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Ploteczki... 
Ten, ktoby mógł prześledzić od po- 

czątku do końca przebieg t. zw. plot- 

ki politycznej, ubawiłby się w dzisiej- 

szych niewesołych czasach lepiej, niż 

w najbardziej renomowanym kabare- 

cie warszawskim, gdzie z dowcipem 

jest coraz bardziej kuso. Niestety, plot 

kę polityczną większość ludzi bierze 

na serjo, niektórzy gniewają się, a tył 

ko bardzo nieznaczna ilość ma z jej 

powodu chwilę wesołości. Do tej ostat- 

niej grupy należą przeważnie dzienni- 

karze, którzy, puszczając otrzymaną 

plotkę dałej, wiedzą „gdzie w trawie 

piszczy” i mogą się ubawić obserwo- 

waniem gdy rośnie ona jak lawina, 

  

i staje się objektem ogólnej uwagi. 

Do rzędu takich dowcipnisiów na- 

leży naprz. p. S. S. z „A. B. G.*, który 

zaczyna swój artykuł wieloznacznem 

zdaniem: „Więc znowu coś wisi w po- 

wietrzu' i dalej z powagą oznajmia o 

„.zarysowu jącym się jakoby planie po- 

rozumienia sanacji z częścią lewicy". 

Ale są inni, bardziej pomysłowi. „No- 

wy Dziennik“ krakowski notuje czy- 

jeś obliczenia, że premjer Prystor w 

rzeczywistości bynajmniej nie przeby- 

wa w Krynicy, lecz że w największej 

tajemnicy wyruszył na spotkanie wra- 

cającego do kraju Marszałka Piłsud- 

skiego. „Dilo“ łwowskie przydziela 

prof. Bartlowi rolę prof. Marinkowi- 

cza (obecnego premjera Jugoslawji, 

następcy gen. Żivkowicza). Podług in- 

nego znów dziennika Tardieu miał do- 

radzać w rozmowie z min. Zawadzkim 

utworzenie rządu parlamentarnego(?) 

w Polsce. 

I tak dalej. i tak dalej... Wieści te 

gonią jedna za drugą. rosną, aż w o0- 

czach przeciętnego czytelnika gazet po 

wstaje obraz mających nastąpić głę- 

bokich zmian w obecnym systemie. 

Tych, którzy się temi ploteczkami 

zbytnio przejmują możemy zapewnić, 

że premjer Prystor, z którym jeden z 

przyjaciół naszego pisma widział się 

w ciągu ub. niedzieli i poniedziałku w 

Krynicy, nigdzie stamtąd nie wyjeż- 

dżał, a Tardieu nie mógł doradzać ut- 

worzenia rządu parlamentarnego choć 

by dłatego, że taki a nie inny w Pol- 

sce istnieje i dysponuje większością, 

jakiej Tardieu może tylko pozazdroś- 

cić. Zresztą nie leży we zwyczajach 

międzynarodowych udzielanie rad do- 

dotyczących kwestyj personalnych i 

wewnętrznych innego państwa i Tar- 

dieu nigdyby tego prawidła nie prze- 

kroczył. 

Najzabawniejsza jednak plotka po 

wstała z innego zupełnie nieoczekiwa- 

nego powodu. Plotka ta, która zna- 

łazła oddźwięk również w jednem z 

pism wileńskich, głosi. iż w niedzielę 

odbyło się w Warszawie u p. Aleksan- 

dra Lednickiego wielkie zebranie po- 
lityczne, na którem zetknęli się człon- 

kowie rządu z przedstawicielami opo- 

zycji. Spotkanie to miało być pomy- 

ślane jako sposób nawiązania kontak 

tu, prowadzącego do wszczęcia prób 

porozumienia. Autorzy tej wersji za- 

niedbali tylko przewidzieć coby miało 

być przedmiotem owego porozumie- 
nia. 

   

Piszący te słowa miał sposobność 

być obecnym na powyższem przyję- 
ciu u p. Lednickiego, może przeto 
stwierdzić jego istotny charakter. P. 

Łednicki jest prezesem polskiego ko- 

mitetu paneuropejskiego, który w ub. 

poniedziałek urządzał w Warszawie 

uroczystą akademję dla uczczenia pa- 

maięci zmarłego niedawno autora kon- 
©epcji Paneuropy Arystydesa Brian- 

<da. Z Paryża zjechał na tę uroczystość 

delegat trancuskich organizacyj pan- 

europejskich b. minister i wybitny fi- 

nansista sen. Yves Le Trocquer. Pre- 

zes Lednieki, posiadający w stolicy nie 

zmiernie rozległe stosunki, podejmo- 

wał w niedzielę u siebie gościa fran- 

cuskiego wraz z bardzo licznem gro- 

nem swoich przyjaciół i znajomych, 

a wśród nich członków rządu i wybit- 

nych polityków zarówno z obozu pro- 

rządowego jak i z opozycji. 

Widocznie w Warszawie teren dla 

tego rodzaju spotkań jest bardzo ogra 

niczony, skoro z tego powodu powsta- 

ło tyle domysłów i komentarzy. Sądzić 

jednak należy, że jeżeli chodzi o min. 

  

Zawadzkiego i posła Niedziałkowskie- 

go, których łączy stosunek powinowac 

twa, to i poza gościnnyni domem pre- 

zesa Lednickiego znaleźliby oni z łat- 

wością sposobność do politycznej roz- 

mowy, gdyby ona okazała się potrzeb- 

ną. 

Zresztą na te niewinne przypusz- 

czenia prasy pos. Niedziałkowski za- 

reagował bardzo silnie w „Robotniku** 

z dnia 13 b. m. (.„Parę słów wyjaśnie- 

nia*) a redakcja tego pisma ucięła bo- 

jowy artykuł wstępny, w którym z 

wielką pobudłiwością odcina się od 

wszełkich pogłosek o ,,pojednaniu* z 

obozem prorządowym. Tyłko poco z 

łaką emfazą mówić o rzeczach uzna- 

nych za całkiem zbyteczne i nierealne 

również przez drugą stronę? 

Zmiany osób w rządzie i systemu 

rządzenia zawsze są możliwe. Doko- 

nywały się one już nieraz w okresie 

pomajowym, mogą się też powtórzyć 

i w przyszłości. Ale tylko dzięki plot- 

kom wydaje się ludziom, że źródłem 

zmian stać się mogą inne czynniki niż 

dotychczas, a miejscem gdzie naradza 

się decyzja — zebrania towarzyskie 

lub gabinety szefów obcych państw. 

Takiego dezorjentowania siebie i in- 

nych wartoby raz już zaniechać. 

Testis. 

Ukśsd ogłoszeń $-cie łamowy, zn tekstem 10-cielamo 

DANCING w cukierni B. Sztralia (Mickiewicza róg Tatarskiej 

  

    

  

  

Aósministracja zastrzega scbie prawo zmiany iermina ćruku ogłoszeń. 

Powrót Marszałka 
Piłsudskiego. 

Marszałek Piłsudski w Atenach. 
ATENY, 13-1V. (Pat). Marszałek Piłsudski w drodze powrotnej 

z Heluanu do kraju przykył na okręcie do portu ateńskiego Pireus. 

Marszałek, korzystając z postoju okrętu w porcie, zwiedził w to- 

warzystwie posła Jurjewicza Ateny, poczem powrócił na okręt. 

Marszałek Piłsudski przybył do Rumunii. 
BUKARESZT, 13-IV. (Pat). Ubiegieį nocy przybył do Constanzy 

na pokładzie statku „Romania'' Marszałek Piłsudski. 

Pana Marszałka powitali poseł polski przy rządzie rumuńskim 

Szembek, attache wojskowy płk. Michałowski oraz przedstawiciele 
rumuńskich władz morskich i administracyjnych. Z parowca Pan 

Marszałek przeszedł do ustawionego w porcie specjalnego pociągu, 

danego mu przez rząd rumuński. 

w godzinach porannych Marszałek Piłsudski odjechał w pol- 

skiej saionce do Bukaresztu. 

Marsz. Piłsudski zatrzymał się na kilka dni 
w Bukareszcie. 

BUKARESZT. 13.IV. (Pat). 13 b. m. o godzinie 13-ej przybył do 

Bukaresztu pociągiem specjalnym Marszałek Piłsudski. 

Na dworcu witali Marszałka przedstawiciel króla komandor 

Fundacianu, prezes Rady Ministrów prof. Jorga, minister wojny gen. 
Stefanescu, wiceminister spraw wewn. Otescu, prefekt Bukaresztu 

Nirinescu, członkowie poselstwa i dr. Skupiewski. Dworzec udeko- 

rowany był flagami polskiemi i rumuńskiemi. Na dworcu ustawio- 

ny był oddział gwardji królewskiej. P. Marszałek udał się z dwor- 
ca do poselstwa, gdzie zamieszkał jako gość posła Szembeka. 

Marszałek zatrzymał się w Bukareszcie na kilka dni w charak- 

terze nieoficjalnym. 

Pożyczka w sumie 200.000.000 fr. francuskich 
załatwiona. 

(Tel, od własn. koresp. z Warszawy). 

Do Warszawy nadeszła wiadomość 
że druga transza pożyczki na budowę 
magistrali węglowej w sumie 200 milj. 
fr. fran., została po przeprowadzeniu 

rokowań załatwiona. Odpowiednie 
banki francuskie wypłacą tę sumę, 
przyśpieszając w ten sposób drugą 
transzę pożyczki kolejowej. 

  

Mandżuria zerwała stosunki dyplomatyczne 
z Nankinem. 

MOSKWA, 13. 4. (Pat). Tass dono- 

si, że Mandżurja zerwała stosunki dy- 

plomatyczne z Nankinem. Rząd nan- 

kiński zignorował depeszę rządu 

mandżurskiego, jako pochodzącą od 

nieistniejącego rządu. 

Hitlerowskie oddziały szturmowe rozwiązane 
dekretem prezydenta Rzeszy Hindenburga. 

BERLIN, 13. 4. (Pat). Prezydent 

Hindenburg podpisał dziś dekret. roz- 

wiązujący wszystkie oddziały szturmo 

we i ształety ochronne partji narodo- 

wo-socjalistycznej na obszarze całej 

Rzeszy Niemieckiej. 

Wydanie dekretu poprzedziła kon- 

terencja ministrów spraw wewnętrz- 

  

nych wszystkich krajów związkowych 

pod przewodnictwem ministra Groe- 

nera. 

O doniesłości tych narad, jak rów- 

nież oczekiwanej decyzji prezydenta 

Rzeszy Świadczy fakt, że kanclerz 

Bruening, który miał wyjechać do Ge 

newy, swój wyjazd odroczył. 

  

Dekret został ogłoszony na 
podstawie 48 art. konstytucji 

weimarskieį. 
BERLIN, 13. 4. (Pat). Dekret pre- 

zydenta Reszy Hindenburga, rozwią- 
zujący oddziały szturmowe narodo- 
wych socjalistów, ogłoszony został na 

  

  

Konferencja rozbrojeniowa. 
Włoskie propozycje rozbrojeniowe. 

GENEWA, 13, 4. (Pat). W dalszym 

ciągu debaty w komisji głównej kon- 
ferencji rozbrojeniowej przemawiał 
dziś włoski minister spraw zagranicz. 

nych Grandi, który w dłuższem prze- 
mówieniu motywował i bronił wło- 
skich  propozycyj rozbrojeniowych. 

Propozycje te zmierzają do rozbroje- 
nia jakościowego, t. j. do zniesienia pe 
wnych rodzajów broni. 

W swem założeniu zbiegają się one 
z propozycjami amerykańskiemi, dła 
których minister Grandi wyraził swą 
sympatję. Podczas gdy delegaci ame- 
rykańscy domagali się jedynie znie- 
sienia ciężkiej artylerji i tanków oraz 
środków wojny chemicznej i bakterjo- 
logiznej, to Grandi proponuje zniesie- 
nie oprócz tych rodzajów broni także 
i lotnictwa bombardującego, okręłów 

linjowych, łodzi podwodnych i okrę- 
tów awjomatek. Grandi przytacza po- 
dobne argumenty, co delegacja amery- 

kańska, twierdząc, że zniesienie tego 
rodzajów broni czyni agresję trudniej- 
szą, bardziej niepewną i pozbawioną 
w większej mierze szans sukcesu. Przy 
czem powołuje się na fakt zakazania 
przez traktaty pokojowe kilku państw 

posiadania tych właśnie rodzajów bro- 
ni. 

Następnie Grandi polemizował ob- 
szernie z wczorajszemi wywodami 
premjera Tardieu, twierdząc, że moż- 
ność niedotrzymania zobowiązań nie 
powinna powstrzymać od decyzji za- 
kazu tego rodzaju broni, gdyż wszel- 
kie zobowiązania mogą być niedotrzy- 
mane. Co się tyczy metody rozbroje- 
nia jakościowego, to Grandi oświadcza 
że nie domaga się natychmiastowego 
zniszczenia całych zapasów broni, któ- 
rych posiadanie będzie zakazane. Pro- 
ponuje on, ażeby zniszczenie rozłożo- 
no na kilka lat. Co roku część ciężkiej 
artylerji, tanków. okrętów linjowych 

i t. d., poczynając od największych je- 
dnostek uległaby destrukcji. 

Grandi kończy oświadczeniem, że 
rozbrojenie jakościowe, proponowane 
przez delegację włoską, powinno być 
pierwszym krokiem na drodze rozbro- 
jenia. 

Stanowisko innych państw. 
GENEWA, 13. 4. (Pat). — W dał- 

szym ciągu dyskusji w komisji głów- 
nej konferencji rozbrojeniowej prze- 
mawiał przedstawiciel Brazylji, który 
poparł propozycje amerykańskie. 

Następny mówca delegat Turcji 
minister Tewfik-Ruchdi-Bey uzasad- 
niał zgłoszoną przez siebie poprawkę 
do art. 1 konwencji, zmierzającą do 
proklamowania zasady zrównania sił 
zbrojnych wszystkich państw. Zapo- 
wiedział on jednocześnie, że w razie 
gdyby propozycja turecka nie została 
przyjęta, poprze tezę sowiecką, a tak- 
że wnioski włoskie mają poparcie de- 
legacji tureckiej. 

  

  

Delegat Urugwaju bardzo energicz- 
nie poparł propozycje francuskie, któ- 
re — jego zdaniem — mogą. nadać 
Lidze Narodów jej właściwy charak- 
ter. 23 

Jako ostatni przemawiał premjer 
Jugosławji Marinkowicz, który omó- 
wił problem rozbrojenia jakościowego, 
wysunięty przez delegację amerykań- 
ską i włoską. Marinkowicz dorzucił 
nowe argumenty do tych, które wysu- 
nął wczoraj premjer Tardieu i wska- 
zał na to, że zniesienie ciężkiej aryler- 
ji i tanków stworzyłoby nierówność 
między krajami uprzemysłowionemi a 
temi, które przemysłu nie posiadają. 
Zniesienie ciężkiej artylerji mogłoby 
zmusić niektóre państwa do stworze- 

   

    

  

Najlepszą 
więc metodą jest oddanie kontroli nad 
temi rodzajami broni Lidze Narodów. 

Minister Marinkowicz jest pozatem 
zwolennikiem zniesienia wszelkiego ro 

nia ciężkiego przemysłu. 

dzaju okrętów wojennych, z wyjąt- 
kiem tych, które służą do obrody brze 
gów. 

Wreszcie premjer jugosłowiański 
domaga się skutecznych sankeyj prze 
ciwko państwu.któreby nie przestrze- 
gało zakazu bombardowania powietrz 
nego oraz stosowania broni chemicz- 
nej i bakterjologicznej. 

Po przemówieniu delegatów Japo- 
nji i Danji środowe obrady zakończo- 
no. Następne posiedzenie komisji wy- 
znaezono na poniedziałek. 

Minister Zaleski o rozbrojeniu. 
Mowa wygłoszona na posiedzeniu głównej komisji 

konferencji rozbrojeniowej. 

GENEWA, 13, 4. (Pat). — Na šrodowem 
popoładniewem posiedzeniu komisji głów- 
nej konferencji rozbrojeniowej minister Za- 
leski wygłsił następujące przemówienie: 

Qd chwili wznowienia prac naszej konfe- 
reneji wysłuchaliśmy tu szeregu interesują 
cych dekłaracyj, które niewątpliwie pozwołą 
wkońcu zorjentować naszą pracę w kierun- 
ku, mogącym doprowadzić de praktycznych 
wyników. Droga jest być może długa. wy- 
hór metod trudny, gdyż chodzi o zagadnie- 
nie, pozostawione dotąd wyłącznej konipe- 
teneji państw. 

POLSKA WOBEC OBRAD. 
Wszysey odczuwamy konieczność uczy- 

nienia czegoś istotnego, aby dać narodom 
prawdziwe pczucie bezpieczeństwa i pomniej 
szyć ciężary budżetów wojskowych. To też 
mój kraj śledzi z prawdziwą sympatją wszel 
kie wysiłki, zmierzające da powstrzymania 
wyścigu zbrojeń i rozwoju środków wojen- 
nych specjalnie oienzywnych i okrutnych. 
Chodzi nietylko o Gchrenę krajów dobrej 

wiary ed niespodziewanej napaści, lecz tak- 
że © stworzenie pewności, że jeśli dokonana 
zestanie z pogwałceniem najwiętszych zabo- 
wiązań, zawartych w pakcie Ligi Narodów 
i pakeie paryskim napaść, pozostanie ona bez 
skuteczną, a państwo winne pogwałeenia tak 
uroczystych zobowiązań międzynarodowych, 
znajdzie przeciw sobie całą społeczność mię- 
dzynarodewą., rozperządzającą środkami nie 
adzewnemi dla represji podobnych  delik- 
tów. Propozycje, mogące zapewnić pozyty- 
wne rezwiązanie tego tak doniosłego prob- 
lemu i umżłiwiające w sposób istotny roz- 
brojenie, mogą liezyć na pełną  sympatję 
mojego kraju. Reprczentuję tu kraj ongiś 
jeden z największych w Europie, który w 
keńcu XVII wieku, kiedy nie istniała jesz- 
cze udaskonalona breń naszych ezasów, był 
przedmiotem inwazji, która na dłuższy czas 
zniesła jege niepodległe istnienie. Mój kraj 
gotów jest pójść bardzo dałeko w dziedzinie 
ograniezenia i redukcji zbrojeń, lecz prag- 
nie rozwiązania  całekształłu zagadnienia 
zgodnie nietylko z art. 8 paktu, zle i z licz- 
nemi rezolucjami kolejnych zgromadzeń Li- 
gi Narodów, które kilkakrotnie dały inter- 
pretację tego doniosłego artykułu. stanowią- 

podstawę naszej pracy. Zbyteczne jest, 
byśmy przypominali tu rezołucję 14 II Zgro- 
madzenia oraz rezolucję 8 Zgromadzenia, 
tak doniosłe dia naszej pracy. Będę niewąt- 
pliwie miał okazję powrócić do niech w ciągu 
późniejszej dyskusji. 

© ROZBROJENIU ILOŚCIOWEM. 
Mówiono tuo rozbrejeniu ilośeiowem i 

jakościowem. Pragnąłbym sprecyzować 
punkt widzenia naszej delegacji na te zagad 
nienia. — Jeśli chodzi o rozhrojenie ilościo- 
we, mój kraj. gotów jest zmnieį- 
szyć zbrojenia do najniższego poziomu, 
yleby tylka miał pewność, że w tym reg- 

fonie, który go interesuje z punktu widze- 
nia bezpieczeństwa, żaden inny kraj nie be- 
dzie dyspenował widoczną wyższością. Z 
drugiej strony, wobec postępów technicznych 
w różnych dziedzinach, koniecznem jest zna- 
lezienie dzięki organizacji międzynarodowej 
edpowiednich środókw przeciwko temu, co 
nazwałbym „nadużyciem techniki*, zdolnem 
w sposób uboczny ułatwić akcję wojskową 
oraz Środki przeciw różnego rodzaju wyższo- 
ści faktycznej, wynikającej w pierwszym rzę 
dzie z natężenia rozweju przemysłu. 

Dełagacja sowiecka przedstawiła nam 
interesujący projekt, dotyczący progresyw- 
nego i proporcjonalnego rozbrojenia. Idea 
jako taka wydaje mi się całkowiele słuszna, 
Przystępując do rozbrojenia, trzeba będzie 
zastosować do większych armij większy 
współczynnik redukcji, Jednakże przyjmu- 
jae tę ideę, mustmy zakwestionować arbitral 
ny wybór czynników redukcji, jak to będzie 
my mieli okazję wykazać w chwili, gdy ta 
isteresująca propozycja będzie przedmiotem 
specjalnej debaty. W każdym razie z praw 
dztwym zadowoleniem my ewolucje sta- 
newiska delegacji sowieckiej od czasu kon- 
fereneji w Moskwie, która w grudniu 1922 
r. zgromadziła przedstawicieli rządu Sowie- 
tów, Polski, Estonji, Litwy, Łotwy i Fin- 
landji. Na tej konferencji delegacja sowiee- 
ka zaproponowała redukcję wyłącznie pro- 
porcjonałną, a nawet wynikło z zapropono- 

wanych cyfr, że najsłahsze państwa miały 
ponosić największe ofiary, gdyż współczyn- 
niki redukcji, które chciano zastosować do 
ich sił zbrojnych, były najwyższe. 

PIERWSZY ETAP. 
Naszem zadaniem nie jest poświęcać się 

skomplikowanej grom matematycznym, któ- 
rych narody nigdy nie zrozumieją i które 
nie mogą dać pozytywnych rezultatów. Pra 
gniemy przebyć pierwszy etap organizacji 
pokoju i ograniczenia i redukcji zbrojeń, 
etap, za którym niewątpliwie pójdą dalsze, 
zgodnie z postępem, osiągniętym w tych ści- 
śle z sobą związanych dziedzinach. Przyj- 
mujemy ideę postępowania etapami, alko 

        

   

  

ściślej — my wszyscy, członkowie Ligi Na- 
rodów, przyjęliśmy już tę ideę w art. 8 pak- 
tu Ligi Narodów. Jest to rozbrojenie stop- 
niewe, zgodnie z postępem w dziedzinie bez- 
pieczeństwa, w ścisłym związku ze specjal- 
nemi warunkami każdego kraju. Przy tym 
pierwszym etapie, który — jak jestem © 
tem przekonany — zostanie zrealizowany 
na tej pierwszej konfereneji rozbrojeniowej 
stwierdziliśmy pewne warunki, nieodzowne 
dla doprowadzenia do pomyślnego końca 
naszej pracy. Keniecznem jest wziąć pod u- 
wagę istnienie w pewnych regjonach geo- 
graficznych systemów zbrojeń, ekspłoatają- 
cych ogromne zapasy ludzi i materjału, przy 
jewności niemał znikomej w porównaniu z 
tą. która jest praktykowana w innych pań- 
stwach, związanych licznemi zobowiązania- 
mi międzynarodowemi. Przyhyliśmy tu, aby 
szezerze współpracować z innemi krajami 

i będziemy mogli winszować sobie, jeżeli 

współpraca ta doprewadzi z tego panktu wi- 
dzenia do stworzenia jednakowych warun- 
ków. W, przeciwnym razie specjalna sytuacja 
pewnych krajów wymagałaby zgodnie z art. 
8 paktu rozwiązań specjalnych, w ogólnych 
ramach przyszłej konweneji. 

© ROZBROJENIU JAKOŚCIOWEM. 
Mėwiono tu o zasięgu pewnych rodzajów 

broni i © rozbrojeniu jakościowem. Projekt 

włoski jest pod tym względem doskonałą 
próbą syntezy. Mój kraj nie poniósłby wiel- 

kieh ofiar, przyjmując podobne zobowiąza- 

nia. Będąe zainteresowany w wielkiem dziele 

odbudowy gospodarczej, nie ma on do dys- 

pozycji, a w każdym razie nie ma dużej 

ilości pewnych, bardzo potężnych, ofenzyw 

nych rodzajów broni, będących przedmiotem 
wzmiankowanych  propozycyj. Pod tym 
wzgłędem kraj mój znajduje się w sytuacji 
znacznie mniej dogodnej, niż niektóre mo- 
cerstwa jego regjonu, posiadające tę broń 

w wielkiej ilości i mające meżność jej sfab- 
rykowania. Miałbym więe powody poprzeć 
propczycję ograniczenia użycia pewnych ro 

dzajów broni, jednakże pragnąłbym uprzed- 

nie wyjaśnić pewne kwestje preliminaryjne. 

a mianowicie, czy autorowie tych: propozycyj 

zdecydowani są przyjąć system kontroli dość 
skutecznej, by uchroniła nas od niespodzia- 

nek, czy też mogą zgodzić się na międzyna- 
rodową kontrolę wszelkiego przemysłu| mo- 
gącego być użytym dla celów wojskowych 
i wreszcie czy przewidują oni skuteczną ak- 
cję przeciwko krajom, winnym naruszenia 
podobnych zakazów. Bez tych zasadniczych 
warunków, stwerzylibyśmy tyłko premję dła 

krajówo złej woli, które nadużywająe uezu- 

cia fałszywego bezpieczeństwa, stworzonego 

przez bezskuteczne zakazy, chciałyby pewne- 

go dnia wykorzystać zdobycze, osiągnięte 

nieprawnemi środkami, dla napaści na naro- 

dy. lojalnie obserwujące postanowienia pra- 
wa międzynaredowego. 

CAŁOKSZTAŁT ZAGADNIENIA. 
Polska była pomiędzy państwami, które 

na pierwszej doniosłej konferencji, która po 
wojnie miała miejsce w odniesieniu do pro- 
błemu rozbrojenia, na konferencji dła mię- 
dzynaródowego handlu brenią w 1925 roku, 
zaproponowały zakaz wojny chemicznej i 
bakterjologieznej. Delegacja polska na te 
konferencję była pierwszą, która poparła 
szlachetną inicjatywę Stanów Zjednoczonych 
w kwestji ehemieznej i uzupełniła tę inie- 

jatywę propozycją o zakazie wojny bak- 
terjologicznej. Pragnąc przypomnieć poza- 
tem, że podpisaliśmy i ratyfikowaliśmy bez 
żadnych zastrzeżeń opracowany na tej konfe 
rencji protokół, który nie niestety nie został 

dotąd jednomyślnie i całkowicie przyjęty 

przez wszystkie państwa. Świadomi naszej 
odpowiedzialneści i moeno zdecydowani 

przestrzegać naszych zobowiązań międzyna- 

rodowych, gotowi jesteśmy przyłączyć sie do 
każdej propozycji, dotyczącej użycia pew- 
nych rodzajów broni lądowej, morskiej i po- 

wietrznej, uważanych przez konferencję za 
specjalnie ofenzywne. Będzie zadaniem na- 
szego prezydjum przedsięwziąć selekcję pre 
pozycyj, dotyczących art. 1 lub związanych 
z zasadą ograniczenia i redukeji zbrojeń, Bez 
ścisłego określenia metody, która weźmie 
pod uwagę wszelkie uprawnione troski repre 
zentowanych tu naredów, grozi nam przed- 

łużenie naszych obrad, łub też sprowadzenie 
ich do pustych manifestacyj. Konieczne sa 
rozwiązania obejmujące całokształt zagadnie 
nia, zmierzające do najwyższego celu, który 
musi przyświecać naszym pracom, do orga- 
nizacji pokoju. 

  

Konferencia min. Zaleskiego 
z premjerem Tardieu. 

GENEWA, 13. 4. (Pat). Minister 
Zaleski odbył w dniu 13 b. m. godzin- 
ną konferencję z premjerem Tardien.
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Jak jest z wileńskim turyzmem? 
Tegoroczny sezon turystyczny w 

Polsce zapowiada się nader obiecująco 
Ze wszystkich niemal krańców Euro- 
py sygnalizowane są liczne wycieczki, 
nawet z tych krajów, jak Francja, 
które raczej przyjmują, niż wysyłają 
turystów. Zgłoszone są nawet dwie li- 
czne niepolskie wycieczki amerykań- 
skie: tranzytowa (do Rosji) wyciecz- 
ka Cooka, oraz wycieczka artystów a- 
merykańskich (tylko do Polski). 

Jeżeli dodać do tego turyzm wew- 
nętrzny, znacznie bardziej ożywiony, 
jak to wykazał rok ubiegły, ze wzglę- 
du na kryzysowe zmniejszenie wyjaz- 
dów zagranicznych, — bieżący sezon 
turystyczny rokuje duże nadzieje. 
Jest to jeden z paradoksów kryzysu 
światowego, który zmusza turystów 
do poszukiwania tańszych miejscowo- 
ści i krajów. 

Czy trzeba podkreślać, jak wielkie 
znaczenie posiada turyzm dla Wilna. 
iożna go porównać do sztucznego od- 

żywiania wycieńczonego organizmu. 
Zapytać jednak należy ojców miasta, 
co dotychczas zostało zrobione, ażeby 

  

chociażby wewnętrzno-polski potok 
skierować do Wilna? 

Mamy wrażenie że nic! Turyzm 
wileński w dalszym ciągu polega na 
biernem przyjmowaniu kogo Bóg na- 
darzy w schroniskach i spychaniu co 
dostojniejszych gości na barki prof. 
Ruszczyca, prof. Kłosa i p. W. Stud- 
nickiego. 

O jakiejś propagandzie pod hasłem 
„zwiedzajcie Wilno, o akcji na tere- 
nie przynajmniej Warszawy i Polski 
Zachodniej, nikt nie słyszał. Turyzm 
wileński tak się ma do turyzmu współ 

czesnego jak warsztat chałupnika do 
fabryki nowoczesnej. Mając jednak 
nadzieję, że p. wojewoda Beczkowicz, 
pod którego egidą tak wspaniale zo- 
stały zorganizowane uroczystości 
Mickiewiczowskie w Nowogródku, ze- 
chce się tem zagadnieniem osobiście 
zainteresować, rzucam tu kilka ini- 
cjatyw. 

  

Inicjatywą bezwzględnie najwaź 
niejszą byłoby zorgąnizowanie pomię- 

dzy Warszawą i Wilnem pociągów 

turystycznych na wzór węgierskich i 

włoskich. Nie wiem, jak jest na Wę- 

grzech, ale we Włoszech bilety na po- 

ciągi turystyczne są zakupywane przez 

stowarzyszenia. Cena biletu pejedyń- 

czego wynosi w tym wypadku załed- 

wie 38 proc. ceny normalnej. Pociąg 

taki wychodzi co sobotę, a wraca co 

poniedziałek z rana, służąc jednocześ- 

nie za hotel. Pierwszy taki pociąg zo- 

stał zresztą i u nas uruchomiony, ja- 

ko pociąg narciarski w Karpatach 

Wschodnich . 
Byłoby rzeczą najbardziej wska- 

zaną, ażeby pierwsza taka pielgrzym- 

ka do Wilna była połączona z jakąś 

zabawą ludową np. Wiankami, Smo- 

kiem i t. d. W tym celu musi istnieć 

stały „Syndicat d'initiative*, jaki po- 

siada każde miasto francuskie j włos- 

kie. 
Drugim warunkiem powodzenia 

turyzmu wileńskiego jest jednak pro- 

paganda. I w Warszawie i w Wilnie 

panuje fałszywe zażenowanie t. zw. 

„porządkami wileńskiemi*.  Sienkie- 
wicz powiedział że brud włoski jest 

bardziej estetyczny niż czystość gdzie- 

indziej. To samo da się powiedzieć o 

Wilnie. Bolonja ma też zresztą „kocie 

łebki”, strannie zachowane, a ma tyle 

samo akurat turystów co i inne miasta 

włoskie. 
Nie znaczy to oczywiście ażeby nie 

asfaltować Wiłna! Porządkujmy je, 

ale bez fałszywego wstydu. Rozma- 

wiałem z wieloma cudzoziemcami, 
którzy znali Wilno. Nie słyszałem in- 
nych słów prócz tych: „jakież to cud- 

ne miasto!* W dzisiejszych ciężkich 

czasach trzeba myśleć wpierw o do- 

chodzie. a potem o wydatkach na in- 
westycje. Kryzys, który zmniejsza au- 
tomatycznie zapotrzebowanie na luk- 
sus jest w tym wypadku sprzymie- 

rzeńcem Wilna. 
K. Leczycki. 

Samowystarczalność g0Spo- 
darcza 1, Š. R. R. 

Komunistyczna Rosja, pomimo stale glo- 
szonej pogardy dla ustroju kapitalistycznego, 
w żaden sposób nie może się pozbyć zależ- 
ności od kapitalizmu, W okresie pomyślnej 
konjunktury światowej również i Sowietom 
powodziło się nienajgorzej, natomiast w do- 
bie kryzysu także ustrój komunistyczny za- 
czął odczuwać poważne trudności. 

Temi właśnie trudnościami zostało wywo- 
łane hasło samowystarczalności, rozlegające 
się na wszelkiego rodzaju konferencjach, 
zgromadzeniach i wiecach, jako też ze szpalt 
calej prasy sowieckiej. „Musimy wytworzyć 
taki stan rzeczy, aby wszystko, co jest nam 
potrzebne, było zrobicne u nas, jeżeli zech- 
<cemy, to kupimy (zagranicą), ałe możemy ró- 
«nież nie kupować* — tak mówił Kujbyszew 
na ostatniej konferencji partyjnej. „Zrobio- 
ne w sowieckiej fabryce z materjałów krajo- 
wych* — taki ma być napis na wyrobach 
p Acznych, jak zapewnia prasa bolszewie- 

a. 
Nie jest to zresztą hasło nowe — rzuca- 

no je w tłumy i w 1922 i 1926 r., zawsze, 
gdy na rynkach zagranicznych doznawano 
trudności kredytowych. Wszak naczelną prze 
słanką „pięciołatek'* jest nie co innego, jak 
całkowite uniezależnienie się od zagranicy. 
Nigdy jednak zasady samowystarczalności 
nie proklamowano z takim hałasem i pom- 
pą. jak obecnie. Ale też trudności kredytowe 
nigdy nie były tak duże, jak dzisiaj, Skut- 
kiem kryzysu wszechświatowego. ceny na 
zboże, surowce rolnicze i na drzewo spadły 
tak znacznie, że Rosja musi wywozić prawie 
dwa razy więcej, aby otrzymać sumy uzyski- 
wane przy dobrej konjunkturze. Tymczasem 
urodzaj zeszłoroczny zawiódł, a bilans hand 
lowy jest stale ujemny i w r. 1930 wynosił 
około 25 milj. rubli, a w r. 1931 wzrósł do 
200 milj. rb. Wobec znacznych zobowiązań 
zagranicznych poważnie zmniejszyły się, i 
tak niezbyt wielkie, zapasy złota i walut 
obcych. 

Tymczasem rząd Stanów Zjednoczonych 
oświadczył, że nie zamierza gwarantować 
kredytów sowieckich. Anglja, która za rzą- 
dów robotniczych chętnie udzielała kredytu 
na „rosyjskie operacje* obecnie zajęła stano- 
wisko identyczne z Ameryką. Francja nietyl- 
ko odmówiła kredytu, ale stanowczo przepro 
wadza zasadę równowagi importu i eksportu 

  

rosyjskiego. Na tym samym grucie stoją obe 
enie i Włochy. Niemcy, chć chciały, nie 
mogą dawać dalszych gwarancyj, gdyż nie 

zgodził się na to Bank Międzynarodowy w 

Bazylei, Udało się jedynie sprolongować nie- 

które weksle rosyjskie oraz uzyskane gwa- 

rancje w granicach funduszu 300 milj. marek, 
w miarę tego, jak dawne zobowiązania będą 

spłacane. Dyskonto na sowieckie weksle gwa- 

rantowane wynosi w Niemczech 24 proc. rocz 

nie, a za niegwarantowane — až 43 proc. 

Trudno już iść dalej w stosunkach kapitali- 

stycznych, takie odsetki mógłby płacić tylko 

notoryczny bankrut. Bołszewicy muszą je 
wszakże płacić, bo nie mają innego wyjści 

a ciągłe prolongowanie weksli też nie wpływa 

dodatnio na udzielenie Rosji kredytów. 
‚ # tego, cośmy wyżej -powiedzieli wynika, 

że hasło samowystarczalności gospodarczej 

jest sztuczne, wywołane trudnościami kredy- 

towemi. Bolszewicy, o ile nie kupują zagrani- 

cą, to tylko dlatego, że nie mają za co, a 

kredytu długoterminowego nikt im udzielić 

nie chce łub nie może. 
Nie dość na tem. Jakkolwiek hasło samo- 

wystarczalności może być popularne, pochle- 
biając dumie narodowej szerokich mas, bliż- 

sza analiza importu rosyjskiego dowodzi, że 

jest ono niemożliwe do zrealizowania w wa- 

runkach obecnych. 
W r. 1930 przeszło połowa (52 proc). 

importu stanowiły maszyny i armatura. 

nie wyrabiane w kraju, 35 proc. — surowiec 

i fabrykaty również nie wyrabiane w kraju, 

3 proc. materjały budowlane i zaledwie 10 

proc. przypadło na artykuły konsumcji (ka- 

wa, herbata, ryż). W r. 1931 import pierw- 
szej partji towarów wzrósł do 63,7 proc., 
drugiej i trzeciej — spadł do 28,5 proc. i 
czwartej do 7,2 proc, Jedno z dwojga zatem— 
albo „piatiletka“ i „linja generalna* partji 
komunistycznej będzie realizowana w dal- 

szym ciągu i w takim razie import maszyn 
niewyrabianych w kraju będzie koniecznością, 
albo urzeczywistnienie hasła samowystarczal 
ności zmusi Sowiety do zaniechania „gene- 
ralnej inji“. Innego wyjścia niema. Można 
głodzić własną ludność, co się zresztą już 
robi, można nie dowozić produktów spożyw- 

czych, ale nie można zaniechać importu ma- 
szyn i metali półszlachetnych (aluminjum, 
cynk, miedź, ołów), w które Rosja nie obfi- 
tuje, a bez których „triumf* socjalizmu i 
jego budowa żadną miarą obejść się nie mogą. 

Z.K. 

   

  

   

Listy z Warszawy. 
Lenin w „Ateneum* i komentarze Trockiego. 

Teatr Jaracza — „Ateneum'—stał 
się rzeczywiście placówką, mocno od- 
rzynającą się od reszty zbanalizowa- 
nych, skabareciałych t. zw. „świątyń 
sztuki“, czyli sklepików, handlują- 
cych środkami nasennemi dla móz- 
gów kołtuńskich. Prawie każda rzecz, 
grana w „Ateneum, wywołuje spory, 
dyskusje, przeszkadza ludziom drze« 
mać i trawić spokojnie; jednych gnie- 
wa, innych podnieca, a wszystkim 
przypomina, że tam gdzieś, na sze- 
rokim świecie, daleko od naszych pa- 
rafjańskich oplotkėw... świat idzie 
swoją drogą. 

Czyż to nie dosyć?... Jeśli nie do- 
syć, to w każdym razie — jak na war- 
szawskie stosunki — dużo. 

Obecnie Jaracz ukazał się nam, 
jako — Lenin. 

Ale nie ten Lenin, którego zwłoki 
zabalsamowano i przerobiono na re- 
likwje komunistycznego pospólstwa 
Rosji. Nie! Lenin, którego pokazano 
w „Ateneum* to koncepcja francuska 
nieznanego nam dotąd p. Franciszka 
Porchć. Stworzył on sztukę dziwną, 
zbudowaną śmiało i b. oryginalnie. 
„Coś jakby uplastycznione radjo* — 
powiada słusznie Irzykowski. Dotąd 
nowoczesność dramaturgów manife- 
stowała się architektoniką filmową. 
P. Porchć idzie o krok dalej jeszcze. 

Nie będę tu wdawał się w szcze- 
gółową ocenę sztuki (nie jestem kry- 

tykiem teatralnym). Na coś innego 
chcę zwrócić uwagę. Mianowicie na 
fakt, że — wbrew przeświadczeniu 
komunistów, iż są zjawiskiem par 
excellence między—i ponadnarodo- 
wem—w każdym kraju bolszewizm i 
bolszewików inaczej sobie wyobraża- 
ją nawet ich chwalcy i stronnicy. Po 
wyjściu z „Ateneum ktoś zauważył: 
„Pierwszy raz widziałem na scenie 
Rosję bez byłych ludzi i pijanych*. 

Tak, rzeczywiście, p. Porche dał 
nam Rosję bardzo francuską, przede- 
wszystkiem zaś samego Lenina moc- 
no „wydantonizowanego“. (Ucharakte 
ryzowanego duchowo na Dantona). 

Ale tak samo jak Rosja przestaje 
byč sobą w wyobražni cudzoziemca, 
tak też i Zachód nader fantastycznie 
przedstawia się internacjonalistom 
moskiewskim. Dziś zdaje im się, że 
objęli nad nim komendę, a conaj- 
mniej, że zdolni są ją objąć: skoro 
jednak zaczynają wypowiadać sądy 
swoje o sprawach zagranicznych, о- 
kazuje się, że obracają się w jakimś 
czwartym wymiarze. 

Mam przed oczami bardzo charak- 
terystyczny przykład. Czytam właśnie 
książkę Trockiego: „Moje życie”. 
Znajduję tu, między innemi, ustęp, 
dotyczący przewrotu majowego w 
Polsce. Oto, jak b. wódz czerwonej 
armji komentuje ten fakt: „Gorącz- 
kowo szukając punktu wyjścia, drob- 

  

  

K. UR J E NH ВОМЕа 

Gandhi jest nieugięty. 
Woli nadał więzienie, niż uległość rządowi angielskiemu. 

LONDYN, 13. 4. (Pat). — „Daily Herałd* 
donosi, że minister do spraw Indyj Hoare 
zaproponował Gandhiemu wypuszczenie go 
z więzienia, o ile zapewni on rządowi, iż 
załeci kongresowi odwołanie: cywilnego nie- 
posłuszeństwa lub też osobiście się wstrzy- 
ma od kierownictwa tym ruchem podczas 
prowadzenia narad na temat rozwoju kon- 
stytucyjnego. Gandhi odpowiedział, że odwo- 
łanie cywilnego nieposłuszeństwa jest nie- 
możliwe, 0 ile rząd nie odwoła najpierw ar- 

tykułów, na podstawie których wprowadził 
stan nadzwyczajny w niektórych miejscowo 
ściach Indyj. Dopóki żądania końgresu nie 
znajdą pod tym względem zadośćuczynienia. 
Gandhi uważać będzie za swój nieodwołalny 
obowiązek kierować ruchem cywilnego niepo 
słuszeństwa. 

Hoare, zapytany wczoraj w Izbie gmin o 
liczbę osób. uwięzionych do chwili obecnej 
w Indjach w związku z eywilnem nieposłu- 
szeństwem odpowiedział — 25 tys. 

Argentyna pod popiołem. 
Zapowiedzi 

PARYŻ, 13. 4, (Pat). — Wedle ostatnich 
informacyj, niebo stolicy argentyńskiej pok- 
ryte jest mgłą popiołu. Ulice, dachy i drze- 
wa są białe i wyglądają jak gdyby pokryte 
były śniegiem. Dzienniki tamtejsze domagają 
się połewania ulice wodą. Miejscowe władze 
wolą jednak, ażeby ulice były zamiatane, 
nie chąe, ażeby popiół zmieniał się w błoto. 
Eskadra samołotów krąży nad miastem, ba- 
dając atmosferę. Ludność w stolicy zacho- 
wuje się całkowicie spokojnie. Wiele osób 
cierpi na migrenę. Przypisują to podrażnie- 
niu dróg oddechowych oraz sugestji. Guber- 
nator Mendozy wysłał do Małargue wielką 

ileść samolotów ciężarowych z namiotami 
i przedmiotami, które mogłyby zapewnić 
pośpieszną ewakuację. Ludność jest spokoj- 
na, mimo zapowiedzi miejscowych geologów, 
którzy utrzymują, że w najbliższych dniach 
dadzą się zauważyć w okolicach Mendozy sil 
ne wstrząsy sejsmiczne. — Popiół dochodzi 
aż do granicy Brazylji. 

BUENOS AIRES, 13. 4. (Pat). — Deszcz 
popiołu ustał dziś w godzinach rannych. 
Temperatura znacznie się obniżyła, jednakż 
w dalszym ciągu nad całem miastem wisi 
gęsta mgła z popiołu, opadając stopniwo na 
dachy domów i na ulice. 

  

   

Utrudniona akcja ratunkowa. 
MENDOZA, 13. 4. (Pat), — Całe niebo 

pokryte jest gęstemi czerwonemi chmurami, 
potęgując wrażenie grozy. Ciężkie auta ra- 
townicze nie mogły dobrnąć do miejsce za- 

grożonych z powodu wielkiej ilości popiołu, 
tworzącego olbrzymie zaspy. Uniemożliwio- 

na jest także samołotowa akcja ratownicza. 

Afera szpiegowska we Francji 
zatacza coraz 

LYON, 13. 4. (Pat). — W. związku z nie- 
dawnem wykryciem afery szpiegowskiej do- 
noszą z Marsylji, że sprawa ta zatacza eoraz 
Szersze kręgi. Ostatnio zostali zaaresztowani 
małżonkowie Baratti, rodzice Flavia i Y0- 
landy Baratti, pierwszych przez policję uję- 
tych, oskarżeni o współdziałanie z nimi. Jak 

szersze kręgi. 
dotąd całą sprawę starała się policja utrzy- 
mać w największej tajemnicy, jednak doszło 
do wiadamości publicznej, że zaaresztowani 
zdołali wykraść plany nowej armaty przeciw 
lotniczej. Plany te miały być dostarczone jed 
nemu z państw ościennych. 

Poszukują, lecz wciąż bez skutku. 
LONDYN, 13. 4. (Pat). — „Daily Mail“ 

donosi, że poszukiwania bandytów, którzy 
porwali dziecko Lindbergha, skupiły się wczo 
raj niespodziewanie na Londynie. Kilka ban 
knotów dołarowych, pochodzących z wykupu 
zapłaconego przez Linidbergha, znaleziono 
w Londynie, Policja angielska prowadzi go- 
rączkowe śledztwo, mające ustalić sposób, 
w jaki banknoty te dostały się do Anglji. 

NOWY YORK, 13. 4. (Pat). — Pisma ame- 
rykańskie komunikują, że policja Nowego 
Yorku odradzała usilnie Łindberghowi wyp- 

łacenia 50 tysięcy dołarów okupu, żądanego 
przez uprowadzicieli dziecka, gdyż przypu- 
szezała, że Lindbergh zostanie oszukany. 
Lindbergh robi starania, mające na celu nie 
dopuszczenie policji do żadnej interwencji, 
gdyż jego zdaniem interwencja ta właśnie 
przeszkadza mu w odzyskaniu dziecka. Jed 
nakże policja tamtejsza nie zaprzestała po- 
szukiwań. W. rezultacie dziecko dotychczas 
nie jest odnalezione, zaś pani Lindbergh, bar 
dzo ciężko chora, znajduje się w prywatnej 
lecznicy w Nowym Yorku i jej stan nerwowy 
budzi poważne obawy. 

- Płaszcz gronostajowy b. cara 
Mikołaja II 

w posiadaniu defraudanta Kwinty? 
WARSZAWA, 13. 4. (Pat). — Prasa poda 

je sensacyjną pogłoskę, że oskarżony © def- 
raudację bankier Kwinto jest w posiada- 
niu płaszcza gronostajowego, który należał 
do byłego cesarza Mikołaja II. Kwinto 

płaszcz ten miał kupić podczas rewolucji w 
Rosji, a obeenie ze względów na śledztwo, 
jak podaje prasa, ukrył u jednego ze wspól- 
ników. — Wymieniony płaszcz ma być gro- 
nostajową etolą koronacyjną byłego cesarza. 

Postulaty Wileńszczyzny. 
W 2 numerze „Przełomu znajdujemy 

artykuł, omawiający pewne zagadnienia 

Wiileńszczyzny na tle przemówienia prof. Sta 
niewicza w Sejmie w dniu 8 lutego r. b. Ze 

względu na trafność komentarzy „Przełomu* 
najważniejsze ustępy tego artykułu poniżej 
podajemy: 

„Jednym z najważniejszych problemów 

państwowych, jakie w swym. nader obszer- 

nym „kałendarzu* oczekują istotnego roz- 

wiązania ке strony rządu i społeczeństwa, 
jest niewątpliwie problem Wilna. Obej- 

muje on całokształt żywotnych potrzeb, za- 
rówuo połitycznyeh, jak przedewszystkiem 
gospodarczych. 

Potrzeby te silnie i, co najważniejsza, 
przekonywująco zaakcentował niedawne po- 

seł siemł wileńskiej, prof. Witold Staniewicz 

na plenum Sejmu (dnia 8 łutego). Wycho- 

dząc z założenia, że obecny stan Wileńszczy- 

xny jest odbiciem sztucznego ukształtowania 

granie politycznych 1 administracyjnych tej, 

najdalej na północ wysuniętej połaci pań- 
stwa, p. profesor Staniewicz zgłosił parę nie- 
spornych — z naszego stanowiska — postu- 
latów, które, sięgając w głąb, dotrą napew- 
no do każdego mieszkańca Wileńszczyzny i 
trafią do przekonania, ile że wywodzą się 

z troski © rzeczy najeodzienniejsze, o tgzy- 

steneję, o pracę, o chleb, słowem, o przetr- 

wanie dziesiejszego kryzysu. 

Warto dodać, że „kryzys* gospodarczy 

łączy się w Winie z kryzysem, czy też ra- 

czej — e krytycznym stanem stosunków pol- 

sko-litewskich, które utknąwszy na mart- 

wym punkcie, nie rokują rychłego wyeks- 

pedjowania choćby jednego wagonu wygar- 

nomieszczaństwo wkroczyło na droge 

powstania i podniosło Piłsudskiego na 

tarczy. Wódz partji komunistycznej 

Warski zdecydował, że nastaje „de- 

mokratyczna dyktatura proletarjatu i 

włościaństwa*, wezwał więc partję 

komunistyczną, aby przyszła Piłsud- 

skiemu z pomocą*.. „Uszło mu to 

bezkarnie: aparat stalinowski zasłonił 

go przed oburzeniem robotników pol- 

skich. 
I to pisze człowiek niby bardzo 

trzeźwy, liczący się z rzeczywistością; 

pisze z wiarą i powagą, wcale nie do- 
myślając się, że słowa jego brzmią 
w naszych uszach, jak zabawny kon- 
cept. Piłsudski potrzebował pomocy 
pana... Warskiego! Stalin obronił te- 
goż p. Warskiego przed gniewem ro- 

botników polskich!.. 

— Czys pan oszalał? — chciałoby 

się zawołać.—Gdzie to wszystko mia- 
ło miejsce? Chyba na księżycu. 

Ale nic dziwnego. Śród osobistych 
wyznań autora znajdujemy takie oto 
zwierzenia: „Przyroda i ludzie nie- 
tylko w szkolnych, ałe i późniejszych 
latach, zajmowali w mem duchowem 
życiu mniej miejsca, niż książki i my- 
Śl*,.. „Ludzie długo prześlizgiwali się 
obok mej świadomości... Patrzyłem w 
siebie i w książk Miłość słowa to- 
warzyszyła mi od wczesnych lat“... 

„Poczucie wyższości teorji nad oso- 
bistem doświadczeniem zbudziło się 
we mnie wcześnie i wzmacniało , z 
biegiem lat“... i t. d. 

Mamy więc do czynienia z umys- 
tem, wybitnie dogmatycznym, odno- 
szącym się wrogo — jak sam stwier- 

    

   
  

bowanej w Smorgonłach skóry — bezpośred 
nio przez dzisiejszą „linję administracyjną* 
po torze kolei wileńsko-kowieńskiej. Choć 
prof. Staniewicz nie echce (zasadniczo) mó- 
wić „o zagadnieniach, związanych z naszą 
polityką zagraniczną — a przedewszystkiem, 
o porozumieniu polsko-litewskiem*, niem- 
niej najsłuszniej sądzi, — „że zbyt mało o 
tych rzeczach się w Połsce mówi i pisze*. 

„A przecież troska o pojednanie dwóch 
bratnich narodów winna być nietylko udzia- 
łem rządu i naszego ministra spraw zagra- 
nicznych, ale i całego społeczeństwa, które 
winno szukać kontaktu ze społeczeństwem 
litewskiem | wyprzedzać niekiedy poczyna- 
nia rządowe*. 

Prof. Staniewicz rzuca dalej wysuwaną 
przez swoich współziomków i mającą już 
kilkuletnią tradycję myśl o połączeniu wo- 
jewództw wileńskiego i nowogródzkiego. 

Nowogródek etążył zawsze i ciążyć będzie 
ku Wilnu nietylko gospodarezo, lecz jak do- 
wodzi historja i współczesność i kulturalnie. 
Przekreślenie sztucznego podziału administra 
cyjnego „jest jednomyślna opinją obu kół 
regjonalnych (wileńskiego i nowogródzkie- 
go) — na pragnieniach i dążeniach wszyst- 
kich wartsw ludności opartą*. 

Ważne jest stwierdzenie przez prof. Sta- 
niewicza prawdy © istotnem promieniowa- 
niu z Wilna polskiej kultury państwowej, 
której nosłcielem fest,  przedewszystKiem 
ogół społeczny. „Wierzymy w moc kultury 
polskiej i dła utrzymania tej kultury nie pot 
rzebujemy opieki administracji* — oto, co 
mówią wilnianie*. 

Popierajeie Przemysł Kralowy 

dza — do empiryzmu i do wszystkie- 
go, co nie jest ideowo sformułowane, 
a teoretycznie uogólnione. 

Opisuje np. kolonję rolniczą, zna- 
ną mu jeszcze z dzieciństwa. ,„Kolonja 

ta leżała wzdłuż wąwozu: z jednej 
strony część żydowska, z drugiej — 
niemiecka, wyraźnie różniące się od 
siebie. W niemieckiej dzielnicy stały 
porządne domy, częściowo kryte si- 
towiem, częściowo dachówką, były ro- 
słe konie i spasione krowy. W żydow- 
skiej części — zrujnowane chaty, ob- 
darte dachy, nędzne bydło*. Ten ob- 
raz (a przecież w życiu musiał setki 
podobnych widzieć) nie przeszkadza 
Trockiemu lekceważyć, a nawet igno- 
rować „czynnik narodowy”. Jako bez- 
względny zwolennik materjalistyczne- 
go pojmowania dziejów, uznaje tylko 
jeden czynnik historyczny, co mu po- 
zwała łudzić się przeświadczeniem, iż 
może stanąć (a nawet już stoi) „na 
czele klasy robotniczej całego świata”. 
Poprowadziłby ją do natychmiastowe- 
go zwycięstwa, ale. niestety! spotyka 
dziwne przeszkody. „„Europejskie par- 
tje socjalistyczne — skarży się Troc- 
ki — wytworzyły właściwy sobie kon- 
serwatyzm, który jest tem silniejszy, 
im większe masy ogarnia socjalizm*. 
I oto pokazuje się, że robotnik fran- 
cuski, angielski, niemiecki niewrażli- 

wy jest na hasła, elektryzujące .„bo- 
siaka* z nad Wołgi, Ale Trocki widzi 
w tem tylko winę przywódców. Jużby 

napewno pokierował nimi należycie, 

gdyby go intrygant Stalin „nacjonali- 

sta” (sic!) nie pozbawił władzy i wpły- 

wów. 

Pan Prezydent Rzplitej zwie- 
dził Muzeum Narodowe. 
WARSZAWA, 13. 4. (Pat). Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przybył w dn. 
13 b. m. o godzinie 11 min. 30 do Mu- 
zeum Narodowego przy ulicy Podwale 
i zwiedził salę malarstwa polskiego, 
obcego i muzeum wojskowe, Pana 
Prezydenta, któremu towarzyszyli wi- 
ceminister wyznań religijnych i oświe- 
cenia publicznego ks. prof. Żongołło- 
wicz i prezydent miasta inż. Słomiń- 
ski, oprowadzał dyrektor Muzeum pan 
Gembarzewski. 

Stanowisko prezesa Banku 
Rolnego nie będzie obsadzone 
(Teł. od wł. koresp. z Warszawy). 

W swoim czasie po rekonstrukcji 
gabinetu, aktualną się stała sprawa 
przejścia wiceministra Stamirowskie- 
go z prezydjum Rady Ministrów na in- 
ne stanowisko. 

: Dowiadujemy się, že prawdopodob 
nie p. Prezydent jeszcze w ciągu dnia 
dzisiejszego podpisze nominację wi- 
ceministra Stamirowskiego na wice- 
prezesa Banku Rolnego. Stanowisko 
prezesa nie będzie obecnie obsadzone. 
Urzędować będą dwaj wiceprezeso- 
wie: dotychczasowy p. Anusz i nowy 
Stamirowski. 3 

Pomniki Brianda. 
PARYŻ, 13. 4. (Pat). Wiele miast 

francuskich wyraziło chęć wzniesienia 
pomnika Briandowi dla uczczenia je- 
go działalności na rzecz pokoju. | 

Hitlerowskie metody. 
BERLIN, 13. 4. (Pat). — Wezoraj wieczo- 

rem na zgromadzeniu partji socjałdemokra- 
tycznej w Ludwiksburgu doszło w ezasie mo 
wy posła Schneidemanna do niebywałych 
awantur. Hitlerowcy, wdarłszy się na salę, 

rzucili w kierunku trybuny bombę, która wy 
buchając wywołała ołbrzymią panikę. Ofiar 
w ludziach nie było. 

Kupuj wiejskie samodziały. Ra- 
tując rolnictwo — ratujesz siebie. 
MANE ADRESAS EKON O SSSISS 

Ciernista droga piękności .. 
Droga do zdobycia piękności usłana jest 

kolcami. Chinka, której maleńka nóżka, o- 
woc długotrwałych i potwornych męczarni, 
jest nieodzownym warunkiem piękności, mu- 
rzynka, kładąca w swe małe uszy olbrzymie 
kawałka drzewa czy kości, piękność kraju 
Zulusów z głęboko ponacinaną tatuowaniem 
twarzą... ło wszystko nasze siostry, które u- 
piększają się kosztem wielkiego cierpienia, 
pragnąć zaspokoić swe prymitywne pojęcie 
o pięknie i z uległością poddając się lokal- 
nym wymogom wszechwładnej „mody*. 

Wiięc chyba my, Europejki, pozazdrości- 
łysmy naszym, kolorowym siostrom ich cier- 

   

pień, podjętych w mię piękności, bo z całą - 
pokorą poddajemy się najwymyślniejszym, 
bolesnym często i przykrym zabiegom no- 
woczesnej kosmetyki. Włeźmy choćby jako 
przykład ostatnią modę barwienia warg 
przez tatuowanie ich czerwoną farbą, naj. 
skuteczniejszy sposób trwałego barwienia 
ust. A cały szereg zabiegów chirurgicznych, 
mających na celu usuwanie zmarszczek i 
fałdów skóry przy pomocy skałpełu! W A- 
meryce cieszą się ostatnio olbrzymiem po- 
wodzeniem aparaty do formowania nosa i 
uszu, których działanie jest ogromnie boles- 
ne. Opinja fachowców uznała je za bezsku- 
teczne a nawet szkodliwe, sprzedaż ich jed- 
nak idzie wyśmienicie! 

Wiśród nowoczesnych metod upiększania 
nie brak i takich, które, choć niebolesne, są 
jednak przykre, a nawet ołbrzydliwe. Przy- 
toczę przykład znamienny: jeden z parys- 
kich zakładów kosmetycznych stosuje obec 
nie maski z rybiej łuski, z nadzwyczajnym 
podobno efektem dla cery. Zabieg ten ma 
wiele zwolenniczek! Podziwiam je — rybia 
łuska na twarz... br... obrzydłwość! Wolę 
już raczej prymitywną metodę upiększania, 
stosowaną przez Eskimoski. które podobno 
malują sobie na twarzach rybie łuski w róż- 
nych kolorach. 

Pour etre bełle il faut souffrire — powią- 
da stare francuskie przysłowie. Myślę jednak 
że ów strach przed bólem, rzecz wrodzona 
każdemu człowiekowi, nauczy nas jednego: 
odróżniania poważnej wiedzy od krzykliwej 
szarlatanerji Pierwsza polega na zapobieganiu 
defektom skóry i ich umiejętnemu łeczeniu, 
druga opiera się najczęściej na łatwym spo- 
sobie posługiwania się głośno reklamowane- 
mi kosmetykami, najcięściej nieumiejętnie, 
zbyt obficie i jaskrawo. Renee. 

Nr. 85 (2327) 

wici! 
Kobieta! Słabe stworzonko! Łatwo powie- 

dzieć, A proszę wziąć jakieś pismo do ręki: 

Związek Pań..., Zrzeszenie Kobiet 

stwo Niewiast... i t. d. i t. d. krzy 

stronicy. 

Czegóż one chcą? Próżnobyś dociekał swą 

męską logiką. Jedno nie ulega wątpliwości: 

nie ku pożytkowi „brzydszej* połowy ludzko- 

ści zmierza to wszystko. 

   Towarzy - 

z każdej 
   

A czy istnieje choć jedno zrzeszenie wy- 

łącznie męskie? 

Zbudź się, Mężczyzno! Tyle jest do zro- 

bienia! Czas już np. skończyć ze starą legendą 

„dżenielmena”. To wróg rodzaju męskiego 

ergo ludzkości. 

    

   

  

Spotka taki jeden pierwsza 

   

  

  

lepszą podwikę i prawi wyświechtane dusery 

„W Pani zach tli ogień natchnienia, Pani 

jest przeznaczona do wielkich rzeczy”. Po- 

wie, wsadzi ręce w kieszenie, zagwiżdże i 

pójdzie. A potem... (albowiem w księgach 

przeznaczeń napisane jest, że dopóty cię bę- 

dzie łapała, aż złapie) — gdy ma?    j mówi: 

„W twoich oczach tli ogień miłości. Jesteś 

przeznaczona do stworzenia gniazdka rodzin- 

* — tragedja! „Ty nigdy mnie nie zro- 

    

I musisz, biedny człowieku, prze- 

* bachora, gdy ona.. „ucztuje* z mu- 

  

* 

Zbudź się, Mężczyzno! Załóż swe pisma, 

swe chwiłki, kąciki, zrzeszenia, Wysuń w sztu- 

ce, na scenie, probłemy męskie. Wysił swą 

myśl! Stoisz w obliczu Sfinksa, który coś 

macheruje. Za późno będzie, gdy nowe klęski 

już spadną na twą biedną łysinę. (k.) 

D i 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

  

E Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdo| 
Wilna w 1919 r.) Scena Wil 
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Vyda! Cmentarza Zydow 
przy Gminie Wiłeńskiej 

zawiadamia, iż zamówienia na ozdoby gro- 
bów kwiatami przyjmuje się w Wydziale 
Cmentarza Żydowskiego, pokój Nr. 3. Oso- 
bom postronnym wzbronione jest wykeny- 

wanie tych prac. 

Glełda warszawska z dnia 13.IV b.r. 
WALUTY | DEWIZY: 

  

Polary . . .. +. 8,891, —8,914,—8,874/, 
Belgja . . . . . . [24,90—125,21—124,59 
Holandja . . . . . 361,20—362,10—360,30 
Londyn - . . . 33,70—33,75—83,80 — 33,56 
Nowy ТогК . . . . . . 8,902—8,922—8,882 
Nowy York kabsl . . . 8,907—8,927—8,887 
Paryż э .. . . — 85,14—35,23 — 35,05 
Szwajcarja - - 173,55 — 173,98—173,12 
Berlin w obrotach nieoficjalnych . 211.70 
Tendencja utrzymana, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . . . «. . „ 37,35 
4% Pożyczka inwestyc. . . . 85,30—86,00 
Ta sama seryjna . ... .. . . .90,00 
5% konwersyjna . . . . -. . . . . . 39,35 
50%, Kolejowa . . 
4% dolarowa 

аоаа 
+ . . 48,25—47,75—48,90 

6% dolarowa « +». - « « « « » . „55,00 
7% Stabilizacyjna . . . . . „. . 375 
8% L.Z. B. G.K.1 B.R., obl.B.G.K. .94,— 
Te same 7% „ . . .. .. . .. . +83,2$ 
4'/,% L. Z. ziemskie . . .,. . 39,50—40,qę 
8% L Z. warszawskie . 6. 75—60,50—61,00 
8% Częstochowy ‚ - о . ‚ . . » + „53.25 
8% Kalisza - с .. .. . . » . . „58,25 
5% Łodzi Hale Bej AA 1 AGI0 
BA Radai“ ia sis Same AS 
8% Piotrkowa . . « +. . . . « . «52,25 
Tondencja na pożyczki słabsza, 

na listy przeważnie słabsza, 

AKCJE: 

B. Polski . « . . « + « « » » . . .8300 
Liłpop. + - + + + « + + 2 « 6 + . » 15,00 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowa || .«e >». . + « . -55,123/, 
Dillonowska . . - « « « « » » « „56,124/, 
Stabiłizacyjna „ « « « « « « « » . - 52,00 
Warszawska —. . . « « + » « » 37,874, 
Śląska 2 1223 39,50 

Czytając pamiętniki Trockiego, 
zwolna orjentujemy się, dlaczego Le- 
nin Ossendowskiego i Lenin p. Fran- 
ciszka Porchć to dwaj zupełnie różni 
ludzie. Bez wzgłędu na to, jak się 
do owych portretów odnoszą komu- 

niści polscy i francuscy, w tych wize- 

runkach Lenin ma napewno rysy zro- 

zumialsze dła warszawskiego czy pa- 

ryskiego robotnika, niż je posiada w 
pamięci i wyobraźni rosyjskiego swe- 
go wyznawcy. 

Nawet we wspomnieniach Troc- 
kiego, umysłu stosunkowo samodziel- 
nego, niełatwo poddającego się suge- 
stji i przyznającego się do niejednej 
kontrowersji ze zmarłym wodzem re- 
wolucji, uderza nas wciąż manifestu- 
jąca się idolatrja. „Marks i Lenin—- 

to jego zdaniem — dwa najwynioś- 

lejsze szczyty duchowej potęgi czło- 

wieka. Ich autorytet jest ostateczny, 

bezapelacyjny. Znaczną część książki 
Trockiego zajmuje przekonywanie 

czytelnika, że to on, a nie Stalin po- 

został we wszystkich detalach wierny 

nauce mistrza. Jej zaś nieomylność 
nie podlega żadnej dyskusji. Każdy 
przecinek jest tu święty, nietykalny. 
Niema argumentu, któregoby nie dało 
się obalić jednem krótkiem zdaniem: 

„Tak powiada Lenin*. Roma locuta, 
causa finita. 

Świetna podstawa samowładztwa 
wtajemniczonych, komentatorów, bie- 
głych w „piśmie*. 

Z tego względu komunizm rosyj. 

ski przeobraża się w rodzaj kultu re- 

ligijnego; Lenin — w proroka o stę- 
żałych rysach bożyszcza. Jedno i dru- 

gie nie godzi się z światopoglądem 

proletarjatu zachodnio-europejskiego, 
który zdążył dotąd już mocno ogra- 
niczyć ingerencję wszelakich „sit 
wyższych. 

Gdy Trocki, będąc jeszcze małcem, 
odważył się powiedzieć coś niepochłe- 

bnego o dyrektorze gimnazjum, inny 
uczeń, niejaki Kołogriwow, wystrofo- 
wał go: „Tak nie można mówić o dy- 

rektorze — powiada. — On jest wła- 
dza. Jeżeli władza każe ci chodzić na 
główie, to obowiązany jesteś to zro- 
bić, a nie krytykować”. Myślę, że na- 
wet w Prusach Wilhelma II dość tru- 
dno byłoby podobne zdanie usłyszeć. 

Bądź co bądź, jawnie powtarzano tu 
maksymę głoszącą, że „der Kónig ab- 
solut, wenn er unseren Wilłen thut*. 
Tem mniej jest zrozumiały determi- 
nizm rosyjski dla Francuza. To też p. 
Porchć malując Lenina, równie czę- 
sto idealizuje go, jak i niedocenia. 
Niedocenia przedewszystkiem jego be- 
zinteresowności i odwagi. Rewolucy j- 

ność przypisuje uczuciu zemsty (za 
śmierć brata); teror — lękowi o wła- 
sną głowę. 

Gdyby działacze sowieccy umieli 
lub uważali za potrzebne, zastanawiać 
się nad utworami w rodzaju wysta- 
wionej przez „Ateneum* sztuki, może 
zrozumieliby, dlaczego ich rachuby na 
rewolucję bolszewicką poza granica- 

mi Rosji wciąż jakoś zawodzą i za- 
wodzą, Benedykt Hertz. 

PARROT
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Walka na śmiarć 

We wsi Mała Sworochta, gm. mołcz. 
kiej między braćmi Andrzejem i Janem 
wowarczykami wynikła kłótnia na tle po- 
działa gruntów. Kłótnia zamieniła się wkrót- 
ce w bójkę, podczas której starszy Andrzej 
trzykrotnie strzelił do Jana raniąc go lekko 

    

pomiędzy braćmi. 
w rękę, a następnie wobec braku kul rzucił 
się na brata i zadał mu kilka ciężkich ran 
nożem w okolicę serca. Po dokonaniu tego 
czynu Andrzej Piwowarczyk zbiegł. Ciężko 
rannego Jana P. odwieziono do szpitala. 

(e) 

Bezrobotny ślusarz — fałszerzem biionu. 
Władze śledcze wykryły na terenie gminy 

malibockiej warsztat fałszywych 1-złotowych 
monet. Fałszerstwo uprawiał bezrobotny śl 
sarz Fraseciszek Adamowicz mieszkaniec w 
Rudnia tejże gminy. Adamowicz w piwniej 
domu urządził warsztat, który zaopatrzył w 
niezbędne przyrządy do fałszowania monet. 

  

   

   

W, ciągu dość krótkiego czasu Adamowicz 
zdołał sfałszować kilkadziesiąt 1-złotówek, 
które puścił w obieg. W, ezasie przeprowa- 
dzonej rewizji w piwnicy domu Adamowicza 
znaleziono aluminium, cynę, ołów i inne do- 
mieszki do fabrykacji złotówek. Fałszerza 
osadzono w więzieniu . (e) 

Burza wiosenna. 

     

    

W dniu wczorajszym nad całym powiatem  wywracała parkany, drzewa oraz zniosła kil 
lidzkim oraz nami Oikieniki i Oszmiana ka strzech ze stodół i budynków mieszkal- 
prze a siłna burza połączona z pierwszemi nych. 
zrzmotami wiosennemi. Silna wichura po- 

—— im 

Šwieciany. 
Skutki kryzysu. 

W ostatsich dniach na terenie niemal ca- 
łego powiatu zanotowano wśród mieszkań- 
ców rekrutujących się ze sfer rolniczych 
brak mąki i ziemniaków. Wiele rodzin rol- 
niczych zubożałych nie posiada kawałka 
chleba i dotkliwie odczuwać się daje brak 
innych produktów. Władze oraz organizacje 
rołnicze przystąpiły do zbiórki Środków ży- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

wnościowych dla najbiedniejszych mieszkań 
ców tego powiatu. 

Oszmians. 
Kainowa zbrodnia. 

W, dniu wczorajszym osadzony został w 
więzieniu oszmiańskiem, mieszkaniec gminy 
dziewieniskiej Józei Janowicz, który pod- 
czas kłótni zamordował swego brata Wineen- 
tego uderzając go wałkiem po głowie. (e) 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 
  

Miej ski 100% polski film 

| Kino -Teatr Dźwięk. 
mówiono-śpiewny 

5. 
w Nowogródku M.xgh 

Nowogródek. 
Wyjazd p. wojewody. 

W] dniu 13 b. m. p. wojewoda Biernac- 
Ki wyjechał w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

Konferencja burmistrzów, 
Widniu 10 b. m. w Nowogródku pod prze 

wodnictwem naczelnika wydziału samorządo 
wego Nowogródzkiego Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Banasiewicza odbyły się narady bur- 
mistrzów miast Nowogródka, Baranowicz, 
s Wołożyna w sprawach budowy już zaczę- 
tych gmachów szkolnych oraz elektrowni 
miejskich i ożywienia działalności Koła 
miast województw wileńskiego i nowogródz- 
kiego. Na naradach tych uchwalono wysłać 
delegata z Nowogródka na międzynarodo- 
wy zjazd miast do Londynu.Pozatem uchwa- 
łono zwołać zjazd miast województwa nowo 
gródzkiego w czerwcu r. b. do Nowogródka 
nad Switezią, celem ewentualnego omówie- 
«ia sprawy wydziełenia miast województwa 
nowogródzkiego w samodzielne koło. 

Baranowicze. 
Budowa pomnika Marszałka 

Piłsudskiego. 

W m. Nowej Myszy powiatu bara. 
nowickiego powstał komitet budowy 
pomnika Marsz. Piłsudskiego. Pom- 
nik stanąć ma jeszcze w bieżącym mie 
siącu na rynku w Nowej Myszy, zaś 
uroczyste odsłonięcie tegoż pomnika 
wyznaczone zostało na dzień 3 Maja 
b. r. Projekt opracował miejski archi- 
tekt w Baranowiczach p. inż. Święto- 
chowski. 

Zlikwidowanie groźnej szajki 
złodziejskiej. 

Wydział śledczy P. P. w Baranowiczach 
słokonał likwidacji groźnej szajki złodziej- 
skiej, która w ostatnich dniach przybyła do 
%Baranowicz na gościnne występy z zamia- 
rem dokonania szeregu włamań i kradzieży. 
W dniu wczorajszym w jednym z podrzęd- 
nych hoteli na Nowych Baranowiczach are- 
sztowano bandę w skład której wchodzili: 
Hamerkłajer Abram z  Białej-Podlaskiej, 
-Sznejder Eiszeł z Warszawy, Dubienko Cha- 
wa i Perelsztadt Gutman z Brześcia n-B., 
Ferner Salomos z Ciechanowa i Wiśniewski 
Bolesław z Równego. Wszystkich przekazano 
«do dyspozycji władz sądowych albowiem 
"bez wyjątku wszysey poszukiwani byli przez 
władze sądowe za dokonane poprzednio 

Słonim. 
Akeja odezytowa Bezparty jnego 

Bloku. 
Dnia 10 b. m. odbył się w Słonimie w du- 

żej sali Domu Ludowego odczyt, który wy- 
głosił referent kulturalno-oświatowy sekr. 
„Woj. Bezpartyjnego Bloku W. R., który spe- 
<jalnie w tym celu przybył z Nowogródka 
do Słonima. Tematem odczytu było zagadnie- 
uie form życia kulturalnego. Prelegent wy- 
chodząc z założenia, iż nie należy niczego 
traktować w oderwaniu od życia, nawiązał 
do obecnej sytuacji i wskazał w rzeczowym 
wywodzie na konieczność prowadzenia pra- 
<«y kulturalno-oświatowej. Prowadzenie jej 
wziął sobie za naczelne zadanie w chwili o- 
becnej Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą- 

em. 

W. dalszym ciągu swego odczytu, prele- 
gent omówił w ogólnych zarysach te właśnie 
formy życia kulturalnego, które już dzisiaj 
powoli przenikają do mas. Są to:słowo dru- 

kowane, radjofonja, teatr, muzyka i kine- 
matografja. Tą ostatnią zajął się mówca ob- 
szerniej,j i w barwnym skrócie powiedział 
jak film powstaje, jakie przechodzi etapy 
rozwojowe i jakie są jego rodzaje. Odczytu 
wysłuchało zgórą 100 osób. Na sali widzieli- 
śmy cały szereg poważnych osobistości z 
miejscowego świata urzędniczego i miejsco- 
wej inteligencji, Z łona Rady Powiatowej 
B. B. W. R. byli obecni na odczycie pp.: pre- 
zes Michalski, wiceprezes Pajewski, sekr. 

Markowski. Należy podkreślić, sprawne i bar- 
dzo solidne zorganizowanie imprezy przez 
Radę Powiatową B. B. W, R. R. 

Grodno. 
Niemen grozi Górze Zamkowej. 
Stan wody w Niemnie jest w tym roku 

mieco mniejszy od zeszłorocznego. W Grodnie 
% podnóża Zamku zostały zalane bułwary 
3 wyrwane drzewka. Konserwatorzy czynią 
wszelkie starania nad umocnieniem wału о- 

<hronnego broniącego podnóże Góry Zamko- 
"ej od rozmycia. 

Pomimo wielkiej b. wartkiej wody od 

głównej Adam Brodzisz 
ŚWIAT BEZ GRABIC | 

kilku dni kursują statki pomiędzy Grodnem 

i Łunną; z Grodna odchodzi statek o 4 po poł.. 
z Łunny do Grodna przychodzi o 9 rano. 

Ciężary finansowe miasta. 
Do ostatnich czasów nieźle trzymający się 

magistrat grodzieński ostatnio zdaje się pod- 
dawać ogólnemu stanowi kryzysu i przesile- 
nia finansowego. Co tydzień zbierana rada 
ma się zastana i zukiwać drogi wyj- 
ścia. Czy znajdzie? Jedni widzą ją w oszczęd- 
nościach, inni w rozmaitych  „reorganiza- 
cjach* lub zupełnych zmianach a płatnik— 
staje się coraz mniej wypłacalnym, wpływy 
maleją i z wypłatami trudno, 

Dopłaty na rzecz Komitetu do spraw bez- 
robocia postanowiono pobierać do 1 maja 
b. r., a o rozpoczęciu jakichś robót, nowych 
budowli, inwestycyj — głucho jakoś. 

Podobno Województwo zamierza zorgani- 
zować na szerszą skalę roboty publiczne w 
Grodnie i Białymstoku — może to wywoła 
ruch i ożywienie? 

W każdym bądź razie stan finansowy mia- 
sta jest ciężki, a z chwiłą przejęcia przez 
urząd skarbowy ściągania podatków — może 
stać się katastrofalnym. S 

Zmiany personalne. 
Naczelnikiem urzędu śledczego w Grodnie 

został mianowany komisarz Jan Jarosiński 
z Częstochowy, zaś dotychczasowy naczelnik 
podkomisarz Edward Załucki został przenie- 
siony do Łomży. 

Proces komunistyczny. 
W poniedziałek, 11 kwietnia w grodzień- 

skim sądzie okręgowym toczyła się rozpra- 
wa przeciwko 7 mieszkańcom m. Grodna, 
oskarżonym 0 działalność komunistyczną, 
antypaństwową na terenie m. Grodna. 
„Na trop' organizacji władzie wpadły w 

miesiącu wrześniu ub .r. Wówczas zostali 
aresztowani Szaja Epsztejn lat 18, z zawodu 
ślusarz, 18-letnia Bela Lackin uczenica szko- 
ły średniej, Rochoł Abramowiczowna 1. 17, 
Sruna Gordon 1. 19, Niome Gofman 1. 20, Jó- 
zef Lis l. 28, Mordchel Wasilski L 48 £ O- kulczyk, który w więzieniu zmarł. Oskarżeni — przeważnie młodociani, 

Po dłuższej rozprawie i wysłuchaniu ca- łego szeregu świadków sąd wyniósł wyrok, 
skazujący Szaję Epsztejna na 6 lat ciężkie- 
go więzienia, Lachinównę na 4 lata, Abra- 
mowiczównę na 3 lata, Gordonównę i Gof- 
mana na 2 lała domu poprawy, Lisa i Wa 
silskiego uniewinniono. Wszystkim skaza- 
nym zaliczono czas pobytu w więzeniu. 

Lida. 
Zjazd prezesów Ognisk i członków 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP. 

w. Lidzie, 
W, dniu 17 kwietnia 1932 r. w lokalu szkoły powszechnej Nr. 1 w Lidzie odbę- dzie się Zjazd prezesów Ognisk i członków Zarządu Oddziału Powiatowego Z. N. P, 

w Lidzie, na którym między innemi bę- 
dą omówione nast. sprawy: Uchwalenie 
wniosków na X Okręgowy Zjazd czł. Z. 
N. P. w Wilnie, sprawa zorganizawania 
Komisji Społeczno - Oświatowej przy Od- 
dziale Powiatowym i w poszczególnych Og- 
niskach, sprawa zwolnionych / nauczycieli, 
oraz sprawa XII Zjazdu Nauczycielstwa 
Polskiego w Warszawie. 

Na tymże Zjeździe p. Hanus przewodni- 
czący Sekcji Nauczycieli Szkół Średnich 
przy Oddziale Powiatowym Z. N. P. w 
Lidzie wygłosi referat p. t. „Wychowanie 
państwowe i wychowanie narodowe” który 
zostanie przedyskutowany i uzupełniony 
spostrzeżeniami z terenu. Prezesi zaś O- 
gniska złożą sprawozdania z działalności Ognisk za rok 1931. 

Klęska powodzi już minęła. 
„ Aczkolwiek poziom wody na Niemnie 
jeszcze w dniu 10 kwietnia stale się podno- 

sił, i wyniósł pod. Ogrodnikami 3 metry i 
80 em. a pod Bielicą 4 metry i 44 cm. po- 
nad stan normalny, to jednak jaż w dniu 
11 kwietnia poziom wody opadł pod Ogrod- 
nikami na 10 em. i odtąd stale opada. Po- 
wódź nie wyrządziła większych szkód za 
wyjątkiem zniszczenia przyczółków i nasy- 
pów mostowych. 

Głęboki smutek w rodzinie p. Mowszy 

— Bez koszul i kaleson. 
WI ciężkiej żałobie pogrążona została 

rodzina p. Mowszy Sznajdera  zamieszka- 
łego w Lidzie przy ulicy Czerwonej 12. Ba! 
nietylko w ciężkiej , — w czarnej żałobie. 

Smutna ta historja przedstawia się na- 
stępująco: 

P. Mowsza zajęty był rozmyślaniem nad 
— wogóle (nawet o tem kto będzie na stoł- 
cu niemieckim, Hindenburg czy Hitler) pa- 
ni Mowszowa zaś, smażyła w kuchni gę- 
sią wątróbkę i pełną piersią wchłaniała w 
siebie jej miły aromat. Witem ktoś prze- 
raźliwie krzyknął: 

— Pooožiaarr! 
Pani Mowszowa zemdlala a pan Mowsza 

  

przerażony wyskoczył na podwórze. Oka- 
zało się, że sadze w kominie się palą. Ze: 
brała się masa ludzi — rzucono się na ra- 
tunek i po pięciu minutach wszystko było 
w porządku. Właściwie to tylko w kominie 
było w porządku, natomiast p. Mow ро- 
dobny był do djabla albo do kominiarza i 
po pr. ciu do mieszkania popro: o czy 
stą bieliznę. Pani Mwszowa udała się tedy 
na strych, ale już po chwili zbiegła stam- 
tąd podobna raczej do młynarza niż do sie- 
bie i wy kotała słabym głosem: 

tko ukradli. 
ę działo później — nie wiem. 

że p. Sznajder po trzech dniach dor 
piero przyszedł do siebie i zgłosił się do 
Komisarjatu P. P. meldując że skradziono 

mu koszułe i kalesony oraz poszewki na 
ogólną sumę 310 zł. 

— A choliery z te złodzieje szubrawce 
— wymyśla p. Mowsza. 

Wzmożona działalność złodziejska. 
Taki złodziej, nie sieje nie orze a ma 

pieniądze, bieliznę i zboże. Podatków 
bestja nie płaci, ceny go nie nie obchodzą. 
Potrzeba mu czegoś — idzie i bierze jak 
swoje. Nawet w gazetach o nim piszą. jak- 
by o jakim wielkim człowieku. 

W ostatnich dniach, szczególnie wzmo- 
gła się działalność złodziejska na terenie 
Lidy i powiatu. Oto znów bilansik: 

Lida: Do Komisarjatu P, P. zgłosiła się 
Czepik Walerja (Grażyny 9) i zameldowała, 
że z niezamkniętego jej mieszkania skra- 
dziono bieliznę pościelową i stołową. Spraw 
ci nieznany. 

Jakimowiczowi _ Wiktorowi 
nowska 11) wyciągnięto z łóżka porimo- 

netkę z pieniędzmi. Jako sprawców kra- 
dzieży p. J. wskazuje dwie nadobne damy 

Adamonis i Stankiewiczównę 

je bada. 

We wsi Chodziuki 
nieznani sprawcy po 

dostali się do śpichrza Dubarewi- 

czowej Marji i skradli 320 kg. żyła oraz 
112 kg. owsa. Wszczęto dochodzenie za 
sprawcami. 

Z Muzyki 
Konecrt Wil. Tow, Filharmonieznego: 

Mikołaj Orłow. — Występ Sergjusza 

Benoni'ego. 

  

     

  

  

  

   

  

  

(Głedymi- 
   

    

Powiat: 
hródzkiej 

gm. biało- 
wyrwaniu 

skobla 

Po dwuletniej przerwie gral w.Wil 
nie w tygodniu przedświątecznym Mi- 
kołaj Orłow. Po tylołetniej znajomoś- 
ci z tym świetnym artystą zdawałoby 
się, że mamy już ustalone pojęcie o 
talencie jego, i że sztuka Orłowa, do- 
prowadzona do doskonałej precyzyj- 
ności, pełna prostoty ujęcia i dyskre- 
cji w wyrazie nic nam nowego nie u- 
jawni. Jednakże występ ostatni poka- 
zał, że przepiękna, wysoce szlachetna, 
ale najdoskonalej przejawiająca się w 
utworach małej formy sztuka Orłowa, 
wzbogaciła się o nowy ton. Dawnemu 
mistrzowi minjatury nieobcą się staje 
dziedzina mocnego dramtycznego wy- 
razu. Wyraziło się to najbardziej w 
Sonacie b-moll, a także — scherzo cis 
moll Chopina. Jakkolwiek materjalna 
siła dźwięku nie dochodzi jeszcze u 
Orłowa do pożądanej mocy, to jednak 
ekspresja pełnego szerokiego rozma- 
chu ujęcia ideowego tych właśnie ka- 
pitalnych numerów koncertu była na 
poziomie bardzo wysokim. O innych 
numerach programu, składającego się 
z Handla, Scarlatti'ego, Bethovena, 
Prokofjewa, Szymanowskiego i inn., 
nie da się nic powiedzieć poza najwyż- 
szemi  superlatywami: tyle jest 
najszczytniejszego piękna i uducho- 
wienia w tej grze, podającej w najmi- 
sterniejszej formie  najwznioślejsze 
idee, w sposób niewypowiedzianie na- 
turalny i prosty. 

* = = 

Z dużem zaciekawieniem wyczeki- 
wali melomani wileńscy występu Ser- 
gjusza Benoni'ego, wilnianina, znane- 
go z przed kiłku lat śpiewaka. Już 
wówczas stwierdzić można było, że 
wartościowy materjał głosowy p. Be- 
noniego, o ile będzie kształcony umie- 
jętnie, rozwinie się doskonale. Prze- 
widywania te ziściły się prawie w zu- 
pełności. Oto, po dłuższych studjach 
we Włoszech, oraz po kilku sezonach, 
spędzonych na występach operowych 
w Medjolanie i w Chicago zawitał zno 
wu artysta do rodzinnego miasta i wy- 
stąpił z własnym recitalem w Sali 
Konserwatorjum. Musiał p. Benoni 
mieć bardzo dobre wskazówki i sam 
bardzo rzetelnie pracować, żeby móc 
osiągnąć tak świetne wyniki w prze- 
ciągu tych paru lat spędzonych na 
studjach i występach po za granicami 
kraju. Obecnie bowiem mamy przed 
sobą śpiewaka o ustalonej skali (bas) 
władającego głosem z całą swobodą, z 
ogromną zdolnością do wyrazistej mo- 
dulacji i plastyki wyrazu. Wprawdzie 
zbyt bogata mimika i gestykulacja nie 
jest wskazana na poważnych produk- 
cjach estradowych, to jednak można 
ją usprawiedliwić wyraźnem uzdol- 
nieniem koncertanta w kierunku ope- 
ry, oraz doborem numerów programu, 
obejmującym przeważnie wyjątki z 
oper. Pełna życia, temperamentu i pla 
styki interpretacja p. Benoniego, ka- 
że się spodziewać że artysta po wzbo- 
gaceniu jeszcze większem zasobów 
czysto wokalnych, stanie niewątpliwie 
w rzędzie najwybitniejszych śpiewa- 
ków operowych. 

* * * 

Ukonczony niedawno w Warsza- 
wie miedzynarodowy konkurs szope: 
nowski, obfitował — jak to już wiemy 
z prasy — w liczne emocje. Wśród 
dużej ilości nagrodzonych najwybit- 
niejsze grupy stanowią: węgierska, ro- 
syjska i polska. To nienajlepsze sta 
nowisko naszych pianistów w zakre- 
sie muzyki najbardziej polskiej budzi 
niemało refleksyj, któremi podzielimy 
się z czytelnikami przy okazji recita- 
lów niektórych laureatów, zapowie- 
dzianych na tydzień przyszły. 

Wi LENS K 1 

: Kino miejskie 
nie bedzie udžwiekowione. 

Negatywna decyzja Wydziału Wojewódzkiego. 
W dniu 13 b. m. pod przewodnict- 

wem wojewody wileńskiego p. Zyg- 
murta Beczkowicza odbyło się 60-te 
zkolei posiedzenie Wydziału Wojewó- 
dzkiego, na którem: 1) rozpatrzono 31 
odwołań od dokonanego przez Magi- 
strat m. Wilna wymiaru podatku od 
lokali i 2) rozpatrzono uchwały Rady 
Miejskiej m. Wilna powzięte na posie- 
dzeniu w dniu 17 marca b. r. przyczem 
zastanawiano się dłużej nad uchwała- 
mi w sprawie wydatkowania kredy- 
tów na świadczenia nieobowiązkowe 
oraz nabycia aparatury dźwiękowej 
dla kinematografu miejskiego. 

Pierwszą z tych uchwał Wydział 
Wojewódzki zawiesił w wykonaniu do 
końca bieżącego miesiąca, który stano 
wi t. zw. okres ulgowy przy wykony: 
waniu budżetu, uzależniając wypłatę 
świadczeń nieobowiązkowych od bez- 
deficytowego zamknięcia 1931-32 ok- 
resu budżetowego, należytego wywią- 
zania się miasta z obowiązków usta- 
wowych i sformowania się w kasie 
miejskiej odpowiedniej nadwyżki go- 
tówkowej. 

Drugą uchwałę dotyczącą udźwię- 
kowienia kina miejskiego Wydział 
Wojewódzki pozostawił bez zatwier- 
dzenia, wychodząc z założeń następu- 
jących: a) prowadzenie przez miasto 
kina jako przedsiębiorstwa nie znaj- 
duje dostatecznego uzasadnienia zaró- 
wno z przesłanek kulturalno-o: 
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Dziś: Walerjana. 

Jutro: Anastazego. 

  

Wachód słońca — g. 4 m. 23 
Zachód sr 'B m: 16 

$postrzażania Zskłada Hs'eorziezi! U. 5, B. 
w Wilels z 6948 13 1У -- 1922 ssża. 
Ciśnienie średnie w milimetrosku 765 

Temperatura śradała - 89 C, 
2 uajwyfeza: - 12? C 

  

  

З najniższa |- 5 ©, 

Opad: | 

Wiatr: połudn. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwegi: rano deszcz, potem półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Pan Wojewoda Wileński Z, Beczko- 

wiez wyjechał w dniu 13 b. m. na parę dni 
do Warszawy w sprawach służbowych. 

MIEJSKA. 
— Kuchnia franciszkańska uległa zamk- 

nięciu, Z dniem dzisiejszym ulegnie zlikwi- 
dowaniu kuchnia ludowa przy ul. Francisz- 
kańskiej. Zamknięcie kuchni nastąpi ze 
względów oszczędnościowych Ludność uboga 
korzystająca tam dotychczas z obiadów skie 
rowana zostanie do innych kuchni. 

— Z prądu stałego na zmienny. Elektro- 
wnia miejska przełącza linje elektryczne na 
ulicy Kalwaryjskiej i przyległych z siecią prą 
du stałego na zmienny. 

SANITARNA. 
— Kary za niechlujstwo. Komisja sani- 

tarno-porządkowa Starostwa Grodzkiego Wi- 
leńskiego dokonała w m. Wllnie w dniach 
5, 6 i 8 b. m. lustracji zakładów użyteczno- 
ści publicznej na terenie I i II komisarjatų 

„ przyczem za stwierdzone antysanitar- 
ne utrzymanie pomieszczenia i podwórka fa. 
bryki konserw p. f, „Baltyk“ przy ul. Beli. 
ny Nr. 7, właściciel Ginzburg Szewel został 
pociągnięty do odpowiedziałności sądowej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Absolwentów — polonistów członków korespondentów Koła Polonistów, Zarząd 

Koła prosi o przybycie na zebranie w spra- 
wie uroczystego obchodu X-ciolecia istnie- 
nia Koła, ° 

Zebranie odbędzie się w lokalu Semi- narjum Polonistycznego w niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 11. 

GOSPODARCZA. 
— 18 nowootwartych sklepów galanteryj 

nych. Podług danych Urzędu Reisai 
w ciągu bieżącego miesiąca daje się zauwa- 
żyć wzrost nowopowstających przedsiębiorstw 
handlowych. WI pierwszym rzędzie otwierane 
są sklepy galanteryjne. Do chwili obecnej ot- warto już 13 tego rodzaju sklepów. Pozatem 
Urząd Przemysłowy notuje moc nowootwar- 
tych przedsiębiorstw sezonowych jak sodo- 

wiarnie, lodowiarnie i t. p. 
Pocieszającym zjawiskiem jest fakt, że zgłoszenia o likwidacji sklepów wpływają obe 

cnie jedynie sporadycznie i nie mają cherak- 
teru masowego, jak to miało miejsce w pierw- 
szych miesiącach roku bieżącego. 

# КОГЕ. 
— H-ga Rewja Kolejowa w Ognisku. Cie- 

sząca się ogromnem powodzeniem druga Re 
wja Kolejowa p. t. „Na Ślepym Torze* zo. 
stanie powtórzoną jeszcze raz w niedzielę 
dnia 17 kwietnia o godzinie 19-ej wieczor 

20 tryskających humorem numerów 
20 najładniejszych mełodyj sezonu!!! 
Kuplety! Tańce! Rewelersy! Wszystko to 

stwarza przemiłą całość i nad wyraz sym- 
patyczną atmosferę. Reżyserja Zespołowa. 

Bilety od 50 groszy! do nabycia w Ogni- 
sku od soboty w godzinach pomiędzy 10-. 20 
oraz w niedzielę przez cały dzień. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Walne Zebranie Asystentów. W ponie 

działek dnia 18 kwietnia r. b. o godzinie 
19 i pół w pierwszem terminie (godz. 20 
w drugim), odbędzie się w sali IF w Głów. 
nym Gmachu Uniwersytetu Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Zrzeszenia Asystentów z 
następującym porządkiem dziennym: 
„1 Wybór delegatów na Zjazd w Krako- 

wie, 
2. Sprawa skłakłek na rzecz bezrobot 

nych, 5 

3. Sprawa mieszkań asystenckich, 
4. Wblne wnioski. 
— Kursy praktyczne. Zarząd Okręgu Wi- 

leńskiego Związku Naucz. Polskiego orga- 
nizuje w miesiącu lipcu (od 3-go do 31-go) 
i sierpnia (od 13 do 30-go) r. b. kurs przy- 
gotowujący praktycznie do drugiego egza- 
minu nauczycielskiego. Program kursu obej- 
muje wykłady i świczenia z metody z posz- 

  

      

wych, jak i z punktu widzenia konie- 
czności akcji interwencyjnej w dzie- 
dzinie normowania cen biletów na te 
go rodzaju widowiska; b) preliminarz 
budżetowy udźwiękowionego kinema- 
tografu miejskiego, sporządzony na 
rok 1932-33, po głębszej analizie stro- 
ny tak dochodów, jak i wydatków mu- 
si być zakwalifikowany, jako niereal- 
ny i dający wyraźne podstawy do prze 
widywania, iż przedsiębiorstwo to, 
wbrew nadziejom projektodawców po 
zostanie jak i dotąd defieytowem: e) 
w obecnych nader ciężkich warun- 
kach finansowych, w jakich się znaj- 
duje miasto, obarczone na dzień 1-go 
kwietnia b. r, miljonowym zgórą defi 
cytem, byłoby niedopuszezalnem ut- 
rzymywanie przedsiębiorstwa deficy- 
towego, nie odgrywającego ponadto 
większego znaczenia kulturałno-oświa 
towego i stwarzającego nieuzasadnio- 
ną konkurencję  przedsiębiorezości 
prywatnej. 

Poza powyższemi sprawami roz- 
patrzono i zatwierdzono na temże po- 
siedzeniu Wydz. Wojew. preliminarz 
budżetowy pow. zw. komunalnego w 
Święcianach na rok 1932-33. Kwota 
globalna tego preliminarza wynosi 
316.000 zł. i jest o 42 proc. niższa od 
preliminarza na rok 1930-31. Należy 
dodać, że do rozpoznania pozostają 
obecnie preliminarze pow. zw. kom. 
wilejskiego i postawskiego. 

  

  

  

  

czególnych przedmiotów oraz podegogiki i 
psychołogji. Pozatem przewidziane są wy- 
cieczki w przepiękne okolice Wiilna. й 

Opłata za kursy wynosi 40 zł. Zgłoszenie 
poparte latkiem w wysokości zł. 20 nale 
ży nades do dnia 15-g0 maja. Każdy zgła- 
sza jący ę, otrzymuje natychmiast po przy- 
jęciu go na kurs dokładny program, celem 
przygotowania się do naj ydatniejszego ko- 
rzystania z wykładów i ćwiczeń. 

— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przemys- 
łowców Chrześcijan w Wilnie. Na zbliżają- 
cem się Włalnem Zgromadzeniu Stowarzy- 
szenia Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Wilnie stosownie do wymagań Statutu 
miały się odbyć częściowe wybory do Zarzą- 
du na miejsce ustępujących ze starszeństwa 
trzech członków. 

Ze względu jednak na wyjątkowo ciężką 
sytuację sfer gospodarczych, które wymaga 
od organów wykonawczych Stowarzyszenia 
szczególnego wysiłku i prawdopodobnie no- 
woczesnych i szczególnych metod działania. 
obecny Zarząd uchwalił podać się w kom- 
plecie do dymisji, ażeby tem samem dać 
możność stowarzyszonym dobrać takich lu- 
dzi, którzy podołają przezwyciężyć specyfi- 
czne trudności dzisiejszych czasów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt dr. Mrozowskiej. W dniu 14 i 

15 kwietnia r. b. o godz. 17-ej w gmachu 
Kuratorjum odbędzie się odczyt p. dr. Mro- 
zowskiej na temat: „Wychowanie obywatel- 
skie poprzez nauki humanistyczne”, 

Odczyt ten jest jednym z całego cyklu 
odczytów, mieszczących się w popołudnio- 
wym kursie wychowawczym, gromadzącym 
słuchaczy dwa razy tygodniowo. 

Wstęp na ten odczyt jest wolny nietylko 
dla zapisanych członków kursu, ale również 
dla wszystkich nauczycieli interesujących się 
tem zagadnieniem. 

— Nadzwyczajne Zgromadzenie członkiń 
Z. P. ©. K. Dnia 14 kwietnia r. b. odbędzie 
się Nadzwyczajne Informacyjne Wólne Zgro- 

madzenie członkiń Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Wilnie połączona z herbatą 
towarzyską, w lokalu Związku (Jagiellońska 

Nr. 3—5 m. 3) o godz. 7-ej wieczorem z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie; 2) Sprawozdanie z dotych- 
czasowej działalności; 3) Sprawy organizacyj- 
ne; 4) Wolne wnioski. 

— Okregowa Konferencja Spółdzielni 
Spożywców w Wilnie. W! niedzielę dnia 17 
kwietnia b. r. odbędzie się o godzinie 10 
rano w lokalu Oddziału Związku Spółdziel- 
ni Spożywców R. P. w Wilnie (Zaułek Ros 
sa 8) Okręgowa Konferencja wiosenna Spół 
dzielni Spożywców okrkgu wileńskiego. 

W obradach konferescji udział swój za- 
powiedział p. Prezydent Rzeczypospolitej 
p. Stanisław Wojciechowski, znany i zasłu- 
żony działacz na polu Spółdzielczości Spo- 
żywców w Polsce. 

— Odczyt w Związku Drukarzy m. Wilna 
uł. Bakszta Nr. 8. Zarząd Związku niniejszem 
podaje do wiadomości, iż na czwartek, dnia 
14-go kwietnia r. b. o godz. 6 m. 30 wiecz. 
w lokału Związku Dr. Łukaszewicz (lekarz 
Inspektoratu Pracy) wygłosi odczyt p © 
„Ołowiak wśród drukarzy”. Ze względu na 
interesujący ogół drukarzy temat odczytu, 
uprasza się Sz. Kolegów o jaknajliczniejsze 
przybycie. 

— Zjazd delegatów Zw. R. i b. W. Za- 
rząd Wileńskiego Okręgu Związku Rezerwis- 
tów i b. Wojskowych Rzeczypospolitej Poł- 
skiej komunikuje, że w najbliższą niedzielę 
dnia 17 kwietnia r. b. o godz. 10 rano odbę- 
dzie się drugi walny doroczny zjazd dele- 
gatów Związku. Obrady zjazdu toczyć się bę- 
dą w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 
Wbjewódzkiego. Porządek obrad opubliko- 
wany zostanie dodatkowo. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Wśród robotników budowlanych A 

cegielników. W! ubiegłą niedzielę. odbyło się 
niezwykle liczne wałne zebranie robotni- 
ków budowlanych i cegielników, zwołane 
przez Zarząd Główny Robotniczego Związku 
Budowlanego Ziem  Północno-Wschodnich. 

Zebraniu przewodniczył prezes tego za- 
rządu inż. Kozłowski, udzielając na wstę- 
pie głosu Prezesowi Rady Głównej .„Zjed- 
noczenia* posłowi dr. Brokowskiemu. W. 
obszernym swym referacie poseł Brokowski 
omówił sytuację gospodarczą w kraju ć 
wskazywał na konieczności zacieśnienia 
więzów organizacyjnych wśród mas robot- 
niczych. Przechodząc do spraw bezrobocia 
poseł Brokowski poinformował zebranych 
o planach podsekcji zatrudnienia Wojew. 
Komitetu Obywatelskiego do Spraw Bezro- 
bocia, gdzie zdecydowano na jego wniosek 
dążyć wszelkiemi siłami do uruchomienia 
w Wiilnie robót budowlanych. 

Nad referatem tym otwarta została dy- 
skusja, która niestety nie miała należytego 
poziomu ze względu na popisy kilku de- 
magogów, którzy domagali się od władz 
związkowych zrealizowania rzeczy, nie leżą- 
cych w ich mocy. 

      

   

Niezależnie od tego bezstronnie stwier- 

3 

dzić należy, że obecny kryzys bardzo @6— 
tkłiwie daje się we znaki licznym rzeszom 
robotników budowlanych wszystkich kate- 
goryj, zwłaszcza w okresie t. zw. „martwe 
go sezonu* zimowego, który z wielu z nich 

i zawodowych bezrobotnych, bezna- 
ie kołaczących najcięściej do wszel- 

kieh źródeł pomocy ze strony władz i spo- 
łeczeństwa. Wśród tego właśnie głodnego 
elementu panują  defetystyczne nastroje, 
szerzone przez różnych „działaczy* z pod 
ciemnej gwiazdy, żerujących na nędzy. 
Nawi e do przebiegu omawianego 

    

   

   
    

      

  

zebrania, y jednak stwierdzić, 
nowcza po: a kierownictwa związków da- 
ła możność skonkretyzowania najbardziej 
rzeczowych postulatów bieżących tej kategor- 
ji robotników. 

Walne zebranie w ilości przeszło 150 ro- 
botników, w wyniku wygłoszonych referatów 
i dyskusji uchwaliło wszystkiemi głosami 
przeciwko 4 malkontentom rezolucję, zgłoszo- 
nąną przez jednego z członków prezydjum 
Rady Głównej „Zjednoczenia“. 

Rezolucja ta brzmi: 

1) Domagać się od Komitetu do Spraw 
Bezrobocia sprawniejszego niż dotąd załat- 
wiania palących zadań robotników w zakre- 
sie starań o pracę; 

2) Zniesienia krzywdzącego robotnika 
przepisu o odrabianiu deputatów żywnościo- 
wych; 

3) Domagać się przedłużenia dni pracy 
w miesiącu tak, by norma zarobków starcza 
ła robotnikowi na minimum utrzymania dla 
siebie i najbliższej, będącej na jego utrzy- 
maniu rodziny; у 

4) Domagač się od biura pošrednietwa 
pracy, by ją otrzymywali tylko ci, co nie 
mają żadnych absolutnie źródeł utrzymania; 

5) Domagać się od Magistratu m. Wiłna 
uruchomienia prac budowlanych i kanaliza- 
eyjnyeh. 

Poza tą ogólną rezolucją opowiedziano się 
za utrzymaniem przez komitet do Spraw 
Bezrobocia pomocy dla dziatwy szkolnej oraz 
żądano od władz związkowych interwenjo 
wania u miarodajnych czynników w sprawie 
powstrzymania eksmisji bezrobotnych z mie. 
szkań 1 i 2-pokojowych, zgodnie z dekretem 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, zawiesza 
jącym eksmisję do października r. b. 

Co do tej ostatniej sprawy stwierdzić na- 
leży, że jeszcze w ub. tygodniu zaintereso- 
wany został przez czynniki BBWR. p. Woje- 
woda Wileński i przyrzekł interwenjować u 
władz sądowych. 

( 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Piekarzom grozi obniżka płac. Jak nas 

informują, wśród piekarzy kursują pogłoski, 
że pracodawcy zamierzają z dniem 15 b. m. 
przeprowadzić redukcję płac pracowniczych 
© 15 proc. W związku z tem w najbliższą nie- 
dzielę o godz. 10 rano odbędzie się w tej 
sprawie ogólne zebranie Związku Piekarzy. 

— Rzemiosło wileńskie a budżet m. Wił- 
na na rok 1932-33. Dnia 11-go kwietnia r. b. 
odbyła się w Izbie Rzemieślniczej w Wflnie 
konferencja przedstawicieli branży mięsnej, 
poświęcona rozpatrzeniu preliminarza bud- 
żetowego m. Wiilna na rok 1932-33. Rozpa- 
trywane był yszczegółowo pozycje dotyczą- 
ce Stacji Kontroli Mięsa, oraz Rzeźni Miej- 
skiej, 

Okazało się, że pomimo znacznego spad- 
ku cen na mięso, dochodzącego przy n 
tórych rodzajach do 47 proc., opłaty po 
rane tak na Rzeźni Miejskiej, jak i na Sta- 
cji Kontroli Mięsa, nie uległy prawie żadnym 
zmianom i nadal pozostają niezmiernie wy- 
górowane. ; 

Szczególnie rzucają się w oczy niepro- 
porcjonalnie wysokie opłaty pobierane na 
Stacji Kontroli Mięsa, która jest instytucją 
użyteczności publicznej i w zasadzie nie po- 
winna przynosić zysku. W preliminarzu bud- 
żetowym zaś na rok 1932-33 przewiduje się 
z tego źródła czysty zysk w wysokości 91.017 
złotych. 

Rzeźnia Miejska, jako przedsiębiorstwo 
powinna oczywiście dawać pewien umiarko- 
wany zysk. Zysk ten jednak powinien być 
wykałkulowany racjonalnie. Tymczasem na 
rok 1932-33 preliminowano czysty zysk z 
Rzeźni w wysokości — 291.104 zł. 

Oczywista, że taki stan rzeczy wzbudził 
zaniepokojenie wśród zebrańych przedstawi- 
cieli rzemiosła rzeźnickiego. Konferencja 
postanowiła zwrócić się do Izby Rzemieślni- 
czej z prośbą o opracowanie odpowiednich 
uwag do preliminarza budżetu miejskiego. 

Winioski te zostaną złożone już w naj- 
bliższym czasie w Magistracie, oraz w Woje- 

ództwi: ы wódzi TL 

NE ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Walne zebranie „Rytas*, Dnia 24 bm. 

przy ul .Antokolskiej 6 odbędzie się dorocz- 
se wałne zebranie Litewskiego Towarzyst- 
wa „Rytas“. Na porządku dziennym szereg 
spraw organizacyjno-sprawozdawczych oraz 
sprawy szkolne. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— (Ciężka sytuacja finansowa gminy ży- 

dowskiej. Wbbec ciężkiej sytuacji finanso- 
wej Gminy Żydowskiej w dniu wczorajszym 
nauczyciele żydowscy otrzymali subsydje 
miesięczne w wekslach płatnych za 6 mie- 
sięcy. 

    

    

RÓŻNE. 
PODZIĘKOWANIE, 

Panu  Mieczysławowi  Szpakiewiczowij 
Dyrektorowi Teatrów Miejskich za wypo- 
życzenie rekwizytów na przedstawienie 
szkolne i P. Helenie Zełwerowiczównie za 
gorliwą pracę około reżyserji sztuki „Cza- 
rodziejska fujarka*, wyrażają tą drogą po- 
dziękowanie 

Dyrekcja Gimnazjam T-wa Pe- 
dagogów i Kierownietwo Pry- 
watnej Szkoły Powszechnej 

Nr. 28 w Wilnie. 

— Artysta - malarz Józet Horyd prze- 
niósł swoją pracownię na ulicę Wileńska 
Nr. 48 m. 1. 

Adres prywatny pozostał ten sam; Mo- 
stowa 19—5. 

— Audycja Polskiego Tow. Muzyki 
Współczesnej. W; niedzielę, dnia 17 kwiei- 
nia r. b. w lokału Związku Literatów (0- 
strobramska 9) odbędzie się audycja poł 
skiego Tow. Muzyki Współczesnej przy u- 
dziale p. Heleny Dal (sopran), p. Adeli 
Bay, (fortepjan) i p. Alberta Katza (wiolen- 
czelaj. W. programie utwory Debussy'ego, 
Ravela, Respighi'ego, de Falla i inne. 

Początek punktualnie o godz. 8-ej wiecz. 

Goście bardzo mile widziani. 

— Magistrat m. Wilna otrzymuje poważ- 
ną ofertę na budowę jezdni z kostki drzewnej 
Dowiadujemy się, że szeroko znana w Polsce 
firma impregnacyjna „Polskie Zakłady Impre- 
gnacyjne S, A* złożyła Magistratowi m. Wil- 
na ofertę na wykonanie jezdni z kosiki drze- 

wnej. Jezdnie miałyby być budowane z drew= 
na pierwszorzędnej jakości, należycie impre- 

, gnowanego i układane na podłożu betonowemt 
Przy gwarancji trwałości oraz niskich kosz 
tach utrzymania ceny oferty w stosunku do 
cen jezdni asfaltowych mają przedstawiać się 
całkowicie konkurencyjnie. W razie uwzględ- 
nienia tej oferty przez Magistrat produkcja ko 
stki drzewnej byłaby zorganizowana w zakła 
dach drzewnych rejonu wileńskiego z użyciem 
drzewa miejscowego, wybornie do tych celów 
nadającego się Firma „Polskie Zakładu Im- 
pregnacyjne* znana jest z doskonale wykony- 
wanego utrwalania (impregnowania) drzewa 
dla kolei państwoych (podkłady) oraz Poczty 

(słupy telegraficzne i telefoniczne) oraz ze 
świetnie zbudowanych jezdni drewnianych za 
granicą i w stolicy



ZABAWY, 
— Wielka Wiosenna Zabawa Taneczna. 

W: sobotę dnia 16-go kwietnia r. b. w sali 
Związku Drukarzy m. Wilna , ul. Bakszta 8 
odbędzie się Wielka Wżosenna Zabawa Ta- 
neczna, połączona z miłemi niespodziankami. 
Do tańca przygrywa pierwszorzędny jazz- 
band, który dodaje w tańcu wiele emocji. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
Początek o godzinie 9-ej wieczorem. 
Czysty dochód przeznacza się na zapo- 

mogi dła bezrobotnych członków Związku. 
— Dancing towarzyski. W sobotę dnia 

16 kwietnia w salach kawiarni Czerwonego 
Sztrałla odbędzie się Dancing Towarzyski na 
rzecz Oświaty Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej, Początek zabawy o godz. 11 
(godz. 23). Obowiązki gospodyń i gospodarzy 
przyjąć łaskawie raczyli: pp. dyrektorostwo 
Marjanostwo Biernaccy, pp. posł. Stanisławo- 
stwo Doboszowie, p. prezesowa Kaźmierzowa 
Falkowska, pp. sędziostwo Witoldostwo Gó- 
rowie, p. naczelnik Władysław Hajdukiewicz, 
p. starosta grodzki Wacław Kowalski, pp na- 
czelnikostwo  Eugesjuszostwo Kozłowscy, 
p. pułkownikowa Zofja Landauowa, pp. me- 
cenanostwo Wincentostwo  Łuczyńscy, p. 
Eugenja Marcinkiewiczowa, pp. sędziostwo 
Leonostwo Sumorokowie, p. doktorowa Wła 
dysławowa Szalewiczowa, p. Aniela Sztrallo- 
wa, p. p. Władysławstwo Szumańscy. 

W czasie zabawy przygrywać będzie wy- 
borowy kwartet. Bufet na miejscu będzie ab- 
ficie zaopatrzony. Wejście tyłko 2 zł., a dla 
akademików — 1 zł. 

TEATR | MUZYKA 
— Jutrzejsza premjera „Pod fałami*— 

na Pohulance. Dziś, w czwartek, 14 kwiet- 
nia próba generalna sztuki ,.Pod falami". 

Jutro, w piątek 11 kwietnia o godz. 8 
wiecz. premjera ciekawej, współczesnej sztu 
ki Adołfa Hertza „Pod falami', która w 
Warszawie bawiła publiczność w ciągu 100 
wieczorów. Niewątpliwie sztuka ta wywrze 

enie i wywoła zaciekawienie społ. wi- 
leńskiego, tem więcej, iż wystąpi w niej 
czarujący artysta Antoni Różycki, obok 
którego po raz pierwszy w Wilnie ukaże 
się artystka Teatru Polskiego w Rydze Ja- 
nina Skrobecka. 

— Ostatnie przedstawienie „Bębna* w 
Łutni. Dziś, w czwartek, 14 b. m. o godz. 
8-ej wie ostatni gościnny występ Anto- 
niego Różyckiego w pogodnej komedji „Bę- 
ben', która po dużym sukcesie schodzi z 
repertuaru wobec przyśpieszenia terminu 
wyjazdu p. Różyckiego. 

— Uroczyste przedstawienie w Teatrze 
Lutnia. W sobotę dnia 16 kwietnia o godz. 
8-ej wiecz. w Teatrze Lutnia całe Wilno 
uczci swego lubianego aktora Karola Wyr- 
wicz-Wichrowskiego, z okazji 10-letniej je- 
go pracy na terenie m. Wilna. Artysta przy 
gotowuje pogodną i pełną humoru  ko- 
medję w 4-ch aktach Caillavet'a „Milość 
czuwa, w której także wystapi w jednej 
z głównych ról, w otoczeniu czołowych sił 
zespołu. 

Po przedstawieniu odbędzie się wspól- 
ma biesiada w salonach George'a, na którą 

ERB BĄ 

Kin Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

        

  

Od poniedział- 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS | 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 CENY ZNIŻONE: 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

BettyA 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dziś! Nsjpopul. 
aktorzy Świata Dźwięk. teatr świetlny 

PAN - 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
felsok dworca kolejow.) 

Dźwiękowe Kino DEBT 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   
  

SYDNEY HORLER. 

  

M Rete „PIEŚŃ O ATAMANI 
Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. 

Początek o godz. 4. Ceny miejsc: bałksn 30 gr., parter 60 gr. 

Dziśl Film rewelacja! 4.000.000 dol. 
koszt. realiz tego filmu-arcydzieła. 

Dziś najnowszy sukces światowy. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Dziś! Dwie największe światowe 
gwiazdy filmowe, niedošcigniona 
rywalizują w jednym programie w swoich 
największych kreacjach w filmach p. t. 

Ceny normalne 

Pat i Patachc 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramountu i Pata orsz dodatek rysunkowy. 

ь Ceny miejsc zniżone cd 40 gr. 

WKRÓTCE słynna gwiazda Brygida Heim w jej najnowszej i najlepszej kreacji dźwiękowej „GŁORJA" 

«Triumf miłości (Trzykrote wesele) 

Dla młodzieży dozwolone. 

Daiś! Świetna sztuka 
filmowa w I2 aktach P“ 
Charles Rogers i Nancy Caroll. 

Najpotężniejszy wszech- 
światowy przebój "dźwiękowy 
Režyserja Aleksandra Wolkowa 

Dziś! Najpiękniejszy filml Сиа 
objawienial 100% dźwięk. arcy- 
dzieło mistrza Wan Dyke'a p.t. 

W rolach głównych Edwina Both i Harr Caney. 

zgłoszenia i opłaty przyjmują oba sekretar- 
jaty Teatru Lutnia i Pohulanka. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Słomkowy kapelusz* — na Pohu- 

lance, W niedzielę 17 kwietnia o godz. 4-ej 
p.p. wcsoły wodewil E. Labiche'a p. t. „Słom 
kowy kapelusz*. Ceny miejsc popołudnio- 
we. - 

— „Bęhen* z udziałem Antoniego Ró- 
życkiego w Lutni. W niedzielę 17 kwiet- 
nia o godz. 4-ej pp. odegrana zostanie we- 
soła i pogodna komedja Webera p. t. „Bę- 
ben* z Antonim Różyckim w roli Malarza 
Delanoy. Ceny miejsc PÓRONONOW 

— Jedyny występ Aleksandra Unińskiego 
łaureata konkursu Chopinowskiego. Sensa- 
cyjna, zwłaszcza dła świata muzycznego wia- 
domość, nadeszła wczoraj do Wilna. Jak się 
dowiadujemy dyr. Zbigniew Śmiałowski, któ 
ry zorganizował już cztery koncerty laure- 
atów konkursu Chopinowskiego, cieszące się 
niebywałą frekwencją, otrzymał od pianisty 
Aleksandra Unińskiego telegram z zawiado- 
mieniem, iż grać będzie w Wilnie we wtorek 
dnia 26 kwietnia r. b. Aleksander Uniński 
zdobył, jak wiadomo, na konkursie Chopine- 
wskim pierwszą nagrodę. przeznaczoną przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w kwoce 
5 tys. złotych. 

Koncert Unińskiego odbędzie się nie w 
teatrze na Pohulance, jak koncerty innych 
łaureatów, lecz w sali teatru „Lułtnia”. Uniń 
ski grać będzie nietylko Szopena, lecz rów- 
nież utwory innych kompozytorów. 

RADIJO 
CZWARTEK, dsia 14 kwietnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15:0dczyt leśny. 12.35: 
Poranek szkolny. 15.00: Program dzienny. 
15.05: Komunikaty. 15.25: Odczyt dla matu- 
rzystów. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty). 17.10: „Ginąca Afryka" odczyt 
17.35: Koncert. 18.50: Kom. Tow. Gimn. „So- 
kół*. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 197“. 
19.20: Nowości teatralne. 19.35: Program na 
piątek i rozmaitości. 19.45: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 20.00: „Chiny proszą o głos* 
feljeton. 20.15: Muzyka lekka. 20.45: Słucho- 
wisko „Peer Gynt* — Ibsena. 22.15: Komu- 
nikaty. 22.20: Koncert chopinowski. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK DNIA 15 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 

ny. 14.15: Muzyka popularna. 15.15: Komu- 
nikaty. 11.25 Odczyty dla maturzystów. 16.10 
Audycja dla dzieci. 1.40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego, 17.10: 
„Opinje w historji" — odczyt. 17. Kw: 
drans muzyki polskiej. 17.50: Recytacje w wy- 
konaniu Teresy Mareckiej. 18.05: Koncert. 
18.50: Komunikaty L. O. P. P. 19.00: Polakom 
na Kowieńszczyźnie. 19.15: Przegląd prasy rol- 
niczej. 19.25: Feljeton humorystyczny w wyk. 
Leona Wołłejki. 19.40: Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy, 20:00: Po- 

gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfonicz- 
ny z Filharmonji. 22.40: Komunikaty. 23.00: 
Kabaret (płyty) „Ostatnia noc”. 

  

  

  

   

  

   

      

6, 8 i 10 wiecz. 

  

& Wroli Atama- 
na 

ANIOŁOWIE PIEKŁA 
To epokowe dzieło genjusza ludzkiego! To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecychl 

Film tea został zrealiz. przez słyn. miljardera amer. Howardą Hughesa. 

KU RJ E R Ww 

‚& notatnika radjoamatora. 
DETEKTOR. 

Najlepszy odbiór — to odbiór 
kowy. Niejednokrotnie słyszymy. 
detektorowy daje najlepsze      względem czystości i jakości, 
polega na mniejszej czułości  kryształ- 
ka w porównaniu z lampą  katodową. 
Dzięki tym właściwościom pozostaje skrom- 
ny aparat detektorowy — idealnym odbior 
nikiem, którym nie  pogardzają: nawet 
amatorzy, posiadający aparaty lampowe. a 

    

    

      

którzy chcą osiągnąć ziwie dobry 
odbiór bez skażeń i 

Coraz bardziej wzrastająca ilość siy- 
nych stacyj nadawczych pozwala nam 
korzystać z ich udycyj nawe przy 
pomocy aparatu kryształkowego. Niezmien- 
nym warunkiem takiego odbioru, 
sowanie wysokiej i długiej anteny, e 
cej się ponad swobodną przestrze 
nietrudno osiągnąć w miasteczkach i na 
wsiach. Ale i w dużych miastach nieraz 
słyszymy o odbiorze stacyj zagranicznych 
na kryształek, w wielu wypadkach odbie- 

t sto- 
gną- 

co 

  

    

  

   

    

ramy je wtedy, gdy wpobliżu zawieszoną 

jest antena aparatu lampowego. W tym 
wypadku taka antena odbiorcza staje si 

  

anteną nadawczą, promieniuje swój odbiór, 
i nasza antena tą drogą dostarczy aparatowi 
kryształkowemu audycyj oddalonej stacji, 
odbieranej w tej chwili przez aparat lam- 
powy naszego sąsiada. 

JAK NALEŻY OBSŁUGIWAC DETEKTOR. 

1) Zabrudzony i zakurzony kryształek 
najlepiej obmyć w eterze lub spirytusie 
(może być denaturowany). Nie dotykać pal 
cami, gdyż są one prawie zawsze tłuste. 

2) Igiqłkę detektora nal przestawić 
tylko w razie potrzeby, jak najrzadziej, czę- 
ste bowiem przesuwanie igły psuje kry- 
ształek. Dobrze jest obciąć od czasu do 
czasu koniec igiełki przy kryształku, lecz 
trzeba baczyć, by w tym wypadku obcinać 
pod kątem w ten sposób, otrzymamy 
ostrze. 

3) Przy załączaniu słuchawek do apara- 
tu detektorowego nie potrzeba przestrze- 
gać gdzie płus a gdzie minus słuchawki. 

SPORT 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, OKR. ZW. 

BOKSERSKIEGO. 

Jak się dowiadujemy walne zebranie 
członków Okr. Związku Rokserskiego odbę- 
dzie się w dniu 9 maja r. b. 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ WYDZIAŁU 

SPORTOWEGO. 

WI związku z wyjazdem z Wilna dotych- 
czasowego przewodniczącego Wydziału Spor- 
towego Okr. Związku Bokserskiego p. Kłocz- 

kowskiego, Włydział Sportowy ukonstytuo- 
wał się w następujący sposób: przewodniczą 
cy Wydziału Sportowego p. Henryk Rutkow- 
ski, członkowie p. p. Trojecki, Hołownia, No 
wicki i Cukiernik. (es). 

  

        

    

H. A. Schlettow. 
Salnickiego. 

Kasa czyana od 3.30 do 10 wiecz. 

Fumnego 

Najgłośniejszy film doby obecnejł 
Film, który wstrząsnął światem! 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 
na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seance Balkon 60 gr, Parter od 1 zł. 

w wielkim filmie 
dźwiękowym p.t. 

Początek o godz. 3.30, 

Trader Hor 

10) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

— Gdybyście ją lepiej znałi, wie- 
4dzielibyście, że panna... ale mniejsza 
o jej nazwisko... nie patrzy na męż- 
czyzn pod tym kątem. Zbyt jest prze- 
jęta obecną sprawą. 

— Uprzedziłem was, że będę po 
świńsku niedyskretnym. Czy „obec- 
na sprawa naraża ją na ustawiczne 

miehęznieczeństwo śmierci? 

+ Bishop ze zmatszczońem czołem 
przyglądał się końcowi swego cygara. 

— No, może nie jest tak źle, w ka- 
dym jednak razie... — urwał, poczem 
dodał z lekką irytacją: — Moi drodzy, 
doprawdy nie mogę z wami o tem 
'gadać, chciejcież to zrozumieć. 

Ale i Holiday był podrażniony. 

— Dlaczego? Widziałem nieszczę- 
$liwą kobietę ze sztyletem w piersi. 
Gdyby nie zupełnie przypadkowa po- 
myłka, dziewczyna, której imienia nie 
chcecie mi wymienić, nie żyłaby już. 
"Tego nie mogę zapomnieć. 

Bishop milczał. Snadž nie był 
przygotowany na te pytania. Wyraz 
jego twarzy mówił dobitnie, że inter- 
łokutor przekroczył dozwolone gra- 
mice. 

Podczas, gdy obaj palili w milcze- 
miu, rozległ się dzwonek telefonu-— 

į Wydawnictwo „Kurjer Wileński"     
  

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Wybaczcie na chwilkę — rzekł Bi- 
shop. 

— Proszę bardzo. 
Bishop był przy telefonie najwyżej 

przez minutę, ale kiedy wrócił, Holi- 
day zobaczył, iż jest zatroskany. 

— Myślałem, że nam się powiodło, 
Ale nie — oznajmił bez wstępu, — 
To SŚcitland Yard mówił. Stadenfeld 

umknął, 
okójoj.ohpie,jawo:acie ycop6Olibgżpn 

— Umknął! 
Ton Holidya był tak wściekły, jak- 

by to Bishop był winien. 
Było to zupełnie zrozumiałe — 

przynajmniej dla niego samego. Fakt, 
że Stadenfeld jest na wolności, ozna- 
czał ponowne okropne niebezpieczeń- 
stwo dla dziewczyny. Przypomniał so- 
bie groźbę szantażysty i chwycił Bi- 
shopa za ramię. 

— Muszę wam jedno powiedzieć— 
rzekł z powagą. — Gdyście przed pół 
godziną wyszli z pokoju, Stadenfeld 
proponował mi tysiąc funtów za ułat- 
wienie ucieczki. Naturalnie posłałem 
go do cholery, ale... czyście pewni, że 
dziewczyna, o której cotylko mówili- 
śmy, jest obecnie bezpieczna? 

— O ile mi wiadomo, zupełnie 

bezpieczna. 

S-ka z ogr. odp. 

w najnow. swym pierw- 
szym dźwiękowcu p. t. 

Monumentalny epok. 
dramst w Dżunglach 
Afrykańskich. 

Dawno niewidziana ulubienica publiczności 

MIŁOSTKI JAŚNIE PANI 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Marlena Dietrich : sexowna. Greta Garbo 
X-27 (Szpieg) IANNA CHRISTIE 

i 1030. Dodatki dzwiękowe. 

W KONKURACH 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

W rolach główn. 
Jean Hersholt, 

Film ten przedstawia dzieje młodej pary, której szczera miłość zwycięża 
przesądy rodziców, antagunizm i wszelkie pietrzące się na drodze szczęścia przeszkody. 

Z Początek o g. 5:ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Cztery pióra. 

HADŻY MURAT (Biały Szatan) w-g słyn. arcydzieła 
Lwa Hr. Tołstoja. 

„ W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwan Możżuchin, czarująca 
Lil Dagower i prześliczna Batty Amann. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

— O ile wam wiadomo! Do licha, 
człowieku, czyście pewni? 

— W takich sprawach nigdy nie 
można być niczego pewnym. Ale skąd 
ta nagła panika. 

— Ja wam powiem skąd: Staden- 
feld mi przysiągł. że jego wspólnicy 
uwięzili dziewczynę i trzymają ją jako 

zakładniczkę. Przysiągł mi nadto, że 
o ile posadzimy go do więzienia, 
dziewczyna zostanie zabita. 

Wiadomość ta jawnie wzburzyła 
słuchacza. 

— Zwyczajna biaga — rzekł po 
krótkiej pauzie. — Wcale w to nie 
wierzę. W każdym razie... 

Zagryzł mocniej cygaro i jął cho- 
dzić tam i sam po pokoju. 

Znów im przerwano: gdzieś na- 
dole rozległ się ostry dzwonek. 

7. HOLIDAY TRACI CIERPLIWOŚĆ. 

— Znowu muszę was przeprosić— 
usprawiedliwił się Bishop. 

Holiday kiwnął głową. Czuł sym- 
patję do tego człowieka, ale we wście- 
kłość wprawiała go ta cała tajemni- 
czość. I czemu Bishop się zgadza wy- 
stawiać dziewczynę na takie niebez- 
pieczeństwo straszliwe? Posyłać mło- 
dą kobietę gdzieś, gdzie co chwila 
grozi jej śmierć — to świństwo. Skoro 
już takie sprawy załatwiać! koniecznie 
trzeba, czemuż nie załatwia je sam?... 
Tylko dzwonek przeszkodził mu to wy 
razić Bishopowi. 

Poza niepokojem, miał inne jesz- 

EK BNS KI 

il-gi Ziazd Psychotech- 
niczny w Warszawie. 

Ii-gi ogólnopolski Zjazd Psychotechniezny 
w Warszawie, który odbył się w dn. 29—31 
marca r. b., rzec można całkowicie odpowia 
dał wymiogom, jakie zwykle stawiamy wszel- 
kim rzeczowym konferencjom. Zjazd ten pod- 
sumował wyniki działalności Polskiego T-wa 
Psychotechnicznego za ostatniedwa lata, w; 
klarował obecną sytuację psychotechniki w 
Polscei nakreślił wytyczne rozwoju na przy- 
szłość. Aczkolwiek czasem dały się słyszeć nut- 

ki niezadowolenia, że stosunkowo niedużo 

zrobiono na polu psychotechniki, to jednak 
rozwój psychotechniki w kraju za ostatnie 
dwa lata (od czasu I-go Zjazdu) znacznie po- 

sunął się naprzód, co zilustrował w swojem 

sprawozdaniu prezes T-wa, p. inż. J. Wojcie- 
chowski. W ciągu tego czasu zostały założone 

nowe poradnie psvchote iczne w Borv- 
sławiu, Lwowie, Płocku. Siedlcach, Toruniu 

i Wiłnie oraz przy poszczególnych instytu- 
cjach jak: Dyrekcji Kolejowej w Poznaniu. 
Dyrekcji Tramwajów miejskich w Warszawie. 
Ponadto znaczne wyniki osiągnicto w dziedzi- 
nie udoskonalenia metody badania psychotech 
nicznego: wynaleziono nowe testv, bardziej 

odpowiednie dla warunków naszego życia. 
skonstruowano nowe aparaty psychotechnicz- 
ne. które na wystawie w Liege (Belgii) zo- 

stały nagrodzone medalem za pomy ‹ 
i precvzyjne wykonanie Również naskutek 
starań T-wa psychotechnicznego Ministerstwo 
Wyzn. R. i O. P. uruchomiło katedrę (docen- 

turę) psychotechniki przy Uniwersytecie War- 
szawskim oraz przewidziane jest założenie ta- 
kiejże przy Wolnej Wszechnicy. 

   

      

   

  

  

Naacznem wvnikiam rozwoiu mvšli psv- 

chotechnieznej w Polsce bsło znaczne pawięk- 
szenie ilości uczestników Zjazdu w porówna- 
niu ze Zjazdem poprzednim. Ziechali sie dele- 
gaci z około 20-1u miast, przyczem nietylko 
z większych centsėw. iak K Lwów. 
Łódź. Wilno. lecz nawet z takich miast pro- 
wincionalnych. jak Jarosław lub Bedzin. Wil 
no było rebrezentowane przez ra niniei- 
szai notatki, W liezhie nezest ów Zjazdu wi- 

dzieliśmy: przedstawicieli Kilku ministerstw, 
specialistów zawodowych nsvchotechn ków + 

psvchołogów oraz nauczycieli i dvrektorów 

szkół ogólnokształcacych i zawodowych. któ- 
rzy zaprowadzili badania psvchatechniczne w 
swoich zakładach. Na Zjeździe była czynna 
wystawa różnych aparatów psychotechnicz 

nych. Dało się stwierdzić, że przyrządy te. 
skonstruowane w kraju, niczem nie ustępują 
przyrządom zagranicznym, a oprócz tego są 
znacznie tańsze 

Referaty, które były wygłoszone na różne 
tematy teoretyczne i praktyczne wywołały о- 
żywioną wymianę zdań, w której brali udział 

także wybitni naukowcy, jak prof. S. Baley. 
prof. Witwicki (Warszawa). prof. Szuman 
(Kraków) i inni. 

      

   
    

        

   

   

Z referatów należałoby tu wyróżnić te, 
które mają znaczenie nietylko dla peychote- 
chników. Należy do nich: referat p. S. Stud- 
nickiego o charakterjologji p. t. „Zagadnienie 

     Nie czyńcie eksperymentów ze 'zdrowiem! 
Nie dajcie się na nic Innego 

metod badań charakteru“, stwierdzono, bo- 
wiem, że przy wyborze zawodu, prócz zdolno- 

ści przyrodzonych dużą rolę odgrywa charak- 
ter ludzki. Nauce o charakterzei o metodach 
jego rozpoznania poświęcono wiełe dzieł na- 
ukowych (jak wynika z referatu około 6.0001 
Zjazd, uznając znaczenie tego zagadnienia, 
zaproponował wszystkim pracowniom obok 
badania zdolności zwrócić szczególną uwagę 

na badanie charakteru. 3 

Również znaczenie powszechne miał refe- 
rat prof. Baley'a pod tytułem: ,„Zagadnienia 
metod badania inteligencji". Referent po za- 
poznaniu obecnych ze wszystkiemi istnejącemi 
leorjami w tej dziedzinie, zatrzymał się nad 

stosunkiem jemnym pomiędzy inteligen- 
cją i zdolnościami i podkreślił rolę tychże 
przy wyborze zawodu. 

Następnie dla osób, które sceptycznie — @- 
noszą się do prawidłowości djagnozy psycho- 
techniczej, bardzo pouczającym i ciekawymi 
byłby referat dra Bigeleisena aków), który 

po długoletnich badaniach i analizie ocen 
nauczycieli i majstrów, przyszedł do wniosku, 
że o ile zdarzają sie różnice zdań pomiędzy 
orzeczeniami psychotechnicznemi i postępami 
w szkole lub pracowni, to jedynie dlatego, że 
ocena nauczycieli i majstrów jest subjektyw- 
na, gdy tymczasem metoda oceny psychotech- 
nicznej jest ściśle objektywna i naukowa. 
Referat był ilustrowany tabelami, które po- 
równały oceny nauczycieli i: majstrów z wy- 
nikami badań psychotechnicznych z czego 
widać było słuszność wniosków prełegenta 

Reszta referatów miała charakter specjal- 
ny, jak np. następuiące tematy 
wyćwiczalności* (inż. I, j 
„Zagadnienia ocen psychotechnicznych* (inž 
dr. L. Golscheider) i inne. 

Jeżeli podsumować wyniki prac Zjazdu, 
to śmiało rzec można, że stał się on nowym 
bodźcem dla dalszego rozwoju psychotech- 
niki, a licznym adeptom tej gałęzi wiedzy 
wskazał nowe drogi dla dalszej działalności. 

Marja Szapiro. 

R 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Prasa prasy — wydawnictwo „Bibijo- 

teki Prasowej Polskiej* publikacja Tow. 
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, przeznaczo- 
na specjalnie dla prac z zakresu praso- 
znawstwa. Nowy (ósmy zkolei) zeszyt w 
objętości 64 stron druku. 

Autor tego zeszytu, inicjator „Bibkjoteki 
Prasowej Polskiej”, dyrektor „Informacji 
Prasowej Polskiej'* i profesor Wyższej Szko- 
ły Dziennikarskiej p. Stanisław Jarkowski, 
ujął temat nowy, nietylko u nas, ale i za 
granicą, w sposób jasny w formie notatek 
bibljograficzno-krytycznych, systematycznie 
zestawionych. 

„Prasa prasy“ to osobna grupa czaso- 
pism treści specjalnie sprawom prasy po- 
święconej. 

„Prasa prasy, zagranicą dość 
przynajmniej w tych krajach, gdzie sama 

prasa jest bardzo rozwinięta, a życie zawo- 
dowe jej pacowników i pracodawców bar- 
dziej skomplikowane, u nas w Polsce 

        

   

     

      

   

  

  

  

  

Hezna, 

Korespondent- 

Nr 85 (2327. 

posiada zaledwie dwa organy. Jest więc w 
nas jeszcze zjawiskiem nowem. 

Dlatego też zobrasowanie prasy prasy 
zarówno zagranicznej jak i poczynań daw- 
niejszych i obecnych u nas w tej dziedzi- 
nie winno być ciekawe dla wszystkich z 
prasą związanych czynników. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWA ZEMSTA ZŁODZIEL 

W dniu wczorajszym na rynku drzew- 
nym napadnięty zGstał przez dwóch osobni- 
ków niejaki Z. Ketkis (zaułek Krawiecki 4), 
z zawodu furmanu. 

Napastnicy zadali mu dwie głębokie rany 
w głowę, poczem widząc, że tworzy się zbie 
gowiske szybko zbiegli. Rannego przewiezio- 
no do ambulatorjum pogtwia ratunkwego, 
gdzie udzielne mu pierwszej pomocy. 

Według oświadczenia Kotkisa został or: 
napadnięty przez dwóch zawodo h zła- 
dziei, którzy w ten sposób zemścili się na 
nim za to, że przed niedawnym czasem prze- 
szkodził im w dokonaniu kradzieży skrzyni 
z towarami, którą wiózł na swej platformie 
ze stacji towarowej do miasta, W. jednym z 

śników Kotkis poznał zawodowego zło 
a Szutjana, który niedawno został zwoł 

niony z więzienia, gdzie siedział jako podej. 
rzany 6 usiłowanie zabójstwa Aleksego Ko- 
rołkowa z „wyroku sądu*  zlodziejskiego. 

|GH 

SKOK Z 3-go PIĘTRA NA BRUK. 

Wczoraj 23-łetnia Weronika Kazanowska 
z zawodu służąca (ul. Kwaszelna 23) w celu- 
samobójczym wyskoczyła z 3-g0 piętra na 
bruk, ponosząc Śmierć na miejscu. Zwłoki 
samobėjezyni decyzją władz prokuratorskich 
przewiezione de kostniey przy szpitału Św: 
Jakóba. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
stwierdziło, że Kazanowska już raz dokony- 
wała zamachu na sweje życie, zażywająe 
większą ilość esencji octowej, jednak wów-- 
czas udało się ją uratować, Powodem samo-- 
bójstwa jest zawód miłosny. (ek 

RZEKOMY KONTROLER. 

W domu Nr. 4 przy ul. Niemieckiej za- 
trzymany zestał niejaki Jasieński, który po- 
dające się za kontrolera elektrowni Miejskiej 
usiłował wyłudzić od mieszkańców tego do- 
mau łapówki. (ej 

ZDERZENIE „ARBONU* Z DOROŻKĄ. 

Szofer Józef Pławski, ul. Kijowska 25, 
prowadząc auto firmy „Arbon* Nr. 3848 przy 
zbiegu uł. Starej i Gedyminowskiej, najechał 
na dorożkę, powożoną przez Jaglińskiego, 
ul. Tuskulańska i1, wskutek czego złamak 
hołoblę i uszkodził przednie koło. Wypadkuw 
w ludziach nie było. 

KRADZIEŻ. 

Na szkodę Bolesława Łuszczewskiego, ni. 
Miodowa 3 została dokonana kradzież pierś 
cionka złotego i innych drobnych rzeczy 
wartości 40 zł. Ustałono, źe kradzieży tej 
dokonała służąca wyżej wspomnianego An- 
tonina Kubiak, która po kradzieży zbiegła. 
Poszukiwanie zarządzono. 

   

  

  

    

  

  

Mieszkanie 
4.pokojowe ze wszełkiemi 
wygodami oraz | lub Z 
pokoje do wynajęcia — 

  

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„DLLA" 
to marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 

Dowiedziono profilaktycznie. 

  

  1 zł. 20 gr. 

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŚWITEZIANKA” 
Wilno, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemiańska*) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań | zł., z 3-ch dań   Potrawy jarskie. 
  

Do wynajęcia 
= 

wkm. pokoje 
umeblowane ze wszyst- 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami z prawem uży- 
wania telefonu. Na żąda- 
nie z pełnem utrzymaniem 

Testralna 4, m. 8 — 

  

Do wynajęcia 
4, 5, 6-pokoj. mieszkanie 
wolne od podatku lokal., 
suche, jasne i ze wszelk. 
nowoczesnemi wygodami, 

Wiłkomierska 5-a 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 
tury. Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog— Bakszta 17, m. 4. 

  

  

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed: 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

Studen Ijo. LS 
skromnem wynagrodze- 
niem. Specjalność nie- 
miecki. Wiadomość: Do- 
minikańska Nr. 17, m. 5 
między godz. [1—1 pp., 

  

U. S. B. poszu-   

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

оё & 9—1 1 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

   
    

buchalter 
rutynowany handlo- 
wiec, władający pol- 
skim, niemieckim i 
Żydowskim z 25.cio- 
letnią praktyką za” 
wodową, obeznany 
ze sprawami sądo- 
wemi, podatkowemi 
i świadczeniami so- 
cjalnemi / poszukuje 
zajęcia wieczorowe- 
go w Wilnie, ewent. 
zmieni posadę. Łask. 
zgłoszenia sub „Lida“ 
do Admin. „Kurjera 
Wilenskiego“. 2 

  

Akuszerka 

Marja Lakneiia 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 6526 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską I m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 
W ZP. "40. 8323 

Sprzedaje się 
7'/, hekt. ziemi, 8 klm. 
od Wilna, dowiedzieć się. 
od godz. 16—18 ul. Kal- 
waryjska 116—5, Symo- 

nowicz. 

SPRZEDAM 
albo wydzierżawię dom 
nadający wię pod handel 
w ruchliwem miejscu — 
N. Wilejka, Wileńska 9. 

Okazyinie 
sprzedam pokoj jadalny 

  

    (Stylowy). Zaułek Krup- 
niczy 5 — 34,   

  

uł. Szopena 3—25 

umeblo- POKÓJ "meti 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. 

  

Służę korespondencją 
na rozmaite tematy za 
3 zł od listu—Baron Mie 
kołaj-Pietkiewicz. Wilno,. 

Słucka !| 

zeperuję; 
+ 

Pianina zi 
wynaimuję — Mickiewiczm 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

Lzanih dojrzałości. 
rzygotowywanie ze: 

wszystkich przedmio-- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred— 
nich. Języki obce: 
(francuski, niemiecki» 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na-- 
ukach. Nauczanie za-. 
niedbanych specjal-- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum,. 
absolw. U.S.B. i specj.. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji podł 
„Nauka“. 10406: 

  

  

  

cze niezbyt miłe uczucie. Zdawał so- 
bie sprawę, że nadużył gościnności. 
Już dawno trzeba się było wynieść. 

Ale nie mógł, nie chciał. Przy spo- 
sobności umiał bywać upartym; otóż 
i teraz wcale się nie zadowolił ską- 
pemi informacjami Bishopa. Myśl o 
dziewczynie trapiła go niezmiernie. 
Ich znajomość jest wprawdzie  cał- 
kiem przypadkowa — no, ale jeśli 
Bishop nie potrafi bronić jej skutecz- 
nie, to Holiday nie może pozostać 
obojętnym. Ów nóż... 

— Drzwi się otworzyły i wszedł 
Bishop w towarzystwie drugiego czło- 
wieka. Holiday drgnął, zobaczywszy, 
kim był ten drugi. 

— Trail! — zawołał. 
Giełdziarz spojrzał na Bishopa i 

obaj się uśmiechnęli. 
— Już cię uprzedziłem, Trail, że 

p. Holiday ma umysł niezmiernie ba- 
dawczy — zauważył gospodarz miesz- 
kania. 

Trail zamknął drzwi i usiadł oko- 
ło Holidaya. 

— Są niektóre szczegóły związane 
z tą sprawą — oświadczył mu — któ- 
re Bishop i ja zmuszeni jesteśmy za- 
chować dła siebie samych. 

— Bishop i ty — powtórzył Ho- 
liday. Z minuty na minutę był coraz 
bardziej jak tabaka w rogu. — A co 
u kała ty w tem wszystkiem robisz? 

Giełdziarz zapalił papierosa. 
— Ponieważ tak pożytecznie wtrą-- 

ciłeś się, więc powiem ci wszystko, 
co mi powiedzieć wolno. Jak się już 

  

  

zapewne domyśliłeś, przyjaciel Bi- 
shop pracuje w służbie Śledczej, a i ja 
niekiedy przykładam do tego rękę. 

Holiday wytrzeszczył oczy. 
— No a giełda?... 
Człowiek, o którym sądził, że go 

zna doskonale od szeregu lat, zbaga- 

telizował to natrętne pytanie mach- 

nięciem ręki. 
— O, giełda jest tylko parawani- 

kiem. Większość z nas ma różne alibi. 
Bishop naprzykład jest współwłaści- 
cielem męskiego zakładu krawieckie- 
go na West Endzie. — Podczas gdy 
Holiday usiłował przetrawić te zdu- 
miewające wieści, przyjaciel jego 
zwrócił się do Bishopa: — Bardzo nie- 
fortunna wiadomość — ta uczieczka 
Stadenfelda. Jak się to stało? 

Bishop zmarszczył czoło. 
— Jak mi opowiedzieli wysłańcy 

Scotland Yardu, na rogu Russel Squa- 
re'u wydarzyło się zderzenie: olbrzy- 

mi samochód wpadł na taksówkę, w 
której inspektor Durrant i jego po- 
mocnik wieźli Stadenfelda na Cannon 

Row. I nietylko szofer, ale i obaj u- 
rzędnicy odnieśli ciężkie obrażenia. 
Wnet zgromadził się tłum, a gdy pier- 
wsze wrażenie minęło, zauważono, że 
"się Stadnefeld ulotnił w jakiś niepo- 
jęty sposób. 

- Rzecz była oczywiście uplano- 
wana zgóry — skomentował Traill. — 
W samochodzie, ani wątpię, byli jego 
wspólnicy. Zgrabnie się załatwili, ani 
słowa. ; 

Holiday odchrząknąl. 

  

  

— Jak dotychczas — zauwažyt — 
Bishop nie domagał się natarczywie 
dalszego mego udziału w waszej kon-- 
wersacji, jednakowoż — tu spojrzał 
Traillowi prosto w oczy — narażając 
się na ryzyko ostrej odprawy z twojeż 
strony, zapytam cię, Piotrze, czybym. 
nie mógł być pomocnym? Mam i swoje 
osobiste porachunki: ta Świnia Sta- 
denfeld pozwolił sobie względem. 
mnie na ton wysoce uwłaczający 
przed nadejściem policji. 

Nim Traill zdążył odpowiedzieć. 
wdał się Bishop: 

— Właściwą pobudką energji pa 

na Holidaya jest chęć zagwarantowa-- 
nia przyszłego spokoju... 

— Bezpieczeństwa!—warknął Ho-- 
liday. 

-—- Więc dobrze: bezpieczeństwa 
pewnej młodej damy, która, jak ge 
już zapewniłem, musi pozostać bezi- 
mienną. Czy mię rozumiesz, Traill? 

— Doskonale. — Zwrócił się do: 
Holidaya: — Przykro mi, że nie mogę: 
zaspokoić twej ciekawości, którą w. 
danych warunkach uznajesz zapewne 
za- całkowicie usprawiedliwioną. Poj- 
muję cię wybornie. Aliści, staruszku, 
chciej wierzyć, że znacznie będzie le- 

piej, jeśli pozostaniesz na stronie. To» 
wszystko zbyt ryzykowne dla cywiła. 

Gniew Holidaya wzmógł się. Czuł. 
że go traktują jak dziecko. Nie potrze- 
ba mu tej upokarzającej, pieczołowi- 
tości. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkia. |!


