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Przyczynki do Współczesnego 
kryzysu gospodarczego 

PRODUKTY ROLNE I SUROWCE 

Cechą charakterystyczną obecnego 

kryzysu gospodarczego jest duża roz- 

piętość cen między produktami rolne- 

mi, a wyrobami przemysłowemi oraz 

ta okoliczność, że przy współczesnym 

spadku cen hurtowych mamy bardzo 

małą zniżkę cen detalicznych, a więc 

kosztów utrzymania. 

Ta wzrastająca rozpiętość cen za- 

ostrza kryzys i nie może być usunięta 

przez dekretowanie cen. Procesy eko- 

nomiczne są procesami organicznemi i 

mechaniczna interwencja sprowadza 

stan zapalny chorobowy. 

W krajach rolniczych, a nawet rol 

niczo - przemysłowych, posiadających 

znaczny procent ludności rolnej upa- 

dek cen produktów rolnych i surow- 

ców jest bezpośrednią przyczyną 

współczesnego ciężkiego stanu gospo- 

darczego tych krajów. Zależnie od po- 

zycji w bilansie handlowym produk- 

tów rolnych i surowców spadek cen 

na nie wywołuje pewne odmienne kon- 

sekwencje i umożliwia lub przeszkadza 

szybkiemu wyjściu z obecnej ciężkiej 

sytuacji gospodarczej. | 

Mamy obecnie pewną nadproduk- 

cję płodów rolnych: pochodzi „Ona 

wprawdzie w znacznej mierze z niedo- 

konsumcji w krajach biedniejszych, 

z przejścia od konsumcji zboża do 

konsumcji nabiału i owoców w kra- 

jach zamożniejszych. 

Szybki wzrost produkcji zbożowej 

w krajach zaoceanowych :Kanadzie, 

Argentynie, Stanach Zjednoczonych i 

Australji w ciągu ostatnich lat kilku- 

nastu i przekroczenie poziomu przed- 

wojennego w produkcji rolnej wielu 

krajów Europy stwarza przedewszyst- 

kiem współczesną nadprodukcję zbo- 

żową. A 

W pierwszych latach po wojnie 

światowej odczuwało się brak zboża 

w Europie. Ubyła Rosja z handlu świa 

towego, której wywóz pszenicy w 40 

proc. pokrywał przywóz europejski. 

Surowców też: brakowało.  Zbiednie- 

nie Europy wywołało zmniejszoną kon 

sumcję zbożową. Zdawało się, że w 

miarę dzwigania się gospodarczego 

Europy pojemność jej rynku na pro- 

dukty zbożowe wzrośnie w większym 

stopniu niż jej produkcja zbożowa, 

tembardziej że reformy agrarne we 

Wschodniej Europie zadały cios. pro- 

dukcji rolnej tych krajów, jeszcze zaś 

bardziej ich zdolności eksportowej w 

zakresie zboża. Stany Zjednoczone i 

Wielka Brytanja, owe główne źródła 

kredytów międzynarodowych skierowa 

ły swe kapitały stosunkowo więcej do 

Kanady, Argentyny i wogóle krajów 
zaoceanowych, niż do Europy, wywo- 

łując ogromny wzrost produkcji zbo- 

ża j surowców krajów zaoceanowych. 

Wzrost produkcji pszenicy, najgłó- 

wniejszego zboża w światowym han- 

dlu, w krajach najważniejszych produ- 
centów tego zboża przedstawia się jak 

następuje: 

KRAJE produkcja w milj. q. 
1909/13 1927/30 r. 

Argentyna 40,0 62,0 
Kanada 53,0 118,5 
St. Zjednoczone 187,8 235,8 

Australja 24,6 34,2 

Przewyżka wywozu nad przywo- 

zem w powyższych krajach w poró- 

'aniu z czasami  przedwojennemi 

przedstawia się jak następuje: 

przewyżka wywozu nad przywozem 
w miljonach q. 

1909/13 1927/30 r. 
Argentyna 25,8 54,4 
Kanada 25,1 75,1 
St. Zjednoczone 26,3 32,1 
Australja 13,2 18,9 

W porównaniu z czasami przedwo- 

jennemi wywóz z Rosji uległ znaczne- 
mu zmniejszeniu: wynosił on w 1909 

— 1913 r. 42,7 milj. q. a 1927 r. 7,6 

w 1928 r. i 1929 r. nie istniał niemal 

wcale. Indje Brytyjskie, które w okre- 
sie 1909 — 13 r. posiadały bilans czyn 

ny w handlu pszenicą 13,1 milj. q. w 

ostatnich latach wykazują tendencję 
zniżkową i wywóz ich w 1925 r. wy- 

nosił 5,5 milj. q., w 1926 r. 1,4, w 1927 

r. 2,3 w 1928 r. posiadają saldo ujem- 

ne — 4,6 milj. q., w 1929 r. — 3,6. 

Ubytek Rosji i Indyj znajduje oł- 
brzymią rekompensatę wzrostu produ- 

kcji Argentyny, Kanady, Stanów Zje- 

dnoczonych i Australji. 

Wywóz tych państw zwiększył się 

o 90,4 milj. q. 
Przeciętny przywóz pszenicy do 

Europy, nie licząc Rosji wynosił w о- 

kresie 1909 — 13 r. 114,8 milj. q. W 

4 1924 138,6, w 1925 r. 132,5, w 1926 
118,2, w 1927 r. 162,8. Przeciętna za 

ostatnie dwa lata 1928 — 29 r. wy- 
nosi 147,0 milj. q. Otóż przywóz do 

Europy zwiększył się przeciętnie około 

32 milj. q. Przywóz do innych części 
świata nie zwiększył się: Azja bierna 

przed wojną w handlu pszenicy prze- 

jawia obecnie bilans czynny, wynoszą- 

cy w 1926 r. 8,2, w 1927 r. 3,4 milj. q. 

Afryka posiada zależnie od urodzaju 
nieznaczne czynne i bierne bilanse 

pszenicy, gdy przed wojną bierność jej 

bilans u pszenicy wynosiła 570 tys. q. 

Wzrost importu pszenicy do innych 

części świata z południowej i północ- 

nej Ameryki lub do państw amerykań 

«ich biernych produkcji pszenicy jak 

Brazylja, jest niedostateczny dla po- 
chłonięcia nadwyżki produkcji pszeni- 

cy w Kanadzie, Argentynie, St. Zjedno 

czonych i Australji. 

W 1930 roku ogólny bilans urodza- 

ju zboża i konsumcji przedstawiał się 

jak następuje: w miljonach  quintali: 

  

  

Pszenica 

Zbiory światowe 1930 1336,28 

Zapasy na I lipca 1930 131,37 

R azeėm 1467,65 

Przewidywane zapotrzebowanie 1353,66 

Nadwyžka lub brak +113,99 

Zbiory światowe 1929 1233,25 

  

Żyto „Jęczmień Kukurydza 

479,14 _ 467,09 _ 1034,85 
14,58 „97 22,94 ' 

49372 . 476,06 _ 1057,79 

471,10 473,69 _ 1124,35 

41602 4237  —66,56 
411,70 - 491,61 1188,20 

  

Cyfry powyższe wykazują, że U- 
rodzaje 1930 roku były znacznie więk- 
SZE NIŻ w roku uprzednim, Widzimy 
więc ŻE nądwyżka pszenicy ponad za- 
pasy dochodzj do 8 proc., żyto do 3 
Proc., JECZMIeR około 0,5 proc. Nie są 
to nadwyżki bardzo wysokie, jęczmie- 
nia jest znikomą, żyta w porównaniu z 
Pszenicą jest małą. Jednakże wywołują 
one depresję cen, gdyż bardzo zadłu- 
Zone rolnictwo jest zniewolone do wy- 
zbywania się w szybkiem tempie pósia 
danych zapasów. Zadłużenie jednak 
rolnictwa pochodzi w znacznej mierze 

wysokich procentów opłacanych 
Przez rolnictwo europejskie, co wypły- 

wa z nieodpowiedniego podziału zło- 
ca między Ameryką a Europą. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że 
namy obecnie w porównaniu z CZa- 

sami przedwojennemi nadprodukcję 

zboża i surowców. 
Władysław Studnicki. 

  

TURNIEJ HOKEJOWY NA TRAWIE. 

KATOWICE. PAT. Na Śląsku roze- 
grany został w okresie Świąt turniej 
hokejowy na trawie. Pierwsze miejsce 
w turnieju zajął klub niemiecki Blei- 
scher, bijąc pierwszego dnia Czarnych 
z Poznania 1:0.(1:0). Drugiego dnia 
Niemcy pokonali niespodziewanie mi- 
strza Polski Siemianowice 3:1 (1:0). 

DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch”. 

KLECK — Sklep „jedność*. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyūski, 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, N. GWIĘCIANY — Raięgaria |-wa „Kach”. 

OGSZMIANA — śXsięgarcia Spółdz. Naucz. 

PINSK — Księgarnia Polska -- St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolne. 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczewsć: 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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uiszczona ryczałtem. 

Dymisja rządu rumuńskiego 
BUKARESZT. 7-IV. — Agencja Rador donosi: W celu umożliwienia 

połączenia wszystkich sił politycznych kraju, Mironescu złożył królowi dy- 
misję gabinetu. Król powierzył telegrajicznie misję tworzenia nowego ga- 
binetu posłowi rumuńskiemu w Londynie Tiiuiesco. Titulesco wyjechał do 
Rumuni. 

W oczekiwaniu przyjazdu Titulescu 
BUKARESZT. PAT. — W oczekiwaniu na przyjazd Titulescu, prowa- 

dzone są w kołach politycznych rozmowy wstępne, mające na celu wyjaś- 
nienie stanowiska poszczególnych stronnictw i ułatwienie stworzenia rządu 
szerokiej koncentracji. Wprawdzie dotychczas nie powiodły się jeszcze kon- 
kretne propozycje, jednakże ogólny nastrój jest korzystny dla misii Titule- 
scu. Maniu zapowiedział swój przyjazd na piątek wieczorem. Prasa jedno- 
myślnie życzy powodzenia akcji Titulescu. 

  

Briand nie weźmie udziału w konferencji 
londyńskiej 

PARYŻ. PAT. — jak się dowiaduje „Echo de Paris", Briand odmówił 
wzięcia udziału w konferencji londyńskiej Mac Donalda, Hendersona, Brue- 
ninga i Curtiusa, wyrażając żal z powodu miemożności uczestniczenia w 
obradach. Wedle informacyj „Journaia'”, data spotkania jest niewygodna dla 
Brianda, gdyż jest zbyt blisko terminu wyborów prezydenta. 

KOBE 

LONDYN. PAT. — W związku z A: informacją „Timesa* korespondent 
łondyński P.A.T. uzyskał z kompetentnych źródeł następujące wyjaśnienia: 

Zaproszenie nastąpiło natychmiast po powrocie Hendersena z Rrzymu, gdy pod- 
pisanie włosko-francuskiego układu morskiego wydawało się pewne. Akt podpisania te- 
go układu miał nastąpić IV bm. w Londynie przy tej okazji miała mieć miejsce rów- 
nież wizyta. Gdy rokowania morskie okazały gię niedojrzałe dla szybkiego powpisania 
układu, Henderson w zgodzie z bBriandem, zapfoponował Curtiusowi przybycie narazie 
do Paryża na komitet unji europejskiej, utrzymując przytem zasadniczo w mocy po- 
przednie zaproszenie do Londynu. jak wiadomo,Curtius do Paryża nie przybył, nato- 
miast przez ambasadora Rzeszy w Londynie von Neuratha zapowiedział w imieniu 
kanclerza Brueninga i swojem przyjęcie zaproszenia do Londynu na początek maja. 
Rząd brytyjski znałazł się obecnie poniekąd w sytuacji narzuconej przez przebieg wy- 
darzeń i dlatego pragnie nakłonić Brianda do przybycia do Londynu w tym samym 
czasie, celem odebrania wizycie, niemieckiej niepożądanego, jednostronnego charakteru, 
który nie był zamierzony, ale któryby się siłą rzeczy narzucił, gdyby Bruening i Curtius 
bawili w Londynie sami. 

CURTIUS PRZYBĘDZIE W MAJU 

LONDYN. PAT. Według wiadomości z kół dobrze poinformowanych, 
wizyta kanclerza Brueninga i ministra Curtuisa w Anglji nie nastąpi wcześniej 
niż w końcu maja. W związku ze swoją bytnością w Paryżu, minister Hen- 
derson pragnie się-spotkać z Curtiusem i omówić z nim szereg zagadnień 
obchodzących oba państwa. Pragnienie to jest powodem  wystosowanego 
do Niemiec zaproszenia. Agencja Reutera dowiaduje się, że rozmowy nie 

będą się toczyły wedle ściśle okręślonego programu, lecz obejmą cały szereg 

zagadnień, między in. niemal napewno dotyczyć będą unji gospodarczej 
austrjacko-niemieckiej. 

Zamach na statek polski w Gdańsku 
GDAŃSK. PAT. W drugie święto Wielkiejnocy niewykryci dotychczas sprawcy 

napadli na znajdujący się w doku stoczni Schichaa w reperacji statek „Kopernik“, 

należący do polskiej łuszczarni ryżu w Gdyni. Złoczyńcy poranili dozorującego mary 

narza Władysława jeżyka, wyrywszy mu na piersiach nożem znak hitlerowski Hacken 
kreutz. Również na leżących w kajucie, na pokładzie przedmiotach, oraz przecho 

wywanej tam fladze polskiej wyryto tenże znak. Na wniosek komisarza Rzeczypospo 

litej Polskiej w Gdańsku, łuszczarnia ryżu zarządziła natychmiastowe wycofanie tego 

statku ze stoczni Schichau, przyczem wpłynęła ze strony polskiej odpowiednia interpe 
lacja w Senacie. W razie powtórzenia się podobnych zajść cofnięte zostaną wszystkie 

obstałunki rządowe, udzielane stoczni na 'terytorjum gdańskiem. 

Wielka afera podatkowa w Grodnie 
ARESZTOWANIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

GRODNO. PAT. — Na polecenie władz sądowych, został aresztowany 
i osadzony w więzieniu były naczelnik urzędu skarbowego w Grodnie Lepn 
Łuba. Aresztowanie naczelnika Łuby pozostaje prawdopodobnie w związku 
z przeprowadzonemi ostatnio rewizjami u szeregu miejscowych  przemy- 
słowców i kupców, podejrzanych o nadużycia podatkowe. 

Zuchwałewłamanie wKrakowie 
KRAKÓW, PAT. Podczas świąt dokonano włamania do dyrekcji fabryki sod 

„Solvay* w Borku. Fałęckim pod Krakowem. Sprawcy weszli a is do Wa 
trza fabryki, wybili otwór w murze i dostali się do biura, gdzie stała kasa pancerna. 
Po rozbiciu kasy rakiem, włamywacze skradli 12 tys. zł, po czem zbiegli. 

Sprawa Banku Handlowego w Łodzi 
ŁÓDŹ. PAT. „Republika" podaje, że spółka akcyjna „Warrant”, której właścicie- 

lem w 90 proc. był upadły Bank Handlowy w Łodzi, nie doznała żadnego uszczerbku 
wskutek tego, że akcje tej spółki zdeponowane są w bankach angielskich, będących 
wierzycielami Banku Handłowego w Łodzi. 

ŁÓDŹ. PAT. „Kurjer Łódzki* donosi o spodziewanym przyjeździe do Łodzi 
przedstawicieli kapitału angielskiego, zaangażowanego w upadłym „Banku Handlowym* 
oraz specjalnej komisji Ministerstwa Skarbu. Tak wierzyciele jak i delegaci, Minister- 
stwa Skarbu podać mają stan interesów upadłego banku. 

ŁÓDŹ. PAT. Sędzia komisarz masy upadłości Banku Handlowego w Łodzi, po- 
stanowił zwołać zebranie wierzycieli banku na dzień 14 b m. o godz. 9 rano wgmachu 

Sądu Okręgowego łódzkiego. Na posiedzeniu zostanie złożone sprawozdanie ze stanu 
upadłego banku, oraz dokonane zostaną wybory kandydatów na syndyków tymczaso- 
wych. 

Wycieczka studentów ryskich w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. W driu 7 kwietnia przybyła do Warszawy wycieczka 14 

studentów wydziału chemicznego uniwersytetu w Rydze pod przewodnictwem prof. 
Auszkapsa. Wycieczka zabawi w Polsce do dnia 19 b. m. i zwiedzi szereg miast in 
teresując się specjalnie ośrodkami przemysłu chemicznego. Prof.  Auszkaps odwiedził 
7 b m. rektorów uniwersytetu i politechniki warszawskiej. 

300-LECIE UNIWERSYTETU w DORPACIE 
TALLIN. PAT. — W dniu 30 czerwca 1932 roku u a 300-lecie od czasu 

założenia uniwersytetu w Dorpacie (Tartu). W związku z historyczną datą przystą- 
piono już do przygotowań do obchodu uroczystego rocznicy. Spodziewany jest znaczny 

przedstawicieli uniwersytetów europejskich. 

  

  

DRZEWO SOWIECKIE 
W ANGLJI 

Sowiecki dumping w handlu drze- 
wem, przybiera coraz większe rozmia- 
ry w państwach europejskich i dlate- 
go też historja rosyjskiego eksportu 
do Anglji, wywołuje powszechne zain- 
teresowanie. 

Specjalna komisja przestudjowała 
tę kwestję i starała się zebrać wszyst- 
kie dane, charakteryzujące sowiecki 
dumping drzewny w Anglji. Po raz 
pierwszy dumping objawił się w roku 
1928 i wywołał w angielskich kołach 
uandlowych wielkie poruszenie. An- 
sielscy importerzy drzewa, starając 
się uchronić angielski rynek. drzew- 
ny przed dezorganizacją, założyli spe- 
cjalny syndykat dla importu drzewa 
rosyjskiego, który porozumiał się z 
rządem sowieckim. Według tego po- 
rozumienia, syndykat postanowił do- 
wieźć w w roku 1929 506.000 stan- 
dartów drzewa (1 standart równa się 
165 stopom sześciennym), w roku 
1930 — 631.000 standartów, a na rok 
1931 zawarł umowę na 600.000 stan- 
dartów. Równocześnie rząd sowiecki 
zobowiązał się zrezygnować z dowozu 
750.000 standartów drzewa, którą to 
ilość zamierzał corocznie rzucić na ry- 
nek angielski. 

Przez porozumienie to uniknięto 
rozkładu rynku drzewnego w Angjji i 
import sowiecki ograniczony został 
do pewnego kontyngentu. Jednakowoż 
to nie mogło zapobiec nagłemu spad- 
kowi cen. Wzrost sowieckiego impor- 
tu do Anglji, odbił się bardzo na naj- 
większych dostawcach drzewa, prze- 
dewszystkiem więc Szwecji i Finlandji. 
Poniższa tabeska najdokładniej cha- 
rakteryzuje te zmiany, jakie zaszły na 
angielskim rynku drzewnym: 

lmport drzewa do Anglji w tysią- 
cach standartów: й 

Rok z Z.S.S.R.: z Finlandji: ze Szwecji 

1925 289 434 384 

1926 219 473 382 
1927 347 542 408 
1928 371 380 308 
1929 506 445 370 
1930 531 359 311 
Kontyg na r. 1931 600 

Cyfry za ostatnie dwa lata będą 
miały specjalne znaczenie, jeżeli weź- 
miemy pod uwagę zmianę cen w ostat 
nich dwu latach. Zwłaszcza w drugiej 
połowie 1930 roku spadek cen drzewa 
sowieckiego _ spowodował również 
znaczną obniżkę cen na innych głów- 
niejszych rynkach towarowych. Ceny 
drzewa zmieniały się następująco: 

Za jeden standart: w funtach szterl. 

Rok Z.S.S.R. Finlandja Szwecja 

1929 15,10 15,05 16,00 
1930 1 stycznia 15.00 14,10 15,15 
1930 1 maja 13,15 — — 
1931 w 1 lutym 11,10 1215 13,15 

3 W związku z temi zmianami cen, 
widoki Finlandji i Szwecji na rynku 
angielskim są bardzo niepomyślne. Sta 
nowisko ich pogarsza się jeszcze tem, 
że konkurencja sowiecka zaczyna się 
objawiać i na innych rynkach w środ- 
kowej i zachodniej Europie. 

Rząd sowiecki, nie mając możno- 
ści zwyższenia dowozu nieobrobione- 
go drzewa do Anglji, wprowadza w 
roku bieżącym eksport obrobionego 
lub półobrobionego drzewa, nie ograni 
czając się wogóle porozumieniem, ja- 
kie zawarł z angielskim syndykatem. 
Wywóz ten obejmuje przedewszyst- 
kiem eksport gotowych drzwi. Do koń 
ca b. r. dowiezie Rosja sowiecka do 
Anglji 150.000 drzwi, a do końca r. b. 
ilość ta wzrośnie do 600.000. Nowy 
ten rodzaj dowozu zada poważny cios 
kanadyjskiemu przemysłowi drzewne- 
mu, który był dotychczas głównym do 
stawcą gotowych drzwi i ram okien- 
nych do Anglji. Kanada nie może kon- 
kurować z Rosją, ponieważ ta ostatnia 
oferuje ceny zawsze o 15 procent niż- 
sze od cen dyktowanych przez Ka- 
nadę. 

W następstwie tego należy się 
spodziewać, że kanadyjski eksport 
drzewa do Anglji, wynoszący obecnie 
200.000 standartów, zmniejszy się do 
50.000 standartów. Ale i ta cyfra jest 
bardzo wątpliwa, bowiem rząd sowiec 
ki zamierza rozpocząć wyrób ram 
okiennych dla Anglji. 

Walka przeciwko sowieckiemu eks- 
portowi drzewa, o ile dowóz ten nie 
jest ograniczony porozumieniem an- 
gielskiego syndykatu z sowietami, jest 
niezwykle ciężka ze względu na to, że 
drzewo sowieckie dowożone jest do 
Anglji bez poprzedniego porozumienia 
i.w wielkiej. ilości gromadzone jest w 
specjalnych składach. Dopiero z tych 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50%, drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

miane dowołnie. Za dostarczenie numneru dowodowego 20 gr 

Dekret prez. Niemiec. 

      

PRZECIW RZEZIOM HITLEROW- 

CÓW i KOMUNISTÓW 

Prezydent republiki niemieckiej wy 
dał dekret, na mocy którego mogą być 
zakazane publiczne zgromadzenia i po 
chody mając ena celu nawoływanie: do 
nieposłuszeństwa ustawom, lub zgod- 
nym z ustawami rozporządzeniom 
władz, lże nie instytucyj poństwowych 
lub uznanych w państwie religij. Po- 
siadanie broni palnej bez pozwolenia, 
lub użycie jej „choćby prawnie posia- 
danej, do pogróżek lub gwałtu czyn- 
nego nie może być ukarane niżej jak 6 - 
miesiącami więzienia, bez zamiany na 
grzywnę. Stowarzyszenia, które tego 
rodzaju występki swoich członków to 
lerują lub pochwalają mogą być roz- 
wiązane. Dekret zaostrza ponadto prze 
pisy co do konfiskowania odezw, pla- 
katów, wydawnictw nawołujących do 
nieposłuszeństwa ustawom i t.d. 

Dekret opiera się na par. 48 kon- 
stytucji niemieckiej, dającym prezyden * 
towi prawo wydania wyjątkowych za= 
rządzeń, koniecznych dla przywróce- 
nia ładu i bezpieczeństwa publicznego, 
w razie gdy te ostatnie są zachwiane 
lub poważnie zagrożone. W tym wy- 
padku prezydent ma prawo zawiesić 
paragraiy konstytucji, poręczające nie- . 
tykalność wolności osobistej, mieszka- 
nia i korespondencji obywateli, woł- 
ność słowa, zgromadzeń i stowarzy- 
szeń, oraz nietykalność własności. — 
Równocześnie z dekretem ogłoszono 
oświadczenie rządu co do motywów de 
kretu. Jako motywy podaje oświadcze- 
nie „smutne zajścia i objawy”, zacho- 
dzące w Niemczech od dłuższego cza- 
su, antyreligijne hece komunistów i an 
tysemickie hece hitlerowców. 

Od dłuższego czasu w Niemczech 
niema dnia bez krwawej bójki, spowo - 
dowanej przez komunistów lub hitle- 
rowców, niema tygodnia prawie, 
hitlerowców nie zamordowali  jakie- 
goś reichsbannerzysty, lub komunisty, 
przyczem hitlerowcom uchodziło dotąd 
wszystko bezkarnie, bo sędziowie ska 
zywali ich z reguły na humorystyczne 
niskie kary. Dekret prezydenta, usta- 
nawiając minimalną wysokość kar na. 

„tego rodzaju przestępstwa, : utrudnia 
sędziom to sabotowanie prawa. Rozru 
chy wybuchały również ciągle z powo. 
du organizowania przez komunistqw 
i burżuazyjnych „wolnomyślicieli* de- 
monstracyj antyreligijnych, polegają- 
cych na publicznem wyszydzaniu reli- 

  

  

gli i celowem drażnieniu uczuć ludzi , 
wierzących, oraz wskutek nawoływa- 
nia przez hitlerowców jawnie na zgro 
madzeniach do pogromów żydów. 

Dekret ten wywołał ogromne wzbu | 
rzenie w kołach hitlerowców j Stahl- - 
helmu, które znalazło wyraz w gwałto- 
wnych napaściach' prasy nacjonalisty- 
cznej na Hindenburga i wysuniętem 
przez partję i hitlerowców i hugenber- 
gowców żądaniu, by Reichstag uchy- 
lit natychmiast ten dekret i by w tym * 
celu odbyła się nadzwyczajna sesja 

by . 

Reichstagu. fest jednak bardzo wątpli | 
wem, aby obie partje faszystowskie, 
nawet razem z komunistami zebrały po 
trzebną do zwołania nadzwyczajnej se 
sji Reichstagu ilość podpisów. 

  

  

Endecja zdobywa coraz więcej zwolenni- 
ków jeżeli wierzyć ukraińskiemu pisemku - 
P. tt „Niwa*, sympatje endeckie zrobiły 
znaczny wyłom w szeregach członków re- 
dakcji... „Słowa”!. Nie  przypuszczaliśmy 
wcale, że mamy w swem gronie osobliwych 
Konradów  Wallenrodėw. ‚ Zawdzięczając 
„Niwie*, najpierw został zdemaskowany @. — 
W. Charkiewicz. W styczniowym numerze 

„Niwy“, na str. 32, przeczytališmy taką re- 

welację: „Niedawno przeglądałem książkę 

Charkiewicza. jej autor — zawzięty endek i 

nim przeboleliśmy takie odkrycie, spadł na 

Ale | 

redakcję „Slowa“ nowy cios: sam redak- . 

tor naczelny... O, Bożet... W marcowym nu- 

merze (str 118) stoi „jak wół” : „Wkońcu 
należy zarejestrować „katolicki* występ be- 
bistycznego, a w gruncie rzeczy — endeckie | 

go posła Mackiewicza w sejmowej komisji 
spraw zagranicznych. ".... 

Dwóch endeków w redakcji! Zaraza w 
Grenadzie!.. Ze drżeniem oczekujemy dal- * 
szych „odkryć* wszechwiedzącego * ukraiń- 
skiego Świstka. 

  

  

składów oferowane jest drzewo kupu- 
jacym i to po bardzo niskich cenach. 
Angielski syndykat dla importu so- 
wieckiego drzewa stara się pokonać 
wszelkie trudności, jednakowoż  zmu- 
szony jest do pewnych ustępst na 
rzecz importu sowieckiego, nie mniej 
jednak reguluje ten import i chroni 
angielski rynek drzewny przed dezor- 
ganizacją.
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ECHA KRAJOWE 
  

POW. WIL.-TROCKIi 

Zjazd kierowniczek i higjenistek przed- 

szkoli. W dniach 14 i 15 b. m. odbył się, w 
Wilnie, w lokalu Kursów  Pielęgnowania i 
Wychowania Dzieci, Zjazd Higjenistek о- 

raz instruktorek, pracujących w dziedzinie 

społecznej i wychowawczej na terenie pow. 

Wileńsko - trockiego. Zjazd ten został zor- 

anizowany przez sekcję Kół Gospodyń 

Wiejskich pow. Wiłeńsko - trockiego przy 

współudziale doktora Fekiecza, przedstawi- 

ciela Wydziału Powiatowego. : 

Głównem zadaniem Zjazdu było nawią- 

zanie przez sekcję Kół Gospodyń „Wiejskich 

bliższego kontaktu z higjenistkami sejmiko- 

wemi i gminnemi, pracującemi na terenie 

powiatu, oraz kierowniczkami przedszkoli 

wiejskich. Bd ` 
Sekcja K. G. W., posiadając w powie- 

cie tylko jedną instruktorkę, pracującą Z 

ramienia Wileńskiego Towarzystwa Orga- 
nizacyj i Kółek Rolniczych, nie jest w sta- 
nie objąć całokształtu pracy nad kobietą w 

Kołach Gospodyń Wiejskich w dziedzinie 
gospodarczej, higjenicznej oraz wychowaw 

czej. : 
‚Ніш'епіэн‹і zaś, pracujące w różnych gmi 

nach, mogą w dużej mierze dopomóc fa- 

chowo w organizowaniu konkursów  zdro- 

wia w chacie wiejskiej. Jak również kierow 

miczki 5-ciu przedszkoli, pracujące z ramie- 

mia Koła Ziemianek, mogą dopomóc w dzie 
dzinie wychowawczej, a instruktorki gospo- 

darstwa domowego oraz kroju i szycia — 
w dziale gospodarczym. 

Po omówieniu przez p. Przewłocką, prze 

wodniczącą sekcji Kół Gospodyń Wiejskich, 

znaczenia społecznego konkursów zdrowia 
w chacie wiejskiej, zostały wygłoszone na- 

stępujące referaty: dr. Rudziński, nacz. Wy- 
działu Zdrowia Wojew. Wil., po serdecznem 

przywitaniu zebranych, wygłosił referat „O 

£oli higjenistki - pielęgniarki na wsi". Z to- 

- ku ożywionej dyskusji, która się wyłoniła 
mo referacie, wynikło, że, zawdzięczając u- 

miejętnej opiece wykwalifikowanych higje- 

nistek - położnych, już coraz mniej kobiet 

udaje się po poradę do tak zwanych „ba- 

bek“ i „znachorów*, z tego też powodu 

śmiertelność wśród matek i dzieci coraz bar 

dziej zaczyna się zmniejszać. Następnie wy- 
tosi! 2 reieraty doktor Fekiecz pod tytu- 
m: „Rola higjenistki w medycynie zapo- 

biegawczej” oraz „Higjena w szkole wiej- 

skiej". Ponadto referat z dziedziny „Spo- 
tecznej walki z grużlicą* wygłosił docent 
ar. Bagiński. Prelegent omówił zakażenie i 

zachorzenie gruźlicze w różnym wieku, dro- 
j sze rzenia się gruźlicy, oraz AA „Spo 

10 zwalczania tej choroby w zależno- 
ści od wieku. Słuszną uwagę zwrócił doktor 
na szczepienia zapobiegawcze BCG, które 
— według dzisiejszych danych — są jedy- 
mym środkiem  zapobiegawczym w wieku 
niemowlęctwa. Omówił również rolę higjeni 
stek społecznych w walce z gruźlicą na 
wsi 

P. Przewłocka wygłosiła referat p. t: 
R prowadzenia pogadanek". Nieza 

nie od powyższych referatów p. inż. 
iełbińska, inspektorka z ramienia Wil. Tow. 
g. i Kół. Rolniczych mówiła o celach i 

zadaniu KGW., oraz o urządzeniu i higje- 
nie gospodarstwa podwórzowego. P. Hajno 
szówna, instruktorka KGW. — o urządzeniu 
wnętrza chaty wiejskiej w zastosowaniu do 
naszych warunków, oraz szczegółowo omó- 
wiła stronę praktyczną organizowania kon- 
kursów zdrowia. х 

Po ożywionej trzygodzinnej dyskusji, w 
%tórej brali udział prawie wszyscy zebrani, 
została ułożona instrukcja dla prowadzą- 
<ych konkursy zdrowia z zastosowaniem 
wymagań do warunków wsi kresowej. Hi- 
jenistki - kierowniczki przedszkoli wiej. 

skich, jak również pracowniczki społeczne, 
Lapių wspólnie, postanowiły dopomóc 
<Kołom Gospodyń Wiejskich w prowadzeniu 
światy kobiet wiejskich we wszystkich 
sdziedzinach pracy na polu kulturalnem, gos- 
podarczem oraz wychowawczem. 

Jednocześnie postanowiono zwoływać w 
dniarę możności zebrania wspólne dla ukła- 
dania programu pracy przynajmniej 6 ra- 
zy do roku. . 

HORODYSZCZE 
— Mało, ale zawsze coś. Od kilku mie- 

sięcy u nas na rynku oraz przyległych uli- 
cach rozlśniewa światło latarni gazowych, 
ustawionych nie tak dawno temu. Wieczora 
mi młodzież jako też starsi chętnie spaceru- 
ją po przestrzeniach, zalanych srebrno - jas 
nem Światłem. Latarnie zostały ustawione 
dzięki staraniu Urzędu Gminy, i jest ich 
trzy. Jedna stoi w centrum rynku, druga — 
zz, ul. PCO Lb trzecia — przy ul. 
lonimskiej. każdym bądź, razie jest 

to krok wielki ku oświetleniu miasteczka, 
iecz zarazem i mały w porównaniu z prze- 
prowadzeniem oświetlenia elektrycznego. 
Mało, ale zawsze coś. Co się tyczy tego о- 
statniego, to — mojem zdaniem — pracy 
tej może się podjąć tylko społeczeństwo, zło 

„Salome 0.Wilde'a a 
Norwid i Wilde, to pióra bardzo 

podobne, tylko Anglik jest bardziej 
„literacki“ od naszego poety. Norwid 
twórczość swoją zawsze traktował ja- 
ko „literaturę czynu”, która powinna 
przyjść w swoją kolej po „antiformal- 
nem“  romantycznem  „obrobieniu* 
twórczości, opartej przedtem na nieru- 
chomych formach pseudoklasycyzmu. 
Słowa jego miały tylko „czynu testa- 
mentem“, — pisać według Norwida 
należy tylko to, czego się nie zdąży 
wykonać, przekazując tedy wykonanie 
potomnym, stwarzając w ten sposób 

  

_ dalszy ciąg tradycji. W ten sposób sta 
wał się Norwid dziwnym okazem kon 
serwatysty a jednocześnie reforma- 
łora. Twórczość według niego pojęta, 
o. się dzielić na literacką, po- 
ityczną, ekonomiczną, naukową i t.d. 
jest tylko wogóle twórczością, obej- 

' mującą całe życie. Dlatego niepodob- 
na mówić o poezji Norwida pomijając 
całość jego poglądów na świat. Każdą 
dziedzinę jego pojęć i poglądów mo- 
żna zrozumieć tylko w związku z wszy 
stkiemi innemi. Norwid poeta, Norwid 
historiozof. Norwid polityk, Norwid 

- człowiek religijny, czy esteta to skład- 
niki jednej indywidualności tak ści- 
śle ze sobą związane, że jeden bez 
drugiego są zupełnie niezrozumiałe. Tak 
samo niezrozumiałą będzie tragedja je- 

o twórczości, jeżeli nie uwzględnimy 
ego, że chciała: ona być nie tylko lite- 
raturą, lecz i reformatorką życia, pra- 

eła odmienić cały kierunek sztuki, 
wiedzy i polityki. Wilde tak daleko 
mie posuwa się. On prawie zawsze jest 
literatem. 

To jest różnica w charakterze twór 

  

-1930 — 31 w wysokości 

żone z ludzi silnych i energicznych. Słabi, 
chwiejni, zwątpiali, zniechęceni niczego dob 
rego nie zdziałają, gdyż zamiast wziąć się 
do pracy, mającej na względzie dobro o- 
gółu, chowają głowę pod poduszkę, ażeby 
dalej marzyć. O tem pisałem już w artyku- 
le p. t. „Sprawa, o której należy pomyśleć 
w „Slowie“ nr. 257 z dn. 8 listopada 1930 
roku. Mam jednak nadzieję, iż w niedale- 
kiej przyszłości, jak minie obecny kryzys e- 

konomiczny, da się rozstrzygnąć kwestję 0- 
mawianą w niniejszym artykule, gdyż ko- 
rzyści oświetlenia elektrycznego dla każde- 
go z nas są zbyt zrozumiałe, 4 

L. Sawicki. ( 

SLONIM 

— Sprawa budowy szkoły powszechnej 

im. Prezydenta Mościckiego. Słonimska  ra- 
da miejska rozpatrywała ostatnio sprawę 

zmiany uchwały swojej z dn. 3 VI. 1929 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze Skarbu 

Państwa na budowę publicznej szkoły po- 

wszechnej im. Prezydenta R. P. Ignacego 

Mościckiego w Słonimie. 

W dniu 3 czerwca 1929 roku, a więc 

przed przyjazdem Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej do Słonima, rada miejska powzię 

ła uchwałę wzniesienia w Słonimie nowego 

ginachu szkoły powszechnej, obejmującej 14 

sal wykladowych. Pian finansowy zaprojek 
towano i uchwalono następujący: — 110,000 
zł-— zasiłku ze Skarbu aństwa, 110,000 

zł. — pożyczki ze Skarbu Państwa,, którą 

wówczas uchwalono spłacić w przeciągu 

25 lat, a obecnie (na ostatniem posiedze- 

niu) na zalecenie Kuratorjum — zamieniono 
na 15 lat, 140,000 pożyczki z instytucyj kre 
dytowych, oraz 80,000 zł. własnych fundu- 

szy miasta. 

, Dotychczas koszta budowy oraz zwie- 
zionego materjału wyniosły około 95,000 zł. 
z czego pokryto otrzymanym zasiłkiem z 
Kuratorjum 75,000 zł., resztę opłacił magi- 
strat (20,000 zł.) z funduszy własnych. 

Otrzymanie pożyczki ze skarbu Państwa 
o którą chodzi magistratowi, oraz reszty 

zasiłku umożliwi ' wybudowanie środkowej 

części gmachu. Kamień węgielny pod fun- 
damenta został już założony przez p. Pre- 
zydenta R. P. Ignacego Mościckiego pod- 
czas jego pobytu w Słonimie w r. 1929. Ta 
część gmachu pomieściłaby 7-kl . szkołę 
powszechną, dla której odpowiedniego po- 
mieszczenia w mieście niema. ; 

Naležy žywič nadzieję, že po zalatwie- 
niu przez magistrat wszelkich stron formal 
nych, których wymagało Kuratorjum, spra- 
wa udzielenia proszonej przez miasto po- 
życzki zostanie przez władze szkołne po- 
traktowana przychylnie. 

— Kwestja dopłat za wodociągi miejskie, 
Na ostatniem posiedzeniu rady miejskiej 
rozpatrywana była sprawa uchwalenia do- 
płat na utrzymanie wodociągu na rok bud- 
żetowy 1930 — 31, które były pobrane 
przez magistrat bez uchwały rady miej- 
skiej. 

Nad kwestją tą wywiązała się dłuższa 
dyskusja, w której radny p. S. Weiss z pa- 
tosem wygłoszonem w przemówieniu wy- 
stąpił przeciwko uchwaleniu dopłat, moty- 
wując swoje stanowisko tem, że akceptowa 
nie nieprawnego postępowania magistratu, 
świadczyłoby ujemnie o radzie miejskiej. 
Wbrew wszelkim oczekiwaniom radny Sta- 
rostecki opowiedział się za uchwaleniem do- 
płat, biorąc pod uwagę fakt wydatkowania 
przez magistrat kwoty około 31,000 zł. na 
reparację Sieci wodociągowej, który to wy- 
datek nie znalazł pokrycia z dochodów wo 
dociągu, opartych na dotychczasowych — о- 
płatach za wodę. Przeciwko stanowisku p. 
Starosteckiego wypowiedzieli się p. Weiss, 
1 Raduński i Mante. Poparli go radni p. p. 
Rabinowicz i Łoziński. 

Po zarządzonej przerwie wniosek magi- 
stratu o wprowadzenie dodatkowych opłat 
za wodę z wodociągu miejskiego za rok 

obranych przez 
magistrat stawek został uchwalony. 
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REWOLUCJA NA MADERZE 
BARAJEZ. PAT. — Z pogranicza hiszpańsko-portugalskiego donoszą, 

że krążownik „Carvaller'* oapłynął w kierunkt.. Madery. Wślad za nim udał 
się parowiec „Pedro Сотет“ z trasportem wojska, matetjałów wojennych, 
oraz trzema dyroplanami. Niezależnie od tego kanonierki, stojące na kotwi- 
cy na wyspach Kanaryjskich, mają niezwłocznie udać się na Maderę. Dziś 
rano wyruszają przeciwko rewolucjonistom: pułk piechoty, pułk strzelców, 
pułk artylerji i pułk ciężkich karabinów maszynowych. 

LONDYN. PAT. — W związku z zaburzeniami na Maderze, krążownik 
angielski „London*, wyruszył we wtorek z Gibrałtaru w kierunku Madery, 
w celu roztoczenia opieki nad zamieszkałymi tam obywatelami angielskimi. 

Gorączka złota w Brazylji 
WIEDEŃ. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Rio-del-Janeiro, że w stanie 

brazylijskim Minas Geraes odkryto pokłady złota, skutkiem czego zapanowała prawdzi- 
wa gorączka złota, przypominająca odkrycie w Klondike. Tysiące osób zdążają do Mi- 
nas Geraes, aby rozpocząć poszukiwania. 

Naprežona sytu 
WIEDEN. PAT. — „Neue Freie Presse“ donosi z Londynu: 

acjaw Palestynie 
Skutitem zbiegu 

świąt cnrześcijańskich, mahometańskich i bu sk w Palestynie sytuacja 
nadzwyczaj naprężona, która przypomina czasy, obejmujące krwawe wypadki w 
sierpniu 1929 roku. Wojska angielskie w Egipcie pozostają w pogotowiu, aby ewen 
tualnie samolotami odlecieć do Jerozolimy. W erozolimie oddziały policji, i wojska 
zostały silnie uzbrojone i rozmieszczone w punktach strategicznych miasta. Odbyły się 
demonstracje, skierowane częściowo przeciw Żydom, częściowo zaś przeciw Anglikom. 

Gandhi domaga się niepodległości 
BOMBAY. PAT. — Gandhi odbył dłuższą rozmowę z wicekrólem w sprawie 

programu, konierencji londyńskiej, domagając się ponownie uznania niezawisłości Indyj. 
Gandhi oświadczył, iż Indje nie mają nic wspólnego z dominjami angielskiemi, ani z 
punktu widzenia etnicznego, ani kulturalnego. Zamiast nadania Indjom charakteru dormi- 

*+ . (Gandhi wolałby raczej wprowadzenie statutu nawpół kontraktowego sojuszu z 
— 

    

  

Lotnicy polscy nad Afryką 
'W dniach od 2 — 4 kwietnia od- 

byli lotnicy polscy kpt. Skarżyński i 
por. inż. Markiewicz trzy długie etapy 
w locie dokoła Afryki. Dn. 2 b. m. 
przylecieli oni z Lagos do Abidjean 
na wybrzeżu Kości Słoniowej (950 
klm.), 3 b. m. z Abidjean do Bamma- 
ke, stolicy Sudanu francuskiego w Za- 
chodniej Afryce (900 klm.); 4 b. m. 
zaś z Bammake do Dakaru, portu w 
Senegalu (1100 klm.). Pokonali za- 
tem przestrzeń, wynoszącą blisko 
3000 klm. w ciągu trzech dni. Po- 

cząwszy od Dakaru trasa lotu przy- 
biera zdecydowany kierunek ku Euro- 
pie, którą lotnicy osiągną w 4-ch eta- 
pach wzdłuż wybrzeża Afryki zachod- 
niej. 
 Dołychós przebyli lotnicy około 

15600 klm. w linji powietrznej, t. j. 
3/4 całej trasy. Lotnicy znajdują się 
w doskonałej formie i dzielnie nadra- 
biają opóźnienie, powstałe wskutek 
defektu silnika, który ich zatrzymał w 
Atbarze przez 21 dni. 

  

Reumatyzm i 
Obecna pora roku — okres ciągtych i na- 
głych zmian pogód, zagraża zdrowiu wszyst 
kich. Dlatego też na ogólne zainteresowa- 
nie zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, 
Łódź, Miedziana 22, w którym pisze m. in.: 
od łat czterech cięrpię na reumatyzm. Gdy 
tylko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 
łem cierpienia, Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku.  Nie- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togalu 
i choć mało miałem zaufania do tego šrod- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. Już 
po zażyciu zawartości tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
skaniu palcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regularnie zażywać Togał trzy ra- 
zy dziennie po 3 tabletki. Bółe w stawach 
zupełnie znikły i nie odczuwam już wcale 
zmiany pogody. Ponadto p. G. zupełnie wy- 

  

„Ouidam“ £. Norwida 
czości, a pod względem tormalnym о- 
baj poeci zbliżają się do siebie prze- 
dewszystkiem mistrzowskiem operowa 
niem paradoksami. W dziedzinie poglą 
dów zbliża ich dążenie do demokra- 
tyzacji sztuki j do podniesienia wszel- 
kich prac na poziom twórczości arty- 
stycznej. Według Norwida wszystkie 
prace muszą się uszlachetnić, chociaż 
od „zwożącego mierzwę parobka* do 
„pracy człowieka uczonego* musi być 
zachowany łańcuch 'prac coraz to ide- 
alniejszych. Takoż j Wilde mniema, że 
wszystkie prace muszą się stać w koń 
cu twórczością artystyczną, a prace 

nie dające się przeistoczyć, np. zamia- 
tanie ulic, powinny wykonywać maszy 
ny. W końcu musi zaniknąć kasta nie- 
wolników, nie biorących udziału w ży 
ciu kulturalnem. Możnaby tu wiele po- 
wiedzieć o marzycielstwie obydwóch 
poetów i o ich nieznajomości psychiki 
ludzkiej, którą w wielu wypadkach na 
wet przymusowo niepodobna zapędzić 
do udziału w zyskach kultury, gdyż jej 
dewizą jest tylko: panem et circenses. 
Jednak dla braku miejsca pomińmy te 
ciekawe rzeczy i przejdźmy do zesta- 
wienia wspomnianych w tytule utwo- 
rów, które się łatwo nasuwa w związ- 
ku z wystawieniem „Salome'* w te- 
atrze na Pohulance. 

Zestawienie to narzuca  przede- 
wszystki em epoka na tle której roz- 
wija się akcja. Pierwsze wieki chrze- 
ścijaństwa pociągały wielu piszących. 
Któżby tam policzył wszystkie Quo- 
vadisy i wszystkich Ben-Hurów, któ- 
re dziś tak skwapliwie przerabia się na 
produkcje filmowe. 

Zarówno „Salome* jak i „Quidam: 

  

różnią się od innych utworów, rozsnu- 
tych na tem. samem tle historycznem, 
przez usunięcie fabuły na dalszy plan a 
uwydatnieniem treści filozoficzno spo- 
łecznej. „Quidam* jest napisany w 
formie poematu, „Sałome* ma formę 
dramatyczną, lecz to nie szkodzi. Te- 
renem wspólnym, gdzie się te utwory 
spotykają, jest djalog. „Quidam** dało- 
by się łatwo przerobić na scenę, lecz 
praca taka byłaby bezcelowa. Otrzy- 
malibyśmy, mówiąc językiem Norwida, 
„monologję“, t.j. tragedję, pełną prze- 
milczeń, symboli i parabol, które czy- 
telnik, aby zrozumieć i odczuć, musiał- 
by jeszcze własną usilną pracą uzu- 
pełnić. Utwory dramatyczne Norwida 
nie są sceniczne, chociaż w czytaniu 
potrafią nawet emocjonować żywotnoś 
cią i głębią poruszanych zagadnień. 
Otóż ta głębia jest obu utworom wspól 
na i wykazuje w wielu wypadkach ie- 
dnakowy punkt widzenia u obu auto- 
rów. 

I Norwid i Wilde widzą główne mo 
tory epoki nie w tem, co się robi, lecz 
w tem przedewszystkiem, co się myśli, 
aczkolwiek większość świata żyje po- 
za tein myśleniem. Jednak i ci, którzy 
myślą i ci, którzy trwają w bezmyślnoś 
ci zależni są od kierunku myślenia swo 
jej epoki. Niezależny od nich lecz zale- 
żny od walk myśli ludzkich przypadek 
waży na szali ich losów. Właściwie 
bezmyślności zupełnej niema, bo i 
Herod Wilde'a i Syn Aleksandra w 
„Quidamie** starają się myśleć, nawet 
cenią myśl. Syn Aleksandra wybrał 
się nawet w podróż, aby osiągnąć eru 
dycję, Herod chciałby mieć jakiś po- 
glad na rzeczy, które dokoła niego się 
dzieją, a których on nie rozumie i któ- 
rych się boi, lecz j pierwszemu, i dru 
giemu na przeszkodzie staje kwietyzm, 

przeziębienia 
leczył przy pomocy Togalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia  poczynito 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut- 
kiem przyjmowali Togal przeciwko reuma- 
tyzmowi, podagrze, bólom nerwowym i gło- 
wy, oraz przeziębieniom. Togał bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny $ 
sób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Gdy inne środki zawiodły, nawet w 
chronicznych wypadkach osiągnięto przy 
zastosowaniu Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! Tysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich a prekach. 

  

    

    
  

    

  

niezdolność do wywołania w sobie in- 
tensywnej pracy wewnętrznej. Bez te- 
go zaś, przy wyłącznie pamięciowem 
połykaniu cudzych myśli, nie może 
być prawdziwej wiedzy, — będzie to 
wiedza nie o istocie rzeczy „lecz wie- 
dza tylko o cudzych myślach, o cudzej 
wiedzy. Taką wewnętrzną pracę mo- 
żna w sobie wywołać w dwojaki spo- 
sób, — można wytrwale, ściśle i logicz 
nie myśląc dochodzić prawdy, a mo- 
żna wewnętrzną, niedającą się bliżej 
określić, pracą osiągnąć wiarę. To о- 
statnie dopiero jest prawdziwą wiedzą. 
U Wilde'a reprezentuje ją św. Jan, u 
Norwida zaś ogrodnik, zwany Quidam, 
lub Gwido. Oni osiągają szczyt wie- 
dzy, prawdę, za którą są gotowi 
umrzeć. Oprócz nich istnieją jeszcze 
szkoły j systemy filozoficzne, które też 
mnieniają, że posiadają prawdę i opie 
rają się o nią. W „Salome* reprezen- 
tują to doktryn erskie chóry Saduce- 
uszów, w „Quidamie* filozofowie Arte 
midor į Jazon oraz ich uczniowie. 
Prawda objawia się i staje się cia- 
łem gdzieś, poza nimi, a oni nawet nie 
przeczuwają tego, zapatrzeni w prze- 
słanki, które, Bóg raczy wiedzieć dla- 
czego, wydały się im  niezachwianie 
pewnemi. Są to niejako fabrykanci fal 
syfikatów prawdy. Tworzą oni sądy, 
mniemania, hasła, za które walcząc, za 
pomina się o tem, że prawda jest je- 
dna i że ona sama jest celem wiedzy, 
a nie okoliczności uboczne. Czy anioło 
wie są, czy ich niema, — to sprawa 
drugorzędna j czujemy całą jej nieistot 
ność, gdy się spór o nią toczy w pro- 
gu podziemia, z którego rozlega się 
głos proroka, mówiącego o gniewie i 

o miłosierdziu Bożem. : 
Salome Wilde'a i Zofja z Knidos Nor 

Wida to nie tyle żywe kobiety, ile sym- 

Kongres Indyjski za porozumieniem z Anglją | 
W ostatnich dniach sytuacja w In- 

djach znów zaczęła przybierać zatrwa- 
żający charakter. W Konpore Joszto 
do krwawych starć, które porwały 
dziesiątki ofiar. W tych warunkach 
kongresowi narodowemu w Karaczy 
wypadło zadecydować, czy się zgadza 
na zawieszenie walki i układy pokojo- 
we z Auglją. - 

Wszystkie żywioły krańcowe w In 
djach dokładały usiłowań, aby udarem 
nić porozumienie. Zorganizowane w 
czasie akcji niesubordynacji cywilnej 
specjalne drużyny ochotników nacjona 
listów bardzo niechętnie zawiesiły wal 
kę. Oddziały podlotków, t.zw. „małp- 
ki** głośno wyrażały swe niezadowole- 
nie z powodu tego, iż Gandhi zakazał 
napadów na sklepy, handlujące zagrani 
cznemi towarami. 

Gandhiemu wypadło w czasie о- 
statnim słyszeć nietylko okrzyki powi- 
talne, ale również obelgi. Zarzucano 
mu, iż sprzedał siebie A plikos i ob- 
rzucano jego wagon kamieniami. 

Zwłaszcza rozpętało żywioły Stra- 
cenie 3 zabójców inspektora policyjne 
go Sawndersa, który został zabity je- 
szcze w 1928 r. Zabójcy ci zostali 
schwytani po długich poszukiwaniach 
i skazani na karę Śmierci wyrokiem Są 
lu wojennego. Bezsprzecznie, iż za- 
bójstwo zostało dokonane z pobudek 
politycznych i przeto krańcowe żywio- 
ty hinduskiego ruchu narodowego oto- 
czyły auerolą imię Bhagata Singa, głó 
wnego organizatora zabójstwa. 

Ta egzekucja była silnym agitacyj 
nym środkiem w ręku krańcowych ży- 
wiołów hinduskich, które poczęły per- 
swadować szerokim warstwom ludu, 
iż Anglja złamała swą obietnicę i za- 
miast ułaskawienia, jakie rzekomo z0- 
stało przyrzeczone, ucieka się do krwa 
wej rozprawy. Gandhiego oskarżono 
o to, iż nie mógł zapobiec powiesze- 
niu Bhagata Singa i mćwiono o nim, 
iż Anglja całkiem się z nim nie liczy. 

Hinduski wódz narodowy ujrzał się 
w bardzo trudnej sytuacji. Nie uległ 
jednak demagogji i podobnie jak in- 
ni, nie twierdził, iż Anglja złamała swe 
słowo. Uważam, iż wielkim błędem ze 
strony rządu — powiedział Gandhi — 
było zaniedbanie sposobności rozbro- 
jenia i pozyskania dla współpracy par- 
tji rewolucyjnej. Ale nie mam podstaw 
do stwierdzenia, iż Anglja nie dotrzy- 
mała swego przyrzeczenia. 

Rozwijając swą myśl w dalszym cią 
gu wskazał Gandhi, iż Bhagat Sing i 
jego towarzysze zginęli w walce o 
sprawę narodową, ale ubolewając z po 
wodu ich śmierci uważa, jak dawniej, 
iż kroczyli błędną drogą, uciekając się 
do gwałtów i zabójstwa. 

Kongres narodowy, który decydo- 
wał o zaaprobowaniu porozumienia z 
Anglją, stanowi wielkie zgromadzenie 
od 6 — 10 tys. osób, składające się z 
przedstawicieli wszystkich kierunków 
i łatwo ulegające wybuchowi namięt- 
ności. Nie jest to jednak zwykły tłum. 
Są to ludzie obrani, którzy utrzymują 
związek z organizacjami lokałnemi i li 
czą się z obranymi przez nich człon- 
kami komitetu wykonawczego. Ten zaś 
organ w przeważnej większości skła- 
da się z stronników Gandhiego. Prze 
to właśnie, gdy Gandhi obstawał za 
swem stanowiskiem j dołożył « wysił- 
ków, aby osiągnąć dodatnią decyzję 
demagogja lewicy, nawet po straceniu 
Bhagata Singa nie mogła zmienić bie- 
gu wypadków., 

Rząd angielski z swej strony przy- 
jał w przeddzień kongresu bardzo wa- 
żną decyzję, o której powiadomił Gan 
dhiego minister dla spraw Indji We- 
gwood Benn. W czasie ostatnim wiele 
mówiono o t.zw. gwarancjach — tych 
ograniczeniach zwierzchnictwa  Indji, 
które uważane są za niezbędne przynaj 
mniej w czasie najbliższym celem za- 
bezpieczenia interesów  Anglji Te 

  

bole, nierozbudzonej żadnym promy- 
kiem duszy, cielesności pogańskiej. Mi 
imo to ciążą one ku swojemu duchowe- 
mu uzupełnieniu. Pęd ten w Salome 
przechodzi w niepohamowaną żądzę, 
głód nieczem niezaspokojony. Nie jest 
to szał namiętności, nie jest to kaprys 
kobiety, jest to mistyczny głód. ciała, 
domagający się zlania z duchowością. 
Salome musiała pójść za Johannaanem 
w owo wielkie nieznane, za granicę ży 
cia, w poszukiwaniu możności zaspo- 
kojenia swego głodu. Mniemam „iż p. 
Ejchlerówna doskonale oddała treść fi- 
lozoficzną utworu, nie obniżając się do 
naśladowania kapryśnej, czy też, jak 
niektórzy chcieli, 
miętnej kobiety. W głosie jej i w pla- 
styce ruchów czytaliśmy to upadek 
ciała, które poznało swoją  bezistot- 
ność, to stanowcze, monotonne parcie 
ku swemu uzupełnieniu. Taką tylko Sa 
lome Wilde'a mogę sobie wyobrazić. 
Każde posunięcie tej postaci w kie- 
runku realizmu byłoby  obniżaniem 
sztuki do poziomu Ben-Hurów i Quo- 
vadisów. Takoż i Zofja z Knidos jest 
ową pogańską jednostronnością. Tem- 
perament autora a raczej brak jego, U- 
czynił ją tylko bardziej  bezkrwistą, 
nie szalejącą wcale, a natomiast dy- 
sputującą. Brak też u Norwida rozto- 
czenia tu jakichkolwiek widoków na 
uzupełnienie tej cielesności nawet po- 
za granicami Śmierci. Ponadto daje 
Norwid swojej Zofji na zaspokojenie 
niejako fikcyjną duszę: myślenie filozo 
ficzne, tak jak epoce dał fikcyjną praw 
dę w postaci filozofji Artemidora i Ja- 
zona. W tem wszystkiem jest Norwid 
bardziej, a nawet niezachwianie pra- 
wowiernym, gdy Wilde nie krępuje się 
wcale wierzeniami religijnemi i snuje 
swoje własne koncepcje o życiu docze 

demonicznie - na- 

gwarancje dotyczą armji, stosunków, 
zagranicznych i skarbu — w tym sto 
pniu, jaki niezbędny jest dla uzyskania 
środków na utrzymanie wojska i admi 
nistracji angielskiej i spłaty państwo- 
wego długu Indji. Jak dotąd uważano, 
iż te warunki nie podlegają rozważa- 
niu na konferencji Okrągłego Stołu i 
są przesłanką wprowadzenia autono- 
mji hinduskiej. Kongres narodowy za 
mierzał zarządać, aby kwestja gwa- 
rancji została przynajmniej uznana za 
podlegającą łązcnemu rozważeniu. 

Żądaniu temu zawczasu zadość- 
uczyniono. Rząd angielski powiadomił 
Gandhiego, iż wszystkie kwestje, do- 
tyczące przyszłej organizacji Indji, w 
tem również kwestja gwarancji zosta- 
ną poddane omówieniu na przyszłej 
konferencji Okrągłego Stołu. Nie ozna- 
cza to, iż Anglja zamierza ustąpić w 
tych kwestjach, oświadcza ona jedy- 
nie, iż nie zrzekła się prowadzenia o 
nich rokowań. 

Ta zgoda złagodziła nawet w prze 
konaniu krańcowych nacjonalistów hin 
duskich wrażenie, wywołane przez stra 
cenie Bhagata Singa i przeto można 
było uważać za pewne, iż kongres na- 
rodowy wypowie się za udziałem ln- 
dij w przyszłej angielsko - hinduskiej 
konferencji. Jeszcze przed przyjęciem 
te uchwały komitet wykonawczy przy- 
jął odpowiednią decyzję wypowiadając 
się zarazem za przekazaniem armji, sto 
sunków zagranicznych i skarbu przy- 
szłej władzy hinduskiej. 

W ten sposób Gandhi zachowuje 
swe stanowisko wodza narodu. Został 
on już wyznaczony jako przewodniczą 
cy delegacji na przyszłej konferencji. 
Ale ma przed sobą niełatwe zadanie. 
Powinien umitygować krańcowe żywio 
ły ruchu narodowego i zmusić je do 
szanowania rozejmu. W ten sposób 
wzmocni swe stanowisko na przyszłej 
konferencji. 

Niemcy i Austrja 
„Robotnik“ rozwaža sprawę An- 

schlussu i znajduje, że połączenie Au- 
strji z Niemcami jest nietylko koniecz- 
nem, ale posiada dodatnie konsekwen- 
cje: 

„Anschluss daje natomiast — pisze „Ro- 

botnik* — ze stanowiska socjalistycznego i 
ze stanowiska polityki polskiej — dwa re- 
zultaty pozytywne: 

1) kolosalny wzrost sił Socjalizmu ogół- 
no - niemieckiego i demokracji ogólno - nie- 
mieckiej na niekorzyść prądów  faszystow- 
skich, odwetowych, nacjonalistycznych; 

2) znaczne — w najgorszym razie przej 

ściowe, jednak zawsze znaczne, — odcią- 

żenie parcia niemieckiego na Wschód; i owa 

„przejściowość” nawet — to byłby bądź co 
bądź okres dziejowy. 

Dlatego oto nie jestem przeciwnikiem 
„anschlussu“; sztuczne hamowanie proce- 
sów dziejowych kończyło się zawsze niepo- 
wodzeniem. 

Co zaś do kolosalnego wzrostu so- 
cjalizmu ogólno - niemieckiego, jako 
konsekwentnego Anschlussi można 
bardzo wątpić. W 1927 r. przywódca 
s. d. austrjackiej Otton Bauer wypo- 
wiadał się ze względu na interesy so- 
cjalizmu za odroczeniem  anschlussu. 
Socjalna demokracja, dzięki ustrojowi 
politycznemu Austrji posiada _niepo- 
mierną siłę polityczną, jakkolwiek re- 
forma konstytucji ją osłabiła nieco. Ze 
wszystkich  partyj socjalistycznych 
Europy jest najradykalniejsza, najbar- 
dziej zbliżona do bolszewizmu rosyj- 
skiego. Połączenie Austrji z Niemcami 
nie zbliża, lecz zmniejsza jej wpływy. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
snem i pozagrobowem. Połączenie cie- 
lesności i uduchowienia, formy i treś 
ci jest według Norwida istotą postępu 
chrześcijaństwa. Na tem właśnie pole- 
ga cała jego nauka historjozoficzna, 
rozwinięta w „Rzeczy o wolności sło- 
wa”. Ma się to dokonać zarówo w ży- 
ciu kolektywów ludzkich, jak i życiu 
jednostek. Dla kolektywów t.j. naro- 
dów i warstw społecznych dokona się 
to przez chrześcijańską umoralniającą 
przebudowę polityki międzynarodowej 
i wewnętrznych stosunków  państwo- 
wych, dla jednostek zaś pomimo śmier 
ci dokona się to przez ciała zmartwych 
wstanie, o którem jest przecież mowa 
w Składzie Apostolskim, a które w wie 
rzeniach dzisiejszych chrześcijan zo- 
stało, zdaniem Norwida, niejako na 
drugi plan usunięte przez wiarę w nie 
śmiertelność duszy. Zdaniem Norwida, 
nie abstrakcyjne, bezcielesne istnienie 
duszy w niebie ma być kresem, lecz 
zgodnie z nauką Kościoła, ostateczne 
i już wieczne połączenie jej z wydosko 
nałonem ciałem. Takiego zakończenia 
nie znajdujemy w „Quidamie*, gdyż 
nie chodziło poecie tam, jak również i 
Wilde'owi w „Salome“, 0 uzewnętrz- 
nienie prawd metafizycznych lub teolo 
gicznych, te nawiasowo tylko się na- 
suwają. Chodziło zaś obojgu o krytykę 
epoki, o wykazanie jej tragizmu, wy- 
nikającego z ułomności duszy, a szcze 
gólniej myśli ludzkiej. Co ważniejsza 
chodziło obu autorom nie tyle o dawne 
zmierzchłe czasy, ile o ich podobień- 
stwo do dzisiejszości, o tragiczne zała 
mania, które dziś tak samo są żywot- 
ne, jak przed dwoma tysiącami lat. 
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Zuchwała ucieczka z więzienia 
wojskowego na Antokolu 

DEZERTERZY OPUŚCILI SIĘ NA PRZEŚCIERADŁACH Z III PIĘTRA. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek z więzienia wojskowego na Anto- 
kołu, zbiegło trzęch niebezpiecznych dezerte rów i włamywaczy ze znanym 
w Wilnie włamywaczem Aleksym Łukjanowym na czele.. 

Aresztowani byli osadzeni w ceń na Ili piętrze w pawiłonie od strony 
Wilji i krytycznego dnia, po uprzedniem przepiłowaniu krat stalowemi pił- 
kami, na pociętych prześcieradłach opuścili się na podwórko, a następnie 
przesadziwszy niewysoki mur, brzegiem Wilji, znaleźli się na wolności. 

Gdy ucieczkę zauważono wszczęto ałarm, lecz bez rezultatów, bowiem 
wszelkie poszukiwania wewuątrz gmachu nie dały rezultatów, jak również 
pościg policji na mieście, nie doprowadził do ujęcia zbiegów. 

Łukjanow już kilkakrotnie uciekał z aresztów i on to był aranżerem 
ostatniej eskapady. On to otrzymał, według przypuszczeń władz, wraz z je- 
dzeniem ukryte piłki stałowe, przy pomocy których rozpiłowano kraty. Nie- 
znana osoba z zewnątrz, która była w zmowie z Łukjanowym, ukryła go 

zapewne i po ucieczce, lecz kto to jest, narazie niewiadomo. 

Ozdabiajmy nasze okna i balkony kwiatami 
Zbliża się wiosna, czas więc pomyśleć o 

tem, jak ozdobić nasze okna i balkony, któ 
re — niestety! — w większości wypadków 

przedstawiają pod względem estetycz- 

nym zaiste obraz nędzy i rozpaczy. ||| 

Na balkonie urządza się Skład rupieci, 

suszy bieliznę, lub — м najlepszym razie 

— sieje się do niedbale skleconych pudeł 
trochę trawy, która nie podlewana i zapoin 
miana zamienia się w ciągu lata w suche, 
żółte badyle. iż BA 

A jednak przy odrobinie staranności mo 
żemy z balkonu uczynić miły, minjaturowy 
ogródek, w którym wśród kwiatów i ziele- 
ni spędza się przyjemnie chwile odpoczyn- 
ku. Podłożem, na którem hoduje się rośli- 
ny balkonowe, są skrzynki drewniane, na- 
pełnione dobrą, żyzną ziemią. Skrzynki te 
muszą być koniecznie drewniane, gdyż zro 
bione z blachy, lub żelaza, jako mateija- 
łów nieprzepuszczających powietrza i wit- 
osi, są dla życia roślin nieodpowiednie, 

Śkrzynki takie robi się z desek o grubości 
2 — 3 cm., wysokość ich nie powinna prze 
kraczać 15 — 20 cm., tyleż winna wynosić 
szerokość. Długość skrzynki może być do- 
wolna. Ч 

Dno skrzynki zaopatruje się w kilka 0- 
tworów (3 otwory na 1 m. bież.) o šreidni- 
cy 1 cm. które odprowadzają nadmiar- 
wody i nie dopuszczają ziemi do jej 2а- 
kwaszenia się. Najbardziej odpowiednim ko 
„lorem dla skrzynek będzie kolor zielony, 
gdyż nie tworzy on niemiłych dla oka kon- 
trastów z barwą roślin. Na dno skrzynki u- 
kłada się skorupy ze stłuczonych doniczek, 

© o at 

Tęcza Nr. 14. Numer nieciekawy. W ar- 
tykule wstępnym tradycyjny optymizm, о- 
szpecony jednak  aktualnemi narzekaniami 
na marne czasy.  W „Šwiatlocieniach“ te- 
goż autora (at) bardziej szczery artykuł pod 
wymównym tytułem „Bryndza”. 

R. Piestrzyński daje sylwetkę  Poinca- 
re"*go, P. Mączewski mówi o ciekawym ka- 
pitanie marynarki Adamie - Piotrze Miero- 
sławskim, J. Pietrzycki wydobywa świetlaną 
postać Nimiy Suchońskiej. Powieści, nowel- 
ki, kronika, no i wielka ilość doskonałych 
ilustracyj uzupełniają treść numeru. 

Świat nr. 14. Numer Świąteczny. Arty- 
kui wstępny ma tytuł: „Zgaszony  entu- 
zjazm”, treścią artykułu — rozpaczny stan 

  

           

           

naszego rolnictwa, którego olbrzymi wysi- 
łek w pierwszych latach odrodzonej Polski— 
został obecnie zmarnowany... Jakoś kiepsko 
jest z humorem wielkanocnym! я Sytuację 
nieco ratuje „Pocałunek* Maszyńskiego i 
„Aparat z kółkiem” K. Deo. о 
ideale pożycia małżeńskiego mówią na pod- 
stawie własnego smutnego doświadczenia— 
czytelnicy „Świata". 

Wiadomości Literackie nr. 14. Numer dla 
czytelników, mających dobre oczy i sporo 
czasu. Całe dwie stronicy zajmuje akt I no- 
wej sztuki Z. Nałkowskiej „Dzień jego po- 
wrotu“; stronicę, maczkiem zasianą, zabrał 
Nowaczyński, „ mówiący o Felicjanie Feliń- 
skim na dwóch stronach panuje J. Conrad 
z nowelą „Jutro”; dwie strinice recenzyj i 
kroniki — oto numer świąteczny. Na ostat- 
niej stronicy prima aprilisowa reklama pol- 
skiego monopolu tytoniowego: redakcja 
„W.L.“ in corpore z papierosami w ustach. 

Tygodnik liustrowany nr. 14, zawiera 
treść obfitą, różnorodną i pięknie ilustro- 
waną. Na wstępie zwraca uwagę artykuł z 
powodu „Anschlussu*;  pozatem w dziale 
„Zagranicą“ znajdujemy ciekawe zestawie- 
nie odruchów opinji międzynarodowej po 
unji gospodarczej austrjacko - niemieckiej. 
Dział ten zdobią wyborne karykatury Kami- 
la Mackiewicza, Boy-Żeleński („Z dogma- 
tem“) kreśli obraz epoki w naszem życiu 
artystycznem pomiędzy epoką  „matejkow- 
ską"" a „młodopolską*. Leon Pomirowski 
pisze o „pomniejszaniu współczesności”. W 
artykule „Powaby turystyki w Polsce" pod 
kreślono doniosłość automobilizmu. Feljeton 
o zasługach na polu lotnictwa śp. konstruk 
tora Puławskiego, recenzje z a SRYkóW, z 
wystaw malarskich, z W niefortun- 
nej premjery w operze, — oto dalsze pozy- 
cje tego zeszytu. E 

Światowid nr. 14 „Wesoły nam dziś 
dzień nastał* — Refleksje świąteczne, zwy- 
cazaje wielkanocne w obcych krajach, po- 
zatem — podróż tygodniowa po całym 
świecie. 

Źródła Mocy Nr. 7. Ostatni numer sym 
Patycznego wileńskiego czasopisma został 
w całości poświęcony uroczystościom jubi- 
leuszowym Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Otwiera numer artykuł. ś. p. prof. Stanisła 
wa Trzebińskiego p. t. „Prolegomena_ do 

uroczystości jubileuszowych US.B." . Dalej 
następują artykuły: prof. Ferdynanda  Ru- 
szczyca p. t. „Odnowienie murów uniwer- 
s eckich' , Helenv Romer — „Otwarcie celi 
cnrada“, prof. Mieczystawa Limanowskie- 

g0 — „Złożenie prochów Lelewela", Wik- 
tora Piotrowicza — „O „Lelewelu* Wyspiań 
skiego", Mikołaja Dzikowskiego — „Wy: 
stawa jubileuszowa U.S.B. w Wilnie”, x. 
prof. Czesława Falkowskiego —  „Sprawo 
zdanie rektora Uniwersytetu za rok 1928 — 
29“, prof. Stanisława Pigonia — „Księcia 
Kuratora Adama Czartoryskiego troski o je 
zyk i literaturę polską* oraz Walerjana 
Charkiewicza — „Pierwszy Zjazd Absolwen 
tów U.S.B.'. Oprócz tych artykułów znaj- 
dujemy obszerne, ładnie i rzeczowo ujęte, 
sprawozdanie z przebiegu uroczystości jubi 
leuszowych oraz wielką ilość ciekawych 
ilustracyj. Całość stanowi  pierwszorzędny 
dokument dziejów , naszej Eu, numer 
więc „uniwersytecki* Źródeł Mocy powi-- 
nien trafić do rąk każdego inteligentnego 
człowieka — na naszych terenach przede- 
wszystkiem. 

Stroną artystyczna numeru 
wał się (ze wspaniałym skutkiem!) 
Ferdynand Ruszczyc. 

zaprezento- 

prof. 

- palba z dział 

a następnie napełnia ziemią gnojową lub 

kompostową, którą dostać można u każe- 

go ogrodnika, lub ostatecznie wziąć z 2270 

du. : 
Chcąc mieć kwiaty już wczesną wiosną, 

należy sadzić na balkonie w początkach 

kwietnia: bratki _ wielokwiatowe, (viola 

tricolor. max.), stokrotki (bellis perennis), 

niezapominajki (myosotis) lub pierwiosnki 

(primula veris i primula auricola). 

Gdy kwiaty wiosenne przekwitną. 60 

ma zazwyczaj miejsce w początku czerwca, 

należy je usunąć, a na ich miejsce posadzić 

inne, letnie. Będą niemi rzedewszystkiem 

pelargonje bluszczowe (pelargonium „pelta- 

tum), które prezentują Się bardzo iadnie, 

zwieszając się kwiecistemi girlandami 1 о- 

krywając balustradę balkonu; następnie pe- 

tunje ratuszowe (petunia „Ratthaus“), stro- 

iczki (lobelia), rezeda (reseda odorata), lub 

ułamki płaczące (fuchsia  hybr. pendula), 

Jeżeli ktoś balkon swój chce osłonić całko- 

wicie, tworząc zeń rodzaj altany, niech wy 

sieje do skrzynek z nastaniem ciepła po- 

wój (convoluvulus) groszek pachnący (lathy 

rus odoratus), lub którąś z ozdobnych od- 
mian fasoli tyczkowej. Rośliny te, o ie da 

się im rusztowanie ze sznurków lub dru 

cików, utworzą wkrótce gęstą Ścianę zielo- 

ni. 

Nawet w zimie można bardzo efektow- 

nie ozdobić balkon, sadząc do skrzy:*« ma 

łe świerczki leśne. Wspomniane vošliny wy 

magają dużo słońca. W miejscach cienistych 

można sadzić: bluszcz (hedera helix), pa- 

proć pospolitą (filis mas), fiołek rogaty 

(viola  cornuta). 

Pielęgnacja roślin balkonowych polega 

na kilkakrotnem obfitem polewaniu ich w 
dnie upalne, gdy zachodzi tego potrzeba, 
co poznać można po szarawym kolorze zie: 
mi. Ziemię w skrzynkach należy spulchniać 

patyczkiem i opielać od chwastów. Wska- 

zane jest zasilanie roślin nawozami sztucz- 

nemi, które uskutecznić należy rano lub w 

dnie pochmurne, po uprzedniem podlaniu 

wodą. Bardzo dobrym i tanim nawozem 

sztucznym do kwiatów jest nawóz ogrodo- 
wy „Chorzów* — sposób jego użycia znaj 
duje się na opakowaniu. 

Chcąc rozkrzewić ideę ozdabiania bałko 
nów wśród szerokich warstw społeczeństwa 
kierownik Plantacyj Miejskich W. Balukas 

i cegrodnik miejski Aleksander Pawlin pod- 
jęli się bezinteresownego udzielania porad 
inowych w zakresie ozdabiania balkonów 

i okien kwiatami. Informacyj w powyższych 
kwestjach zasięgać można w każdą niedzie 
lę od godziny l-ej do 2-ej i 
ul. Kopanica 2 — 4. 

FILM i KINO 
Hollywood: Droga do raju. 

Heljos: Podcięte skrzydła. 

„Droga do raju“ czyli „Trzech ze 
stacji benzynowej* — to lekka i za- 
bawna operetka filmowa, w sam raz 

nadająca się na program świąteczny, 
kiedy to przeładowany święconem żołą 
dek pragnie ulgi w śmiechu. Treść, jak 
to zwykle w operetce: intryga miło- 
sna, niespodziewane przeszkody, za- 
ostrzenie sytuacji, która już - już wy- 
daje się bez wyjścia, które zkolei przyj 
dzie w sposób całkiem naturalny i ko 
nieczny: zalotna i nieco lekkomyślna 
Liljana (Liljana Harrvey) zostanie żo- 
ną równie lekkomyślnego ale dzielnego 
Willy (Henry Garat). Dużo w tej ope- 

retce humoru, pięknej francuszczyzny, 
dużo ruchu, rytmu i dźwięku, ale zna 

komicie zharmonizowanych, niedopro- 
wadzonych do 100 proc. dźwiękowoś- 
ci, jak to czynią Amerykanie. Zasługa 
to oczywiście Eryka Pommera i reży- 
sera W. Thiele, którzy mają poczucie 
smaku i umiaru. Można tylko uczynić 

im ten zarzut, że nie wyzyskali należy 

cie talentu i wdzięku Olgi Czechowej, 
która otrzymała dość nikłą rolę kochan 
ki ojca pięknej Liljany. Rola to dość 
bezbarwna i bezczynna. Olga Czecho- 
wa szuka przeto ratunku w pięknych 
tualetach, w swej urodzie i bardzo fo- 
nogenicznym głosie. 

„Heljos* wybrał na święta wojenny 
film lotniczy, jakich widzieliśmy już do 
syć. I lepszych. W 'tym filmie możemy 
podziwiać tylko mistrzostwo techniki 
kinowej, która naprawdę  oszałamia, 
mianowicie w scenach, przedstawiają 
cych nocny atak zepelina na Londyn. 
Lot we mgle ponad miastem, zdjęcia 
na statku powietrznym, wyłapywanie 
sterowca przez reflektory angielskie, 

zenitalnych, rzucanie 
bomb na bezbronne miasto, wreszcie 
wałka aeroplanu ze sterowcem, to są 
sceny istotnie emocjunujące i przera- 
żające swą prawdą. Znakomicie wyre- 
żyserowane są też sceny uliczne i pa- 
nika tłumów podczas tego ataku. 

Nad program mamy amerykański 
dźwiękowy tygodnik aktualności — a' 
obok niego, niestety, nasz, krajowy. 
Zestawienie przykre ale pouczające: 
nędza ciągłych naszych powitań, od- 
jazdów i otwierań przy tej samej 
wciąż straszliwej muzyczce — i cały 
przepych i rozmaitość dźwiękowych 
zdjęć amerykańskich. Er. 
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MIEJSKA 
— Chodniki magistrackie. Trzeba przy- 

znać, że policja nasza umiała zmusić dozor 

ców by ci utrzymywali chodniki w czy- 

stości. ok 
Nie można się skarżyć. Przynajmniej w 

śródmieściu sucho wszędzie na chodnikach. 

Przykry wyjątek stanowią chodniki przy 

posesjach i piacach miejskich. Przy placu 
Orzeszkowej potoki, przy skwerku naprze- 

ciw gmachu Wojewódzkiego cieknie i tak 
wszędzie. х em, sh 

Magistrat, który w myśl przepisów mini- 
sterjalnych no i zdrowej logiki powinienby 

służyć szlachetnym przykładem, zaniedbuje 

swoje obowiązki. 
— Automat telefoniczny w aptece miej- 

skiej. Zainstalowany został automat telefo- 
niczny w lokalu apteki miejskiej w Wilnie 
przy ul. Wileńskiej 23 i oddany do użytku 
publicznego. Z automatu tego mogą być pro 
wadzone tylko rozmowy miejscowe, 6-cio- 
minutowe, po wrzuceniu do skrzynki auto- 
matu 15 gr. w trzech monetach 5-groszo- 
wych. 

WOJSKOWA 

— święcone Podoficerów Rezerwy Ро- 
daje się do wiadomości członków Koła Wi- 
leńskiego Związku Podoficerów Rezerwy 
Rzplitej Polskiej, że dnia 12 kwietnia r. b. 
o godz. 19-tej w lokalu przy ul. Żeligow- 
skiego 4 staraniem zarządu Koła urządzo- 
ny zostaje koleżeński tradycyjny obchód 
Święconego. W obchodzie wezmą „udział 
delegaci powiatowych kół, przybyli na 
Zjazd Delegatów. Przez cały czas uroczy- 
stości przygrywać będzie orkiestra wojsko 
wa. Udział w Święconem winni wziąć wszy- 
scy członkowie Koła, oraz ich rodziny. | 

Opłata od osoby wynosi 3 zł. Zapisy 
przyjmuje sekretarjat Koła do dnia 10 kwiet 
nia r. b. 

AKADEMICKA 

— Zarząd Koła Chemików stud. USB. 
podaje do wiadomości że został ogłoszony 
konkurs na znaczek Koła: 

Warunki konkursu są następujące: 1) 

Udział mogą brać wszyscy studenci USB. 2) 
znaczek może być wykonany z metalu, lub 

emalji. 3) Projekty należy nadsyłać do Dzie 
kanatu Wydziału Sztuk Pięknych (Uniwer- 

sytecka 3) w kopertach z godłem, a w 
drugiej kopercie, zaopatrzonej w takież go- 

dło, należy podać imię, nazwisko i adres 

autora, 4) nagroda wynosi 50 zł.. Przyczem 
niektóre projekty mogą być zakupione po 
25 zł. każdy. 

Termin nadsyłania projektów upływa 2 

maja rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Tydzień Pro; dowy Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej. W czwartek, dnia 9 kwie 
tnia, o godzinie 18, odbędzie się w sali kon 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. posie- 
dzenie Komitetu organizacyjnego „Tygodnia 
Propagandowego Gdańskiej Macierzy Szkol- 
nej“. 

| Tydzień Propagandowy* na terenie 
województwa wileńskiego odbędzie się w 
czasie od 19 do 25 kwietnia. Bliższe szcze- 
góły dotyczące programu „Tygodnia Propa 
gandowego“ podane zostaną do wiado- 
mości po odbytem posiedzeniu. 

— Z „Rodziny Wojskowej* Dnia 9 IV 
© godz. 17-tej odbędzie się w sali Kasyna 
Garnizonowego Walne Zgromadzenie Koła 
Wileńskiego „Rodziny Wojskowej”. и 

Uprasza się sz. p. członkinie o jaknaj 
liczniejsze stawienie się. 

Specjalne zawiadomienia rozsyłane 
będą. 

POCZTOWA 

— Nowa a pocztowa w Słonimie. 
Dyrekcja P. i T. komunikuje, iż w dniu 10 
kwietnia uruchomiony zostanie urząd poczto 
wy VI klasy Słonim 2 w powiecie słonim- 
skim. 

RÓŻNE 
— Państwowa Fabryka Związków Azo- 

towych w Chorzowie zawiadamia niniej- 
szem, że wszelkie zamówienia na azotniak 
są wykonywane przez Fabrykę następnego 
dnia po otrzymaniu dyspozycji i pokrycia. 

Zlecenia prosimy przesyłać do nas za po 
średnictwem tych firm, któremi posługiwali 
się WPanowie dotychczas. 

— Słuchaczki Kursu Gi a Do- 
mowego, zorganizowanego przez NOK w 
Wilnie, niniejszem składają serdeczne  po- 
dziękowanie zarządowi za daną możność ra 
bycia tak potrzebnych wiadomości. W rów- 
nej mierze personelowi, który prowadził 
naukę na kursie, a przedewszystkiem kie- 
rowniczce p. Kostrowickiej za jej cierpliwą, 
pogodną i owocną pracę dla dobra i korzy- 
Ści naszej, a także instruktorkom p. p.: Le 
duchowiczównie i Korebiance, które nie 
szczędziły czasu, sił i pracy, a zawsze we- 
soło, bez zniechęcenia odpowiadały na ty- 
siączne nasze pytania, kierując się dążeniem 
by każda ze  słuchaczek mogła osiągnąć 
maksimum korzyści. 

Nadmienić pragniemy, iż nauka odbywa- 
ła się w atmosferze miłej i przyjaznej, u- 
dzielano nam wszelkich rad. i wskazówek 
chętnie i wyczerpująco, to też, z żałem zeg 
nałyśmy cały zespół naszego kierownictwa 
i jeszcze raz ślemy  wdzięcznem sercem: 
Bóg zapłać! 

— Liga morska i... kołonjałna.  Otrzy- 
mujemy następujący komunikat: Wobec 
szeregu zapytań co do obecnej nazwy in- 
stytucji naszej, podajemy do wiadomości 
zainteresowanych, iż nazwa poprzednia „Li- 
ga Morska i Rzeczna” została zmieniona na 
Zjeździe delegatów Ligi w Gdyni na nazwę: 
„Liga Morska i Kolonjalna", o czem zresz- 
aa A w swoim czasie w 

ieS! „Morze“, 
jest cztonkom Ligi, | PY 

Gdyby ktokolwiek z członków nie otrzy- 
mał tego egzemplarza „Morza” lub gdyby 
komukolwiek z członków „Morze* było do- 
starczane nieregularnie, prosimy uprzejmie 
zwrócić się w tej sprawie do sekretarjatu 
Ligi , mieszczącego się w gmachu Kura- 
torjium Szkolnego przy ul. Wolana 10 w 
godz. od 9 —12. 

Przy tej sposobności komunikujemy, iż 
celem usprawnienia inkasowania składek 
członkowskich zostały wprowadzone nowe 

nie 

kwitarjusze na sumy ściśle okreslone, dru- 
kowane, przyczem kwitarjusże nowe sa zą- 
opatrzone podpisem skarbnika i inkasenta, 
jak też okrągłą pieczęcią Ligi. 

— Zarząd Oddziału Zrzeszenia Miodzie- 
ży Rzemieślniczej im .Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego tą drogą składa serdeczne podzię- 
kowanie j.W. Pani Klawe, dyrektorce Pań 
stwowej Szkoły Handlowo - Przemysło- 
wej im. Emy Dmochowskiej za łaskawe u- 
dzielenie lokalu na urządzenie zabawy to- 
warzyskiej w dniu 6 bm. na cele kultural- 
no - oświatowe. 

— wystawa zabytków powstania 15834 
r. Dowiadujemy się, iż Archiwum Pańs*wG 
we i Bibljoteka Uniwersytecka przystąpiły 
do organizacji i wystawy zabytków powsta 
nia 1831 roku na Litwie, Ltcra odbędzie się 
w Wilnie, w drugiej połowie maja. Wszy- 
stkich, posiadających iakia:olwiek pararąarki 
wyżej wymienione instytncie proszą 3 3ko- 
munikowanie się. 

— Sejmik Spółdzielni w Wilnie, Odbył 
się ostatnio w Wilnie Sejmik Oddziału Wi- 
leńskiego Związku Spółdzielni Polskich w 
Warszawie. Na zjazd przybyli delegaci spół 
dzielni kredytowych i innych z woj. wileń- 
skiego i nowogródzkiego. W całodziennych 
obradach rozpatrywano położenie spółdziel- 
ni kredytowych i mleczarskich, stwierdzając 
doniosłe ich znaczenie dla ludności  rolni- 
czej i miejskiej Kresów Wschodnich w ich 
szczególnie trudnych warunkach życia go- 
spodarczego. 

Zjazd uchwalił dalszą intensywną dzia- 
łalność spółdzielni w dziedzinie zbierania 
wkładów oszczędnościowych oraz udosko- 
nalenie organizacji zbytu masła, które dla 
tamtejszego rolnictwa stanowi jedno z naj- 
poważniejszych źródeł dochodu. 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 
godzinie 8 „Ten, którego biją po twarzy" 
L. Andrejewa, sztuka, ciesząca się niesła- 
bnącem powodzeniem dzięki arcyciekawej 
treści, barwnemu środowisku, oraz Świetnej 
grze wykonawców z dyr.  Zelwerowiczem 
na czele. 

. — Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 
nie 8 ukaże się po raz 5-ty pogodna i pełna 
humoru komedja M. Maszyńskiego: „Koniec 
i początek". Sztuka ta będzie niewątpliwie 
cieszyć się w Wilnie równem  powodze- 
niem, jak w stolicy. 

— Wieczór pieśni Wiktora Chenkina. We 
czwartek nadchodzący o godz. 8.30 odbę- 
dzie się w teatrze Lutnia wieczór ieśni 
wszechświatowej sławy śpiewaka, Wiktora 
Chenkina. Znakomity artysta wykona szereg 
pieśni stylowych, charakterystvcznych, oraz 
komicznych. Wiktor Chenkin wystąpi w ory 
ginalnych kostjumach i charakteryzacji. 
и Ро:;зіа!е bilety w kasie zamawiań od 

— 9 w. 
.— Występ taneczny L. Sawinej - Dol- 

skiej. Wybitna tancerka, Larisa Sawina - 
Dolska, wystąpi w otoczeniu zespołu swych 
uczenic 'w! najblikszą niedzielę, dn. 12 bm. 
w teatrze Lutnia w szeregu tańców, pozwa- 
lających ocenić różnorodność jej talentu. 
„W. prógramie tańce do muzyki najwy- 
ZY kompozytorów polskich i ob- 

cych. 
— Występy Modzelewskiej i Węgierki. 

Znakomici artyści teatrów stołecznych, u- 
lubieńcy publiczności, Marja Modzelewska 
oraz Aleksander Węgierko wystąpią wkrót- 
ce gościnnie w Wilnie w świetnej sztuce L. 
Verneuila „Pan Lamberthier“. Występy zna 
komitych artystów będą niewątpliwie wiel- 
ką atrakcją dla Wilna. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Lotnik + 
Hollywood — Droga do Raju ; 
Heljos — Odwieczn2 piešū 7, 
Casino — Pochodnia. 

Pan — W jarzmie grzechu. 
Światowid — Żelazna maska 
Stylowy — Moralność Pani Dulskiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

‚ — Kradzieże mieszkaniowe. Z mieszka- 
nia Gwucia Kajetana (Subocz 68) skradzio 
no 30 złotych w gotówce. Kradzieży doko- 
nały Makowskie józefa i Marja (Karlsba- 
dzka 11). 

— Podrzutek. Przy ul. Zakretowej 23 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 2 miesięcy. którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. + 

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

I od ranka do wieczora 
Kartki, kwitki, księgi, kartki, 
Imię dziadka i pradziadka, 
Ojców chrzestnych, / chrzestnej matki. 

  

  
Imion własnych szereg długi: 
Bonifacy, Piotr, Stanisław, 
Nepomucen i Telesfor, 
Napoleon, Jan, Władysław. 

(c. d. n.) 

  

NASIONA KWALIFIKOWANE 

i zarejestrowane przez Sekcję Nasienną 
1) Pszenica jara Suska Ostka I odsiew, 

. 2) Pszenica jara Hilbebranda S$ 30 I od- 
siew — Najplenniejsze: i najwcześniejsze z 
pszenic jarych o ładnym bujnym ziarnie. 

3) Owies Findlinga, grzywak o żółtym 
dorodnem ziarnie, odporny na rdzę, jedna z 
najplenniejszych odmian. 

4) Łubin wczesny Puławski 
s Len Dołguniec z pochodzenia północ- 

6) Ziemniaki „Korona Cesarska" — naj- 
wcześniejsze stołowe. 

Produkcja w Daniłowie, powiat Wileński. 
'9 Taurogiński, poczta Wilno, ul. Wi- 

leńska 39 m. 1. tel. 13-65, zamówienia listo- 
wnie lub osobiście. 
WEBER. EROS. RCB ET TATR OREW 

  

Oddzi-ły: 

GWARANTUJE 
wkład: 

gotówką, uaipewniejszemi 

lokatami w złocie 

i liczaem nie: uchomeś. iami 

Obrót P. K. 0. 

| Katowice, 

CROW TYPE ARTERIA PETZWOREZAASNA 

Dai - 

Nejgerj Iniejszy artysta 

1 mowy wszystkich 

<zasow i krajow 

KTO OSZCZĘDZA DZIŚ — TEN JET SPLŁOJNY O JUTRO! 

Pocztowa KasaOszczędn: $ci 
Centrela, Warszawa Jasna 3 

Ekspozytury: Nowolipki [0. Próżna 3, Heie M rowskie 

Kraków, Poznań 

РКО 
wyniósł w 1930 roku 24 miijardy złotych 

Suma wypłaconych procentów za wułady wynosiła w r. 1930 

porad 13 miljonów złotych 
Każdy Urząd Pocztowy przyjmuje wpłaty i u-k t-cznia wypłaty 

      

  

Wilno 

ZAPEWNIA 
wkł dom oszczędnościow : m 
pełne b pseczeństwo i tajem 
nicę, m zrość natychmia- 
stowego wycof-nia, 

soid c oprocentowane 

Łódź. 

  

от 06m A OR POD STO COCA ZN A | 

Emil Jannings 
zabłyśnie całą potegą swego oszałamiejącego t lentu w swej najnowszej 

i uajwsranialszej kreacji « Źaiękowej 

NIEBIE: Ki MOTYL (Anioł) 

Sprostowanie 
Do tekstu, wydrukowanego w Nr. 78 

„Słowa* z dn. 4 b. m. protokułu jednostron- 
nego, spisanego przez nas jako zastępców 
występującego w imieniu Akademickiej Kor- 
poracji Aquilania p. Stanisława Swarackie- 
go w sprawie Jej zatargu honorowego z p. 
Edwardem Bieleckim, redaktorem odpowie- 
dzialnym „Gazety Warszawskiej" wkradły 
się zecerskie błędy i opuszczenia słów, co 
spowodowało zmianę sensu niektórych zdań. 
W wierszu 10-tym od góry, opuszczono 
mianowicie słowa: Zastępcy występującego 
w imieriu Korporacji. Przedostatni ustęp 
protokułu winien mieć brzmienie następują- 
ce: „Wobec niezgłoszenia się zastępców 
strony przeciwnej w tym terminie, zastępcy 
p. Stanisława Swarackiego stwierdzają, iż p. 
Edward Bielecki uchylił się od dania saty- 
sfakcji honorowej Akademickiej Korporacji 
Aauilania i na podstawie $$ 101, 223 i 224 
Kodeksu Honorowego Boziewicza (wyd. 
1929 r.) stwierdzają, iż sprawa dla Akade- 
mickiej Korporacji Aquilania została załat- 
wioną honorowo. 

ZRYW ZENRZAEKCZYZSRROZNCO ORZEC PYEAO ODOZZI 

Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Bisłorusi—szkice historyczne zł. 6.>— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tvgodnia książki od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć ve wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł, 4.00 za eg . 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
życie i twórczość - zł. 10.— 

Bez steru I busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumn:tu Pa- 
plesklego w Wilnie . 

„Żyrowice—łask krynice | 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy ° ‚ 0.80 

IAMTAETREK KENZI: RODACY WWPEPESREE 

BILANS WYPADKÓW 
ŚWIĄTECZNYCH 

Święta, jeśli chodzi o wypadki, mi- 
nęły dość spokojnie. 

Ludziska, którym ogólny kryzys dał 
się dobrze we znaki, wprawdzie kuma- 
li się z Baczewskim, lecz jakoś w mia- 
rę, nie nadużywając zbytnio tego nek- 
iaru, by nie mieć potem do czynienia z 
„wtadzą“, która w ciągu dwóch dni 
świątecznych była bardzo tolerancyjną 
lecz w żadnym wypadku nie pozwa- 
lała na wybryki. 

Pito przy zamkniętych drzwiach i 
oknach, a jeśli i widziało się na mie- 
ście chwiejne postacie to najczęściej w 
towarzystwie troskliwych / małżonek, 
które czemprędzej spieszyły do do- 
mów. 
, Z utarczek ulicznych zanotowano 
jedynie: na ul. Krakowskiej, gdzie kil- 
ka „Starowierów* pocięło się nożami 

i na osławionej ul. Legjonowej, gdzie 
koło domu nr. 150 niejaki Jabłoński 
(Legionowa 168) przebił ciężko no- 
żem Br. Andruszkiewicza (Legjonowa 
134). Ponadto kilku młodych żydów 
wszczęło bójkę z dozorcami tow. „Klu- 
cze” na ul. Niemieckiej z racji zwróce 
nia uwagi, że we czwórkę chodnikiem 
iść nie wypada. 

W tym samym czasie t.j.-w ponie- 
działek wieczorem restauracja „Imp- 
perjal* przy ul. Niemieckiej 35 była te 
renem bójki, podczas której najwięcej 
ucierpiał właściciel, bowiem uszkodzo- 
no mu urządzenie restauracji. Jeden z 
uczestników bójki Zielenis został ran- 
ny. 

2— 

W święta przyjęte jest również po- 
pełniać samobójstwa, więc p. St. Mic- 
kiewicz (Połocka 1) i St. Azorowska 
wypili esencji, zaś Mowsza Kapłan 
(Zarzecze 5) uważał za bardziej sku- 
teczne sprobowanie jodyny. Było też 
kilką podrzutków, a mianowicie przy 
ul. Subocz 12 i Szklanej 7. . 

Kradzieży było kilka i największa 
przy ul. Zawalnej 55, gdzie ze sklepu 
Dawida Godzina, po uprzedniem wyła 
maniu drzwi wyniesiono zapas wódek 
i weksle na ogólną sumę tysiąc zło- 
tych. 

Mistrzowie wytrycha liczyli, że 
podczas świąt dobrze się obłowią, lecz 
na przeszkodzie temu stanęła policja i 
już w sobotę w nocy odwiedziła wszy- 
stkie spelunki, aresztując co ważniej- 
szych złodziei. 

To jest tajemnica, 
większych nie było. 

Przykry wypadek, którypostawił 
na nogi całą policję, zdarzył się w pier 
wszy dzień w więzieniu wojskowem 
na Antokolu, lecz o tem szerzej na 
innem miejscu. 

"W aresztach policyjnych nocowało 
ogółem 26 osób. 

"że kradzieży 

Jutro w kinie „Hollywood“ 

  

  

  

Jadwiga  Wokutska-Piotrowiczowa. „Po- 
wieści kozackie” i „Ukrainki” Michała Ćzaj- 
kowskiego. Lwów, 1931, str. 39. Odbitka z 
„Pamiętnika Literackiego". : 2 

Broszura ta zawiera jeden z rozdziałów. 
większej pracy p. t. „Michał Czajkowski, ja- 
ko powieściopisarz", będącej rozprawą dok- 
torską młodej autorki. Czajkowski, niezmie 
nie ciekawy, jako człowiek, błąkający się) 
na tragicznych bezdrożach, zajmujący, jako 
pisarz, pełen temperamentu, jeszcze czeka 
na swego monografistę. P. J. Wokulska 
Piotrowiczowa przeorywa więc grunt prawie 
nietknięty. Tak niewyczerpujące są dotych- 
czasowe badania. raca autorki odznacz: 
się wielką sumiennością, zwięzłem i treści-| 
wem ujęciem, oraz dobrą budową. Miejmy 
nadzieję, iż niezadługo ujrzymy w druku 
całośż pracy o Czajkowskim. | 

Nie będzie sądów | 
automobilowych | 

Swego czasu powstał projekt w mini- 
sterstwie sprawiedliwošci, stworzenia. spe- 
cjalnych sądów automobilowych. 

Miały one rozpatrywać wszystkie sprawy | 
karne automobilistów, wyłączając powództ- 
wa cywilne. 

Sędzią miał być prawnik, który jedno 
cześnie musiałby znać się doskonale na kon 
strukcji samochodu i posiadać tajniki jazdy. 
Przez to mógłby on orjentować się w'prze- 
winieniach kierowców. = 

Ostatnio jednak, po długich naradach, 
postanowiono odłożyć sprawę stworzenia 
specjalnych sądów  automobilowych. Jak! 
słychać przy organizacji tych sąd władze 
miarodajne spotkałyby się ze zbyt wiełkie- 
mi trudnościami personalnemi i budżetowe- 

" Wszelkie więc sprawy samochodowe bę- 
dą podlegały w dalszym ciągu kompetencji 
sądów zwykłych. 

Z SĄDÓW 
SIEKIERA KONTRA PIŁA. 

4 Potr Klimowicz i Aleksander 
wicz ze wsi Klimy chodzili razem do po- 
bliskiego miasteczka Wieszniewo na robotę. | 
Pewnego razu zakropiwszy uczciwie robaka 
wracali do domu. у 

Od słowa do słowa, jak to u pijaków, po. 
wstała bójka. Gasperowicz machnął piłą, za- | 
dając Klimowiczowi trzynaście drobnych 
ran w twarz. Ten znów schwycił siekierę i 
ciął nią przeciwnika w rękę. | 

Sprawa oparła się o Sąd. ; 
Jedyny świadek Jan Klimowicz nie mógł 

nic KE: powiedzieć, . słyszał, że by- 
ła bójka, że Gasperowicz został skaleczony. 
I tyle tylko. а' 

Sąd dał wiarę zeznaniom poszkodowane- 
go i skazał Piotra Klimowicza na 6 miesię- 
cy więzienia. 2 

Wpłynęła skarga apełacyjna. Klimowicz | 
twierdził w niej, że działał w obronie konie- 
cznej, będąc napadniętym. sę: 

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok, skazując 
Klimowicza na i | 

  

‹ „2 tyg. więzienia z zawiesze- | 
niem wykonania wyroku na okres trzyletni. 

NAJKORZYSTNIEJ. : 
kupuje się towary gwarantowanej dob- 
roci u GLO NSKIEGO. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwabie 
sztuczne i perkale w pięknych dese- 

| niach, materjały mundurkowe. 
| UWAGA — WILEŃSKA 27. | 

GIEŁDA WARSZAWSKA | 
ы 

—
 

1 
4 

WALUTY I DEWIZY: p“ 

Dolary 8,91ż — 8.934 — 8.894, Bel 
124.08 — 124,39 — 123.77. Budapeszt 155. 
-- 156 — 155.20: Holandja 357,75 — 358,65 
— 356.85. Londyn 43,35,3/4 — 43,464 — 
43.25. Nowy York 8,917 — 8.937 — 8.897. 
Nowy York kabel 8.925 — 8.945 — 8.905. 
Paryż 34,91 — 35 — 34.82. Praga 26,43,1/4 | 
— 26.493 — 26.37. Stokhołm 238,91 — | 
239,51 — 238,31. Szwajcarja 171.68 —172,1| 
—171.25. Włochy 46,73 — 46,85 — 
Berlin w obrotach prywatnych” 212.46. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc pożyczka budowłana 
4 proc. inwestycyjna 88, ta sama seryjn 
5 proc. konwersyjna 49,25, 6 proc. doła! 
12.50. 7 proc. stabilizacyjna 83,50, 10 proc. 
kolejowa 104,25, 8 proc. L.Z.B.G,K. i B, 
obligacje B.G.K. 94; te same 7 proc. 83, 
oblig. budowlane B.G.K. 93, 8 proc. 
T.K. Przemysłu Polskiego 83. 7, proc. s) 
skie dolarowe 76,50. 43 proc. ziemskie 52.50 | 
— 52,25 — 52,40, 44 proc. warszawskie 54. 
5 proc. warszawskie 58.75 — 59. 8 proc. 
warszawskie 74 — 75 74.25. 8 proc. Lubli- 
na 64,50. 10 proc. Lublina 78.50, 8 proc. 
Piotrkowa 64.25, 10 proc. Siedlec 75,25 — 
75.50. 6 proc. obl. poż. konwersyjna m. | 
Warszawy VI emisji 51,50 VM i IX em. 50. 

AKCJE: 

Bank Polski 130.75, Bank Zachodni 60. 
EE Modrzejów 7, Starachowice 12.15. 
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RADJO WI.EASKIE 

ŚRODA, DNIA 8 KWIETNIA 1931 R. 

11.58: Czas. 

125 — 12.50: Muzyka operowa (płyty). 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 

14.40 — 15.20: Odczyty dla maturzy- 

stów z Warszawy. 
15.45 — 15.50: Program dzienny: 

15.50 — 16.10: „Sportowiec — człowiek 

nowoczesny” — odczyt z Krakowa, wygł. 

H. Szatkowski. 
16.10 — 16.15: Komunikat dla żeglugi 

z Warszawy. 

16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.45 — 17.15: Koncert dla młodzieży 

(płyty). 
1715 — 17.40: „Ze Śląska nad Bałtyk” 

— odczyt z Katowic, wygł. prof. Wład. 

Dzięgiel. 
17.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 

18.45 — 19: Chwilka strzelecka. 

19 — 19.30: Recital fortepianowy Wsie- 

wołoda Pastuchowa. Program: 1) 5 utwo- 

rów Debussy'ego. 2) Liszt — rapsodja wę- 

gierska Nr. 9. 
19.30 — 19.40: 

rozmaitości. 
19.40 — 19.35: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
19.55 — 20.15: Pogadanka radjotechnicz 

na — wygłosi Mieczysław Galski. 

20.15 — 20.30: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 

20.30 — 21: Koncert z Warszawy. 

21 — 21.30: Audycja parodystyczna ze 

Lwowa. 

21.30 — 22: Koncert popularny z War- 

szawy. 
22 — 22.15: „Wiosna nie jest 1a 

-—feljeton z Warszawy wygłosi W. Grabiń- 

ska. dog 
115 — 22.35: Walce Straussa (płyty 

4. e artysty" 2) Walc cesarski, 3) Nad 

pięknym, modrym Dunajem". 

22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

CZWARTEK, DNIA 9 KWIETNIA 1931 R. 

Program na czwartek i 

zielona” 

11.58: Czas: 
12.5 — 12.50: Muzyka taneczna (płyty) 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 

14 — 14.20: „Kącik dla Pań' z War- 

szawy. 
1440 — 15.10: 

stów z Warszawy. т 

15.50 — 16.10: „Ма słowiańskiej Rivie- 

rze — wygłosi z Warszawy W. Rogo- 

Iwicz. 
„Ho 14 

16.10 — 16.15: Kom. dla żeglugi z War- 

szawy. s 

16.15 — 16.20: Program dzienny. 

16.20 —- 17.15: Koncert symfoniczny 

(płyty). Utwory Beethovena. Słowo wstęp- 

ne prof. Michała Józefowicza. 1. Uwertura 

 „Leonora““ Nr. 3“, 2. Symfonja  V-ta, 

Odczyty dla maturzy- 

c-moll. : 

17.15 — 17.40: „Jak użytkować porę let- 

nią dla zdrowia” — odczyt ze Lwowa, wy- 

głosi A. Sabatowski. 

17.45 — 18.45: Koncert muzyki żydow- 

skiej. Wykona chór wielkiej synagogi w 

Wilnic pod dyr. Izraela Glezera. przerwie 

recytacje poezji hebrajskiej w przekł, poł- 

skim w wyk. Tadeusza Byrskiego.. W pro- 

gramie pieśni hebrajskie i żydowskie — wy- 

Ikona chór. я х 

18.45 —- 19: Komunikat Akad, Koła Mi- 

MS 19.20: „Co się dzieje w Wilnie?" 

-- pog. wygłosi prof. M. Limanowski. 

19.20 — 19.30: Komunikat zw. młodzieży 

polskiej. 
19.30 — 19.35: Komunikat sportowy z 

Warszawy. . 

19.35 — 19.40: Program na piątek. 

1940 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 

20 — 20.15: „24 godziny dookoła šwia- 

ta" — feljeton z Warszawy wygłosi B. hr. 

du Plessix, radca ambasady francuskiej. 

20.15 — 20.30: Pogadanka o Finlandji z 

| Warszawy. $ 

20.30 — 21.45: Koncert narodowościowy 
finłandzki z. Warszawy. 

21.45 — 22.30: Słuchowisko z Warszawy 

(„Sublokatorka" — Siedleckiego). 

22.30— 24: Komunikaty i muzyka tanecz 
na z Warszawy. 

  

SRG grocz ma „Fundusz Polskiege 

Nukelnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitotu Obcho-, 
Ja 25-lęcia Walki o Szkołę Polską. | 

Eh MIA. 

„Taiemnica amuletu 
Kapłan wyjął amulety z oczodo- 

łów węża i oddał dziewczynie, aby 

znów włożyła je na szyję, Antonio Pa 
reira przytaił się za plecami klęczą- 
cych kapłanów i nagle jak dzi 
ki kot, rzucił się naprzód, popchnął 
wielkiego kapłana tak silnie, że ten 
padł na kamienną posadzkę. Zanim El 

ly zdążyła się opamiętać, napastnik 

wyrwał jej z rąk amulety z łańcusz- 

kiem i zniknął w ciemnych czeluściach 
świątyni. . 

Z krzykiem rozpaczy rzucili 
kapłani za zbrodniarzem. 

Ale mocny, rozkazujący głos Wiel 
|kiego Kapłana zatrzymał ich: 

— Nie goncie go. Allach ukarze 

świętokradcę. Mówię wam, niech 
zbrodniarz ,dokona swego dzieła, 
zemsta Allacha nie minie go! Przekleń 
stwo Numy dosięgnie go i okropne 

męczarnie Gehenny Ognistej czekają 

na zbrodniarza, który popełnił święto 

kradztwo w Wielkim Meczecie. 

Meczet opustoszał szybko, Pro- 

fesor i Tommy znaleźli się na ulicy. 

—— Chciałam go zastrzelić, — rzek 
ła Tommy, chowając rewolwer pod 

płaszcz, ale na szczęście przypomnia- 

łam sobie, że jesteśmy w świątyni. 

Cieszę się, że powstrzymałam się od 

tego. Nie wierzę, naturalnie, w prze- 

kleństwo, ale chciałabym popatrzeć, 

jak się ono spełnia, i jaka kara spad- 

nie na głowę tego człowieka. My je- 
szcze będziemy mieli dosyć czasu, a- 

się 

WY КА2 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 -- 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ WOJENNY W M. NOWA MYSZ, POW. BARANOWICKI 

1) bombadjer Jezierski Antoni. 

CMENTARZ WOJENNY W OBOZIE ĆWICZEŃ LEŚNA K/BARANOWICZ 

1) ppor. Dowódca I komp. c. k. m. Bao-nu Marsz 78 p.p. Łyżwa Aleksander. 

CMENTARZ WOJENNY W M. STOŁOWICZE, POW. 

1) szer. Grodzieński pułk strzelców Kry- 
siuk Antoni, 2) szer. Grodzieński pułk Strzeł. 

BARANOWICKI 

ców Petelczyk Antoni, 3) szer. Grodzieński 
pułk strzelców Tomczyński Leon. 
  —> 

OFIARY 
Zamiast wizyt i powinszowań šwiątecz- 

nych złoZyli: 

Z i M. Swidowie 
Żłobek Im. Maryi 
Aurel-a i Stefan Jankowscy 
Ochronkę im Marszałka Piłsud- 

na zł. 10.00 

skiego „ 10.00 
Bronisław Mackiewicz z Wielucian 

„ Ochronkę im. Marszałka Piłsud- 
skiego ‚ 5:00 

Dr, Tadensz Wąsowski 
a Sanatorjam dla chorych gruz 

licznych „ 10.00 
Zotja i Szymon Renigierowie 

„ Stowarzyszenie św. Wincentego 
a Paulo » 5.00 

Korpus Oficerski !-g0 Pułku 
Piechoty Legjonów 

„ Dom Dzi-cka im. Marszałka Pił- 
sudskiego „ 30.00 

Władysław Szmidt „ 1000 

Jan Brzo:owski 2500 

Witold Podolecki „ 5.00 
Jan Krzyžanowski + 5.00 

„ Wileńsk. T-wo Dobroczynności 
Ekspozytura N. |, Od. Il Szt. 

GŁ w Wiinie 

„  Ochronkę Ociemniałych „ 10.00 
Doktorstwo R«gińscy 

„ Kolońe L'tnie dla dzieci A 
gruźlicznych s 

Urzędnicy Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie p.o. 
Jutkiewic , Ciecierski, St. 
Ruciński, Janowski, Zim- 
nicki i Kozłowsk 

Komitet „Chleb Dzie i m* > 

Ludwika + Emanuel Micklewi- 
czowie 

Ochronkę ociemniatvch * 

Janowstwo Sobieccy © 

Ochronkę im. Marszałka Piłsud- 
skiego 5 

Ignacy Turski / 

„ Biblj teki wiejskie Macierzy 
Szkolnej # 

Mieczysł:w Obiez erski 
Komitet „Chleb Dzieciom ‚ 

Helena i Zygmunt Hryniewi- 
czowie 

IJ gą Konf rencję św. Wincen- 
tego a Paulo 2 

Stanisław i Jan'na Jastrzębscy 

Il-gą Konferencję šw. A incen- 
tego a Paulo 208 

— Urzędnicy Okręgowego Urzędu 
Legalizacji Narzędzi Mierniczych 
Sasinowicz 5zł., W. Wy/go 2 71, A Stankie- 

wicz 2 zł,E. Kurto 1 zł, P Żakiewicz 1 zł, 
J. Rodziewicz 2 zł, H. Sokołowski I zł, J. 

Zawadzki 1 zł, E Szymański 1 zł, P. Mach- 

nacz 1 zł. S. Niecie.ki 2 zł, E. Mażanowicz 

1 zł., S Buczyński 2 zł.. Łaszyński 50 gr. Ra- 

zem 22 zł. 50 gr. 

Zamiast wizyt wielkanocnych składają na 

rzecz komitetu chleb dzieciom” ofiary. 

Kasy Skarbowej razem — 

50 

9.00 

3.00 

10.00 

10.00 

10.00 

5.00 

Pracownicy 
T zł 

Pracownicy 
gr. 

Pracownicy 
zł. 

Banku Polskiego 8 zł. 

Archiwum Państwowego 13 

Pracownicy Sądu Apelacyjnego: Stefan 
Ebel — 3 zł, Pawluć — 2 zł., jerzy Dmo- 
chowski — 2 zł, NN. — 1 zł, A. Matuse- 
wicz — 3 zł, M. Suszewski — 3 zł, K. 
Kontowt — 3 zł. J. Illaszewicz — 3 zł, D. 
lijesz — 3 zł, W. Komar — 3 zł. |. Par- 
czewski — 3 zł., J.Bądźkiewicz — 3 zł., NN. 
— 3 zł, A. Borejko —3 zł., A. Jundziłł — 
3 zł, NN. — 3 zł. Malewiczówna — 1 zł 
E. Rybaszewicz — 3 zł. W. Węcewicz — 
3 zł., |. Przyłuski — 3 zł., Br. Rudziński — 
3 zł, Razem. — 57 zł. 

Urzędnicy Okręgowego - Urzędu Ziem- 
skiego: St. Łączyński — 5 zł., T. Żemoytel 
-— 3 zł, A. Juszczacki — 3 zł, B. Świę- 
cicki — 2 zł, St. Kierznowski — 2 zł. R. 
Raszke — 2 zł., J. Hawsowicz — 2 zł., M. 
Zimiński — 1 zł, G. Ogonowski — 50 gr. 
M. Monkiewicz J- 2 zł, W. Łobocki — 1 
zł, P. Fiłatow — 1 zł., |. Farbotko — 1 zł., 
B. Stankiewicz — 2 zł., R. Snarski — 1 
zł, S. Iwaszkiewicz — 1 zł, W. Łuka- 
szewicz — 2 zł., S. Wojtkiewicz — 1 zł., 
J. Łukowski — 1 zł., M. Miezancew — 1 zł. 
B. Wilczewski — 1 zł., O. Niedobołski — 2 

by się z tym człowiekiem rozprawić! 
Ale profesor nie słuchał jej. Stał 

on obok Elly, tuląc ją ku sobie ramie 
niem, zapomniał o amuletach, o skar- 
bach Numy, o wszelkich wzruszeniach 
i niepokojach! 

Tymczasem Antonio Pareira biegł 
po ciemnych pustych ulicach miasta, 
zaciskając w dłoni amulety na złotym 
łańcuszku. Nie słysząc już pogoni, 
zwolnił kroku i zatrzymał się w cieniu 
uśpionych domów, aby zastanowić się 
nad tem, co należało przedsięwziąć 
dla zdobycia skarbów. 

Niemożliwością było, oczywiście, 
puścić się samemu w tę podróż. Po- 
trzebna była pomoc przy wydobywa- 
niu skarbu, ładowaniu go na okręt i 
przewiezieniu do bezpiecznej kryjów- 
ki. Przeklinał w myślach swój los, któ 
ry pozbawił go w tak ważnej chwili 
najlepszych pomocników Schultze i 
Woolfa. Pozostawał jeszcze Larri - 
Szczur, czekający gdzieś w brudnych 
zakamarkach Soraby. Ale korzystanie 
z jego usług było poniekąd nieprzyjem 
ne, a nawet mogło być niebezpieczne. 
Wtajemniczyć jeszcze kogoś?... Ale 
kogo?:... Chociaż nieprzyjemnie było 
wtajemniczać w tę sprawę Araba, jed 
nak Ezdra - el - Razuli był jedynym 
człowiekiem, na którego pomoc można 
było liczyć. Jasne było, że Arab zażą- 
da Iwiej części. skarbu. ale trudna ra- 
da! Trzeba było się śpieszyć uciekać 
z Dżeddy, a nikt inny nie mógł dopo- 
móc. Nie było coprawda świadków za 
bicia syna szerifa, nie potrzebował 
więc obawiać się aresztu i pogoni ze 
strony władz. Ale kradzież amuletów 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

# m 

  

zł, W. Kmieciński — 1 zł, H. Paszkowski 
— I zł., Z. Sierzpowski — I zł., O. Tarasie 
wicz — 1 zł., J. Komorowski — 1 zł. W. 
Łobko — 1 zł., J. Domaradzki — 1 zł, A. 
asieniecki — I zł, H. Żukowski — 50 gr. 

. Stefanowiczówna — 50 gr., W. Jodko 
— 2 zł, H. Nowicka — 50 gr., O Mokrzecki 
— 50 gr., 5. Symonowicz — 1 zł., S. Cieś- 
liński — I zł., Ż. Ganowicz — 1 zł, E. Her 
manówna — 1 zł., M. Surwiłłówna — 1 zł. 
S. Szaryński — I zł., P. Kosiłowicz — 1 zł. 
M. Pietkiewiczówna — 1 zl., J Stefanowski 
— 1 zł, M. Bajkoz— 1 zł, W: Perkowski 
— 1 zł, A Matusewicz — 1 zł, Z. Solecki 
50 gr. S. Małachowski — 1 zt., M. Czer- 
niewska — 1 zł, $. Wyspiańska — 1 zł 
L. Bratus — 50 gr., S. Łopatecka — 50 gr., 
O. Rogowska — 1 zł., M. Doboszyński — 
1 zł., B. Kulesiński — 50 gr, J Terlecki — 
50 gr., K. Szydłowska — I zł., D. Капик — 
50 gr. E. Markiewicz — 1 zł., Z. Kobyliń- 

  

© w 4 

Od dnia 5 do 9 kwietnia 1951 włącznie będzie  vświetlany film: 

KINO £6 
MIEJSKIE ' 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej 

Wspaniały dramat filmowy wykonany na tle życia lotnków ameryk ńskich, Aktów 10. 
W rolach głównych JACK HOLT LILA LEE 

Nasiępny program: Wilki i szakale morza" 
Cena biletów Parter 60 gr. Balkon 30 

  NOGI: Dziś! Monumentalny arcyfilm dźwiękowy! Genjalny twór krola ieżyserów E. DUrO TA 

HELIOS" © i $ Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. Konflikt 
a sang DWIE 286 PIŻ miłości i rasy. Odwie.zna walka dwóch światów. 

. Ę ° Tal. s26. W rol. gł Mary Giory znakomita śpiewac ka „Hab'my* Mirlam Elias, Max Udlan I Henryk Garat. 
Cud rcżyserji, wystawy i g y. Krynica cz rujących melodyj! 

Nad program: W-ze hšwiatow przegląd dźwiękowy „Fox * (os atnie nowiny) 

Wkrótce wszechświatowe największe przeboje „Waje miłości", „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Carlo" 
Pocz © godz. 4, 6, 8 i 1030. Na pierwszy seans ceny znižone, 

  

Dyrekcja kina „Hollywood* zawiadamia Sz, Publ. że z przyczyn od niej niezależnych film „Droga do raju* wyświetla się dziś ostatni raz. 

Dziś ostatni dzień! 

Dźwiękowe Kina 

KOLLYWOOD 
Micziewie = Wi 

tel. 15-28 

Czarująca kreacja dźwiękowa prod. „UFY* 

ROÓGA DO RAJU Си 
BENZYNOWEJ). 

W rol. gł. czarująca gwiazda, ulub. public mości Olga Czechowa i LILJANA HARVEY 
Przepiękna muzyka! Czarujący śpiew! Film obfuuj CH iezmi avi i оОНИ kad uuję w maóstwo niezmiernie interesujących intryg 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10.30. 

Nad program dodatek i tygodnik dźwiękowy „Foxa* 

Na pierwszy seans ceny zniżone, 

  

ŻYĘKOWE KlaG 

CGIIIN© 
W rol. gł. ulub. publ. Łaura la Piante I John Boies 

Dziś ostatni dzień! Po.ężuy przeboj dźwiękowy, który zachwycił Świat! 
Fim nad filmy! Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło ze” „Złotej Serj . 

POCHODNI A marsruankao "TEŚĆ miłosna 
Spiew-Chór-Bolet-Przepy h-Wystawa 

  

  

  

  

  

  

ska — I zł, L Dyakowski — 1 zł, A. MAE tel. 15-43 Dla młodzież m a i Z ARM B M — a młodzieży dozwolone „Seansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,15. 

ZNA DR: Т az 5 . Dziś ost. dzi-ń! Śp eszcie ujrzeć ten nadzwyczaj y fiim! Nadzwycz. Świąteczny prog am! Poraz pierwszy w wilniel 
zł, M. Da zki — . usi INO s i 

sM 50 Er. BR. 1. — I zł, B. Ko- s W JARZAIE GRZECHU: (Krew na morzu) 
ano: ЗЕ . ZE . LA 3 
A Aa 80 zł э i a lea He na w mił Ei cierpienia i szczęścia, Nietylko n-jwiększe arcydz eto sezonu, ale największy 
a JRE Wielka 40. ace ada" Suzy Us najpiękniejsze gielazdy Eu Bs sian Ko czarująca, słodka ара 

i k » . oczątek o godz, 1-ej. Ceny od 40 gr. 
nocnego na Komitet 5 & 2 
śGnieb Dziedóić 2 zł. 5.00 Anons! Najpotężniejsze arcydzieło 0 F į A R A M c y" wkrótce ! 

H. P. na Dom Dzieciątka Jezus „ 5.00 Ч в eroiyczne p. t. 55 na naszym ekranie 

dla byłej nauczy ielki 15, 5.00 nn 
Porucznik. 5. R. RAM 2 ва РОН ба ka A awe K Sj? 

Na święcone dla najbiedniejszych  bez- 
imiennie 5 zł. 

Dr. Eugenjusz Mancewicz na Dom Dzie- 
ciątka Jezus zł. 10. 

Generał St. Mokrzecki dla najbiedniej- 
szych na święcone zł. 15. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 5. 

SADY ZIEMI 
"WILEŃSKIEJ 

Ziemia Wileńska, po ciężkich klęskach 
mrozowych roku 1928 — 29, które. zniszczy 
ły znacznie sady Polski, stała się jedynym 
poważnym dostawcą owocu (jabłek),  po- 
czynając od wczesnych letnich odmian, jak: 
Białe Słodkie,  Papierówka i Borowinka, 
przez jesienne odmiany wybitnie deserowe, 
jak: Ananas Berżenicki, Grafsztynek Inflan- 
cki i stołowe Szarówka i inne, kończąc na 
odmianach zimowych, jak: Montwiłłówka, 
Antonówka, Pepina Litewska, Kosztele i 

  

ne. 
Według ścisłej statystyki, w całej Ziemi 

Wileńskiej naliczamy do 650,000 drzew owo 
cowych owocujących, co w rezultacie w la- 
tach urodzaju daje około 150,000 tonn о- 
woców. 

Ze względu na brak przedsiębiorczości, 
właściciele sadów spieniężają owoce zabez- 
cen miejscowym drobnym dzierżawcom nie- 
fachowym, wobec czego owoc na rynki kra 
jowe przychodzi z tych dzielnic źle opako- 
wany i niepokažny. 

O ile naležycie zorganizowač w tej dzie- 
dzinie akcję eksplodłacji sadów i akcję zby 
tu cwoców, to przy istniejących tam niskich 
cenach dzierżawnych na sady i niskiej ce- 
nie robocizny, można wcale pokaźne z te- 
go przemysłu mieć zyski. 

Istniejące na miejscu w Wilnie organi- 
zacje, jac Wiłeńskie Towarzystwo Ogrodni 
cze i Wileńskie Towarzystwo  Organizacyj 
i Kółek Rolniczych, Sierakowskiego 4, chęt- 
nie pośredniczą w akcji wydzierżawiania sa 
dów i dopomagają do nawiązywania kon- 
taktu pomiędzy przedsiębiorcami i właści- 
cielami sadów. 

Sądzimy, że powyższe zainteresuje szer 
szy ogół przemysłowców polskich i większe 
fabryki przetwórcze w Polsce. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
PARMIE HPA REA 

  

  

była zbrodnią nawet o wiele bardziej 
niebezpieczną w swych konsekwen - 
cjach, 

Kapłani nie przebaczą nigdy świę- 
tokradztwa, a stanowią oni olbrzymią 
siłę, mając całą sieć szpiegów na 
swych usługach. 

Pareira zdobył się na szybką decy 
zję i podążył czemprędzej do hotelu 
„Trzech Drzew Figowych*. W hotelu 
wszyscy już spali. Niezauważony 
przez nikogo wszedł do swego pokoju 
gdzie zastał czekającego już Araba. 

-— Do djabła z takiemi umowami! 
— zasyczal rozztoszczony Arab. 
Nie myślałem, że pozwolisz sobie tak 
ze mnie żartować! Czekam tu na cie- 
bie z narażeniem życia! Jestem oskar 
żony o nieprawne dostarczenie niewol 
ników na sprzedaż i odbierają moje 
zyski! 

— Co się stało, dlaczego Ezdro? 

-"Po twojem wyjściu zjawił się 
w karczmie kapitan policji i oznajmił, 
że złamałem prawo, dostarczając na 
rynek białych niewolników, że pienią 
dze, które dostałem za nich będą skon 
fiskowane. Okazało się, że ta twoja 
chuda, blada dziewczyna została sprze 
dana synowi Wielkiego Kapłana. Nie 
wiem, czem ona tak wzruszyła sta- 
tuszka, dosyć, że 'wziął ją pod swoją 
opiekę i kazał żołnierzom uwolnić jej 
przyjaciół. Teraz siedzą wszyscy ra- 
zem w jego pałacu, a ja straciłem 
wszystko To twoja wina i ja ci tego 
nie przebaczę! Gdybym nie był osłem 
i nie posłuchał twojej gadaniny, o 
kryształowych amuletach, a przywiózł 
tutaj kilku zwykłych  sudańczyków,   

W.JUREWICZ 
były majster tirmy 

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach znłżonych 

Wi!no, A. Mickiewicza 4. 
PRADO SETEOECZERE PEREZ RACZSY SAY SZPOETYCH 

G 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin | $-Ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilino, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

  

AMATORZY FOTOGRAFJI!! 
Popierajcie przemysł krajowy 

Kupujcie aparaty i materjały totogra- 
ficzne tylko w Spółdzielni Fotogra- 
fów Wileńskich. Solidne i prędkie 
wykonywan e robót _ amatorskich, 

Ui. Tatarska 6. 
  

  

Do wynajęcia 
mieszkanie składające się z 7 pokoi, 
przedp koju i kuchni, ze wszelkiemi 
wygodami,przy ulicy Mickiewicza Nr. 7. 

O warunkach dowi-dzieć się można 
u właścicielki domu: 5-to Jerski Zaułek 
3, m..9 między godziną 2-gą a 4-tą.       

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego „w Wilnie 
VII rewiru, zamiesz. w Wilnie, przy uli- 
cy Połockiej nr. 14 — 3 zgodnie z art. 1030 
UPC obwieszcza, iż w dn. 14 kwietnia 1923 
roku, o godzinie 10 rano, w Wilnie, przy 
ul. Mickiewicza nr. 22 — 13, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Eljasza Ginzburga, składającego 
się z mebli, oszacowanego na sumę złotych 
500, na zaspokojenie pretensji  Leokadji 
Pawluciowej. 

Komornik sądowy 

(©) A. Uszyński. 

  

   

  

   

miałbym dochód i wszystko byłoby w 
porządku. A teraz kto odda mi moje 
straty ? 

— Nie żałuj strat, Ezdro! Mam już 
w ręku tajemnicę skarbów. 

Oczy Araba błysnęły chciwością: 
— Gdzie one są? — zapytał, na- 

chylając się ku niemu. 

— To nie twoja rzecz. Amulety 
mam w ręku. Są to klucze do skarb- 
ca, a ja wiem już gdzie i jak mam szu 
kać skarbów. 

Na otwartej dłoni Pareiry błysnęły 
dwa kryształy. 

Zdumiony Arab niedowierzająco 
wysłuchał historji, przeczytanej w me 
czecie. 

— Potrzebna mi jest pomoc, Ezd- 

ro! Skarbiec leży na wyspie Pemba. 
Narazie nie powiem ci więcej szczegó- 

łów. Na jakich warunkach zgodziłbyś 
się dopomóc mi? 

— Za połowę zdobyczy, Tonio, je 

żeli naturalnie całe twoje opowiada- 
nie nie jest pustem szczekaniem! Nie 
mam ochoty kłócić się z kapłanami. i 
mogę to zrobić tylko w tym wypadku, 
jeżeli będę mógł liczyć na taką sumę, 
jaka wyrwie mnie z ich łap! 

— Dobrze, Ezdro, ja się zgadzam. 

Ale musimy działać szybko. Trzeba na 
jąć okręt i zebrać kilku ludzi. W So- 
rabie weźmiemy mego pomocnika Lar 
ri - Szczura i pojedziemy prosto na 
Pembę. Trzeba wziąć na wszelki wy 
padek trochę dynamitu,: bo może bę- 
dziemy musieli wysadzić skałę w po- 
wietrze. . 

    gotowkowe lokuje- 
my bezpłatnie na 
1-sze hipoteki miej- | 
skie lub ziemskie. |. 

LEKA3ZEJA, Cymbier do wynajęcia 
 GOZWIESEDEWOEKRE i į Chorony weneryczne 3 pokojowe mie zkanie   

  

DOKTÓR skórze | narządu mqo- ze wszelkiemi wygo- : 
tzowego. Mickiewicza dami. Wiadorość Kal- Dom „M KM. „Za= 

Zeldowicz 12, rėg Tat:rskiej przyj waryjska 31 u właś i-| chęta” Mickiewb- 
je 8—2 15 3-—8. 

15-54, 
ma 

Tel. 
  

Char  „Kkórue,  wene- 
ryczne, aarządów mo- 

  

ciela apteki prosić m.|  SZ8 1, tel. 5-03.       

  

czowych, od 9—-do 1, 
5—8 wiecz. 

DOKTOR 
zeLpowiczowa Mickiewicza 4, 
KOBIEC ы tel. 10-90. 

RYCZNE NARZĄDÓW „1 0 21 48 
MOCZOWYCH 

04: 12 —-2 į rod - 1-6 
ut. Mlcklewlcis 4. 

tel. 277. 

Dr. Kenigsbergo 
choroby skórne, Wene- 
rycine i moczopłciowe 

   

    

    

  

KOSMETYKA 
  

GABINET 
RACJONALNĘJ 

choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9-—1 
4—8 w. tel. 10-67. UE LZNCIEJ 
A e WILNO, MIEKIEWI- 

DOKTOR CZA 31 m. 4. 

Biumowiez AA Urodesiass 
‚ je, dosko- 

** gali, odšwieža, usuws 
ы jej skazy i braki. Masaż 

   

   

choroby wenery. 
skórne i moczopłe 

WIELKA # 
tel. 924, «od 

  

   

    

26. Sztuczne opalanie cery 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo 
bycze kosmetyki racjo 

  

DOKTOR 

Szyrwindt nalnej. 
choraby weneryczne, Codziennie od g. 10—8. 
skórne i moczopłciowe М 2ОВ 48. 

  

Wielka 19, ad 9 do ! 
3—7 

  

  

1 чиронинищииа Ки)е ргасу па 5Кго- 

* twarzy i ciała (panie) 

Ogród 
do wydzierżawienia, 
Antokolska 56 — 3; 
tamże mieszkanie na - 
lato ze  wszystkiemi 
wi godami 

Nr. 9. 

  

Buchalter 
(Ekspert) 

-— 7 dużą praktyką 
bankową Przemy- 
słowo-Handlowy i 

  

Dom murewany 
skanali, owany z 
wodociągiem о 3 
mieszkaniach z og- 
rodem owocowym 
około 300 sąż. kw. 
sprzedamy niedrogo 
Bom Mk. „ia 
chgia“ Pilcklewl- 

cza 1, te; 9-08. 

fabryczny, poszu- 

mnych warunkach 
zgodziłby się na 
wyjazd. Łaskawe 
oferty do Redakcji 

„Słowa 
„buchalter. 

      

    
„Zgubioną 

Książeczkę wkładkową 
Nr. 739 wydauą na 
nazwisko Natalji Ho- 
mowej przez В ink Go- 

  

L 

Chcesz otrzymać po- Spodarstwa krajowego 
'sadę? Musisz ukończyć w Lublinie unieważnia 

kursy fachowo - ko1es- Się. 
pondencyjne im. profe- 
sora Sekuto  icza War- Zgubiono 

szawa Žurawia, 12 Kur BBR IGBI. różn 

sy wyuczają listownie: psjążki КО 

buhalte ji,” achunkowo- ŠE Moi Broja a 

  
  

    

  

  

     

R EE a demi Ba aa wsi Wielka Lipa, ;miuy 
z е = i ów, pow.. Nieświ 

Dr LGinsber LO K A L E stenografji, na ki han“ ao ya EK U. 

Choroby +kėine, we- dlu, prawa, kaligrafii, Baranowicze. 

neryczite I moczopłcio- й pisania na maszynach, TA 
we. Wlieńska 3 od towaroznawstwa, — an- е 
S did TL Pokój gielskiego, francuskie- Zgubioną 
587, nieduży ze wszystkie-go, niemieckiego, piso- książkę wojskową wy- 

mi wygodami do wy- wni, gramatyki polskiej daną przez P. K. U. 

s najęcia osobie inteli- oraz ekonomii. Po u-Święciany na imię Ma- 

AKUSZETK { gentnej i solidnej. Pań- kończeniu e g z a m i n. ksymiljana Murawickie- 

ska 4 m. 4. Żądajcie prospektów. go unieważnia się. 
: = 

AKUSZERKA 4 pokoje Francais я 
ŚMIAŁOWSKA pokój służbowy, kuch- lekcje, konwersacja 

oraz Gabinet Kosmety- nia, nowoczesne urzą- korepetycje, pomoc POPIERAJCIE 
czny, usuwa zmarszcz- dzenia, 
ki, piegi, wągry, łupież, powodu 
brodawki, kurzajki, wy- wyjazdu. Zakretowa 7, 

padanie włosów. m. 14, oglądać 2—5. 
Mickiewicza 456. 

W oznaczonym dniu okręt odbił od 

brzegów Dżeddy. 
W Adenie podróżni przesiedli na 

okręt pasażerski, który kursował regu 

larnie pomiędzy Arabją a Zanzibarem 

W Mombassie. Tommy wysłała depe- 

szę do ojca i Traversa, wyznaczając 
im spotkanie w Zanzibarze. Skorzy- 
stała też z pobytu w rodzi nnem mie 
ście Loli, aby dowiedzieć się czegoś 
o niej, ale były to beznadziejne próby: 
kuzynka Antonia Pareiry zniknęła bez 
śladu. Tommy zmartwiona wróciła na 
pokład. W kilka godzin później okręt 
podniósł kotwicę i popłynął w kierun- 
ku Zanzibaru. 

Po obiedzie na okręcie usłyszano 
jakieś wystrzały, dochodzące z morza. 
Kapitan wszedł na mostek i przy jas- 
nem świetle księżyca ujrzał kołyszącą 
się na falach motorówkę. Okręt za- 
wrócił nieco j zbliżył się do samotnej 
łodzi. Stali w niej dwaj mężczyźni, któ 

rzy dawali jakieś niezrozumiałe znaki. 

Przy pomocy lin p rzyciągnięto moto- 

rówkę do okrętu. Dwaj nieznajomi 

wdrapali się zręcznie na pkład; byli 

to rosły, opalony mężczyzna w sile 
wieku, i młodzieniec. Zaledwie znaleź 
li się na okręcie, gdy powitał ich miły 

i dźwięczny głos: 

—- Dzień dobry, tatusiu! Co tu 
robicie? Czyż nie prosiłam was czekać 
na wiadomości ode mnie w Pandze? 
A tymczasem wy  podróżujecie sobie 
nocą po Oceanie Indyjskim! Zawsze 
mówiłam, że obu wam ufać nie moż- 
na! 

Ralf Veston roześmiał się: 

„. — Ależ przyjechaliśmy w twojej 

oddaje się z szkolna. 
służbowego stępna. Dowiedzieć — 

Cena przy- 

się od 2—4. Mickiewi- 
cza 44, m 20. L.0.P.P. 

sprawie, Tomasku, twoi przyjaciele 
Ezdra i Pareira płyną na tym statku 
przed nami, widzisz? Goniliśmy ich, 

ale oni nas zauważyli, i zaczęli strze- 
lać, kula zepsuła nasz motor i łódź sta 
nęła. 

— Ale może można poprawić mo- 
tor? 

— Myślę, że tak! 
— Doskonale, zaraz tu poprawią 

nam łódź į będziemy dalej polować. 
Idźcie na dół i posilcie się, a ja przy- 
gilnuję roboty. 

ROZDZIAŁ XVII. 

Przekleństwo Numy. 

Trzej ludzie w milczeniu stali na 

pokładzie. śledząc niecierpliwie zbiza 
jące się kontury wyspy Pamby. 

Po obfitej ilości whisky trzej o ma- 
ło co się nie pokłócili, uspokoiło ich 
jednak ukazanie się motorówki, która 

B uwagę ich w innym kierun- 
M 

Celnym wystrzałem odebrali swym 
prześladowcom możność dalszego po- 
ścigu. Ale nastrój ich zmienił się nag 
le. Wspólnicy milczeli ponuro. Wioś- 
larze pracowali wytrwale, czterej po- 
mocnicy Ezdry siedzieli, milcząc, na 

przedzie statku. Pareira, Ezdra i Lar- 
ri otoczyli stolik, na którym stały je 
szcze butelki i szklanki. Każdy z nich 
zajęty był własnemi myślami, ponure 

mi i złowieszczemi podejrzeniami. Pier 
wszy przerwał ciszę Larri - Szczur : 

— |Jak będziesz dzielił skarby, To 
niu? : 

— Ty dostaniesz tyle, ile ja ci dam 
— brzmiata sucha odpowiedž. 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“ Zamkowa 2


