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NA WAWEL 
W jednem z pism opozycyjnych uka- 

zała się przedwczoraj wiadomość, że 

wymierzono obszerność komnat na Wa- 

welu dla zbadania, czy można w jednej 

z tych komnat pomieścić 555 uczestni- 

ków Zgromadzenia Narodowego. Próba 

wypadła podobno negatywnie. 

O ile wiemy, projekt Zgromadzenia 

Narodowego na Wawelu był w sferach 

rządowych poruszany, lecz żadnej decyzji 

nie powzięto. Żałowalibyśmy, gdyby 

piękny ten projekt miał się rozbić o wzglę 

dy czysto techniczne. Komnaty zam- 

kowe na Wawelu tworzą, jak wiadomo, 

amfiladę. Drzwi tej amfilady mogły- 

by być otwarte, a prezydjum Zgromadze- 

rnia Narodowego i jego Komisja skrutacyj- 

na przez cały czas pozostawać w sali 

największej, do której członkowie Zgro- 

madzenia Narodowego mieliby wstęp 

wolny przed, po i iw czasie oddawa- 
nia głosu. W Zgromadzeniu Narodowem 

nie można przecież dyskutować, ani 

przemawiać, przebieg tego Zgromadze 

nia ogranicza się do wywołania z listy 

aliabetycznej senatora względnie posła ce 

. lem przyjęcia od niego biuletynu wybor- 

czego i do ogłoszenia wyników głoso- 

wania. Zbyteczne jest aby w jednej sali 

zasiadało przy pulpitach 555 senatorów 

i posłów. Wystarczy, jeśli senatorowie i 

posłowie będą mieli nieskrępowany 

wstęp na salę skrutacyjną. Proklamowa- 

nie nowego Prezydenta może się odbyć 

z krużganków na dziedziniec wawelski. 

iło będzie prześliczne; aby zobaczyć 

coś tak cudnego, jak ten dziedziniec. 

trzeba jechać aż do Florencji. W tych 

krużgankach w obecności całego Zgro- 

madzenia i _ publiczności, umieszczonej 

na dziedzińcu, nowoobrany Prezydent 

może złożyć przepisaną przez konstytu- 

cję przysięgę, ponieważ według ustawy 

z 17 marca nie może tego uczynić w 

kościele. 

Z monarchicznego punktu widzenia 

ten projekt uświetnienia wyborów Pie- 

zydenta przez wtłoczenie ich do ram kró- 

lewskich, może być oczywiście bardzo 

silnie krytykowany. Znam polskich mo- 

narchistów, których: to wręcz  oburzy. 
Prezydent to „pan w meloniku*, to po- 

wszedniość i szarość republikańsko - 

demokratycznej prozy, Prezydent, 

sięgający po inscenizację w złocistych 

szatach polskiego renesansu, wspania- 

łego Zygmuntowskiego majestatu, Pse- 

zydent proklamowany z Wawelu, — to 

uzurpator, to ktoś, kto sięga po klejnoty, 

do niego nie należące. — „Poczekajmy 

na króła* — powiedzą. „Dla wyborów 

prezydenta akurat dobra jest ta sala о- 

becna, niedomalowana i niedokończo- 

ma, do której od czasu do czasu zalatuje 

atmosfera niedalekiej garkuchni hotelu 

dła posłów i senatorów". 

Król? — Jeśli wypadki w Niemczzcii 

istotnie spowodują restaurację monar- 

chiczną, w co, nawiasem mówiąc, nie 

wierzę, Sprawa formy  monarchicznej 

rządów stanie się dla naszej opinji pu- 

blicznej sprawą tak samo naturalną i 
możliwą, jak teraz wydaje się dziwacziią, 

nienaturalną, absurdalną. Ktoś może tak- 

że tutaj oburzy się i powie: „Cóż to — 

czy społeczeństwo polskie to takie bara- 

ny?“ Nie chcę zatrzymywać się dłużej 

przy tem delikatnem pytaniu i wracan: 

do kwestji. Wawelu. 

Pewna  majestatyczność w obiorze 
Prezydenta byłaby potrzebna zarówno 
urzędowi Naczelnika Państwa, jak pasta- 

mentowi. Subtelniejsi obrońcy naszego 
Parlamentu cierpią nad tem, że nasz 
Sejm nie ma w swej procedurze nic, co- 

by nadawało mu pewne formy, pewną 
dświętność, dostojność. Parlament an- 

gielski — ta prawie jedyna dziś w Euro- 

pie sprawnie działająca demokracja 

ma tysiące takich form, obyczajów, czę- 

sto dziwacznych, często niezrozumia- 

łych. Inne parlamenty zachowują także 

jakiś protokuł. U nas niema najmniejsze- 

go ceremonjału, poza chyba laską mar- 

szałkowską, której się zresztą nie używa 

tak, jaK za dawnych Sejmów, kiedy p-- 

dobnie jak żelazny młotek w parlamen- 

tach skandynawskich, zastępowała pre- 

zydjalny dzwonek swojemi uderzeniami 

w podłogę. Coprawda ta prostota odpo- 

wiada duchowi czasu. W Lidze Narodów 

ministrowie, dziennikarze i stenotypist- 

ki — wszyscy tłoczą się razem w ubra- 

uiach ' podróżnych "na jakiejś we- 

randzie i całość _ robi wrażenie 

wielkiej stacji kolejowej, a nie insty- 

tucji o wzniosłym programie ideowym. 

Ale specjalnie w Polsce pewna dekora- 

cyjność, teatralność jest niezbędna. Ze 

zdziwieniem skonstatowałem  niedawro, 

jak dodatnio wpływają berła i grono- 

staje uniwersyteckie na stosunek Poia- 

ków do nauki. 

Co do urzędu przyszłego Prezydenta, 

to przecież kilka dni temu uchwalił mu 

Sejm ogromne pełnomocnictwa. Nowa 

konstytucja dotychczas nie jest uchwa- 

lona, ale wszystkie kierunki, biorące ui 

dział w jej opracowaniu, zgadzają się 

co do rozszerzenia kompetencji Głowy 

Państwa. Znaczenie więc tego obioru bę- 

dzie olbrzymie, a w człowieku drzemią 

jakieś niewyraźne instynkty jakiś zmysł 

harmonji, równowagi, jakieś poczucie ai- 

chitektury, które wymagają, aby rzeczy 

olbrzymie, rzeczy o znaczeniu najpoważ- 

niejszem działy się zupełnie inaczej. Dwu 

nasta godzina na zegarze w noc Sylwe- 

strową bije zawsze inaczej, a przynaj- 

mniej żądamy od naszych zegarów, aby 

biła inaczej. 

Francuzi także jeżdżą do Wersalu, a- 

by wybrać swego prezydenta, chociaż 

ten człowiek będzie zerem  polityczneni 

przez cały czas swoich nominalnie rzą- 

dów. Polacy lubią dekoracyjność i for- 

mę — jest to zresztą cechą dodatnią. 

zbliżającą nas do narodów  Zachodu.. 

Kiedyś siedziałem z dziennikarzami gali- 

cyjskimi, demokratami,  radykałami i 

zwolennikami reformy rolnej. Nazwiska 

mogę wymienić, było to kilka lat temu. 

Nagle wszyscy zaczęli narzekać, dlacze- 

go tych kilku arystokratów, którzy we- 

szli do Senatu i Sejmu, nie ubrało się 

w  kontusze na otwarcie  parlanen- 

tu, jak to było we zwyczaju za 

czasów galicyjskich, jak to jest dziś sta- 

le praktykowane na wszystkich uroczy- 

stościach na Węgrzech. Reforma rolna 

powinna być najradykalniejsza, ale kon- 

tusze trzeba zostawić — rozumowali ci 

anowie. To też rozumiem, że gdyby 

rząd zdecydował się na Wawel, to nale- 

żałoby, aby przynajmniej ta część człon- 

ków parlamentu, która posiada stopnie 

wojskowe, przywdziała mundury. Tak 

samo uważałbym za bardzo pożądane, 

aby nowoobr:snego Prezyde:ta ktoś od- 

razu na Wawelu powitał w języku li- 

tewskim, a kto inny w języku ukraiń- 

skim. — Nie umiem  różnojęzyczności 

naszego państwa odłączyć od pojęcia 

jego wielkości i dlatego konieczność 

podkreślenia tej różnojęzyczności wprost 

odruchowo się u mnie wiąże z każdą 

chwilą, w której chciałbym widzieć ma- 

ximum uroczystego nastroju.. 

Ceniąc formy, ceremonjalne obycza- 

je i piękną inscenizację w chwilach wie- 

le znaczących, rozumiem dobrze, że tkwi 

w nerwąch współczesnej historji pol- 
skiej coś, co mogłoby poderwać  insiy- 
tucję Naczelnika Państwa na śpiżowy 
pjedestał, dźwignąć ją, jak sztandar, po- 

nad całą Polskę, i że to coś staćby się 

mogło bez żadnych ceremonij i marmu- 

rów wawelskich. Tem czemś byłaby zgo- 

da Józefa Piłsudskiego na wybór go na 

Naczelnika Państwa. Byłoby to połącze- 
nie formy prawnej z rzeczywistością, nas 
otaczającą. Byłoby to zapisaniem — а- 
łych kart, przygotowanych oto już od lat 
7-miu na nową konstytucję. Wtedy kie- 

dy Marszałek odrzucił w jego ręce skła- 

dany urząd — zadziwił nas wszystkich 

i, jak zawsze, okazało się później, jak 
dalece miał rację. Stanowił siłę dynami- 

czną, która Polskę przebudowała. Dziś 

jednak stosunki tak się ułożyły, że wszy- 

scy, nawet najzajadlejsza opozycja, z0- 

towa jest w Nim widzieć decydującego 

arbitra, źródło woli i rozkazów. Posta- 

wienie Go na miejscu konstytucyjnego 
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ROZMOWY 
©О KTÓRYCH NIE BĘDZIEMY WIE- 
DZIELI A MOŻE NIGDY SIĘ RIE 

DOWIEMY 
Boże! jak byłoby rozkosznie mieć wię- 

cej wiadomości, niż te, które wyczytać mo- 
źżna w tak: spóźnionej zawsze prasie zagra- 

nieenej! Jakże zazdroszczę urzędnikom na- 
szego ministerstwa spraw zagranicznych, 

którzy oczywiście mają szczegółowe ra- 
porty swoich placówek i o wszystkiem wie- 
dzą, wszystko zapewne już się im zgóry 
zapowiada, Ale próbujmy z tem co mamy, 
także coś zrobić, 

Depesze dzisiejsze dają nam dwie waż- 
ne informacje, poza doprawdy nieproduk- 
tywnem chwalenliem się, że bolszewicy są 
z nami, Pierwsza ważna informacja to, że 
pakt zawarty w Rzymie został zmodyfiko- 
wany. Ta modyfikacja jest jednak tego 
rodzaju, że z każdego jej zdania wygląda 
do nas możliwość rewizji gramic. Druga 
ważna wiadomość, to że Paul-Borcour po- 
wiedział jakoby, że odrzuca projekty rzym- 
skie. Ale trzeba przyznać, że ta druga wia- 
domość jest nad wyraz niejasno przez na- 

szą agencję sformułowana, 

Jeśli Francja naprawdę, stamowcżo i 
lategorycznie odrzuci, to wizyta rzymska 
wyjdzie nam tylko na dobre. Francja bę- 
dzie musiała się z nami więcej liczyć niż 
dotychczas i wogóle „wizyta rzymska', 
wbrew temu, co się spodziewano, przynie- 
sie wzmocnienie stanowiska mniejszych 
państw w Europie. 

Ale nie wiem, czy Framcja załatwi ta 

sprawę w sposób kategoryczny. Należy tak- 
że zwrócić uwagę ma pytanie, dlaczego 
Francja odrzuca, ° 

Otóż jest oczywista, że o braku sympa- 
tji Framcużów (myślę o rządzie, o decy- 
dujących czynnikach we Francji), do pla- 
nłów rzymskich decyduje nie obawa o nas, 
o ewentualne korzyści, któreby z tego wuy- 
ciągnął Hitler, ale decyduje tu kwestja 
Włoch. 

Odreucając sugestje rzymskie, Francja 
bromi już raczej Jugosławji i Dalmacji, a 
nie.nas, Nas broni tylko pośrednio, Poro- 
zumienie się miemiecko-francuskie było 
normalną drogą polityki, francuskiej. Pła- 
cenie Niemcom za przyjaźń, za spokój, za 
obłaskawianie się, ceną imteresów Polski, 
było także tą drogą normalną. Ale na na- 
sze szczęście wplątały się Włochy, Dzięki 
wizycie rzymskiej Francja musiałaby u- 
stępywać wobec już mie jednego, lecz 
dwóch swoich sąsiadów, dwóch Įkonluren= 
tów do godności decydującego mocarstwa 
na kontynencie Europy. I Francja tego nie 
chce. P, Paul-Boncowr źle się wyraża o wi- 
zycie rzymskiej, 

Co z tej sytuacji można wydedukować? 

Namyślmy się. 

Pamiętajmy, że dla Hitlera cała ta wi- 
zyła rzymska to pół-zwycięstwo, a pół- 
zawód. Włochy postawiły się w sytuacji 
arbitra o wojnie i pokoju, Włochy zajęły 
doskonałą strategicznie sytuację, pozwala- 
jącą im wybrać dwie drogi: mrzeciw Niem- 
com., jeśli Francja pójdzie ria duże ustęp- 
stwa dla Włoch, za Niemcami, jeśli Fran- 
cja okaże się tak jak dotychczas nie do 
pozyskania, 

Pamiętajmy, że Framcja to nagłe wy- 
wyższenie się Włoch odczuwa jako dotkli- 
wą swoją porażkę i jako duże niebezpie- 
czeństwo. 

W tych warunkach mależy przypusz- 
czać, należy się domyślać, należy węszyć, 
należy się obawiać jakichś rozmów między 
nawpółzawiedzionemi Niemcami, a podraż- 
nioną Francją. „Tamci* — t, j. Anglicy i 
Włosi „chcą rozstrzygać o nas bez nas. 
A no! spróbujmy poroemawiać o naszych 
losach bez udziału tych panów”. Wydaje 
mi się rzeczą naturalną, że chęć rozmów 
bezpośrednich powstaje już dziś za bron- 
zową koszulą Hitlera i za kamizelką p. 
Paul-Boncoura. Napewno nawet. Tylko, 
rzecz jasna, że te rozmowy będa tajne, bar- 
dzo tajne. V. Papen będzie je doradzał, a- 
le Hitler tak ciągle odgrażał się Francji, 
chociaż z jego mowy w Reichstagu widać, 
że mostów na Renie malić mie zamierza, 
Francuzi oczywiście nie będą chcieli swo- 
im sojusznikom czynić przykrości podob- 
nemi rozmowami w takiej chwili, w ltó- 
rej bardziej niż kiedykolwiek sojusznicy 
są im potrzebni, I dlatego my dzienniika- 
rze będziemy o tych rozmowach wiedzieli 
tyle samo, ile najlepsi dziennikarze ewro- 
pejscy wiedzie w czerwcu 1905 o rosyj- 
sko-niemieckim traktacie przyjaźni w 
Bjorke, to znaczy nie będziemy wiedzieli 
mie zgoła. Wątpię też bardzo, czy seczegó- 
łowe o nich sprawozdania posyłane będą 
do sojuszników francuskich, Ale że taka 
nieobowiązująca wymiana zdań odbędzie 
się, wydaje mi się rzeczą naturalną. Spo- 
dziewamy się jednak, że do niczeyo nie do- 
prowadzi, I może tylko kiedyś, za jakieś 
10 lat czy 20-cia, jakieś archiwa dyploma- 
tyczne obnażą nam szczątki, fragmentu 

tych rozmów. CAT. 

FEWYDESTR TRRETYPRA TE SZTTE W EOEOZRECZCZE 
Prezydenta będzie dyktowało nam kon- 
stytucję, a co do samego urzędu Naczel- 
nika Państwa, to znów, jak za Piastow- 
skich i Jagiellońskich czasów  zwiąže 
się go z legendą. 

Niestety jednak, nie słyszeliśmy żad- 
nej pogłoski, aby intencje Marszałka 

szły w tym kierunku. Cat. 
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Projekt Mussolini — Mac Donald TELEGRAMY 
PARYŻ PAT. — W ogólnych zary- 

sach projekt Mussoliniego paktu 4 mo- 
carstw składa się z następujących punk- 
tów: 

1) Zobowiązanie się do nieużywania 
przemocy „na okres 10 lat, opierające 
się na postanowieniach paktu Briand -— 
Keliog, paktu Ligi Narodów itd. Do te- 
go punktu Mussolini zamierza włączyć 
kwestję arbitrażu. 

2) Układ, dotyczący rozbrojenia. — 
Zwłaszcza Niemcy z pośród 4 wielkich 
mocarstw nie mogą zwiększać swych ar- 
mij, jak tylko za zgodą trzech pozosta- 
łych sygnatarjuszy paktu. Postanowie- 
nie to figurować będzie w specjalnej kon 
wencji rozbrojeniowej, jaka będzie opra 
cowana w Genewie. 

3) Zmiana istniejących traktatów, —- 
według procedury przewidzianej. pakte:ii 
Ligi Narodów 

4) Przygotowanie światowej koni2- 
rencji gospodarczej i finansowej. 

Właśnie co do tego punktu mają się 
rozpocząć rokowania między Francją a 
Włochami. 

Projekt powyższy powstał po rozmo- 
wach rzymskich Mussoliniego z Mac 
Donaldem. Nie mówi się w nim już o re- 
wizji traktatów, jak projektował począt- 
kowo Mussolini, łecz o przystosowaniu, 
odpowiednio do procedury, * przewidzia- 
nej paktem Ligi Narodów. Ustęp, doty- 
czący kolonij i mandatów w początko- 
wym projekcie został skreślony. Musso- 
lini nie stawiał zresztą żadnych prze- 
szkód W poczynieniu tych zmian. — W 
Rzymie oświadczają, że Niemcy okazują 
wielkie niezadowolenie z powod 
poprawek, wniesionych do projektu wło- 
skiego, 'który Hitler rzekomo miał już w 
zasądzie zatwierdzić. 

Francja pozostanie w ramach Ligi Narodów 
DALADIER O NIEPRZYJĘCIU PLANU RZYMSKIEGO 

PARYž PAT. — Premjer Daladier 
przyjął delegację socjalistycznej frakcji 
parlamentu, która przybyła celem zain- 
„terpelowania go w sprawie polityki za- 
granicznej rządu francuskiego. Premjer 
wyjaśnił powody, dla których nie uwa- 
2а та wskazane przyjęcie planu włoskie- 
go. Mianowicie Francja powinna pozo- 
stać wierna swej tradycyjnej polityce 
wobec mniejszych państw oraz swej 

2.5.5.R. wobec 
MOSKWA PAT. — Cała prasa so- 

wiecka wyraża nieukrywaną satysfakcję 
z powodu fiaska planu rzymskiego. 

„Izwiestja“ i „„Wieczerniaja Mosk- 
wa'* twierdzą, że posiada on ostrze an- 
tysowieckie. 

, Wojskowa „Krasnaja Zwiezda” za- 
znacza z ulgą, że plan rzymski uwiądł, 
nie zdążywszy rozkwitnąć. 

„Izwiestja* w obszernej depeszy ko- 
respondenta paryskiego z uznaniem wita 
ją oświadczenie Daladier i Paul - Bon- 
coura w komisji zagranicznej Senatu, że 
nikt nie będzie się Śśpieszył z rozpatry- 
waniem angielsko - włoskiego projektu. 
Pismo komentuje powyższe oświadcze- 
nie, jako odrzucenie planu rzymskiego 
przez Francję. „Izwiestja* przytaczają 
pozatem opinję „Gazety Polskiej* o p'e 
oleie paktu 4 mocarstw, drukując po- 

woli pozostania w ramach Ligi Naro- 
dów. 

Co do tego punktu delegacja socjali- 
styczna wyraziła swą aprobatę w spra- 
wie długów wobec Stanów  Zjednocze- 
mych oraz odroczenia płatności raty z 
dnia 15 grudnia r. ub. Premjer oświad- 
czył, że jego zdaniem należy poczekać 
na dalsze informacje co do stanowiska 
prezydenta Roosevelta w tej kwestji. 

paktu rzymskiego 
nadto grubym drukiem urywki artykuśu 
/LK.C. o polsko - sowieckim pakcie nie- 
agresji, jako podstawie do dalszego zwłi 
żenia między Warszawą a Moskwą. 

MOSKWA PAT. — Korespondent ge 
newski „Izwiestij“ komentuje odrzucenie 
angielskiego wniosku o odroczenie obrad 
konferencji rozbrojeniowej, jako drugą 
zkolei porażkę Wielkiej Brytanji w dzie- 
dzinie polityki zagranicznej. Decyzja kon 
tynuowania obrad stanowi — zdaniem 
„Izwiestij* — wyrażenie votum nieufro- 
ści dla obecnego prezydjum  konierencji 
rozbrojeniowej. Pismo przypisuje poraż- 
kę angielsko - włoską przedewszystkiem 
stanowisku delegacji polskiej, państw 
Małej Ententy, Turcji, ZSSR, a także mił 
czącemu poparciu dla ich akcji, mającej 
na celu kontynuowanie obrad przez de- 
legację francuską. 

ARESZTOWANIE KOMISARZA RZESZY 
DO WALKI Z BEZROBOCIEM W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Z polecenia ministra Goe 
ringa aresztowany został we czwartek wieczo 
rem komisarz Rzeszy dla walki z bezrobociem 
dr. Garecke. Aresztowany stoi pod zarzutem 
sprzeniewierzenia 2 funduszów publicznych 
większej sumy, którą miał zużytkować dla 0- 
sobistych celów politycznych. Dotychczasowe 
wyniki śledztwa obciążają dra Gerecke; w 
dużym stopniu. 

Wiadomość o aresztowaniu Gerecke: wy- 
warła w berlińskich kołach politycznych duże 
wrażenie. 

Również wczoraj policja polityczna aresz- 
towała posła socjal - demokratycznego z Lu- 

beki dra Lebera. Aresztowanie nastąpiło w 
chwili, gdy Leber udawał się na posiedzenie 
Reichstagu. 

W związku z zatrzymaniem ministra Sewe- 
ringa aresztowani zostali były sekretarz stanu 
w pruskie ministerstwie spraw  wewnętrz- 
nych Abegg i były radca  ministerjalny dr. 
Hirszield. Przeciwko  Seweringowi, wedle do- 
niesień prasy, narodowi socjaliści wystąpili z 
oskarżeniem, że jako członek gabinetu pruskie- 
go Brauna finansował z funduszów  publicz- 
nych kampanję wyborczą stronnictw prorządo- 
wych. 

Likwidacja strajku w kopalniach 
SUSNOWIEC. PAT. — Trwający od 

10 dni strajk górników na terenie ko- 
palńt Klimontow i Mortimer został dziś 
ostatecznie zakończony. Między godz. 13 

‚& 19 wojewoda Paciorkowski przybył na 
teren 'kopalń.. Robotnicy uprzedzeni o 
przyjeździe wojewody, opuścili szyby.- — 
Po przemówieniu wojewody, który wyja 
śnił robotnikom _ stanowisko rządu w 
sprawie udzielenia im pomocy oraz zako 

  

munikował o oświadczeniach, złożonych 
na jego ręce przez przedstawicieli Sos- 
uowieckiego T-wa Kopalń robotnicy 
strajk przerwali, poczem po 10-dnio- 
wym pobycie pod ziemią ,udali się do 
domów 'wraz z oczekującemi na nich ro 
dzinami. Wiadomość o zakończeniu straj 
ku wywołała w całem zagłębiu wielkie 
wrażenie i ogólne zadowolenie. 

z pn zz 

REZYGNACJA AMBASADORA 
HR. POTOCKIEGO 

WARSZAWA. PAT. Ambasador 

polski w Rzymie Jerzy hr. Potocki zgłosił 
rezygnację ze stanosjiska ambasadora Rze 
czypospolitej przy Kwirynale. Rezygnacja 
została przyjęta. 

ARABOWIE PRZECIWKO IMie....- jl 
Zxo6W DO PALESTYNY 

WIEDEŃ. PAT. — „Reichspost* dono- 

si z Jerozolimy, że do wysokiego komisa- 

rza angielskiego udała się deputacja ara- 
bów z żądaniem wydania zakazu sprzedaży 
żydom grumtów żydowskich i zakazu imi- 
gracji sjonistów, Wobec odmoxmej odpo- 
wiedzi wysokiego komisarza Arabowie po- 
staniowili zwołać na dzień 26 bm. kongres 
do Jaffy, na którym proklamowamnia będzie 
odmowa 'współpracy i stosowanie biernego 
oporu wobee Amnglji. Zaimaugurować ma tę 
politykę strajk generalny. 

ZAMORDOWANIE POLICJANTA 

WARSZAWA. PAT. — W mocy z 23 
ma 24 będący w: obchodzie miasta Ra- 

dzymina pod Warszawą dwaj funkcjonar- 
jusze Policji Państwowej spotkali na uli- 
cy podejrzanych osobników. Na wezwanie 
policji: „Stój, ręce do góry! osobnicy ei 
odpowiedzieli strzałami, z których jeden 
ranił śmiertelnie posterunkowego Amtonie- 
go Dembińskiego. Zarządzony matychmiast 
pościg mie dał dotychczas rezultatu. 

SUKCESY JĘDRZEJOWSKIEJ 
W LONDYNIE 

LONDYN. PAT. — W rozgrywkach o 
mistrzostwo Londynu na kortach krytych 
„lędrzejowska pokonała w piątek w pól- 
finale ssloją groźną współzawodniczkę — 
Amgielkę Stammers. Stammers uchodzi za 
jedmą z najlepszych rakiet Amglji i dlate- 
go już sam fakt zwycięstwa mad nią jest.- 
bardzo poważnym sukcesem  Jędrzejow- 
skiej. Nasza mistrzyni wykazała bardzo 
wysoką iklasę. Jędrzejowska zwyciężyła w 
trzech setach. Pierwszy set dla Jędrzejow- 3 
skiej 6:4 przy grze mniej więcej równej, 
IW drugim secie obie temisistki stoczyły 
uiezwykile zaciętą walkę, Set zakończył się 
zwycięstwein Stammers 9:7. Walka w dru- 
gim secie wyczerpała zupełnie siły Amgiel- 
ki tak, że trzeci set zdobyła Jędrzejowska 
względnie łatwo 6:2. 

Dzięki temu zwycięstwu Jędrzejowska 
wchodzi do finału mistrzostw Lomdymu na 
kortach krytych. W finale tym, który zo- 
stanie rozegrany w sobotę, Jędrzejowiska 
spotka się z majlepszą rakietą Anglji Bet- 
ty Nuthal. * 

WICHURA NAD WSCHODNIĄ 
SŁOWACCZYZNĄ 

KOSZYCE. PAT. — Nad wschodnią 
Słowaczyzną i Rusią Zakarpacką od 3 dni 
panuje silna wichura, która wczoraj osią- 
gnęła pumkt kulminacyjny. W wielu miej- 
scowościach wiatr pozrywał dachy z do-- 

mów i powyryjsał z korzeniami drzewa . 
amowiemie kio- 

  

przydrożne, poxpdując 
munikacji. Na Rusi Zakarpackiej wichu- 
ra spowodowała wielkie spustoszenia mw“ 

gminie Hafńikówce, gdzie między innemi o- : 
przytłoczył . balony został stuletni buk i 

stojącą opodal chatę. 
  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W 14-tym dniu 

ciągnienia 5-tej klasy 26 Polskiej Państ- 
wowej Loterji Klasowej, główniejsze wy- 
grane padły na następujące mumery: 

15 tysięcy: 2.270, 6.090, 107.740, 10 ty- 
sięcy: 90.282, 5 tysięcy: 110.582, 131.560, 
146.465. 

DOLAR W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. Przedgiełda: Do- 

lar papierowy 8,875 w żądaniu, 8,8725 w 
płaceniu, dolar złoty 9,05, rubel 4,785. 

Rozoiqzanie placówek 0.0.P. i zo. hallerczyków 
W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIEM 

KRAKÓW PAT. — Na podstawie roz 
porządzenia o stowarzyszeniach z dnia 
27 10. 1932 r. Dz. U. R. P. 94 poz, 808 
władze administracyjne województwa 
krakowskiego rozwiązały i zawiesiły na 
terenie województwa wszystkie placów- 
ki OWP i oddziały Hallerczyków jako 
zagrażające dobru państwa i zabronily 
noszenia wszelkich mundurów i odznak 
Osoby, które będą nosiły jakiekolwiek 
odznaki po rozwiązaniu OWP i oddzia- 
łów Hallerczyków będą pociągane do 
odpowiedzialności karno - sądowej. 

Placówki te prowadziły akcję anty- 
żydowską a nieodpowiedzialni kierowni- 
cy pobudzali niedoświadczoną młodzież 
do zaburzeń antyżydowskich, zwłaszcza 
w powiecie białskim. Edward Zajączek, 
Mianowski i inni przywódcy organizacji 
prowadzili czynnie robotę antyrządową, 
szerząc hasła bezwzględnej walki z ży- 
dami i z rządem. 

Oddziały Związku Hallerczyków na 
terenie województwa krakowskiego już 
od dłuższego czasu przekraczały zadania 
i cele, zakreślane postanowieniami sta- 

tutu, i zamiast „działalności kulturalno - 

oświatowej* i „społeczno - państwo- 
wej” z wyłączeniem polityki, jak brzmi 
odnóśny punkt statutu, poszczególne od- 
działy zajmowały się wyłącznie sprawa- 
ni politycznemi, organizując na obsza- 

rze województwa krakowskiego cały sze 
reg nielegalnych wieców i zgromadzeń 
antyrządowych. с i 

Nieodpowiedzialna agitacja Związku 
Hallerczyków i OWP doprowadziły w 
ostatnich dniach do znanych zajść w po 
wiecie żywieckim. Zorganizowane bandy 
uzbrojone w kije i siekiery, a nawet re- 
wolwery i karabiny na dane hasło urzą 
dziły równocześnie w kilku miejscowoś - 
ciach powiatu żywieckiego napady na 
sklepy i domy żydowskie, rabując i ni- 
szcząc mienie obywateli. Dopiero dzięki 
stanowczym  zarządzeniom władz ta 
zbrodnicza akcja została w zarodku stłu 
miona i zarządzenia te zapewniły spo- 
kój i bezpieczeństwo obywatelom. 

NA ŚLĄSKU Е 
KATOWICE PAT. — Zawieszono i 

rozwiązano organizację Podhałański Gd 
dział Okręgowy OWP w Bielsku wraz z 

placówkami powiatowemi i grodzkie-- 
mi na terenie działalności tego Okręgu. 
Rozwiązano również stowarzyszenie Pia - 
cówka Okręgowa Związku Hallerczyków 
w Bielsku na całym terenie działałności 
tejże placówki. 

W KALISZU | 
KALISZ PAT. — Rozwiązana została tutej- . 

sza placówka OWP. Dokonano aresztowań. 
członków OWP na terenie Kaiis'a i poblis- 
kich miasteczek. Władze bezpieczestwa wczo 
raj w nocy przeprowadziły rewiziė wśród dzia 
łaczy OWP, w Kaliszu. Ujawniono bogaty ma 
terjał obciążający w postaci broszur, ulotek i 

nawołujących do zorganizowania | instrukcyj, anizo 
wystąpień antyrządowych. W Kaliszu areszto- 
wano m. in. kierownika OWP na Kalisz Gar- 
dalirskiego. . 

W dniu dzisiejszym cały materjał obciąża- 
jacy znaleziony w mieszkaniach czy O. 
W. P. został przekazany sędzieniu šledczemu 
Sadu Okręgowego w Kaliszu. Również w Błaż 
kach przeprowadzono rewizje wśród członków 
OWP, którzy usiłowali w dnia 21 bm. zorgani- 
zować ekscesy antyżydowskie, kiedy to kilka 

osób zostało poturbowanych. Wszystkich prze 

wieziono do Kalisza, gdzie osadzono ich w a- 
reszcie śledczym. Rewizje przeprowadzono 16- 
wnież w lokalach OWP w Sieradzu, przyczem 
ujawniono wiele materjału obciążającego. 
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šILVA RERUM 
 Dedykacje... Jest to specjalna galęž 

literatury, o której nie wiele osób wie. 
Któż z literatów nie ma na swem su- 

mieniu setek dedykacyj?.. Pozornie jest 
to błaha rzecz: skreślić parę słów zdaw- 
kowej uprzejmości, oddając komuś książ 
kę. Ale w rzeczywistości jest to sztuka 
bardzo skomplikowana. Jakiemi tytułami 
ozdobić nazwisko człowieka, któremu 
się dedykuje książkę, jakiemi przymiot- 
nikami podkreślić jego cnoty i zalety, —- 
jakie wreszcie uczucia należy wyrazić, 
polecając się łaskawej pamięci?... 

Za dawnych czasów jakże długie, u-- 
roczyste i patetyczne były dedykacje 
drukowane, ozdabiające pierwsze karty 
niemal każdej książki! 

ABS (85) przytacza przykłady sta- 
rych dedykacyj, pisanych odręcznie: 

Oto dedykacja na stronach tomu pierwsze- 
go rozprawy Józeia Bema „O machinach pa- 
rowych'* (Lwów 1829): „Jako pamiątkę podró 
ży, razem odbytej w Prusiech, Hrabiemu Wia- 
dysławowi Plater (!) ofiaruje Autor". 

Skromnie i prosto! To pisał „b. kapitan 
korpusu artylerji i inżynierji polskiej, kawaler 
Legji Honorowej", który niebawem  wsławić 
się miał pod Ostrołęką, a potem w więgierskien1 
powstaniu. 

Autor tak świetnych „Pamiętników kwesta 
rza" — Ignacy Chodžko, posyłając do Paryża 
„Dwie konwersacje. z przesziości* (Wilno 
1857) pisa! na nich: „Mojemu Kochanemu Bra- 
tu Leonardowi Chodźkowi(!) Kochający go 
najtkliwiej Autor". 

Tenże sam Chodžko na przedrukowanych 
w Wilnie w 1860 r. młodzieńczych „Próbach 
nowego  dykcjonarjusza*, drukowanych w 
„Wiadomościach Brukowych* pod pseudoni 
inem Wirszajtosa, notuje: „Kochanemu  Leo- 
nardowi na rozrywkę Wirszajtos. Wilno 1860 r. 
8 czerwca“. В 

Z temi dwiema dedykacjami wiąže się in- 
na: „P. Leonardowi Chodžce w Paryžu Autor 
obecnej książki, czcicieł i niegdyś przyjaciel 
Waszego zasłużonego brata, na pamiątkę tę 
biograiję przesyła Wł. Syrokomia dn. 12 — 24 
Stycznia 1862 Borejkowszczyzna'. To słowa z 
kart „Życia i pism Ignacego Chodźki”, które 
Syrokomla ogłosił w Wilnie w parę miesięcy 
po śmierci Chodźki. 

Dedykacje zasługują na analizę i do- 
kładne zestawienie; są one przgglewszyst 
kiem niesłychanie charakterystyczne i wy 
mowne, pomimo całą swą banalność. Mi- 
mowoli autor wypowiada się, wykazując 
stopień oryginalności swego talentu. 

Teraz dla odmiany coś z Galicji: dedyka- 
„cja na „Listach z pod Lwowa*, ogłoszonych 

przez zapałczywego wroga Chodźki, pośrednio 
sprawcy szybkiej jego śmierci — Kornela Ujej- 
skiego. Na lipskiem wydaniu z 1861 r. napis: 
„Czytelni Towarzystwa p. n. Kościuszki w St. 
Gallen przesyła K. Ujejski. Lwów, d. 17/7 863“. 
Może tylko ogromne kropki zdradzają tempe- 
rament tego płonącego zapałem publicysty, 
który nie miał bodaj równego sobie pod wzgię 
dem siły przekonania, z jaką pisze. 

A oto słynny malarz dedykuje „Odczyt o 
malarstwie" (Lwów 1877) niemniej słynnenu 
pisarzowi, podobno... nieprawemu synowi zna- 

_ nego choćby z „Dziadów* profesora wileńskie- 
"go, Pelikana: „Wielmożnemu Panu Juljanowi 
Klaczce w dowód serdecznej przyjaźni Henryk 
Rodakowski“. 

Podpis z ogromnym, jaśniepańskim wykrę- 
tasem, który dziś już nie uchodzi. 

To wszystko niepublikowane dotąd dedy- 
kacje rękopiśmienne z książek Bibljoteki Rap- 
perswilskieį, zebrane przeze mnie do opraco- 
wywanej pomału antologji polskiej dedykacji. 
Na zakończenie jeszcze słów parę Deotymy z 
jej „Adama Piuga“ (Warszawa 1903: „Stani- 
sławowi Krzemińskiemu, prawdziwemu przyja- 
cielowi Adama Pługa, w dowód wysokiego 11- 
znania przesyła autorka". Na ogromnej, pierw 
szej stronie „wizerunku* Pługa, który teraz po 

- dziwnie osobliwej wędrówce, znalazł 
moich zbiorach Deotyma nakreśliła to drobniu 
sieńkiem pismem, jakby wstydząc się czegoś. 

Przytoczone przykłady nie są zanad- 
to ciekawe, gdyż nie wykraczają poza 
szablon; możnaby było znaleźć przykła- 
dy bardziej charakterystyczne. 

Może kto się zajmie tem? 
Lector. 

  

: | Daj skrzydła swym iustom, 
korzystaj z poczty iotniczej! 

Lis y lotnicze nadawać 
wożna w Urz, Poczt. 
i.b wrzuesć go spec- 
falnych skrzynek które 
pomieszczone są ma 
dworcu kolejowymi na 
budynku B ci Jacłkow 
skich. Opłata za zwy- 
słąlist lotniczy wynosi 

В tylko 50 gr. — za kar- 
tę 45 gr.   

się w 

Proces Rily Gorgonowe 
SŁe w O 

] 
(Telef:nem od szecjalnego wysłannika z Krakowa) 

ZAKOŃCZENIE ROZPRAWY 
CZWARTKOWEJ 

Już od południa odczuwało się pod- 
czas czwartkowej rozprawy znużenie. 

Kończył był właśnie zeznawać Czaj- 
kowski w swej seledynowej koszuli. Wy 
stąpił świadek Appel, którego kurtuazja 
wobec oskarżonej wywołała wśród. pubii 
czności parokrotnie wybuchy Śmiechu, 
działając orzeźwiająco, poczem zezna- 
wał krótko szofer, zatrudniony w iirmie 
Zaremby. Niski, tęgi, okrągły z przy- 
strzyżonemi wąsikami i łysawy  szoier 
wahał się w zeznaniach. Jak prokurator, 
tak i obrona 'wytykali mu rozbieżność 
między tem, co mówił teraz i tem, co 
zeznawał na śledztwie pierwotnem. Te- 
raz bronił on raczej oskarżonej, podczas 
gdy w śledztwie stosunek jego do Gor- 
gonowej nie był życzliwy. Na te różnice 
wskazywał prokurator. 

CHWIEJNE ZEZNANIA 

Na pytanie przewodniczącego, jaka 

atmosiera panowała w domu Zarembów, 

jak odnosiła się Gorgonowa do dziec: 

Zaremby i do własnego dziecka, świa- 
dek odpowiada temi słowy: 

— Dzieci Zaremby nie żaliły się na 

Gorgonową, a do własnego dziecka od- 

nosiła się dobrze. 

Tu prokurator upomina świadka: — 

Przecie w śledztwie pan twierdził, że 

Gorgonowa źle obchodziła się z dzieć- 

mi, które mieraz żaliły się na nią, włas- 

ne zaś dziecko szarpała i biła.. 

Sprzeczność tę tłumaczy świadek nie 

porozumieniem. Mówiąc „szarpała”, my- 

Ślał o zwykłem karceniu dziecka, jak się 

to nieraz w domu zdarza. 

Charakter Gorgonowej w ogólności 

określa jako gwałtowny i popędliwy: 

W stosunku do służby była ostra i szor 

stka. 
Zeznania Wiśniowskiego wydają się 

chwiejne. Widać, że mu z trudem przy- 

chodzi definjowanie pewnych faktów. I 

w samej rzeczy, niełatwo jest zdecydo- 

wać się na krok stanowczy, gdy się CZU- 

je; jak dużo może od każdego słowa za- 

leżeć. Tylko Kiszakiewicz potrafił decy- 

dować bezapelacyjnie. Tylko Czajkowski 

umiał stwierdzić z niezachwianą pewnoś 

cią, że przy nikłem świetle lampy, w 

momentach grozy i obezprzytomnienia 

wobec trupa Lusi wyraźnie widział 30, 

'cm. wystającej z pod futra Gorgonowej 

seledynowej koszuli. Całkiem na miejscu 

była przeto uwaga adwokata Ettingere, 

zwrócona do Czajkowskiego: — „Wido- 

cznie w takiej chwili patrzał pan tylko 

na koszuię.“ Odmierzyč 30 cm. jest istot 

nie nielada sztuką, zwłaszcza wobec te- 

go, że Tobjaszówna dostrzegła tylko rą- 

bek koszuli o 5 cm. Z zestawienia po- 

wyższych zeznań wynika niezbicie, jak 

subjektywne są wrażenia i spostrzeże- 

nia świadków, jak wątpliwą wartość ma 

ja rekonstrukcje tych wrażeń, uskutecz- 

niane po roku. Dlatego też zrozumiałą 

staje się dla mnie chwiejność Wiśniow- 

skiego, zrozumiała niepewność, z jaką 

charakteryzuje on stosunek wzajemny 

Gorgonowej i Zaremby. 

„CZUŁY, CZY MNIEJ CZUŁY?* 

Czy ten stosunek był czuły, czy mniej 
czuły? — pyta przewodniczący. — Jak- 
że trudno na takie pytanie odpowiedzieć. 

— Jak to w małżeństwie się traiia, 
— mówi poprostu Wiśniowski i czyż 
nie ma racji? Możnaby go dalej pytać: 
Jak się w małżeństwie trafia? — Odpo- 
wiedziałby niewątpliwie: —— Różnie. — 
To „różnie zależeć będzie jeszcze od 
poziomu kulturalnego i towarzyskiego 
małżeństwa. Zresztą, co właściwie mógł 
zauważyć Wiśniowski? Woził Gorgono- 
wą co sobotę autem do Lwowa, dosta- 
wał kolację w Brzuchowicach, jadł tak- 
samo jak iwszyscy domownicy z doda- 

  

- „Biedule” i ich ofiary 
Z przyczyn bliżej nie znanych i w 

celu ściślej nie określonym,  prezydjumn 
zarządu Związku Literatów w Wilnie zor 
ganizowało w ostatnich czasach szereg 
„bedulskich“ Śród Literackich. 

Posiadały te Środy wielką  aktual- 
ność ze względu na zbliżającą się sied- 
miomilowemi krokami wiosnę, na czas 
wiosennych roztopów. Było na tych śro- 
dach dużo, bardzo dużo wody, ale nie- 
bezpieczeństwo nie zagrażało nikomu: 
woda była płytka — po kostki najwy- 
żej!.. 

Publicznośc sarkała. Nie dziwimy się 

jej: wiosna budzi nietyłko dobry humor, 
ale i dobry apetyt, — stwierdzono za- 
tem, że im więcej jest „„wiosny* w refe- 
ratach, tem większą uwagę zwraca pu- 
bliczność na herbatę i ciastka. Na tem 
tle łatwo o konflikty. 

A więc coś jest nie w porządku. 
Nie można załamywać rąk z tego ро- 

wodu, że ta lub inna Środa nie znajduje 
się na odpowiednim poziomie, nie moż- 
na się dziwić i temu, że trafi się szeieg 
słabych Śród, ale zastanawiają pewne 
okoliczności, które mogą całkowicie zni- 
weczyć bardzo pożyteczną akcję wiecza- 
rów literackich. 

Tak jakoś się składa, że na Środach 
literackich popisują się prawie wyłącz- 
nie literaci przyjezdni, gwiazdy bynaj- 
mniej nie pierwszej wielkości. Uprzej- 
mość gospodarzy zwykłe jednak nie ma 
miary i naokoło przyjezdnego literata 
wznosi się tak odurzający dym kadzideł, 

że najbardziej opanowanemu człowieko- 
wi zaczyna przewracać się w głowie. 

Już powitalna, stereotypowa formuł- 
ka wznosi gościa na Olimp: 

— Nie potrzebuję przedstawiać pań- 
stwu dzisiejszego  prelegenta(-kę), — 
jest on (ona) tak dobrze nam wszystkim 
znany (-na), że... i t.d. 

Nikt z publicźności nie ma odwagi 
przyznania się do tego, że nic właściwie 
nie wie o przyjezdnej znakomitości, — 
odrazu więc uprzejme oklaski na kredyt. 
Później będą jeszcze bardziej uprzejnie 
oklaski na pożegnanie... I ciche westchnie 
nia, i dość głośne narzekania... 

To jest zastanawiające: najbardziej 
ambitny element społeczeństwa, jakita 
zwykle są literaci, w Wilnie, wykazuje 
niesłychaną pokorę i niemrawość, Lite- 

raci wileńscy zdobywają się nietylko na 
zdumiewający altruizm, stwarzając swym 
kolegom z innych miast polskich teren 
popisów w Wilnie, ale obnoszą się z byle 
pisarzem, jak z ósmym cudem świata! 

Czemu tak się dzieje? Czyżby w Wil 
'nie naprawdę była taka nędza, że każda 
„biedula* warszawska, czy też poznań- 
ska wyrasta na tle wileńskiem do roz- 
miarów genjusza?.. 

I jaki jest cel w organizowaniu cał- 
kiem przygodnych występów literatów z 
innych miast, którzy traktują Wilno, jak 
Pipidówkę?.. Przecież to w ostatecznym 
wyniku nie przynosi nikomu żadnej ko- 
rzyści. Literaci wileńscy nie zdobędą dla 
siebie wdzięczności za to, że udzielili gło 

niem flaszki piwa. Przypuszczam, że 
prywatne życie małżeństwa pozostawa- 
io dla niego tajemnicą. Chyba, że oma- 
wiając je, opierać się będzie na plotkach 
i domysłach, czego wszakże — jak wi 
dać — nie chce robić, stąd jego chwiej- 
ność. Niema jej natomiast "objaszówna. 
Popada ona w rozterkę dopiero wów- 
czas, gdy przewodniczący upomina na 
świętość przysięgi. 

TOBJASZÓWNA 
Wchodzi oto na salę. Niska, skrom- . 

nie ubrana, brzydka stara panna. Imię, 

nazwisko, wiek. Trzydzieści cztery 

mówi cichym głosem. Odpowiedzi nie 

dosłyszał przewodniczący i zdaje się, 

że jest zdumiony. — Trzydzieści pięć-— 

powtarza Tobjaszówna i rozpoczyna ze 

znania. 
Mówi wciąż szeptem. Tak dalece 

szeptem, że przewodniczący nakazuje 

jej przysunąć się do stołu. Trzeba do- 

brze nadstawiać ucha. Głos jej mętny. 

Po pół godzinie zeznania jej stają się nu 

żące. Za oknem ponury, ołowiany dzien, 

a tutaj mleczne kule elektrycznych lamp. 

O godzinie 4-ej po południu znuże- 

nie ogarnia całą salę. Niepodobna już 

dłużej wytrzymać. Wszyscy są wyczer- 

pani i zdenerwowani. Po czwartej ogło- 

sił przewodniczący przerwę do 7,30 wie 

czorem, potem zaś około pół do dwuna- 

stej zamknął posiedzenie, odraczając 

wznowienie obrad do dnia 28 marca. 

Te kilka dni to poprostu wypoczynek 

w tym procesie, pełnym napięcia ner- 

wów i mózgów. 
Po Tobiaszównie zeznaje radjotech- 

nik Matula, mieszkaniec Brzuchowic. JC- 

szcze zrana słyszy się wśród publiczno- 

ści i dziennikarzy: „Tobjaszówna bę- 

dzie oskarżała, Matula będzie bronić. * -- 

istotnie tak się też stało. 
Tobjaszówna pełniła u Zarembów o- 

bowiązki służącej od pierwszego paz- 

dziernika 1931 roku, bezpośrednio po Be 

kierównie, aż do tragicznej śmierci Lu- 

si. Przeżyła w tym domu noc mordu. Po 

charakterystyce Gorgonowej, która wed- 

ług Tobjaszówny, była, niedobra dla 

wszystkich, szczególnie dla Lusi, pragną 

cej wydrzeć się czemprędzej z tego do- 

mu, gdzie lękała się otrucia, Tobjaszów 

na rozpoczyna odpowiadać na pytania 

przewodniczącego, dotyczące pamiętnej 

nocy. 

TRAGICZNY WIECZÓR 

— Co robiła Gorgonowa przez cały 

dzień, kiedy nastąpiła śmierć Lusi? — 
bada przewodniczący. 

Była blada, zdenerwowana, nie za- 

chowywała się tak, jak zwykle. Chodzi- 

ła jakby w wielkim bółu, Przy koiacji 
siedzieli wszyscy: Gorgonowa, Zaremb2, 

Staś, Lusia.i Romusia. Lusia cieszyła 

się bardzo, że wyjedzie do Lwowa i bę 

dzie miała własne mieszkanie, a Gorgo- 

nowa siedziała ze spuszczoną głową. 
— Cóż było potem? 
-- Potem Gorgonowa poszła do sie- 

bie i zabawiała małą. ja przyniosłam 

wody w miednicy i prócz tego w szklan 

ce dla p. Zaremby. | 
Kiedy położyła się Gorgonow/a? 

— Nie pamiętam, ale kiedy niosłam 
wadę, Gorgonowa była już w sypialni. 

ZDAJE SIĘ, W SELEDYNOWEJ... 

-— A w jakiej koszuli była Gorgono- 
wa? Koloru nie pamięta pani? W białej 
czy kolorowej? 

Normalnie każdy objektywny Świa- 
dek na takie pytania odpowie: „albo w 
białej, albo w kolorowej* — Tobjaszów 
na odpowiada inaczej: 

— Zdaje się, że w seledynowej. 
Odpowiedź ta budzi śmiech wśród 

pub'icznošci. 
Adwokat Ettinger, przyczaiwszy się 

już uprzednio wespół z innymi obrońca- 

su ludziom, nie mającym nic do powie- 
dzenia, literaci przyjezdni nie zwerbują 
sobie czytelmków, bo przykra  znajo- 
mość pozostawi po sobie ślad na dłuż- 
szy czas, — wreszcie literatura polska 
nie opromieni się żadnemi blaskami, je- 
żeli reprezentować ją będą ludzie bardzo 
pewni siebie, bardzo okadzani, ale... 

| To, co się dzieje w Wilnie, może 
się = tylko w Wilnie, jedynie w Wil- 
nie!.. 

Ulegamy jakiejś psychozie przesad- 
nej uprzejmości, graniczącej z przykrem 
nadskakiwaniem. Niech przyjedzie do 
Wilna byle cudzoziemski  dziennikarzy- 
na, już koło niego zaczynają skakać lu- 
dzie najpoważniejsi, reprezentujący wła- 
dze państwowe, samorząd, naukę... Niech 
się zjawi do Wilna grupka, łotewskich 
czy estońskich piłkarzy, narciarzy, czy 
innych sportowców, — już się organizu- 
je dla nich raut (a jakże!), na którym 
stanowczo musi być pan wojewoda i pan 
prezydent miasta, no i rektor uniwersy- 

tetu, rzecz jasna!.. 
Właśnie: stanowiska czołowe w spo- 

łeczeństwie wileńskiem przerabiamy na 
jakieś wspaniałe dekoracje do przyjmo- 
wania gości!... Na wielu idjotycznych 
rautach muszą bywać wojewoda, rektor 
czy prezydent miasta, wiele niestrawnych 
obiadów i kołacyj muszą zjeść w towa- 
rzystwie osób, które ich absolutnie nie 
interesują, wiele banalnych przemówień 
muszą wygłosić, — a przedewszystkiem 
wiele niezmiernie drogiego czasu muszą 
zmarnować, — tego nikt nie zliczy, nad 
tem myśmy się nie zastanawiamy wcale!.. 

Nasi dygnitarze stanowczo muszą roz 
począć walkę z tą zdegenerowaną wileń- 
ską gościnnością. We wszystkich urzę- 

    

mi, słysząc odpowiedź Tobjaszówny, ro 
bi minę na temat: Tum ją czekał — i 
zwracając się do sądu oświadcza złoś- 

liwie: 
— Pan pyta: „biała czy. kolorowa, 

a ona odrazu: „seledynowa'. 
Jasne jest dla wszystkich, że Tobja- 

szówna miała tę odpowiedź przygotowa- 
ną. Usposabia to do niej nieufnie. Prze- 
wodniczący reaguje ostro na odpowiedź 
Tobjaszówny: 

— Niech pani powie pod przysięgą. 
To może mieć ogromne znaczenie. 

— Koszula — odpowiada Tobja- 
szowna wymijająco — pamiętam, miała 
wstążeczki. 

— Czy widywała pani kiedyindziej 

Gorgonową w seledynowej koszuli? 
— Owszem, widziałam — w ten wie 

czór. 

ŚWIADEK UCHYŁA SIĘ 
OD PRZYSIĘGI 

— Może pani stwierdzić pod przy- 

sięgą, że Gorgonowa miała na sobie se- 

ledynową koszulę?. A 

— Pod przysięgą tego zeznać nie 

mogę. — odpowiada Tobjaszówna, spu- 

szczając głowę. : = 

W dalszym ciągu następuje opowiesc 

o wypadkach nocnych. Tobjaszówna za- 

paliła lampę na całą .noc, wreszcie usnę- 

ła. Usłyszałam jakiś głos: „Lusia, Lu- 

sial* To Staś dwa razy wymówił. Obu- 

dziłam się, pomyślałam, że to już dzień, 

trzeba dać Śniadanie. Potem słyszę, jak 

Staś jęczy i płacze, a potem wbiega da 

kuchni, mówiąc, że Lusia zamordowana. 

Jak pani mogła słyszeć w kuchni 

słowa Stasia, kiedy Staś wypowiedział 

je w jadalni? : 

Tobjaszówna plącze się. Zdaje się 

jej, że lufcik był trochę otwarty. Wresz-: 

cie może to było ze snu. Pamięta tylko 

dokładnie, jak Staś wbiegł do kuchni, a 

ona niechciała wierzyć, że Lusia zamor- 

dowana. Potem znaleźli się wszyscy w 

pokoju. Próbowano ratować Lusię, pod- 

noszono ją do góry. Za 5 minut przyszła 

Gorgonowa i znowu wysuwa się na 

pierwszy plan zagadnienie koszuli: 

— jak była ubrana? — pyta prze- 

wodniczący. 3 
— We futro, kołnierz podniesiony. 

— Czy patrząc na Gorgonową, wi- 

działa pani, że ręce miała skrwawione ? 

— Wtedy tego nie zauważyłam, do- 

  

piero potem. ; 

Następnie Gorgonowa niby zaczęła 

płakać i powiedziała: „Co ta biedna 

Lusia komu zrobiła, że ją zamordowa- 
no?“. : 

— А co miała pod futrem? 

— Wyglądał rąbek koszuli jasno - 

seledynowej — powtarza z uporem To- 

bjaszówna, zapominając, że przed chwilą 

nie mogła stwierdzić z pewnością koloru 

koszuli. Przewodniczący zapytuje więc 

raz jeszcze: 
— Czy była to ta sama koszula, któ 

rą widziała pani przedtem? 

— Była to jakby biało - żółtawo - 

seledynowa. 
Odpowiedż ta odbija się śmiechem na 

sali. 
Dalsze zeznania Tobjaszówny są nie 

mniej pogmatwane i batamutne. 

„ZAGALOPOWAŁA SIĘ PANI* 
Dotyczą one przejścia Gorgonowej 

przez wielką werandę, co wywołuje po- 
wszechne zdumienie. Dotyczą psa, u 

którego Tobjaszówna dostrzegła na gło- 
wie taką samą ranę, jaką miała Lusia. 

— Zagalopowała się trochę pani, — 

upomina ją regjonalnie przewodniczący. 
— Jakże mogła to pani stwierdzić? 

— Cięcia były takiej samej długości, 
— odpowiada Tobjaszówna — i odpo 
wiedzi tej towarzyszy znowu śmiech pu 
bliczności. 

Nakoniec momentem szczytowym jest 

w magistracie na- 
leżałoby wywiesić tablice, tak, jak wiszą 
zawiadomienia, że wolnych posad niema, 
— „Nikt z wyższych urzędników zapro- 

dach państwowych i 

szeń na uroczyste przyjęcia gości nie 
przyjmuje”. Ewentualnie, niechby dygni- 
tarze zamiast siebie, delegowali na rau- 
ty i obiady bezrobotriych  inteligentów, 
— taki przynajmniej najadłby się na po- 
tęgę!... : 

Złe prowincjonalne zwyczaje prze- 
sadnej i wskutek tego niesmacznej go- 
ścinności przenieśli literaci wileńscy na 
grunt szerszy, niwecząc w ten sposób 
dawne wileńskie tradycje i popularyzu- 
jąc literaturę polską w jej formach kary- 
katuralnych. 

Szczytem uprzejmości wobec przyjez- 
dnych literatów, a jednocześnie szczytem 
lekceważenia własnego społeczeństwa, 
niezawodnie było zorganizowanie Środy 
Kowieńskiej. 

Litwa Kowieńska nie jest dla nas 
krajem egzotycznym. Wiele się tam zmiu 
niło w ciągu ostatnich lat, ale to jest zie- 
mia, z którą wielu z nas zrosło się korze- 
niami, na której możemy się czuć ca!- 
kiem swobodnie. Nienormalne stosunki 
z Litwą bolą nas, każda wiadomość 
tem, co się dzieje poza  nienaturalnym 
kordonem, zaciekawia nas. 

Ale jeżeli w Wilnie opowiada się © 
Litwie piękne nic, — jeżeli niesłychanie 
pobieżne refleksyjki stają się przedmio- 
tem referatu na Środzie i ogsłaszają się 
urbi etorbiz wileńskiej radjo- 
stacji, — kończy się wówczas wileńska 
gościnność, zaczyna się wileński skan- 

dal!.. 2 
Nie ulega wątpliwości, že pobiežny 

rzut oka na nasze życie i nasze stosunki 

posłyszenie przez Tobjaszównę pewnego 
okrzyku Gorgonowej, który miał ją zdra 
dzić. 

— Przyszła już policja — mówi ten 
dziwny świadek. — Pani Gorgonowa by 
ła w swym pokoju. ja szłam po rzeczy 
Romiusi do pokoju pana Zaremby. Przy- 
szli jacyś panowie i powiedzieli, że śla 
dy prowadzą tylko z wielkiej werandy 
do małej. Kiedy to usłyszała Gorgeno- 
wa, wykrzywiła się bardzo, zapłaka gło 
śno i powiedziała: „„Boże, Boże, co ja 

ziol Bam“. 
Przewodniczący naciera w tem miej- 

scu na świadka: „Niech pani nie uda- 
je głosu Gorgonowej i nie našlaiuje 

jej. Czy pani napewno słyszała te sło- 
wa, czy też zdawało się tylko?". 

—- Te słowa były powiedziane w pła 
czu, przerywane, więc ja tak dokla'inie 
nie mogę powtórzyć. 

-— Czy pani słyszała słowo „ja? — 
kategorycznie pyta przewodniczący. 

— Boże, Boże, co... — powtarza To 
bjaszówna i urywa. 

"iudno powiedzieć, czy kłamie roz- 
myślnie, czy też ogarnia ją kłamliwość, 
własciwa pewnemu gatunkowi świadków 

odznaczających się bujną wyobraźnią | 
wiarą w ir :ginowaną sytuację. Przypo- 
mina Tobjaszówna żywo ową Łepkow- 
ską z procesu Wulfina, ową pseudostui- 
dentkę, którą po złożonych zeznaniach 
aresztowano — jak pamiętam — na sali. 
A może Tobjaszówna jest tylko wyczer- 
pana uderzeniami nadmiernych doznań, 
może świadomość jej jest zmącona. Pro 
kurator odgaduje, że świadek traci poczu 
cie rzeczywistości i wnosi o przerwanie 
sprawy. Jest godzina 4-ta. 

ZAREMBA CHORY UMYSŁOWO 

Posiedzenie wznowiono o w pół da 
8-ej w nastroju podnieconym, gdyż sze 
rzą się pogłoski, jakoby znaleźli się 
świadkowie, którzy mogą potwierdzić 
fakt, że Zaremba był i jest chory umy 
słowo i że kiedyś w ataku obłędu za- 
bił swego brata. Świadkami tymi mają 
być nieślubny syn Zaremby Henryk Ko- 
wal i jego matka Paulina Kowal. 
Przed 22 laty Paulina była służącą w 
domu rodziców Zaremby. Miała ona sy- 
na, który jest obecnie we Lwowie szofe- 
rem. Paulina może podobno świadczyć, 
że Henryk Zaremba jako młodzieniec 
zdradzał objawy obłąkania i w przystę 
pie szału roztrzaskał głowę swemu bra- 
tu Bolesławowi. jest to oczywiście po- 
głoska, niezwykła pogłoska. jej potwici- 
dzenie mogłoby pchnąć proces w.innym 
zgoła kierunku. W tym nastroju sali od- 
bywa się dalsze badanie Tobjaszówny. 

Przemęczenie jej, w połączeniu z ma- 
łą inteligencją i ideą na punkcie koszuli 
nie ustąpiło. Nietyłko widziała seledyno 
wą koszulę, wystającą na 5 cm., a więc 

-o 25 cm. mniej, niż widział Czajkowski, 
ale seledynowe pantofle na stopach Gor 
gonowej. Ten szczegół nie zgadza się 
również z zeznaniami Czajkowskiego, 
który utrzymywał, że Gorgonowa miała 
pantofle całkiem ciemne, może ciemno - 
zielone. Odróżnianie barw jest — jak wi 
dać — kwestją indywidualną. Tobja - 
szówna widziała naprzód seledyn, po- 
tem biało - żółty seledyn, potem wróciła 
do seledynu. Czajkowski upierał się przy 
kolorze seledynowym. W pewnej cliwili 
jednak, zaskoczony przez adwokata Et- 
tingera, użył określenia „jasna koszula”. 
Trudności w ścisłem definjowaniu kolo- 
ru, widzianego w nocy, przy świetle lam 
py, są zastanawiające. 

ADW. WOŹNIAKOWSKI UKARANY 
GRZYWNĄ 

Po zeznaniach Tobjaszówny, zakoń- 
czonych utarczką obrony z sądem, i u- 
karaniem adw. Woźniakowskiego grzyw 
ną, zeznaje ostatni świadek Kazimierz 

ludzi, nie znających nas i naszych naj- 
bliższych sąsiadów, może mieć swoją 
wartość, jako odbicie w krzywem, a mo- 
że nawet i całkiem ścisłem zwierciadie. 
Ale to powinno obowiązywać  przedsta- 
wicieli wszystkich środowisk, bo inaczej 
nie będzie miało żadnej racji. 

Wątpić jednak należy, aby naprzy- 
kład, Poznań zechciał się zrewanżować 

wobec Wilna i zapewniłby publiczny 
odczyt i radjową prelekcję wileńskie- 
mu literatowi, nie znającemu języka nie- 
mieckiego, który po raz pierwszy w ży- 
ciu wybiera się na trzy dni do Gdańska 
i później chce wygłosić w Poznaniu 
parę odczytów na temat życia gdańskie- 
go.. 

Posuwamy się w swej uprzejmości 
stanowczo za daleko! Zaczynamy nietylko 
ośmieszać się sami, — ośmieszamy wszy- 
stkich pisarzy polskich, ośmieszamy po- 
wagę Polaka. 

Literaci wileńscy muszą „skontrolo- 
wać swe „postępowanie i zastanowić 

się nad zadaniami Związku, Reprezentu- 

ją oni zbyt poważną siłę, więc ich dzia- 
łalność nie może nie obchodzić całego 
społeczeństwa. Związek literatów jest 

o Wilnu potrzebny, — nie ulega kwestji, 
— ale nie Związek-impressarjo, organi- 
zujący gościnne występy przyjezdnych 
„gwiazd i gwiazdorów”, których. blask 
olśniewa uprzejmych gospodarzy i de- 

nerwuje publiczność, opłacającą wstęp 

na Środy!.. 
Tak, tak — dzieje się niedobrze, 

więc muszą nastąpić jakieś zasadnicze 
zmiany! 

Może te zmiany przyniesie ze soba 
Rada Wileńskich Związków  Artystycz- 
nych, o której efektownych planach poin: 

OBRADY SENATU 
WARSZAWIA. PAT. — [Piątkowe po- 

siedzenie Senatu rozpoczęło się referatem 

senatora Wańkowicza, który przedłożył 
sprawozdanie o dwu ustamiach, dotyczą- 
cych wynagrodzenia za nieruchomości 
ziemskie, wypłacanego na podstawie usta- 
wy z r. 1925 o wykonaniu reformy rolnej, 
oraz wynagrodzenia za nieruchomości ziem 
skie, przejęte na własność państwa na mo- 
ty ustawy: z roku 1920. (Po wyjaśnieniach 

wiceministra Kasińskiego, obie ustawy 
przyjęto z poprarikami senatu, 

Dalej senator Wańkowicz  zreferował 
projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy 
o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowią- 
zań rolników i o segregacji wierzytelności 
ma mieruchomościach miejskich, pareelowa 
nych w celu spłaty uciążliwych zobowią- 
zań. IPo referacie sen. Steckiego przyjęto 
ustawę o utwiorzeniu urzędów rozjemczych 
dla spraw! majątkowych posiadaczy gos- 
podarstw wiejskich z poprawką, že przed- 

miotem postępowania przed Unz rozjem- 
czym nie mogą być wierzytelmości insty- 
tucyj ubezpieczeń społecznych. 

Senator Szarski referuje ustawę o ul- 
gach w oprocentosaniu i terminowych 
spłatach wierzytelności hipotecznych. U- 
stawa ta obniża oprocentowianie na 6 proe., 
wprowadza póltoraroczne moratorjum. — 
W dyskusji senator prof. Głąbiński wypo- 

wiedział się przeciwko ustawie, uważając, 

że jest ona jednym z typów reglamentowa- 
mia życia gospodarczego. Ustawę uchna- 
lono. 

Imieniem komisji skarbowo - budżeto- 
wej sen. Szamski zreferował projekt usta- 
wy rządowej w' sprawie wypuszczenia. bi- 

letów skarbowych. W! dystkusji zabierał 
głos senator Głąbiński, który wypowie- 
dział się przeciwko ustaiie. Izba: ustawę 
przyjęła w: redakcji sejmowej. 

Zikolei sen. Szarski referuje projekt 1- 

stawy o ułatwiemiach dla instytucyj F e- 

dytowiych, przyznających dłużniikom ulgi 

sv _zalkresie wierzytelności rolniczych. 

Ustawa zmierza do zmiany tych kredy- 
tów na. średnio-terminowe. - 

W głosowaniu projekt ustawy przy jęto 
w brzmieniu sejmowiem. 

Sen. Zaczeję przedstawił project usta- 

wy, dotyczący nadzwyczajnej daniny ma- 
jatkowej. Senacka komisja nie wniosła do 
projektu żadnych zmian, przedłożyła jedy- 

mie rezolucję, wzywającą rząd do ref raty 
podatku gruntowego, który dotąd oparty 
by! ma przestarzałych podstawach * -aw- 
nych, powodujących szkodliwe ni: no- 

miermości, 

Sen. Głąbiński (Kl. Nar.) wystąpił z 
krytyką omawianego projektu i zapowie- 

dział w* imienin swojego klubu głosowanie 
przeciniko projektowi, 

Po złożeniu ślubowania przez dr. Alek- 
samdra IPaulo, który: wstąpił na miejsce 
sen. Jerzego Potockiego, w dalszej dysku- 
sji nad projektem ustawy o damiimie ma- 
jątikowej przemawiali, wypowiadając się 
przecimikio projektowi sen. Wolnieki (Str. 
Lud.) i sen. Makuch (Kl. Ukr.) Po tych 
przemówieniach zabrał głos p. mimister 
Zawadzki, prostując szereg nieścisłości w 
przemówieniach senatorów opozycyjnych. 
Po przyjęciu ustawy o daninie majątkowej 
porządek dzienny wyczerpamo i posiedze- 
nie zamknięto. 

re is Į 

Matula. jest on przekonany o niewinnoś 
ci Gorgonowej, której stosunek do Lusi 
był — jego zdaniem — jak najlepszy. 
Ujemnie natomiast odzywa się o ogrod- 
niku Kamińskim, na którego sumieniu ma 
ciążyć zbrodnia zniewolenia pewnej dzie 
wczyny. Na Kamińskiego, jako mordercę 
Lusi wskazuje bez osłonek Matula. Dnia 
10 kwietnia — mówi — udałem się na 
posterunek aby zobaczyć się z komen- 
dantem. Przed bramą stał posterunkowy 
Zwróciłem się wówczas do Kamińskiego 
z pytaniem: „Dlaczego to zrobiłeś?* — 
Or cofnął się zmieszany i nic nie odpo- 
wiedział. Był to lapsus z mojej strony— 
dodaje świadek jakby na usprawiedliwie 
nie. Niepochlebna jest także opinja Ma- 
„tuli o policji lwowskiej za jej sposób 
prowadzenia dochodzeń. 

Kontrast pomiędzy nim a Tobjaszów 
ną rażący. Są to dwa bieguny. Gdzież 
jest więc prawda? Wysz. 

formował nas pewien gość z Poznania? 
Pierwsze kroki tej Rady, która jest współ 
lokatorem Związku Literatów, nasuwają 
jednak pewne reileksje. 

Pierwszym, jakże pożytecznym! — 
czynem tej Rady było uruchomienie czy- 
telni czasopism artystycznych i literac- 
kich. Podkreślmy z całym naciskiem, że 
czytelnia ta przedstawia się wprost im- 
ponująco i jest jedyną w swoim rodza- 
ju w całem Wilnie! 

Prawie 50 czasopism literackich i 
artystycznych z całej Europy, — cóż to 
za skarb dla każdego literata i artysty!.. 
Przeglądając te czasopisma w zaciszi 
Celi Konrada, można nabrać szerszego 
oddechu, — otworzyć okno na świat szc- 
poki!. ? 

Frekwencja jednak w tej czytelni jest 
obecnie skandalicznie mała. Dlaczego” 
Czy słaba reklama? Czy mało dogodny 
punkt lokalu? Czy też daje się we znaki 
sztucznie ustalone normy selekcji związ- 
ków artystycznych? Przecież zdecydo- 
wana większość artystów znajduje się 
poza ramami organizacyjnemi Rady, czy- 
telnia zaś przedewszystkiem może i mu- 
si zainteresować artystów, bo oni znajue 
tam publikacje, których gdzie indziej w 
Wilnie niema. 

Niedobrze się dzieje w wileńskim 
świecie literacko-artystycznym! Rej tam 
wodzą albo ludzie niesłychanie uprzejnii 
w stosunku do nie-Wilnian, albo ludzi: 
niesamowicie wielcy, nie znajdujący so - 
bie równych wśród żyjących, — do gio-- 
su zaś przeważnie dochodzą „biedułe''.... 

© W. Charkiewicz.
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WILNO. — Wczoraj rano przy zbie- 

gu ulic Rudnickiej i Niemieckiej w 
miejscu zwykłych zbiórek „czarnej gieł- 
dy” wywieszono ogłoszenie sądu rabina 
ckiego w sprawie wymiany 100-dolaro- 
wego banknotu zamiast įednodolarowe- 
go. 

NYWIESZOMA 

  

„arnej giełdę 
SŁ£ 0 W © 

Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem NA ZŁODZIEJA PO SAGU BIEDNEJ DZIEWCZYNY 

Z treści ogłoszenia (w czarnej ob- 
wódce) wynika, że sąd rabinacki rzucił 
klątwę t. zw. „Chejrem* na tych, którzy 
mimo wezwania nie zwrócili dolarów ich 
właścicielce, przez co zasłużyli na naj- 
wyższe potępienie, jakie zna religja ży- 
dowska. 

  

Restauracja grobowca Ks. Lwa Sapiehy 
przez wojske 

'W Komendzie Miasta odbyła się dnia 

23 bm. pod przewodnictaem p. plk, Błoc- 

*iego konferencja kwatermistrzów oddzia- 
łów garnizonu wileńskiego i delegatów ро- 
szczególnych pułków w sprawie rwspółdzia 
łamia wojska w: uczczeniu szeregu przypa- 
dających w tym moku ma Wileńszczyźnie 

rocznic historycznych (Lwa Sapiehy, Ste- 
fana Batorego itd.) Na konferencji byli m. 
im. obeoni: konserwator dr. Lorentz i p. 
Studnicki, 

Po wysłuchaniu referatów pp. Lorentza 
i Studnickiego postamowiomo, że wojsko 
przyjdzie z daleko idącą pomocą moralna 
ENN TESTAI TTD TTT AD TO IEZZOKORZZOK 

$uma 416 miijonów złotych 
wkładów oszczędnościowych 

„P. K. 0, 
to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji 

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

TOM TAJEMNICĘ WKŁADÓW 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
*"GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 24 MARCA 
Ciśnienie średnie: 777. 
"Temperatura šrednia: +1. 

Temperatura najwyższa: -5. 

Temperatura najniższa: —5 

Opad.: 

Wiatr: północno - zachodni. 
Uwagi: pogodnie. 

Tendencja: bez zmian. 

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

% schód siońcs g, 5,16 

Zachód słońca g. 5,36 

  

słoneczna przy słabych wiatrach Pogoda 
zmiennych. — Po nocnych przymrozkach 
śmiem temperatura o parę stopni powyżej ze- 

ra. , 

URZĘDOWA 
— INSPEKCJA POWIATÓW. W pierw. 

szych dniach kwietnia wojewoda Jaszczołt 
uda się ma pierwszą inspekcję powiatów 
województwa wileńskiego. 

MIEJSKA 

dy na Wilji spadł wczoraj do 4 m. 54 em. 
i wymosił 2 m. 18 cm. ponad stan, mormal- 
my. Woda w dalszym ciągu opada. 

— O POŻYCZKĘ DLA MIASTA, Mia- 
sto prowadzi rokowania z wiładzami cen- 
$ralnemi: w, sprawie udzielenia Wilnu więk 
szej pożyczki na prowadzenie robót letnich 

Obodzi 0 uzyskanie większego kredytu. 
— PRZEPISY BUDŻETOWE. W związ- 

ku z ukazaniem się nowych przepisów o 
sposobach zestawiania budżetów miejskich 
onegdaj odbyła się i magistracie koniferen 
cja, w której wzięli udział przedstawiciele 

miasta, prof, Gutkowski, macz. Rakowski 
i insp. Żyłko. Po zapoznaniu się z nowemi 
zarzadzeniami w tej sprawie, jpostanowio- 
mo zastosoniać je już do opracowanego « 

— ZALEGŁOŚCI ZA LECZENIE. — 
Magistrat ponownie poczynił starania w 
kierunku jaknajszybszego uiszczenia przez 
powiatowe zwiiązki komunalne należności 
za leczenie w. szpitalach miejskich, cho- 
rych z prowincji. 

Jak wiadomo, należności te, łącznie z 
sumami za świadczenia różnym inistytu- 
cjom, sięgają kilkuset: tysięcy złotych. 

— NORMOWANIE CEN.— Izba P.-H. 
otrzymała od władz centralnych okėlnik 
w sprawie potrzeby wglądnięcia: w Sposc- 
by: kalkulacji cen w detalu niektórych a"- 
tykułów przemysłowych. 

Na skutek porozumienia z hurtowinia- 
mi, ceny tych artykułów zostały obniżone, 
podczas gdy wi detalu pozostają bez zmian. 
Władze wskazują nia potrzebę wpłynęcia 
a Bór w kierumku obniżenia cen- 

а. 
— NAWIGACJA NA WILJL— Ruch 

statków ma IWilji ma być podjęty 15-g0 
kwietnia. (W! tym samym czasie rozpocznie 
się spław drzewa eksportowego na. rzekach 
granicznych. 

— NA ROBOTY DO ŁOTWY. W sezo- 
nie wiosennym i letnim mastąpi rekrutacja 
kilkuset robotników polskich ma roboty 
rolne do Łotwy. 

— BEZROBOCIE. — Stan pezr bocia 
ua terenie miasta wymosi obecnie 6.941 >.. 
sób. W tygodniu ubiegłym bezrobocie —г 
zło o 14 osób. 

AKADEMICKA 
— Zarzad Wil. Koła Tow. Internistów Poi. 

zawiadamia kolegów, że dnia 26 marca o godz 

" łożu semsacyjnem eeSy, — WODA NA WILJI, — Poziom ixo- OR I 

i materjalną, w eelu uświetnienia tych u- 
roczystości. M. in. wojsko zobowiązało 
się do odremontowania kaplieyi grobowca 

Lwa Sapiehy w kościele św, Michała. (Od- 
restaurowana ma być nietylko krypta, ale 
również trumna). Omówiono również spra 
wę wyciągnięcia wielkiego głazu na górę 
Bekieszową, ku uczcezeniu pamięci Bekie- 

sza. — Remontu kaplicy Lwa Sapiehy pod 
jął się l pp. Leg., wyciągnięcia zaś kamie- 
nia ma górę Bekieszową 3 pae. Nadto wszys 

tkie oddziały zadeklarowały pewne kwioty 
na rzecz odhniośnych komitetów. 

    

jam | KKY A ?27 RORY ZE ERACI 

11 odbędą się pokazy chorych w il Klinice We- 
wnętrznej (na Antokolu). 
„‚ — Ze Związku Polskich Akademickich Kół 
Ziem Wschodnich w Warszawie. W dniach 19 
i 20 marca r.b. odbyło się pod przewodni- 
ctwem kol. Pawła Janczukowicza walne zebra- 
nie delegatów Związku Polskich Akademickich 
Kół Ziem Wschodnich w Warszawie. 

Po uchwaleniu regulaminu obrad przystą- 
piono do omówienia sprawy  „Jednodniówki 
Akademickich Kół Ziem Wschodnich" i zde- 
cydowano wyłonić komitet redakcyjny, który- 
by się zajął wydaniem jej w najkrótszym cza- 
sie . 

Sprawozdanie z ubiegłej akademji złożył 
ustępujący Zarząd z kol. Bogumiłeni Mielnic- 
kim na czele. Po długiej i ożywionej dyskusji 
udzielono Zarządowi absolutorjum, wyrażając 
jednocześnie Sekretarzowi Zarządu kol. Bole- 
slawowi -Kmicie gorące podziękowanie . 

, Następnie po wprowadzeniu szeregu zasa- 
dniczych poprawek statutowych wybrano no- 
wy Zarząd z kol. Konradem Sieniewiczem na 
czele. 

W skład Zarządu weszli kol. kol. Char- 
kiewicz, Truszyński, Mańkowski, Dąbrow », 
Michalski, Oganowska, Bohdanowicz, Witkow- 
ski, Sadowski, Wiśniewski. 

W skład komisji Rewizyjnej 
kol. Janczukowicz,  Mielnicki i 
Odlanicki. 

Z kolei uchwalono kilka wniosków ustę- 
pującego Zarządu i wolnych, zmierzających do 
rozwinięcia działalności Organizacji, oraz go- 
rące podziękowanie P.P. prof. Kazimierzowi 
Skórewiczowi i mec. Tadeuszowi Michalskie- 

weszli kol. 
Poczobutt- 

  

cały dzień Koło ogłoszenia przez 
żywo kG- gromadziły się tłumy żydów, 

mentujące zaszły wypadek. 

Wyrażano przytem przypuszczenie, 
że winny zdecyduje się, choć po niewcza 
sie naprawić wyrządzoną krzywdę. 

Banknot ten, o który wszczął się taki 
rwetes, otrzymał przez omyłkę miast 1 
dolara od swej lokatorki Chany Kotle- 
równy, jako komorne, właściciel domu 
przy ul. Nowogródzkiej j. Ćwiling, pie- 
karz z zawodu. Sam się również nie zor 
'jentował, że banknot nie jest jednodola- 
rowymi, Ćwiling zmienił go na giełdzie i 
wrócił do domu. 

Kotierówna zorjentowała się dopiero 
później. Wszczęto poszukiwania za giet- 
dziarzem, ale nie dały one wyniku. Te 
100 dolarów były przeznaczone na po- 
sag. Kotlerówna w swej rozpaczy straci 
ła poprostu zmysły . 

Stan jej był tak dalece niepokojący, 
że myślano, iż dziewczyna zwarjowała. 
Dopiero na drugi dzień cokolwiek się u- 
spokoiła. Udano się do rabinatu przy uli 
cy Benedyktyńskiej, gdzie poszkodowa- 
na zażądała zwołania sądu, przed któ- 
rym Ćwiling złoży przysięgę, że padł ró- 
wnież ofiarą wiasnej nieuwagi. 

Sąd rabinacki odbył się przedwczoraj 
wieczorem, lecz po wysłuchaniu obu 

stron zdecydowano Ćwilinga nie zaprzy- 
sięgać, a rzucić chejrem na przywła- 
szczyciela. 

Sąd wziął pod uwagę wyjątkową sy- 
tuację Kotlerówny, która nie mając in- 
nych środków, z drobnych sum nadsyła 
nych jej z Ameryki, składa sobie posag. 
Sąd uznał, że okradzenie biednej dziew- 
czyny jest wielką zbrodnią i zdecydo- 
wał się na, rzadko stosowaną klątwę. 
EEK RIAA ZL S EIA ISA SA LTR AUTO 

mu za wydatną pomoc w pracach  Związku.. 
Obrady zaszczycił swą obecnością p. prof. 

Kazimierz Skórewicz wielki przyjaciel i opie- 
kun Związku. 
Warszawa, dnia 21 marca 1933 roku., 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja: W sobotę dnia 25 bm. oedbę- 

dzie się w Auli Kolumnowej Uniwersytetu o 
godzinie 13-ej promocja p. Antoniego Izydora 
Żochowskiego na doktora wszechnauk  lekar- 
skich. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— TRZYLETNIA PRACA OBECNE- 

GO SEJMU W OŚWIETLENIU POSŁA 
BOHDANIA: IPODOSKIEGO. — Klub Spo- 
łeczny w (Wilnie urządza w dniu 1 kwiet- 
nią. br. w sali BBWR przy ul. św. Anny 
2— o godz. 18-tej „Czarną kawę”, w cza- 
sie której prezes Klubu poseł Bohdan: Po- 
doski wygłosi odczyt ma temat cało- 

kształtu prae obecnego Sejmu, ze szezegó|- 

mem uwzględnieniem wszystkich ważnuizj- 
szych momentów: bieżącej sesji. 

Zarząd Klubu przypomina, iż wstęp na 
„Czarmą kawę“ mają wszyscy ci, którzy w 
swoim czasie otrzymali stąłe kart ywej- 
ścia. Normalna opłata wstępu wynosi ka- 
żdorazowo zł. 1,50, zaś dla młodzieży a- 
kademickiej 75 gr. 

Jednocześnie dowiadujemy się, iż na- 
stępna „Czarna kawa' przewidziana jest 
jeszcze w pierwszej połowtie kwietnia. Spo- 
dziewany jest ma miej odczyt b. general- 
nego referenta ustawy akademickiej w Sej 

  

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

$. р. ©. Superjor 

Wiodzimierz Piątkiewicz T. J. 
AA IDRIS BEO ISPA 

Zakon Ojców: Jezuitów w Polsce poniósł 
dotkliwą i bolesną stratę; zmarł jeden z 
majbardziej zasłużonych kapłanów, długo- 

letni superjor Iwowski, prowinejał zakonu, 
ostatnio superjor misji obrządku mechod- , 
niego w Albertynie — ksiądz Włodzimierz 
Piątkiewicz. 

Urodzony w; Małopolsce w r. 1865, śp. 
mie, posła dra Ignacego Czumy, na temat centrali Chrześcijańskich Związków Zawodo- Włodzimierz Piątkiewicz w piętnastym ro- 

tej domiosłej sprawy. 
— S$. K. M. A. „ODRODZENIE W nie- 

dzielę dnia 26 bm. po Mszy św. odbędzie 

wych wyraził w imieniu Chrześcijańskich Związ ` 
ków Zawodowych w gorących słowach podzię- 
kowanie p. staroście Kowalskiemu za jego ży 
czliwe stanowisko 1 zrozumienie sprawy i 

ku życia wstąpił do zakonu Ojców Jezui- 
tówi i w r. 1899 złożył profesję. Przez Sze- 

į reg lat był profesorem łaciny w gimmaz- 

się zebranie z referatem ikol. J. Bartosze- prosił p. Lebeckiego o powtórzenie p. stare- jum iw, Chyrowie, później objął stanowisko 
wicza w lokalu własnym. ście wyrażonych na zebraniu z entuzjazmem superjora 'ie Lwowie i na tem stanowisku 

— STOWARZYSZENIE LEKARZY - podziękowań. Ponieważ zajęcie odpowiedniego położył wielkie zasługi dla Zakonu. 
POLAKÓW W WILNIE przypomina 
swym członkom, że w dniu dzisiejszym (so 
bota, 25 bm.) o godz. 20-tej odbędzie się 
w4 lokalu Stowarzyszenia, (ul. Wileńska 
25 m. 3) ogólne zebramie, na którem zosta 
mie wręczony dyplom członka honorowegu 
b. prezesowi stowarzyszenia prof. dr. K. О- 
poczyńskiemu, poczem p. W. N. Dobaczew- 
ska wygłosi odczyt pt.: „Sprawa Hansa 

Castorpa“ (życie sanatoryjne w powieści 
T. Manna). 

Po zebraniu odbędzie się herbatka i»- 
warzyska (składka 2 zł. od osoby). Człon- 
kowie stowarzyszenia proszeni są o jaknaj 
liezniejsze przybycie wraz z rodzimami 0- 
raz wprowadzonymi gośćmi, 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału T-wa 
Historycznego oraz Ill Wydziału T. P. N. od- 
będzie się dnia 25 marca r.b. w sobotę o godz. 
6 wiecz. w lokalu T-wa Przyjaciół Nauk (Le- 
lewela 8). Na porządku dziennym referat p. 
prof. d-ra R. Mienickiego p.t. „Egzulanci po- 
łoccy 1563 — 1580. Goście miłe widziani. 

Przed odczytem — posiedzenie Zarządu 
Oddziału T-wa Historycznego. 

— Etyka w życiu codzieanem. 26 b.m. o 
godz. 4 po poł. odbędzie się zebranie Koła 
Byłych Wychowanek Nazaretu. 

Referat kol. Szwykowskiej p.t. „Etyka w 
życiu codziennem'. 

LžAAkėsAhkhhėaAASiAšikAAAKAAAAKLAAAAAAAAAPAALAA 

3-DNIOWA WYCIECZKA DO WARSZAWY 
W dniu pierwszego kwietnia rb. wyruszy 

wycieczka organizowana przez Polski Tou - 
ring - Klub wspólnie ze światowem  biuren) 
podróży „Wagons-Lits COOK'. 

Zapisy i informacje Mickiewicza 6. 
Ceny w obie strony: 3 kl. zł. 17,20 

2 kl. zł. 25. od osoby. 
Wyjazd w sobotę pierwszego kwietnia wie 

czorem specjalnym pociągiem — powrót 5 
kwietnia rano. 

MAAAASAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS AAA AAA AA 

RÓŻNE 
— Skufeczna interwencja Starosty Grodz- 

kiego likwiduje strajk. Głodowe zarobki szew- 
ców, wynoszące zaledwie jeden zioty za 8 go- 
dzin pracy, zmusiły podjąć akcję  strajkową. 
Strajk trwał 1 i pół tygodnia. Pracodawcy 
zażądali obniżki płac w porównaniu do obo- 
wiązującego cennika, zawartego w umowie 
zbiorowej z roku 1930 o 75 proc. 2 

Szewcy godzili się ostatecznie na 50 proc. 
obniżkę p'ac ustalonych w roku 1530. Do po- 
rczum ena jednak nie dochodziło siurajk za- 
powiadał się na dłuższy czas. Interwencja jed- 
nak strosty grodzkiego — p. Kowaisicgo, kto- 
ry spiawemi robotniczemi żywo sie iniejesuje 
i staje zawsze pu stronie pokrzyw izonych, 
w tym wypadku odniosła swój skutek. Pan Sta 
rosta oorczumiał się z Inspektorem Pracy 62 

bwod: — p. Wrześniowski»., wpi/1.ł na przy 
konferencji obuwników pizedsta- 

l Związku, wydelegoweł na tę konierei- 
cję w dniu 22-III 33 r. swego sekretarza p 
skapitana Władysława Lebeckiego, który kieru- 
iąc się 'nstrukcjami p. starosty — przyczyni 
się przeważnie do likwidacji zatargu i zakor:- 
czenia zapowiadającego się na czas dłuższy 
stuajkt. . 

W t;mże dniu 22-II1 333 r. odbyło się wa: 
ne zgromadzenie członków Chrześcijańskiego 
Związku Zawodowego Szewców w sali przy ul. 
Dominikańskiej Nr. 4, na którem p. starosta 
reprezentowany był przez p. kapitana Lebec- 
kiego p. Władysław Ostrowski — sekretarz 

         

  

Proces o napad ma Anfokolu 
Na nzeczywiście cieqkawe, o dużem pod- 

maležy mieraz 
czekać dlugo. Gdy jednak taki proces znaj- 
dzie się na wokandzie sądowej, wzbudza 
zrozumiałe zaimteresowanie. Wczoraj po- 
dobny proces odbył się ma sali Sądu Okrę- 
gowego w Wilmie, 

Rozchodziło się o napad bandycki, do- 
konany przed kilku miesiącami na Anto- 
kolu na sklep niejakiego Kopelmana. Ban- 
dyci mie 'xfwezas nie zabrali „skończyło się 

tylko na przestraszeniu rodziny Kopelma- 
mów i lekkiem uszkodzeniu samego Ko- 
pelmana, jednak to wystarczyło, by wczo- 
raj na długo jeszcze przed rozpoczęciem 
pnocesu, przylegająca do sali posiedzeń po 
czekalnia została wypelniona szczelnie żą- 
dną wrażeń publicznością. 

Na salę mikogo nie wpuszczano, zdyż 
odbywał się tam imny proces, przy zam- 
kmiętych drzwiach. 

Publika zatem musiała czekać. Czekała 
nawet cierpliwie wówczas, gdy sąd ogłosił 
przerwę obiadową, jednak już z ybiciem 
godzimy 4-tej po południn wszystko to 
wepchało się do Środka. Wszystkie spojrze 
nia biegną w stronę ławy: oskarżonych. 

MŁODOCIANI (PRZESTĘPCY. 
Zasiadło na niej czterech młodych mie 

szkańców (Wilma. 
. Zygmunt Uszpulewicz, Czesław Wilka- 

miec, Edward Stefanowicz oraz Olgierd 
Walter — oto mazwiska sprawców napadu 
na sklep Kiopelmanna. Txtarze mało imte- 
ligentne, za wyjątkiem ostatniego. Walter 
jest z nich najmłodszym, liczy bowiem za- 
ledwie 18 lat, jedpiak inteligentna twarz 
tego blondyna, uwydatnia się wyraźnie na 
tle pospolitych fizjognomij jego towarzy- 
Szy. Chłopiec ten nie jest stworzony na 
bandytę, przewód zaś sądowy wykaże, że 
jest to maczej typ famtasty o przedwcześ- 
nie _wybujałej wyobraźni. 

Ławę obrończą zajmują kolejno adwo- 
kaci: Matyasz, Łuczywek, Kowalski i An- 
drejew. 

Ostry głos dzwonka sygnalizuje nadej- 
ście sądu, który w składzie przewodniczą- 
cego Orlickiego oraz sędziów  Draca i 
Ohełstowskiego, zajmuje miejsce za zielo- 
nym stołem. Oskarża podprokumator Ja- 
cuński. 5 

UPRZEDNIA KARALNOŚC. 

Następuje sprawdzenie personatij o- 
skarżomych. Dowiadujemy się przede- 
wszystkiem, że wszyscy oskarżeni za wy- 

jątkiem Waltera, byli już karani sądowjnie 
21-letni fryzjer Uszpulewiicz dostał 3 mie- 
siące aresztu za ukradzenie rodzonej sios- 
trze złotej bransoletki, a kilka lat odeń 
starszy stolanz Wilkaniec zetknął się z ko- 
deksem karnym za paserstwo, zaś szczot- 
kamz Stefanowicz został ukarany za jakieś 
bumdy uliczne. Cała też trójka. zaczyna od 
słów: „wysoki sądzie”, « to zmów jest 
dla nieh bardzo charakterystyczme. 

Bezpośrednio potem mastępuje odczy- 
tamie aktu oskarżenia, "Treść jego przed- 
stawia się w treści mastępująco: 

PRZEBIEG NAPADU. 

Wieczorem dnia 18 grudnia ub. r., gdy 
stary Kopelman leżał już w łóżku, a jego 
żona j córka i jej marzeczony znajdowali 
się w przyległym pokoju, do mieszkania 
włkroczył magle jakiś zamaskowany oscb- 
mik. Drab ów: pod groźbą rewolweru zażą- 
dał wydania pieniędzy, spotkał się jednak 
z panicznym tylko krzykiem obecnych. — 
Krzyki te podenwały jednocześnie z łóżka 
Kopelmana, który rzucił się do przedpo- 
ikoju, tam jednak został uderzony, w gło- 
wę jakkiemś tępem narzędziem. IPoczął rów- 
nież krzyczeć. Nieoczekiwany ten alarm 
tak: stropił napastników, że porzucili! rolę 
bamdytów i rzucili się do ucieczki. Za u- 
ciekającym:i: krzycząc „Bandyci, ratunku !* 
wybiegła ma ulicę przerażona w dalszym 
ciągu mieoczekiwamym mapadem rodzina 
Kopelmanów. 

Kto wie, czy pomimo tego, bandyci nie 
uciekliby, gdyby nie wyraźny a jed 
50 z mich. Oto gdy Wilkaniec wyrywał co 
sił ulicą Amtokolską, a jednocześnie krzy- 
czał „bandyci, trzymajcie!" zastąpił mu 
drogę przypadkowo przechodzący tamtędy 
posterunkowy Jerzy Lenikiewicz. Ten go 
zatrzymał i odprowadził do. komisarjatu. 
Nazajutrz cała już czwórka siedziała na 
Łukiszkach, zaś sprawę napadu skierowano 
mia. dnogę postępowania doraźnego. Po za- 
pozmaniu się atoli z motywami napadu, 
decyzja ta uległa zmianie i sprawców prze 
kazamo sądowłi zwykłemu. 

„PRZYZNAJE SIĘ, CZY NIE?* 

Po odezytamiu aktu oskarženia, prze- 
wodniiczący zapytuje, czy oskarżeni przy- 
znają się do winy. Odpowiedź mie może być 
przecząca, 
śledztwie, obecnie przeto składają tylko 
wyjaśnienia. 

INICJATOR I REŻYSER, 
Uszpulewicz mówi, że myśl napadu po- 

wistała sporadyczmie, to samo potwierdza- 
ją i dimmi, Kopelmana znał tylko on jeden. 
Kupowhał u niego w sklepie rozmaite pro- 
dukty i wiedział, że posiada pieniądze. — 
Krytyczmego dnia pili u Waltera z okazji 
pomyślnej sprzedaży roweru, a gdy wy- 
szli ma ulicę, spotkali Wilkańca i razem 
postiainowili udać się do Kopelmama, ce- 
lem „nastraszenia“ i wydostania: pieniędzy 

Z zeznań pozostałych oskarżonych wy- 
mika, że iniejatorem mapadu i reżyserem 

był Uszpulewiez. On miał rewiolwer, gdy 
tymczasem 'Wilkamiec ograniczył się tyl- 
ko do gumowej naładowanej piaskiem la- 
ski. Z uderzeniem jej zapoznał się właśnie 
Kopelman. Maski ze starych damskich 
pończoch spreparował (Walter. 

PIERIWSZY ŚWIADEK. 

Przy eoraz bardziej w(kradającym się 
na salę zmroku wozpoczyma wreszcie swoje 
zeznania pierwszy świadek, poszkodowany 
Kopelman. Zeznaje naogół krótko, opisu- 
jac przebieg zajścia, przyczem każdemu 
prawie słowu towarzyszy: odpowiedni ruch 
rękami. Gestykulacja ta: w' zupełności cha- 
rakteryzuje marodowość świadka, 

W pewmym momencie pada pytanie 
prze łodmiezącego: 

—C0o powiedział ów osobnik, gdy wpadł 
do mieszkania ? 

— On krzyczał, ale my krzyczeli jesz- 
cze więcej, więc ja mic mie słyszał. Falę 
śmiechu na: sali powistrzymuje upommie- 
nie przewodniczącego. 

IPo starym. Kopelmanie złożyły swe ze- 
znamniia jegio żoma i córka. Ta ostatnia zwna 
ca przytem powszechną uwagę eleganc- 
kiem ubramiem i poprawną wymowią polską 
Młoda i przystojna. 

Zkolei idzie dalszy. szereg świadków, 
przeważnie obrony. Między inmymi zeznaje 
ojeiec Wilkanca, właściciel sklepu na Zwie 
rzyjeu. Mówi, że edy sym jego upije się, 
robi się nieprzytomnym i awamturuje. 
IPTŁ, LECZ MASKI NIE WIKŁADAŁ. 

— W jakiej to następuje formie? — 

_ pyta przewodniczący. 
— Poprostu robi się czamy ii krzyczy. 
— А czy maskę również wówczas ma- 

kłada ? 
Świiadek milczy, lecz zato śmieje się 

wnie mależy uspakajać. Jest: to zresztą ob- 
jaw zupełnie mormalmy. Dla przeciętnych 

stanowiska w sprawach tak drażliwych jak 
strajk i wczucie się przez władze administia- 
cyjne w sedno zatargu jest b. ważnem i czę 
sto zapobiega nieobliczalnym skutkom, należy 
przeto życzyć, by inne czynniki, a szczegolnie 
powołane do likwidacji zatargów brały przy- 
kład już nie z pierwszej w tym względzie dzia- 
łalności p. starosty. 

— Podziękowanie. — Panu Doktorowi, Jó- 
zefowi Tymińskiemu za świetnie dokonaną o- 

perację, panu protesorowi dr. Kornelowi Mi- 

chejdzie i pani Doktorce Helenie Maciejew- 
skiej oraz całemu personelowi za troskliwą о- 

piekę podczas mego pobytu w Klinice USB. 

składam serdeczne i głębokie podziękowanie. 

Inż. M. Dunin-Wąsowicz. 

— WPŁACANIE SKŁADEK NA FUN 
DUSZ BEZROBOCIA. p Dyrekcja F. B. 
poleciła obriodom sobie podległym przy- 
stąpienie do matychmiastowego stwierdze- 

mia, czy przedsiębiorstwa, zalegające w u- 
płacamiu składek, potrącają takowe swym 

pracownikom. W razie stwierdzenia tej 0- 
Koliczności, winno nastąpić sporządzenie 

protckułu i skierowamie go do władz ad- 
ministracyjnych dla ukarania winnych. 

— PRZEDSTAWICIELE WILNA W 
RADZIE KOLEJOWEJ. W skład Państw. 
Rady Kolejowej, powołanej na okres lat 

1933—36, z terenu Wileńszczyzny weszli: 
z ramienia miasta prez. Maleszewski; od 
związków: komunalnych Witold Kwinto; z 
ramienia sfer gospodarczych inż, Węcko- 
wiez, inż, S, Trocki. 

— IZBA. ROLNICZA. — iPrace organi- 
zacyjne mad utworzeniem w Wilnie Izby 
Rolniczej są w pełnym toku. (W! majbliż- 
szym czasie odbędzie się konferencja zain- 
teresowanych czynłaików, w celu omówie- 
nia dalszych szczegółów omganizacy jnych. 

— Podziękowanie. — Za tę radość. którą 
wniosła w Ściany Schroniska im. Jędrzeja Śnia 
deckiego wizyta pana dyrektora gimn. рай- 
stwowego im. A. Mickiewicza i p. Zofji Do- 
maniewskiej z uczniami 4-ej B i 8-ej klas gim: 
nazjum 18-go bm. oraz ofiarowane w dniu 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego aparat 

-radjowy z głośnikiem, gry i upominki, dorę- 
czone imiennie każdemu dziecku, Patronat Za- 
kładu składa na ręce pana dyrektora Broni- 
sława Zapaśnika serdeczne podziękowanie. —- 
Jadwiga Parfjanowiczowa, przewodnicząca pa- 
tronatu. 

— POTRZEBA UNORMOWANIA RU 
CHU NA UL. ZAWALNIEJ. Szczególnie 
w dnie tangowe, ruch wiozów| w: pobliżu 

* ryniku drzewnego jest tak chaotyczny, że 
zachodzi potrzeba uregulowania go w od- 
powiedni sposób. Np. wczoraj omal mie 
doszło do poważniejszej katastrofy, kiedy 
wyjeżdżający z rymku pijany chłop, trafil 
prosto pod! samochód. 

[Przy okazji należy zapytać, czy na od- 
cinku od Trockiej do szpitala żydowskiego 
miema obowiązku uprzątania chodników. 
zaśmieconych w miemożliwty sposób. 

, 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziš i 
jutro (niedziela) świetną komedję angielską 
„Omal nie noc poślubna”, która zdobyła sobie 
uznanie prasy i publiczności, dzięki doskona- 
łej grze p.p.: Daczyńskiego, Grolickiego, Neu- 
belta, Niedźwiedzkiej i Braunównej w rolach 
głównych, oraz luksusowej wystawie. Są to 
ostatnie już przedstawienia tej sztuki. 

— Poranek dla dzieci — bajka „W szpo- 
nach czarownicy”. Już jutro, w niedzielę 26 
b.m. o godz. 12-ej w poł. po raz ostatni po 
cenach najniższych — propagandowych, cza- 
rodziejska baśń „W szponach czarownicy”. W. 
Stanisławskiej, z udziałem baletu p. Sawiny- 
Dolskiej i maleńkich artystów w rolach bołia- 
terów, artystyczna wystawa — piękne efekty 
techniczne. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzie- 
lę 26 b.m. o godz. 4 po poł. w teatrze na Po- 
hulance ujrzymy (już po raz ostatni) jedną z 
najlepszych komedyj literatury współczesnej, 
komedję w 3-ch aktach St. Żeromskiego p.t. 
„Uciekła mi przepióreczka”*, po cenach о 50 
proc. zniżonych. jest to wyjątkowa okazja roz- 
koszowania się twórczością wielkiego pisarza. 

— „Tani * w Teatrze na Po- 
hulance! Dnia 27-II1 (poniedziałek) ostatni raz 
fenomenalna sztuka Chrysty Winsioe „Dziew- 
częta w mundurkach“ — po cenach propagan- 
dowych (od 20 gr.) 

(Dokończenie kroniki wil. na str. 4-€j). 

  

Ostatnio przedstawienia 

XI Wileńskiej Szepki Hiedemickiej 
w asm E ras ika 24. 

bywalców. sądowych proces jest tylko swe 
go rodzaju sztuką teatralną, a w teatrze 
można się przecież śmiać. 

PRZIEMÓWIENIA STRON. 
й Z chwilą odejścia od pulpitu ostatniego 
świadka, przewodniczący zamyłka przewód 
sądowy i udziela głosu stronom. Prokura- 
tor charakteryzując sylwetki oskarżonych 
domaga się najsurow)kzej kary. Inne są 
przemówienia obnońców. Dla mich oskarże- 
ni, to tylko ludzie wykolejeni chwilowo, 
przez fatalne warumki życiowe, a jako ta- 
kim powinien! być zastosowany wyrok mo 
żliwie najłagodniejszy. Bandytami stali 
się przypadkowo pod wpływem działania 
alkoholu, migdy jednak instynktów zbrod- 
miezych w sobie mie posiadali. | ` 

Około pół godzimiy: tmwia. maradaą. sądu, 
poczem w zalanej już potokami elektrycz- 
nego światła salii następuje ogłoszenie wy- 
roku. Mocą tego wyroku wszyscy oskarże- 
mi uzmani zostali winnymi dokonania na- 
padu przy: ul. Antokolskiej i jako tacy ska 
zami: Uszpulewicz ma 4 lata, Wilkaniec na 
3 a Stefanowiicz i Walter po dwa lata wię- 
zienia każdy i utmacenie praw: obywatel- 
skich ma przeciąg lat pięciu. Młodociani 

  

gdyż przyznali się omi już w już mieco głośniej publiczność, (którą pomo- „bandyci* przyjmują wyrok spokojnie, 
wiszący za mimi zegam wybija godzinę 7- 
mą, a publiczność ziewa. (ckż), 

Jego to wielkim zabiegom i niestrudzo- 
nej energji w znacznym stopniu zawdzię- 

czać mależy urządzenie i ozdobienie zwró- 
conej przez Austrjaków: w: r. 1893 kaplicy 
św. Benedykta, która przez rząd austrjacki 
była skonfiskowama i przerobiona na ar- 
chiwum i mieszkanie woźmego. Ta stara 
z r. 1738 kaplica, fumdacji koninszyny Mar 

janny z Zamojskich Dzieduszyckiej, była 
przedmiotem szczególnie tnoskliwej opieki 
ze strony Śp. O. Piątkiewicza. 

Kapłam z prawdziwego powołania, czło 

wiiek wyjątkowo dobry, szlachetny i u- 
czynny, Śp. o. W. Piątkiewicz nietylko brał 

wielki i energiczny udział w  roziegłych 
pracach swego Zaikonu, ale i odznaczył się 
też jako pisarz, autor szeregu maukowych 
rozpraw i artykułów publicystycznych. 

Będąc pmofesorem gimnazjalnym, pro- 
wadził studja nad twórczością Sarbiew- 
skiego i wi latach 1891—1895 ogłosił szereg 

mozpraw ma ten temat na łamach Przeglą- 

du Lwowskiego, którego członikiem redak- 
cji został w m 1897. W: tymże iPrzeglądzie 
Lwowskim opublikował szereg innych 
prac, jak mp. „Organizacja opieki nad pra-' 
cującemi dziewczętami*, „Strajk wobec 
etyki", „Mistyczne ciało Chrystusa a cha- 

raktery sakramentalne* i w. im. 

Po objęciu przez Zakon OO. Jezuitów 
akcji obrządku wschodniego śp. o. Piąt- 
kiewiczowi zestało poruczone Zorganizoxa 
nie i prowadzenie misyjnej placówki w Al- 
bertymie. 

W r. 1925 przyjechał On do Albertyna, 
pełen wiary w skuteczność mozpoczy:ją- 
cej się alkcji, pełen zapału i enengji. Miał 
przed sobą olbrzymie trudmości do prze- 
zwyciężenia. Nie znając dobrze terenu i lu- 
dzi, widząc nieraz wielką rozterkę < 
wą najbliższych swych pomocników, dła 
których zmiana obrządku była ofiarą po- 

maid siły, będąc wreszcie Šaliadkiem popeł- 
mianych w akcji tragicznych błędów, ś. p. 
ksiądz W. [Piątkiewicz trwał jednak nieu- 

gięcie na swym posterunku, pragnące wła- 
snym przykładem wskazać, na jakich wy- 

żymach musi stać prawdziwy misjonarz— 

kapłan ofiamny, czysty, pogodny... - 
Niejednokrotne byliśmy zmuszeni do 

prowadzenia polemiki ze śp. ks. W. Piątkie 
wiczem, ale zawsze zdaryjaliśmy sobie spra- 
wę z niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej 
się On znajdował, wciąż mieliśmy przed о- 
czyma olbrzymi, iście bohatenski wysiłek 
Zmarłego... 

Ciężar, jaki włożono. ma słabe barki 
spracowamiego Kapłana, był zbyt wielki... 

'W ostatnich czasach wciąż chorował... 
Jeszcze w jesieni zeszłego roku pisał o 

swłej chorobie: 
— „Od kilku tygodni jesten poważnie 

chory na dość dotkliwe cierpien'a mięśnia 
sercowego i naczyń krwionośnych. Nie od- 
prawiam mszy św., częściowo leżę w łóż- 
ku, częściowo siedzę przy biurku, nie me- 
gąc jednak wykonywać żadnych intevsyw- 
niejszych ruchów i zmuszony do wystrze- 
gania się wiszelkich nawet myślowych wy- 
siłków i uczuciowych wzmuszeń. Po przej- 
ściowych polepszeniach znowu pogorsze- 
mia, które nakazują mi jak najdalej posu- 
niętą ostrożność. Warszawski! lekarz bro- 
ni mi mawet dłuższej rozmowy. W razie 
wyraźniejszego mieco polepszenia, będę 
musiał z polecenia tegoż lekarza wyjechać 
lada dzień z Albertyna ma kurację i abso- 
lutiny spoczynek, którego tu znaleźć nie 
mogę"... 

Nie doczekał się jednak tego upragnio- 
nego spoczynku na ziemi, — odszedł więc 
ma spoczynek wieczny... Umarł w: kościele 
na udar serca... 

Umarł nagle, piękną i wzruszającą 
śmiercią żołnierza, ginącego na poste- 
rumku. | 

Pamięć po Nim pozostanie na długo... 
Niech śpi spokojnie... 

W. Charkiewicz. 
—-=0-0-0— 

"SPORT 
BOKSERSKIE MISTRZOSTWA 

6 (PP. LEG. 
MW dniach 21 i 22 marca br. w Wilnie 

rozegrano mistrzostwa podofie. 6 Pułku 
Piechoty Legjonów w pięściarstwie, które 
włykazały, że pięściarstwo w pułku stale 
podnosi się. Walki mie były już jak daw- 
miej pokazem prymitywnego boksu, lecz 
pięknym meczem sportowym, przeprowa- 
dzonym przy dużej dozie woli zwycięstwa 
i ambicji. 

Przebieg walk przedstawia się mastę- 
pująco: 

W wadze piórkowej plut. Micach bije 
ma punkty plut. Strzelca; obaj wykazali 
silny cios. Dzięki iwiększej rutynie, zdołał 
plut. Micach walkę rozstrzygnąć na swą 
korzyść, - 

W wadze lekkiej kpr. Błaszczyk zwy- 
Seda, zdecydowamie na. punkty plut. Dubie 
lego. > 
W wadze średniej kpr. Adamczyk zwy- 

cięża ma punkty kpr. Żebrowskiego: = 
oi a a i wytrzymałość. 
"wa; ciężkiej, „Bi i bij a >] ężkiej, plut. Bielan bije 

Sędziował :wi Timgu st. sierż, Kruk, pun 
ktowali por. Kozioł, por. Stasiłowicz i Ju- 
rewicz. Kierownikiem zawodów: był major 
Drotlew. 

Dalsza obniżka ceny WĘŚLA 
konc. „,P ogresę*. Kste wice 

M. BEULL. Wilno 
Jagielloūska 3 tei. 811 

Składy: Kijowska 8, tel 999 
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— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy £l- 
ny Gistedt. Dziś ciesząca się wielkiem powodze 
miem wspaniale wystawiona operetka  Lehara 
„Wesoła wdówka”, która odniosła wielki sui- 
ces artystyczny. W roli głównej czaruje swym 
wiełkim talentem i wytworną grą znakomita 
artystka Elna Gistedt W przedstawieniu bie- 
rze udział cały zespół artystyczny, oraz zwięk 
szone chóry i zespoły baletowe. Zniżki ważne. 

W przygotowaniu — Wiełka rewja wiosen- 
na w opracowaniu reżyserskiem K. Wyrwicz- 
Wichrowskiego. 

| — futrzejsza popołudniówka w „Lutni”. 
Jutro, w niedzielę ukaże się po raz ostatni na 
przedstawieniu popołudniowem po cenach zbi- 
żonych Świetna komedja muzyczna Stolza „Pe- 
ppina* z udziałem Elny Gistedt. Ceny zniżone, 

СО URAJĄ W hiNAtLar 

REWJA — Axela. 
PAN — Dlaczego zgrzeszyłam? 
SWIATOWID — Zaczarowany dywan. 

HELIOS — Kain i Artem 
HOLLYWOOD — Frankenstein. 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— OKRADZIONE MIESZKANIE. — 

Nieznani złodzieje skradli z mieszkania 
"Trockiego Jaikóba (Ostrobramska 3), do- 
stawszy się tam wczoraj wieczorem, pod- 
czas nieobecności domowników — garde- 
mopę męską, damską i inme rzeczy, ma о- 
'gólną sumę 600 zł. 

— FAŁSZYWA 10—ZŁOTÓWKA. — 
Fałszywą 10-złotówkę ujawnił posteruniko- 
wy PP. w: sklepie żelaza Górnofelskiego 
Samuela (Zawalna 58). 

— Z SIEKIERĄ NA POLICJANTA. — 
Stamszy postenunikowy 6-tego Kiomisarja- 
tu, Ozerepowicz Szymon dokony:1jał w po- 
szuikiwaniu skradzicnych rzeczy rewizji w 
mieszkaniu Sztdrysa Mikołaja (Antokol- 
„ska 151). Obesny w ty mezasie w mieszka- 

miu Szturysa Rusak Kazimierz, zam. w 
tymże domu, chwycił do rąk siekierę i rzu- 

cił się na policjanta, został jednak rozbro- 
jony i zatrzymany. 

—  OKRADZENIE "PROBOSZCZA 
PRAWOSŁ. W NOWOJELNI. — W nocy 
ma 21 bm. nieustaleni dotychezas sprawcy, 
po wyjęciu szyby w oknie, skradli ze spi- 
żammi proboszcza prawosławnego w Nowo- 

_jelni O. Bazylego Bazarewicza artykuły 
spożywcze, wartości ogólnej około 400 zł. 

> E „GŁĘBOKIE 
— NAPAD. — Na drodze Głębokie — Do- 

kszyce na przejeżdżającego Ant. Koczana ze 
wsi Borsuki napadło kilku osobników, którzy 
zrabowali mu 120 zł. 

MOŁODECZNO 
— ZAJŚCIE Z SEKWESiRA1UREM. 

Sekwestrator z Mołodeczna M. Pardziej, będąc 

we wsi Kiewle, podczas sekwestru wieprza u 
P. Bobryka spotkał się z oporem ze strony 
rodziny wspomnianego chłopa. 

Usiłowano go zabić siekierą, gdy próbował 
załadować wieprza na wóz. Winnych policja 
aresztowała. 

Z POGRANICZA 
— PRZEMYT PRZED ŚWIĘTAMI. —: W 

związku ze zbliżającemi się. świętami Wielkiej 

Nocy na pograniczu z Litwą i Łotwą zauwa- 

żono wzmożony ruch: przemytniczy. W ostat- 
nich dniach na poszczególnych odcinkach za- 
trzymano kilkunastu przemytników z bakalja- 
mi i tytoniem. 

Ofiary 
Z powodu imienin Marszałka Piłsudskiego 

dzieci szkoły nr. 19 zebrały na Zw. Strzelecki 

17 złotych. : KE 

Zarząd Zrzeszenia Pracowników Państw: 

wego Banku Rolnego, Koła w Wilnie przesyła 

przy niniejszem do Szanownej Redakcji zł. 20 

(dwadzieścia złotych) tytułem ofiary dla Sek- 

cji Odzieżowej Wileńskiego Komitetu do spraw 

Bezrobocia na ubranie dla dzieci bezrobotnych. 
NEBZTCEK 

grodźięhyka 
— 7 TEATRU MIEJSKIEGO. W so- 

botę 25 bm. o godz. 16-tej „Wąsy i peru- 

ka' po cenach zniżonych od 4% do 99 gr. 

W miedzielę 26 bm. o godz. 16-tej „Dziku- 

ska”, Wieczorem „Tajemnica. powodzenia” 

po cenach zniżonych. 
W próbach pod reż. dyr. Krokowskie- 

go „Kobieta, która kupiła sobie męża". 

trze miejski modbędzie się koncert chóru 

„Harfa* z Wamszawy, który zaliczany jest 
do najlepszych chórów: Europy. 

Ze względu na to, że dochód z koncertu 

przeznaczony jest ma kolonje letnie dla 

majbiedniejszej dziabzły i ma komitet Fun- 

duszu Bezrobocia, spodziewać się należy, 
iż społeczeństwo poprze tę imprezę. 

— KONCERT CHÓRU „HARFA* W 
GRODNIE. — W dniu 2 kwietnia w tea- 

— ODROCZENIE PROCESU (PRASO- 
WEGO. — W dniu wczorajszym Sąd Grodz 

(ki rozpatrywać miał sprawię z oskarżenia 

wedaktora p. iego, oskarżonego 
z art. 170 K. K. 

Ze względów formalnych Sąd sprawę 
+ 

— WODA NA NIEMNIE POWOLI 
OPADA. — (Poziom wiody na Niemmie pod 
miósł się ostatnio o kilka metrów i zacho- 
dziła obawa poważnej powodzi. Jednak u- 
biegłej mocy poziom wody obniżył się o 
kilkanaście centymetrów. 

— NIEUDANE WŁAMANIE. — Wezo 
maj o godz. 9 ramo, urzędniczka Kasy Po- 
życzkowiej „Gmilat Ohesed", przyszedłszy 
do pracy, znalazła wi pierwszym pokoju 
Kasy jakiegoś miezmanego osobnika. Prze- 
straszona, zdezorjentowala się i wybiegła 
do sąsiedniego mieszkamia. W czasie jej 
mieobecności osobnikowi temu udało się 
zbiec, Zaalarmowano zarząd i policję, lecz 
przestępcy nie udało się już ująć. Po zba- 
„dajmiu składów Kasy okazało się, że osob- 
mik ten zdążył tylko zapakować znajdują- 
ce się w kasie fanty, mie zabierając nie ze 
sobą. 

Policja energicznie poszukuje odważ- 

nego przestępcy. 

  

  

      
Dźwiekowe Kino „APOLLO“ 

Dominikańska 20. — Wstęp 49 gr. 

Kobietyboz przyszłosci 
Rewelacyjne arcydzieło, poruszające w zupeł- 
nie nowy b o drastyczne zagadnienia 
współczesnej moralności z JOAN CRAWFORD 
i CLARK GABLE. Film który zachwycił 
świat!!! Film, który wstrząsnął sumieniami!:! 

Film, który musi każdy zobaczyć!!! 

  

  

— POWRÓT SZTAFET HARCER- 

SKICH. — Onegdaj powróciły do Nowo- 
gródka i Baranowicz sztafety harcerskie, 
które z ramienia Obywatelskiego Komitetu 

Obdhodu Imenin Marsz. Piłsudskiego, wy- 
ruszyły dwa tygodnie temu „piechotą do 
Warszawy. aby zlożyć hołd Wielkiemu Bu 
downiczemu Polski Niepodległej. 

Przypominamy, że sztafety rekrutowaty 
się: w Nowogródku z 3-ciej drużyny har- 
cerzy im. Marszałka Piłsudskiego, :*! Ba- 
ramowiczach zaś z 4-tej drużyny hareerzy 
im. Tadeusza Hołówki. Te obie drużymy 
są drużynami pozaszkolmemi, rzemieślmi- 
czemi, a jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, 
że i z Wilna wyruszyła piechotą do Wiar- 
szarwy młodzież rzemieślnicza, będziemy 
mieli ciekawy i tak miły ebraz nastrojów, 
panujących w. tej właśnie warstwie mło- 

dzieży. I tak być powinno i m tym kie- 
rujniku należy ze wszystkich sił pracować, 
alby właśnie wśród młodzieży rzemieślni- 
czej, wśród tej młodzieży, która uczące się. 
już od majmłodszych lat musi pracować 
dość wyczerpująco, talk, jak Tem, do któ- 
rego rwały się serca młodzieńcze „jak J6- 
zef Piłsudski, uosobienie niezmordowanej, 
mirówczej pracy dla (Państwa. 

Obie sztafety przybyły do Warszawy 

"M rekondowio szybkim czasie, bo w: ciągu 
zaledwie miepełnych dziesięciu dmi. Jest to 

piękny sulkees, wypada bowiem przecięt- 
mie 45 km. marszu dziennie. Chłopcy, jak 
stwierdzają melduniki w' ich księdze wpi- 
same, całą drogę odbyli: pieszo i przybyli 
do Warszawy w: doskonałej formie, bez 
ram ma: nogach, bez odcisków, pełni energii 
i zapału. W Warszawie, jak opowiadają, 
spotkało ich madzwyczaj serdeczne przyję- 
cie, zaopiekowamo się nimi troskliwie. — 
Wrócili uszczęśliwieni, bo mogli się za- 

meldować w Belwederze, bo widzieli Dziad 
ka. Trzeba było patrzeć z jaką radością, 
z jakim entuzjazmem mówili o tem, trze- 
ba z radością stwierdzić, że umieli ponieść 
tak chętnie, z tak wielką gotowością, trud 

miebylejaki, trud, który świadczy chlub- 
mie o ich wyrobieniu fizycznem, a przede- 
wszystikiem o ożynającym maszą młodzież 

harcerską wspaniałym duchu ofenzywnym 
Oby w przyszłym roku wyruszyły ze 

wszystkich zakątków Polski, harcerskie i 

mieharcerskie sztafety do tego. serca dzi- 
siejszej Polski, do tej polskiej Mekki — 
Belwederu. 

— PŁAWSKI ZA: KRATKAMI. Ujęty 
ma gorącym uczynku wymuszania Pławski 
Mikotaj — został przez władze sądowe о- 
sadzony w: 'więzieniu prewencyjnem. Pław- 
skii już w ubiegłym noku, podejrzany był 
lo ”dckonanie zbrodniczego podpalenia na 
terenie gminy cyryńskiej. 

— SEZONOWA KRADZIEŻ. W skle- 
pie w: halach targowych na rynku w No- 
wogródku, na drzwiach właścicielka skle- 
pu Sora Bursztejn wywiiesiła: dla. reklamy 

palto wiosenne, wartości około 60 zł. 
W dniu 23 bm. w chwiili zamykania 

sklepów — mawimął się jakiś amator — i 

ściągnął płaszcz jak swój. 
iPolicja oczywiście wdrożyła dochodze- 

mia. 

   

  

— ZE ZWIĄZKU PRACY OBYWA- 

TELSKIEJ KOBIET. — Zmama jest ofiar- 

ma i mozolma praca. Związku (Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet. Pomimo prac dotychczas 

prowadzonych, ZPOK założyło u siebie bez 

płatny oddział pośrednictwa pracy i ma 

m siebie zarejestrowane wykwalifikowane 

kucharki, gospodynie, praczki, służbę do- 

mową, a nawet biumalistki i maszynistki, 

W związku z tem domy prywatne i urzędy 
mogą żądać skierowywania od ZPOK, a 
żądamia będą zawsze akuratnie wykonane 

(zgłaszać można! także telefomicznie tele- 
fon 253). ZPOK mieści się przy ul. Szep- 
tydkiego 37. 

— WALNE ZGROMADZENTE KOŁA 
PRZYJACIÓŁ AKADEMIKA. W dniu 29 
marca o godz. 18 w salach magistratu od- 
będzie się walme zgromadzenie Koła Przy- 
jaciół Akademika. 

— SZCZEGÓŁY POŻARU (W: GMINIE 
DAREWO. — Jak domosiliśmy już wczo- 

raj, w sprawie pożaru we wsiach Adachow 
szczyma i Zabłocie gminy Darewo, może- 
my podać szczegóły tego wlielkiego pożaru. 

Pożar powstał w: zabudowaniach Jakó- 
ba Ozerwoniarza, wskutek nieostnożnego 
obchodzenia się z ogmiem i spaliło się kom 
pletnie 6 gospodarstw, następnie pożar 
przerzucił się do wsi Zabrodzie, gdzie spło 
męło 12 gospodarstw. Podczas pożaru spa- 

1iło się dwoje dzieci, pozatem spaliły się 
krowy, konie, świnie i resztki zboża. Po- 

żar trwał od godziny 10-tej do 18-tej, kie- 

dy przy udziale straży pożarnych z Bara- 
mowicz, Duboma, Darewa, Komiek, Hołba- 
czy, Podlisiejek, Kroszyna i Zalubiez zdo- 
łamo: pożar zlokalizować. 

Stnaty wynoszą około 60.000 zł. Ludzie 
zostali kompletnie pod gołem niebem i bez 
kawałka chleba. Przy pożarze obeeny był 
zastępca starosty Kuroczycki. 

iPan starosta Neugebauer już przyszedł 
z poważną poszkodowanym przez 
wydanie 250 zł. zapomóg i żywności, ро- 
zatem wystąpił o większą zapomogę do p. 
wiojewody. 

— PODŻEGANIE DO ZABÓJSTWA— 
PRAWDZIWE, CZY UDANE. — W dniu 
22 bm. zgłosił się do komisanjatu PIP. Piotr 
Maniak i zameldował, że wj dniu 21 bm. 
przyszedł do niego Cyprjam: Jami z oświad- 
czeniem, że Rauch Jalkób mamawiał go do 
wywołania awantury w sklepie Manieka i 
zabicia go. Podczas memawiamia rzekomo 

częstował go wódką. Między Mamiakiem a 
Rauchem są nieporozumienia na tle kon- 
kurencyjnem. 

— KRÓTKA ROZPRAWA. W dniu 22 
bm. w warsztatach 7 8pp. pomiędzy pra- 

cowmikami Terespolskim i Popłanfko wy- 
mikła sprzeczka na tle nieporozumień przy 
oddamiu pieniędzy. Popławko zadał cios 
możem w brzuch Terespolskiemu. Pepław- 
ko powędrował do więzienia, a. Terespolski 
do szpitala międzykomunalnego. 

  

B/ydawcai Stanisław Mackiewicz. 
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Radjo wiieńskie 
SOBOTA 25 MARCA 

11,40 Przegląd prasy; komunikat meteoro- 

logiczny; czas; 12,10 Muzyka z płyt; 13,10 
Komunikat meteorologiczny; 13,15 Poranek 
szkolny; 14.00 Audycja żołniersko - strzelecka; 
14.40 Program dzienny; 14.45 Muzyka z płyt; 
15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Wiadomości woj 
skowe; 15.35 Słuchowisko dla dzieci; 16.00—- 
Kwadrans akademicki; 16.20  „Napoleon* — 
odczyt dla maturzystów wygłosi prof. J. Iwa- 
szkiewicz;; 16.40 „Jak otrzymać powiększenie 
zdjęcia fotograficznego* — odczyt wygłosi M. 
Dęderko; 17.00 Audycja dla chorych; Poga- 
danka, Muzyka; 17.35 „Skrzynka pocztowa nr 
240 Listy  radjosłuchaczy; 17.55 Рго- 
gram na niedzielę; 18.00 „Batery* — odczyt 
dla maturzystów wygłosi prof. R. Mościcki; -- 
18,20 Wiadomości bieżące; 18.25! Transmisja 
z Warszawy. Muzyka lekka; 18.40 Ze spraw 
litewskich; 18.55 Rozmaitości; 19.00 Codzienny 
odcinek powieściowy; 19.10 Rozmaitości; --- 
19.15 Recytacje w wykonaniu Haliny Hohen- 
dlingerowny: Utwcry Marji Grossek - Koryc- 
kiej ze zbioru „Pamiętnik liryczny“. 19.30 — 
Na widnokręgu; 19,45 Prasowy dziennik radjo 
wy; 20.00 Godzina życzeń (płyty); 21.30 Wia 
domości sportowe; 21.25 Dodatek do prasowe 
go dziennika radjowego; 21.30 Audycja grec- 
ka; 22.05 Koncert chopinowski; 22.40 „W mie 
ście gwiazd filmowych“ — feljeton wygłosi J. 
Brodziński; 22.55 iKomunikat meteorologiczny 
23.00 Fragmeńty z 11-eį Szopki Akademickiej; 
23.30 Wiadomości dla ekspedycji polarnej; -- 
23.35 Muzyka taneczna. 

    

   Spróbujcie - porównajcie 
е przekonacie się 

wina wytwórni 

МОО | 
WILNO 

Są stara—leżałe, mocna i zdrowa. 
ŻĄTBJCIE WSZĘDZIE 

  e „MOMJA” WKRÓTCE Kino PAR 

55 
  

  

Wstrząsające arcydzieło filmowe p. t. 

Miesiąc Szłagierów w Kinie „REWJA”" ©strobramska 5. 
  

iš iR Miłość dumnej arystokratki niemieckiej do irancuskiege jeńcał 
„BMELA” @ W rolach głównych: Warner Baxter i Leila Hyann. 

Początek o godz. 5, w sobotę i niedzielę © godz. 3-ciej. 
Ceny m ejst: Baikon 40 gr Parier od 80 gy. 

  

PAN | Dliczeg 
Helena Hzyes, Lewis Stone i in. 

„iśl Film którego mie sposób zapomnieć! 

  

ш ТО 
Dramat kobiety, które dla swego dziecka zmuszona była kupczyć własnem ciałem,— W rol. gł. „Kcbiecy Lon Chaney“ 

Nad program Dodatki dźwiękowe i sktnalja, — Seanse 4, 6, 8 i 10 15. 

krzyk ostatniej nędzy 

krzyk ostatniego upadkn 

spowiedź kobie y ulicznej, 

istoty najbardziej zasłogującej 

na litość ludzką.. 

  

Dźwiękowe sins 

„EU 
  
  

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. 

UWAGA: (56 dotychceg mieby sł ga! 
Po raz pierwszy w Wilnie dodatek džwieko- 
wo - rysunkowy w języku rosyjskim produkcji 
„Sowkino“ p. t. „ULICA WPOPRZEK“. Nie- 

ma słów zachwytu dla tego filmu. 
Balkon 49 gr. Parter na 1 s. od 80 gr,. na pa 
zost. seanse od 90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 18. 

      
          

chóru Moskiewskiej Opery Państwowej. 15. 
  

  

DZ%IĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 5 

CENY ZNACZNIE ZNIŽONE OD 20 GR. 
Dziś przebój tętniący życiem! KAWALEROWIE DZIKIEGO ZACHODU. 

Już w tych dniach świetna komedja — 

BRAZA MAJ ESTATU“ 
Superszlagier arcywesołej komedji prod. czeskiej z ulubieńcem publiczności, niezrównanym komikiem i humocystą 

YVLASTA BURIANEŃ _..... 
  

Ceny na wszystkie seanse i I-sze miejsce 49gr., II-gie — 30 gr., Dziś Potężny arcytilm pełen grozy i nie- 
samowitošcil. To, czego świat jeszcze nie widział! - Dźwiękowe kino 

H?LLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 JOHN 8OLES. Oglądanie tego 

FRAKKERK$S TEEN 
Zadziwiające przeżycia młodego badacza, który stworzył sztucznego człowieka — przestępcę. W rol. gi. 
Lon Chaneya BORYS KARLOFF i 20 ję tylko E pa filmu zaleca się tylko ludziom o zdro- 

wem sercu i silnych nerwach! Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

  

PRZYPOMNIENIE 
ze FAPBARNI PFALNI “ 
o © CHEMICZNEJ i GREMPLARNI "z 

me: 50 ' 
ar „EXPRESS og 
Em Wielka 31 (róg Szkianej) cz 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZMŻONE! 

Proszę się przek «ać! Prasowanie ub'zń i 
grem”l wanie msterisłów na barzekznin 

SKŁAD SUKNA, WEŁNY ” a 
Z. KAZASKI 

W LKA 36. 
Nadeszły 

ostatnie nowości 
sezonu wiosennego 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, snknis i palta. 

Ceny wyjątkowo niskie! 

Lecznica Lifewsk. stow. Pim. Saoitarnej. 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTRCLECZNICZY 

(kwzrc. Solux, Djatermija) 

czynny cd 11 — 6 popcłudnin 

Opłata za utrzymanie i wszełkie zabiegi 
lerarskie i rentgen. została obniżona. 

APTEKA KOMEOPATYCZMA 
prowizora farmacji 

Fiorjana GOŁOŃSKIEGO 
została przeniesicna z ul Królewskiej 

na ul. Mickiewicza 21 
Apieka zaopatrzona we wszystkie Środki 
bomeopatyczzne i opat uukowe jak równieź 

w specyłiki Dr. Madauss. 

WITOLD JUREWICZ 
były majster lirmy 

K „Paweł Bure” 
Poleca zegarki, b żaterię, 
srebro, platery orz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ml Ad. Mickiewicza 4 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

      
NAJUPORCZYWSZE 

BÓLE GŁOWY 
U-SU:' WA 

ERICA TRIUTCEDERESZZO 

. ŽĄDAICIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
fiń 

  

  

r Fw” 

Zanim dacie ogło- 
szenie do pitm miej- 

Baczność! scowych wileńskich 

Sprawdzcie 
ceuy ogłoszeń | 

żądzjcie koszto- 
rysów a bezwątpienis przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA огах do 

wszystkich pism TANIO I bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośredzictwem Rnra Reklamowego " 

S. GRABOWSKIEGO 
Girbarska 1, 

tei. 82. 
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{Эр н ада у 

Kina-Testi 

ŚWIATOWID” 
Mickiewicza 9. 

pabliczności 

  

  

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. DEWI- 

ZY: Belgja 124,50 — 124,81 — 123,97. Ho- 
landja 359,90 — 360,80 — 359.00. Londyn 
30,66 — 30,81 — 30,51. Nowy Yonk 8,915— 
8,933 — 8%. Nowy Yonk (kabel 8,922 — 
8,935—8,950. (Paryż 35,09 — 35,18 —35.00. 
Praga 26,46 — 26,52 — 26,40. Szwajcarja 
172,30 — 172,73 — 17187, Włochy 45,95 

— 46,18 — 45,72. Berlin: w obrotach mieof. 
212,20. — Temdencja miejednolita. 

IPOŻYCZIKI POLSKIE W N. YORKU: 

Dolarowa 54,50. Dillonowiska. 64,25—65.— 
Stabilizacyjna 55 — 55,50. Warszawska 38 
—38,25. Śląska 43, 

DOLAR w obrotach pryw. 8,875 w żą- 
damiu, 8,8725 w płaceniu. 

RUBEL złoty 4,785. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

1 LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 24 MARCA 1933. R. 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedziai- 

ki, środy i czwartki). 

Ceny za I q. (100 kg.) parytet Wiino. 

Żyto zbierane 669 gr/1 20,5. Temren- 
«cja słabsza, 

Owies zbieramy 15.— 
Mąka pszeona 4-zerowa A luks. 58,25 

=58,75. 
Mąka żytnia do 55 proc. 33.— 
Mąka żytnia do 65 proc. 28— 
Mąka razowa 23 

Tendencja spokojna. 
Otręby żytmie 11— 
Kasza gryczama pół-paloma 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29.— Tendencja słaba. 

SWS FABRYKA MEBLI 

A. HILENKIN I S-ka 
i SKŁAD 

Spółka z ogr. odp. 

pne Wilno, ul. Tatzrska 20 
3 dom własny. Istnieje od 1843. 

Ę Jadslnie, sypialnie, zalony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka. krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone, 

  

   

  

   

    
® 

  

РАТ 1 РАТАСНОМ 

rzelska i Konrsd Tom. — "le mtd 

w zsbawnej 
komedii p. t. 

2) Swietna polska opereika filmowa p. t. 53 00 METRÓW MiŁOŚCI' 

Dzić wesoły tydzień wileńsa! Trzy godziay śmie ha. owa uajwcse sze fi my sczonu w jeduym p'ogramie. 
1) Niezrównani ulubieńcy ‚ : ° ji Zaczarowany GyWan 

W iol. giėwnych Adoif 
Dymszs, Zuła Pogo 

H-*żv dozw lone, 
  

  

  

Materjał sosnowy, | 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadn:ków Jagiellonowa. 
Ceny b. przystępne, mo:na z dosta- 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 —3. 

Maszyny da szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne amerykańskie rekonstruowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników 
  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Krzywiczacii 

zamieszkały w Krzywiczach, na zasadzie art. 
602 Kod. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu 20 
kwietnia 1933 r., o godzinie 10 rano w folwarku 
Nowosioiki, gm.  Kurzenieckieį, odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości 
należących do Pawła Możejki, składających się 
z 1000 pud. kartofli, 100 pud. owsa i 
ramowych czynnych, oszacowanych na sun:ę 
1600 zł., na zaspokojenie pretensji Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności w Wilejce. 
-Krzywicze dnia 16 marca 1933 r. 

Komornik inž. J. Skowroński. 
TYYYYYYYYYYYYVYYYYCYYYYYYYYTYTYYYYYPYVYTY! 

UBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakre- 
towej Nr. 7 m. 3, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w 
dniu 28 marca 1933 aroku o godzinie 10 rano, 

w Wilnie, przy ul. Zawalnej pod Nr. 11-а о4- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
firmy „Zygmunt Nagrodzki* majątku ruchome- 

go, składającego się z samochodu karetki fir- 
my „Overlant* roli pasa wielbłądziego i_e rol 

pasa „Bałata”, oszacowanego na sumę zł. 3,018 

r. 

й Komornik Lisowski. 

ALAAAASAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAASAARAABALAMAA LAS 

Rajwięcej żądana 

na rynkach światowych 

ANG. HERBATA. 
LYONS'A 

Już ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 

| jest do nabycie w hsndlach kołonjaln, 
Żółte opakowsnie — łzgodna 

Czerwone . — cierpia 

    

  

      

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
m | m 

Działki 
Kcmunikacja 
Warunki kupna: 

pociągami i ) 
część pożyczką długoterminową, 

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę. 

reszta rataini miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wwlieńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

I wepaepabEBaPPEDURTPE CY TD CD ABGD TD TW ODED CE CD OBEP ODODCOKEG 

Drukarnia wydawnietwa „SŁOWA 

Spółka Parcelacyjna, 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, ; 

a 

18 uli | 

"kobiece, weneryczne 

  

"GABIRET 
Bacjonainej kosmetyki iecznitaej 

wiino, Mickiewicza 31 mt. 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.     
  

MBZ KIEKCZARERZAZEB -- 

LEzarze Megle nowe 

ORNEZESNARZEN WNNREA 5P'Zedam — Sawicz 11 

  

DOK'FOR Do Aro 
stylowa a;Gainia 

ŻeióuwiCZ ostatni model pa- 
chor. skórne, wenery - ryski. Wyjątkowo tanie. 
czne, narządów moczo- Możliwe na raty. — 

wych. Subocz 19 Tel. 198. 
od O do 1, 5 do 8-- == 
wieczorem. CE - : 

wicza 24. do sprzedania 
$ DOKTOR z pow. do wyjazdu bar- 

ZELDOWICZGWA dzo niedrogi 2 I6žka 
dębowe z materacami 

arządów . moczowych mało używane, szafka 
оё 12 — 2iod 456 nocna oraz chaiselongue 
ul. Mickiewicza 24 — oglądać codziennie od 

  

Okazyjnie 

tel. 277. 3 do 5. Białostocka 6—1 

Biumowicz „ Lokale 
choroby No = 

skórne i moczopłciowe. "7 „—nazaran=, ** 

WIELKA 21, tel. 921. 5 > POKOJOWE 

о4 9 — 113 — 8 — wykwintne mieszka- 

W.Z.P. 23 nowoczesnemi wygo - 

——-—— + — -- —_ dami do wynajęcia od 
3 „ао nie odremontowane z* 

POPieRAsčii zaraz. Kalwaryjska 69- 

L.0.P.P
 m. 1. tel 44-60. 

—. — — — — Lūkal handlowy 
З, duży : mieszkaniem na 

parterze do wynajęcia, 
ul. Mickiewicza Nr. 4. 
I formacje m dozorcy 

„z domu 

POKCJU, lub dwóch, 
poszukuje bezdzietne 
malženstwo.Oferty pod 

  

  

Kurso 
i SPRZEDAŻ 

WYSĘYPYTYWWYWYYTYPE 

  

KUPIĘ 
smałą maszyaę do pisż- 
nia używaną w dobryu A 

žais Oterty a ka I. K. do Redakcji „Sło- 
ministracji „Słowa* pod WA * 
A, W. M. N KR 

Jaja wylęgowe 
od kur Rnuode Island 
rzd Karmszyny) z . 
dzone złotym mada. M LE SZK ANI A 
lem na wystawie й о- 2.508 pakujowej zwy 
biu w Wiluis w grud- 
niu 1932 r.— sprzeds e Aa 
Hodowla - DrobucaM S Pleter Zyberk maj. PP MIESZKANIA 

—5 pokojowe, Wszel- 
krajczyzna pocz Nie- 

menczyn.— laformacje, w, Žž 
zamówienia 1 Odbiór Eika BOL 
pocztą lub Wilno, ul Zakretowej) 
$ е!айзка 29 tel. 447, 
codziennie Od gOdZINY Ranga sona 
9 do 14ej Jan Plater- 
Zyberk. 

Dziś ot zymano -- == qi 
RODOWITA sandacze RAaNcUzKk 

jeziorowe z chłodzi w udziela lekcyj frsucx 
łodzie Kg. 2 zł D/H. skiego — Zgłoszesie 
St. BANEL i Ska — ul. Mickiewicza 22 m. 1* 
Mickiewicza:23 tel 849 od godz 11-ej do 2-ej 

= 

РОКО 
DO WYNAJĘCIA 

dla kulturałnej  osobx 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

  

= 

    

Ps 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński,


