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„Ukraińska 
H. Ksiądz Chomyszyn grecko-katolic- 

ki biskup stanisławowski, nie cieszy się 

popularnością w ukraińskiem społeczeń- 

stwie ziemi halickiej, Przyczyną tego du- 

chowego osamotnienia jest oryginalność 

jego przekonań i odwaga, z jaką się 

do nich przyznaje. 

Biskup, który chce rządzić swoją ow- 

czarnią, wybitny członek społeczeństwa, 

który chce je prowadzić zamiast iść za 

niem, zjawisko to niecodzienne wśród 

halickich ukraińców w narodzie, któremu 

w krew wszedł dogmat, że „hromada, to 

wełykyj czełowik*, że za gromadą trze- 

ba iść choćby w przepaść, że błędów 

gromadnych unikać nie wolno, wolno co 

najwyżej, po cichu, prywatnie biadać 

nad ich skutkami. 

Świeżo wydana broszura ks. Biskupa 

Chomyszyna p.t. „Ukraińska problema”, 

była przedmiotem sensacji jeszcze przed 

pojawieniem się; poszczególne jej usię- 

py dostały się w niewiadomy sposób na 

łamy ukraińskiej nacjonalistycznej pra- 

cy, która bodaj że liczyła, że tym przed- 

wczesnym przedrukiem zapobiegnie po- 

jawieniu się książeczki. Obecnie, gdy 

można już ją tez trudu dostać w księ- 

garni bardzo być może, że prasa ukrai- 

ska pominie ją kilku lakonicznemi wzmian 

kami jako nie przynoszącą nic nowego 

i jedynym jej echem będą „długie noc- 

ne rodaków rozmowy** rozmowy o ile 

głośne, pełne oburzenie, o ile ciche przy- 

znające autorowi słuszność z tem jednak- 

że „że nic na to poradzić nie można”. 

Dostojny autor zaopatrzył pracę swo- 

ją w krótki komentarz, zastrzegł się, że 

nie należy jej tłumaczyć jako ofertę pod 

adresem polskiego rządu. Komentarz ten 

położy miejmy nadzieję koniec domy- 

słom i plotkom wśród ukraińskiej spo- 

łeczności, umożliwiając jej spokojne za- 

stanowienie się nad poglądami, rozwi- 

niętemi w książeczce. My Polacy wie- 

my bardzo dobrze, że autor jej „nie jest 

(używam. jego własnych słów) do spra 

dania". 

Książeczka przeznaczona jest „dia 

duchownej i świeckiej inteligencji" na- 

rodu ukraińskiego, a więc dla jedynej 

jego warstwy przewodniej, jaką naród 

ten posiada, dla warstwy, która niepo- 

dzielnie kieruje jego losami... jak dotyci.- 

czas od katastrofy do katastrofy. 

Z natury rzeczy bardzo znaczna częsć 

pracy poświęcona jest wewnętrznym sto- 

sunkom w Cerkwi unickiej. Dostojny zu- 

tor raz jeszcze uzasadnia swoją od kil- 

ku dziesiątków lat prowadzoną politykę 

cerkiewną, swoją wytrwałą walkę z du- 

chem bizantyjskim, duchem, który chciał-- 

by z żywej gałęzi powszechnego Ko- 

ścioła uczynić pewien odłam prawosła- 

wia z papieżem na czele. 

Tej części pracy omawiać nie będzie- 

my, lepiej jest sądzę, by głos świecki i 

polski nie wplątał się w dyskusję mię- 

dzy pasterzem i jego owczarnią. 

Tem bardziej interesują nas uwagj, 

poświęcone stosunkom wzajemnym pol- 

sko-ukraińskim na Rusi Czerwonej. 
W sprawie tej ogłosił ks. biskup 

Chomyszyn swój znany list pasterski z 

dnia 23 lutego 1931 r. (przedrukowany 

w polskiem tłumaczeniu 'w „Naszej Przy- 

sztošci“ tom XIX. marzec 1932); w obe- 

cnej swej pracy rozwija autor dalej sfor- 
mułowaną w liście pasterskim doktryrę, 

przypominającą analogiczne poglądy kra- 

kowskiej szkoły konserwatywnej na ge- 

nezę upadku Polski. 

Doktryna ta da się streścić w nastę- 

pujących punktach. 

1) Przyczyną obecnego smutnego poło 

żenia ukraińskiego narodu, a w szczegó!- 

ności klęsk, jakie na niego spadły w 
okresie 1918 — 1920 r. są nietyle wro- 

gowie wewnętrzni, ile okoliczności, że 
naród ukraiński w decydującym okresie 
dziejów nie wykazał sił potrzebnych dla 

przezwyciężenia przeszkód wynikających 

z sytuacji i z działalności wrogów. 

2) Ten brak należytych sił był wy- 

pływem działających (także i w życiu 

Cerkwi) od niepamiętnych czasów i w 

niezrozumieniu ich szkodliwości pielę- 

gnowanych wad charakteru narodowego 
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problema” 
3) Wadami temi są: demagogja, brax 

odwagi cywilnej, maksymalizm, niezdo!- 

ność do orjentowania się w rzeczywisto- 

ści, nacjonalizm zastępujący miłość oi- 

czyzny. 

4) Smutne obecne położenie ukraiń- 

skiego narodu nie zmieni się na lepsze 

dopóki wady te nie ustąpią miejsce prze- 

ciwnym sobie zaletom i nie zostanie 

posunięty naprzód proces ' chrystjaniza- 

cji narodowego życia tak w świeckim, 

jak i w duchownym jego odłamie. 

5) Miejsce dotychczasowej bezkryty- 

cznej walki z istniejącą państwowością 

winna zająć w stosunku do tego państwa 

lojalność domagająca się w zamian spra- 

więdliwości. 

Przed dziesięciu przeszło laty zjechał 

do Lwowa zagraniczny obserwator, w 

stosunku do Ukraińców bynajmniej 

wrogo usposobiony, w stosunku do Pola- 

ków w niejednem niechętnie uprzedzo- 

ny wizytator apostolski nie żyjący dziś 

o. Genocchi. 

Społeczeństwo ukraińskie do przy- 

jazdu jego przywiązywało bardzo wiel- 

kie nadzieje, prasa nawoływała do do- 

starczenia dostojnemu gościowi jak naj- 

dokładniejszych informacyj, tak „by do- 

wiedział się o wszystkiem, co mu wie- 

dzieć potrzeba”. W niektórych kołach 

polskich, które w sprawach ukraińskich 

nie były może bez winy, patrzono z nie- 

pokojem na tę wizytę i na ten przydłu- 

gi wyłączny kontakt powiernika papie- 

skiego i propagandą ukraińską... 

nie 

O. Genocchi przyjechał, zamieszkał 

na górze św. Jura, przebywał tam tygod- 

niami, zetknął się z całą elitą narodu, 

słuchał i rozważał, aż ujął wyniki swych 

obserwacyj w sześć lapidarnych słów 

niemiłosiernych w swej sprawiedliwo- 

ści: „Ucraini non sunt maturi ad guber- 

nandum“. 

Wizytator apostolski nie był odoso- 

bniony w tem swojem mniemaniu. Piszą- 

cemu te słowa przypadło w udziale pro- 

wadzić z ramienia kilku po sobie nastę- 

pujących Rządów polskich t. zw. spra- 

wę wschodnio-galicyjską przed marcem 

1923 roku; propagandy  antyukraińskiej 

nie uprawiałem nigdy, międzynarodową 

pozycję w opinii europejskiej czy to rzą- 

du Zachodniej Ukrainy, czy też tych kół 

w kraju, które z nim trzymały, likwidowa 

łem bez trudności przez to, že przedsta- 

wicieiom czy to obcych rządów, czy też 

obecnej opinji ułatwiałem o ile tylko mo 

głem zetknięcie się ze sztandarowyini 

mężami antypolskiego kierunku wśród 

Ukraińców halickich. Dużo w mem ży- 

ciu popełniłem błędów, zawiodło mnie 
wiele nadziei i wiele obliczeń, nie za- 

wiódł niestety, nigdy zmysł samobójczy 

naszych ukraińskich przeciwników. Na 

szkodę swej własnej sprawy dali się za- 

wsze użyć. 

Natomiast zawiedli zawsze, ilekroć 

pragnęło się ich podnieść do roli partne- 
rów w rozwiązywaniu trudnej sprawy 
polsko - ukraińskiego współżycia. 

Współpodmiotem polityki narodowoś 
ciowej na południowym wschodzie, 
'współpodmiotem wielkiej twórczej polity 
ki wschodnio - europejskiej nie chcieli i 
nie potrafili być nigdy ani w r. 1919, a- 
ni w 1921, ani w 1922, ani wr. 1924. 

Wpłątali naród ukraiński w zgubną 

walkę na dwa fronty, nie potrafili jej w 

porę przerwać, wydali Ukrainę Dniepro- 

wą na łup bolszewikom, odrzucili propo 

nowane w r. 1921 jeszcze przez rząd poł 

ski porozumienie, a potem gdy już bez 

zastrzeżeń zostali przez „suwerenne mo 

carstwa oddani Polsce ani nie potra- 
fili wewnątrz państwa zdobyć swemu 
narodowi należnej mu pozycji, ani nawet 
wykonywać tych rzadkich coprawda, ale 
przecież zdarzających się chwil, gdy 
rząd polski pragnął i mógł prowadzić 
na południowo - wschodnich ziemiach 
rozbudowę narodowego życia ukraińskie 

go. 

Zmarnowano ustawę o samorządzie 

z 1922 roku zmarnowano możliwości 

stworzenia wyższego szkolnictwa, zmar- 

nowano iwszystkie sposobności szukając, 

- PRZEDSTAWICIELSTWA: 
t* RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIESWIEZ ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: więrsz milimetrowy 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 
Zagrani 

Laszuk. 
Wiodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 3 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewis — Biuro gazetowe ul. 3 Mais 4 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3. 
reklamowa milimetr 60 gr. W numerach św: 

iczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie 

  

Ambasador W. Brytani opuścił MoskW 
Zaostrzenie zatargu. — Litwinow obraża ambasadora angielskiego. 
MOSKWA PAT. — Ambasador Wiet 

kiej Brytanji sir Esmond Evey opuścił 
dziś Moskwę, udając się wraz z rodziną 
do Londynu. Ów nagły wyjazd miał cha 
rakter wyraźnie demonstracyjny i miał 
oznaczać protest przeciwko formie komu 
nikatu sowieckiego o ostatniem spotka- 
niu ambasadora  Evey'a z komisarzem 
Litwinowem, zarzucającego ambasadoro 
wi „meksykaūskie metody“. Na czele 
placówki pozostał w charakterze charge 
d'affaires pierwszy radca ambasady 
Craig. 

Powrót ambasadora do Moskwy jest 
bardzo mało prawdopodobny. Odjeżdża- 
jacego ambasadora żegnali na dworcu 
przedstawiciele korpusu dyplomatyczne- 
go in corpore z ambasadorem von Dirck- 
senem na czele. Ze strony władz sowie- 
ckich nikt na dworcu się nie zjawił. 

LONDYN PAT. — W Foreign Ofiice 
komunikują, że ambasador angielski w 
ZSRR w Moskwie został wezwany do 
Londynu. 

Ambasador wyjedzie z Moskwy dziś 
wieczorem. W kołach oficjałnych Londy- 

        

Jugosławja wobec projektu angielskiego 
BIAŁOGRÓD PAT. — Minister spraw za- 

granicznych Jevticz podczas dyskusji poświę- 
conej budżetowi, wygłosił w senacie expose, 
o zagranicznej polityce Jugosławii. 

Projekt angielski — oświadczył Jevticz 
nie zadowala nikogo, był on opracowany po- 
Śpiesznie, posiada liczne braki, ale jednocześ- 
nie liczy się również z rezultatami już osiąg- 
niętemi, przyjmując znaczną część planu iran- 
cuskiego. Mała Ententa zgodziła się przyjąć 
projekt brytyjski za podstawę dyskusji, w dą- 
żeniu swem do przyczynienia się do osiągnię 
cia zgody w sprawie rozbrojenia i organiza- 
cji pokoju. $%dnocześnie w kołach delegacji an 
gielskiej była rozwinięta bardzo ożywiona dzta- 
łalność dyplomatyczna, dążąca do kompromisu. 

  

Doprowadziia ona do podróży Mac Donalda i 
Simona do Rzymu. 

Minister jevticz przypomniai oświadczenie 
stałej Rady Małej Ententy z dnia 26 marca i 
zaznaczył, że nie powinna ona być interpreto- 
wana ani jako protest, ani jako dokument o 
charakterze polemicznym. Oświadczenie to mia 
ło na celu ostrzeżenie, aby w późniejszych roz 
mowach nie wstępowano na drogę šliską i nie 
pewną, mogącą doprowadzić do niepożąda- 
nych wyników. Kończąc, minister Jevticz zwró 
cił uwagę Senatu na prowadzoną w niekió- 
rych kołach usilną propagandę rewizjonistycz 
ną. Propagatorowie polityki rewizjonistycznej 
„zawiodą się w swych nadziejach. 

nu wyjaśniają, że przyjazd ten ambasa- 
dora Ovey'a do stolicy W. Brytanii ma 
na celu jedynie odbycie narad z przed- 
stawicielami rządu angielskiego, poczem 
niezwłocznie nastąpi jego powrót do Mo 
skwy, naturalnie o ile rozwój sytuacji 
nie podąży w kierunku niezadawalniają- 
cym. 

LONDYN PAT. — Z Moskwy dono- 
szą do Londynu o ostrej wymianie zdań 
między Litwinowem a ambasadorem bry 
tyjskim Ovey'em. Mianowicie, gdy am- 
basador w czasie rozmowy z Litwino- 
wem nalegać miał na zwolnienie wszyst- 
kich uwięzionych Anglików,  Litwinow 
miał odpowiedzieć z ironją: „„Metodv 
brutalnego nacisku z zewnątrz mogą cza 
sem okazać się skuteczne w Meksyku, 

ale w Związku Sowieckim są one ska- 
zane na niepowodzenie." 

Aluzja Litwinowa co do Meksyku spe 
cjalnie dotknęła ambasadora Ovey'a, któ 
ry, jak wiadomo, był poprzednio posłem 
brytyjskim w Meksyku. Niektóre dzienni- 
ki londyńskie, iniormując o tym incyden 
cie, podają tytuł: „Litwinow obraża bry 
tyjskiego ambasadora". 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera 
donosi z Moskwy, że proces inżynierów 
angielskich został wyznaczony na dzień 
9 lub 10 kwietnia. 

  

[kwietnia rozpoczyna się wozechniomiecki bojkuł żydów 
Rozgrom handlu żydowskiego w Niemczech BERLIN PAT. — „Voelkischer Beo- 

bachter* donosi, że główny komitet boj 
lotowy  partji narodowo - socjalistycz- 
nej rozpoczął już swe prace. Przewodni= 

- czącym tego komitetu mianowany został 
poseł hitlerowski Streicher. 

Arcja kierowana jest zgóry według 
ściśle ustalonych instrukcyj. Komitety lo 
kalne opracowały szczegółowe plany, 
j''cprewadzono zarządzenia bojkotowe 
w poszczególnych miastach. Zgodnie z 
instrukejami, opracowanemi przez kotni- 
tet główny akcji bojkotowej w dniu 31 
marca we wszystkich miastach i mia- 
steczkach w porozumieniu z kierownic- 
iwem partji odbędzie się wielkie zgro- 
uiadzenie publiczne i demonstracyjne, 
w czasie którego niesione będą transpa- 
t-aly, wzywające do rozpoczęcia bojko- 
tu w dniu 1 kwietnia punktualnie o godz. 
10 rano. 

RADJOSTACJA TRANSMITUJE 
ODEZWĘ BOJKOTOWĄ 

BERLIN PAT. — Proklamacja bojko 
towa partji narodowo - socjalistycznej 
przeciwko żydom została wczoraj trans- 
mitowana przez wszystkie radjostacje 
niemieckie. Kierownik ruchu bojkotowe- 
go, przywódca narodowych socjalistów 
ztruicher w rozmowie z delegacją pra- 
coników handlowych oświadczył, że 
parija narodowo - socjalistyczna zdecy- 
dowana jest zapobiec jakiemukolwiek u- 
pesledzeniu pracowników i robotników 
r1..edsiębiorstw żydowskich. 

DARSESEJ ZOTEREWEK ZEŃ RY OOREOACEE DZORIASĄ 

za to oparcie w Kanadzie, w Moskwie, 

w Londynie, a:ostatnio znowu w Berli- 

nie, naród ukraiński przejść musiał całą 

Golgotę od Lloyd George'a, pierwszego 
z wskrzesicieli aż do tego, co jest obec- 
nie w modzie — Hitlera, 

Polacy mają w stosunku do Ukraiń- 

ców winy ogromne, winy uczynkowe i 

winy zaniedbania, ale prawdą też jeśt, 

że u Ukraińców nie znaleźli nigdy dotąd 

współrzędnego partnera, Ukraińcom 
szkodzić było jak dotychczas niezmiernie 
łatwo, Ukraińcom dopomóc wprost nie- 
sposób. 

Dlatego też zrozumieć można łatwo 

zainteresowanie działalnością ks. bisku- 

pa Chomyszyna u wszystkich polskich 

przyjaciół ukraińskiego narodu, których 

działalność ostatniemi czasy jakoby się 

znowu wzmogła. 

Pragnęlibyśmy wiedzieć, czy głos, 

Dostojnego Arcypasterza, to głos wołają 

cego na puszczy, czy też to przejaw po- 

stępującego w organizmie '* ukraińskiege 

narodu procesu uzdrowienia. 

Nie wstydzimy się przyznać, że dla 

rozwiązania sprawy narodowościowej 1a 

aaszym południowym wschodzie potrze- 

ba nam partnera. Dotąd nie mieliśmy go, 

mieliśmy tylko... „kwestję ukraińską". 

Stanisław Łoś. 

BERLIN PAT. — W dalszym ciągu nadcho 
dzą z całej Rzeszy wiadomości o indywidual- 
nych wystąpieniach szturmowców  hitlerow - 
skich przeciwko sklepom żydowskim i poszcze 
gólnym żydom. W Zgorzelicach aresztowano 
40 żydów, w tem 30 kupców i rzemieślników, 
5 adwokatów i 2 jów. Rada miejska w 
Zabrzu postanowiła nie udzielać zamówień ży 
dowskim firmom. Ulgi podatkowe -dla firm ży- 
dowskich maja być zniesione. 

*_ gowiety oskarżają 

W Słupsku przed wszystkiemi sklepami Zy- 
dowskiemi ustawiono posterunki narodowych 
socjalistów i stahihelmowców, którzy ostrze- 
gają publiczność przed kupowaniem u żydów. 
dowskich, z których wiele zamknięto. W Kilo- 
W Altonie od środy trwa bojkot sklepów ży- 
nji studenci narodowo - socjalistyczni zażądali 
od rektora cofnięcia ulg, przysługujących cio- 
centom i akademikom żydom. 

białogwardzistów 
O WSPÓŁPRACĘ Z HIT LEROWCAMI W NIEMCZECH 

MOSKWA PAT. — Komentując próby po- 
wiązania przez władze niemieckie osoby rze- 
komego podpalacza Reichstagu van der Lueb- 
be ze sprawcą zamachu na katedrę solijską, 
dziennik „Prawda* wskazuje na analogję tej 
wersji z antysowieckiemi  falsyfikatami, przy- 
gotowywanemi przez białogwardzistów  rosyj- 
skich. Pismo wskazuje przytem szereg naz- 
wisk białogwardzistów, będących w służbie nie 

mieckiej policji politycznej. 

Konflikt hitlerowców ze stahilheimem 
BERLIN PAT. — Z prowincji nadchodzą 

wiadomości, o konflikcie między lokalnemi or- 
ganizacjami Stahihelmu i narodowymi socjali- 
stami. W Bawarji zarządzono kontrolę listy 
czionków we wszystkich grupach lokalnych.-- 
Równocześnie donoszą o udzieleniu przez kan- 
cierza Hitlera generalnego pełnomocnictwa ko- 
misarzowi Rzeszy w Bawarji gen. Oppowi. 

Obozy Stahlhelmu, t. zw. kadry pracy, w 
Selterswoog i Germerscheid zostały zamknię- 
te. Dokonano licznych aresztowań przywód- 
ców Stahlhelmu w Zweibruecken, w Speyer, 
Neustadt i wielu innych miejscowościach. W 
Turyngji i Oldenburgu na zarządzenie krajo- 
wych ministrów spraw wewnętrznych całkowi- 
cie wstrzymano dalsze zapisy nowych człon- 

Pozatem pismo zwraca uwagę na kontak- 

ty wybitnego przywódcy hitlerowskiego Rosen 

berga z reakcyjnemi kołami emigracji rosyj- 

skiej oraz ze znanym ze swej reakcyjnej dzia- 

łalności magnatem naftowym Deterdingiem.--- 
Doniesienia o masowych aresztowaniach i bar 
barzyństwach, dokonywanych przez hitlerow- 
ców „Prawda* zaopatruje wspólnym tytułem: 

„Śladem carskich pogromszczyków*. 
  

ków do Stahihelmu. Przyjęci w ostatnich cza- 
sach nowi członkowie mają być wydaleni. 

BERLIN PAT. — W związku z koniliktem 
między Stahihelmem a narodowymi  socjalista- 
mi generalny komisarz Rzeszy w Bawarji geń. 
Opp wyjechał do Palatynatu. — Przywódców 
Stahlhelmu, aresztowanych w poszczególnych 
miejscowościach Palatynatu, wypuszczono na 

wolność na rządu Rzeszy. Kanclerz 
Hitler wydał do bawarskiej organizacji narodo- 
wo - socjalistycznej rozkaz, w którym przypo- 
mina, że jedynym jego pełnomocnikiem na 
gruncie Bawarji jest gen. von Opp, którego 
rozkazom muszą się wszyscy poddawać. — 
Wszelka akcja indywidualna jest surowo wzbro 
niona. 

Echa antyżydowskich represyj w Izbie Lordów 
LONDYN PAT. — W izbie Lordów w dy- 

skusji nad tyką Z i Wielkiej Bry- 

tanji wicehr. Cecil of Chelwood podkreślił, że 

od dziesiątków lat weszło w zwyczaj, iż trakto 
wanie mniejszości religijnych i etnicznych wy 
wołuje powszechne zainteresowanie i wyma- 

w: iałanie ze strony innych krajów. — 

Żaden kraj w Europie nie domagał się tak e- 
nergicznie jak Niemcy w Genewie ścisłego sto 
sowania klauzuli mniejszościowej traktatu wer 
salskiego. Trudno utrzymywać — powiedriai 
mówca — że antysemityzm w Niemczech jest 
uzasadniony. 

_. Następny mówca lord Reading (żyd) sądzi, 
że rząd brytyjski powinien wyzyskać wszyst- 
kie, będące w jego mocy środki legalne, ażeby 

Zachwianie stanowiska 
PARYŻ PAT. — „Liberte“ 'ogłasza dziś in- 

formację o zachwianiu stanowiska ministra 
spraw zagranicznych Paul - Boncoura. Wczo- 
rajsze posiedzenie komisji spraw zagranicznych 
miało wypaść niezbyt pomyślnie dla ministra. 

Deklaracja jego wywarła niekorzystne wraże- 

nie. Premjer Daladier postanowi! jakoby je: 

szcze wczoraj wieczorem przeprowadzić Zmia- 

nę na stanowisku ministra spraw zagranicz: 
nych, co stanowiłoby punkt wyjścia dla daiszej 
rekonstrukcji gabinetu francuskiego. Objęcie 
przez Herriota teki spraw zagranicznych jest 
zdaniem premjera, niemożliwe, dopóki nie z9- 
stanie uregulowana sprawa raty grudniowej 
długu amerykańskiego. Premjer Daładier sądzi, 
że obecnie nadszedł czas, aby on sam ujął w 
swe ręce kierownictwo spraw zagranicznych 
Francji Daladier zdecydowany jest działać 

  

zakomunikować Niemcom powszechną opinię 
Wielkiej Brytanji w sprawie traktowania ży- 
dów w Niemczech. 

Konserwatyści lord Iddersleigh oraz tord 
Halsbury i arcybiskup Canterbury przyłączyli 
się do wywodów lorda Readinga „wyrażając 
sympatję ofiarom ruchu antyżydowskiego 

Odpowiadał w imieniu rządu minister woj- 
ny Hailsham. Powiedział on, że gdyby w Niem 
czech aresztowano lub rmaltretowano żydów - 
obywateli brytyjskich, to mielibyśmy prawo 
wystąpić ze skargą. Lecz takie wypadki do- 
tychczas nie zdarzały się. Nie byłoby rzeczą 
uzasadnioną, czynić jakieś kroki wobec rzą- 
du niemieckiego w sprawie traktowania ży- 
dów obywateli innych krajów. 

min. Paul Bancoura 
szybko, prawdopodobnie nie będzie on czekał 
SKACH) FP eaksdócnych. Powyższe doniesienie 
„Liberte* zamieszcza agencja Havasa w wy- 

dawanym przez siebie przeglądzie prasy. 

ZARZĄDZENIA NA GRANICY 
PARYŻ PAT. — Według iniormacyį „Le 

Quotidien", na wczorajszem posiedzeniu komi- 
sji wojskowej Izby Deputowanych odczytano 
list premjera Daladier, iniormujący że z powo 
du niedawnych wypadków w Koehi, Huningun 
itd. francuska straż graniczna nad Renem .na 
obszarze od Strassburga do Bazylei pełnić bę- 
dzie ludność Alzacji pod kierownictwem prelek 
ta departamentu Dolnego Renu. Francuskie wła 
dze wojskowe i celne otrzymały odpowiednie 
instrukcje w celu zapobieżenia nowym incyden 
tom. 

. domy, 

    

    

25 proc. drożej. 

n-ru dowodowego 20 groszy. 
WEZRYZAOCSTK "ECIDTKMA | 

TELEGRAMY 
INAUGURACJA ROKU ŚWIĘTEGO 
CITTA DBL VATICANO. PAT, — W 

sobotę 1 kwietnia wieczorem po zainaugu- 
rowaniu Roku Świętego przez otwarcie 

Porta Sandta w Bazyliee św. Piotra, Oj- 
ciec Święty ze swej bibljoteki prywatnej 
przy pomocy radjotransmisji włączy prąd 
do olbrzymiego krzyża, wystawionego na 
szczycie góry Monte. Senario w Toskanji, 
który zapłonie tysiącem lampek elektrycz- 
mych ma zmak rozpoczęcia 1900-mej nocz- 
nicy śmierci Chrystusa Pana. — O godzi- 
mie 19,45 (czas Środkowo: - europejski) ra- 
djostacja mada ma fali długości 50,26 śpiew 
chóru bazyliki św. Ammumeiaty we Floren- 
cji. O godzinie 19,55 radjostacja powiado- 
mi šwial o zapaleniu krzyża na Monte Se- 

nario, emitujące przedtem falę, która włą- 
czy prąd do aparatu. Jak donoszą z Flo- 
rancji, wszystkie przygotowania na Monte 
Sxanario zostały całkowicie ukończome. 

TEGOROCZNY SEZON 
TURYSTYCZNY 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 30 bi. 
odbyła się w  Ministerstjrie Komunikacji 
konferencja  referentów turystycznych 
wszystkich dyjrekeyj kolejowych. Na kon- 
ferencji poruszono Sprawy, związane z do- 
skonale zapowiadającym się tegorocznym* 
sezonem tumystycznym. Pozatem omawia- 
na była: sprawa uruchomienia specjalnych 
tamich pociągów turystycznych do Toru- 
nia ze wszystkich dyrekcyj kolejowych w 
mwiązku z uroczystością 700-lecia, które 
obchodzi to miasto w roku bieżącym. — 
Wydane będą specjalne plakaty, propagu- 
jące "Toruń tak wewmątmz kraju, jak i za- 

gramicą. 
я 

KONFEKENCJA W SPRAWIE 
PRZEMYSLU WEGLOWEGO 

KATOWICE. PAT. — MW dniu 30 bm, 
odbyła się tw! województwie śląskiem kon- 
ferencja w sprawach socjałmych przemysłu 
węglowego pod przewodnictwem wieemi- 
nistra Ducha. W konferencji (tej wzięli u- 
dział wojewodowie Kwaśniewski, Pacior- 
kowski, Grażyńskki, główny inspektor pira- 
ey Klott i komisarz demobilizacyjny. 

Następnie p. wiceminister Duch prze- 
prowadzi ił odprawę inspektorów okręgo- 
wiych i obwodowych. Po wysłuchaniu wy- 
'ezerpujących weferatów, wiceminister Duch 
oraz inspektor Klott wydali ogólne in- 
strukcje co do postępowiamia ma. przysz- łość. Ponadto rvieeminister omówił obszer- 
nie sprawy fumduszu pracy: i sposobu jego 

' ania: w: najwi. ikupieni: 
bezrobotnych, kd 

GWAŁTOWNY HURAGAN 
NAD MESSYNĄ 

: MESSYNA. PAT. — Nad calą prowin- 
cją messyńską szalał gwałtowny huragan, 
który wyrządził duże szkody. 'Wzburzone 
morze podmyło tor kolejowy na długości 8 
km. na linji Galati — Sealetia, powodując 
przerwanie komunikacji między M. 
a Katamją. Również komunikacja telegra- 
ficzna i telefoniczna z Katanją jest przer- 
wania, wiskutek obalenia słupów przez wi- 
churę. 

W miejscowości Scaletta runęły trzy 
0 Brzebiąc pod gruzami kilkamašeie 0- 

sób. Najbardziej ucierpiafy miejscowości 
Samta Alessio, Letojanni ; Galati, gdzie 
morze zalało osady, niszcząc budynki i do- 
bytek. Kilkadziesiąt domów ewakuowano 
z obawy przed runięciem. Szkody, wymzą- 
dzone pnzez huraganj sięgają kilku mūljo- 
nów lirów. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — iPrzedgiełda, 
Dolar papierowy 8,8825. Dolar złoty 9.06. 
Rubel złoty 4,78. 

——000— 

Krwawe wypadki na 
ulicach Łodzi 

ŁÓDŹ PAT. — W czasie wiecu robotników 
włókienniczych, obradujących w kinie „Oświa- 
ta" nad sprawą likwidacji zatargu w przemyś - 
le włókienniczym zgromadziły się na ulicach 
przyległych tłumy, wśród których agitatorzy 
komunistyczni rozwijali namiętną agitację prze 
ciw zlikwidowaniu zatargu i za urządzeniem 
demonstracyjnego pochodu. Pod wpływem tej 
agitacji tłum zaczął przybierać postawę agre- 
sywną wobec policji i zaczął obrzucać poli- 
cjantów kamieniami. Wobec tego policja roz- 
proszyła demonstrantów, co udało się jej uczy 
nić bez użycia broni. 

W godzinach popołudniowych na ulicy Ro 
kicińskiej utworzyło się zbiegowisko, które za 
atakowało zbliżający się oddział policji kamie- 
niami i wystrzałami rewolwerowemi. Dwóch 
oficerów i trzech szeregowych policji zostało 
rannych. Policja w obronie własnej zmuszona 
była do użycia broni.— Na skutek oddanych 
strzałów 6 osób zostało rannych. Z tych jed- 
na ciężko ranna, zmarła. Na miejsce wypadku 

zjechały władze bezpieczeństwa i  prokurator- 
skie, które prowadzą śledztwo. 

    

  

—=0-0-0=—— 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. IPA'T.— W 19-tym dniu 

ciągnienia 5-tej klasy 26 Polskiej Państ- 
wowej Loterji Klasqwej główniejsze wy- 
grane padły na numery następujące: 

10 tysięcy złotych 32.774, 129.255, 
5 tysięcy złotych: 23,790, 39.735, 91.778 

124.629,
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SILVA RERUM 
Różne wieści.  Przedewszystkiem 

Lwów, poruszony inicjatywą Korpusu 
Kadetów, poważnie się zajął realizacją 
myśli wystawienia pomnika ś. p. Bisku- 
pa Wł. Bandurskiego. 

Gazeta Lwowska (87) informuje: 
Odbyło się w ratuszu pod przewodnictweni 

wiceprezydenta miasta dr. Zdz. Strońskiego 
posiedzenie Komitetu Wykonawczego do bu- 
dowy pomnika ks. biskupa Bandurskiego. W 
zebraniu wzięło udział ponad 100 osób, przy- 
było także kilka delegacyj z poza Lwowa, m. in. 
ze Stryja i Jarosławia. 

Zebranie zagaił wiceprezydent  Stroński, 
który podkreślił, że w księdzu biskupie Ban- 
durskim czcimy ideę państwową, przyczem 
Lwów ma tu specjalną rolę jako główny ośro- 
dek przygotowawczej pracy  niepodległościo- 
wej. Komitet obywatelski podejmuje inicjatywę 
iwowskiego Korpusu Kadetów, który własne- 
mi siłami wykonał już prace przygotowaw- 
cze około budowy pomnika i zebrał na ten 
cel prawie 15.000 złotych. 

Następnie kpt. Kumor złożył sprawozdanie 
z prac już dokonanych, a pułk. dypl. Florek 
(kmdt. Korp. Kad.) przedstawił program pra- 
cy na przyszłość. Następnie dokonano podziału 
na sekcje. jednomyślnie uchwalono postawić 
pomnik ks. biskupa na placu Cłowym i płac 
ten nazwać imieniem ks. Biskupa Bandurskiego. 

Należy żywić nadzieję, że chwalebna ini- 
cjatywa Korpusu Kadetów, podjęta obecnie 
przez całe społeczeństwo, będzie szybkim kro- 
kiem zmierzała do realizacji i że w zbiórce 
na ten cel kwoty, choćby najdrobniejszej, nie 
odmówi nikt z Polaków, komu droga jest świe- 
tlana postać kapłana-żołnierza i wysokie war- 
tości ideowe i moralne, które reprezentował 
ks. biskup Bandurski.. 

Myśl wystawienia pomnika Bp. Ban- 
durskiego jest niewątpliwie dobra i go- 
dna wszelkiego poparcia z jednem jednak 
zastrzeżeniem, iż pomnik będzie praw- 
dziwem dziełem sztuki. Wystawianie po- 
mników kiepskich jest podwójnie szkc- 
dliwe, bo przytępia w masach wraž'i- 
wość na dzieła prawdziwej sztuki — i 
raczej depopularyzuje bohaterów i ludzi 
zasłużonych, których się mimowoli ośmic 
sza.. 

W ostatnich czasąch za dużo wznie- 
siono pomników, które ze sztuką nie ma- 
ją nic wspólnego. To nie jest właściwy 
sposób upamiętniania wielkich zasług i 
czynów bohaterskich!.. 

W Warszawie, ściślej — na łamach 
Kurjera Warszawskiego (85) znowu daje 
znać o sobie wojowniczy prof. St. Szo- 
ber, który nie składa broni po oświad- 
czeniu komisji językowej Pol. Akademii 
Umiejętności, — przeciwnie dorzuca pa- 
rę całkiem słusznych uwag. 

Zasady pisowni, uchwalone przez Akade- 
mję w 1918 r. były swojego rodzaju pakterm 
ortograficznym, zawartym na zjeździe przed- 
stawicieli władz oświatowych i towarzystw 
naukowych wszystkich dzielnic polskich. Przy- 
mierza tego nie powinni byli zrywać „samo- 
wolnie nieliczni językoznawcy”, zgrupowani 
w jednem środowisku naukowem. W „pracach 
przygotowawczych do (nowych) zmian* po- 
winni byli, według nas, wziąć udział przedsta- 
wiciele naszych władz oświatowych i towa- 
rzystw naukowych różnych środowisk, a prze- 
dewszystkiem przedstawiciele Towarzystwa 
naukowego warszawskiego i lwowskiego, oraz 
instytutu zachodnio-słowiańskiego w Poznaniu. 
Spodziewaćby się w każdym razie należało, ze 
Akademja Umiejętności, korzystając ze swo- 
jego ogólno-krajowego charakteru, powoła do 
owych „prac przygotowawczych*  wszystkizn 
członków swojej Komisji językowej. Tymcza- 
sem, jak widać z nadesłanego nam komunikatu, 
sprawa załatwiona została w wyłącznym  ze- 
spole środowiska krakowskiego, poza wiedza 
pozostałych członków, mieszkających w War- 
szawie, w Poznaniu, we Lwowie, czy w Wil- 

nie. , 
Na to južešmy wskazywali: w prasach 

komisji językowej muszą brać udział ję- 
zykoznawcy, oraz odpowiednio przygo- 
towani naukowo literaci, reprezentujące 
wszystkie ziemie Rzeczypospolitej. 

Słuszna jest i druga uwaga prof. 
Szobera o skuteczności obecnej (dodaj- 
my od siebie: nieraz gorszącej) polemiki 
na temat zmian pisowni. 

A że dyskusja ta była pożyteczna i wieie 
szczegółów wyjaśniła, świadczą znamienne wy- 
powiedzenia dwóch wybitnych obrońców no- 
wych przepisów, prof. T. Lehra-Spławińskiego 
i prof. ]. Rozwadowskiego, których nazwiska 
znajdujemy wśród tych, którzy podpisali nade- 
słane oświadczenie. Zarówno jeden, jak drugi, 
stwierdzili bowiem w wyniku dyskusji, że no- 
we przepisy ortograficzne w niektórych szcze- 
gółach zostały zredagowane zbyt pośpiesznie 
i poszły zbyt daleko. 

Tak. Ale co ma być dalej?.. Lektor. 

ERWIN ł STAŚ 

Dwaj chłopcy, dwaj rówieśnicy przyszli 
wczoraj ramo do sądu: "Erwin Gorgon i 

Staś Ziamemba. Oto jak wypadło ich spot- 

kanie w korytanau sądowym: pnzywitali 

się serdecznie, jak gdyby nigdy nie. Za- 

częli rozmawiać © swoich codziennych 
spreixach — o szkole, o kolegach, o wra- 
żeniach z podróży. O matce marazie ani 
słowa. 

Ci dwaj chłopcy, rozmawiający ze So- 

bą w najlepsze w blasku porannego słońca 
wiosennego, to był zaiste widok mniezwy- 

kły. Jakgdyjby mie dzielila ich przepaść, 
wyftwiorzona mimowioli: przez matkę — mo- 
że monderczynię siostry jednego z nich? 

Możma przecież mówić wprost. o wspólmej 
matce: przecież Gomgonowa więcej w ży- 
ciu opiekowała się Stasiem, niż swoim wła 
snym Frwinem. Erwin przyjęchał z dale- 
kiego Podola, by walczyć o życie swej ma- 
tki, gdy tymezasem Staś... 

A jednak rozmawiają po przyjacielsku 
jak dwaj bracia. Stasia znam już dawno, 
podszedłem więc bliżej, by przypatrzeć się 
Enwinowi: wylkapana mamusia, podobny 
jak dwie krople wody, a więc tem samem 
Śliczny chłopczyk, tyliko że oczy; ma mie 
czarne jak тоайка, а1е niebieskie, koloru 
niezapominajek. 

Wdaję się rw) krótką rozmowę z Erwi- 
nem. Dzieje mu się mie najgorzej, wycho- 
wuje się pod okiem siostny w Tarnopolu. 
Chodzi do szkoły i uczy się dobrze. Kole- 

dzy są dobrzy dla niego, wieale mu nie do- 
kuezają z powodu matki. 

A co pam myśli o Stasiu? — zapytuję 
młodego Gorgonowicza. 

— O, № bardzo porządny chliopiec — 
pada odpowiedź. 

Na tem rozmowa nasza, urywia się. 

I znów z ożywieniem rozmawiają ze sobą 
Erwin i Staś. Dolatuje mnie następujący 
fragment ich rozmowy: 

— (Co myślisz Stasiu — czy mamusia 
moja: będzie uwolniona? — pytia się Erwin 

— O, jestem tego zupełnie pewny — od- 
pdziada Staś. 

MEDAL I RÓŻA 

Jest już dobnze po 10-tej, a proces jesz- 
cze się nie wozpoczyna. — Wszyscy żalą 
się na niepotrzebne tnwonienie czasu i prze 

wiekanie rozprawy w mieskończoność. Ni: 
ławach prasowych mała sensacja, Jeden 
z dziennikarzy warszawskich otrzymał dziś 
ze Lwowa list z medalem dla prasy. Na 
jednej stronie medalu widnieje portret о- 
skarżonej z trupią główłką u dołu, ma dmu- 
giej zaś madawica jvymalowial szubienicę. 
Na krawędzi umieścił napis złłotemi litera- 
mi: „Niajwyższe odznaczenie za ofiarną 
pracę tępienia zbrodni. Towanzystwo Nie- 

sienia Pomocy Ginącym we Lwowie. — 
1931—1933“. Medal, wyikonamy z idrzewa, 
pnzyczepiomy jest do białej altłasowej 
wstążeczki. 

Nareszcie dzwonek. Zjajwia się trybu- 
mał i przewiodmiczący: każe wpnowadzić o- 

skiarżoną. Wiehodzi silnie zapłakana, z wy- 
razem twarzy pełnym bólu. Okazuje się, że 
wi poczekalni dla więźniów długo rozma- 
wiała mamo z symem. Spotikanie to tak ją 
rozstwoiło. 

Jako pierwszy świadek słuchamy jest 
doktór praw Distornicki ze Liwiowa, apli- 
kant sądowy, który brał udział w pierw- 
szem śledztwie przeciw Gorgtomowej. Ma 
zeznawać mia całkiem drobną okoliczność, 
że mianowicie podczas pierwszej wizji lo- 
kalmej, zamządzonej tuż po areszitowamiu 
Gorgonowej, jakieś — „nadprogramdne* 
światło zabłysło za wienandą wi czasie, gdy 
Gorgonowa miała przedefilować przed 
Stasiem w mocy. To światło umożliwiło 
Eltasiowi mozpoznanie Gongonowej. Tym- 
czasem prokurator pragmie skonzystać z 
usług tego bardzo inteligentnego młodego 
prawnika dla wyłtkazamia, że šledzįxo pro- 
wadzome było mienagannie, że niesłuszne 

są zarzuty zarówmo oskarżonej, jak i nie- 
których świadków, że pam: sędzia: Kulezy- 
cki prowadził śledztwo „po partacku'. — 
Niespodziewanie zupełnie wychodzi: na jaw 
rewelacyjny wipirost szczegół, że oto po 
zbrodni znaleziono obok choinki iw hallu 
łeżącą ma ziemi sztuczną róże, którą mo- 
gta nosić Giorgonowa przy. fulrze i zaubić 
owej tragicznej nocy, gdy — jak prokura- 

  

SŁOW U 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefanem od własnego korespondenta z Krakowa) 

tor twierdzi — dokonała mordu. A więc 
mowia: poszłaka. przeciw oskarżonej. Obok 
dżaganaą, śladów ikmwi, świecy,  stłuczomej 

szyby, pamitofli i dłoni skrawionej — te- 
waz jeszcze ta róża. Tymczasem wi śledz- 
twie nie przywiązywano do itej róży zbyt- 
miego znaczenia i nie załączono jej mawet 

do aktów. Pam prokurator bardzo boleje 

nad tem. IPyliają o tę różę samą oskarżoną. 
Mówi że miała różę aksamitną, różową, 
ale nie używała jej nigdy, chyba do kape- 
lusza. 

— Czy mogła to być móża do kapelusza ? 
— ру!а się przewodniczący dr. Dwomie- 

kiego. 
Ale skądże ten początkujący prawnik, 

bamdzo zdolmyi zresztą, ma się tak dalece 
zmać ma modzie damskiej. 

IWyręcza go więc sam p. prezes Jendl, 
stawy. bywalec: 

— Teraz są takie różą, że miożma je no- 
sić i tu, i tam, do futra i do kapelusza. 

Pamie na, galerji śmieją się bardzo gło- 
Śno; trzeba uciszać salę. Taka tu panuje 
swobodna, familjamnia atmosfera. 

HALEMBA, CSALĄ 

Te dwie dość groteskowe postacie pro- 
cesu znowu wyłaniają się, podczas prze- 
słuchania dr. Dwornidkiego. Wiadomo — 
Halemba 'to „prywatny detekity(*) zawodo- 
wy”, dr. Csala zaś, lekamz i. wójt. brzudho- 
wieki, to „prywatny detektyw, z amator- 
stwa”. On to wszakże skierował, pierwszy 
podejrzenie przeciw Gorgonowej. Odtąd 
już śledztwo poszło torem przez niego u- 

stałonym. On pieńxkszy zjawił się z ob- 
cych w: willi Zaremby po wykryciu mor- 
derstwa. (Przybył w charakterze lelkanza, 
zawezwamy zresztą przez samą Gorgono- 
wą. Zastał już zimne zwłoki śp. Lusi. 

Teraz opowiada dr. Dwionnieki, že kie- 
dy stary Zaremba siedział jeszcze w wię- 
zieniu, podejrzamy © iwspółudział w: zbrod- 
mi narówni z Gorgonową, przychodził do 
więzienia dr. Osala i upominał się natar- 
czywie io homlorarjum za ową mocną wizytę 
za obejrzenie tnupa. Nawet nie liczył du- 
żo, zważywszy późną porę — wszystkiego 
40 złotych, ale ponieważ (wisiał nad Za- 
membą i Gongonową damoklesdxy miecz 
sądu doraźnego, przeto bał się, że tych pie- 
niędzy już mie zobaczy i magabybai 
(Zarembę w: więzieniu o itych 40 złotych— 
To bardzo ciekawe. 

A teraz Halemba, zdemaskowany przez 
obnońcówi jalko wiarjat. Ten: Halemba opo- 
wiadał w sądzie, że kiedy Giorgonową a- 
mesztowano j zobaczył jej fotografję w 
„Tajnym Detektyłwie', włtedy  zaświtało 
mu eoś w głowie, że (ta sama pani rzeko- 
mo zawezwała go kiedyś do Iwiowa, gdzie 
za sto złotydh raiał doprowadzić do sto- 
sumku cielesnego z jakąś 17-letnią dziew- 
czynką. Tą pamią miała być Gorgonowa, 
a: miewinmą ofiarą jej zbrodniczych zamy- 
słów miała być mzekomo Lusia. Otóż Ha- 
lemba miał u sędziego śledczego rozpoznać 
Giorgoniową. Obrońca zapytuje dziś dr.“ 
Dworniekiego, który asystqdsał w śledz- 
ltwie, jak się to mozpozmanie odbyło: czy. 
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przyprowiadzomo kilka kobiet z więzienia, 
a Halemba wskazał palcem na Giongonową 
że to ona? Okazuje się, że mie, Zmobiono 
tak: Gorgionową zamknięto w osobnym 
pokoju. Sędzia śledczy odezwał się do niej 

jalkoś (talk, że musiała glośno zareagować. 
W sąsiednim pokoju stał Halemba i tak 
„mozpoznał ją* po głosie. Potem pokazamio 

mu ją: To oczywiście ona, powiedział. 

Dwie podpory oskarżenia — Csala i 

Halemba ukazani dziś zostali sądowi z nie 
majlepszej strony, zwłaszcza dr, Csalla. 

„Po panu Dwomiekim zeznawał jeszcze 

były jego przełożony p. sędzia Kulczycki, 
któny kierdsał śledztwem. Przypomina on 
miektóre szczegóły śledztwa. Ciekawe jest, 

że o tej tajemniczej róży, o której wspom- 
miał p. Dwomieki, sędzia Kulczycki po raz 
pierwszy dzisiaj słyszy. 

MATKĄ ! SYN 

Pani Ireny Krzywickiej od kilku dmi 
już niema w sądzie. Tuż przed samą przec- 
wą zjawiła. się wczoraj w sądzie pani Elga 
Kem, której iteż przez tydzień nie było.— 
Jest moonio zaaferowiana, gdyż p. prezes 
sądu mie chce jej dać karty wstępu ma salę 
rozpraw. Ostatecznie jalkoś sprawa zostaja 
załatwiona pomyślnie, Przynoszą pani El- 
dze Kerm stios poczty, która nadeszła w: jej 
mieobecności. Serideczną kamtką miłej Wil- 
nianki, której treść pozwoliłem sobie przy- 

toczyć wczoraj, jest; szezerze wzruszona.— 
„Ach, 'Wilno...“ — mówi do mnie z roz- 
rzewnieniem. 

Po przerwie każe przewodniczący za- 

wezwać świadka Erwina Gorgona, Wieho- 
dzi na salę w! jasnym frenczu, w krótkich 
spodeńkach. Z matką nie wita się, bo już 
mówili dzisiaj ze sobą rano. Jest nieśmia- 
ły, mówi bardzo cicho, 

Niewiele też swoją drogą ma do po- 
wiedzenia tem biedny, mieszczęśliwy 'chło- 
piec. Ojca mie pamięta wcale, dzieckiem 
był, gdy ojciec iwyjechał do Ameryki, — 
Matika. odnosiła się do niego: zawsze ser- 
decznie. Jeździł ikillka: razy ido Brzuchowie, 
był u Zarembów, widział, że matka czule 
opiekąwała: się Stasiem i Lusią. Czy iadał 
kiedy obiady w Brzuchowicach? Uo qyso 
ma obiad? — Były bardzo dobre. — A plac- 
ki ziemniaczame, o' których mówił Staś” 
Nie podobnego, obiady były obfite i sma- 
czne. 

Gorgonowa płacze. (W pewnej chwili 
nieznacznie podaje synowi chusteczkę, by 
sam mógł wotrzeć łzy, które cisną się chłop- 
Gu do oczu. Młody Emnwim bierze chustecz- 
kę, ociera oczy i zwraca ją po chwili ma- 
musi, Był to dopiero przedsmak tej czułej 
sceny, która nastąpiła w chwili, gdy skoń- 
czył zeznania, 

Kiedy mianowicie skończył, Gorgono- 
iwia podnosi się z ławy oskarżonych i pod- 
chodzi do syma. Rzuca mu Się na szyję, 
Šcislka: go mioceno, całuje czule. Wzmuszają- 
cy to. moment. Trwa długą chwilę. Nagle 
opomuje przewodniczący: 

— Adle przecież ja pani pozwoliłem 0-+ 
sóbino jeszcze pożegnać się z synem — po 
rozprawie — teraz nie mogę pozwolić. 

Na to mówi adwokat Woźniakowski 
dwa. słowia tyilkio : 

— Matka i Sym. 
Oczywiście, skoro czytelnik zobaczy tu 

  

Zuchwałe włamanie w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Do lokalu Funduszu 

Bezrobocia przy ulicy Świętokrzyskiej dokona 
no ubiegłej nocy włamania. Złodzieje, jak przy 

puszczają, weszli do klatki schodowej jeszcze 
przed zamknięciem bramy, przeczekali parę go 
dzin na strychu, poczem wyłamali drzwi loka- 
lu biurowego, rozpruli kasę i zbiegli, zabiera- 
jąc ze sobą około tysiąca złotych. Branię ucie- 
kający złodzieje, wychodąc z domu otworzyli 

wytrychem. 

WARSZAWA PAT. — W związku z doko- 
naniem włamania do kasy obwodowej biura 
Funduszu Bezrobocia na miasto stołeczne War 
szawę, dowiadujemy się, iż włamywacze po 

rozpruciu kasy zabrali z niej 18.640 zł. 91 gr. 
Suma ta, cała w drobnym bilonie ,była przygo 

towana do rannej wypłaty dla około 2 tys. bez 
robotnych. Podejmowanie pieniędzy w PKO 
rano w dniu wypłaty opóźniłoby ją znacznie, 

co ze względu na bezrobotnych nie jest wska- 

zane — dlatego więc drobne muszą być przy- 

gotowane już w przeddzień, aby w dniu wy- 

płaty o godz. 8 rano można było przygotować 

się do tej czynności. 
Zarówno pieniądze w kasie, jak i sama ka- 

sa były ubezpieczone gotówką na 30000 zł. sa 
ma zaś kasa na 600 zł. Wobec tego Fundusz 
Bezrobocia nie poniesie żadnej straty, gdyż to 
warzystwo ubezpieczeniowe _ „Przezorność* w 

dniach najbliższych wpłaci skradzione 18.643) 
zł. 91 gr., i następnie zapłaci rachunek za re- 

parację kasy. 

iypisane słowa „matka i syn', a nie u- 
słyszał barwy i tonu tych słów, to nie wy- 
wrą ione żajddnego wrażenia. Banwę głosu 
mogę powtórzyć telefonem, ale nie spo- 
sób oddać ją w druku. Faktem jest tylko, 
że kiedy adw. Woźniakowski wyrzekł te 
słowa, dużo osób na sali miało łzy w o- 

czach, a już wszystkie panie, wszystkie 
EE tani A 

Pod koniec rozprawy zeznawała jesz- 

cze pani Olga Gorigonowa, (teściowa oskar- 
żomej. To Ка siwa słtaruszka, która pod- 
czas ostatniej wizji lokalnej w Brzucho- 
wicąch. rzuciła się na! szyję Ricie Gorgon. 
Stemuszka już w; poczekalni zapewniała 
dziennikarzy, że jest w głębi duszy prze- 
świadczona o miedxiimności synowiej. Chcia- 
laby jej teraz nieba przychylić, chciałaby 
jak majlepiej dla niej zeznawać. (Próbuje 
nawet powiedzieć, że to wyikiluczone, by 0- 
na popełniła morderstwo, ale na to pro- 
cedura nie pozwala. Świadek może mówić 
tylko fakty, wnioski może zachować dla 
siebie. Staruszka mie daje jednak za wy- 
gramą, 

— Ona nawetby) kurczęcia mie zabiła! 
— woła w uniesieniu. 

— Jabym też kurczęcia nie zabił — re- 
plikuje p. prezes Jemdl, wychodząc nieco 
z roli, 

Staruszka opowiada więc dużo i wy- 
mownie, jaką to czułą opieką otaczała 
Gorgonowa dzieci Zaremby, jak się bawi- 
ła: z niemi, jak im nanosiła słodyczy i sma 
kołyków, ale staruszka dyplomatką mie 
jest i nie potrafi zataić, że ostatniego roku 
były jakieś tarcia między symową a Lu- 
sią, coś się zaczynało między miemi psuć. 

Nietakit popełnia jeden z sędziów: przy- 
sięgłych, pytając staruszkę, dlaczego syn 
jej wiyjechał do iAmeryki, skoro jest mze- 
czą zmaną, że pojechał, nie mogąc dłużej 
żyć z żoną z powiodu ciężkiej choroby. we- 
neryczmej. Rozdwapuje się zabliźnione ra- 
my starusziki, dość niedelikatnie pyta też 
prząwodniczący, dlaczeęgóż to po myjeź- 

dzie męża, Rita Gongom talk rychło opuści- 
ła dom teściów, skoro znów wiadomą jest 
rzeczą, że nie mogła tam dłużej miejsca 
zagrzać, bo ją napastowali: ci młodzi szwa- 
gmowie. Sam mawet cezcigodny teść zaleca! 
się do niej (wi sposób matarczywiy. Starusz- 
ee ciężko o tem: mówić. 

Nareszcie stara: Gongonowa jest wolma. 
Może odejść. 

— Tylko proszę się już teraz nie żeg- 
nać z oskarżomą! — woła za nią. jeszcze 
przeyriodmiczący, mie chcąc znów dopuścić 
do melodnamatycznej sceny na sali sądo- 
wej. Pożegnamie będzie osobno, potem, 

Z ciężkiem sercem wychodziło mi się 
wozoraj z gmachu sądowego. L. A. Z. 

0 tajności procesu 
Gorgonowej 

Wileński Katolicki Związek Polek wy- 
stosował do Przewodniczącego  Trybu- 
nału Sądu Przysięgłych następujące pi- 
smo: 

DO PANA PRZEWODNICZĄCEGO 
Trybunału Sądu Przysięgłych w Krakowie 

Polski Kodeks Postępowania Karnego ze- 
zwała, by w niektórych wypadkach jawność 
postępowania mogłaby obrażać dobre obycza- 
je (art. 317). 

Wobec tego Wileński Katolicki Związek 
Polek prosi Sąd, ażeby raczył zarządzić na 
przyszłość tajność tych części rozprawy w pro 
cesie Rity Gorgonowej, które mogą obrażać 
dobre obyczaje i przez to niedopuścił, aby 
wymiar sprawiedliwości przekształcił się w 
źródło niezdrowej sensacji i szkołę brudu mo 
ralnego. i : 

Przy tej sposobności ośmielamy się zan- 
ważyć, że rozpowszechnianie  nieobyczajnycii 
pism drukowych stanowi przestępstwo zagro- 
żone karą w myśl art. 213 i 214 Polskiego 
Kodeksu Karnego. A w tym wypadku skutkiesn 
niezarządzenia tajności rozprawy sądowej, za- 
wierające taką treść, któraby dziennik nara- 
ziła ną represje karne, gdyby nie była sprawo- 
zdaniem z rozprawy sądowej. I tego rodzaju 
sprawozdania są rozchwytywane i czytywane, 
nietylko przez dorosłych, ale w wyższym je- 
szcze stopniu przez niedorostków płci obojga. 

Wileński Katolicki Związek rolek. 

  

o mistrzo 
zgromadził 

Międzynarodowy turniej tenisowy 
stwo jasnego Brzegu w Cannes, 
kilku wybitnych tenisistów. Z Polski startowa- 
li: mistrz polski Hebda i wicemistrz Tłoczyński. 
Polacy odnieśli wielki sukces, zajmując dwa 
pierwsze miejsca i rozgrywając między sobą 
final. Mistrzostwo w Cannes zdobył Hebda, 
który wygrał w finale z Tłoczyńskim w czte 
rech setach 0:6, 6:4, 6:3, 6:3. W ubiegłą so 
botę odbyły się w Budapeszcie międzyklubowe 
zawody lekkoatletyczne. W zawodach tych 
uczestniczyła również bawiąca w Budapeszcie 
Weissówna, mistrzyni świata w dysku. Weissów 
na zajęła pierwsze miejsce w rzutach kulą, osią 
gajac oburącz 21,06 mtr., a jednorącz 11,62 
mtr. Omawiane wyniki są lepsze od dotychcza 
sowego rekordu węgierskiego. Na zdjęciu na- 
szem widzimy po lewej stronie Hebdę, mistrza 
Cannes a po prawej Jadwigę Weissówna. 

L M i S T WARERZBET 

Cielens o polityce Litwy 
Jaunakas Zinas zamieszcza ciekawy wy- 

wiad z b. ministrem spraw zagranicznych Cie- 

lensem p.t. „Dokąd idzie Litwa?“ : 

Wojna polsko-niemiecka jest nieunikniona. 

Naprężenie między temi dwoma państwami jest 

znaczne. Wojna może się rozpocząć w najbliż- 

szym czasie. 

Federacja trzech państw bałtyckich, jest 

niezbędna. Cele Niemiec względem Litwy, Łoi- 
wy i Estonji są znane. Nacjonalistyczne Nie 1- 

cy się odradzają. Ciągną na wschód z tem więt- 

szym temperanfentem. Litwa przy swych krót- 

kowzrocznych przywódcach, może się znaleźć 

szybko w obliczu tragicznej katastrofy. 

Jakie stanowisko Litwa zajmie w wojnie 

polsko-niemieckiej? Litewskie sfery rządzące 

dążą jedynie do odzyskania Wilna, licząc na to, 

że bądź Polska, bądź jakiś pośrednik Wilzo 

Litwie zaproponuje. Polska wcale jednak nie 

myśli Wilna Litwie oddać. Sfery polskie się cie- 

szą, że rząd litewski się kuma z hitlerowshie- 

mi Niemcami. Dla stronników Polski Mocar- 

stwowej stanowić to bowiem może w razie wej- 

ny dobrą okazję do okupacji całej Litwy. 

W razie zupełnego zwycięstwa  niemiec- 

kiego, Niemcy nietylko odbiorą Litwie Kłajpe- 

dę, lecz pochłoną i całą Litwę. W razie poko- 

ju kompromisowego, Polska odda Niemcom Ko- 

rytarz Pomorski, zaś Niemcy zgodzą się, by 

Polska otrzymała nowy korytarz poprzez litew- 
ską Kłajpedę. W razie zwycięstwa polskiego, 
Polska położy kres niepodległości Litwy, jako 

sojuszniczce Niemiec. 

W chwili wybuchu wojny, Polska postawi 
Litwie ultimatum, co do stanowiska litewskiego. 

W wypadku niewyraźnej odpowiedzi litewskiej 
1 —8 dywizyj polskich w ciągu paru dni oku- 

puje Litwę. Polska dążyłaby w ten sposób dc 

Królewca przez Kowno. 

Sowiety nie ochronią Litwy przed tem: 

możliwościami. Sowiety i Polska pracują naa 

zbliżeniem przeciwko hitlerowskim Niemcom. 

Jeżeli kiedyś groziła Sowietom interwencja 

zbrojna, to właśnie teraz ze strony hitleryzmu. 

Dla większości Łotyszów niezawisła Litwa 

jest potrzebna dla ochrony niezawisłej Łotwy. 
Dowodem tego jest depesza ministra Mejero- 

wicza z 1920 r., która wstrzymała ofenzywę 
Żeligowskiego na Kowno. jednak, gdyby Litwa 
miała zostać sojuszniczką hitlerowskich Niemiec, 

stałaby się również wrogiem Łotwy. Los Lit- 

wy budziłby wtedy w Łotwie conajwyżej współ 

czucie. 

Litwa winna wyraźnie odpowiedzieć na 

pytanie „uo vadis Lituania?". Jedynie związek 
trzech państw bałtyckich uchronić może Litwę. 

Czy ta Litwa chce tego związku, czy woli ru- 

nąć w przepaść? (Wilbi). 

  

Nieth niebędzie nikogo, ktoby nie złożył odry na ratowanie Bazyliki Wileńskiej w dni 2 kwietnia |. I. 
  

  

Z DZIEJÓW TATARKI LITEWSKIEJ 
Gdy cała uwaga badaczy dziejów Ta 

- tarów litewskich skupiła się na mężczyz 
nach, nikt dotychczas nie powiedział sło 
wa o ich kobietach, a tego zachodu są 
one warte. 

Około sześciu wieków temu kobiety 
tatarskie, towarzysząc swym ojcom, mę 
żom i braciom przybyły do Litwy. 

W puszczach niewytrzebionych roz- 
poczęło się życie osiadłe; budowało się 
domy i zabudowania gospodarcze. Trze 
ba było walczyć о byt w bardzo cięż- 
kich warunkach, bo mężczyźni ciągle by 
wali w pochodach i na wojnie, którą 
Litwa w tych czasach prowadziła. Zagc 
spodarowanie przeto leżało na barkach 
kobiet, wyrostków i _ ludzi wiekowych. 
A gdy się z tem uporało, wszystko we- 
szło w swoją koleinę, i rozpoczęło się 
życie w nowych, całkiem odmiennych, 
lecz w każdym razie lepszych warun- 
kach, niż w stepach nadwołżańskich. 
Trzeba było zastosować się do surowego 
klimatu, obyczajów, otoczenia, które bez 
względnie nieprzyjaźnie odnosiło się d» 
pierwszych przybyszów, zmienić niektó- 
re swe obyczaje i nawyknienia i co 
najtrudniejsze — nauczyć się mowy ota- 
czającej ludności, bez czego nie mogły 
się nawiązać przyjazne stosunki, niezbęd 
ne przy współżyciu w nowej ojczyźnie. 
Trzeba było uzgodnić swe życie z chrze 
ścijanami, a tego można było dokonać 

wysokiemi morałnemi zaletami, których 
zresztą kobiecie tatarskiej nie brakowało 

Wobec małej ilości kobiet tatarskich. 
ks. Witold, mimo oporu kleru katolickie 
go, zezwala Tatarom żenić się z chrze- 
ścijankami. Do społeczeństwa tatarskic- 
go wkracza kobieta chrześcijanka. 

Haremów Tatarzy nie posiadali, być 
może w braku kobiet,. a bvć może chcieli 
zastosować się do obyczajów otoczenia. 
Tak czy inaczej kobieta chrześcijanka 
staje się panią, gospodynią domu, z ni- 
kim nie dzieląc swej władzy. Kobieta - 
Tatarka i chrześcijanka uczą się jedru 
od drugiej wszystkiego, co jest potrzeb- 
ne w życiu domowem i społecznem. Ko 
bieta chrześcijanka pozostaje wierna 
swej religji, ale dzieci jej wyznają Islam 
i przejmują w spadku po mieczu wszy- 
stkie tradycje swej narodowości. Był to 
wpływ nietylko ojców, ile podświadome 
uczucie, że należą do bitnego narodu, 
dla którego wielki ks. Witold był ojcem- 
dobroczyńcą. 

Tak było w pierwszych czasach prze 
siedlenia, a i później kobieta tatarska 
była doprawdy jedyną kierowniczką ca- 
łych pokoleń młodzieży. 

W. ks. Witold za ziemię nadaną szla 
checkim rodom Tatarów, wymagał od 
nich wojskowości; to samo było przy 
Skirgielle i po całkowitem zlaniu się 
Litwy z Polską. 

Panowie tatarscy wystawiali chorąg- 
iwie, lud biedny, a żądny sławy i nobi- 
litacji, wstępował do wojska, służąc w 
chorągwiach możnych panów litewskich 
i polskich;. było wonczas modne inieć 
na swym dworze chorągwie tatarskie, 
gdyż wierność i męstwo Tatarów były 
podówczas powszechnie już znane. 

Jasnem tedy się staje, że na kobiecie 
leżało wychowanie dzieci i wpajanie w 
ich dusze zasad Tslamu. 

Pielgrzymki do Mekki poczynają zna 
jomić Tatarów litewskich z Turcją. 

Pewne ograniczenia praw Tatarów 
za Zygmunta III, napady szlachty na ta- 
bory tatarskie i rozgromienie ich mie- 
nia i nieruchomości za Jana Kazimierza 
wywołało śród Tatarów słuszne rozgory 
czenie i chęć stworzenia sobie lepszych 
warunków życiowych. Rozpoczyna się e- 
migracja do Turcji. Część emigrantow 
wraca jednak na Litwę, lecz większa i- 
lość pozostaje w Turcji, osiedlając się w 
Azji Mniejszej, w Dobrudży, Białogro- 
dziei na prawym brzegu Dniestru. Ślą 
stamtąd do pozostałych na Litwie listy, 
zachęcając ich do emigracji. Halil basza 
z Silistrji wysyła do nich emisarjuszów. 
którzy podjudzają Tatarów do porzuce- 
nia Lechistanu i przesiedlenia się do 
Turcji. ! 

Nikt inny, jeno kobiety tatarskie sta 
nowczo oparły się temu. Rozumiały do- 
skonale, ile kłopotów, trudu, niewygód, 
będą miały przed sobą; nie uśmiechałc 
się im życie tułacze, a i w dalszem, wc 

  

dług opowiadań reemigrantów, obyczaje 
tureckie, jak np. zasłony na twarzach, 
nie nęciły ich wcale. Urodzone i wycho 
wane w Rzeczypospolitej Polskiej, zżyły 
się z nią, przejęły zdawiendawna oby- 
czaje Zachodu, i ukochały kraj, który 
stał się dla nich nową ojczyzną... 

i gdy doszła do nich fama, że pewna 
część Tatarów w czasie wojny tureckiej 
przeszła na stronę Turków, słały do nich 
listy, wzywając, aby prosili Jana Sobie- 
skiego o wybaczenie i wracali do'domu, 
do swych zagród, do żon, matek i dzie: 
ci. Im zawdzięczając, chorągwie Szach- 
mancera, Koryckiego i inne pozostały 
wierne Rzplitej, a i później oporniejsi 
opamiętali się i tak chłubnie odznaczyli 
się w wyprawie wiedeńskiej. 

Czasy króla Stanisława Augusta. Bar- 
ska kontederacja. Targowica. Nie chcąc 
należeć do Targowicy, szlachta opu- 
szczała swe siedziby, a ponieważ nikt z 
Tatarów do Targowicy nie przystał, a 
na gospodarstwie pozostawali jeno nie- 
dołęźni starcy i kobiety, to też swywo- 
la żołdactwa rosyjskiego przeszła wsze|l- 
kie granice: napadali na iolwarki, rabo- 
wali i palili. „Tak daleko — pisano do 
Warszawy — kozacy rozwolnieni są w 
swywoli, iż z kobiet polowanie robią, 
psami szczując. Osobliwie niegodziwym 
pożądliwościom swoim z uczciwych ko- 
biet ofiary robią, czego najwięcej z na- 
rodu tatarskiego pozostałe same w domu 
niewiasty doświadczają. 

Zwracali się ze skargą do króla Sta- 

  

nisława w dniu 6 lipca 1792 r. oficerowie w mych uszach opowiadania Aleksandra 
i towarzysze z pułków tatarskich. Pisa 
ły o tem do króla żony wojskowych, 
rzewnie uskarżając się na gwałty i be- 
zeceństwa żołdactwa i prosząc o obro- 
nę, a podpisując podanie „wierne pod- 
danki z pod komendy Azulewicza pułko- 
wnika”. 

Widząc jednakże, że z pomocą nikt 
im nie śpieszy, organizowały się, wzięły 
się za oręż i niejednokrotnie stawiały 
śmiały opór grasującym hultajom. Czy- 
ny te przeszły do historji i dotychczas 
przechowały się w pamięci Tatarów. 

Przyszły wojny napoleońskie, powsta 
nia listopadowe i styczniowe. Kobieta 11 
tarska i tu zaznaczyła swój udział, wy 
prawiając swych mężów i synów ma 

wojnę. Schorzała i stara matka kapita- 

na Bielaka, w otoczeniu kobiet, opierając 

się o ramię córki, stoi na drodze, żegna 

i błogosławi swego syna i oddział Ta- 
tarów, śpieszących do korpusu Różyckie- 
go w czasie powstania listopadowego. 
Kapitan Bielak ginie pod Wierzbicą i o 
jego śmierci poetycznie podaje E. Calli- 
er: „Kula przeszyła mu serce. Głośnyni 
jękiem zapłakała tatarska drużyna, pała- 
szami wykopali grób swemu bratu przy 
wódcy, dziki kamień na nim położyli, łzą 

smutku skropili i kamień i ziemię. My 
ślą smutku żałowali za poległym i sie- 
dli na kon“. 

Powstanie styczniowe. O niem ucze- 
stnicy, wszyscy z Suwalszczyzny, opo- 
wiadali swym bliskim. Dźwięczą jeszcze 

"lak)... Kobiety agitują, 

Buczackiego (Mulbasa), Aleksandra A- 
chmatowicza z Borowszczyzny, Chady- 
dży Kryczyńskiej z Szyłane, ojca mego 
Adama, Walerjana Staniszewskiego (Po- 

szyją plecaki, 
przewożą od granicy (Suwalszczyzna) 
broń i amunicję, opiekują się dziećmi 
bez różnicy wyznania, przechowują w 
majątkach broń, wyprawiają zagranicę 

poszukiwanych, a gdzieś na dalekiej Sy- 
beiji zacna niewiasta śpieszy z pomocą 
zesłanym, wspiera ich moralnie, zawsze 
chętna, oddana, współczująca, staje się 
dla ziomków aniołem opiekuńczym. 

Większe jednak zasługi ma za sobą 
kobieta tatarska w tem, że jej to zaw- 
dzięczając dotychczas  przechowały się 
prawie nieskazitelnie prastare tradycje 
latarów i wysoka moralność kobiet, 
pie poddająca się nowoczesnym poglą- 
dom. 

Stojąc twardo na straży ogniska do- 
mowego, kobiety dotrzymują kroku męż- 
czyznom, kształcąc się w wyższych u- 
czelniach, aby i w dalszem być im Nise 
nemi towarzyszkami. 

Oglądam się myślą wstecz, stuiccia 
przechodzą przede mną, widzę kobicię 
tatarską, która jak była kiedyś godia 

najwyższego szacunku, taką pozosti:a 
dziś. Stefan Tuhan-Baranowski.
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$morgonska literatura 

Rada Wileńskich Związków Artystycz 
nych rozsyła uprzejme zaproszenia nastę- 

pującej treści: 
— Jaśnie Wielmożnym Państwu Dobro- 

dziejom przesyłamy ten liścik z oznajmieniem, 
jako pierwszego kwietnia 1933 roku, o 10 z 
wieczora, klub nasz, mianowicie S m o r g 0- 
m j ę, otwierając, w serdecznem  życzeniu 
jesteśmy powitać Państwa dnia tego w naszych 
niskich prograch. Prosimy pięknię odmową nie 
wydawać na nas dekretu, tylko i owszem, 
pójść na Ostrobramską, gdzie Bazyljanie, w 

= dziedziniec, a tam nie pominąć naszego skto- 
mnego przybytku. Że czasy teraz przyszły nie- 
wdzięczne i srogie, pomimo dusznej chęci, 
po 2 złote życzliwego gościńca przyjąć będzie- 
my zmuszeni, a także potrochu za jadło i na- 
pitek. Niechże Państwu o to będzie bynaj- 
mniej. W ręce Państwa perswadujemy i. szcze 
rem sercem czekainy. Gospodarze. 

Takie jest smorgońskie zaproszenie. 
Nie wartoby było zastanawiać się nad 
niem, gdyby nie to, že „Smorgonja“ и- 
lokowała się w murach  bazyljańskich 
(Cela Konrada!) i że jej współtwórca* 
mi są literaci. Jak mogli właśnie literaci 
pozwolić na rozsyłanie zaproszeń, zre- 
dagowanych w taki sposób?... Sądząc z 
wyrazów: dekret, duszny i in., jest dą- 
żenie do udawania staropolszczyzny; na- 
tomiast „jesteśmy w życzeniu' „perswa- 
dować w ręce państwa, lub „będzie 
bynajmniej* — są to „kwiatki* ozdobnej 
mowy naszej szlachty zagrodowej, zasto- 
sowane jednak całkiem niewłaściwie. 

Autor tekstu dowiódł, że nie zna ani 
języka staropolskiego, ani gwary wileń- 
skiej, a nawet nie umie poprawnie wy- 
słowić się po polsku. Jakże można by!o 
powierzać mu układanie tekstu zapro- 
szeń? | zg] 

Apelujemy do prezesa Zw. Literatów 
p. W. Hulewicza, aby stanowczo zapro- 
testował przeciwko tym  smorgońskim 
żartom, których ofiarą pada dostojna 
mowa połska — skarb narodowy. Lite- 
raci muszą być stróżami tego skarbu i w 
żaden sposób nie powinni pozwalać na 
kiepskie dowcipy, dowodzące nietylko 
ubóstwa inwencji, ale i braku znajomo- 
ści języka polskiego. 

Niech to panowie malarze robią ra 
własną odpowiedzialność! I nie na grun- 
tie Związku Literatów!.. W. Ch. 

—— 

Nowe wladze Związku 

Oficerów Rezerwy 
Na Walnem Zgromadzeniu Koła*Wileń- 

skiego Związku Oficerów Rezerwy, odby- 
tem w dniu 26 marca br., został wybrany 
zarząd koła na rok 1933-34 w, składzie jak 

następuje: 

Prezes: Obiezierski Michał kpt. rez,— 

wiceprezesi: I-szy mgr. Młynarczyk Ka- 
zimierz por. rez, II-gi Hajdul Kazimierz 
por. rez., III-ci Erdmam Antoni pow. wez. 

Członkowie zarządu: Kondwatowicz Mi- 
kolaj por. rez, Kanpdaicz Czesław por. 
rez., Bamio Antoni ppor. -rez., Gąssowski 
Zygmunt ppor. wez., Zawadzki. Władysław 
por. rez., Biwam Kdmund por. mez., Soko- 
łowski Władysław mjr. em, Walezykowski 
Wacław por. wez. Domaradzki Antoni por. 
rez., Wolski Tadeusz ppor. rez,, Rytel Zy- 
gmmnt pehr. rez, Piszczek Tudwik ppor. 
rez., Dudycz Kazimierz pchr. rez., Lemi- 
szej ski! Wiacław ppor. rez., Ślusarski Zbig 
-niew pehr. mez., Fela Józef kpt. wez., Mar- 
kowski Konstanty pehr. rez., Korecki Mie- 
czysław ppor. rez,, Kiewlicz Czesław ppor. 
rez. 

Kemisja rewizyjna: Domański Broni- 
sław płk. em., Wiśniewski Antoni ppor. 
rez., Bronakowski Wiładysław ppor. wez.— 
Zastępcy: Gulewicz Piotr ppor. rez., Han- 
ka Jam por. rez, 

Ponadto do zarządu weszli automaty- 
eznie przewodniczący poszczególnych Sek- 
zyj zawodowych koledzy: Kozłowski Eu- 
genjusz mjr. em., Minkiewicz Antoni por. 
rez., Glatman Juljusz por. wez. Alksnin 
Fortunat ppor. lek. rez. 

Delegatami Koła Wileńskiego ZÓR na 
$-my Zjazd Delegatów Okręgu W ileńskie- 
go ZOR. w dniu 29 i 30 kwietnia br. zosta 
Ё wybrani: Obiezierski Michał kpt. rez., 
M iynareczyk Kazimierz por. wez, Hajdnl 
Kazimierz por. wez, Erdman Antoni por. 
rez., Kondratowiez Mikołaj por. wez., Gąs- 
sowski Zygmunt por. rez, Domaradzki Am 
toni pon. rez., Biwan Edmund por. mez,, S0- 
kołowski Władysław mjr. em., Wiallezykiow- 
ski Wacław: por. mez., Zawadzki Wiłady- 

_ sław por. rez., Bronakowgki Stefani ppor. 
rez, Wolski Tadeusz ppor. rez, Lemiszew- 
ski Wiacław ppor. rez, mgr. Ostrowski 
Wineenty por. rez, Fela Józef kpt. rez., 

__ Pożawyski Kazimierz por. p. r., Kowialski 
— Wacław por. mez., Minski /Witold ppłk. irez., 

Koztowski Eugenjusz mjr. em, Alksnin 
Fortumat ppor. lek. rez. Glatmani Juljusz 
por. nez., Profie Stanisław mjr. em., Gule- 
wicz Piotr ppor. irez., Sawieki Apolonjusz 
por. wez. Tumski Zbigniew por. rez., Za- 
niewski Józef ikpt. rez., Szyszkowiski Bo- 
lesław mjr. nez. | 

Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 
„Święta Oficera Rezerwy”, ponadto znacz- 
ną większością głosów dało sankcję nowe- 
mu zarządowi ustalenia stosowania rygo- 

_ rów względem kolegów, niewypełniających 
rozkazów zarządu, 

—=0-0-0=— 

Akcja Misyj Dworcowych 
ь Według informacyj Polskiego Komitetu 
” Walki z handlem kobietami i dziećmi 

ogólna liczba podróżujących młodych ikio- 
biet, które korzystały w wolku 1932 z pomo- 
ey Misyj Dworcowych wynosiła 109.372, 
W tem było: 2.854 cudzoziemek, 42.969 
kobiet poszukujących pracy, 11,755 emig- 
Tentek i remigrantek, Różne informacje 0- 
trzymało 54.295 podróżnych; liczba udzie- 
łonych noelegów wyniosła 74.587 w tera 
30.939 noclegów bezpłatnych. Zaopiekowa- 
no się na dworcach kolejowych i uwolmio- 
no od mieporządnego towarzystwa 11.602 
dziewcząt; 'wyrobiono posady 2.647 kobie- 
tom. Z pożywienia i innych świadczeń iko- 
Tzystallo 67.318 podróżnych. 

Główna alkeja w tej dziedzinie spoczy- 
wa w rękach Katolickiego Towarzystwa 
Opieki nad dziewczętami. 
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RILION ORYWATELI 
składających swe oszczędności 

| „ Bo K> © 

to najlepszy dowód zaufania do tej Instytucji. 

Suma wkładów oszczędnoś ciowych wynosi przeszło -— 

416 ĄILJIGRÓW ZŁOTYCH 
P. K. O. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje". 

swym kiljentom tajemnicę wkładów. 

  

Wymówienie pracy personelowi magistratu 
ZAAKCEPTOWAŁA KO MISJA FINANSOWA 

# 
WILNO. Sprawa zaleconej przez woje- 

wództrwo obniiżki pensyj pracdainikow miej 
skich, przez skasowanie 10 proc. dodatku 
komunalnego, znalazła się przedwiczoraj na 
posiedzeniu radzieckiej komisji finamso- 
wej. С 

Komisja po zaznajomieniu się ze stano- 

wiskiem magistratu, zaakceptowała winio- 
sek wymówienia z dniem 1 kwietnia pracy 
całemu personelowi magistratu, z tem, że 
obniżone pobory będą obowiązywały od 1 
lipca, a mie jak przewidywało wojewódz- 
wio — od 1 kwietnia, 

Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny 
W ciągu miesięcy marca i kwietnia Zwią- 

zek Strzelecki organizuje na terenie całego kra 
ju wielkie strzelania pod wezwawiem „19 strza 
łów ku chwale Ojczyzny'. 

W Wilnie dnia 2 kwietnia rb. tj. w niedzie- 
lę wszystkie strzelnice miasta, a mianowicie: 
strzelnica miejskiego komitetu WF i PW na 
Pióromoncie, strzelnica kolejowego PW (przy 
dworcu kolejowym, obok mostu dla pieszych) 
strzelnica 3 baonu Saperów Wil. (wejście od 
ul. Kościuszki) i strzelnica straży ogniowej 
(Dominikańska 2) otwarte będą od godz. 9 do 
16 dla obywateli, którzy zechcą swą niezłom- 
ną wolę obrony granic państwa zadokumento- 
wać dziesięcioma  celnemi strzałami. W dniu 
tym każdy prawy obywatel bez względu na 
wiek, zajęcie, czy płeć, zgłosiwszy się na naj- 
bliższej strzelnicy, odda swych 10 strzałów ku 
chwale Ojczyzny. 

Strzelanie wyłącznie z broni małokalibrowej. 
Broń na miejscu. Tarcze „Obrony Narodowej“ 
i amunicję nabywać można na miejscu (ra 
każdej strzelnicy) za opłatą 1 zł. Kto wypcini 
warunki, przewidziane regulaminem O. S. uzy 
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 PRRENNKNOMNKSS 

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

Z DNIA 30 MARCA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: +9. 

"Temperatura najwyższa: 

Temperatura naj. sza: 

Opas: 

Waiate. poiudniewc - zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem lekki spadek ciš- 

nienia. 

Uwagi: dość pogodnie. 

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

Rano naogół chmurno i miejscami mglisto. 
Potem rozpogodzenie. Cieplej. Słabe wiatry 

miejscowe. 

FB. 

PL" 
   

  

MIEJSKA 
— REMONT B. RATUSZA. — Latem 

roku bieżącego magistrat ma zamiar przy- 

stąpić do odpowiedniiego wemontu gmachu 

b. ratusza przy ul. Wielkiej. W mależycie 

odrestaurowanym gmachu ma być roz- 

mieszczona część biur magistrackich. 

— RYNEK ŁUKISKI BĘDZIE ZLI- 
KWIDOWANY. — Projekt magistratu w 
sprawie uporządkowania targowisk miej- 
skich, przewiduje m. in.  zliktwiidowanie 
rymku na Łukiszkach. Dokąd targowisko z 
Łukiszek zostanie przeniesione jeszeze nie 

wiadomo, Mówi się jedyniie 0 rozszerzeniu 
rymiku na ul. Zawalnej. 

MIEJSKIE SUBWENCJE SIPO- 
LECZNE. — Z uwagi na ciężką sytuację 
miasta, magistrat: zredukowiał w mowym 
preliminarzu pozycję subwencji ma cele 
spoleczne do 15 tysięcy) złotych z tem, że 
subwenejomowanie alkcji społecznej będzie 
się odbywało w! wypadkach naprawdę za- 

sługujących ma poparcie. 
— O NIŻSZY CENNIK ELEKTRYCZ- 

NY. — Wileńskie władze administracyjne 
prowadzą z zarządem miasta rozmowy na 

temat: potrzeby rewizji cennika elektrycz- 
mego dla abonentów, elektrownii miejskiej. 

Nowa kalkulacja cen będzie przepno- 

wadzona na podstawie obowiązujących о- 
becnie zmiżonych stawek cen węgla. Spo- 
dzidvač się należy, że zniżka cennika ma- 
stąpi już w najbliższych tygodniach. 

— KSIĄŻKI PORZĄDKOWE W DO- 
MACH. — W związku z nastaniem okresu 
wiosennego, policja przystąpiła do spraw- 

dzania zapisek w domowych książkach po- 
aządkowiych, w celu zorjentowania się w 
kolejności remonitów, nakazanych jeszcze 
m roku ubiegłym, 

— REGULACJA BRZEGÓW WILJI. 
Woda na Wilji zwolna dochodzi do nor- 
malnego poziomu. Z chwilą całkowitego 
opiald nięcia wody i ocieplenia, wydział dro- 

gowy! magistratu wznowi: przertrvane w « 
kresie ruszania lodów! roboty regulacyjne 
brzegów Wilji 

SKARBOWĄ 

— PŁATNOŚCI .PODATKIOWE. Do 15 

kwietnia: przypada tenmin płatności 1-szej 
raty zryczałtowanego państwowego podat- 

ku przemysłowego za! rok 1933. 
Do 15 ikwietnia płałtmia jest zaliczka 

madzwiyczajnego podatku od dochodu, osią 

gniętego przez miektóre zajęcia zawodowe, 
a mianowicie notarjuszy, pisarzy hipotecz- 
mjych, komorników. - 

W «ciągu kwietnia płatna jest pierwsza 

ska jednocześnie „Odznakę Strzelecką” klasy 
11! względnie Il-ej. 

Strzały te oddamy z broni polskiej, polską 
amunicją, ażeby silniej jeszcze zadokumento- 
wać, że do obrony kraju nie potrzeba nam cu- 
dzej pomocy, i że ufni we własną siłę i włas- 
ną niezłomną wolę, potrafimy każdemu wrogo 
wi stawić czoło. Od obowiązku tego uchylić 
się nie wolno nikomu. Polska, kraj otoczony 
licznymi pożądliwie na nas spoglądającymi 
wrogami, liczy na każdego z nas. Ten, kogo 
zabraknie w szeregu, wzmacnia siły wroga, 
staje się więc jego sprzymierzeńcem. 

Spełńmy więc wszyscy nasz obowiązek 
Niech setki tysięcy celnie odstrzelanych w cią 
gu tego dnia tarcz świadczą nieodparcie, że 
każdy kto zachłanną ręką odważy się sięgnąć 
po nasze ziemie, spotka się z gradem celnych 
strzałów. Niech strzały te rozbrzmią w całej 
Polsce, wrogom na ostrzeżenie ,a swoim na о- 
tuchę. 

Niech więc na strzelnicach nie zbraknie ni- 
kogo. Każdy Polak, każda Polka niech oddadzą 
10 strzałów ku chwale Ojczyzny. 

  

ONIKA 
półroczna rata państwowego podatku grun 
towego. 

Do 30 Kwietmia plalima jest opłata od 

safesów (schowków), potrącona na rzecz 
bezrobotniych przez przedsiębiorstwa, wy- 
najmujące skrytki, wi ciągu marca. 

Do 15 kwietnia winna być wniesiona 
do kas skarbowych wpłata przez produ- 
centów żarówek elektrycznych z tyłułu po- 
branych mia irzecz funduszu pracy w mar- 

cu br. od żarówek. 
KOLEJOWA 

— Poczynania kolejowego Koła Pań LOPP 
Powstałe przed kilku tygodniami kolejowe koło 
pań, przystąpiło do energicznego realizowania 
swych planów. Na czoło wysuwa się werbu- 
nek nowych członkiń, pomimo, że koło iiczy 
ich w tej chwili ponad 60. Niezależnie od akcji 
werbunkowej prowadzona jest praca w kierun 
ku szkolenia swych członków. W chwili obec- 
nej odbywają się staraniem koła zorganizowa- 
ne informacyjne kursa obrony przeciwgazowej 
i przeciwlotniczej, na które uczęszcza około 
50 słuchaczek. <eleim wydatniejszego zasilenia 
funduszu lotniczego staraniem zarządu koła w 
czasie powielkanocnym zorganizowana zosta- 
nie zabawa pod nazwą „bal perkalikowy”. 

SZKOI NA 
— DOZYWIANIE DZIECI W SZKO- 

ŁACH POWSZECHNYCH. — Popierające 
usilnie akcję dožymiamia ibiednych dzieci 
w szkołach powszechnych, magistrat prze- 
znaczył! ma ten cel 68.400 zł., które będą 
wypłacane eo miesiąc w różnych ratach 
przez cały: rok szkolniy 1933-34. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt z przezroczami. pod tytutem - - 

„Gotyk wileński*, — Dnia 1 kwietnia 33 r. o 
godz. 6 p. p. w lokalu państwowego gimna- 
zjum im. Juliana Słowackiego (Dominikańska 
3) odbędzie się staraniem Koła Krajoznawcze- 
go im. J. Kasprowicza przy wymienionem gim 
nazjum odczyt z przezroczami p.t. „Gotyk wi- 
lenski“. 

Odczyt wygłosi p. Adam Krzemień, sekre- 
tarz Polskiego T-wa Krajoznawczego. 

— Rada Towarzystwa Prawniczego imie- 
nia Ignacego Daniłowicza zawiadamia, że dnia 
31 marca 1933 r. o godz. 8 wiecz. w gmachu 
Sądów, Mickiewicza 36 odbędzie się referat 
mecenasa Aleksandra Mogilnickiego na tema*: 
„Nowy kodeks karny*. Goście mile widziani. 

— Walne zebranie inwalidów. Zarząd 
oddziału wileńskiego Legji Inwalidów Wojsk 
Polskich zwołuje do Wilna w lokalu przy ul. 
Zawalnej 1 (sala Kresowego Związku Ziemian) 
na dzień 2 kwietnia 1933 roku na godzinę 10 
w pierwszym terminie, a z ważnością bez 
względu na ilość obecnych na godzinę 10 m. 
30 w drugim terminie doroczne walne zebranie 
członków oddziału z następującym porządkiem 
obrad: 

1) zagajenie prezesa oddziału; 2) wybory 
prezydjum zgromadzenia; 3) przemówienie pre 
zesa zarządu głównego LIWP; 4) sprawozda- 
nie: a) zarządu oddziału; b) komisji rewizyj- 
nej; c) sądu koleżeńskiego; 5) wybory władz 
a) zarządu oddziału; b) komisji rewizyjnej; 
c) sądu koleżeńskiego; d) delegatów na zjazd, 
6) wolne wnioski. 

— Zebrania związku spółdzielni polskich. 
W Wilnie dnia 2 kwietnia odbędą się w lokalu 
St. Techników przy ul. Wileńskiej 33 następu 
jące zebrania przedstawicieli spółdzielni tegoż 
Związku: 

1) Nadzwyczajne zgromadzenie (sejmik) 
dnia 2 kwietnia rb. o godz. 9 m. 30 z porząd 
kiem obrad: 1) zagajenie i wybór przewodui- 
czącego; 2) wybory jednego radcy do Izby 
Przem. - Handl. w Wilnie; 3) zakończenie ob 

rad. ; 
Wszyscy delegaci przybywający z okolic 

odległych więcej niż 30 km. od Wilna korzy- 
stać będa w drodze powrotnej ze zniżki kolejo 

wej. 
— Zarząd Cechu Jubilerów, Bronzowników 

Grawerów i Zegarmistrzów w Wilnie powia- 
damia, że doroczne walne zebranie członków 

„odbędzie się w piątek dnia 31 marca rb. o 
godz. 1930 w sali Resursy Rzemieślniczej —- 
Bakszta 2. Zarząd. 

— Zebranie odczytowe Związku Hodow- 
ców Drobiu w niedzielę 2 kwietnia rb. o godz. 
4 po poł. odbędzie się w dużej sali Pracowni 
Przyrodniczej, — (wejście z Małej Pohulanki 
przez bramę zwierzyńca). Na porządku dzien- 
nym referat inż. p. S. Radeckiego - Mikulicza 
asyst. Zakładu Hodowli Zwierząt USB pt. — 
„Hodowla kur Rodajlend w Mitterndorf pod 
Wiedniem'* (wrażenia z wycieczki naukowej). 
Referat urozmaicony przezroczami. Wstęp bez 
płatny, goście i sympatycy mile widziani. — 
Po referacie dyskusja, komunikaty Związku. 

RÓŻNE 
— Wyjazd prezesa Wyszyńskiego. Dnia 

31 marca prezes Sądu Apelacyjnego p. Wa- 
cław Wyszyński wyjechał do Nowogródka w 
sprawach służbowych. 

— Nowa piacówka prasowa w Wilnie. — 
Dowiadujemy się, że z dniem 31 marca rb. zo В 
staje otwarta agencja . prasowa pod nazwą W dniu tym na całym obszarze Rze- 
„Bałtycka Ajencja Prasowa" (BAP). Pierwszy Czypospolitej odbędzie się zbiórka na 
serwis prasowy ma się ukazać za kilka dni. fundusz Komitetu Ratowania Bazyliki i 

Właścicielem i redaktorem naczelnym Bał gq wyników tej zbiórki będzie zależał 
tyckiej Agencji Prasowej jest p. Aleksander że 
Budrys - Budrewicz. Redakcja i administracja ZaKTeS dalszych robót, a tem samem 

losy Bazyliki. BAP-u mieści się przy ul. Jagiellońskiej 6. ы > 
— TEATRY I KINA NA RATOWA- Zwracanie się do ofiarności spoie- 

NIE BAZYLIKI WILEŃSKIEJ. — Dzień czeństwa jest, siłą konieczności, zjawi- 

2 kwietnia br., wiemy wszyscy, jest skiem w ostatnich czasach bardzo roz- 
„Dniem Ratowania Bazyliki (Wileńskiej* powszechnionem. Mamy przeróżne „dni“, 
ma terenie całej Polski, nie więc dziwnego, mamy całe „tygodnie*, kiedy wskazuje 
że dzień ten będzie pod szczególnym zma- się społeczeństwu na te, lub inne potrze- 
kiem ofiamnlości w: samem Wilnie. Dzięki by wiełkiej wagi i żąda się od niego 
jniejatywie Komitetu Ratowania Bazyliki ofiarnego wysiłku. Potrzeb tych — pala- 
o as ŚĆ ka IU EO si 45 cych, olbrzymich — jest wiele, bardzo 

chód m dntu 2 dawieśnia (hr. na cele jRato- Wiele. To też zaczyna się już przytępiać 
wania Bazyliki, Za tealimami poszly wszyst wrażliwość społeczeństwo na odezwy i 

kie kina, a więc Rewja, Casino, Helios, nawoływania. || S kė 
Pan, Lux, Światowid, Adria, Hollywood i Dzień Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
Wir, które ofianowały 3 procent od wszyst powinien jednak poruszyć całe polskie 
kich przedstawień filmowych od sumy Społeczeństwo, a przedewszystkiem spo- 
brutto. Nie wątpimy, że wiszystkie nasze łeczeństwo wileńskie. Nie mówiąc już o 
teatry i kina wi dniu tym będą pełne, po- tem, że ratowanie jednej z najstarszych 
winny być przepelnione, w ten bowiem spo świątyń wileńskich, miejsca spoczynku 
sób przyczynimy się także w wydatny spo- świętego Królewicza Kazimierza, króla 
sób do powiększenia fumduszów na potrze- Aleksandra, królowych Elżbiety i Bar- 
by dalszych prac i robót dokoła matqxania A 

bary, oraz serca króla Władysława IV, 
jednego z najwspanialszych pomników na- 

wspaniały przykład 

Najbliższa niedziela, 2 kwietnia  r.b. 
będzie „Dniem Ratowania Bazyliki Wi- 

lenskiej“. 

szej kultury. :A więc należy oczekiwać ca- 
łego Wilna w teatrach i kinach. 

‚ — Zarząd Związku Absolwentów Gimna- 
zjum jezuitów w Wilnie, podaje do wiadomo- 
Ści członków, Związku, że zebranie ogólne od- 
Pa. w dnia 2 kwietnia o godz. 1i-ej. 

ównocześnie przypomina się, że od dni ay szt AA 
3 kwietnia, cienie ok 14, odbywać RE . Dzień 2-go kwietnia rb. — Dzień Ratowa- 
będą rekolekcje, prowadzone przez ks. dr. y. Dia Bazyliki Wileńskiej — Dzień Ofiarnoś:i 
Kucharsńiego — członka honorowego Związku. Społecznej — zostaje poprzedzany samorzutne 

— Owiczóda tlsoczkia_— W” dh 31 mał l akta УВНО ЕО НАНО Оа 2 
ы . oOwiczówny, znanej i 'cenioneį poetki, oraz 

> rb. od godziny 8 rano do godz. 11 „min. 30 Włodzimi K ka, znanego i lubianego 

3 baon saperów „przeprowadzać będzie ostre artysty malarza. P. Kazimiera liłakowiczówna 
ćwiczenia minerskie w rejonie Pośpieszki i ofiarowała 60 egz. swego zbiorku poezyj, każ 

wsi Aszegiery. dy egzemplarz zaopatrzyła własnoręcznym pod 
— NAPRAWA I BUDOWA SZOS. — ża P. Włodzimierz zę a wspa- 

i ой аанаа : mysla Nialy obraz, rysowany kolorowem piórkiem p. 
BS nid ary inc mn ei t. „Jezioro Iešne“. Zbiorki poezyj Kazimiery 
mących z Wilna do po: Broz 4 Iłakowiczówny ukażą, się w sprzedaży w dniu 
iwiesiasak”1P ito ada ż a 2 kwietnia rb. przy stolikach na ulicy, w księ 

Przed mobilizacją ofiarności 
— jest nakazem narodowego sumienia, 
— ale i to uwzględnić należy, że wysi- 
łek, wymagany od narodu nie jest wielki 
i może być jednorazowy. 

Kosztorys całokształtu robót ratow- 
niczych uwzględnia sumę zł. 800 tysięcy. 
Jest to suma, jak na możliwość całego 
narodu, bardzo mała. Gdyby dajmy na to, 
w Wilnie, z 200 tysięcy mieszkańców 
znalazło się chociażby 50 tysięcy i każ- 
dy dał po dwa złote, jużby samo Wilno 
dało sto tysięcy złotych. Nie każdego, na- 
turalnie, będzie stać na dwa złote, będą 
ofiary groszowe (tem zresztą  cennie:- 
sze), ałe wielu i wielu z nas stać na 
kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt ztotyci. 

O to właśnie chodzi, aby każdy z nas 
przejął się sprawą ratowania Bazyliki, 
jako sprawą sumienia narodowego i że 
by zdobył się na jak największy wysiłek. 
Mimowoli wytworzy się pewna rywali- 
zacja miast, więc wydałibyśmy o sobie 
jak najgorsze świadectwo, gdybyśmy się 
znaleźli na szarym końcu ofiarodawców. 

A więc — pamiętajmy o zbliżającej 
się niedzieli, o naszym, wileńskim Dniu 
Ratowania Bazyliki, — dniu, który zje- 
dnoczy całą Polskę we wspólnej trosce 
o losy zagrożonej Świątyni. 

ofiarności Kazimiery 
Iłłakowiczówny i Włodzimierza Korsaka 

NA RZECZ RATOWANIA BAZYLIKI WILEŃSKIEJ 

garniach, zamówią je bibljoteki szkolne, woj- 
skowe itd.. Cena 1 egz. — 5 zł. Ten hojny dar 
Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej przyjąi 
wdzięcznem sercem, niechże społeczeństwo nie 
zawiedzie swej ofiarności. 

Pięknym przykładem czynnej ofiarności wy 
przedzili ofiarność Wilnian Iłłakowiczówna i 
Korsak, wskazali przez to drogę dla wszystkich 
innych — ten piękny przykład niewątpliwie 
znajdzie naśladowców. Ofiarność społeczna na 
tak wspaniały i szczytny cel okaże się nie- 
wątpliwie tak wielką, jak wielkie są potrzeby. 
Vivant Sequentes! 

gistratami i sejmilkami pnojekty budowy SET INS ETO TEO 
w okresie letni rych. 15, ś ż PODA ienė ną 50-groszówkę. Kozłowski zeznał, że fałszy- 

TEATR I MUZYKA we monety dał mu nieznany osobnik, za sprze 

‚ — — Teatr Wielki na Pohulance. — dziś 31.1) dane mu artykuły spożywcze. : 
z powodu próby generalnej „Czerwonej limu- „V biurze meldunkowem przy ul. Koń- 
zyny* — nieczynny. skiej 1 zatrzymano Boguszewicza Józefa (św. 

Pierwszorzędną obsadę „Czerwonej limu- = bos L puszczenia w obieg 
zyny“ tworzą p.p.: Koronkiewiczówna, Łado- "SZYWEl PA le 3 
siówna, Elwicki, Janowski, Koczyrkiewicz, Ło- — Echa zajść studenckich. — Pod- 
dziński i dyr. Szpakiewicz. czas niedawnych awantur studenckich, 
S sa „modernistyczne wnętrza stworzył za udział w niedozwolonej <-demonstracji 
ŻEM ad odj OAI na ul. Mickiewicza policja zatrzymała 5 

tni! Czarodziejska baśń W. Śtanisławskiej „w Studentów. | : : 
szponach czarownicy”, ukaże się nieodwolai- Troje z nich: Gucewicza, Rosołowi- 

nie po raz ja ES najniższych o: pro- czównę i Cydzika ukarał sąd starościń- 

Polsanta. w adędziek 2 o godz © w mi. Ei Dane GAl po zajściach. Sprawy Do” 
Dla wycieczek szkolnych specjalne zniżki! zostały ch dwóciŃstudentów : Gradalin- 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzieię skiego i Dobuszyńskiego odbyły się 
2 kwietnia o godz. 4 po poł. doskonała kome- właśnie onegdaj. 
dja „Omal > o» L X 50 Grądalskiego skazano na 40 zł. grzy- 
proc. zmizonych ze znakomitym aczynńskim w c, s & £. z. s 
roli głównej. W niedzielę wieczorem po raz "TV; Dobuszynskiego zaś uniewinnicno. 
drugi „Czerwona limuzyna”. Z pośród skazanych zaraz po zajś- 

— Najbliższy „Tani poniedziałek* będzie ciach jedynie Cydzik złożył odwołanie 
cstatniem przedstawieniem, wspaniałej sztuki. qo sądu okręgowego. Kary wymienione 

dale e. przed lustrem". Ceny pro- posołowiczównie i Gucewiczowi upra- 
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy El. womceniły się. Również uiścił grzywnę 

ny Gistedt. Dzisiejsza premiera rewji „Pociąg w wysokosci 100 zł. członek OWP Dro- 
wiosenny". Dziś o godz. 8,15 premjera nowej zjowsk: skazany przez sąd starościński 

7 rewji „ypociąg wiosenny” zawierają- a tiks УР 2 
j- barwnych numerów. rogram zawie- © Е я, 

ra najnowsze przeboje: piosenki, skecze, mo- į POŽAR Ww SAMOCHODZIE. == NB R: 
nologi, tańce i ewolucje, na tle oryginalnie ei AL należącem а 

а > z | Ha. . p. leg. 1 narazie  nieustalon 
pomyślanych dekoracji według projektu j. Ha zapalił się motor. Ogień został ugaszony przez 
wryłkiewicza. Całość w opracowaniu reżyser- 
skiem K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Kierowni- 7 Szukszta Aleksandra przed przybyciem 

straży. ctwo muzyczne M. Kochanowskiego, Choreo- 
graija — Wł. Morawskiego... W wykonaniu — ZEMSTA B. ŻONY. — P. Romuald 
bierze udział cały zespół artystyczny z Elia Sadowski (W. (Pohulanka 5), idąc ulicą 
a — na czele. W rewji wywołała Ząawalną, spotkali swoją byłą małżonkę, 

wielkie zainteresowanie. Zniżki ważne. IRS a i 2 chwilowej mieu- 
— Popołudniówka niedzielna w „Lutny* Która korzystając 2 zale ostrze szydła. 

Ciesząca się wielkiem powodzeniem melodyjna WaW T ^ E о do szpitala, 
operetka Lehara „Wesoła wdówka” ukaże się | Sadomiskiego odwieziono do ю 
w najbliższą niedzielę na przedstawieniu popo- bowiem stwierdzono, że część szydła z po- 
łudniowem po cenach zniżonych. Obsada pre- wodu ułamania się, pozostała w ciele. - 
mjerowa. W roli głównej znakomita artysthe 
Elna Gistedt. 

— Ociemniaty wirtuoz lmre Ungar wysią- 
pi w jutrzejszym koncercie symfonicznym w 
sali Konserwatorjum (Wielka 47). Posiadający 
już rozgłos Światowy laureat ostatniego kon- 5 AM 
kursu szopenowskiego odegra z towarzyszeniem Rozpoczęte z dużem opóźnieniem wczo- 
orkiestry dwa koncerty fortepianowe: Bacha i rajsze posiedzenie Rady Miejskiej nie ob- 
Beethovena. : J. fitawulio w momenty ciekawe. Porządek 

Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż bile- dzienny zawierał szereg Spraw. formal- 
tów w „Orbisie* — Jagiellońska 1. AE ma oski nagłe, obydwa zgłoszone 

przez PIPS, poruszały sprawy drobne. 

Jeden z mich (w sprawie asygnowania 

1000 złofych na dokarmianie dzieci straj- 

ikujących włókniarzy w Łodzi) mozpatrzo- 

mo przy końcu posiedzenia, drugi, dotyczą- 

(cy emerytury; zwolnionego woźnicy Za 

kładów Ogrodniczych przerobiono na in- 

tenpelację. 

10-PROC. DODATEK KOMUNALNY 
WYMÓWIONY 

Obrady właściwe rozpoczęto 0d! odezy- 
tamia pism Urz, 'Włojew. iw: sprawie proto- 
kułów ostatnich posiedzeń Rady. 

Wśród spraw, które nie zostały za- 

claw (Betlejemska 5) powożąc dorożką konną twiendzone przez wiadzę nadzorczą, zna- 
najechał na rogu ul. Subocz i Wielkiej na łazła się uchwała: Rady utrzymująca ma r. 
przechodzącą przez jezdnię Nazwisową Zofję, 1933-34 dodatek komunalny do uposażeń 
(Wieś Luciany, gminy niemenczyńskiej). Naz- pracowników, miejskich. W związku z tem 

wisowa doznała lekkich obrażeń ciała. mabist ла Е : 1 Rade © "1 

— Okradziony w „Europie“. — W lokalų Mū8iSirai poinfonmowa ję, że przed 
restauracji „Europa” skradziono Łukaszewiczo kwietnia br. wymówi pracownikom doda- 
wi (Zarzecze 8) 100 zł. gotówką. tek, który w ten: sposób mie będzie wypła- 

— Fałszywy bilon. — Tarasow Samuel, —. cany od lipca, ehyba. że ewent. uchwalomy 
właściciel sklepu przy Legjonowej 80, dostar- dlo tego czasu budżet wykaże możliwości 
czył do 5-go komisarjtu P. P.. m. Wilna trzy utrzymania tej pozycji. 
fałszywe monety jednozłotowe, otrzymane od Frakcja PPS wystąpiła z oświadcze- 
Karpowicza, Henryka „(Legionowa 68). Pod - miem potępiającem stanowisko Urzędu Wo 
czas badania Karpowicz oświadczył, że mone- : "ódziki bee dodatku. Kto się do 
ty te dał mu Kozłowski Jan, zamieszkały w jelwódzikiego wobec tku. ERA 

й tego oświadczenia przyłączył ? 
tym samym co i Karpowicz domu. U Kozłow ą : a 

skiego przeprowadzono rewizję i znaleziono No, kto? — maturalnie Bund i... ni stąd 
jeszcze dwie fałszywe jednozłotówki oraz jed- mi zowąd, p. Koźma. Kruk... - 

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

1 kwietnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 3 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Niepotrzebna, 
„PAN —, ko 
ŚWIATOWID — Plan W. 
HELIOS — Romeo i Julcia. 
HOLLYWOOD .-— Blond Venus. 
CASINO — Obraza majestatu. 

ADRIA — Marocco. 
LUX — Pieśniarz gór. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
P. J. Z-skį: Wiersz Pana „Ave Mania“ 

mnie bedzie drukowany w „Slowie“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nieuważny woźnica. — Tomkowicz Wa 

ŚWIĘCIANY 
— ŚMIERĆ UMYSŁOWO - CHOREJ. — 

W Podbrodziu wydobyto z rzeki Żejmiany 
zwłoki Marji Piórkówny lat 31. Według infor- 
macyj, udzielonych przez jej rodziców, Piór- 
kówna była umysłowo - chora. Wydaliła się 
z domu przed trzema tygodniami i znikła bez 
śladu. Znaleziono ją nieżywą dnia 29 bm. — 
Władze zajęte są sprawdzaniem tych okolicz- 
ności. 

WILNO—TROKi 

„— UJĘCIE BRATOBÓJEY. — One- 
gdaj pisaliśmy, o ucieczce z pod eskor- 
ty oskarżonego o zabójstwo brata, Bro- 
nisława Szawejki. 

W wyniku pościgu policja zdołała u- 
jąć zbiega, ukrywającego się w jednej ze 
wsi pod Turgielami. Śledztwo toczy się 
w trybie doraźnym. Е 

MOLODECZNO 

— SAMOBÓJSTWO. — We wsi Czernie- 
wszczyzna gminy gródzkiej 24 lat licząca włos 
cianka z tej wsi Zoija Hołubowicz wyszła w 
czasie nieobecności domowników na strych i 
tam popełniła samobójstwo przez powieszenie. 
Domownicy opowiadają, że samobójczyni już 
dwukrotnie przedtem usiłowała odebrać sobie 
życie, lecz w tem jej przeszkodzono. 

BRASŁAW 
— POŻAR. — We wsi Monastyr gm. bra- 

sławskiej spalił się dom ze sprzętami domowetni, 
zbożem itd. Władysława Łukjańca. Szkody wy- 
noszą 900 zł. Przyczyną wadliwa budowa prze- 
wodu kominowego. 

Z POGRANICZA 

— LINJA GRANICZNA Z ŁOTWĄ. 
'W| kwietniu zostaną wznowione konferen- 
cje z Łotyszami (w: sprawie wytyczenia gra 
nicy polsko - łotewskiej. Wytyczenie gra- 
micy zostanie zakończona jeszcze p' roku 
bieżącym i ostateczniie załatwione. 

L. O AR t L Lisa i LS a i a 

Posiedzenie wileńskiej Rady Miejskiej 
Po udzieleniu odpowiedzi na interpe- 

lację w sprawie torów! kolejowych na: ul. 
Legjonowej, przystąpiono do sprawy pio- 
mów elektrycznych. 

PIONY 

Według przyjętej propozycji magistra- 
tu, od 1 kwietnia 1934 przerwaną zostanie 
wogóle budd»a pionów: na; koszt miasta. 

Od 1 kwietnia br. magistrat zaprzesta- 
nie, instalowania, pionów w. nowozbudowa- 
wych „gmachach, położonych w dzielnicach, 
w których sieć elektryczna zaprowadzona 
została po 1 kwietnia br., w! mieszkaniach 

podzielonych na mniejsze odrębne, w za- 
kładach przemysłdwiych. ‹ 

Wszelkie koszty) instalacji pionów po- 
krywać mają właściciele domów. 

Wniosek iw. sprawie umorzenia 19 tys. 

zł należności miejskich od b. t-wa „Koło 
Polek", postanowiono przekazać komisji 
rewizyjnej, wi celu ustalenia. wimnych po- 
wstania tych zaległości. 

Następnie połiwiendzono praedwnikom 
miejskim zwrot wpisów szkolnych za dzie- 
ci, uczące się w! średniich zakładach mauko- 
wych w. całej wysokości tych kosztów i do 
końca bieżącego róku szkolnego. | 

„KOMISJA* REWIZYJNA 

Wobec tego, iż radni należący do komi- 
sji rewizyjnej motorycznie absentują na 
posiedzeniach, skutkiem czego komisja nie 
jest w stanie funikcjoniować, p. prezydent 
Maleszawski zakomunikował Radzie, że na 
najbliższem jej posiedzeniu przedstawi, u- 
stalony z przewodniczącym tej komisji ra- 
dniym Chakielem projekt zmiany tego 
skandalieznego stanu rzeczy. 

WYBORY 

Do komisji rewizyjnej KKO na miej- 
sce radnego Chakielaą, wybrano r. inż. Do- 
mańskiego, w charakterze delegata Rady 

przy pobonze reknuta ma rok: bieżący wy- 
brano r. Jalkóbczyka i jako zastępcę r. Wi- 
duczańskiego. 

Wniosek nagły PIPS („dajmy 1000 zło- 
tych na strajkujących łodzian*) — ode- 
słamo do komisji finamsowej.



  

Z SADÓW 
NIESAMOWITY ZBRODNIARZ CZY 

STUPROCENTOWY FURJAT 

Przed Sądem Apelacyjmym w Wilnie 

stanął wiezoraj miejaki (Platon  Rzeszko, 

mieszkamiec wsi! Polesie pow. gradzieńskie 

go. Jest to dziwny a zarazem niebezpiecz- 

my azłowiek. Ma lat 24, a wygląda majwiy- 

żej na 14. Czyni iwisiażenie człowieka: zupeł- 

nie aormajlnego. ! 

Jego fizjognomja, ruchy, adpowiiedzi, 

wireszcie sposób reagowania ma: zewnętrze 

podmiety pozwalają, przypuszczać, że tem 

ascbnik jest pełen władz umysłowych. — 

(A jednak Rzeszko nie jest widocznie nor- 

malnym, gdyż zaledwie przed kilku mie- 

siącami silnem uderzeniem siekiery! zamor 

idowa! swą 2-letnią siostrę jedynie dlatego, 

że modzice nie wzięli go z sobą do miasta. 

Kamytycznego dnia, gdy wodzice wiy jeż- 

dżali i mie chcieli go zabrać, IPłatom! po- 

czął krzyczeć i al vamturować się. Musiamo 

go tedy związać sznurami i porzucić w ką- 

cie izby. Szamoltał się tam dość długo, aż 

rwireszcie słaby sznurek nie wytrzymał. — 

[Płaton odzysikał wolność, ale wówczas sta- 

ła się wiłaśnie rzecz okropnia. 

Mamrocząc coś niezrozumiałego pod no 

sem, dnab ów: dopadl siostry, przyciągnął 

ją do siebie i chwyciwczy leżącą w pobliżu 

siekierę, rozpłatał mieszczęśliwemu dziecku 

głdwę. 
W kilka chwil potem wrócili rodzice, 

łecz zmaleźli już tylko martwe zwiłoki a 

nad niemi klęczącego i obeałowującego (tru 

pa Płatomia. 
Sąd Okręgowy w Grodnie, gdzie stanął 

zbrodniarz po raz pienwszy, skazał go ma 

8 lat więziemia. 

Na skutek apelacji sprawa trafiła wła- 

śmie wczoraj do Sądu Apelacyjnego w 

Wilnie. 
Niesamawitego zbrodmiarza poddano 

przedewszystkiem badaniom psychjafrycz- 

mym, które przeprowadzili na. miejscu dr. 

Malinowski i dr. Jankowska. Dr. Jankow- 

ska ustaliła, że Rzeszko jest miepoczyłtal- 

mym w całej rozciągłości. 7 twierdzeniem 

zaś tem mie dhciał się jednak zgodzić bie- 
gły dr. Malinowski, wiobec czego sąd ро- 

stamowilł ostatecznie skierować oskarżone- 

go na ściślejsze badanie ido kliniki psychja 

trycznej USB. Skwupulatne zatem badanie 

psychjatrów ustali ostatecznie, czy jest to 
stuprocentowy rwiarjat, czy iteż zbrodniarz. 

PER PTSS 

grodfięnyk 
— WALNE ZGROMADZENIE CZLON 

KÓW. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻAR- 
NEJ, — Walne Zgromadzenie członków To 
marzystwa Gwodzieńskiej Ochotniczej stra- 
ży, pożarnej odbędzie się dnia 2 kwietnia, 
Ibr. o godz. 6 pop poł. w. pierwszym termi- 
mie i o godz. 7-p. p. tegoż dnia w drugim 

terminie we własnym lokalu „Ratusz* pl. 
Batorego, 3 

"_ Potządek dzienny obejmuje nastepu- 
jące punkty: 1) zagajenie i wybór prezy- 

djum; 2) sprawozdanie zarządu; 3) Spma= 
wozdamie komisji nawizyjnej; 4) zatwier- 
dzemie budżetu ma. rok 1933-34; 5) uzupeł- 
nienie zanządu; 6) wybór komisji rewiizyj- 
mej; 7) zaznajomienie iczłonków z mowym 

statnitem; 8) wolme wnioski. 
— STRAJK NAUCZYCIELI SZKOŁY 

LUDOWEJ PRZY GMINIE ŻYD. — Od 
dłuższego czasu mauczycielstwo szkoły lu- 
dowej przy gminie żydowskiej domagało 
się wypłacenia mu zaległych poborów., lecz 
Gmina Żydowska Zz powiodu braku gotówki 
należności nie wypłaciła. W Środę mauczy- 
cialstwo przysłało do Gminy Żydowskiej 
pisemne kategomyczne żądanie wypłacenia 
mu zaległych poborów. Wiobec tego, że za- 
rząd Gmimy nie zadośćuczynił idh prośbie, 
*YYYYYYYYVYVYVYYYVYYYYYYYYVYYYVYYVYYYVYYYYYYYY 

  

  

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska nr. 26. 

WSTĘP 49 GROSZY. 

GRETA GARBO, JOHN BARRYMOORE, JO- 
AN CLAWFORD, WALLACE BEERY i LiO- 

NEL BARRYMORE 
w filmie odznaczonym 1 odą  Akademji 

Filmowej w na J 4 

„Ludzie w hotelu“ 
«Ak. 
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FELICJA ROMANOWSKA. 

grono mauczycielskie zastrajkowało, 
Wieczorem tegoż (dnia miała się odbyć 

wspólna, konferencja przedstawicieli nau- 
czycielstwa z zarządem Gminy, lecz ze 
względu że z ramienia zarządu przybył je- 
den tylko członek, posiedzemiie nie doszło 
do skutku i strajk trwa nadal. Nauczyciel 

stwm należą się pobory za. 9 i pół miesiąca. 

— HANDLARZE RYB BIJĄ SIĘ. — 
Wczoraj na tle konkurencyjnem fwiybuchiła 
bójka między dwoma hamdlarzami ryb na 

Rybnym Rynku przy ul. Trojeckiej. — 
W ruch poszły, ciężanki i mogło dojść do po 
ważnej awsatury. Na szczęście kilką osób 

postronmych uspokoiło walczących. 

Wiadze bezpieczeństwa wiimne były de- 

legować jednego funikejonarjusza mia. ten 

mymek, przynajmniej w: dnie targowe. 
Również władze sanitarne miejskie po- 

wimnie były zaopiekować się tym rymkiem 

i doprąwadzić go do higjeniezmego stanu. 
gdyż dotychczasowy pozostawia wiele do 

życzemia, 
— НЕВВАТКА ARTYSTYCZNA. — 

(Zarząd T-wa. Opieki mad: dziewczętami: u- 
rządza w pomiedziałek 3 kwietnia o godz. 
20-tej w foyer Teatru Miejskiego herbat- 
kę z łaskawym współudziałem  amtystdw 
Teatru Miejskiego. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — Dziś 
w piątek po waz imzeci sztuka Stewa Pas- 
seur'a w reż. dyr. Kirokowiskiego pt: „Ko- 

bieta, któna kupiła sobie męża* z p. Mro- 
wińską :w popisowej woli tytułowej, 

W przygotowaniu pod reż. dyr. Krokow 
skiego sztuka Riece'a pt. „Ulica, 

  

— WALNE ZEBRANIE ODDZ. PÓW. 
ZW. OSADN, WOJSK. W! NOWOGRÓD- 
KU. — W dniu 29 marca, wi sali teatru 
miejskiego jw» Nowogródku, odbyło się pod 
przewodnictwem p. posła J. Małynicza wal 
me zebranie członków: Oddziału Powiafto- 
wego Związku Osadników (Wojskowych 
przy udziale przeszło 200 człomików. 

Sprawozda z działalności zarządu wy 
głosił prezes inż. Moliński, następnie dluż- 

szy referat o komercjalizacji długów iwygło 
sił p. Kucharski, poparty wyjaśnieniami 
przedstawiciela P. B. Rolnego z Wilma;— 

sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosi! 

p. Majek. Po przyjęciw sprawozdań i u- 
dhwaleniu zarządowi absolutorjum z po- 
dziękkowamiem za dokonane prace, przy- 

stąpiono do wyboru nowego zanządu, przy- 
czem № ddxyód: uznania: dla dotychczasowe- 

g0 zarządu, powołano go na następny о- 
kres. Zatem w skład zarządu wchodzą mia- 
idal jaik prezes imż. T. Moliński, wiceprezes 

Białkowski, oraz członkowie: Majcher, po- 
seł Małymicz, Dąbrowski i Kucharski. — 

IW skład komisji rewizyjnej powołano pp.: 
Nidenthala, Majka i IPioruńskiego. [Wy- 
Ibrano rówinież i 10 delegatów mia Radę 
Główną Z)». Osadników w [Wamszawie. 

Obszermiejsze sprawozdamie z działal- 
ności i zamierzeń zarządu Zw. Osadników 
pow. mowogiródzkiego — zamieścimy w 

dniach najbliższych. 
— ZŁODZIEJ (W: SPÓDNICY — Przed 

kilku dniami ma terenie gminy horodeczań 

skiej skradziono konia wia szkodę Heleny 

Drobyszowej. (Na skutek  zamządzonych 

przez PP. poszukiwań, w dniu 28 marca 

posterunek PP. w Lubczy zatrzymał fur- 

mamkę z koniem, podobnym do skmadzio- 

mego Dwobyszowej. Furmamką  powozila 

miejalka Marja Hromakj, któna zeznała, że... 

konia gkmadł jej ojciec Jefim Hromak ze 

(wsi Iwieź, a ona cheiała go tylko ispienię- 

żyć. Drobyszowej konia zwrócono, zaś 

Hromakównę skierowiamio wmaz z dochodze 

miem do sądu. 
— WALNE ZEBRANIE STRAŻY PO 

ŻARNEJ W NOWOGRÓDKU. — Onegdaj 

w: lokalu przy ul. Bazyljańskiej odbyło się 

wailne zebranie mowiogródzkiej ochotniczej 

straży pożarnej. Po sprawozdaniu z dzia- 

łalmości straży, wygłoszonem przez xomis. 

Kuroczyckiego, prezesa straży, dokonam. 

wyboru członków zamządu straży. W skład 

  

. dowego zarządu powołano: komis. Wejšet 

mera Dominika, Delatyckiego Berka, Mi- 
chalskiego Władysława, (Pilichowskiego Ste 
famia, (Albnama Kamienieckiego, Sanowskie 
go Bronisława, Mowszowiicza  Miojżesza, 
|Malbina Łazara, Leszkiewicza: Leopolda, 
Cukiermana: Lejzena, Winnika Jakóba, Ka- 
mienieckiego Efroima. W końcu posiedze- 
nia ma wniosek przewodniczącego zebrania 
p. wiceburmistrza A. Ostaszyńskiego, ze- 

bramie wyraziło podziękowanie dotychcza- 

sowemu prezesowi straży p. komis. Kun 

czyckiemu, dzięki któremu dokonano m<-- 
toryzacji straży i podniesiono sprawność 
straży do wiysokiego poziomu. 

Jak wiadomo, p. komis. Kuroczycki u- 
stąpił z zajmowanego stanowiska w stra- 

ży, z powodu opuszczenia przezen m. No- 
wiogródka. Za swoją pracę w: straży p. Ku- 
roczycki zasłużył sobie na rzetelne uznia- 
nie, głównie dzięki jego energji, tyle cen- 

nych ulepszeń, jak motoryzacja, wreszcie 

polepszenie sprawiności straży uzyskano. 
— KRADZIEŻ KONI. (Wi nocy na 29 

b. m. nieustaleni marazie sprarwiey, skmadli 

z kolonji Pucewicze gm. horodeczańskiej 
pow. mowogródzkiego 3 konie, ma szkodę 

Wiawrzyńca Radziuka, Nieściera Mirona 
i Bieniasza Stamisława. Widocznie ciż sa- 
mi złodzieje skradli @ podwórza: Cudzo- 
ziemca  Amdrzeja, we wsi Mondżim wóz 
na żelazmych osiach. Wartość  skmadzio- 

nych konio i wozu sięga 700 zł. 

Aonijūrka 
— BUDOWA BURSY (DOMU OSA- 

DNICZEGO) W SŁONIMIE, — Na donocz 
miym Zjeździe Związku Osadników Wlj- 
skowych i eywilnych w Słonimie w dniu 
15 stycznia br., zapadła jednomyślnie ma 
iwmiosek: p. Karola Kołodziana uchwała o 
budowie (bursy: dla dzieci osadniczych i dro 

'bnych rolników w Stonimie, oraz związko- 
wego domu osadniczego, dla umieszczenia 
w mim bium i lokali osadników i nolników 
miejscowych, współpnacujących z osadni- 
kami. Potrzeba takiej bursy jak domu o- 

sadmiczego jest bamdzo potrzebnia i brak 
jej daje się dotkliwie we znaki. Zmozu- 
mieli to samo osadnicy, opodatkowując 
się dobrowolnie ma budowę przez dostaricze 

mie bezpłatnej mobocizny, zwożenie kamie- 
mia, tudzież drzewa budulcowego. 

Również miejscowe władze administra- 
cyjne i samorządowe całkowicie popiera- 
ją myśl budowy. — P.- starosta: silonimiski 

Fdmumnid Koślacz przyjął przewodnictwo w 

Komitecie budowy, do którego weszli naj- 
  wybitniiejsi  przedstawieiele miejscowego 

społeczeństwa. 
'Protektowat mad Komitetem budowy 

bursy raczył przyjąć pan: wojewoda nowo- 

gródzki Stefan, Świiderski, oraz p. dowódca 
Okręgu Korpusu Nr. IX yw Brześciu, ge- 
nerał brygady Trojanowiski, „który, „z ca- 
łą przyjemnością przyjmuje do wiadomoś- 
ci“ uznania godną nehwałę Związku Osad- 
ników wojskowych w sprawie budowy do- 
mu osaidniezego iw: Slionimie. 

Plan (projekt) oraz kosztorys budowy 

jest już sporządzomiy, zaś Komitet uzyskał 
plac, ofiamowany przez Sejmik Słonimski 
— pozostaje obecnie kwestja ukonstytuo- 
wania się komitetu i realizacja zamierzeń. 

450-0sobowa rzesza osadnicza oczekuje 

  

  

Dźwiękowe kino 

„REWJA“ 
SALA MiEJSKA 
Ostrobrams.u 5. Ceny: balkon 

Największy i 

  

% gr. Parter od 49 gr. 

najpiękniejszy przebój sezonu 

NIEPOTRZEBNA 

e
"
 
a
 

MATKA TO MAE MARSH 
MATKA w roli tytulowej to režyserja Heasyka. 

Kinga. 
MATKA to magnetyczne i niezapoceaiane 

słowo. 
MATKA to genialny film FOX'A. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CarNe 
Wielka 47, tel. 15-41 

Władca tłumów, król humoru. 

YVLASTA BURIAR w swej przebojowej komedji filmewej 

„OBRAZA MAJESTATU' + 
Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołka! Film śpiewany i mówiony po czesku i popolska. 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe, 

  

Dźwiękowe iino 

„Н 
Arcydowcipna i najweselszą komedija. 

RO4ĄGO I JULCIA 
„Błuro Pośrednictwa Małżeństw i Kursy Salonowych Manier* у 

W rol. gi. ZULA POGORZELSKA, ADOLF DYMSZA, KONRAD TOM, ANTONI FERTNER i 
scenarjusz! Balkon 49 gr., parter na 1 s. $0gr., na pozost. od 90 gr. Początek s. o godz. 4, 6. 8,i 

inni. Rewełacyjny | 
10,28. 

  

dnia dzisiejsze go PAŃ 
Dziś największa sława Borys Karloff, Ryszard Dix 

JACKIE COOPER *"**»* „Gonovan“ 
Dla młodzieży dozwolsny. 

oraz fenomen XX wieku, 
9 letnie cudowne dziecko ekrsuu 

  

  

Dżwiękswy 

Kiuo-Teatr 

„ŚWIATOWID” 
Mickiewicza 9. 

Dziśl Monamentalae arcydzieło dźwiękowe p t. 

Plan W 
Niebywałe napięcie akcji! 

ubiegłej wo,ny z Niemcami. 

Nad program; WESOŁA KOMEDJA. 

Tajniki sieci szpiegowskiej w czasie 

Wybuch tajnych fabryk amunicji. 

  

  

  Kino-Teatr 
: 

ADRIA” , KAROKĘO "us MARLENA DIETRICH, 
si Wielka 36 Garry Cooper I Adolf Menjou. 

2 ZWYCIĘZKA HORDA Sensacyjny owa gł. Richard Arlen Dix : 

      

ВОНа 
ZAKOŃCZENIE KURSU POD- 

INSTRUKTORSKIEGO OBRONY PRZE- 

CIWGAZOWEJ. W. dniu 27 mamca br. od- 

były się egzaminy i zakończenie kursu pod 

instruktonskiego OPG. — Komisja egzami- 

macyjna w składzie pp. przewodniczącego 

inż, M. aymana, prezesa Komitetu Powia 

towego i członikówi prof. St. Wojtuma, por. 

Lecha, rtm. rez. J. iPlłochackiego i instr. 

J. [Piekarskiego orzekła, że kurs ukończyło 

39 osób. A 

— WALNE ZEBRANIE KUPCÓW 

POLSKICH. — W dniu 26 manca br. iw lo- 

kalu magistratu pod przewodnietwem pre- 

zega stowarzyszenia p. Florjama Podleckie 

go odbyło się walne zebranie członków: sto 

warzyszenia Kupców Polskich. Po przyiję- 

ciu sprawozdania ogólnego, kasowego i ko 

misji refwizyjnej przystąpiono do wyboru 

zamządu, 'w rezultacie czego wybramo pp.: 

Podleckiego, Forteckiego i lwańczyka. 

Duś|! Wieiki podwójny program! 

Konkurs 
Magistrat m. Wilna ogłasza niniejszem kon 

kurs na stanowiska: 
1) KOMENDANTA STRAŻY POŻARNEJ 

m. WILNA — 
z uposażeniem w-g VII st. sł. płac urzędników 
państwowych -+ bezpłatnie mieszkanie służbo- 
we (bez opału i Światła) oraz umundurowa- 
nie na 1 rok. 

2) PODINSPEKTORA STRAŻY POŻARNEJ 
m. WILNA — 
z uposażeniem w-g VIII st. sł. płac urzędników 
państwowych + bezpłatne mieszkanie służbo- 
we (bez opału i światła) oraz umundurowa- 
nie na 1 rok. 

O stanowiska powyższe ubiegać się mogą 
kandydaci, którzy: № 

a) nie przekroczyli 45 lat wieku, 
b) posiadają obywatelstwo  polskie i nic- 

  

  

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniene] 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. || 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- | 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

| szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
| według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
| łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
|do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. | 
Codziennie od g. 10—8. | | 

WB j 

    
  

  (GAME BZERERZEDEEK —- -- 
Lekarze  Pianino „5 

SEEDREWSKZERE RAA nowe do sprzedania nie- 
  

drogo, A Wielka | 

  

  z niecierpliwością zbudowania bursy i u- 
mieszczenia w niej swoich dzieci, które o- 
becnie oddalone od rejomów: szkolmych, nie 
mogą uczęszczać do żadnych szkół j my- 
chowują się iw sposób miewiłaściwy na о- 
sadach. 

'Taż zarząd Związku Osadniików, jak i 
wszyscy osadmiicy wierzą, że miejscowe 
społeczeństwo dopomoże im do wzniesienia 
domu pwzez złożenie ofiar w gotówice i w 
miaiturze. 

нар 

Oraz 

wszelkie narzędzia i przybory mleczarskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
W.lns, Zawalna 11-a- 
  

YYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYYVYYYYYYYYTYYYYVYYYYYYYYYYT WYTYYYYYYYYYYYYYYTYYYVYYYVYVYYYYYVYYYVYVVYV 

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że w dniu 13 kwietnia rb. o godzinie 6-ej po południu odbędzie się 
w Wilnie-w lokalu Banku (ul. Mickiewicza 8) 

ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE 
Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Akcje, albo zaświadczenia instytucyj Kredytowych o zdeponowanych akcjach z nume- 
racją takowych powinny być złożone w Bankuprzed dniem 6 kwietnia rb. 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego powinni przed dniem 6 kwietnia rb. о- 
wiadomić Bank o zamierzonem uczestniczeniu w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe Zgromadzenie nie dojdzie do skutku, to następne Walne Zgromadzenie 
prawomocne bez względu na ilość przedstawionych na niem akcyj, stosownie do Statutu 
Banku (par. 106), zwołanem zostanie na dzień 13 maja rb. o godzinie 6-ej po południu. 

PORZĄDEK DZIENNY: 
1) Odczytanie sprawozdania za r. 1932. 
2) Referaty Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz związane z niemi wnioski. 
3) Zatwierdzenie rachunku strat i zysków oraz przeznaczenie zysków za 1932 r. 
4) Zatwierdzenie sprawozdania za rok 1932 z bilansem i z prowizorycznem zestawic- 

niem przypuszczalnej wartości aktywów i Sysywów z terenu poza granicami Polski. 
5) Preliminarz wydatków na rok 1933. 
6) Referat Szacunkowej Komisji. 
7) Wolne wnioski. 
8) Wybory. 

AAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAA AAA AAA AAS AAA A AAA AAAA ARAD AAA AAA AŚ AGDARZA CKE 

skazitelną przeszłość, 41 m. 2. 
c) posiadają odbytą służbę wojskową (pier Dr.Ginsberg - -- 

шэие)г'\зі\мо mają a rezerwy), AA a NYYYYYYYYYYYYNYYYTYYĄ 
d) posiadają fachowe przygotowanie w za +43, - : + 

kresie pożarnictwa oraz DEL o zawodową Wileńska JOE SI Dzierżawy 
(na stanowisko komendanta conajmniej 5 lat, 1 4 —. 8. ТЕ 567. AAA AAADAAAAAAA GSA A 
na stanowisko podinspektora conajminiej 3 Iš 1 naymap | 15 == — В 

DOKTOR Ogród owocowy duży ta), 
Podania należycie udokumentowane należy 
MU 5 Wydziału Prezydjalnego Magistratu 

m. Wilna (Wilno, ul. Dominikańska 2) do dnia p 
15-g0 kwietnia 1033 roku. k R WSE 

PREZYDENT MIASTA WIŁNA gd 9 do 1, 5 do 8-- 

(Dr. W. Małeszewski). wieczorem. ul. Mickie - 

LLL DLTOOOOODDZNONONINA wicza 24. 

Materjał Sosnewy, н 
ZELDOWICZOWA 
kobiece, weneryczne 

budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

AAS moczowych 3. pokojowe 
Ceny b. przystępne, można z dosta= | - ————— 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuntowska | SAMAA277A4A5A552204- 

ul. Mickiewicza 24 — Kiem. Artyleryjska 
u 

6—1, godz. 9 —3. Kupno 

tel. 277. Dowiedzieć się 

JĘSac mmm ana OW SPRZEDAŹ 
YYVYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYTYWYYYYYYYYYYYYYYYSY"  *FWYYYTYTYYYWYCYWYTT" 

wpobliżu Wilna do wy- 
dzierżawiania natych- 
miast, Wilno, al. Mickie- 
wicza 15 m,4 Szymano- 
wicz. 

Zeldowicz 
chor. skórne, wenery - 

CV 

Do wynajęcia pokoje od- 
powiednie na biuro, pra- 
cownię it. p. Telefon 
na miejscu, Garbarska 1 

. 26 Grabowski. —. 
> OSOBY, kiórym anane jet dee - >>> =; = sm = Ę 

miejsce zamieszkania Zygmunta Niewę- KUPI £ _ POSZUKUJĘ 
głowskiego, bylego Komomika przy Są- 314 maszynę ce Pis2' mieszkania ze wszel- dobi 
dzie Grodzkim w Wilnie, proszone są o po- Skies Olėiy do A 
wiadomienie o tem Kierownictwa Drukarni ministracji „Slowa“ pod 
Państwowej w: Łodzi, ul. Piotrkowska 85. A, W. M. N 

kiemi wygodami 4 — 
5 - pokojowego w cen 
trum miasta, w pobiiżu 

. Mickiewicza, Zamko - 
wej, Królewskiej itp. u- 

    

  
  

  

  

lic. Oferty do Biura Re 
jm klamowego ul. Garbac- 

ska |. pod „Mieszka- 
nie“. 4 

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na POPIERAJCIE 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- L o e p 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. uaweś u 

  

  

  

18) 

Wiieńska powieść kryminalna 
XLt 

Oczywiście w tej chwili zadzwoniłem 
do urzędu. Iwasiewicz tkwił przy telefonie 
i służbiście się zameldował. Cała tajemni- 
ca, która wydała mi się przed sekundą tak 
niesamowitą, okazała się zwyczajnym tri- 
kiem w grze moich przeciwników. — 

—- Kto dzwonił przed chwilą do hotelu 

Sokołowskiego? 
— Ja, — odpowiedział 

głos Iwasiewicza. 

Zaczynałem się już domyślać, a Iwasie 

wicz potwierdził te domysły. Mianowicie o 

godz. 12 w nocy zadzwonił doń głos mg- 

ski, rzekomo z Komęndy Policji. Podykto- 

wał rozkaz i kazał go przetelefonować pu- 

nktualnie o godzinie l-szej pod wiadomym 
adresem i nazwiskiem. Nie znalazł w tem 
nic nadzwyczajnego, nic nie podejrzewał, 
więc wykonał rozkaz. — Odpowiedziałen; 

"tylko: 
— jesteś pan człowiekiem sumiennym, 

ale naiwnym, — Zaczem, w krótkich — 5- 
wach wyjaśniłem całą aferę. 

— Niech się pan orjentuje, — dodałem 
—. Mam przy sobie Bluma i ryzykuję... 
niech mi pan nie przerywa swojemi obawa 
mi... ryzykuję udać się na miejsce. Po 20 
minutach niech pan wysunie pościgówkę 
na róg Trockiej i Zawalnej, z Gracjanow 
skim i kilku ludźmi. Samemu proszę cze- 
kać dalszych rozkazów. 

Jak to dobrze, że czułem się znów, jak 

mi spokojny 

   

  

Cz 
    Tetis ais S NES SPA R 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

  

to mówią, „w sosie”. Wszelkie obawy, zde 
nerwowanie opadło ze mnie. Działać! 

— Proszę poprosić pana Szymanow- 
skiego — zwróciłem się do portjera. 
Mle obok wysunęła się postać nieznajome- 
go. Spojrzałem... 

— Blum! Nie poznałem was. Świetnie. 
Pójdzie pan — mówiłem szeptem — zauł- 
kiem Lidzkim i wyjdzie na róg Zawalnej. 
Tam musi być w pobliżu samochód. Pro- 
szę wszystko obserwować. Zobaczy pan 
mnie. Ja pójdę od Zawalnej. W razie cze- 
go śpieszyć na pomoc i alarmować. Na- 
szą pościgówka zaraz będzie na rogu Tro- 
ckiej. 

Blum wyszedł. Zaczekałem, aż trzasnęły 
za nim ciężkie drzwi hotelowe. Zapłaci- 
łem rachunek i ruszyłem żwawym krokiem 
w kierunku przeznaczenia. Kroki te gło- 
śnem echem odbijały na pustej ulicy. Skrę- 
ciłem na Zawalną, idąc lewą stroną. Nag- 
le ujrzałem tylne czerwone światełko samo- 
chodu. Nie stał jednak po stronie ulicy No- 
wogródzkiej, a po przeciwnej, koło „Baru 
Handlowego". Podszedłem spokojnie, tylko 
trochę, troszeczkę, biło mi serce. Kolbę re- 
wolweru šciskatem w kieszeni. Taksówka, 
ale... nie był to numer 44-ty, To był numer 
167-my. Wewnątrz zamkniętej Jandoletty 

spał pomocnik. Szoter ziewał na przedniem 
siedzeniu. 

— Czy nie było tu taksówki numer 447 
-— Była, ot co tylko pojechała, może 

parę sekund temu, może pół minuty.   

XLIP 

Aspirant lwasiewicz wydał zaraz odnoś 
ne polecenia. Po dwudziestu minutach au- 
to pościgowe ruszyło i stanęło na rogu 
Trockiej i Zawalnej, gasząc wszystkie 
światła. Gracjanowski przechadzał się po 
chodniku. Wszyscy zachowywali ciszę, ale 
czas upływał. Żadnego sygnału. Niebo się 
złekka zaróżowiło. Przecież to. najkrótsze 
noce. 

Aspirant Iwasiewicz, zdenerwowany in- 
cydentem z telefonem, niespaną nocą, a naj 
bardziej uwagami swego zwierzchnika, krą 
żył po pokoju, oglądając własne paznok- 
cie. Później usiadł, próbował czytać gaze- 
tę. Nie szło, Godziny mijały. Zegar uderzył 
dwa razy. Druga. „Zdrzemnąć, czy C0?“—- 
pomyślał. Ale i sen się go nie imał. Wpół 
do trzeciej. Za kwadrans trzecia. Jasno, 
dzień się robi. — „Co jest, u djabła!*. 

Piętnaście minut po trzeciej. Dłużej cze 
kać nie podobna. Zawołał dyżurnego przo- 
downika i posadził koło teletonu. Włożył 
pośpiesznie palto i prawie pobiegł na róg 
Trockiej i Zawalnej. Zdaleka już ujrzał 
pościgówkę, Zwolnił kroku. 

— Co jest? 

— Nic niema, panie aspirancie. 
Ruszył z trzema ludżmi na róg Nowo- 

gródzkiej. Nie był to dzień rynkowy. Skle- 
py, bramy, obydwa iw tem miejscu położo- 

"ne „Bary” spały jeszcze w blaskach budzą 
cego się dnia. Tylko nieliczni sprzedawcy 
jarzyn kręcili się koło swych bud. Tu i ów- 
dzie przejechała furmanka chłopska, wóz 
ciężarowy, dorożka lub taksówka na dwo- 
rzec. Pozatem cisza i spokój. Obok otwar 
ła się brama i wylazł pierwszy stróż z mio 

           
    

      
      

Drukarnia Wydawnictwa 
ses m 

  

„SŁOWA 

    
    

tłą. Powiódł zaspanym wzrokiem, zepchnął 

czapkę na oczy przed ukośnemi promienia- 

mi słońca i jął się zamiatania. 
Co będziem tu stali, panie aspiran- 

cie, — odezwał się wcale nieprzepisowo 

Gracjanowski. Najwidoczniej był zdener- 

wowany. 
„„Porwali go” — pomyślał Iwasiewicz, 

— „ani chybił, porwali. Ale gdzież jest 

Blum, w takim razie?*. 

— Zaraz szukać taksówki numer 44-ry. 

Zatelejonować do wszystkich komisarjatów 

i na powiat. 
Adresu szofera nie było się trudno do- 

wiedzieć. Mieszkał na Łosiówce. 

XLIII 

Jakież zdumienie ogarnęio Iwasiewicza, 

gdy o godzinie w pół do szóstej rano przy- 

byli do mieszkania szofera” Kiercewicza, 

właściciela taksówki numer 44-ry! — Kier- 

cewicz spał 'w najlepsze i długo nie mógł 

się zorjentować, o co chodzi. Bardziej 

sprytna, młoda jego żona wyjaśniła, że 

mąż jej już piąty dzień nie wyjeżdża, bo 

taksówka stoi w remoncie. TEE 

— Ot, jechał na dniach, z gośćmi do 

Słomianki, do Werek w nocy. Jedeń siond 

  

za kierownica, niedarmo pjany. Jak dal sic 

ob drzewa... 
> 

— Dobrze, dobrze, ale gdzie jest tak- 

sówka! 

-— Toż mówia w remoncie, na Mickie- 

wicza, koło mostu, tam w warsztatach 

— Wam musieli skraść taksówkę! — 

zawołał Iwasiewicz. 
Szofer wtedy oprzytomniał. Nie zważa- 

jąc na molestowanie żogy, ubrał się pręd- 

"ko, wciągnął długie buty, i siądł razem     
    

do auta policyjnego. : 
Pomknęli z Łosiówki wprost na Mickie- 

wicza pod 66-ty, do warsztatu. Kiercewicz 
przez całą drogę nic nie mówił. Obawa u- 
traty samochodu, utraty kawałka chieba, 
długi zaciągnięte wobec  przedstawiciel- 
stwa, weksle, terminy, żona, dziecko w 
domu — te trapiące myśli opadły jego, tak 
nagle wyrwaną ze snu, głowę. Iwasiewicz | 
też doń nie zagadywał,. nie pytał. Poco? | 
Zaraz się wszystko wyjaśni. 1 

Warsztat był już otwarty. 
Na dziedzińcu, na drewnianych kozłach 

stała karoserja taksówki numer 44-ry. Pod 
wozie było całkowicie rozebrane. Nikt jeg 
stąd nie ruszał od 5-ciu dni. 

XLIV. 3 

W godzinę potem Iwasiewicz zdai do- Ę 

kładny raport władzy przełożonej o wszy- 
stkiem co zaszło.  Przedsiewziete zostały 

  

    

   

    

      

należne środki i cała policja, zarówno „| 
miejska, jak i powiatowa postawiona na 
nogi. 

— Tylko żadnych intórmacyj prasiet— 

zakonkludował komendant wojewódzki. ||| 
Aspirant Iwasiewicz przespał się trochę | 

w południe i wieczorem zjawił się do biu- | 

ra. ; 
— (o nowego? 

— Nic takiego, panie aspirancie! — za 
meldował dyżurny. — Tylko tu ot meldu- 
nek. Właściciel hotelu Sokołowskiego za” ® 

wiadomił l-szy komisarjat, że wczoraj w | 

dzień zatrzymał się u niego jakiś kupiec Z 

prowincji, nazwiskiem Szymanowski. Wy- 

szedł o l-szej w nocy „zostawił walizki i 

dziś do wieczora więcej nie powrócił. 

BGN) 

         Redaktor w/z. Witold Tatarzyński.


