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ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY 
Nie trzeba uzasadniać potrzeby istnie- 

nia organizacyj byłych wojskowych. W 

czasach, gdy podczas wojny musi być 

zmobilizowany cały naród i gdy walka 

rozstrzyga się, nietylko, a nawet może 

— nietyle na polach bitw, ile na dalekich 

tyłach (zresztą ze względu na rozwój 

lotnictwa zagrożonych, jak i pierwsza 

linja), — w tych czasach konieczne jest 

zachowanie stale czujnej postawy i zdu! 

ność do błyskawicznego przekształcenia 

całego układu życia społecznego na wy- 

padek wojny. * 

Rola organizacyj byłych wojskowych 

wogóle, rezerwistów zaś szczególnie, jest 

wielka. Muszą one stać się naturalnymi 

łącznikami pomiędzy armją czynną a szer 

szemi warstwami społeczeństwa, įednu- 

cząc je we wspólnem dążeniu do jaknaj- 

większego spokoju i rozkwitu państwa 

wraz z gotowością do bezwzglednycli 

ofiar na rzecz Ojczyzny. 

Z tego, rzecz prosta, nie wynika, iž- 

by organizacje b. wojskowych miały za 

zadanie militaryzowanie społeczeństwa: 

zabawa w _ żołnierza, lub narzucanie 

„cywilom“ wojskowych form  zbiorowe- 

go wysiłku, nie odniesie pożądanego skut 

ku. Społeczeństwu trzeba zaszczepić po- 

czucie konieczności podporządkowywania 

osobistych interesów interesom narodu i 

państwa i pod tym względem wojsko, 

jako najlepiej zorganizowana i zdolna 

do zdecydowanych ofiar część narodu, 

może służyć budującym przykładem. Woj 

sko może i musi oprócz tego przekazać 

społeczeństwu niezbędny zasób wiedzy 

wojskowej, potrzebny przy samoobronie i 

"organizowaniu pomocy walczącej armji, 

— pozatem jednak społeczeństwo musi 

szukać całkiem oryginalnych i najwla- 

ściwszych sobie dróg, prowadzących uo 

wspólnego celu. 

W ten sposób organizacje b. wojsko- 

wych, pozornie mmilitaryzując społeczeń- 

stwo,stają się jednym z najbardziej de- 

cydujących czynników pacyfistycznych! 

Organizacje te w ciągu ostatnich lat 

odbyły w swej drodze rozwojowej kilka 

etapów. 
Najpierw zaznaczyło się wśród woj- 

skowych, opuszczających szeregi armji 

czynnej, dążenie do skupiania się pod ha- 

słem wspólnych przeżyć bojowych. Ten 

pęd był całkiem naturalny i łatwy do 

zrozumienia. Przeżycia żołnierza polskie- 

go podczas wielkiej wojny były naogół 

niepospolite, jeżeli zaś chodzi o żołnie- 

rza, który miał niewysłowione szczęście 

znajdować się w szeregach oddziałów 

polskich jeszcze przed powstaniem armji 

polskiej, — przeżycia te są wyjątkowo 

bogate. 

Nic też dziwnego, że przedewszyst- 

kiem zaczęły powstawać organizacje róż- 

nych „czykow“ i że dążono do utrwa- 

lenia wspomnień i przeżyć pierwszych 

żołnierzy Rzeczypospolitej. Później jed- 

nak zjawiły się organizacje,łączące wszy 

stkich b. wojskowych pod hasłem wspól- 

nych zadań, ciążących na tej, lub innej 

grupie rezerwistów. A więc — Związek 

oficerów rezerwy, Związek podoficerów 
i td. Ten nowy ruch organizacyjny na- 
brał wielkiego rozpędu i doprowadził do 

powstania niezliczonej ilości organizacyj, 

różniących się pomiędzy sobą nazwą i 

osobami prezesów, lecz nie mających wa- 
runków do rozwoju. 

Dziś wreszcie obserwujemy  zamicra- 

nie słabych organizacyj, sztucznie stwo- 
rzonych nieraz tylko w celu dogodzenia 

próżności tych, lub innych osobników, 

pragnących piastować godności prezesów 
i wiceprezesów, — widzimy stanowczą 
degenerację t. zw. historycznych organi- 

zacyj, które już prawie nie posiadają w 
swych szeregach prawdziwych  „—tzy- 

ków", — stwierdzamy wreszcie, iż przy- 
szłość przed sobą i wielkie zadania ma- 
ją organizacje, normalnie zasilane m!o- 
dym, świeżym elementem i mogące ist- 
nieć tak długo, jak będą istniały regula'- 
ne armje. 

Na plan pierwszy wysuwa 

Związek oficerów rezerwy. 

Rola oficera rezerwy tak podczas wej 

ny, jak i w czasie pokoju jest wyjątko 

wo wielka, 

się tu 

Podczas wojny właśnie na-niego spad 

nie ciężar bezpośredniego kierowania 

żołnierzem i prowadzenia walk oko w 

oko z nieprzyjacielem, gdyż oficer zawo- 

dowy będzie musiał zająć się szkoleniem 

kadr oficerskich i obejmie stanowiska 

kierownicze wyższej hierarchji. Zadanie 

to jest tak skomplikowane i poważne, 

iż wymaga stałej uwagi, ścisłej łącznu- 

ści z armją i ciągłej pracy nad sobą. 

Oficer rezerwy ma w ten sposób spe- 

cjalne obowiązki, których nie zna auten- 

tyczny „cywil“. Na tem jednak nie ko- 

niec: nie dość pracy nad sobą, — oficer 

rezerwy musi zaznaczyć swój wpływ na 

społeczeństwo w celu wyrobienia poczu- 

cia odpowiedziainości każdej, najmniej- 

szej nawet, ludzkiej jednostki za losy ca- 

łego państwa, musi przyczynić się do 

wyrobienia w społeczeństwie zdolności 

do zgodnych, zbiorowych czynów. 

Tu już zarysowuje się wielka rola 

wychowawcza, o wiele przekraczająca 

granice bezpośrednich potrzeb wojsko- 

wych, bo stająca się ważnym czynnikiem 

kultury narodowej. 

Prace więc związku oiicerów rezci- 

wy mają z jednej strony charakter facho- 

wy (ćwiczenia, kursy, odczyty), z diu- 

giej zaś — ogólniejszy, mający zadanie 

wychowawczo-społeczne. 

Jeżeli chodzi o Koło wileńskie 

oficerów rezerwy, nałeży podkreślić bar 

dzo ciekawą i pożyteczną jego inicjaty- 

wę w kierunku grupowania swych człon- 

ków podług zawodów, uprawianych 

przez nich „w cywilu*. 

A więc istnieje w Wilnie sekcja Zw. 

oficerów rezerwy: kolejowa, grupująca 

oficerów rez. — urzędników kolejowych, 

skarbowa (urzędnicy administracji 

skarbowej), Okręgowego Urzędu Ziem- 

skiego i Państwowego Banku Rolnego, 

— samorządowa, pocztowa i szkolna. 

Sekcje te rozwijają się niejednakowo, 

zależnie od warunków pracy zawodowej, 

ale niezawodnie mogą odegrać wielką 

rolę, gdyż podwójnie łączą członków. 

jako oficerów i jako zawodowców. 

To też sprawozdania z dokonanych 

prac na gruncie wileńskim, wyglądają 

wcale dobrze, bo wykazują stały rozwój 

organizacji, zawsze żywą inicjatywę za- 

rządu i ścisłą łączność tak z wojskiem, 

jak i ze społeczeństwem. 

W planie zaś działalności na przysz- 

łość znajdujemy m. in. takie postulaty: 
W dziedzinie P. W. i W. F. przyszły Za- 

rząd Koła musi dążyć do całkowitego zreali- 
zowania programu doskonalenia oficerów i pod- 
chorążych rezerwy, ustalonego w drodze porc- 
zumienia z władzami wojskowemi i w tym ce- 
lu wszelkiemi siłami powinien dążyć do zwięk - 
szenia frekwencji na wykładach, odczytach i 
ćwiczeniach aplikacyjnych, odbywających się w 
Związku. Zarząd Koła w obecnej sytuacji mo- 
że i gotów jest do wykonania wszelkich da- 
żeń członków w dziedzinie P.W. i W. F., aby 
tylko miał zrozumienie, a przedewszystkiem na- 
leżytą frekwencję. Jest to bowiem największą 
naszą bolączką. W tym kierunku prezydjum 
oczekuje należytego zrozumienia wśród człon- 
ków Koła i będzie wdzięczne za wnioski Sz. 
Kolegów w tej dziedzinie. Celem urządzenia w 
roku bieżącym obozu letniego Z. O. R. nad 
morzem, przyszły Zarząd winien doprowadzić 
do pomyślnego wyniku rozpoczęte przez Za- 
rząd ustępujący starania u wiadz wojskowych 
w kierunku uzyskania zezwolenia na urucho- 
mienie obozu. 

W dziedzinie Kulturalno-Oświatowej i Pro 
pagandy przyszły Zarząd powinien dążyć do 
ożywienia życia towarzyskiego na terenie Koia 
do maksimum i zawiązania przy Kole rodzi- 
ny wojskowej rezerwowej, do której to spra- 
wy Zarząd obecny, przywiązuje duże znacze- 
nie. 

Droga rozwojowa została wytknizta 

słusznie. Wszyscy więc niezrzeszeni do- 

tychczas oficerowie rezerwy powinni 

zwrócić uwagę na swój Związek, — spa 
łeczeństwo zaś musi życzliwie poprzeć 

wysiłek oficerów Armji Rezerwowej... 

W. Charkiewicz. 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLIECK — 5klep „Jednošė“ 
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ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ vi. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiiskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy Jin penas na 
Kronika i nadesłane milimetr 59 gr. 

Zaj 

w. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Księgarnia Spółdz. Natcz. 

Łaszuk. DRUJA — Kowtia. 
Włodzimierowa, OSZMIARA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOLOŽYN — 

reklamowa 

— ul, Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Kslęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uL Mickiewicza 18, 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maiz 5. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 
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Dywersja komunistów © szeregach Šiohlhelmų TELEGRAMY 
Rozbrojenie oddziałów Stahilhelmu w Bruńswiku — Aresztow. 1300 osób 

BERLIN PAT. W poniedziaiek 
wieczorem policja w Brunświku przy po 
parciu szturmówek narodowo - socjali- 
stycznych rozbroiła oddziały pomocnicze 
Stahlhelmu i obsadziła ich kwaterę głó- 
wną. Kilku przywódców Stahlhelmu oraz 
szereg osób cywilnych, znajdujących się 
w lokalu tej organizacji, zostało aresz- 
towanych pod zarzutem udziału w przy- 
gotowaniach do akcji kontrrewojucyjnej. 

Ogłoszony przez brunświckiego mini- 
stra spraw wewnętrznych komunikat u- 
rzędowy wyjaśnia, że w ostatnich dniach 
stwierdzono masowy akces członków za 
kazanych organizacyj socjal - demokra- 
tycznych, komunistycznych i Reichsban 
neru do formacyj stahlhelmowskich. — 
W poniedziałek przed siedzibą kwatery 
stahlhelmowców w Brunświku,, gromadzi 
ły się tłumy socjal - demokratów i ke 
munistów, wznoszących okrzyki przeciw 
ko rządowi Hitiera i atakujących czyn- 
nie członków organizacyj hitlerowskich. 
Oddziały pomocniczej policji stahlhel- 
mowskiej zachować się miały przytem 
spokojnie. Skonfiskowano obfity materjał 
obciążający. 

BERLIN PAT. — Minister spraw wewnętrz 
nych w Brunświku Klagges nakazał rozwiąza- 
nie organizacyj stahlhelmowskich wraz z po- 
krewnemi formacjami na całym obszarze kraju 
związkowego. W umotywowaniu minister za- 
znacza, że stwierdzono przyjmowanie przez 
Stahihelm członków organizacyj  marksistow- 
skich, których dalsze istnienie zagrażałoby ru- 
chowi odrodzenia narodowego. 

POŁAMANE KARABINY 

BERLIN PAT. — Biuro Foliia donosi, że 
w związku z zajściami w Brunświku areszto- 
wano około 200 stahinelmowców oraz (1150 
członków organizacyj marksistowskich. Wśród 
aresztowanych stahihelmowców znajdują sie 
przywódcy  krajowej= organizacji — Stahlhelmaą 
nauczyciele Schrader i Nock. Aresztowany kie 
rownik Reichsbanneru miał zezaać w śledztwie 
że prowadził zeStahihelmem pertraktacje w 
sprawie masowego przejścia  teichsbannerow- 
ców do organizacyj stahlhelmowskich. 

W chwili, gdy policja wkraczała do siedzi- 
by Stahlhelmu, członkowie  stahihelmowskich 
oddziałów pomocniczych zaczęli łamać karabi- 
ny na znak protestu. W ciągu nocy jeszcze 
minister Klagges wydał krajowym władzom po 
licyjnym zakaz przyjmowania stahlhelmowcow 
do służby pomocniczej. Wszystkie oddziały po 
mocnicze Stahlhelmu mają być niezwłocznie 

i rozbrojone. 

KONFISKATA MAJĄTKU MINISTRÓW 

PRUSKICH 

BERLIN PAT. — Komisaryczny mi- 

'nister spraw wewnętrznych w Prusach 

Goering polecił _ władzom policyjnym 

skoniiskowanie wszelkich dochodów i 
całego majątku ministrów byłego rządu 

pruskiego. Uzyskane tą drogą sumy ma- 

ją pójść na pokrycie wydanych przez by 

łych członków gabinetu Brauna fundu- 

szów publicznych w kwocie 1400 tysię- 

cy mk. 

  

BERLIN PAT. — Wbrew zapewnie- 
niu komunikatu oficjalnego o spokojnym 
przebiegu wydarzeń w Brunświku, nad- 
chodzą wiadomości, stwierdzające, że w- 
czasie obsadzania siedziby  Stahlhelmu 
przez policję i oddziały pomocnicze na 
rodowych socjalistów doszło do starć, 

w czasie których padły strzały. 21 osób 
zestało ranionych. jeden z rannych otrzy 
mał ciężki postrzał w brzuch i walczy 
ze śmiercią. Wszyscy przywódcy Stahi- 
helmu brunświckiego znajdują się w a- 
resztąch policyjnych. 

wydelegowanie trzech komisarzy Rzeszy 
BERLIN PAT. Minister Seldte, któcy 

—jak wiadomo — jest przywódcą orga- 
mizacji Stahihelmu na całą Rzeszę, 0- 
świadczył, że w razie potwierdzenia się 
wiadomości o wydarzeniach w Brunświ- 

* 

— Wiadomości 0 m0z- 
w Brunświku wy- 

BERLIN. PAT. 
wiązaniu Stahlhelmu 
warty silae wrażenie 'x. Berlinie. „Voelki- 

scher Becbachter'* doniosi o dłuższej konfe 
rencji, jaka odbyła się w. dniu wczoraj- 

szym między naczelnym przywódcą Stahl- 
helmu min. Seldte a ministrami! Goerin- 
giem i Friekiem. W! wyniku tych marad 
wydano komunikat urzędowy, podkneśla- 

    

  

ku, wyśle tam 3 komisarzy Rzeszy. Mini- 
ster przyznał, że w ostatnim czasie or- 
ganizacja Stahihelmu otrzymała maso- 
we zgłoszenia o przyjęcie nowych człon 
ków. . 

Oświetlenie urzędowe 
jący, że wydarzenia .w Brunświku mają 
charakter czysto lokalny oraz że nie wpły- 
ną one ujemnie na dalszą współpracę mię- 
dzy Stahlhelmem a marodowymi socjalis- 
tami. 

Koia miarodajne zdecydowane są zli- 

kwidować najprędzej konflikt i zapewnić 
trwałość sojuszu między obu organiza- 
iejami. 

Portrety dynastii Hohenzollernów w urzędach 
LIPSK PAT. — Komisarz Rzeszy wy 

dał zarządzenie, wprowadzające do szkół 
i gmachów publicznych Saksoriji usu- 
nięte po rewolucji portrety członków by 
łych domów panujących. 

W Lipsku odbyła się wielka demou- 
stracja związków nacjonalistycznych pod 
hasłem restytucji monarchii pod beriem 
dynastįi Hoherzollernów. 

Nowe dekrety antyżydowsk'e 
LONDYN. (PAT. — Cała prasa angiel- 

ska obszernie informuje o dekretach anty- 

żydowskich, przygotowywanych przez rząd 
Hitleva i stwierdza, że prześladowania ży- 

dów zostaną zalegalizowane jako system 

„Daily Herald“ mwspomima o enemgicz- 

mej obronie ze strony placówek polskich 
i uzupełnia swą 'wiadomość podobizną pre- 
zydenta Mościekiego. ° 

ZAKAZ RYTUALNEGO UBOJU 

BERILIN. PAT. — Magistrat miasta 

[Wirodławia wydał zakaz rytualnego uboju 

bydła w rzeźniach miejskich. 

USUNIĘCIE ŻYDÓW Z URZĘDÓW 

BERLIN. PAT. — Zgromadzenie na- 
roedejwo - socjalistycznego związku praw- 
mików w. Duisbungu uchwaliło rezolucję, 
domagającą się natychmiastowego usunię 

cia żydów ze wszystkich urzędów. Do 
chwili wiydania odpowiednich zarządzeń 
ustawowych wszyscy: sędziowie, notarju- 
sze i prokuratorzy - żydzi mają być za- 
wieszeni w urzędowaniu. 

GWAŁTOWNE PROTESTY 

W AMERYCE 

NOWY YORK, PAT. — W Maddison 
Square Garden zorganizowany został wiel- 
ki meeting protestacyjny przeciwko gwiał- 

Katastrofa samolotu pasażerskiego 
15 esób poniosła śmierć skutkiem eksplozji 
PARYŻ. PAT. — W. dniu 28 bm. iw od- 

leglošei 30 km. na północ od Dixmuide 

(Flandrja) wydarzyła się katastrofa sa- 

molobtowa. Aparat należący do towarzys- 

twa komunikacji powietrznej na szlaku 

Londyn — Antwerpja, z niewyjaśnionej do 

'tychczas przyczymy spadł ma ziemię. W ka- 

tastrofie zginęło 15 osób. Szczegółów wiy- 
padku namazie brak, 

* * * 

LONDYN PAT. — O wielkiej katast- 
rofie lotniczej koło Dixmude nadchodzą 

następujące szczegóły. " 
Samolot, który uległ katastrofie, był 

to olbrzymi angielski samolot transporto 

wy „City of Liverpool". Na aparacie tym 
w chwili , gdy znajdował się koło Dix- 
miide, nastąpiła podczas lotu eksplozja. 

Francja wobec demonstracyj niemieckich 
PARYŻ. PAT. — Na wczorajszem po- 

siedzeniu Izby Deputowanych, deputowa- 
ny  Franclin-Bouillon, .przemawiając w 

sprawie wyznaczenia terminu dyskusji nad 
polityką zagraniezną Francji, ostro wy- 

stąpii przeciwko zbyt łagodnej reakcji mzą- 

du ma demonstracje hitlerowców nad gra- 

nieą francuską, Mówca zaznaczył, że Firan- 

cja tolenowala te wszystkie ekscesy. 

W odpowiedzi minister Paul-Boncour 
slbwierdził, że te toczące się obecnie noko- 

wania są bardzo doniosie. Od rezultatu ich 
zależeć będą późniejsze wypadki które mo- 
gą być bardzo ważne. Firameja powimna za 

chować calkowicie zimną krew, aby WY- 
grać partję i ocalić kraj, Е 

W dalszym ciągu zabrał głos premier 
Daladier. Premjer protestuje przeciwko Sło 
wom _ deputowanego  Franelin-Bouillona, 
skierowanym przeciwko Mac Donaldowi, 

wobec którego premjer francuski czuje 

wdzięczność za lojalmość jego postępowania. 
Dalej premjer Daladier oświądczył, że 

pragnieniem jego jest zorganizowanie po- 
koju. Nie poczynił oni żadnych ustępstw. 
Rząd frameuski zdecydowany jest współ- 

działać z wszelkiemi czynnikami, zmienza- 
jacemi do utrwalenia pokoju. 

Po chwili samolot runął. Wszyscy jego 

pasażerowie wraz z załogą, ogółem w 

liczbie 15 osób, zginęli na miejscu. 

Wśród ofiar katastrofy znajdowały si> 

4 kobiety. 14 osób było narodowości aa 

gielskiej, a jedna belgijskiej. 

  

tom hitlerowskim. Meeting zgnomadził 22 
tysiące uczestników. Prócz tego na oko- 
licznych placach i ulicach zebrał się stu- 
tysięczny tłum, który wysłuchiwał prze- 
mówień przy pomocy megafonów. Uchwa- 
łono rezolucję. potępiającą: gwałty hitle- 
mowskie i apelującą do dawnej imadycji Н- 
beraimych Niemiec. 

LONDYN. IPAT. — Z Waszyngtonu do- 
noszą, że w Izbie Reprezentantów zgłoszo- 
ny został wniosek aby wszystike umowy 
między Stanami Zjednioczonemi a Niemca- 

mi zostały zenwame, o ile Niemcy będa. 
kontynuowały prześladowania rasowe i re- 
ligiljne, a rząd miemiecki nie ukarze win- 
mych i nie udzieli odszkodowania za wyrzą 
dzone krzywdy. 

BOĮKOT TOWARÓW W PALESTYNIE 

JEROZOLIMA, PAT. — Na terenie ca- 
łej Palestyny żydzi rozpoczęli energiczny 

bojkot towarów! i filmów: niemieckich. 

EEREZZEG 8 

Krwawa potyczka 
z przemytnikami 

TARNIOWSKIE GÓRY. PAT. — Dnia 

27 bm. o godz. 19 na pograniczu miemiec- 

kiem straż graniczna mapotkała na odeim- 

ku Repty Nowe — Sucha Góra szajkę pnze 

mytników, liczącą 50 osób, przeważnie mie 

szkańców msi Repty Nowe. Podczas pości- 

gu za przemytnikami straż graniczna uży- 

ła broni, dając kilkadziesiąt strzałów. — 

Ranmy został ciężko Michał Gorex > Rent 

Nowych. Walczy on ze śmiercią. Pozarein 

lekko ranny został Józef Motyl. 

Podczas _ tramsportowianmia rannych 

tlum okoto 00 osób zaatakował straż gra— 

niezną, rzucając ma nią kamieniami. Za- 

trzymano 8 osób, wśród. nich przywódcę 

bandy nazwiskiem Wiktor Kuna. O godz. 

23 przywrócono zupełny spokój. U prze- 

mytników: skonfiskowano transport rodzyn 

ków, pomarańcz, drożdży itp. 

  

     

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 28 b. 

m. pod przewodnictwem p. premjera Pry- 
stoma odbyło się posiedzenie Rady Minis- 
trów, poświęcone załatwieniu szeregu bie- 
żących spraw. 

ODZNACZENIE NUNY 
MŁODZIEJOWSKIEJ 

POZNAŃ. PAT. — Wojewoda poznań- 
ski Raczyński udekorował wczoraj w po- 
ludnie pamią Nunę Młodziejowską-Szczur- 
kiewiczową, byłą długoletnią dyrektorkę i 

reżyserkę teatru iPolskiego mw (Poznaniu, 
Złotym Krzyżem Zaslugi, nadanym przez 
Pama Prezydenta Rzeczypospolitej, w u- 
zniamiu wieloleiniej owocnej pracy artys- 
tycznej i reżyserskiej. 

GROŹNA SZAJKA BANDYCKA 
W LUBELSKIEM 

LUBLIN. PAT. — W dniu wczorajszym 
władze policyjne zlikwidowały groźną szaj 
kę bamdycką, grasującą na terenie woje- 
wództwa lubelskiego i wołyńskiego. Spe- 
cjalnošcią bandytów były miapady na re- 
emigrantów amerykańskich. Banda doko- 
mała wielu rabunków %! powiatach janow- 
skim, lubelskim i włodzimierskim, Ogólem 
osadzono w: więzieniu ośmiu bamdytów, 

„którzy staną przed sądem doraźnym. 

INCYDENTY W BARCELONIE 

BARCELONA. PAT. — Z okazji uro- 
czystości faszystowsikich w Barcelonie, do- 
szło do bardzo przykrych incydentów po- 
między wiłoskimi kombatamntami a przypa- 
trującą się publicznością. Tłum pirzy: twiro- 
gich okrzykach udał się do gmachu kolo- 
miji włoskiej, demolując wnętrze. Niadej- 
ście policji położyło ikoniec zajściu. 

MŁODOCIANY UCZEŃ SZANTAŻUJE 
PANIĄ LINDBERGH 

‚ NOWY YORK. PAT. — W miejscowoś- 
ci Akron w stanie Ohio zaaresztowanio 14- 
letniego ucznia, osikarżonego o to, że usi- 
łował wyludzić sumę 25 tysięcy dolarów 
od małżonki płk. Lindbengha. 

ZATARG SPORTOWY 
FIŃSKO-SZWEDZKI 

HELSINKI. PAT. — Fiński związek 
lekikoatletyczny postanowił zabronić wszys 
tkim swym zawodnikom startowania w 
Szwecji i stawania do zawodów z lekko- 
atletami tego kraju. Zakaz trwać będzie 
dopóty, dopóki trenerzy szwedzkiego związ 
ku lekkoatletycznego Edstroem i Ekelund 
nie zaprzestaną kampanji przeciwko Nur- 
miemu, którego jak wiadomo związek fiń- 
ski pragnie reamatoryzować. 

SOWIECKI LOT DO STRATOSFERY 

MOSKWA. PAT. — Dyrektor sowiec- 
kiego instytutu aerologicznego prof. Moł- 
czamow organizuje lot do stratosfery, na 
specjalnie w tym celu zbudowany aero- 
stacie. Lot z udzialem sześciu osób ma 
być dokonany latem b. r. w środkowo-eu- 
wopejskiej części Związku Soxieckiego.— 
Ozas tnwania lotu obliczany jest ma 12 go- 
dzim, przyczem ma być osiągnięta wyso-, 
tość, przewyższająca tę, na jaką wzniósł 
się prof. Piccard. Uczeni sowiecey mają w 
czasie lotu przeprowadzić badamia mauko- 
we z dziedziny zjawisk elektromagmetyez- 
nych, promieni kosmiczntych, enengiji sło- 
mecznej itd. 

13 KILOMETRÓW PONAD ZIEMIĄ 

„PARYŻ. IPAT. — Pilot francuski Le- 
moine pobił wekond wysokości lotu, wzbi- 
Jając się ma maszynie Potez Gnome-Rhone 
O silmikm 600 HIP ma wysokość 12.815 m. 

    

Kto wygrał? 
WARSZAWA. [PAT. — Główne wygra- 

me Loterji Państwowej w 17-tym dniu cią 
gnienia 5-tej klasy 26 Pol. Lot. Państwo- 
wej: 150 tysięcy 122.627 plus premja, po 5 
tysięcy 58.218, 70.953, 116.150. 

  

Droces Rify Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

ZASTRZYK SENSACJI 

Przez 4 dni nie było procesu Gorgonowej. 
Przewodniczący Jendl chciał dać jakie takie 
wytchnienie skołatanym nerwom członków iry 
bunału, sędziów przysięgłych, prokuratorów, 0- 
brońców, no i samej oskarżonej. To też at- 

mosfera podniecenia, która udzieliła się wszy- 
stkim w ostatnich dniach procesu, stawała się 
już nie do zniesienia. Nerwy odmawiały posłu- 
szeństwa. Nie dano tylko odetchnąć biednym 
krakowianom. To wykluczone, by przez 4-dni 
publiczność pozbawiona była „Mocnej sensa- 
cji," — pomyślał redaktor popularnego kon- 
cernu prasowego i polecił wywlec na światło 
ŚL zapomnianą już sprawę janiny Borow- 
skiej. 

I oto od paru dni wałkuje się tę sensacyjną 
sprawę, która przed laty 25 trzymała w napię 
ciu cały Kraków. „Toute Cracovie'* emocjonuje 
się już oddawna sprawą Gorgonowej i na do 
datek jeszcze sprawą Borowskiej. 

Przyznać trzeba, że podobieństwo obu afer 
kryminalnych jest istotnie frapujące. Tu i tam 
proces poszlakowy z silnem prawdopodobień- 
sstwem winy oskarżonej. Tu i tam młoda ko- 
bieta na ławie oskarżonych, piękna kobieta, co 
więcej, tu i tam Jugosłowianka. Tu i tam 

odgrywa wybitną rolę w procesie pies, który 

jak na złość nie chciał szczekać. 

BOROWSKA 
Janina Borowska ukończyla w roku 1308 

medycynę w Krakowie, prowadząc tryb życia 
niesłychanie bujny. Pomawiano ją o konszach- 
ty z ochraną rosyjską. Z rewelacjami w tej 
sprawie wystąpił redaktor „Naprzodu* Haec- 
cker. Borowska zwraca się do głośnego w Kra 
kowie obrońcy — Włodzimierza Lewickiego z 
prośbą o wzięcie jej w obronę i wytoczenie 
procesu Haeckerowi. Odtąd datuje się bliski 
stosunek Borowskiej Z adwokatem Lewickini, 
który był nietylko wziętym obrońcą, ale też i 
artystą, pięknoduchem, autorem sztuk teatral- 
nych i — pięknym mężczyzną. Borowska w;- 
grywa proces z Haeckerem dzięki wspaniałej 
Gbronie Lewickiego. Stosunek obojga zacieśnił 
się, aż wreszcie zbliża się katastrofa niemat... 
ŻE. brzuchowicka. Lewicki ma już po uszy na 
trętnej, narzucającej mu się, zhisteryzowanej 
kobiety. Borowska nie daje za wygraną. Tajem 
niczy dramat rozegrał się w słynnej kancełzrji 
adwokackiej przy ul. Sławkowskiej. Nad ra- 
nem jakaś młoda kobieta zaalarmowala pogo- 
towie ratunkowe. Lekarz pogotowia zastaje w 
salonie stygnące zwłoki mężczyzny o przestrze 

lonej skroni. Nad nim stoi nieruchomo kobie- 
ta w czerni. Twierdzi, że kiedy przybyła nad 
ranem do Lewickiego, ten już dogorywał. — 
"Twarz miał skrwawioną, umyła więc ją gąo0- 

ką. Stąd dłonie ma skrwawione. Prawda, a 
gdzież rewolwer. Rewolwer znalazł się dopiero 
nazajutrz, zręcznie ukryty pod kanapą, niczem 
ów dżagan brzuchowicki. Borowska tłumaczy: 
ła się, że pragnęła go zachować na pamiątkę 
po ukochanym. W śledztwie krąg poszłak, jak 
stryczek kata, coraz bardziej zacieśniał się do 
koła szyi Borowskiej. I tu było jakieś palenie 
w_ piecu niewygodnych śladów, jakichś kompro 
mitujących papierów. Pies Lewickiego wytre- 
sowany był tak, że na kobiety znajdujące się 
w mieszkaniu pana, nie szczekał. Owej kryty- 
cznej nocy też nie szczekał, podobnie jak nie- 
szczęsny Lux, Ostatecznie Borowską sędziowie 
przysięgli uwolnili. Był to wielki triamt słynne 
go adwokata krakowskiego Szalay'a. Co bę: 
dzie z drugą Jugosłowianką, która teraz zasia 
da na ławie oskarżonych przed trybunaiem 
przysięgłych? Czy tym razem będzie można 
mówić o triumfie obrony — Oto pytanie, któ 
rem niepokoi się teraz toute Cracovie. 

(Dokończenie na stronie 2-giej)
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SILVA RERUM 
Dia uczczenia 100-ietniej rocznicy Powsta- 

nia Styczniowego urządzono w gmachu naszej 
szkoły 4-11 r.b. staraniem ks.  Preiekta uro- 
czystą Akademję, na program której złożyły się: 
słowo wstępne kol. Szweda, stosowne deklani 
cje, koncert skrzypcowy, przepiatany wystę- 
pami chóru szkolnego. 

Taka wzmianka została umieszczoiia 
w pewnem szkolnem czasopismie z te- 
renu woj. Nowogródzkiego. Otóż, panie 
redaktorze W. S$.: primo: rocznica ozna- 
cza roczny okres czasu, więc może być 
rocznica dziesiąta, setna, ale nigdy —- 
dziesięcioletnia, lub stuletnia. Secundo: 
czy naprawdę w tym roku przypada sct- 
na rocznica powstania styczniowe”... 
qertio: „akademja, na program której: ... 
jest to rosyjski szyk zdania; należało po- 
wiedzieć, „na której program'* etc... 

W pismie trzeba dobrze się pilnc- 
wać!... 

ABC (78) podaje statystykę harcerzy 
w Polsce. Mamy, jak się okazuje. 56.129 
harcerzy i 36.363 harcerek. 

Jak wynika z ostatnich zestawień, opraco- 
wanych przez Związek Harcerstwa Polskiego, 
rok ubiegły zaznaczył się wielkim rozwojem rt- 
chu harcerskiego w Polsce. Podczas, gdy w dniu 
1 stycznia 1932 r. liczba harcerzy wynosiła 
40.255, w dniu 1 stycznia r. b. wzrosła ona do 
56.192 osób. Środowisk harcerskich męskich 
jest obecnie 690, w roku ubiegłym zaś by:o 
571. W roku 1921 urządzono 507 męskich obo- 
zów, w których wzięło udział 12.808 harcerzy; 
w roku 1932 zaś liczba obozów wynosiła 711, 
liczba harcerzy wzrosła do 20.453 uczestaikow. 

Żeńskie drużyny harcerskie liczą w roku 
bieżącym 36,363 członkiń, podczas gdy w roku 
1932 — tylko 24,141. Liczba żeńskich środowisk 
harcerskich wynosi obecnie 460, podczas gdy 
w roku ubiegłym — 321. Żeńskich obozów zor- 
ganizowano w roku 1931 — 262, w których 
wzięło udział 6,446 harcerek. 

Ruch harcerski stale się wzmaga. jest 
to zjawisko pocieszające. 

Co wyrośnie z tej młodzieży harcer 
skiej?... Jaką pociechę będzie miał z niej 
naród? Czy będzie podobna do obecnej 
młodzieży akademickiej, lub do obecnych 
— „starych ''?.. 

Właśnie na łamach ABC (83) prze- 
mawia jeden ze studentów, w” ten spo- 
sób ujmując zagadnienie współczesnej 
młodzieży: 

Śmiem twierdzić,, (z zarozumiałością „mio 
dego”), że do pewnego stopnia jesteśmy jed- 
nym ze sprawdzianów czystości tych, czy iu- 
nych idei. Aż nazbyt doświadczeni życiem, aż 
nazbyt świadomi  najsprzeczniejszych  pogla- 
dów, aż nazbyt indywidualni, wybierając ja- 
kieś ramy i tytuły dla naszych koncepcyj, wy- 
bieramy te, w których czystość i wartość wie- 
tzymy. 

Šmiem twierdzič daleį, že idee, ktore wiek- 
szość z nas przejęła, są ideami czystemi... właś- 
nie dla tego, że zostały wybrane przez ludzi, 
nie liczących się z żadnemi względami materjal 
nemi, przez ludzi Wolnych. 

lmpulsem naszych poczynań jest uczucie, 
przeprowadzone przez pryzmat intelektu, gdy 
impulsem poczynań starszego pokolenia — 
wyrozumowany egoizm prywatny (lub nawet 
rodzinny), ubrany w karykaturę uczucia, Trze- 
ba zrozumieć to, by móc nas potępiać, czy apo- 

_ teozować. > 
Być może starość i jej atrybuty: gnuśność 

i filisterstwo, dążność do spokoju... z czasem 
'opanują i nasze też mięśnie i psychiki — 
ale dziś jesteśmy młodzi w najpiękniejszem sło 
wa tego znaczeniu. I obyśmy miodzi jaknajdłu- 
żej zostali. ° 

Ostatnie życzenie, bez 
wady i zalety młodzieży, 

+ sympatycznel!.; 
Ba! Któżby niechciał być stale mto- 

dym. : Lector. 

"SSRS EKSA TBA 

Tragiczna katastrofa 

na szosie wilanowskiej 
WARSZAWIA. IPAT. — Dzisiejszej no- 

cy. na szosie (Wilanowskiej wydarzyła się 

    

względu na 
zawsze jest 

“| tragiema katastrofa samochodowa. W stro 

nę Wilanowa podążała taksówika z War- 

szawy. Niespodziewanie kolo restauracji 

„Sielanika“ па 'taksówikę wjechał wóz. — 

— Wskutek zderzenia dyszel wozu rozbił szy- 

bę ochronną przed (kierowcą. i uderzył szo- 
fera Sobieraja wi głowę. Szofer poniósł 
śmierć ma miejscu. Wiožnica spadł z wozu, 
"doznając ciężkich obrażeń. W stanie gnoź- 
sym odwieziono go do szpitala. Pasażero- 
wie, jadący taksówką, odnieśli lekkie rany 

  

Proces Rity Gorgonowej. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

(Początek na stronie 1-szej) 

DWIE SENSACJE 

Ta druga jugosłowianka „Rita Gorgonowa, 
miaia dziś ciężki dzień. Rozprawa zaczęła się 
w pewnem podniecenia. Przed zjawieniem się 
trybunału rozchodzą się wieści, że rozprawa 
może być odroczona znowu na kiłka dni.” je- 
den z sędziów, zasiadających w trybunale, Kru 
piński zaniemógł. To trzeci już wypadek za- 
chorowania w tym fatalnym procesie. Dwóch 
sędziów przysięgłych musiano już wyłączy 
i niech Bóg- chroni, by teraz zachorował jakiś 

z przysięgłych, bo niema już „zapasu”. Teraz 
zapadł na zdrowiu członek trybunaiu. 

Odroczą, czy nie odroczą? — Oto pytanie. 
Ale jest i druga sensacja na sali sądowej. O- 
kazało się mianowicie, że jacyś spryciarze pod- 

rabiali bilety wejścia, wydane w miocno Ogra- 

niczonej liczbie przez prezesa Sądu. Wzbudziio 

to podejrzenie, skąd się nagle wzięły tłumy 

. publiczności podczas ostatnich dni rozprawy. 

Wyszło na jaw, że mnóstwo ludzi, wchodziżo 

za fałszywemi biletami-— Unieważniono więc 

wszystkie dotychczasowe bilety i nikogo już 

dziś nie wpuszczono z publiczności do Sądu. 
Trzeba się było starać o nowe przepustki. Któ 

ryś z dziennikarzy mówi dowcipnie: „Nowa e- 

misja biletów prezesa Hubla". 

WNIOSKI OBRONY PRZYJĘTE 

Nareszcie trybunał na sali. Sędziego Krupiń 

skiego niema, „wskakuje* za niego młodziutki 

sędzia Solecki, ulubieniec pięknych pań z ga- 

terji. Przewodniczący świetnie wypoczęty po 4 

dniach przerwy, ogłasza uchwałę trybunału ,do 

puszczającą wszystkich — jak to się mówi w 

żargonie prawniczym — „zawnioskowanych* 

przez obronę świadków. A więc będzie przesiu 

chana Olga Gorgonowa, teściowa Rity, syn 0- 

skarżonej z pierwszego małżeństwa uczeń gini 
nazjalny Erwin Gorgon. Oboje mają uwypik- 

fić najlepsze, jasne, Świetlane strony Rity Gor- 

gonowej. Pojawienie się rodzonego syna oskar 

żonej oczekiwane jest ze zrozumiałem zainte- 
resowaniem. Jak wypadnie spotkanie matki z 
synem po długiej, przymusowej rozłące? I cóż 

powie ten 17-letni młodzieniec, wyrwany ze 

szkolnej iawy, który przecież rozumie dobrze 

tragedję matki. Ale i resztę świadków obwo- 

dowych trybunał dobrodusznie dopuścił. Ow- 

szem, niechaj przyjdzie majorowa Garczyńska 
i opowie, jak u służącej Bronisławy Bekerów 

ny znalazła skradzioną koszulę z monogramem 

Elżbiety Zarembianki. Niechże znawczyni ko- 

szuł przyzna się, czy Lusi Zarembiance skradła 

koszułę. Bo skoro tak, to nie było tak źle w 

willi brzuchowickiej, gdzie gospodarzyła Gor- 

gonowa, i nieprawdą jest, jakoby biedna Lu- 

Sia miala tylko jedną zmianę bielizny, skoro 

służąca skradła jej koszulę! Niechaj przyjdzie 

dr. Rappaport i docent Wilczyński, aby opo- 

wiedzieć © niezwykłych ponoć spostrzeżeniach 

nad Luxem.: 

DUSZA STASIA ZAREMBY 

Teraz wybiła godzina docenta  Zielińskie- 

go, który zgodnie z orzeczeniem Sądu Naj- 

wyższego, badał stan psychiczny Stasia Zarem 

by. Jak wiadomo, Sąd Najwyższy wytknął try 

bunałowi iwowskiemu, że zbyt wielką wagę 

przywiązał do zeznań Stasia — dziecka osoby 

utnysiowo - chorej. Skoro więc Staś owej по- 

cy krytycznej widział w . willi brzuchowickiej 

tajemniczą „zjawę* w futrze, którą miała być 

   

-obchodziiy go dotąd wcale. 
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Gorgonowa, należało zbadać stopień jego praw 
domówności i spostrzegawczości. Należało 
też poddać go badaniu psychjatrycznemu i 
przekonać się, czy jako dziedzicznie po matce 
obciążony, nie jest upośledzony umysłowo. —- 
Wskazaniom Sądu Najwyższego stało się za- 
dość. Docent Zieliński, wybitny ireudysta, psy- 
choanalityk, odczytuje monotonnym głosem 
ciekawy wywód, z którego wynika, jakiemi wy 
imyśinemi sposobami badał władze umysłowe 
Stasia, jego spostrzegawczość, bystrość wzro-. 
ku, słachu, rozpoznawania kołorów (zwłaszcza 
seledynowego!), pamięć i Bóg wie co jeszcze. 
Gdy się słuchało tego proiesorskiego wykładu, 
chwilami ciarki przechodziły słuchacza. na 
myśl, czy podołałby tym wszystkim naukowym 
sztuczkom i Не1от, tej wyraiinowanej, inkwi 
zycji 5 zmysłów, jakiej poddano biednego Sta 
sia. A jednak 17-letni chłopiec zwycięsko wy- 
szedł z tych skomplikowanych prób. Czegoż 
nie musiał umieć! Dawano mu portrety osćb 
historycznych, ale pozbawione głów. Rozpo: 
znał wszystkie wybornie. Kazano wykonywać 
skomplikowane rachunki, opisywać sceny па 
obrazkach, — wszystko potraiii. Na koiorach 
zna się wybornie. Kolor seledynowy odróżnia 
nawet przy blasku świecy od żółtego. 
— Powiedz Stasiu, trzy rymy do „giowa“? 

— Powiedział bez wahania: — „sowa, mowa, 
krowa”. I to miał być warjat? Sugestji abso- 
lutnie nie ulega żadnej. Sprawy seksualne nie 

„iioledzy tak, ja 
main czas“ — oto jak lapidarnie określił swój 
stosunek do tych spraw ten chłopiec. Słowem 
„Obarczenie dziedziczne nie zaznaczyło się ab 
solutnie w dotychczasowem życiu Stasia. Pra- 
wdomówność i spostrzegawczość jego maj: 
należyte ugruntowanie, Oto konkluzja, do ja- 
kiej dochodzi docent Zieliński. 

DRUZGOCZĄCE PYTANIE 
PROKURATORA 

Te teoretyczne wywody uczonego eksperta 
pragnie prokurator Szypuła wykorzystać dia 
caikiem już konkretnego celu. Zwraca się mia- 
nowicie do docenta Zielińskiego: „W związku 
z podkrešioną bystrością i zdolnością odtwa- 
rzania rzeczywistości przy ubóstwie wyobraź- 
ni, proszę p. biegłego o wydanie opinji na pod 
stawie materjału przewodu sądowego — czy 
możliwe było u Stasia rozpoznanie w krytycz 
ną noc owej postaci kobiecej!! 

Lecz już podnosi się ogromna postać me- 
cenasa Woźniakowskiego. Obrońca prosi prze- 
wodniczącego o uchylenie pytania, które prze- 
sądza zgóry wynik całego procesu. — Prezes 
Jendl jest w chwilowym kłopocie, ale z kłopo 
tu wybawia go drugi obrońca adwokat Axer, 
który prosi o zarządzenie przerwy, by umożli 
wić obronie dokładniejsze zapoznanie się z orze 
czeniem docenta Zielińskiego. Prokurator -po- 
piera tę prośbę, bo sam radby się przecież za 
znajomić z tak ciekawym dla niego materja- 
iem: Odroczono więc zadawanie pytań docen- 
towi Zielińskiemu do jutra, a narazie składa 0- 
świadczenie drugi zkolei rzeczoznawca, lekarz 
sądowy dr. Jankowski, psychiatra, który rów- 
nież badał Stasia, Znów to samo: „Staś umie 
tabliczkę mnożenia i zna dosyć dobrze hisio- 
rję (ale nie zna daty rozbiorów!), wie „jaka 
różnica jest między schodami a drabina, umie 
streścić ustęp, przeczytany z książki Wasyiew 
skiego „Na dworze króla Stasia" i dwie bajki 
Krasickiego, nieźle obeznany jest ze stosunka- 
mi politycznemi. W kwestjach płciowych wyka 
zuje ten młodzieniec, który wyrósł w takiej at 
mosierze, bardzo nikłe uświadomienie. 
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Min, Paul-Boncour o zagadnieniach aktualnych 
"PARYŻ. PAT. — iPaul-Boncour wygło- 

dil na bankiecie wobec przedstawicicii pra 

sy zagranicznej, zorganizowanym przez 

komiiet przyjaciół pokoju, przemówienie, 

w: którem poruszył aktualne zagadnienia 

polityki zagranicznej, — iPaul-Boneour 0- 

świadcżył, że trudności obecne są bar- 

dzo poważne. W chwili obecnej niewątpli- 

wie rozgrywa się sprawa pokoju lub woj- 

ny. Kioniecznem jest, by konferencje Toz- 

brojeniowa doprowadziła do pomyślnych 

rezultatów. Niepowodzenie jej ozmaczało- 

by wyścig zbrojeń, iktóry doprowadziiby 

do katastrofy. Francja. spełniła całkowicie 

swój obowiązek, występując z projektem, 

który ustala ścisły związek pomiędzy 

zmamiejszeniem zbrojeń a istotnemi gwa- 

rancjami. Paul-Boncour stwiendził z ra- 

dością, że plan Mac Donalda potwierdza 

Krakowskie wrażenia 
- Przyjechałem do Krakowa, aby po- 

słuchać trochę procesu Gorgonowej. Fo 
myślałem sobie: coby to było, 
przy tej sposobności Związek Literaiów 
Krakowskich poprosił mnie o wygłosze- 
nie odczytu? A potem radjo krakowskie 
dato pietnastominutowy  feljeton? Zarc- 
biłbym plus minus ze sto złotych. Może 
— zreilektowałem się — może byłoby 
to niemoralne. Niedość, że jedzie do 

Krakowa dla Gorgonowej, celem robie- 
nia całkiem „niezdrowej sensacji" — a 

jeszcze zarabia 100 zł. na odczycie, ita 

temat w dodatku tak górny, jak, dajmy 

na to. „Wilno strażnicą kultury polskiej 

na kresach północno - wschodnich'. Gor 
gonowa i odczyt o strażnicy kultury! 
Oburzające! 

A jednak —-przyszła znowu reilek- 
- sja — dlaczegoby nie? Jeżeli niektórzy 

warszawscy przyjeżdżają do 
Wilna w sprawach związanych z ulicą 
Zawalną, i przy tej okazji mówią w Celi 
Konrada i w radjo różne wzniosłe rze- 
czy (100 zł. murowane), dlaczegoby 
dziennikarz 'wileński nie mógł w Krakc- 
wie, przyjechawszy na Gorgonową, po- 
wiedzieć kilka pięknych słów o Wilnia? 
Okazuje się wszakże, że nie. W Krako- 
wie bowiem niema Celi Konrada z estra- 
dą dla gościnnych występów. W dziedzi 
nie przyjazdów literackich do Krakowa 
panuje tam wogóle bałagan. Nikogo nie 
witają na dworcu, nie wiozą na nocleg 
do historycznych _ murów, nie częstują 
żadną regjonalną potrawą: o kołdu- 
nach, oczywiście, niema mowy; ale choć 

by garnuszek tlaczków.. Chociaż, zdaje 

gdyby, 

mi się, że jestem trochę  niesprawiedli- 
wy. Owszem, czasami witają. Naprzy- 
kład, Marinettiego witali owacyjnie i 
urządzili mu godne przyjęcie. Wyttuma- 
czono mi, że witano Marinettiego dlaic- 
go, że to Marinetti — europejska sława, 
wielkie nazwisko, twórca futuryzmu. 

— No, a gdyby, przypuśćmy, przyje 
chał do was Antoni Miller? — zapyta- 
tem. 

— Miller? Któż to taki? 
, — Jakto? Nie znacie? Słynny obec- 

nie moralista wileński, autor „Grzechów 
księdza prefekta* i „Pamiętników pro- 
stytutki“? 

A jednak nie znali. I, powiadają, rie 
witaliby. Ba, co mówi ćo Millerze. Mn:e 
nawet nie witali, aczkolwiek we wszysi- 
kich redakcjach krakowskich czytają pil 
nie „Słowo* i niema krakowskiego 

dziennikarza, któremu obce byłyby na- 
zwiska i artykuły współpracowników 
„Słowa”. Jeden z nich pokazywał mi wy 

cinki ze „„Słowa”, które z pasją kolekcjo 
nuje. Znają więc nas, czytają, kolekcjo- 

nują, a jednak nie witają, nie dają od- 
czytów ani radjofeljetonów. Muszę w;- 
znać, że nie sprawiło mi to wcale przy- 
krości. Rozmyślając tak i siak, doszed- 
łem do wniosku, że właściwie, przyjeż- 
dżając do Krakowa, powinienem ja po- 
znawać Kraków, jego literatów i dzien- 
nikarzy, składać im wizyty, rozpytywać 
o ich życie i pracę, nie zaś czekać, aż 
wybiegną na moje spotkanie, przyprowa 
dzą do sali odczytowej, zrobią owację 
miłemu gościowi, a potem odprowadzą 
gremjalnie na dworzec. Przyjeżdżając do 

  

część zasad, mia których opiera się plam 

francuski. Również . priopozycje francuskie 

zbiegają się z wnioskami, 'wysuniętemi 

przez inne delegacje. я 

Fakty te pozwalają przypuszczać, że 

porozumienie jest możliwe. Należy ogrami- 

czyć się do stwierdzenia w pierwszym u- 

kładzie wszystkich jpuniktów uzgodnionych 

pozostawiając stałemu: organowi koatroli 

oraz dalszym rokowaniom zadanie przy- 

gotowania mastępnego etapu. Pesymizm 

jest więc pnzedwieczesny, pod wiarumikiem 

jednak, że zamim to zadanie nie zostamie 

spełnione, mile zostaną, poruszone inne za- 

gadmienia, niepotrzebnie niepokojące opioję 

publiczną, oraz pod warumikiem, że nowe 

zbriojenia w. żadnej formie ji pod żadnym 

pretekstem nie staną ma przeszkodzie prze- 

widywanej redukcji zbrojeń, 

Krakowa, powinienem ja posłuchać oda- 
czytu któregoś z tamtejszych literatów, 
a nie produkować się ze swoim przed 
nimi. I tylko w ten sposób poznam ich, 
a o to chyba mi chodzi, skoro znajdę się 
w innem, odmiennem Środowisku. Po- 
myślałem więc sobie dalej, jakby to było 
pięknie, gdyby naprzykład, Janta Poł- 
czyński zawędrował do Wilna nie poto, 
by prezentować się przed niem, lecz poto, 
by poznać literatów wileńskich. Przyje- 
chałby wówczas incognito, niktby o nin 
nie wiedział, niktboy nie czytał na dwa 
dni przed jego przyjazdem wzmianek we 
wszystkich pismach. „Znakomity autor 
wrażeń z SSSR* chodziłby sobie po Wił+ 
nie, jak zwykły śmiertelnik „i patrzał i 
obserwował. Potem, twieczorkiem zaszedł 
by cichutko, skromniutko na środę lite- 
racką. Kupiłby przy kasie bilecik, usiadł 
w kąciku. Słuchałby. A tu akurat Hule- 
wicz czyta fragmenty swego przekładu 
„Pentesilei“, albo Dobaczewska urywki 
z powieści p.t. „Plebejusz“, albo Lopa- 
lewski opowiada o koncepcji swojej о- 
statniej sztuki (premjera niezadługo na. 
Pohulance) p.t. „Czerwona limuzyna?, 
albo wreszcie odbywa się występ znako 
mitego trio: Bujnicki, Miłosz, Zagórski. 
Janta Połczyński siedziałby, siedział i 
wreszcie wyszeptał zdumiony: 

Jak Boga kocham, oni pracują. 
Ależ to talenty! A ja im przyjechałem 
bakę świecić swemi wrażeniami. 

I zarumieniłby się w duszy leciutko 
Janta Połczyński, wyszedłby troszkę о- 
klapnięty z Celi Konrada, ale zato potem 
napisałby w pismach poznańskich i 
warszawskich nie o kołdunach i Smorgo 
nji, lecz wysztyftowałby całe monograije 
o Huleiwiczu, Dobaczewskiej czy Łopa- 
lewskim. Bo, z drugiej strony, po praw- 
dzie mówiąc, o czem ma pisać taki przy 

  

Konkluzja: Staś to umysł realny, o przecięt 
riej inteligencji, dobrej painięci. O jakiejś pseu- 
dologji iantastycznej mowy być nie może. —- 
Rzeczoznawcy lekarze nie widzą więc przeszko 
dy do zaprzysiężenia tego świadka. Obrona 
ma teraz twardy orzech do zgryzienia. Trudno 
będzie podważyć stanowcze orzeczenie bieg- 

Ciężki to byt dzień dla Gorgonowej. Jutro 
łych. 

więc zjawi się w sądzie ponownie Staś i znów 
złoży zeznania, tym razem zapewne już pod 
przysięgą. W korytarzu sądowym spotka się 
zapewne ze swym rówieśnikiem Erwinem Gor 
gonem, synem rodzonym  Gorgonowej, który 
też jutro zeznaje. Jak wypadnie to spotkanie 
dwóch chłopców, z których jeden przyjeżdża 
walczyć o życie i wołność matki, a drugi mat 
ce jego gwóźdź wbija do trumny? LAZ, 

Pogłoski 6 pochodzeniu Gorgonowej 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Na łamach dzienni- 

ka „Politika* ukazał się wczoraj artykuż, po- 

święcony sprawie Gorgonowej, w którym mię 

dzy innemi znajdowała się wiadomość, że Gor- 

gonowa jest siostrą Daniły Iicza, zamieszane- 

go w sprawę zamachu w Serajewie. Wzmian- 

    PERS YRERETE 

PI 
WARSZAWA, PAT. — 101-sze posie- 

dzenie plenarne Sejmu poświęcone bylo 
całkowicie załatwieniu poprawek  senač- 
kich do. szeregu projektów ustaw. Na 
wstępie pos. Gosiewski ireferował zmiany, 
zaproponiowiane [przez Semiat do projektu u- 

stawy «0 ubezpieczeniach społecznyjch. Kio- 
misja ochrony pracy podzieliła bamdzo li- 
czne poprawiki. stylistyczne oraz meryto- 

ryczne mia cztery grupy: i zaproponowała 

dwie gripy odrzucić, dwie zaś inne przyjąć 

Kluby robotnicze i ludowe opuściły w 
czasie głosowania salę obrad. - Peprawiki 
Senatu ido tej ustawy zalatwiono w myśl 

"ymiosków (komisji. 

Pos. Czerinichowski zreferował  zsolei 
zmiany senackie do projektu ustawy o kar- 

telach. Również (te poprawki załatwiono w 
myśl wniosków: komisji. 

Dalej załatwiomo poprawki Senatu do 
ustawy o sądach wozjemczych do spraw: 

  

      

enarne obrad 

ka ta wzbudziła żywe zainteresowanie. W dzi- 

siejszych dziennikach ukazało się oświadczenie 

rodziny lliczów, stwierdzające, że Danił ollicz 

wogóle nie miał siostry i że Rita Gorgonowa 

nie jest w żaden sposób spokrewniona z ro- 

dziną Iliczów. 

y Sejmu 
majątkowych, posiadaczy gospodarstw 

wiejskich, do ustawy o wiyłkupie przez 
dzierżawców gruntów, zajętych przez bu- 
dytniki w miastach i miasteczkach, do usta- 
wy o wstrzymamiu eksmisji dzierżawców 
gruntów, zajętych przez budynki w obrę- 
bie wsi i osad na obszarze okręgów sądów 
apelacyjnych warszawskiego, lubelskiego i 

wileńskiego, do ustawy o biurach pisania 

podań, do ustawiy o wynagrodzeniu za nie- 
uchomości ziemskie, wypłacane na po- 

stawie ustawiy z moku 1925 o wykonaniu re- 

formy rolnej i do kilku jeszcze innych pro 
jelktów ustaw. 

Następne posiedzenie w środę o godz. 
11 przed południem. Na ponządku idz'en- 
nym m. in, zmiamy, zaproponowane przez 

Senat do prelimimanza budżetowego oraz 
giprawozdamia o zamiknięciach rachunco- 
wych. 
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W ubiegłą sobotę odbyły się 
wem lotnisku szybowcowem w 

  

w godzinach popołudniowych pierwsze loty szybowców na no- 
Starej Miłośnie. Teren lotniska szybowcowego w Starej Miłoś- 

nie, jest jednym z najlepszych w Polsce, albowiem posiada liczne pagórki o łagodnym spad 

ku. Lotnisko to otwarte zostało z inicjatywy Towarzystwa „Start“. Na pierwszem naszem 

zdjęciu widzimy szybowiec z pilotem p. Kavimierzem Kulą, na drugiem — szybowiec w locie. 

  

| 0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma: wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

  

jezdny literat, kiedy go wodzą po Wil- 
nie od dworca do Celi, od Celi na Wito- 
dową, z Witoldowej do Zacisza, a z Za- 

cisza na dworzec? — O sobie i o kołdu- 

nach. 
Gdyby zaś przyjechał  Marinetti 

co innego. Możnaby dać na dwa dni 
przedtem wzmianki w dziennikach. Zre- 
sztą, kto wie, czy byłoby to potrzebne: o 
przyjeździe Marinettiego do Wilna do- 
wiedzielibyśmy z telegramów PATa. 

Tak sobie rozmyślałem, chodząc po 
Krakowie. Myślałem jeszcze o tem, co ja 
bym napisał o Krakowie, powróciwszy 
do Wilna. Wszystkie koncepcje, wzoro- 
wane na tem, co pisał, przypuśćmy, Ko- 

sidowski o Wilnie po powrocie do Po- 

znania, odpadły. Przeraziłem się na myśl, 

że ktokolwiek z dziennikarzy krakow- 

skich, przeczytawszy mój teljeton, (a 

„Słowo studjują tam pilnie), może napi 
sać o mnie tak, jak ja napisałem o Ko- 
sidowskim albo o Wandzie  Sztekker. - 
wej. Ale — znowu refleksja — czy ja 
odważyłbym się powiedzieć krakowia- 
non to, co Wanda Sztekkerowa mówiła 
wilnianom? Czy mógłbym, parafrazując 
jej słowa, prawić tak oto: 

— Niech państwo nie myślą, że ja 

nie znam Krakowa. Owszem, znam do- 

brze to piękne i starożytne miasto z je- 

go wspaniałym Rynkiem, malowniczemi 

ulicami, kopcem Kościuszki i Wysoki! 

Zamkiem nad wartkim nurtem Peltwi... 

Co byłoby odpowiedzią  audytorjum 

krakowskiego na takie komplementy? 

Wszakże Wanda Sztekkerowa zachwyca 

ła się w Wilnie Zielonemi Jeziorami pod 

Grodnem? Czy odpowiedzią byłyby bra 

wa jak w Celi Konrada, czy gwizdy? O- 

czywiście, ani brawa ani gwizdy, gdyż 

nie przemówiłbym w ten sposób do au- 

dytorjum krakowskiego. 

  

w moim Nie będę 
teljetonie o Krakowie. Kraków to Kra- 

przeto nie pisał 

ków, i koniec. Powtórzę tylko pewną 
krótką, lecz charakterystyczną rozmowę, 
którą miałem z jednym dziennikarzem 

o Wilnie. Człowiek ten był w Wilnie, 

wprawdzie raz jeden, ale był. Zdeptai 

całe miasto, i chociaż upłynęło kilka lat, 
pamięta je dobrze. Co utkwiło mu naj- 
bardziej w pamięci, co wywarło najsi!- 
niejsze wrażenie? Dwa momenty. 

Pierwszy, kiedy w towarzystwie któte- 

goś autochtona wileńskiego zwiedzał 0- 

gród Bernardyński i chciał przejść przez 

mostek na górę Trzykrzyską, ten drew- 
niany mostek co prowadzi do kiubu szla 
checkiego. Na mostku stai dozorca par- 
kowy i oznajmił, że przejście wzbronio 
ne. Autochton huknął wówczas wielopię 
trowo z rosyjska na dozorcę: przepuscił 
natychmiast. (powiadając z humorem 
ten ewenemencik, dziennikarz wspomina 
scenę, zdaje się z Turgieniewa, kiedy to 
kulturalny rosyjski „zapadnik* uprzejmie 
prosi jamszczyków na stacji pocztowej o 
konie. Rozwaleni na ławie, jamszczycy 
lekceważą delikatnego pana. Więc w pa 
nu zbudził się człcwiek rosyjski: jak ich 
nie rugnie! Skoczyii z miejsca. 

— Wy by tak siazu, barin, — rzekli, 

zabierając się skwapliwie do zaprzęza- 

nia koni. 

Drugi ewenemewcik polegał na tem, 
że w jednym z hoteli wileńskich usłużny 
portjer zaproponował dziennikarzowi to, 
co zwykli na noc proponować Żydko - 
wie w naszych małomiasteczkowych za- 
jazdach. ; 

Dziennikarz, opowiadając mi powyż- 
sze wspomnienia, czynił to bez złośliwo 
ści: poprostu na” wesoło twierdził, że 0- 
bydwie jego przygody wydają mu sie 

  

W WIRZE STOLICY 
NA KRZEŚLE ELEKTRYCZNEM W KASIE 

CHORYCH. 
Natalja Aluchna, była ubezpieczona w о- 

brzydliwej kasie i lekarz zapisał jej elektryzację 

Zgodnie z poleceniem udała się do zakładu 

przyrodo-leczniczego Kasy Chorych. Tutaj pie- 

lęgniarka usadowiła ją na iotelu i nałożyła 

na głowę hełm. Pielęgniarka puściła: prąd za- 

pomniawszy uprzednio włączyć transformatoi 

w. ten sposób zamiast prądu transformowanego 

przez głowę pacjentki przeszedł zwykły prąd 

o napięciu 120 wolt. Nieszczęśliwej delikwentce 

stanęły słupy ognia w oczach, straciła przyto- 

mność. Wyłączono prąd, przeniesiono Aluchnę 

do poczekalni, gdzie piełęgniarki cuciły ją przez 

godzinę, nim odzyskała przytomność. Doktora 

przez cały czas nie było, nie można go było 

nigdzie znaleźć. Nieszczęśliwą przewieziono do 

domu. Skutki fatalnego zabiegu były dla pa- 

cjentki okropne. Wskutek naruszenia kory móz- 

gowej zaczęła cierpieć na ataki straszliwych 

bólów głowy i zupełnego rozstroju nerwowego. 

Lekarze orzekli, że straciła ponad 25 procent 

zdolności zarobkowych, wobec czego Ałuchna 
wystąpiła do sądu, domagając się odszkodowa 

nia w sumie 12.000 zł. co stanowi skapitalizo - 

waną kwotę utraconych zarobków. Sąd okrę- 

gowy powołał w charakterze biegłych znanego 

psychjatrę Nelkena i jeszcze dwu psychjatrów. 

Niezwykła sprawa fotelu elektrycznego w Kasie 

Chorych stanowi jaskrawą ilustrację stosunków 

panujących w tej instytucji. K. 

Żamiast wieńca 
Dnia 24 marca, r. 1933, w, majątku De- 

rewiańczycach pod Słonimem, w grobach 
wodzimnych, złożono zwłoki śp. Marji Or- 
dziny, bawdzo znanej, kochanej i czezomej, 

obywiatelki ziemi grodzieńskiej. 
Gdy wymawiarny imię i nazwisko czci- 

godnej mieboszczki, mamy 'wmażenie, że z 
odgłosem dzwonu żałobnego — jakby e- 
cho — Ilączy się ibrzęki kajdam. Matka bo- 
wiem śp. Mamji Ordziniy, Olimpja z Oskier 
ków Świętorzecka, szła mia wygmanie idale- 
kie pnzy dźwięku tych więzów ... 

Człowieka poznajemy i cemimy dla jego 
przekonań i stosunku do obowiązków ży- 
ciowych. Jeśli ten sprawdzian zbadamy w 

stosunku do mieboszczki, otrzymamy prze- 

dziwną, przepiękną harnmonję zamiarów, 
słów: i czynów. Z jej przekonań wypływał 
stosunek do (powinności; w wysokiem zaś 
pojęciu obowiązków jaśniały jej cnoty 
chrześcijańskie, społeczne i: obywatelskie. 

Była to niewiasta głęboko i żywo, mi- 
łująca maukę, z dy i nakazy, Kościcła 
Katolickiego, Wiahań nie zmała; jak pion, 
odchyleń nie znosiła. Widząe takowe w 
gromie rodziny lub pnzyjaciół swoich, bo- 

lała, nad tem szezerze i modliła się gorąco. 
W: życiu rządziła się prawidą, prostotą i u- 

miarkowaniem we wszystkiem: nie znała 
ami niewoli rzeczy, ami ślepoty mody, bo 
miała zrozumienie wysokie dobra i piękna. 

Kochała Ojczyznę z całą jej przeszłoś- 
cią i przyszłością, mając wielkie i serdecz- 
me zaufanie dla Wodza narodu maszego. 

Umarła mając lat 84, ale nie był to u- 
miysł eiasmy, z żywiymi szła, o ile ci mie- 
śli prawdę w związku pokoju i miłości. 

  

  

  

     

  

*- „Szukajcie prawdy jasnego płomienia! 
„Szukajcie nowych nieodkrytych dróg... 
„Za każdym. krokiem w tajniki stworzenia 
„Comaz się dusza ludzka rozprzestrzenia 
„I większym staje się Bóg! 
„Alle mie depczcie przeszłości ołtarzy”. 

( Asnyk. 
Najwymowniejszą cechą śp. Marji Or- 

dzimy i osią jej życia była Szemoko pojęta 
potrzeba pomocy, bliźnim, bez względu na 
ich narodowość i pochodzenie: widzimy 
zmiaczmy szereg: wychowańców i wychowa- 
nic mieboszczki. iPamiętała o wszystkich i 
wszyisitikich hojnie iwispierała z dobrocią i 
delikatnością wielce szlachetną. Zamoż- 
ność własną mwiażała za urząd szafarstwa 
ma rzecz itych, któmzy swego mie mieli. 

Od dawna czuła, że się koniec zbliża, 
ale do ostatniej prawie chwlili pracy nie 
zainiechaila.. 

Zasilona SS. Saknamenitami, spokojnie 
zasnęła snem śmierci. „Błogosławieni u- 
mawli, którzy w Panu umiiemają. Odtąd już 
mówi Duch, aby odpoczęli od prac swoich, 
albowiem uezymiki ich za mimi idą*, (Obś. 
XTV, 13). X. Michał Rutkowski. 

   
znamienne dla obyczajowości Wilna. U- 
ważał, że w obyczajowości tej pozosta- 
ło jeszcze dużo wpływów szerokiej rosy|- 
skiej natury. Trudno mi było zaprzeczać. 
Żałowałem tylko w duszy, że dziennikarz, 
zachowawszy w pamięci opisane przygo 
dy, nie utrwalił w niej równie silnie in- 
nych wrażeń, choćby arkad uniwersytec- 
kich czy kolumn starego ratusza. Ale to 
jakoś uszło jego uwagi. Bywa tak, że 
sprawy napozór błahe i nieistotne przy 
słaniają jednak rzeczy ważne. Być moża, 
zresztą, że ów dziennikarz widział nie- 
raz, choćby w Krakowie, piękne arkado- 
we dziedzińce, a takiej sceny, jak na me 
stku bernardyńskim, nigdy dotychczas 
nie przeżył: stąd jej niezatarte wrażenie. 

Co do mnie, to również dwa momen- 
ty najsilniej uderzyły mię w Krakowie 
Pierwszy — to musztarda w restaura- 

cjach. Nie jest mocna, nie kręci w nosie: 
można ją jeść łyżkami. Bardzo smaczna. 
Zupełnie inna, niż w Wilnie, gdzie po- 
dają zazwyczaj ostrą sarepską gorczycę, 
która dech zapiera. Widocznie, pomyśla- 
łem, wileńskie restauracje robią oszczęd 
ności na musztardzie, krakowskie zaś są 
szczodre i nie żałują jej gościom. Dru- 
gi moment — to nalewanie wódki przez 
kelnerów. Kelner krakowski nie nalega, 
nie wlewa jej przemocą w kieliszki. Prze 
ciwnie, widząc, że gość wypił dwa 
trzy i zabiera się do piwa, sprząta ka- 
ratkę. Kelner wileński pod tym wzglę- 

dem jest bardzo hojny: niech się gość 
na chwilkę odwróci, już ma dolany kieli 
szek. 

Obydwie obserwacje uważam, podob 
nie jak ów dziennikarz, za wielce charak 
terystyczne dla obyczajowości krakow- 

skiej. Wysz. 

ЕНОАН : )
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NOTATKI MUZYCZNE Trzy dni dyżurował w synagodze 
CHCĄC PRZYPILNOWAĆ SWYCH PRZEŚLADOWCÓW Tak się jakoś złożyło, że o koncertach, któ- 

ze się adbyły w ostatnich paru miesiącach, nie 
mogłem w czasie właściwym napisać, muszę 
więc wspomnieć o nich tylko pobieżnie, jako 
» wydarzeniach już nie będących na dobie, choć 
dotyczących artystów tak wybitnych, że prze: 
miłczenie o nich zupełne, byłoby całkiem mie- 
słuszne. 

Po dłuższej przerwie odwiedził nas, już na 
obu półkulach sławny, fortepianista polski Ar- 
tur Rubinstein, który ponownie stwierdził, że 
z całą słusznością zajmuje jedno z najpierw- 

  

‚„ szych stanowisk w Świecie współczesnego wir- 
łuozostwa i godnie podtrzymuje świetny blask, 
jakim otoczone jest nazwisko „Rubinstein* od 
wiełu łat dziesiątków, jakkolwiek, oprócz podo- 

WILNO. — Eljasz Szach,. właściciel domu 

przy ulicy Kijowskiej 14 otrzymał onegdaj a- 

nonimowy list, w którym jakis wymusiciel żą- 

dai od niego okupu w wysokości 500 złotych, 

grożąc w przeciwnym razie bardzo przykremi 

konsekwencjami: Pieniądze, jak wynikało z a- 

nonimu, należało złożyć w kopercie pod umy- 

walką w synagodze przy ul. Kijowskiej. 

Szach chcąc przylapać swego przešladow- 

cę umyślił, urządzić na niego pułapkę. 

Kopertę ze skrawkami papieru na wskaza- 

gie kije, cierpliwie czekał na przybycie wymu 

siciela. 

Zabawa ta trwała bez przerwy trzy dni i 

wielce znudziia się p. Szachowi,  tembardziej, 
że oczekiwany nieznajomy jakoś nie zjawiał 

się. 
Wreszcie wczoraj Szach ściągnął synów z 

zasadzki i udał się do policji, której opowie 
dzał swe perypetje w związku z otrzymanym 

anonimem i prosił o zarządzenie bardziej sku 

tecznych poszukiwań za sprawcą. 

Należy doayślać się, że wymusiciel najpra 

o w Q 

WOJSKOWA 
— Wcielenie do szeregów. — W dniu 3 

kwietnia nastąpi wcielenie do szeregów pobo- 
rowych rocznika 1911 zakwalifikowanych w 
roku ubiegłym do piechoty. 

2 SKARBOWA 

— OBLICZANIE OBROTÓW I DO- 
CHODÓW. — Izba Skarbowa zleciła pod- 
ległym urzędom, bardziej ścisłe obliczanie 
obrotów i dochodów poszczególnych płat- 
"mików i branie pod uwagę danych, pocho- 
dzących z  jaknajbardziej "wiarogodnych 
źródeł. 

Władze skarbowe liczą, że przez oględ- 

me obliczanie należności podatkowych, u- 

nikmie się zbędnych odwołań i skarg, jakie 
«beanie w, niezliczonej ilości wpływają od 

płatników. 

Ś. 

OE RO 

ZADORA - PASZKOWSKI 
Sędzia Okręgowy Śledczy 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 
dn. 28 marca 1933 r. : 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 31 marca r. b. o godz. 11-eį ra- 
no w kościele po-Trynitarskim na Antokołu, poczem nastąpi wyprowa- 

JŪLEF 
zmarł 

bieństwa nazwiska, nic znakomitego artystę nie 
łączy z niedościgłym tytanem fortepianu — An- 
tonim Rubinsteinem. Najcharakterysytczniejszą 
cechą naszego artysty jest silny temperament, 
jakim się zaznacza nader muzykałna i techa- 
nie doskonała gra jego rozmaitych utworów, a 
przedewszystkiem odtwórczość: muzyki  nowu- 
czesnej, utracającej — w jego niepospolitej 
terpre — wiele stron ujemnych i  nabier 
jąceį istego wdzięku. 

e zainteresowanie wzbudził, znany 
już z ych występów u nas, rosyjski forie- 
pianista Aleksander Borowski, zamieszkały о- 
becnie w Paryżu. ; 

Gra tego artysty, wykazującego solidną 
szkołę petersburskiego konserwatorjum, Odzra- 
czą się dużą techniką, obecnie wręcz obowią- 
zującą każdego artystę estradowego, trafncm 
ujęciem rozumowem muzyki — nie zawsze wol 
nem od pewnej samowoli. Jest to artysta po- 
ważny, wszakże nieuwydatnia jakiejś wyrażn.ej 
występującej indywidualności i brak mu tego, 
nie dającego się określić, pierwiastka nieodpar- 
cie pociągającego słuchacza. Wobec niepomier- 
nych wymagań naszych czasów, obfitujących 
w pianistów wybitnych, gra Borowskiego wzbu- 
dza szacunek dla jego artyzmu, lecz silniejsze 
go i długotrwałego wrażenia nie sprawia. Е 

Niezaprzeczenie wielki wpływ na rozwój 
talentu fortepianisty węgierskiego Imre Ungara 
wywarla ślepota, odgradzająca wrażliwość jego 
on wielu wrażeń zewnętrznych i uspasabiająca 
do wielkiego skupienia. Już nie mówiąc o stro 
nie technicznej, zupełnie wyjątkowej i całkiem 
wystarczająco godnej podziwu, gdyby nawet 

| - wzrok mu pomagał, gra Ungara pociąga gię- 
bią wyrazu i wewnętrznego odczucia, fascy- 

| W nującego słuchacza swą bezpośredniością. Jest 
to naprawdę talent z Bożej laski, który cd- 
twarza najgłębszą treść muzyczią nic się nie 
troszcząc o efekt zewnętrzny. 

Ponownie odwiedziła nas znakomita przed- 
stawicielka włoskiego „bel canto” Ada Sari, 
Iwowianka rodem, wzbudzając —- jak zwykle 
— zachwyt publiczności mistrzowskiem opans- 
waniem najtrudniejszych zadan kołoratury wa- 
kalnej. jakkolwiek niektóre tony brzmiały tro- 
chę miatowo, skutkiem przeziębienia, na co wska: 
zywało czasami kaszlanie w przerwach między 
sztukami, wszakże wykonanie wysoce artystycz 
ne olbrzymiego programu, złożonego z aryj ope 

dzenie zwłok na cmentarz Św. Św. Piotra i Pawła. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

ŻONA I BRAT. 

nem miejscu położy, Sam zaś zaczaił się w 

jednym z ciemnych kątów synagogi i wraz z 

sysanii, którzy dla pewności uzbroili się w tę   

  

    

    

   

  

      

: Dochodzenie władz w sprawie 
cnegdajszego pożaru w fabryce cukier- 
ków „Fortuna' jeszcze trwa. 

W dniu wczorajszym zakwestjonowa 
no księgi fabryczne, w celu poddania ich 
ekspertyzie i stwierdzeniu, jakie fakty- 

Groźba klątwy nad 
WILNO. — Mimo wezwania rabinatu i grož 

by klątwy na złodzieja, który zawładnął 100 
dolarami, omyłkowo zmienionemi na czarnej 
giełdzie, jak dotychczas, nikt nie zgłosił rabi- 
natowi jakichkolwiek iniormacyj w tej sprawie 
W ten sposób zagadkowa historja z dolarami, 
Kotlerówny, która tak zalektryzowała wszyst- 
kich żydów, pozostaje nadal nierozwiązaną— 

  

    

   
   

  

     

  

   

      

działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
rzekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 

leży jednak zwracać baczną uwagę па 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach, 

wdopodobniej zauważył odrazu rozstawicne — USUNIĘCI URZĘDNICY KONTRO 

czaty i zrezygnował ze zbliżania się do umy- LI SKARBOWEJ. Znamy jest fakt wyto- 
walki i podjęcia koperty. * czenia, dochodzeń referentowi  kamnemu 

kontroli skanbówej w Wilmie, któremu za- 
4 sz ; а @ — гопса sie żądamie łapówki. Obecnie dowia- 

Echa póza PU 89 fa bryce Fa rtuna dujemy się, że w związku z tą sprawą z0- 
c B stał usumięty z konitroli sikarbowej jeszcze Rekonstrukcja budżetu 

cznie straty spowodował pożar w towa- jede nurzędniik. 

rach i zapasach surowca. ||| | 0 RÓŻNE "zby Przemysłowo-Handiowej 
Wynik ekspertyzy ksiąg będzie a= az rolnego > wa w Wiinie 

decydujące ZNACZĘLONZZA WYP ie po zku wa Org. "Kai. Rolniczych na któ Wpływy z podatku przemysłowego, pobie 
lisy asekuracyjnej. *Tfem p. Edward Taurogiński wygłosi odczyt na ranego w formie świadectw przemysłowych na 

temat „Możliwości eksportu rolnego do Rosji* prowadzenie przedsiębiorstw w r. 1933 — 
Po referacie dyskusja. Początek o godz. 17-ej. zmniejszyły się poważnie w stosunku do lat 

iai (lokal Wil. T-wa Org. i Kół. Rolniczych — u'. ostatnich, nietylko bezpośrednio w związku ze 
złodziejem DOSADII Mickiewicza 28 m. 1). . On trudno Cn Land aaa 

; — PRZEDSTAWICIELE ŻYDÓW U P. Świat gospodarczy, ale takžė WS. SERY 
Zgodnie z onegdajszem postanowieniem dziś WOJEWODY. — P. Wojewoda wileński o waka | du cp a 

w sądzie rabinackim przy ulicy Benedyktyń" nrzyjąl w dniu 28 bm. na posłuchaniu de- dlówych: ZANE o te ulgi zainicjowały w SWO 
skiej odbędzie się zaprzysiężenie p c legację urządzonego dzień przedtem przez jm czasie lzby Przemysłowo - Handiowe w 

linga, Ay na: JE salas aib óni> społeczeństwio żydowskie m. Wilna meetin Wilnie i w Łodzi, ‚ 
to oso ki yczżej aaa a tem samem SU. Przyjeci zostali pp. dr. Wygodzki, inž. = Wileńska Izby Przemysłowo - Handlo -/a 

uzyskanych z wymiany pieniędzy nie przywla- Spiro i redaktor Cyncynatus, którzy dorę- as na RE ulg silniej > e 

szczył. czyli p. wojewodzie uchwałone ma wiecu zby, bowiem spadek wpływów ze świadectw 
a S 4 a żydów w województwach północno - wschodnich byr 

rezokicje З sprawie prześladowania żydów oi wielki, tak wobec specjalnie dotkli 
w Niemezech, z prośbą o poinformowanie wię odczuwanej na tych ziemiach depresji go 
władz centralnych o tych uchwałach. spodarczej, jak i wskutek tego, że ulgi dot;- 

— RZEMIEŚLNICY 'WY(POWIADA- czące przedsiębiorstw drobnych tak silnie na 
JĄ SIĘ ZA URZĄDZENIEM TARGÓW Ziemiach Wschodnich dominujących spowodo- 

PÓŁNOCNYCH. — W związku z niewyja- Wały Wz A A ROWY A 

šnioną jeszcze sprawą, zorganizowania _w_ afk 40 świadectw przemysłowych w r. 1933 
olų „bież. Trzecich Targów: Półmocnych, okazały się mniejsze o ca 49 — 50 tys., niż to 
omawiali tę kwestję rzemieślmicy z terenu w pierwotnym preliminarzu przewidywano, a 
Izby Wileńskiej. Postanowiono zwrócić się w stosunku do lat poprzednich zmalały w po- 
do komitetu wiykonawiczego Targów z proś równaniu z rokiem 1930 o ca 33 proc., z ro- 
bą o urządzenie takowych. Również orga- kiem 1931 o ca 23 proc. i z rokiem 1932 o 
mizacje gospodarcze skłaniają się ku temu, Ca 13 proc. Przy rekonstrukcji budżetu musia 
żeby Tamgi 'w roku bieżącym odbyły się. 1Y więc być zastosowane znaczne redukcje wy 

— Komitet Opieki nad wsią. ser datków — i tak już silnie zmniejszonych w 
_ 2 poprzednim preliminarzu na rok 1933 w sto- 

ską, — Wobec licznych zapytań komu- sunku do lat poprzednich. W rezultacie nowy 
nikujemy, że Komitet Opieki nad wsią Preliminarz zamyka się sumą 355.7 tys. zł. po 
wileń ieści si „ Stronie rozchodów i tyleż po stronie docho- 
sosy mieści się przy ul. Zygmuntow dów, gdy pierwotny sięgał 398 tys. zł; w po 

3 : równaniu z preliminarzem za r. 1931 oznacza 

  

RILJOR OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywateł Państwa składa swe oszczędności 

w P. K. ©, A Ty? 

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

23 MILIARDY ZŁOTYCH! 
P. K. ©. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 
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ja rb. — 6 proc. do 26 proc.; dalsza obniżka 
o 5 proc. będzie przeprowadzona od Imaja r. 

  

  

  

rowych i pieśni, śpiewanych w językach ory- X Ы ‚ — Komenda Kola 1 p. p. Leg. podaje do to zmniejszenie 0 30,1 proc. a z r. 1932 o 10.4 b. Wydatki biurowe zostały zmniejszone z — 
ginalnych — po polsku, po włosku, po czesku, wiadomości wszystkich zainteresowanych, że proc., nie licząc poniesionych w r. 1932 kosz- 44500 zł. w pierwotnym preliminarzu do 25800 
pe rosyjsku, po niemiecku, a nawet po hisz- adjutant Komendy Koła urzęduje w każdy wto tów budowy gmachu Izby: Poważnej redukcji zł. w preliminarzu zrekonstruowanym. Pozycja 
pańsku — ujawniło wielostronność zaintereso- rek i czwartek od godz. 18 do 19 w lokalu doznały wydatki osobowe, które wynoszą 

  

a tek w na utrzymanie samochodu zmalała do kwoty 1 
с wydalił 'Waligórę ze służby miejskiej, lecz Związku Legjonistów, przy zaułku Bernardyi- nowyin preliminarzu 174.8 tys. zł, gdy w r. tys. zł. Zwiększenia w stosunku do pierwotne- 

SŁ ! Ž przyznał mu prawo do części emerytury. Skim nr 10. RAE Е 1932 sięgały 222.2 tys. zł, a w pierwotnym go preliminarza doznały wydatki na subwencje 

Obecnie chodzi o zatwierdzenie tego wy _„ — Wyjaśnienie dyrekcji szpitala 5a- preininamu, na E, 1955 Aa Isks Ms is wel „Skadi siegajaoe 20 ys: l. (stypendia a 
roku POZ prezydjum magistratu. Osta- wicz w sprawie Paszkowskiego. EW. stałych zmalała z 192 tys. zł. w preliminarzu żowo - Towarowej), przyczem wstawiona Z0- 
teczną decyzję najprawdopodobniej poda- związku z odmową przyjęcia przez Szpi- ną rok 1932 — do 139 tys. zł. w nowym pre- stała nowa pozycja w wysokości 8 tys. zł. na 
my jutwo. tał Sawicz obłożnie chorego ]. Paszkow- liminarzu. Obniżka ta spowodowała zredukowa badanie i popieranie eksportu. 

— DOWODY KSIĄŻKOWE [W SKILE- skiego z Trok, który porzucony przez żo nie OB ilości etatów urzędniczych z 28 do Zrekonstruowany preliminarz przesłała Izba 

wań artystycznych świetnej śpiewaczki. Trze- 
ba stwierdzić, z wielkiem uznaniem, że znako- 
mita artystka może u nas nigdy nie Śpiewała 
tak ochoczo i z takiem subtelnem cieniowaniem 
i z tak pięknem frazowaniem muzycznem, jak 
tym razem. Była to prawdziwa uczta estetycz- 
na. To też entuzjazm był niezwykły i doma- 
ganie się, uprzejmie dodawanych przez artyst-    

z 

   

  

     

   

  

   

kę sztuk nadprogramowych, natarczywe i wręcz  ,<meszzzeznae| A , — Wobec rozpowszechnione; = Ё < : 19 przy obniżeniu ponadto płac urzędniczych, obecnie do zatwierdzenia Ministerstwu Przemy 
miedelikatne przez ciągłe dy ktowanie ze stro- ŠRODAI pasas © W wi eklepikach a LO Meeke"; 6 wynoszącem w okresie od 1 stycznia do 1 ma słu i Handlu. 
ny publiczności. utworów, jakie  koncertantia Wschód słońca g. 5,05 WC ё 8 - odwieziony następnie przez pogotowie y. publi 1 Dzis 29 se £. 5, spożywczych na kredyt, zainteresowani EE BRSTDWAROE EJ KORRECZESOZA ' mia zaśpiewać. Już to trzeba zaznaczyć, że pu- в y czy ai NIA ratunkowe do tegoż szpitala został przy 

_ bliczność nasza” nie odznacza się kulturalności,, ® Eustazego Zachód wońca g. 545  Pamdlarze postanowili wiprowazić u siebie jej otrzymujemy od dyrekcji szpitala pozwalając sobie na stałe późnienie się na kon: j lato specjalne książki, w których każdy biorą- wyjaśnienie; że przyjęcie chorego nastą- certy, zawsze rozpoczynające się, z tego powo- j Anieli cy na. kredyt własnoręcznie wipisywałby > JE 5 3 
pito warunkowo, wobec tego, že byta ta 
niedziela. ]. Paszkowski jest nieuleczal- 
nie chory i jako taki kwalifikuje się do 
przytułku. To właśnie było motywem od 

du, z dużem opóźnieniem; a mimo to do końca 
części pierwszej programu, zawsze jeszcze przy - 
bywają marudnicy. 

Po przeszło dwumiesięcznym  okreSie, w 
którym. prymadonna Janina Kulczycka, wystę- 
pami w operetkach, . zdobywała sobie coraz 
więcej uznania i coraz szersze koła wielbiciel: 
jej talentu, nie mogła się z nimi pożegnać ze 
sceny operetkowej, skutkiem nieoczekiwanego 

‚ zachorowania na anginę gadła.. Nie chcąc wszak 
że opuścić bez pożegnania naszego miasta, 

„gdzie ją bardzo pochlebnie ceniono, postanowi- 
ła dać własny recital śpiewaczy, na który z 
pewnością jeszcze byłoby się zebrało znacznie 
więcej słuchaczy, gdyby nie fatalny wybór 
sea 19 3 tak I CICEO wszelkiego śnieg. 

ju obchodami, absorbującemi publiczność. 

© ile — z powyższego powodu — frekwex В ROGNOZA POGOD Y A Ę 
cja pozostawiała dużo do życzenia, o tyle wy- na dzień dzisiejszy: 
niki artystyczne recitalu były bardzo pociesza- Pochmunno. Miejscami deszcze. Ciepło. 
jące, stwierdzając wcale nieprzeciętne kwalifi- s, wi В 
kacje artystki do śpiewu koncertowego. Już Umiarkowane: wiaty: zachodnią. 

_ sam rodzaj głosu sopranowego, nader przyje- 
' mnego w brzmieniu i dziwnie czysto, bez wy- 

silku, osiągającego tony wysokiego regestru, 
w całej swej skali wolnego od nieartystyczne- 

" .go tremolowania i forsownej wibracji, może 

maležnošė za pobrane towary. Na wypadek 
zatargu o mieopłaconą . należność, książki 
te będą dowodem sądowym, 

MW sprawie wiprowadzeniia. takich ksią- 
żek odbyło się onegdaj zebranie sklepika- 
nzyt. 

— PODATEK LOKALOWY. W dniu 
15 bm. minął termin wpłaty podatku loka- 
lowjego za pierwszy kwiartał roku bież. — 
Płatnicy, którzy nie wyłkonali tego obowiąz 

ku, już w pienwiszych dniach kwietnia 0- 
trzymają upomnienia od egzekutora skar- 
bowego. 

Rozwiązanie wileńskiego 0.0.P. 
WILNO. — Wczoraj rano z polece- wiązaniu z dniem 28 wszystkich jedno- 

A : nia Starosty Grodzkiego, kierownicy stek organizacyjnych OWP działających mowy przyjęcia Paszkowskiego, - gdy .. ° К ga AI 4 RE 
zwróciła się z nim do szpitala jego żona. dzielnicy i okręgu. OWP otrzymali ofi- na terenie miasta i uznanie tej organiza 
Kiedy zaś później pogotowie ratunkowe Cjalne powiadomienia o zarządzonem roz cji za nielegalną. 1 

KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNiE 

Z DNIA 28 MARCA 
Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: +3. 

Temperatura najwyższa: +6. 

Temperatura najniższa: —2. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, 

  

przelotny deszcz i 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka zawiera reie- 

rat p. Mieczysława R. Frenkla, młodego litera- 
ta, autora powieści „Minuta milczenia* i  cie- 
kawych rozpraw literackich, na temat beletry- 
styki europejskiej na tle wielkiej wojny. Po- 
czątek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp dla czion- 
ków bezpłatny. dla gości 1 zł. 

— Odczyt w Związku Inwalidów  Woj:1 
nych R. P. w Wilnie. Dzisiaj, t.j. dnia 29 b.in. 
o godz. 18 punktuałnie w lokalu Związku, przy 

MIEJSKA 
— Czy będzieniy mieli rzeźnię eksportową? 

—-Potrzeba rzeżni eksportowej w Wilnie ujaw 

przywiozło Paszkowskiego, pozostawio- 
nego na ulicy, szpital Sawicz przyjął i Šį d t i hó k | i h 
zwrócił się do Wydziału Zdrowia z proś e 2 wo w Sprawie zama! 0W 0 PjOWYC 
bą o wskazanie przytułku, gdzie chorego : в к 2 o można umieścić. WILNO. — Władze śledcze prowa- ciany ujęto osobnika, usiłującego uciec, 

В GW sia _ dzą nadal energiczne dochodzenia w zagranicę. Najprawdopodobniej jest to 
ai S sprawie onegdajszych nieudanych zama- jeden z członków bandy, która ułożyła 

atak tO encji czyminikków ych, chów na linje kolejowe. przeszkodę koło stacji Mosty. ; 
opak rada został obniżony o 14 do 20 Dążąc śladami sprawców zamachu, Pościg za bandą z pod Trakiszek ró- 
procent. pod Grodnem koło miejscowości Zabło- wnież doprowadził do ujęcia jeszcze jed — WYCIECZKA KOŁA POLEK. — Z OW SEANA WOEKA (CQO poszlakowanego. Przy zatrzyma- W dniu 15 kwietnia przybędzie do Wilna nym mi być znalezione dowody u- wycieczka z Warszawy, organizowana w kiewicz (który sam gra jedną z ról głównych) ym iały y y 
rocznicę wyżwolenią Wilna przez tamtej- w. otoczeniu zespołu złożonego # р.р. Koronkie- działu jego w zamachu. ю 
sze Koło IPolek. Pobyt wycieczki «+ Wilnie YiCZOWny, Ladosiowny, Janowskiego,  Koczyr- Pod Trakiszkami dziatato, jak się O- potrwa 3 dni. kiewicza, Łodzińskiego i Elwickiego. Nowe @е- kazuje, trzech zamachowców, przybyłych 

| 
) 
At 

+ 
j* 

    
      

  

' me, coraz wysubtelniając i 

     

i : я i i i i bec inięcia sie jaj Н « koracje Makojnika. SE ycie O St AO e aa ias WS Ore zac elisos As Cz) z EA PRE — Zachorowania zakaźne. — W ubiegłym GG EA reżyseruje Daczyj;- 7 ZA kordonu. 
wa ającej go orkiestry, najzupełnie Zi 2 a go. -. Kole Zw. Inw. Woj. tygodniu zanot i е LLA : 3 : < ч 3 z 
swobodnie i pięknie rozbrzmiewa dż 40 i. tu trzody cfilewnej do Sowietów. R. P. w Wilnie odbędzie się odczyt p. Klączyn: ы "na uhotoljczukaśna оаа enim PANA Policja prowadzi dalsze dochodzenie. © szych rzędów w sali koncertowej. Nieskazi- 
sna czystość intonacji, umiejętne władanie 
«lugim oddechem, pozwalającym na kunsztow- 
ne "stopniowe 'wzmacnianie i šciszanie džwię- 
ku, dobre owładnięcie techniki koloraturowej 
świadczą o zdolnościach wrodzonych, staran- 
nie i celowo kształconych pod kierunkiem zna 
nego pedagoga Czesława Zaremby we Lwo- 
wie. Cechą charakterystyczną talentu wykonaw- 
czego artystki, jak to się nawet zaznaczyło w 
jej występach w operetce, jest szczery liryzm, 
który się wybitnie zaznaczył na estradzie kcn- 
tertowej, gdzie wyrazista interpretacja, piękne 
<ieniowanie melodji, bardzo muzykalne  irazo- 
wanie 1 jasną dykcja składały się na całość 
bardzo artystyczną. Mam przekonanie, że pie- 
sniarstwo estradowe jest najprawdziwszą dzie - 
 dziną, w której Janina Kulczycka mogłaby osią 
gnąć naprawdę wybitne stanowisko. artystycź- 

pogiębiając inier- 
, utworach — (пргг. 

pieśni bułgarskiej), 
pretację, która już w wielu 
romansach rosyjskich i 

/_ bardzo wiele zalet wybitnych wykazuje.    

   
     

    

    

     
    

   

* 

    

Możnaby tylko doradzać artystce większe- 
go urozmaicenia repertuaru, w którym nadmier 
nie przeważały utwory o charakterze tęsknym i 
melancholijnym, zbyt jednostronnym w nastroju. 
Należałoby też unikać nawet małych zmian do- 
wolnych w linji melodyjnej, wykonywanych 
utworów. 

k Śpiewanie aryj operowych na estradzie 
„koneertowej jest objawem niepożądanym, wpio 
| Wadzonym przez artystów operowych, przygod 

nie występujących na koncertach i często 
Wprost nieumiejących wykonywać artystycznie 

worów pieśniarskich, w jakie międzynarodo- 
literatura muzyczna tak jest bogata i po- 

śwala obywać się doskonale bez całkowicie na 
estradzie zbytecznych i nieodpowiednich aryj 
Je.owych. W* ciągu wielu lat dziesiątków, 

alialem sposobność słyszenia spiewaczek i Śpe 
waków koncertowych o sławie wszechświato- 
wej, zasadniczo wykonujących tylko rozmaite 
w charakterze pieśni i arje koncertowe z ро- 
Dunięciem zupelnem wyjątkėw z oper. 
„_ Dość rozpowszechnione mniemanie, że 
spiew operowy stanowi najwyższą sztukę, jest 
iajzupełniej mylne. W operze współdziała wido- 
wisko sceniczne i orkiestra, bardzo się przyczy 
Aiając do łatwiejszego osiągnięcia efektu — przy 
dostatecznej sile głosu — mniejszem wyksział 
 *eniem artystycznem. Natomiast zdobycie po- 
ślobnego pewodzenia na koncercie, gdzie artv- 
ście nie pomagają żadne czynniki postronne, 

W związku z tą sprawą odbyło się zebranie 
cksporterów mięsa w Wilnie, którzy postano- 
wili przystąpić do organizacji budowy w Wil- 
nie nowoczesnej rzeźni eksportowej i chłodni, 

Projekt ten ma być jeszcze niejednokrotnie 
omawiany łącznie z organizacjami rolniczemi. 

— OZY WYROK NA. B. KOMENDAN- 
TA STRAŻY WAILIGÓRĘ BĘDZIE ZA- 
TWIERDZONY. Wczoraj kolegjum ma- 
gistratu w osobach prezydenta i tawników 
omawiało decyzję sądu dyscyplinarnego w 
sprawie b. komendanta straży miejskiej 
Waligóry. Jak wiadomo, sąd dyscyplinarny 

La is LSS] 

jest o wiele trudniejsze i gatunkowo bardeicį 
ważkie, jako wynik najwyższej i wielostronnej 
kultury artystycznej. 

* * 
. Ostatni wieczór tercjałowy - Konserwato- 

rium ponownie stwierdził, że nauka, celowo i 
sumiennie prowadzona, daje coraz widoczniej- 
sze wyniki. W długim szeregu produkcyj, na 
instumentach dętych, smyczkowych i fortepia- 
nie oraz wokalnych, wszyscy wykonawcy od 
powiadali stosownym do ich różnego stopnia 
dojrzałości wymaganiom. Fortepianistka — so- 
listka (kl. prof. Kimontt-Jacynowej) oraz wy- 
konawczyni pierwszej części fortepianowego 
koncertu w towarzyszeniem orkiestry Zajkow- 
skiego (kl. prof. Cecylji Krewer), wykaza- 
ły już wysoki stopień dojrzałości zupełnie arty- 
stycznej, wcale nie uczniowskiej. Wykonanie 
zaś koncertu skrzypcowego (fis-moll) Vieiix- 
temps (kl. prof. Sołomonowa) było godne estra 
dy koncertowej. + 

Na szczere pochwały zasłużył chór miesza- 
ny, który w ładnem brzmieniu i dynamicznem 

wnika prof. i ай 
ki z „Reguiem“ Możait BA, Ba 

Osobna wzmianka, bardzo pochlebna nale- 
ży się orkiestrze uczniowskiej, coraz bardziej 
się rozwijającej pod troskliwą i umiejętną opie 
ką dyr. A. Wyleżyńskiego, czego wymownym 
dowodem było sprawne odegranie starannie 
przygotowanego, trudnego akompanjamentu do 
koncertu Czajkowskiego, wykonanego — w za- 

* 

stępstwie chorego dyr. Wyleżyńskiego — po dziec 
jednej próbie, pod kierownictwem prof. Czos- 
nowskiego, dawnego ucznia, utalentowanego, 
a obecnie nauczyciela Konserwatorjum _ wileń- 
skiego. Michał Józefowicz. 

skiego, p.t. „Od Jagiellonów do Józefa Piłsud- 
skiego 

Ze względu na bardzo aktualny i ciekawy 
temat odczytu, prosimy o jaknajliczniejsze przy 
bycie. Wstęp dla Członków 
rodzin i 
bezpłatny. 

  

  

— Zarząd Koła Wileńskiego Związku Oti. 
swych 

członków, iż wykłady z dziedziny Wiedzy Woj- 
1) we środę dnia 29 mar- 

РуЧа 
2) we šrodą 

8 min. 30 p. por. 

cerów Rezerwy podaje do wiadomości 

skowej odbędą się: 
ca r.b. o godz. 18 min. 30 p. kpt. 
Franciszka, p.t. „Szybownictwo”. 
dnia 5 kwietnia r.b. o godz. 1 
Jakubiańca, p.t. 

pił. 

„Bój pod Lidą“. 
Treningi strzeleckie odbędą się w dniach 2 

i 30 kwietnia r.b. — Ponadto Sekretarjat przyj 
i 2 udziału w wy- 

cieczce członków Koła na lotnisko w Porubanku, 

muje codzień zapisy na wzięcie 

która się odbędzie w dniu 7 maja r.b. 
— Zebranie Organizacyjne Koła Krajoznaw 

czego Stud. USB. Dnia 22 b.m. odbyło się ze- 
branie organizacyjne Koła Krajoznawczego stud 

Związku, ich 
wprowadzonych przez nich gości — 

zasłabnięć na choroby zakaźne. Żadna z tych 
chorób nie wykazuje objawów epidemii. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — Środa, 29 

b.m. o godz. 8 wiecz. po raz ostatni „Omal nie 
noc poślubna" z Daczyńskim, Niedžwiedzka, 
Neubeltem na czele. 

Jutro świetna komedja 
pióreczka* (ceny o 50 proc. 
po raz ostatni. 

—— Dwie najbliższe premjery 

„Uciekła mi prze- 
zniżone), także 

wkrótce światło premjerowe w Teatrze na 

go i 
lewskiego „Czerwona limuzyna", drugą świeta 
współczesna komedja o niepospolitym humorze 
A. Słomińskiego „Lekarz bezdomny”, 

Nad pierwszą z nich pracuje dyr. Szpa- 

ERRÓBOOO ACO RKA RCZACAREWRASEZH, ODRA, 

Z WYSTAWY SAMOUKÓW 

USB., sekcji akademickiej Pol. Tow. Krajoznaw WILEŃSKICH 
czego. 

mień, sekretarz P.T.K. 
mował zebranych o zadaniach i 
członków Koła. 

Zadaniem Koła Krajoznawczego Stud. U. S:«B: „jest: zorganizowanie ruchu wycieczkowe- 
go wśród młodzieży akademickiej, oprowadzai- nie przybywających do Wilna wycieczek, Sa- 
mokształcenie (odczyty, kurs przewodników no 
Wilnie i okolicach). Najbliższem zadaniem 
Kola jest udział w organizowaniu uroczystości, 
które odbędą się w Wilnie w czerwcu r.b. z 
powodu łącznego obchodu 8-miu rocznic histo- 
rycznych, przypadających w r.b. 

Członkom Koła Krajozn. Stud. USB. przy- 
sługują zniżki: na kolejach, w schroniskach tu- 
rystycznych P. T. K., oraz przy nabywaniu wy- 
dawnictw P. T. K. 

Wybrany został Komitet Organizacyjny w 
składzie: kol. Godziszewski — prezes, kol. Za- 
remba — wiceprezes, kol. Domaniewska — se- 
kretarz, kol. kol. Giedrojć, Korybutiak, Tomec- ki, Żylińska — członkowie Zarządu. 

— Organizacja kolonij letnich dla biednych zieci. — Zarząd Towarzystwa Kołonij  Let- nich Zdrowotnych dla dzieci w Wilnie zawia- 
pana EW że walne zebranie od 

ie się wietnia w godz. 18 sali - Techników (Wileńska 33). s” 

uprawnieniach 

г Na zebraniu obecni byli przedstawiciele 
Kół Naukowych Stud. U.S.B. Zagaił p. A. Krze-- 

w Wilnie, który poinfor- 

  RAFAŁ CHWOLES. Portret chłopca. 

w Teatrze п z | -gi j spania- 
na Pohułance. Dwie arcyciekawe sztuki ujrzą GE PNE IE S 

Po- 
bulance; pierwszą z nich będzie, sztuka znane- 

cenionego autora wileńskiego T. Łopa- 

Zielińskiej, Neubelta, Grolickiego, Dejunowicza, 
Szymańskiego i Martyki. 

Bliższe szczegóły o tej niezwykle interesu- 
lącej premierze — niebawem. 

— Czerwona limuzyna" — Łopalewskiego 
ukaże się już w piątek 31-HI o godz. 8 wiecz. 
„Czerwona limuzyna” jest sztuką o dużej war- 
tości, świetnie zbudowana, pełna doskonałych 
typów i ciekawej akcji, trzymającej widza w 
niesłabnącem zainteresowaniu przez cały ciąg 
sztuki. Akt I i Ill-ci dzieje się w mieszkaniu 

  

Wycieczka do Warszawy 
1—3 kwietnia 

Przejazd w obie strony zł.16.50 

„ORBIS“ 
Jagiellońska 1, tel. 8-83. 

   

  

a amerykańską miarę zakrojonem biurze: 
— Bohaterem jest, jak to widać już z tytułu... 
„czerwona limuzyna”, prowadzona rączką małej 
miljonerki, duszącej się w atmosferze miljonów 

i związanych z niemi interesów, a rwącej się 

„całym gazem swojej maszyny” do świata poc- 
zji i _ miłości. 3 

Sztuka wzbudziła łatwo zrozumiałe zain- 
teresowanie, to też premjera piątkowa oczeki- 
wana jest z niecierpliwością przez Wilno. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. Ostatnie przedstawienia „Wesołej 
ch № В2|5кцкііе się po cenach znižonych 

świetna operetka Lehara „Wesoła wdówka” z wi z folwarku Gołdaje gminy rzeszańskiej —- Elną Gistedt w roli tytułowej. | W wykonania skradł różną garderobę i buty. Witejko przy- 
tej operetki bierze udział cały zespół artystycz- znał się do kradzieży, zeznając, że skradzione ny, zwiększone chóry i zespoły baletowe. „We rzeczy sprzedał jakiemuś osobnikowi na ul. 
soła wdówka” niebawem: schodzi z. repertuaru, Żydowskiej. Zatrzygnanego skierowano do po- 
ustępując miejsca wielkiej rewji wiosemnej. Ce- sterunku P. P. w Rzeszy: 
ny zniżone. Z 8 — Okradzone mieszkanie. — Z mieszkania — Pociąg wiosenny. Pod takim tytuiem Soszko Piotra (Mickiewicza 15) skradziono gar 
ujrzymy a> Sanas Ska RE PE derobę męską wartości 600 zł. 
senną w 20 obrazach w wykonaniu całego SW spolu artystycznego, z Elną Gistedt na czele. | „ALARM POŻAROWY W DOW. Wezu- 
Program składa się z ostatnich nowości: piose- raj wieczorem w gmachu DOW. przy pl. je- 
nek, monologów, skeczów, tańców i ewolucyj. zuickim powstał pożar. Ogień w zaridku uga- 
Opracowanie reżyserskie i inscenizacja K. szono. | С icz-Wii i zególnych - p Lavos Wien io kie po: P E0 Dy — ZAČZADZENIE. — Kuczewska Salomea numerów przygotowano odpowiednie fragmenty , ACZAD; S n 
dekoracyjne pomysłu ). Hawryłkiewicza. Bilety i, Tarasiewiczówna Marja zam. przy ul. Stry 
już są do nabyci kasie „Lutni* od godz. 11 Charskiej 20 wskutek przedwczesnego zamknię 
e UZ: Rs TW w piecu Zaczadzialy. Ika > 

dzielił im - pomocy, wi CO GRAJĄ W KINACH? | Szpitala Sawies РИ 
REWJA — Niepotrzebna. — SPADŁ Z ROWERU. — Danasewicz 
PAN — „Doniavan“. Władysław (Więzienna 2) jadąc rowerem po 
ŚWILADOWID — Plan W. ulicy Styczniowej spadł na bruk, doznając o- 
HELIOS — Romeo i Julcia. kaleczenia głowy i wybicia zębów. Przyczyną 
HOLLYWOOD -- Blond Venus. 
CASINO — Obraza majestatu. 

b widełek ro- 

ТЕ pati e ZZ 
ADRIA — Flip i Flap za kratami. 
LUX — Pieśniarz gór. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Przechodzień pod wozem. — Przecho- 

dząc przez jezdnię na ul. Końskiej Strzemińska 
Stanisława (ul. Sadowa 19) trafiła pod wóz 
ciężarowy, powożony przez furmana 0 nieusta- 
lonem narazie nazwisku. Skutkiem wypadku 
Strzemińska odniosła lekkie obrażenia <ciała. 

Potokarz. — Zatrzymany został przez 
policję Witejko Władysław, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, który Szwarcewiczowi Jano- 

Jak ——=000———



Oszustwo z kaucjami 
WILNO. — Przy ulicy Miłej 2 zainstalował 

słę jakiś oszust, który podając się za handlow 
ca, wyłudzał kaucje od kandydatów na pracow 
ników do „organizowanego” przez niego biura 

W ciągu krótkiego czasu oszust zdoła: w ten 
sposób pobrać parę tysięcy zł. 

Gdy w całą tę aierę wejrzała policja, rzeko 
my handiuwiec przezornie ulotał się. 

  

WILNO—TROKi 

— ZWŁOKI NOWORODKA. — We wsi 
Przełaje gminy orańskiej znaleziono zakopaną 
w chłewie trumienkę ze zwłokami dziecka. — 
Było to — jak wykazało dochodzenie — dzie 
cko Marji Szczęsnolewiczowej. Przyznała się 
ona, że wydawszy na świat nieżywe dziecię 
nieślubne zakopała je przy pomocy swej matki 
w chlewie. Dalsze dochodzenie w toku. 

— SAMOBÓJSTWO. — W gminie gierwia 
ckiej we wsi Radziule powiesił się w warzyw- 
ni na strychu Bolesław Górski. Pozostawał оя 
na służbie u mieszkańca tej wsi Antoniego Ra 
dziula, który odnalazł zwłoki samobójcy i za- 
wiadomił władze. Przyczyny samobójstwa na- 
razie nie ustalono. Dochodzenie w toku. 

: OSZMIANA 
— ZABITY PODCZAS BojKI. — We wsi 

Powisze gm. kucewickiej, w czasie bójki Mi- 
chał Leszczewicz, mieszkaniec kolonji Wielkie 
Powiaże, nożem kuchennym poranił Śmiertelnie 
znanego złodzieja i awanturnika Władysława 
Butkiewicza. Przewieziony do szpitala państwo 
wego w Oszmianie Butkiewicz zmarł dnia na- 
stępnego. 26 bm. Zabójcę zatrzymano, a sę- 
dzia śledczy oszmiański zastosowa! względem 

Z SADÓW 
NIELEGALNA DRUKARNIA 7 ULICY 

ARSENALSKIEJ. 

Komuniści w swej pracy wywirotowej 
posługują się w: dużej mierze odpowiednio 

sprepanowianą literaturą. Są [to przewaž- 
nie rozmaite odezwy, przyczem znikomia ich 

część przedostaje się do Polski z ZSSR., 
resztę fabrykuje się ma miejscu. W: mancu 
ub. r. policja polityczna m. Wilna otrzy- 
mała wiadomość, że „drukarmia* takich 
właśnie odezw komunistycznych znajduje 
się przy ul. Ansenalskiej 4, w! mieszkaniu 
miejakiego B. Cyrena, |Pnzeprowadzona 
na miejscu rewizja, poza powielaczem o0- 
maz kliszami ujawniła jeszcze większą ilość 
papieru oraz gotowych już odezw. Dalsze 

śledztwo ustaliło, że pokój w którym uja- 
waiano „dirukamie“ oanajmowalła m Cyr- 

lena młoda krawcowa Bejla Chackielewi- 
czówna, u której zbierali się często jacyś 
podejrzani. osobnicy. O wizytach tych, jak 
również nielegalnej drukarnii mie wiedział 
jediniak mie właściciel mieszkania. W wy- 
miku śledztwa zostali aresztowani i po- 
stawieni w Stam oskarżenia pod. zarzutem 
działalności antypaństwowej Chackielewi- 
czówmia oraz 'tnzech z iowiych przychodzą- 
cych ido niej robotników. Byli to: Joachim 
"Ohajes, absolwent humanistyki na USB, 
Abram Rachman i Chonon Miowszowicz. 

Wczoraj eała ezwórka zasiadła na la- 
wie oskarżonych w Sądzie Okręgowym. 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu 
sprawy sąd uznając winę za udowodniona 
w stosunku 'do Chajesa, Rachmama i Mow- 
szowiicza, skazał pierwszego ma 5 lat, po- 
zostałych zaś ma 3 lata więzienia każdego. 

'Osikanżona Chackielewiczównę sąd u- 
niewimnił. 

drzewa suche górnośląski węgie! 
po cenach z"iżenych 

poleca „PŁOMIEŃ Piwnas. 
Sprzedaż również па raty 

NA FILMOWE! TAŚMIE 

„OBRAZA MAJESTATU* — „CASINO*. 

„Antoni Spelec — ostrostrzelec" —tak 
się nazywa (beni film w; oryginale. Pan An- 
tomi jest solidnym obywatelem w jakiejś 

czeskiej Pipidówce. Ma mieźle prosperują- 
iey sklep instrumentów muzycznych i moz- 
sądną żonę. Jak przystało na dzielnego о- 
bywatela, należy pan Antoni do bractwa. 
kumkowego. Ma niepłonną nadzieję, że о- 
trzyma medal. Został mawet przedstawio- 
my do nagrody, — ale zabrakło medali. Roz 

żailony pan Amtoni topi smutek w ulubio- 
nym „liguere”, to zm. iw czystej wyboro- 
wej. Po pijanemu wyczynia awantury i za 
obrazę majestatu (wyraził się nieprzystoj- 
mie a cesarzu Franciszku), skazamy z0- 
staje ma trzy miesiące więzienia. 

Pan Antoni boi się celi, płaci więc swe- 
mu czeladnikowi Kukuczee czyli Kukułce, 
iby ten poszedł iw zastępstwie do aresztu. 
I tu zaczynają się niesamowite przygody 
pana Antoniego, który boi się nosa 'wychy- 
„liė @ domu. Ogiloszono go za umarłego, sam 
ibierze udział (w swoim własnym pogrzebie 

  

  

  

i żeni się po maz dmugi ze swoją iwłasną 
żoną. 

Małomiasteczkowy światek mieszczań- 
ski świetnie jest schawakteryzowamy w: 
tym filmie. Medal jest szczytem marzeń i 

załagodzeniem wszelkich buntów wobec 
władzy. 

Burian — jak zwykle — w: swoim ży- 

wiole. Miały: człowieczek isam. sobie tworzy 
świat i wielkości, mierząc wszystko włas- 
mym łokciem. Świetna mimika i komizm 
postaci jest u Buriana ma poziomie maes.- 

trji. Filmy stanowią tło dla jego typów, 
które są zawsze (doskonale wiystudjowane 
z talentem pienwszorzędnego karykatu- 

sty. 
Djalogi czeskie zrozymiałe. Epizod pol 

ski polega głównie na powtarzaniu „pro- 
szę pama:* 

W szeregu znanych filmów  Buriana 
„Obarza majestatu” mależy do lepszych. 
choć mie odbiera prymatu miezrówmanemu 
„Feldmamszaikowi“. 

№ dodatkach idzie miezły przegląd. 
szkoda tylko, że odrobinę spóźniomy, bo 
karnawał i sezon! zimowy już minął. 

Tad. C. 
YWYYYYYTYTYVYYYVYVYVYTYYYYYYVYYVYYYVVWYYYTYVYY 

+ Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska 20. — Wstęp 49 gr. 

Kobietybez przyszłosci 
Rewelacyjne arcydzieło, poruszające w zupeł- 
nie nowy sposób czne zagadnienia 
współczesnej moralności z JOAN CRAWFORD 
i CLARK GABLE. Film który zachwycił 
świat!!! Film, który wstrząsnął sumieniami!!! 

Film, który musi każdy zobaczyć!!! 
WAŻAKA DZA DAŁAŁAŁ ADA ADAAAŁA AA GABON ŁADAA AKA. 

  

    

Wydawna: Siasisisw Bięchiawiem     

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWIODY. 

W dniu 28 marca p. wojewoda: Świdenski 
przyjął: inż. roln. p. Jama Majewskiego. 

— WIECZORY DYSKUSYJNE BEZ- 
PARTYJNEGO BLOKU WSPÓŁPRACY 
Z RZĄDEM. (Przeprowadzane już od 
dłuższego czasu przez Sekcję Ośwatową 
BBWR w: Nowogródku wieczory dyskusyj- 
ne, zyskały: sobie prawo obywatelstwa. — 
W wieczorach tych bierze mdział coraz 
większy zastęp miejscowej initeligencji i 
to mietylko prorządowej, ale także mastno- 
jonej opozycyjnie. Dyskusje przeprowa- 
dzame są ma tematy alktualme, najczęścei 
© podkładzie politycznym. Niezależnie od 

wieczorów (dyskusyjnych, Blok Bezpartyj- , 

ny urządza calkiem już apolityczne „Bie- 
siady Literackie", które mają charalkter 

imprez kulturalnych i także cieszą się po- 
wodzeniem. 

— W sobotę dnia! 26 bm. odbył się w sa- 

lonach „Ogniska ezwanty z rzędu wie- 
czór dyskusyjniy, ma który przybyła tak 
duża ilość ludzi z. pośród miejscowej inte- 
ligencji, że z trudem pomieścili się przy 

stolikach. Puniktualmie 0 godz. 5-tej, otwo- 
rzył zebranie p. R. Kawalec, poczem w0z- 
„wimęła się dyskusja! mład! zagadmieniiem ko- 

mumizmu, aby. tym. wazem już ostatecznie 
się zakończyć. Dyskusja miała ciekawy 
przebieg. Poruszono wyczerpujące zagad- 
nienie walki z komunizmem ma wsi, wska- 
zamo ma metody, jakich powinno się uży- 

wać w wiałce z komumiizmem, któwy . jako 

taki” godzi w nasz miepodległy byt pa 
woxy. (WI dyskusji zabierali głos pp.: Sta-     

  

    

      

usji i w 

emowieniu 
nalniejszego 

dei, która 

      

   
   

ł najnac 
167 .ebezpiecznej 

dzie na 'eały Świiań s 
W drugiej części wieczoru prof. Majch- 

rzycdki wygłosił referat mat: „Konsty 
tueja i zmiana konstytucji”, przy zwięk- 
szonej ilości słuchaczy, przybyła bowiem 

także młodzież dwóch ostatnich klas gim- 
mazjum państwowego. Referat p. prof. 
Majchrzyckiego, iwypowiedziany w SpoSsó: 
bardzo interesujący, nacechowany był ory 
ginalnością poglądów. 4 śmialłością myśli, 
wówmnocześnie zaś był próbą analizy. istoty 
konstytucji, naszej stnukitury państwowej. 

Referent itak świetnie ujął poruszone przez 
siebie zagadnienie, że powinien poruszyć 

jeszcze na. jalkiemś szerszem zebraniu. 
Przdmiotem następnego wieczoru dysku- 
syjnego będzie również referat o konsty- 
tueji, ałe bardziej szczegółowy, poczem 
dopiero mastąpi (dyskusja. Przewodnictne> 
spoczywiało w rękach p. dyr. Bańskiego, 
prezesa Sekcji Oświatowej BBWR. 

— MANIFESTACJE LUDNOŚCI ŻY - 
DOWSKIEJ MW NOWOGRÓDKU. W dniu 
27 marca w sali teatru miejskiego w No- 
wiogródku 0 godz. 16,30 do 18,45 trwał, 
zwołany przez zarząd wiyznaniowej gminy 

żydowskiej 'wiec protestacyjny %! związku 
z prześladowaniami żydów: w Niemczech. 
Na wiecu przemawiali: rabin! m. Nowo- 
gródka  Mejerowicz, mastepnie wicebur- 
mistrz A. Ostaszyński, Mejem Sztejnbeng i 

adwokat Gumener, potępiając system i me- 
tody hitlerowskie. W końcu zebrani uchwa 
lili powszechny bojkot towiawów miemiec- 
(kich. 

— TRZECIA „BIESIADA. LIETE- 
RACKA. — Dnia 26 bm. odbyła się w lo- 
kalu Sekr. Wojew. BBWR, pod pnzewod- 
mietwem p. dyr. Bańskiego, tnzecia z rzę- 
du t. zw. „Biesiada Literacka". Po omó- 
iwieniu ostatniego „ezwiaritiku literackiego" 
postamowiomo mia najbliższy.  „ezwiartek* 

GZ: 

    

      

    

zaprosić Boya. Następnie mozlosowano ksią 
żkę pod ttyt. „Żółty krzyż” Struga. Zkolei 
p. prof, Małynicz wygłosił niesłychanie 
ciekawy referat ma temat:  „Technokra- 
cja“. (Pło referacie wywiązała się bardzo im 
teresująca dyskusja, przy - herbatce. 
W. „Biesiadzie” wziął również udział p. po- 
seł Małyniez, ) 

   

     
— ŻYDOWSKI [WIEC IPROTESTA- 

CYJNY. — W| poniedziałek ma: podwórzu 
symagogi głównej w Gmodnie odbył się 
iwliec protestacyjny, pnzeciwiko prześlado- 
waniom Żydów w Niemczech, 

MW wiecu wzięło udział około 6.000 osóh. 
Przemawiali: Neubauer Ozjasz, rabina 

Rubinzon, wabim Wejsztejn, dyr. gimnaz- 
jum Brawer, sekretanz związku kupców 
Bubinczuk i dr. Nejmam. 

Mówcy w przemówieniach swoich iostro 
krytykowali obecny mząd Hitlera i jego po- 
litykę, skierowaną przeciwko żydom w 
Niiemczech i mawoływiali obecnych do soli 
daryzowania się ze spoleczeństwem żydow 
skiem m całego świata do winoszenia. jpro- 
tseów [przeciwko postępowaniu niemiec- 
kiemu i bojkotowamia handlu, jak również 
wszystkich towarów, pochodzących z Nie- 

miec. — Dr. Nejmam w przemówieniu swo- 
jem odczytał krótką rezolucję, dotyczącą 
prześladowania Żydów! w Niemczech, któ- 
ma ma być przesłana rządowi polskiemu, 
dla podania do wiadomości rządowi nie- 
mieckiemu. 

— USIŁOWANE SAMOBJSTWO. — 
Kaler Jakób, zam. przy ulicy Miostowej 28, 
przez poderżnięcie sobie gardła, usiłował 
popełnić samobójstwo. IPrzyczyma targnię- 
cia się ma życie nie jest znana. 

— KRADZIEŻ KONIA. Borkaniczuk 
Aleksander, zam. we wsi Racicze gm. Ho- 
łymka, zameldował o kradzieży przez nie- 

zmamych sprawców: mna jego szkodę konia, 
wanmtości 300 zł. Dochodzenie i poszukiwa- 
mie za zamiłowamiym: „kawalerzysta” 0ro- 

wadzi posterunek PP. 

PSK ENTERT RI OZNA REA 

Aoniširka 
— (POGRZEB OJCA PIĄTKIEWICZA 

W ALBERTYNIE, — W: niedzielę po po- 
fudniu odbył się umoczysty pogrzeb super- 
jora. allbertyńskiej misji O. (Włodzimierza 
IPiątkiewicza, T. J., na który przybyli JE. 

ks. biskup Czarnecki, prowijniecjał OO. Je- 
zuitów z Warszawy rektor seminarjum du- 
chormego wi Dubnie o. Dąbrowski, delegat 

metropolity Szeptyckiego — rektor semi- 
marjum duchownego ze Liwiowa, liczne du- 

chowieństwo i około 500 parafjan slomim- 
skich. 

Po odpirawieniu modłów, Iktóre tnwały 
ponad 2 godziny, JE. (ks. biskup Czarnecki 
wygłosił przemówienie po rosyjsku, zaś ks. 
„dziekan Romuald Świrkowski — po pol- 
siku, ks. delegat Metropolity Szeptyckiego 
— p. ukraińsku, o. Niemamcewicz po bia- 

łorusku. Wiszyscy podkreślali prawy cha= „M 
rakter zmarłego, jego ofiamą i zbożną. 

cę duszpasterską, oraz uznamie, jaki 

cieszył maiwiet u swoich przeciwników, 
mzy, według słów przemawiających, 
izarwsze rozumieli zmarłego. 

Najbamdziej imponującą chwilą był mo 
ment podchwycenia przez wiernych pieśni, 
zaimtomowiamej przez ks. dziekana R. Świr- 
ikowskiego „Amioł Pański", która majwię- 

cej z całego miabożeństwia trafila do serc o- 
becnych. 

Gremjalny udział Społeczeństwa  pol- 
sikiego w tym. pogmzebie należy, przypisać 
temu pnzekomaniu, że śp. o. IPiątkiewiez 
złożylłł majwiększą ofiarę, wstępując w sze- 
regi misjonarzy: obrządku 'wschodniego.— 
Że tik było i że przeświadczenie społeczeń- 
stwa mie było mylne, przytoczymy jeszcze 
słowa mieboszezyka: — ...„najtragiczniejszą 
chwilą w mojem życiu był! moment przy- 
jecia obrządku wschodniego... Wik. 

— Z PRACY SEKCJI KÓŁ GOSPO- 
DYŃ (WIEJSKICH. — Praca nad podnie- 
sieniem oświaty wśród kobiet wiejskich, a 
temsamem mad podniesieniem kultury wsi, 

rozpoczęta została ma (terenie naszego po- 
"siatu iwr, 1926—27 przez koło Ziemiamek 
ficnimskich, ma czele którego przez dłuż- 
y cząs stała obecna przewodniicząca mo- 

wogródzkiej, wojewódzkiej Sekcji k. G. W. 
p. Alina Strawińska. Stworzono wtedy ko- 
ła gospodyń wiejskich przy Towarzystwie 
Rolmiezem, które po unifikacji w U w 

skład OTO i KR. Obecnie czynnych kół w 
powiecie jest 11, a jak praca w mich idzie, 
najlepiej odźwierciedlajją dame cyfrowe: 

Przez ostatnie 4 lata (rok 1929 do obec- 
mej chwili), Sekeja kół gospodyń wiejskich 
przeprowadzila: kursy oświatowe i szycia 

ygodniowe — 14, kursy kroju i szycia 
3-miesięczne — 5, 5-dniowe ikumsy zdrowia 
— 4, 1-dniowie kursy zdrowia — 5, 7-mio- 
dniowe gospodarczo - oświatowe— 2, kur- 
sy warzywmictwa — 18, kursy gotowania, 
pieczenia i przetworów — 18, kursy wikli- 
miarstwa — 1, kursy tkactwa — 1; (przez 

lat kilka Sekcja prowadziła mw Siiomimie 
szikołę tkactwa). 

Były też konkumsy hodowli! drobiu, ze- 
społów 11, konkursy ogródków warzyw- 
mych, zespołów: 20. 

Sekcja urządzała również skup płótna 
przemysłu ludowego w Nowogródku, oraz 
sprowadzała. do kół jaja zarodowe kur zie- 
lononóżek, białych gęsi, doborowe nasiona 
iwiarzyjwi i w większej ilości masiona Inu wy 
sokiego. 

Sekcja ta również prowadziła 2 
pmzedszkola stałe i 3-letnie. Wyświetlała 
(kino 'oświiatowe w 45 miejscowościach. Bi- 
bljoteczek (posiada 6, abomuje pismo №о- 
biece. Pogadanek ogėlno - oświiatowych 
i gospodarczych wygłoszono w kołach— 
450, teatrów amatonskich z zabawami u- 
wządzono 107. З 

„ Kilka ikėl abonuje i iwispėlnie odezytu- 
je lekcje z kursu dla gospodyń im. Staszy- 
ca. Koła Gospodyń Silonimskich brały u- 
dział w wystawach PWK wi iPoznaniu, w 
Wilnie, Nowogródku, Baranowiczach, Sło- 
mimie i w mych regjonalnych w liczbie 8. 
posyłając eksponaty — wyroby: własnych 
таК : otrzymując za nie nagrody. 

Wycieczek dalszych było zorganizowa- 
mych 6, a to: ma [Powiszechną (Wyst. Kraj. 
w.Pozmaniu, na Kujawy i Pomorze, do Wil 
na, ma zjazd KGW w Częstochowiie, na do- 
żyniki w Spale i dożymki + Niawiogródku. 

Druga połowa moku 1931 i cały rok 32 
był bardzo ciężki (dla pracy sekcji, gdyż 
mie mając żadnych śmodków, mie miała in- 
itruktorki, któraby: pracę na terenie tak 
rozległego powiatu prowadziła. 

W jesieni jednak, ponieważ Koło Zie- 
miamek Słonimskich lotnzymało jednorazo- 
'we subsydjum od Tuwia popieramia pracy 

nie 

  

  

  

   

    

   

Działki 
Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszta ratami 

Cena ой €09 zł 

INFORMACIE: 

   

  

Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrams+u 5. 

Największy i 

  

najpiękniejszy przebój sezonu 

NIEPOTRZEBNA 
Dziś premjera. 

Ceny: balkon 40 gr., parter od 80 gr. 

MATKA TO MAE MARSH 
MATKA w roli tytułowej to reżyserja Hearyka 

Kinga. 
to magnetyczne niezapomniane 
słowo. 

MATKA to genjalzy film FOX'A. 

MATKA i 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tei. 15 41 

Władca tiumów, król humoru. 

v Ё Aš TA B ėš R Ё A A w swej przebojowej komedji filmowej 

„OBRAZA MAJESTATU" 
Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołka! Film śpiewany i mówiony po czesku i popolsku. 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

    

Dziś . 

   

  

   

    

   

    

9-letni genjalny malec, znany z filmu „CZEMP*, ulubieniec młodych i 

JACKIE COOPER 
w otoczeniu najznakomitszych gwiazd ekranu Ryszarda Dixa, BORYSA KARLOFFA i in. we wzruszającym Яните 

A „DONOVAN 
reżyserji genjałnego FREDA NIBLO, twórcy 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seanse: — 

stary ch. 

filmu „BEN-HUR*. 
- 4, 6, 8,i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„Е    
1 JULCĖA 

  

INAUGURACYJNA PREMJERA! 

ROMEO i JULCIA 
„Biuro Pośrednictwa M. 

NI FERTNER i 
W rol. gł. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTO- 

inni. Rewelacyjny scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 5. 88 
gr. na pozost. od 90 gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8, i 

Arcydowcipna i najweselsza komedja. 

ałżeństw i Kursy Salonowych Manier* 

10,20. 

  

Dźwiękowe kino 

HBLLYWOGB 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś! Najciekawsza kobieta świata. Słynna 

w swojej najlepszej z dotychczasowych kreacyj 

MARL 

  

Dźwiękowe kiso 

„LUX“ 
Mickiewicze 11 

  

społecznej im, St. i Józefa Momtwiłłów z 

Wiilna, sekcja kół gospodyń mogła na mo- 
'wie zaangażować instruktorkę. Jest mią od 

paździermika ub. r. p. Janima Trzcińska, 
która raźmo ruszyła pracę naprzód, tak, że 
kwitnie ona: teraz w całej pelni. Ze zbliże- 

niem się lata rozpoczynają się konkursy 
uprawy Inu, hodowli warzyw, drobiu i kon 
kursy „zdrowia w chacie wiejskiej”. 

Nie możemy; tu pominąć nazwiska p. A- 
liny, Herubowiczowej, której organizacja 
zawidzięcza piękne rezultaty pracy, w cza- 
sie, ikiedy. prowadzenie jej było możliwie. 

Wik. 
— POSIEDZENIE SEJMIKU POWIA 

'TOWEGO [W SŁONIMIE. — W dniu wczo- 
rajszym odbyło się posiedzenie Sejmiku 
Powiatowego w Słonimie pod! przewódnie- 
twem p. starosty: E. Kioślacza, w obecności 
naczelnika wydziału samorządowego umrzę- | 

du wiojewódzkięgo wi Nowogródku p. С. 
Golasiewicza o mastępującym porządku 
dziennym: : z 

1) Przyjęcie protokułu 34-90 posiedze- 
nia Sejmiku Powiatowego; 2) przyjęcie 
decyzji p. wojewody w przedmiocie za- 
twierdzenia budżetu ma 1933-34 rok i sta- 
tutów podatkowych; 3) uchwalenie prze- 
pisów przeciwpożarowych dla m. Sło 
ma; 4) uchwalenie przepisów budowla- 

mych — zmiawia stawek; 5) zatwierdzenie 
bilansu KKO za 1932 r.; 6) uchwalenie 
segulaminu dla komisji rewizyjnej KIKO; 
7) uehrwalenie herbu pow. słonimskiego ; 
8) wiybór członków ido wyższej komisji dy- 
scyplinarmej; 9) wiolne iwnioski. 

   

  

— PROTEST ŻYDÓW PRZECIWIKO 
NIEMCOM. — W dniu 26 raarca br, w Sy- 

magodze przy ulicy Mińskiej odbył się wiec 

protestacyjny przeciwiko gwaltom  hitle- 

mowieów! w Niemczech w: stosunku do Ży- 

dów. (Przemawiali dr. M. Jasinowski i ma- 

dny; Weltman, 
Po przemówieniu podrabima Ladmamia 

powzięto jednogłośnie następującą rezolu- 
cję: „Liudność żydowska m.  Baranowicz 

wyraża. swój ostry protest przeciwiko bar- 

barzyństwom, czymionym ludności żydow- 

skiej w Niemczech. Ludność żydowiska po- 

stanawia przeprowadzić zupełny, bojkot ta 

"arów miemieckich”. 

Obecnych ma: zebraniu było 250 osób. 

        — m: wia” 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
i autobusem co godzias. 

pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

atych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wlieńska Spółka Parcelacy jna, 

   

   
maj. Landwarów: Zarząd 

ut, Mickiewicza 4, m. 2, 

Dóbr. 

  

   
  

BLOND VENUS 
światowej reżyserji mistrza j. von STERNBERGA. Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech 

* językach. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

ENA DIETRICH a 

  

Ceny miejsc na wszystkie seanse od 30 gr. Dziś Najpotężniejsze arcydzieło z życia rosyjskiego p.t. 

> g. E Ś E E ż e R = 6 e На udzialem najwiekszego barytona świata 

L LABRENCE TOTI Role komiczne odtwarzają ulubieńcy FLIP 
- wykonana _w 

  

— NOWIE KOŁO MŁODZIEŻY LUDO- 

WEJ. — W dniu 27 marca br. we wsi Tysz 
kowice adbyło się ongamizacyjne zebramie 

młodzieży, na kitórem  uchwialcno założyć 
Koło Młodzieży Ludowej. Na członków za- 
pisało się 15 osób. Wybrano zarząd w: skła- 

dzie Bubienia Kazimierza, Jakóbowicza 
Mikołaja, Jana Klina i Jana Żuka. 

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W LACHOWICZACH. — (W! dniu 23 bm. 
odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, na 
iktórem po przyjęciu protokułu z poprzed- 
niego (posiedzenia, uchwalono dodatkowy 
budżet ma r. 1932-38 oraż poczyniono zmia 
my iw tymże budżecie, następnie wybrano 
komisję przeciwpożarową w składzie pp.: 

Jiurkiewicza, Rywikina, Czarneckiego, przo- 
downika Komorowskiego. i nacz. straży po 
żawnej. 

Następnie uchwalono zaciągnąć pe- 
życzkę siewną wj kwocie 1500 zł,, oraz wy- 
brano komisję rewizyjną w sklładzie pp.: 
Wojtekuma, Rywikima i [Popiko. 

Na (tem posiedzenie zakończono. 
— UKRADŁ Wi 1923 ROKU A WY- 

DAŁO SIĘ W! 1933 ROKU. — W dniu 24 
bm. został zatrzymany wi Lachowiczach 
Karponia Grzegorz, który wiózł szymy: Ко- 
lejowe z chęcią sprzedania ich Makowie 
kiemu. Zatrzymamy Karpowicz przyznał 
się, iż szyny skradł w 1923 roku. 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 29 MARCA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Zapomniane 
przeboje (płyty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: 
Chwilka strzelecka. 15.35: Audycja dla dzieci. 
16.00: Słynni soliści (płyty). 16.20: „Polska ja- 
ko przedmurze chrześcijaństwa” — odczyt dla 
maturzystów. 16.40: „Z zagadnień współczes- 
nej kultury duchowej w Polsce" — odczyt 17,00 
Dawna opera (płyty). Słowo wstępne wygł. 
prof. M. Józefowicz. 17.40: „Rola płci w Sto- 
sunku pracy' -— odczyt 17.55: program na 
czwartek. 18.00: „Kasprowicz* — odczyt dla 
maturzystów. 18.20: Wiad. bieżące. 18.25: Kor- 
cert życzeń. 18.40: Przegląd litewski. 18.55: 
„Miasto w powieści polskiej” — pogadanka. 
19.10: Rozmait. 19.15: „Co się dzieje w Wil- 
nie“ podag. wygt. prof. M. Limanowski 19.30: 
„Szlakiem powiešci polskieį“ — feljeton. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Muzyka iek- 
ka. 20.50: Wiad. sportowe, dodaetk do pras. 
dz. radjowego. 21.00: Recital fortep. 21.45: 
„Na widnokręgu” 22.00: Recital śŚpiewaczy. 
22.40: Muzyka z płyt. 22.55: Komun. meteor. 
23.00: Muzyka taneczna. . 

— -=оОо= — 

ofiary 
Zamiast kwiatów na grób św. p. Genera- 

łowej Wincenty Konarzewskiej składają dr-wo 

Bujalscy 10 zł. na XI konferencję Św. Wincen- 

tego a Paulo. 

WIRÓWK 
oraz 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
W.lne, Zawalna 11-a. 

  

  

  

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

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta» 
wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska 

6-1, godz. 9 —3. 
  

kolorach nataratnych. 
i  FLAP. Zupełnie nowa kopja, calkowicie 

    

  

GABINET 
Rsejonaina) kosmetyki łecznicnaj 

wWiine, Mickiewicza 3% m. 4. 

URODĘ 
i kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, i- 
| suwa jei skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
jny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
| szczuplający (panie). Natryski „Hormona” 
j według prot. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

Ostatnie zdobycze kosme- 
tyki racjonalnej. 

| Codziennie od g. 10—8. ł 

! 

   

  

  

do każdej cery. 

W. Z, P. 
  

PYYTYTTYTYTYYTYTVYYTYTYTYYYYPYTYPYYYVYTYYYYVE 

  

EEE MENAS: DO WYNAJĘCIA 5 
Е MIESZKANI 

Lekarze 3 pokoje ze wszelkiemi 
= NES wygodami. — Tartaki“ 

DOKTOR SA 

BiumawiCz M1ESZKANIE | 
5 - pokojowe z ogród- choroby weneryczne — 3. POXO] ; + 

skórne i moczopłciowe. Kiem: Artyleryjska 1. - 
WIELKA 21, tel. 92i Dowiedzieč się u dozor 

ой 9 — 113 — 8 *- 
W.Z.P. 23 

  
— "5 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 
ze wszystkiemi wygo- 
dami do wynajęcia. -—* 
Zygmuntowska 20. — 
Wiadomość u dozorcy. 

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 

Przy ul. Uuw:csy ec 

   

   

    
     

    

   
    

  

   

     
     

   

   

Aa 

Kurso 
1 SPRZEDAŻ 
EPYTYYYY CZYNY 

  

  

SAMOCHÓD 3 
Studebaker -- President 
3 - cylindrowy, prawie |. 
nowy do zai RARE su S m. 15 
Dowiedzieć się: Dobro °° 
czynny 2.-a m. 4, od 
godz. 2 — 4. 

MIESZKANIE 
6 - pokojowe z poko- 

T. jem dla służby do wy- 
najęcia. Wszełkie wy + 
gody. Dobroczynna 2-a 
Wiadomość u dozorcy. 

AAA NABAAAAAANAA RA 

POSZUKUJE 
PRACY 

„0.P.P KAWALER LAT 35 
— miający praktykę w go | 

spodarstwie leśnem i 
rolnem poszukuje pesa 
dy od 1 kwietnia. Mo- 

że przyjąć posadę p 
я гга prowentowe; uo | 

. POSZUKUJĘ magazynierą. os po | 

mieszkania ze wszel- cztą Olszew — Zarząd | 
kiemi wygodami 4 -— Lasów woj. Wiłeńskie. | 
5 *.pokojowego w=cehń 5 SX ZER 
trum miasta, w pobliżu OCHMISTRZYNI | 

samotna posziikuje p6 || 

KUPIĘ 
msłą maszynę do pisa 
nia używaną w dobrym 
stanie. Oferiy do Ad 
ministracji „Slowa“ pod 
A, W. M. N 

  

POPIERAŚCIE 

L 

    

    

Mickiewicza, Zamko - 
wej, Królewskiej itp. u- sądy na jazd, lub 
lic. Oferty do Biura Re wy Aa może 
klamowego ul. Garbai- zastąpić panią dontu, 
ska 1. pod „Mieszka- zaopiekować się dzieć 

nie“. mi, albo chorą osoba. 4; 
Sir Ą Szkaplerna 36 m. 3. 7 
MIESZKANIA Szymkowska į 
z 4, 5,61 11 pokoi - dozĘ wa 

ze WADE m 
mi w centrum m + 
wynajęcia. Szpitalna 7, Posady 
m. 4. (w pobliżu Za- 

walnej. dz RÓŻA 

i —-—- — — BS ERA E BN 
LOKAL SŁUŻĄCA 

frontowy 340 kw. metr do wszystkiego ami 
na- pierwszem piętrze, jąca prać i gotować 
nie podzielony na poko Świade:twa wymagane | 
ie nadaje się dla insty- Antokol ul. Potra i Pa 
tucji, Na parterze — Z wła 13 m 1. З 
frontu — w 122 kw. — — — — — — — | 
metr. do wynajęcia - - 

g 
przy ul. Tatarskiej ur. 
20. Dowiedzieć się -— у 

WWEBEBRACE 
c= % tamże u właściciela. 2 
  

  

  

Tani 
Domek z płacem obszaru 1500 sąžni kw. 

ZGUBIONĄ 
książeczkę wojskową 

wydaną przez P. K. U. 

Wilno - Miasto i le "al 

gitymację USB. — na * 

28 

      

  
0 2 

uroczo położony na imię Mirosława - Boh- { 

i i m ść sł dana - Antoniego Słot- @ 
Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- ] wiąskiego — unieważ- —- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. nia się. Ž 

  

      

S I EITI SIS TI KINAS NORINT TSS SEEWOG R 

Kedakior w/z Witołd Tatarzyński 

       

 


