ——, 
sui generis — atrakcję sezonową. Całkiem ina 
czej mieszkańcy nadbrzeży Wilji lub nisko po 
łożonych objektów — tych interesuje każdy 
nadetatowy centymetr w korycie rzecznem, bo 
ja się Wilji, drżą o swe domostwa i mienie, 
łatwo mogące stać się pastwą zdradliwego ży 

  

wiołu. „Dla was to jest zabawa, — nam cho- 
dzi o žycie!“. Ri, 

Chociaž sam mieszkam daleko od rzeki, wie 
dziony szczytną miłością bliźniego, postano- 
wiłem osobiście zlustrować zagrożone wybrze- 
ża. Pozatem interesowało mnie także pytanie, 
czy możliwem jest przebrnięcie per pedes 2- 
postolorum wybrzeży Wilji w okresie wiosen 
nego przyboru wód. 

Już z ulicy Arsenalskiej widać było jakgdy- 
by napęczniałe od nadmiaru wód łożysko wzbu 
rzonej rzeki, wartko toczącej swe mętne fale, 
rozorane wirami i pokryte pianą. Do pozio- 
mu ui. Żygmuntowskiej brakuje rzece jakieś 
półtora metra. 

Idziemy ulicą Kościuszki. Liczne przystanie 
stoją do połowy w wodzie. _ 

Za więzieniem wojskowem skręcamy wdoół 
i odrazu znajdujemy się w Azj: Mniejszej! — 
Chodnik urywa się tuż przy wejściu do ko 
szar, a dalej jest tylko paseczek lichego bru- 
ku pośrodku i Ściągnięte przymrozkiem bło- 
to po stronach. Wszędzie dowody namacalne 
braku ustępów publicznych w mieście. 

Na zboczu z prawej strony malowniczo bie 
leje w górze jakaś prywatna „sławojka” 1 ta 
kiż „kotuch”. W powietrzu — mimo przymro- 
zku! — unosi się fetorek, że aż w nosie krę- 
ci! Na podwórzach obskurnych domostw drew 
nianych bawią się niefrasobliwie dzieci. Tym 
wszędzie dobrze! 

Na płocie, naprzeciw koszar, tabliczka: 

„Droga do przystaci wioślarskiej AZS". No, 
no, pomyślałem sobieź cierpliwy to naród te 
nasze akademiki, jeżeli tyle czasu tolerują po- 

dobny stan rzeczy na drodze do swej przysta- 
ni. Toż bywają tam czasem z wizytą różne 
„Imienite“ goście”. ` 

Tuż za przystanią natraliamy na odcinek 

niskiego brzegu „wzmacniany* tradycyjnym sy 

stemem wileńskim, to znaczy przez wysypywa 

nie gruzu, śmieci, itp. Skutek— wiadomy! Za- 
pach — też! 2 

Dalej zmuszeni jesteśmy do serji wyczy- 

nów sportowych, bo oto płot nad samą prze- 

biega wodą, pozostawiając wolne paseniko ‘а 

du ledwie wystarczające na postawienie stopy! 
Ha, trudno! Ze słowami „Ave — Słowo— 

moriturus te salutat!' balansujemy nad wirują 
cą rzeką, trzymając się usilnie płotu! Raptem 

przeszkoda! Drogę przegradza mi rosnące na 

brzegu drzewo! Sytuacja jak się to mówi „o- 
bojętna“, bo niema gdzie nogi postawić, pełny 

jednak zapału pionierskiego, obejmuję mocno 
drzewo i zwisając nad wodą przedostaję się 
na drugą stronę. 

Płot się kończy ale się zaczyna... żywopłot, 

przeplatany drutem kolczastym! Znów idziemy 
nad wodą, z gracją przytrzymując się za dru- 

ty, które chwytają swemi kolcami za poły iu- 

tra. itd. itd. 
Wreszcie wkraczam na teren sławny Z ko- 

munikatów powodziowych ulicy Brzeg Antokol 

ski. Domki i domeczki, drewniane i murowa 

ne, ufnie rozsiadły się nad wodą. Najbliżej wo 

dy położona chałupka drewniana, oznaczona 

nr. 7, jest oddalona o 1 metr tylko od wody, 

a o półtora od jej obecnego poziomu! Bar- 

dzo ucierpiała podczas powodzi! Gospodarz po 

życzoną ode mnie laską wskazuje tuż pod da 

chem linję poziomu ówczesnego wody! To też 

spokojnie siedzi na swej skromnej werandzie 

i nic sobie nie robi z obecnego przyboru! 

„Przechodzień. 

  

Ostatnie przedstawienia 

XI Klleństiej Szopki Akademickiej 
w OGNISKU AKADEMICKIEM Wielka 24. 

O godzinie 8 ej wiecz. 

— Teatr muzyczny „Lutnia". Występy El- 

ny Gistedt. Wojewódzki komitet do spraw 
bezrobocia, pragnąc przyjść z doraźną pomocą 

bezrobotnym, organizując w dniu dzisiejszym 

specjalne przedstawienie w teatrze „Lutnia“, 

które wypełni prześliczna operetka Lehara „We- 

soła wdówka” z udziałem znakomitej artystki 
Elny Gistedt, oraz najwybitniejszych sił zespo- 
łu. Ze względu na tak aktualny cel widowiska 
dziś w teatrze „Lutnia* nie powinno zabraknąć 

nikogo. Ceny biletów normalne. Zniżki nie waż- 
ne. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”. 
W nadchodzącą niedzielę ukaże się raz jeszcze 
na przedstawieniu popołudniowem po cenąch 
zniżonych świetna komedja muzyczna  Stolza 
„Peppina“ х E.. Gistedt w roli głównej. Ceny 
zniżone. 

— Wieczór Marjański urządzony staraniem 
sodalicyj marjańskich w Wilnie ku czci Nie- 
pokalanie .Poczętej Najśw. Marji Panny w 75- 
lecie objawień w Lourdes, odbędzie się w 57- 
botę 25 marca o godz. 7 m. 15 wiecz. w Ma- 
łej Sali Miejskiej. (ul. Końska 3). Szczegóły w 
afiszach i programach. 

CO GRAJĄ W KINACE? 

REWJA — Axela. 

PAN — Dlaczego zgrzeszyłam? 

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 
— Wykroczenia złodziejskie. — 170 zł. i 

drobną biżuterję skradli nieznani sprawcy, pod 

czas nieobecności domowników z mieszkania 
Piotrowskiego Michała (Rakowa 5). Łączne 

straty szacowane są na 400 zł. 
— Dwa łóżka wartości 100 złotych wynie 

siono z mieszkania p. Gilewskiego Leonarda. 

Ustalono, że łóżka skradła Rozgunowa Jad: 
ga (Łotoczek 1) i po kradzieży zbiegła. —- 

Policja poszukuje Rozgunowej i skradzionych 
łóżek. 
— Z magazynu PKP na dworcu kolejowym 

wileńskim Kalinowski Henryk (zauiek Śniego- 
wy 9) dokonał kradzieży węgla. Kalinowskie- 
go zatrzymano. Na stacji towarowej Wilno— - 
dokonano kradzieży podkładów. Kradzieży do- 
konały Muczyn Emilja (Nowogródka 127), 
Bondarow Ewa 1 Rusinowicz Jadwiga (Buko- 
wa 36). Podkłady pod czas rewizji znaleziono 
i zwrócono dyrekcji PKP. 

  

Q0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

W pierwszą bołesną rocznicę Śmierei 

+ 
Waientego Skorupskiego 

odprawione zostanie na jego intencję w sobotę dn. 25 b. m. w kościele 
św. jerzego o godz. 7 min. 30 rano nabożeństwo żałobne, o czem za- 

wiadamiają krewnych, 

  

Zgon 0. Wiedzimi 
SŁONIM. PAT. — Dzisiaj w godzi- 

nach poranaych w cerkwi obrządła 
wschodniego w Albertynie zmarł nagle 
па udar sercowy superjor klasztoru O. O. 

przyjaciół i znajomych 
ŻONA, DZIECI, ZIĘĆ I WNUK. 

erza Piętklewicza 
Jezuitów w Albertynie, O. Włodzimierz 
Pietkiewicz, byty prowincjał zakonu je- 
zuitów. 

  

Oszustwo z ksiąžeczką P. K. O. 
WILNO. — W związku z nieprawnem pod 

jęciem w PKO w Wilnie 16 tysięcy złotych, o 
czem pisaliśmy przed kilku dniami ujawniły się 
następujące szczegóły: Pewien zamożny wilnia 
nin S. miał w PKO złożone 16 tys. złotych. — 
Ostatnio S. ulegał* silnym atakom nerwowym, 
i podczas ataku szału zniśzczył swoją książe- 
czkę. Gdy o tem dowiedzieli się jego krewni, 
postanowili wydobyć jego oszczędności z PKO ną 
i w tym celu wystosowali do dyrekcji PKO 
list w imieniu S., prosząc o wydanie duplika- 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„AXBLA* — „REWJIA” 

Pierre Benoit należy do autorów „fil- 
mowych“. Już trzy jego duże powieści zo- 
stały zrealizowane na ekranie. Są to: „Kó- 
nigsmank', „Atlantyda* i „Axela”, 

Tematem „Axeli* jest miłość niemki, 
arystokratki, wychowanej w duchu prus- 
kim, — do francuza, jeńca z obozu, Temat 
wybitnie literacki i psychologiczny. Obraz 
z tego zrobić można — choć zgóry trzeba 
się wyrzec walorów filmowych. Z tem też 
przystępował do pracy reżyser Howard. 

„Axela“ ma filmie jest dobrze zagrana 
— mic pozatem. Kilka momentów dobrej 
fotografji (sylwety żołnierzy, grzebiących 
zmarłego kolegę), nie wpływa na tok ca- 
łościł Wręcz słaby jest montaż obrażów. 
Przeskoki są zbyt gwałtowne i niewytłu- 
maczone, by można je było nazwać skró- 
tami. Jedyne dobre przejście 'było w 
dźwięku, mianowicie miarowego stukotu 
bębenka i kontaktu elekitrycznego. 

Wykonanie aktorskie dobre. Na czoło 
wysuwa się Ralph Bellamy (kapitan El- 
big). Aktora tego oglądaliśmy miedawno 
w, „Eskadrze śmierci*. Dobry był Aubrey 
Smith iw: roli starego generała. Warner 
Baxter (jeniec) miał lepsze role. Leila 
Hyams nie wysuwa się poza przeciętne 
możliwości aktorskie. Niezbyt dobrze jest 
ucharakteryzowana. = 

Ogólny nastrój obrazu jest owiany pa- 
cyfizmem. Tendencja ta, przejawia się ne- 
gatywnie w przesyceniu ckropnościami 
wojny. ы 

Nad program kino „Rewja* zaczyna 

już niemal chronieczmie dawać najgorsze 
szmaty. Tym razem wywileczono z lamusu 
najpaskudniejszy kicz, nędzną imitację i 

parodję filmu egzotycznego, wyświetlany 
Już zwesztą miesiąc temu z zerowem powo- 

dzeniem w „Casinie* — „Ingagi“. 
Zasada: dobry film z dobrym dodat- 

kiem — powinna znaleźć zastosowanie. — 
Oglądanie wyświechtanych i ciemnych 
kontmat.ypów do specjalnych przyjemności 
nie należy. Tad. C. 
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ZANIEDBANE 

smi R Ę Cc E 
udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od lnszczenis i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

tumerjach składach aptecznych. 

  

NAJWIĘCEJ 
  

  

  

tu z powodu zagubienia książeczki oszczędno- 
ściowej. 

"KO wydelegowało wówczas kontrolera, 
który zastał w ita pewnego osobnika, 
który podał się za p. ST i potwierdził wszyst- 
kie dane zaj w liście, 

Na tej podstawie PKO wydało duplikat, na 
podstawie którego podjęto w PKO wspomnia- 

Sumę. 
Po kilku dniach oszustwo wyszło na jaw, co 

spowodowało aresztowanie 4-ch osób. 

Studenci 0.w.P. przed 
sądem starościńskim 
Wczoraj sąd starościński skazał działaczy 

Obozu Wiełkiej Polski studentów USB Józefa 
Dudę (członka zarządu Bratniej Pomocy) i 
Marjana Kujszczyka, pierwszego na 160 zł. 

drugiego na 200 zł. grzywny 3, zamianą na 

10- i 15 - dniowy areszt. 

Wymienieni w stanie nietrzeźwym wywo- 

łali onegdaj w nocy awanturę na ul. Mickie- 

wicza, w trakcie której Kujszczyk dopuścił się 

czynnej zniewagi funkcjonarjusza policji, będz- 

cego w służbie. 

Niezależnie od kary starościńskiej przeciw- 

ko Kujszczykowi wytoczono dochodzenie są- 

dowe. 

  

  

nowogęódzka 
— WYJAZD P. WOJEWODY ŚWI- 

DERSKIEGO DO WARSZAWY. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Świderski ixty- 
jechał na kilka dmi wi sprawach służbowych 
do Warszawy. ь 

— JUTRO ZEBRANTE DYSKUSYJ- 
NE BBWR. — W dniu 25 marca w lokalu 
Ogniska, odbędzie się kolejne zebranie dys 
kusyjne BBWR. Na porządku dzienaym: 
1) dokończenie dyskusji nad zagadnieniem 
komunizmu, . 2) referat prof. Majchrzyc- 
kiego na temat: „Konstytucja i zmiana 
bus i 3) dyskusja, (Początek o g. 
-tej. 
— TRZIECIA BIESIADA LITERAC- 

KA,.—W dniu 26 marca w lokalu Wojew. 
Sekretarjatu BBWR przy ul. Ogrodowej, 
odbędzie się trzecia z kolei Biesiada Lite- 
radka. Na porządku dziennym: 1) omó- 
wienie ostatniego „Czwartiku literackiego 
2) referat prof. Małynicza na temat „Te- 
chnfokracja”, 3) dyskusja przy herbatee, 
4) rozlosowianie książki „Żółty krzyż” A. 
Struga. Wstęp 1 zł. 

— ZLIKWIDOWANIE POTAJEMNEJ 
GORZELNI. — W nocy na 18 marca pa- 
trol PIP. z posterunku m Niehniewiczach, 
zastała w: mieszkamiu Michała Małachow- 
skiego na. hutorze Świteź, w pełnym ruchu 
potajemną gorzelnię. Na miejscu zastano 
33 litry samogonki, zapas zacieru, duży a- 
parat, oraz „fabrykantów: Michała Ma- 
łachowskiego i Wacława Łazarewicza, mie 
szkańców okolicy Obidowo. Dowody rzeczo 
we zostały skonfiskowane, zaś winni 7a- 
trzymani do dyspozycji właściwych władz. 

  

2 Wydz. Wojew. Województwa Nowogródzkiego 
W dniach 16, 17 i 18 marca br. odbyło 

się trzydniowe posiedzenie Wydziału Wo- 
jewódzkiego pod przewodnictwem p. Ste- 
fama. Świderskiego, wojewody mowogródz- 
kiego. 

Głównym punktem porządku dzienne- 
go była sprawa zatwierdzenia uchwał po- 
daikowych maz budżetów: powiatowych 

związków! komunalnych ma rok 1933-34, 
Budżety ośmiu powiatowych związków ko 
munalnych wedle uchwał Sejmików powia- 
towych wymoszą kwotę 2,984,000 zł.. w 
stosunku do roku obecnego są miższe o 
467.000 zł, Główną pozycję stanowi dział 
dróg (27 piroc.), następnie spłaty długów 
(26 proc.). Z innych na pierwszem miej- 
scu wymienić należy zarząd ogólmy (15 

proc.), popieranie rolmictwa 6 proc., zdro- 
wotność 8 (pmoc., opieka społeczna 7 proc. 

Myślą przewodnią nowo uchwalonych i 
zatwierdzonych budżetów, w myśl zasad u- 
stalonych ma poprzednich posiedzeniach 
Wydziału Wiojewódzkiego, Wojewódzkiej 
Komisji Oszczędnościowej, Zjazdów Prze- 
wodniczących wydziałów: powiatowych о- 
raz konferencyj naczelników wydziałów U- 
rzędu Wojewódzkiego, było oparcie budże- 
tów na realnych dochodach, obniżenia ob- 
ciążenia podatkowego, spłacania zobowią- 
zań krótkoterminowych oraz niezaniedba- 
mie zakresu działamia samorządu i nie- 

zmarmowanie poważnego dorobku lat u- 
biegłych. 

Główny wysiłek tak Samorządu powia- 
towego, jak (też Gmin wiejskich zwrócony 
jest w kierunku rozbudowy sieci komuni- 
kacyjnej. Ludność rozumiejąc doniosłość 
tej akcji, współpracuje z samorządem, od- 
rabia zaległe podatki samorządowe, zwozi 
kamień, dostarcza budulca na mosty itd. 

Powažmą onganizacja jest Międzykomu 
nalny Związek. dla spraw opieki społecznej 
dła caiego województwa. Liczne przycho- 

dnie lekarskie i weterynaryjne, ośrodki 
zdrowia zwiększono o parę placówek. W 
dziedzinie oświaty pozaszikolnej opraco- 
wuje się plan współpracy samorządu, nau- 
czycielstwa oraz organizacyj społecznych. 
Nie zaniedbano również popierania rolnie- 
twa, akcji przeciwpowodziowej, nie za- 
pomniano o pomocy dla młodzieży akade- 
mickiej, a w budżetach mimo bardzo trud- 
nych warunków, przeznaczono Skmomna 
subwencje na ważniejsze orgamizacje spo- 
leczne. 

To też Wydział Wojewódzki wprowa- 
dził stosumkowo mieznaczne zmiany w 
przedłożonych budżetach, dostosowując je 
do zasad ustalonych w planie pracy dla 
eałego województwa. Zaznaczyć należy, że 
w posiedzeniu Wydziału (Wojewódzkiego 
brali udział przedstawiciele Wydziałów po- 
wiatowych. 

W dziale spraw: personalnych zatwier- 
dzono uchwały rad gminnych i sejmików 
w. sprawie przyzmania pracownikom sama- 
rządowym, pracującym w bandzo trudnych 
warumkach, dodatków komunalnych, zała- 
twiono odwołania podatkowe, odwołania 
ukamanych wójtów i sołtysów i inne spra- 
wy. bieżące. 

„ W! końcu Wydział Wojewódzki wyra- 
ził zgodę na wydanie zakazu strzelaniny w 
czasie świąt Wielkiej Nocy. 

ARID 215 RYREAEE 
OTRĄBKI 

d> mycia twarzy zamiast 
mydła Idexlnie oczyszcza- 

ja pory skóry, vobud 18 

trauspiracje i vtrzymnią gładką i czystą 
cerę 

  

   
 



  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

Budżetowe posiedzenie Rady Miejskiej, 

wyznaczone na dzień 21 marca br, nie od- 
było się z powodu braku quorum. 

POŻAR. — W dniu 20 marca około 

godz. 22 we wsi Litewka gm. niedźwiedzie- 

kiej w zabudowaniach Nowika Ignacego 

powstał pożar, który następnie przerzucił 

Się na inne zabudowania, w rezultacie cze- 

go spaliły się na szkodę Nowika Igmacego 
dom mieszkalny, chlew, 2 konie i krowa, 
Amny Nowik dom mieszkalny, Michała 

Łojki dom mieszkalny i Nestora Łojki — 
chlew. Pożar powstał prawdopodobnie z 
podpalenia. Wypadku z ludźmi, nie było. 
Dochodzenie prowadzi ' posterunek P. P. 
Niedźwiedzice. 

— GOŚCINNY WYSTĘP WILNIANKI 
W dniu 20 bm. na rynku 3 Maja Aleksemu 
Głobusowi mieszkańcowi wsi Koszewie, 
podczas kupna śledzi rozcięto żyletką spo- 
dnie i kieszeń, w której znajdowało się 320 
'zł. i 4 dolary. Sprytnym złodziejem oka- 

—INTELIGENCJA ODMAWIA POD- 
IPISÓW. — Pomimo usilnej i: natarczywej 
agitacji p. Braunowej i kilku innych po- 

dobnych dewotek, inteligencja polskiego 
Słonima odmawia podpisów na petycji, 
broniącej OO. Jezuitów albentyńskich. Na- 

wet mniej uświadomiony element uchyla 
się od udziału w tej akcji, dopatnując się 
w miej calego szeregu wadliwości. 

Już drugi tydzień lista jest w obiegu, 

i dotąd zdołano uzyskać podpisy kilku о- 

bywateli miasta. Ale p. Braunowa posta- 

mowiła (pracować, więc bez tchu gania z 
domu do domu, w nadziei przysporzenia 
©0. Jezuitom sympatyków, lecz prawie 
wszędzie spotykają ją zawody. Ostatnio 
informują nas, że p. Braunowa przerzuciła 
się na teren ulicy Tatarskiej i... na. Szkol- 
my dwór; może tam coś zbierze!?.. Ale 
nie, nie sądzimy... 

(Może nie od rzeczy byłoby udać się 
gorliwym do skomunizowanych i bezboż- 

  

'Radjo wiieńskie 
PIĄTEK 24 MARCA 

11.40 Przegląd prasy; komunikat meteoro- 
logiczny; czas; 13.10 Muzyka z płyt; 13.20--— 
Komunikat meteorologiczny; 14.40 Program 
dzienny; 14.45 Muzyka popularna (płyty); — 

Miesiąc Szlagierów w Kinie „REWJA” Ostrobramska 5. 

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

Początek o godz. 5, w sobotę i niedzielę o godz. 3-ciej. 
Ceny m €jst: Betkor: 40 gr Parter oda 80 gr. 

  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

  15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat Wiień 
skiego Towarzystwa  Organizacyj i Kółek 
Rolniczych; 15.35 Podstawy muzyki: Oralo- 
rjum 1 opera; Pogadanka prof. T. Szeligow- 
skiego ilustrowana płytami; 16.20 „Rewolucja 
francuska" — odczyt dla maturzystów wygło 
si prof. H. Mościcki; 16.40 „Jak organizować 
wycieczki krajowe* — odczyt wygłosi prof. |. 
Kilarski; 17.00 Koncert; 17.55 Program na so- 
botę; 18.00 „Mioda Polska“ — odczyt dla ma 
turzystów wygłosi L. Płoszewski; 18.20 Wia- 
domości bieżące; 18.25 Koncert życzeń; 18.40 
Ze spraw litewskich; 18.55 Rozmaitości; 19.00 
Codzienny odcinek powieściowy; 19.10 Roz- 
maitości; 19.20 Przegląd prasy rolniczej krajo 

  

Dziś p emjera! Film którego rie sposob zapomnieć! 

„Dlaczego zgrzeszyłam?" 

| na litość ludzką. 

Dramat kobiety, które dla swego dziecka zmuszona była kupczyć własnem ciałem,— W rol. gł. „Kobiecy Lon Chsuey* 
Helen» Hsyes. Lewis $tone | in, — Nad program Dodatki dźwiękowe i aktnalja, — Seante 4, 6, Bi 10.15. 

krzyk ostatniej nędzy 

krzyk ostatni:go upadkn 

spowiedź kob.e y ulicznej, 

  

wej i zagranicznej; 19.30 „Matuzalowe lata', 
— feljeton wygłosi E. Minkiewiczówna; 19.45 
Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Pogadanka 
muzyczna; 20.15 Koncert symfoniczny z Fil- 
harmonji Warszawskiej; „Powieść kryminalna 
— feljeton wygłosi dr. Jan Muszkowski; Dal- 
szy ciąg koncertu; 22.40 Wiadomości sporto- 
we; Dodatek do prasowego dziennika radjo- $ 

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

„KAIN I ARTEM“ 
Według powieści głośnego pisarza rosyjskiego 
Maksyma Gorkija. W rol. gł. artyści Teatru 

$ Artyst. w Moskwie. — Oryg. pieśni w wyk. 

Dźwiąkcowe Linn DRAGA: (aś dotychczes niby sałegol 
“в Wilnie Po raz om: w dodatek dźwięke- 

wo - rysunkowy w języku rosyjskim produkeji 
„Sowkino“ p. t. „ULICA WPOPRZEK“. Nie- 

ma słów zachwytu dla tego filmu. 
Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na 
AŚ SSC RWIE = Seanse: 4, 6, Ś, i   pa 

18. 

zala się Szustowiska Wanda zam. w Wil: 
wego; Komunikat meteorologiczny. 
YYTYYYYWYYYCYVYVYYYYVYYYYYYYYYVYYVYVYYYVYYYTTY 

chóru Moskiewskiej Opery Państwowej. 

mie ul. (Pokój 14, którą Globus zatrzymał 
i przekazał policji. jw 

Szustowska po znojnych trudach od- 
poczywa MW areszcie i rozmyśla, 

— KURS DLA DYRYGENTÓW СНО- 
RÓW LUDOWYCH I SZKOLNYCH. — 
W dniach 25 i 26 marca br. w szkole pow- 
szechnej im. M. Konopnickiej odbędzie się 
kurs dla dyrygentów chórów ludowych i 
szkolnych. m 

Na kursie będą przeprowadzone poka- 
zowe lekcje, referaty oraz konferencja w 
sprawie tegorocznych świąt pieśni. 

— Walne zgromadzenie Związku Legjoni- 
stów. — W dniu 26 marca rb. o godz. 13 w 
sali konferencyjnej Starostwa odbędzie się wiil 
ne zgromadzeriie Związku Legjonistów. 

Na zebraniu będzie obecny poseł Poźniak. 
— Walne zgromadzenie Związku Osadni- 

ków. — W dniu 26 marca rb. o godz. 10 w 
sali kina „Casino* odbędzie się walne zgroma 
dzenie Związku Osadników. 

— Pożar. — W dniu 23 marca o godzinie 
13 wybuchł pożar we wsi Andruchowszczyzna 
który następnie przeniósł się na wieś Zabłocie. 
gm. Darewo. Spłonęło doszczętnia kilkanaście 
gospodarstw. Pożarowi sprzyjał silny wiatr. 

W ogniu zginęło dwoje dzieci. Szczegóły 
podamy jutro. 

п zim m -—— 

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
i JA AAA) A, 

Lžwigkowe Kino „APOLLO“ 
Domunikanska 26 

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

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

LINGA we wzruszającym filmie 

DONAWAN 
Reżyserji FREDA NIBLO 

Początek senansów o godz. 6, 8, i 10.15 

VA UA A i 

mych Dzieszkowicz, przeoranych żmudną 

pracą jednego z OO. Jezuitów, tam na- 
pewno zyska się pożądaną ilość podpisów, 
lecz nie polskich... Ale czy na ten objaw 
kto zwróci uwagę? Czy nie wszystko jed- 
no, czyj (podpis? Zresztą, jeśli p. Brauno- 
wa. przejęła się ideologją, to dlaczego miia- 

łaby wzgardzić metodami? Wik. 
— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 

Dmia 21 bm. o godz. 11-tej Wołodoszczyk 
Marek, lat 36, rolmik, zam, we wsi Kozło- 

wicze gminy kostrowickiej, jadąc do Sło- 

mlima szosą Żelwiańską na furze naładowa 
nej słomą, spotkał naprzeciw wsi Czemary 
samochód Nir. NW 79194, prowadzony 
przez Rytdńskiego Hirsza, zam, w Słoni- 
mie przy ul. Rybackiej 9. Na widok sa- 

mochodu spłoszył się koń i rzucił się w 
bok, przewracając wóz do rowu. Wołodasz 
czyk spadł z wozu i złamał lewą nogę po- 

miżej kolana. (Poszwanikowanego odstawio- 
mo do szpitala państwowego w Słonimie. 

— ZATRUCIE SIĘ OLEJEM, Dnia 21 
bm. Bukan Piotr, robotniik, zam. w Słoni- 
mie przy ul. Wileńskiej 16 zameldował w 
kemisarjacie PP. w, Słonimie o tem, że w 
dniu 20 bm. przy zaulku Aptecznym kupił 
pół kg. oleju jadalnego w sklepie Kiebań- 

„ sikiego, po spożyciu którego cala rodzina 

zachorowała. Dr. Efros stwierdził, że za- 
chorowanie nastąpiło ma skutek zatrucia 

się olejem. Dochodzenie prowadzi PP. w 
Słonimie, 

— BEZROBOTNI. — Stam bezrobot- 
mych na terenie m. Słoniima na dzień 22 
bm. przedstawia się następująco: robotni- 

ków budowiłanych 61, innych wykwalifiko 

wamych 34, innych miewykwalifikowanych 
145, pracowników umysłowych 41, Razem 
281, z tego otrzymuje zapomogi 36 osób. 

НОНЕ BTK 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich sptekach 

składach aptecznych snsne 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. ; 
K nk KUR CYNA UIS TURTAS a . 
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Ogłoszenie 
Więzienie w Órodnie niniejszem ogłasza 

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. słoniny wysolonej bez boków, 1.206 mtr. 
ziemniaków 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 i- 
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 możną codziennie za wyjątkiem nie- 
dziel i świąt w biurze więzienia (Dział Gospo- 
darczy) w godz. od 9-tej do 15-tej. 

Reflektanci na stałą dostawę wszystkich, 
względnie kilku lub jednego z wymienionyca 
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- 

  

e przetargu 
je oferty, które winny zawierać: 

1) Nazwisko, imię i dokładny adres ofe- 
renta, 2) powołanie się na ogłoszenie przetar- 
gu, 3) wyrażne 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 pokwito- 
wania Kasy Urzędu Skarbowego o wpłaceniu 
wadjum w wysokości 5 proc. sumy oferowanej, 
7) podpis oferenta. 

Każda oferta winna być podpisana przez 
oferenta i nadesłana. lub złożona osobiście w 
zamkniętej i opieczętowanej lakiem kopercie z 
odpowiednim napisem.. Próbki artykułów oie- 
rowanych winne być złożone razem z ofertą 
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. 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
@ R   

SKŁAD SUKNA, WEŁNY 
i JEDWABIU 

Z. KAZA5KI 
WIELKA 36. 
Nsdeszły 

ostatnie nowości 
sezonu wiosennego 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, suknie i palta, 

Ceny wyjątkowo niskie! 

s # 
A 

  

   
   
        

     

Spróbujcie - porównajcie 
a przekonacie się 

wina wytwórni 
R 

Il lmełows 
WILNO 

6 

| 
są stare—leżałe, mocna i zdrowa. 

ŻĄSEJCIE WSZĘDZIE. 

: in 

  

Kino-Teatr 

„ADRIA“ 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. DEWI- 

ZY: Gdansk 174,25 — 174,68 — 173,82. 

Holandja. 359,60 — 360,50 — 358,70. Lon- 

dymi 30,62 — 30,77 — 30,47. Nowy York 
kabel 8,925 — 8,945 — 8,905. Paryż 35,05 

35,14 — 34,96. Praga 26,47 — 26,53—24,96 

Szwajcarja 172,0 — 172,63 — 171,71. Wio- 

chy 45,98 — 46,21 — 45,75. Berlin: w ©- 

brotach nieof. 212,70. Tendencja iniejedno- 

lita. 

[PAPIERY IPROC.: Pożyczka budowla- 

mia 41,15, Inwestycyjna 10550 — 106. Se- 

ryjna 111 — 11150. Konwersyjna 43,50. 

5 proc. kolejorsia 38,25. 6 proc. dolarowa 

57 — 56 — 56,75. 4 proc. dolarowa 54,70 

— 54 — 54,50. 4,5 proc, L. Z. ziemskie 40 
— 40,38 — 39,75 (dmobne). 4,5 proc. war- 

szawskie 41,75 — 42,13 — 42. — Tenden- 

cja dla pożyczek przeważnie mocna, dla li- 

stów niejedjnolita. к 

AKCJE: Bank IPolski 75. Starachowi- 

ce 10. Tendencja słabsza. ы 
POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Yor- 

ku: Dolarowa 54. Dillonowska 64,25 — 

65,25. Stabilizacyjna 55,50. Warszawska 
38— 38,50. 

DOLAR w obrotach prywatnyc: 8.885, 

RUBEL 4,71. 

Fiip 
  

  

  

     

pociągami i 
Warunki kupna: 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Ietniskowo - ogrodn'czo - budowlane 
nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę, 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Działki 
Kemunikacja 

; 
ži 

  

$półka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 4, m. 2, i 

arcywspanisła dźwiękowa komedjo łarsa w 10 ak 
TYGRYSICA _seasscyin 
  

Dziśl Wieczór zdrosego Śmiechu i zabawy! Ulubieńcy wszystkich 

į Flap za kratami więzienia Sing-Sing 
„ Nad program: Nslnowszy dźwiękowo śpiewny przebój p t. 

W rołgł. tuoe Velez, Monte Blue i Slim Summervilis 
    

    

h с 
dramst pos:ukiwac y zło 

  

OBWIESZCZENIE 

Zarząd Konkursowy Masy  Upadłościowej 
Domu Bankowego F. Winiski w Wilnie niniej 

szem zawiadamia, że w dniu 30 marca 1933 r. 

o godzinie 18-ej w gmachu sądów w Wilnie 

przy ulicy Ad. Mickiewicza Nr. 36 w sali nr. 

4 Sądu Okręgowego odbędzie się ogólne zgro 
madzenie wierzycieli Upadłego Domu Bankowe 
go z następującym porządkiem dziennym; 1) 

sprawozdanie Zarządu Konkursowego; 2) pro 

wizoryczny podział aktywów; 3) realizacja nie 

ruchomości; i 4) wolne wnioski. Prezes Za- 

rządu (—) Maks Lejbman — adwokat; czion 

kowie (—) Mojżesz Zajdsznur i (—) dr. Sze 

psel Milkonowicki. 
  

Matecjał sosnowy, | 
budulec, przy stacji Ponary do spize- 

dania dla pp. Osadn'ków Jagielłonow a, 

Ceny b. przystępne, mo:na z dosi:. 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —3. 
  

76-VI-K. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Winie, rewi- 

ru 8-gó z siedzibą w Wilnie przy ul. Połoc- 
kiej nr. 4 m. 12, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 29 marca 1933 r., o godzinie 10 ra- 
no, w Wilnie przy ul. Popowskiej Nr. 22 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Jana - Karola Rochowicza majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania mieszkania 7 
tytułu aktu obligu z zastawem mienia rucho- 
mego, oszacowanego na sumę zł. 3797. 

Komornik A. Rubom. 
  

UNET 
Sacjonalnej kosmetyki lecznienz: 

wiłno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
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. Z. P. 

  

    
T4-VI-K. 
OBWIESZCZENIE 

* Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 9-g0 
rewiru, K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Piekiet 
ło 3 — 12, na zasadzie 1030 UPC. ogłasza, że. 
w dniu 27 III. 1933 r. od godz. 10 rano w 
Wilnie, przy ul. Tatarskiej 12 odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, 
należących do Wiktorji i Teodora  Piotrow- 
skich na rzecz Jana Ziniewicza i składają - 
cych się z otomany, stołu, lustra i 6 krzeseł, 
oszacowanych na sumę zł. 450. 

Komornik K. Karmelitow. 

  

  

NASIONA 
Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- 

nych roślia pastewnych oraz łubinów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a. 

LEKaTZE OD 1-go MAJA 
RMON ROK | S 

ii ER "NIA ia 4- pokoi ze 
wszelkiemi wygoda - 

Ur Giasberg mi.. Oferty proszę skta 

choroby skórne wenc- dać do l-go kwietnia 

ryczne i moczopłciowe. w administracji „Sło - 
Wileńska 3, od 8 — 1 wa“ dla „Doktora”. 

1.4 — AST 5601. 
5 - POKOJOWE * 

  

    

  

  

ERC" - wykwintne mieszka- 
Kurno nowoczesnemi wygo - 

i SPRZEDAŻ dami do wynajęcia od 
wywvwwrrywowyw""py" nie odremontowane z* 
KUPIĘ zaraz. Kalwaryįska 69- 

małą maszynę do pisa m. |. tel. 11-46. 
nia używaną w dobry: - = 
stane. Oferty do Ad 2 fub 3 pokoje 
ministracji „Słowa* pod z wsz:lkiemi wygodami 
A, W. M. N O? ią kuchni 
SPRZEDAJĘ o wynajęcia. Piłsud- 

skiego 18 m.4, t 
Oborę czerwoną polską EE S 

stadnik wysokiego, POKOJU, idb dwóch, 
  

pochodzenia, 17 krów, poszukuje bezdzietne 
39 jałówek. Dowiedzieć małżeństwo.Oferty pod 
się Z. Ruszczyc Witol- I. K. do Redakcji „Śło- 
dowa 5. Tel. 11-72. wa“. 
-- ———-- į 1 

Dziś ot zymano Lekcie 

Sandacze  oamomsmazmw 
jeziorowe z chłodni w > 
łodzie Kg. 2 zł D/H ROBOWIT% « 
St BANEL i Ska — u. F RANCUZEĘ + 
Mickiewicza 23 tel 849 udziela lekcyj fear. v 
== — — — — — = skiego. —  Zgłosze „4 

Okazyjnie Mickiewicza 22 m, i* 
do sprzedanie od godz. 1l-ej do Z-+; 

z pow.dn wyjazdu bar- $ 
  

dzo niedrogo 2 162Ка  AAAAAAŁAAŁAGAŁÓA.... 
dębowe z msterscami POSZUKUŻ + 
mało używane, S'afxa 
nocna oraz chziselongue * PRACY 
oglądzć codziennie od | TYVYYYVYYVEVYVIYIY*- 
3do5, Bisłostocka 6 —1 
AOGDEREGEP R” EKONOM 
"YYYYWYYYYYYTYWYYYCY" samotny, praktyczny — 
Dzierżawy rolnik i leśnik, refe - 

rencje dobre. Wiłno 6 

ZARAZ & 
skrytka 4. 

do wydzierżawienia --  QOCHMISTRZYNI —- 
folwark 120 ha grun- samotna poszukuje po- 
tów ornych z łąkami say na wyjazd, lub w 
Poczta ŹZdzięcioł woj. mieście — może zastą- 
Nowogródzkie . — Za- pić panią domu, zaopie 
rząd maj. Strzała. St. kować się dziećmi albo 
kol. Nowojelnia. chorą osobą. Szkapier- 
=tLokaie" k i « na 36 m. 3. Szymkow- 

ska. 

FETTTYYTYYTYTEYYOTTY 
POKÓJ POPIERAJCIE 

DO WYNAJĘCIA 
dla kulturalnej 0sur» L 0 p p 

a LJ e Dąbrowskiego 12 m. * 

i i i a ОСЩаСАЕ 

rzeźbiarz Rafał Jachimowicz, mieszkają- 

  

rb. poszukuję mieszka- ® 

FELICJA ROMANOWSKA. 

Wileńska powieść kryminalna 
XXXIV 

— Psiakrew! — zakląłem w pasji: — 
— Psiakrew!... 

Właściwie zakląłem o wiele ordynarniei 
i w sposób bardziej wymyślny, ale to nie 
zmienia postaci rzeczy. 

Znów się znajdowałem w swym gabine- 
cie w Wilnie. Moja przyjemna kolacyjka w 
Lidzie, w towarzystwie podkomisarza poli- 
cji została przerwana, jak wiadomo, zja- 
wieniem się policjanta, który powiadomił o 

telefonie z Wilna. 
— Do telefonu proszą pana komisarza 

Mańkowskiego!... 

Telefonował prokurator Glass: 
— Niech pan natychmiast wraca do Wil 

na... Co?.. Pociągiem, aeroplanem, pieszo, 
konno, jak pan chcel. O dziesiątej najpoź- 
niej oczekuję pana... Nie mogę teraz mówic 
obszernie.. Otrzyma pan wyjątkowe pełi:o- 
mocnictwa.. Akcja zatacza coraz szersze 
kręgi... Komuniści wystosowali list do wo- 
jewody w znanej sprawie... Dziecko znaj- 
duje się u nich... Pan tak przypuszcza?... 
Właśnie, właśnie... Ale to należy przed- 
stawić niezwłocznie... 

I oto jestem znów w Wilnie.. 

Zmobilizowałem wszystkich agentów, 
rzucając ich' „w różnych kierunkach, po- 
dług posiadanych przeze mnie adresów; 
nawiązałem łączność z komisarzem, przepro 
dzającym na zlecenie prokuratora rewizje 
w mieszkaniach osób podejrzanych; — te-   

15) 

lefonowałem na wszystkie strony i sam 
przyjmowałem niezliczoną ilość  telefonicz- 
nych meldunków, — słowem, kręciłem się, 
jak w ukropie. 

Nieliczne chwile wytchnienia wypełnia- 
łem coraz ordynarniejszemi wymyślaniami, 
sam zresztą nie wiem, pod czyim adresem! . 

Byłem wściekły, jak cały legion szewców, 
ogarniętych szewską « pasją!... 

Zwykle, nim się przystąpi do tropienia 
przestępcy, każdy poważny detektyw od- 
twarza w swej wyobraźni obraz zbrodni i 
opracowuje plan wykrycia z taką ścisłą lo- 
giką, że sam prof Czeżowski mógłby poza- 
zdrościć! Niezawsze pierwotny plan jest 
trafny, wówczas uwzględnia się popełnio- 
ne błędy i tworzy się nową konstrukcję, 
również logiczną i konsekwentną w swem 
rozwinięciu. Ale jeżeli wszelkie nici rwą się 
haniebnie i człowiek rozprasza swą uwa- 
gę, próbując iść w kilku haraz sprzecznych 
ze sobą kierunkach, — zaczyna się skandal 
i męka. 

Znajdowałem się właśnie w takiej dc- 
nerwującej sytuacji. Pierwotny plan, u- 
względniający zbrodnię mamki, wziął w łeb, 
— całkiem niepotrzebnie marnowałem czas, 
tropiąc tę głupią babę, która i takby wpa- 
dła w ręce policji. Bandyci, których goni- 
łem jednocześnie, dezorjentowali mnie swo- 
ją bezsensowną akcją i wkońcu wprowa- 
Gzili mnie na jakieś idjotyczne manowce. 

Teraz ci komuniści. Jak oni się przypią- 

Młydawcai Stesisław Mackiewicz 

  
мЕ& 

tali do całej sprawy, jaka mogła być ich 
rola w porwaniu Agatki, nie zdawałem so- 
bie sprawy. Nie miałem wyraźnej, oprac»- 
wanej do najmniejszych szczegółów, ko:- 
cepcji. To było źle. To zwiastowało klęskę, 
lub przynajmniej szereg przykrych niespo- 
dzianek. Nie panowałem nad sytuacją. Tak, 
tak: dziś nie wstydzę się przyznać do tego 
bo sprawa rzeczywiście była niepowszednia. 

Płynąłem z prądem. Zjawili się komu- 
niści, więc tropiłem ich, nie wiedząc gdzie 
zaprowadzi mnie ten trop. Próbowałem tyl- 
ko tworzyć choć strzępy jakiej koncepcji, 
znaleźć jakąś myśl przewodnią. 

Jeden miałem niezawodny pewnik: mu- 
siała gdzieś być jakaś kobieta. Nie sposó» 
przypuścić, żeby porywający dziecko, nie 

mieli do pomocy jakiejś kobiety: mężczyz- 
na gotów jest porwać samego djabła, ale 
niańczyć się z bachorem nie zgodzi się za 
nic. To jedno. Teraz, — jeżeli to jest spraw- 
ka komunistów, wówczas obecność kobiety 
tem bardziej jest nieunikniona: doświadcze- 
nie wykazuje, że komuniści mają szczegó!- 
ną słabość do płci pięknej, która się staje 
objektem kolektywizacji. 

Kobieta. Musi być kobietą. 
Muszę mieć tę kobietę. 

XXXV - 

Dzwonek telefonu. Dlaczego telefon 
dzwoni nie jednakowo? Czasami jakoś. ii: 
trygująco-tajemniczo, jak gdyby chciał 
już zawczasu przygotować do niespodzian- 
ki. Czy może tak się tylko zdaje? Nerwy, 
psiakrew, — nerwy! 

— Hallo!... Słucham! 
— Panie naczelniku. Mówię od Rudnic- 

kiego... 

    p AUR: 

wydawnictwa „SŁOWA 

    

— zdaje się jestem na tropie... 
Na cały głos: ля 

V“ — Ach, czy trzeba tłumaczyć, że Gi- 
stedt jest wprost świetna!...  Zachwycają- 
ca! Co? właśnie, właśnie: tak zgrabnej, jak 
Gabrjelli.. 

Szeptem: 
— Ta, u której bywali Henryk D. i je- 

- go przyjaciele, siedzi tu... czeka na kogoś. 

Milczenie. 

— Hallo!.. Hallo!... Do djabła! Co za 

osioł ten lwasiewicz!... Nie nauczył się de- 
tychczas treściwego składania meldunków! 
Kobieta.. Może ona?!.. 

Kapelusz, laska ze sztyletem w środku, 
— jestem na ulicy. Auto mknie... 

U Rudnickiego pustki. O tej porze (jest 
czwarta po południu) prawie nikogo nie by- 
wa. Rozglądam się. lwasiewicza niema. Ża- 
dnej kobiety. Jakiś pan czyta „Muchę”. 
Dwaj inni cicho rozmawiają, — z wyglądu 
są to kupcy. 

— Pan Iwasiewicz zostawił dla pana 

kartkę... — panna Zosia wyciąga rękę z 

małą kopertą do biletów wizytowych. 

Rozrywam kopertę. Serwetka z bibułki, 

wymiętoszona, podarta na zgięciu. 
Z trudem odczytuję: 

„Wyszła r..zem z artystą R. Ja..imowi- 
czem. Idą w...erunku Zamkowej, zdaje S.,. 
na Ostrobramską, tak w...oskuję z ich - roz- 
mowy“. 

Szereg liter nie do odczytania: zamiast 
nich — dziura. Wszystko možna zrozumieč,   ale nazwisko artysty, nazwisko! O kim 
właściwie mowa? i 

Wiem, že istnieje malarz Roman  Jaki-   mowicz, mieszkający na Piwnej, ale jest też 
              

Iwasiewicz zniża głos prawie do szeptu: i 
cy na Bazyljańskiej. Który z nich mógł się 
spotkać z domniemaną komunistką? 

— Jak wyglądała ta pani i artysta, К№ - 
ry był z nią? 

Zosia nie wiele wie. Rozumiem: flirto- 
wała z Iwašieg 

l który z nich? Jakimowicz. czy Jachi- 
mowicz? Do stu piorunów: Jakimowicz, 
czy Jachimowicz??.. 

Tracę panowanie nad sobą... Ten Jachi- 
mowicz!... Cóż to za ananas! Nawet nazwi- 
sko splagjatował!.. Jak to Śleńdziński m - 
że tolerować!.. 

XXXVI | 

Znów w swoim gabinecie.. Znów telef"- 

ny, meldunki... Chaos w głowie.  Rewizje., 
przeprowadzone w mieszkaniu... nie dały 

pozytywnych wynikow... Iwasiewicz nie da 
je znaku życia.. Agenci gadają bzdurstwa, 

— byle gadać i wykazać się nadzwyczaj- 

ną gorliwością... Ze wszystkich stron pyta- 

nia: co i jak? Wojewoda, starosta, proku- 
rator, komendant policji.. Co mogę im pr- 
wiedzieć?... Piekło, jakiego już dawno w 
Wilnie nie było!.. 

Znów telefon. 
— Tak, to ja.. Rozkaz panie prokurat.- 

rze.. ' Co-o?.. Ałeż to niemożliwe!.. Nie, n.e 
dlatego, Owszem, wiem dobrze o jej zna- 
jomości z komunistami, ale... Przecież to 
będzie djabelska awantura!.. Pan prokusa- 
tor jest zbyt łaskaw dla mnie, ale szczerze 
wolałbym polecić komu innemu.. Zresztą, 
czy nie lepiejby było wziąć pod obserwa- 
cję... Rozkaz będzie wykonanył... Niezwło- 
cznie .zamelduję, ; 

D. C. N. 

     

Redaktor w/z Wttołd Tatarzyńsić. 
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