
    

    

     
   

PRENUMERATA miesięczna 
przesyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. 

Pan profesor Ludkiewicz, omawia- 
jąc obecny kryzys rolniczy, dzieli więk 

. szą własność na trzy kategorje: pier- 
wszą stanowią majątki tak prowadzo- 
ne, że mogą nawet przy obecnej kon- 
junkturze dawać dochód. Drugą kate- 
gorją nazywa majątki, które acz bez- 
dochodowe, jednak mogą się utrzy- 
mać, wyczekując poprawy sytuacji. 
Do 'trzeciej zaś zalicza majątki bez- 
nadziejnie skazane na zagładę. Dla 
tych ostatnich nie widzi żadnego ra- 
tunku, proponując jedynie pewien kre- 
dyt parcelacyjny, któryby pozwolił na 
najmniej bolesne zlikwidowanie całej 
posiadłości. 

Nie przeczę, że mogą być wyjątko- 
we majątki, które dają dochód z eks- 
luatacji rolnej, choć takowych nie 
znamy pomimo, że tam, gdzie plan- 
tują buraki a więc położonych w stre- 
tach największej kultury i dochodo- 
wości, wołają wielkim głosem, że ban- 
kructwo jest nieuniknione. 

Jeżeli właściciele mają kapitały, 
to mogą z dochodów, lub samego ka- 
pitału czas jakiś pokrywać deficyty. 
Również, kto posiada las, może topić 
dochód z niego w morzu deficytu go- 
spodarstwa rolnego i czekać lepszych 
czasów. Jednak obecniė nawet las 
trudno spieniężyć i to za pół darmo. 

Podobno taka potęga, jak kom- 
„„pleks gospodarczo-przemysłowo - leś- 

ny. jaką jest ordynacja Zamojska, 
uskarża się na ciężkość kryzysu. Cóż 
dopiero mówić o innych? 

Kategorja druga, t. j., ta, która ma 
szanse bezdochodowegć  przetrzyma- 
nia kryzysu, wedle naszego mniema- 
nia nie egzystuje, a to dlatego, że 
przy zerze dochodu, właściciel nie ma 
z czego żyć i choć z tego powodu mu- 
Si się zadłużać, powiększając niedo- 
bór z roku na rok. Jeżeli do tej kate- 
gorji zaliczymy tylko właścicieli go0- 
spodarstw wyłącznie rolnych, to mo- 
żliwość przetrwania będzie zależała od 
tego, jak długo starczy kredytu z jed- 
nej strony, a z drugiej ile czasu bę- 
dzie mógł zjadać sam siebie, likwi- 

'_ dując częściowo inwentarz żywy, nie 
odnawiając inwentarza martwego, 
oraz zbierając wciąż zmniejszające 
się plony. 

Profesor Ludkiewicz określa go- 
spodarstwa chłopskie, jako zabezpie- 
czone przed bankructwem, gdyż taki 
gospodarz nie opłaca robocizny i każ- 
dy grosz ze sprzedaży produktów, jest 
jego czystym zyskiem, zaś prymityw- 
ność kultury rolnej nie "wymaga na- 
kładu kapitału. 

" Rozpatrując więc . 
wołane kryzysem gospodarczym, pan 
profesor dochodzi do wniosku, że 
pierwsze dwie kategorje nie potrzebu- 
ją pomocy, bo przetrwać mogą rów- 
nież gospodarstwa włościańskie mo- 
gą się bez niej obejść. Pozostaje więc 
kategorja trzecia, t. j. tych beznadziej- 

„” nych, którym należy przyjść z kredy- 
tem parcelacyjnym. 

Nie możemy się zgodzić na taki po- 
gląd, pełny kwietyzmu. Jak wyżej 

_ wspomnieliśmy, gospodarstwa obu 
pierwszych kategoryj potrzebują tej 
pomocy gwałtownie w postaci ulżenia 
ciężarów podatkowych i innych, któ- 
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położenie, wy- 
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tych niska dochodowość i brutto z 
hektara nie jest w możności wytrzy- 
mać. 

W naszej dzielnicy, o ubogiej gle- 
__ bie, fatalnych . warunkach  klimatycz- 
"_ nych, wymagających wobec krótkiego 

Okresu wegetacyjnego znacznie więk- 
szej ilości rąk i inwentarzy roboczych. 
płony przeciętne wynoszą przeciętnie 
na hektar ogólnej przestrzeni ornej: 
©ziminy 60 pudów, jarzyny 50 pud., 
okopowych 600 pud., co wynosi w do- 
chodzie brutto, po odtrąceniu 10 pud. 
na hą na nasienie, — 50 pud. żyta, 
40 pud. owsa, lub jęczmienia, zaś 100 
pud kartofli — 500 pud. (nie biorąc 
pod uwagę lat klęskowych, lub złego 
urodzaju). Według cen obecnych na 
naszej wsi żyto 2,5 zł. wyniesie 125 
zł. owies ż 2 zł. 80 zł., kartofle 4 60 

gr. — 300 zł. Jeżeli weźmiemy go- 
spodarstwo 100 h, to przy płodozasia- 

niu 12 polowym (bierzemy gospodar- 
_ stwo bardziej pozbijane), będziemy 
_ „mieli 36 h żyta, 24 h jarzyny i 12 h 

_ MKartofli. Reszta to ugory pod łubinem 

` 1/2 pola koniczyn, które dochodu nie 
dają, a idą na karm inwentarza. 

Gdyby więc cały plon spieniężyć, 
otrzymalibyśmy 4500 zł. za żyto, 1920 
za owies, lub jęczmień i 360 zł. za 
Kartofle, czyli razem 10.020 zł. docho- 

du brutto. 1 
Ciężary podatkowe, Świadczenia 

asekuracyjne i t. p. stanowią 32 zł. 
na hektar t. į. 3840 zł. na folwark, zaś 
Po odtrąceniu z dochodu brutto 7880 
złotych. 
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Konto czekowe P.K,O 

Jednak żyto idzie na rozchód jako 
ordynarja, pensja dla fornali i na chleb 
dla stołowników, owies conajmniej w 
połowie dla koni, kartofle zaś nie mają 
zbytu i są spożywane przez stołowni- 
ków i inwentarz, więc fikcyjny dochód 
w sumie 7880 zł. spadnie szeroko li- 
cząc do połowy t. į. do 359 zł. w go- 
tówce. Do tego dodać dochód z 20 
krów z produkcją 800 litrów t. j. 16000 
litr, A 20 gr. —- 320 zł. Ze sprzedaży 
10 wieprzy a 100 zł. — 1000 zł. 

Razem więc otrzymamy w gotów- 
ce 7700 zł.. — Jeżeli dodamy jeszcze 
drobne dochody z ptactwa, z sadu i 
t.j. szczodrze licząc 2.300 zł., to osiąg- 
niemy maksymalną cyfrę dochodu go- 
tówkowego 10.000 zł. Z tych 10.000 
zł. trzeba opłacić robotnika, stołowni- 
ków, pastuchów, podziennych, remon- 
tować inwentarz żywy, kupować żela- 
zo i narzędzie, opłacać majstrów, po- 
prawiać budynki, kupować smary, naf- 
tę, sól, skóry, lekarstwa, gwoździe i 
te tysiączne drobiazgi w gospodar- 
stwie niezbędne, okaże się, że nietylko 
te 10.000 wystarczyć nie mogą, by 
właściciel mógł przeżyć, ale nie star- 
czą grubo na pokrycie wydatków. 

Cóż mówić o tem, gdyż trzeba opła 
cać raty bankowe, procenty od dłu- 
gów prywatnych, lub ich spłaty? 

Nic więc dziwnego, że wszyscy 
rolnicy głosem wielkim wołają o po- 
moc i twierdzą, że giną. 

Co do pomocy  parcelacyjnej, to 
sprawa ta byłaby praktyczną, gdyL“ 
niezmiernie formalistyczne trudności 
nie przeczerpały od infinitum otrzyma- 
nia pieniędzy i gdyby płacono gotów- 
ką za wziętą ziemię, po cenach choć 
zbliżonych do normalnych. 

Lecz i tu sprawa się wikła: nie wy- 
starcza chęć sprzedawcy, trzeba by 
znalazł się chętny nabywca. 

Tych nabywców nie widać: gorzej, 
bo ci, co ziemię pokupowali i dali za- 
datki, wyrzekają się pieniędzy i zie- 
mi, bo w obecnych warunkach, nikt 
nie chce tracić pieniędzy na interes, 
który jeno straty przynosi. 

Oto ilustracja: w Kieleckiem przed 
paru tygodniami miał miejsce fakt na- 
stępujący. Pewien ziemianin dla uregu 
lowania swych interesów _ sprze- 
dał „amerykaninowi* kawał ziemi za 
8000 dolarów, pobierając 3000 $ za- 
datku. Nadszedł termin wypłaty resz- 
ty, zgodnie z aktem przyrzeczenia 
sprzedaży ale „amerykanin* powie- 
dział: „proszę sobie zatrzymać pienią- 
dze i ziemię a ja wolę stracić trzy ty- 
siące niż 8000. Właściciel mający nóż 
na gardle w postaci zobowiązania 
płatniczego, zapewnionego umową o 
sprzedaży, proponował zrzeczenia się 
z 5 należnych całych trzech, byle do- 
stač dwa, na co „amerykanin“ odpo- 
wiedział „niema glupich“. 

Z innego źródła donoszą, że chło- 
pi wyrzekają się po 1000 zadatkowych, 
bo nie chcą, lub nie mogą płacić za 
nierentowną ziemię. 

Wobec tego, ulgi, nawet ułatwiają- 
ce parcelację nie wiele pomogą. Chłop 
żądny ziemi, gdy daje ona dochód, 
nie kupuje jej, gdy uważa, że się mu 
ona nie opłaci. 

Z Lubelskiego donoszą, że przez 
marzec i połowę kwietnia Tow. Kre- 
dytowe wystawia codziennie na licy- 
tację po piętnaście majątków. Jeżeli 
nie mogą się utrzymać na ziemiach 
Kieleckich i Lubelskich, to cóż dopie- 
ro mówić o naszych, ubogich glebach 
i klimacie syberyjskim? Z obecnego 
stanu rzeczy wynika, że nie idzie u 
nas wcale o głód ziemi, jako takiej, 
ale o rentowny interes i gdy rentow- 
ności chłop dla siebie nie widzi, to tej 
świętej ziemi wcale nie łaknie. 

Spójrzmy na całą sprawę z punktu 
widzenia państwowego, zapominając 
na chwilę, że ziemianie są ludźmi, 
obywatelami kraju i jako tacy. winni 
posiadać nie mniejsze prawą od in- 
nych, gwarantowane przez Konstytu- 
cję a obalone przez  „prawomocne* 
ustawy sejmowe. 

Polska jest krajem, którego 70% 
ludności pracuje na roli, jednak rze- 
czywista ekploatacja ziemi ma miej- 
sce prawie wyłącznie w większych i 
średnich majątkach, gdyż drobna, a w 
ogromnej przewadze będąca, własność 
b. mało stosunkowo daje na wyżywie- 
nie miast i bodajże zupełnie prawie 
nie uczestniczy w eksporcie zbóż za- 
granicę, dając towar pośledniego ga-- 
tunku. 

Małe gospodarstwa dają na rynek 
jaja, wieprze, ptactwo i gorsze bydło 
rzezne. 

Im bardziej się ziemia drobi, tem 
mniej produkować może, a że u nas 
norma 5 h. jest przyjęta przy parcela- 
cji jako odpowiednia dla rodziny rol- 

  

  

- Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

niczej, więc też ku tej normie zdąża 
własność przy nieustających działach, , 
a upełnorolnienie dokonywało się też 
do pięcio-hektarowych działek. 

Cóż takie gospodarstwo wyprodu- 
kować może? A no tyle tylko „ile na 
przekarmienie' rodziny gospodarza, je- 
go konia, krowy i kilku owiec starczy 
i to w najlepszym razie. Na naszych 
Kresach, u gospodarzy na 8—10 h. też 
brak bywa chleba, a o grosz też nie 
łatwo o ile postronnych zarobków nie- 
ma, w większych majątkach. 

Dosyć porównać wsie, leżące przy 
wielkich majątkach z wsiami, które 
tylko innemi wioskami są otoczone. 
Rzuca się w oczy daleko większa za- 
leżność pierwszych. Zresztą sami wła- 
šciciele twierdzą, że jak niema dwo- 
ru, to jest bardzo źle, „bo gdzież 
człowiek zarobi?*. 

Nieszczęsna polityka agrarna wpę-= 
dza Polskę do rzędu państw  rolni- 
czych, które staną się niebawem im- 
porterami zbóż. Zniszczyć wielkie i 
produktywne fabryki rolne b. łatwo, 
ale je odbudować i Salomon by nie 
potrafił. jak Polska będzie wyglądała, 
gdy już dworów nie będzie, gdyż nie- 
tylko parcelacją się je niszczy, ale i 
przez system podatkowy, o którym je- 
den z dygnitarzy powiedział, że jest 
najskuteczniejszym środkiem  wywła- 
szczeniowym, bez wywłaszczenia usta 
wowego i musi być użyty, bo przecie, 
nie jest do pomyślenia, by ziemiań- 
stwa egzystencję można było talero- 
wać. 

System ten sam, jak w Rosji: tam 
w 2-ej Dumie Aleksiūski wołał: 
„otoradit* ziemlu 300.000 pomieszczy- i 
ków krepostnikow, — ziemlu dać na- 
rodu — no i dziś nie ma pomieszczy- 
ków, lud ma ziemię, a chłop i robot-- 
nik z głodu mrze. Przecie nie o ziemię 
chodziło, ale o rewolucję, a więc i o 
usunięcie warstwy  antyrewolucyjnej. 
Tam drogą gwałtu rewolucja się od- 
była, u nas warstwę ziemiańską usu- 
wa się w tempie wolniejszem, środ- ° 
kami mniej drastycznemi, tem  nie- 
mniei zupełnie skutecznemi. 

Widocznie jednak to tempo wydz- 
je się być ludowcom za powolne. 
W 10-ciu latach przeszło we włada- 
nie drobnej własności ponad 3.000.000 
h ziemi uprawnej, ale z pewną za nią 
zapłatą, zjednoczone stronnictwa ludo- 
we, rzekomo nie bolszewickie, wspie- 
rane przez socjalistów wbrew intere- 
som robotniczym, ale w interesie re- 
wolucji, wniosły projekt konfiskaty 
wszystkich majątków bez wynagro- 
dzenia t. j. w duchu rosyjskim, przy- 
czem do 200 h zamierzają coś płacić, 
ale ile i czem, to nikt nie wie, a ra- 
czej wiemy dobrze, bo bezwartościo- 
wym papierem. - 

Mąż stanu, zdający sobie spraw 
ze skutków, jakie pociąga za sobą 
zniszczenie warsztatów wielkich w rol 
nictwie, nie powinien iść po drodze 
schlebiania  instynktom zachłannym 
pożądliwości, jako linji najmniejsze- 
go oporu į zyskania popularności cie- 
mnej masy. Również powinien przewi- 
dzieć i zrozumieć, że pod fałszywą 
banderą przemycają się materjały wy- 
buchowe dla rewolucji socjalnej. 

Jeżeli policja państwowa, aparat 
śledczy i sądowy wytęża siły by prze- 
ciwdziałać robocie wywrotowej, to 
wprost niezrozumiałem się staje, po- 
pieranie reform, oraz urządzeń socjal- 
nych, które drogą najprostszą do prze 
wrotu prowadzą. 

Konserwatyści to widzą jasno i ma- 
ja obowiązek głos ostrzegawczy pod- 
nosić! Są i między nimi wprawdzie 
słabi duchem, którzy wolą milczeć, lub 
udawać zwolenników reform przeciw 
własności wogóle, a ziemskiej w szcze 
gólności skierowanych, myśląc że wilx 
niedrażniony nie będzie ich tak mocno 
kąsał, ale tacy ludzie nie zasługują 
na szacunek u swoich a są szyderczo 
traktowani przez przeciwników. 

Wprawdzie widzieliśmy przykłady 
wielkich fabrykantów  mieniących się 
być srogłemi socjalistami, ale ci mi- 
ljonerzy mieli to stanowisko sowicie 
opłacone, bo żaden robotnik przeciw 
uznanemu  leaderowi, a 'często i po- 
słowi w parlamencie nie śmie głosu 
podnieść, ale w stosunkach agrarnych 
nawet takie spryciarstwo nie może po- 
płacać. : 

Są dziwni ludzie, którzy wolą 
sprzeniewierzyć się nietylko własne- 
mu interesowi, ale i interesowi Pań- 
stwa w chorobliwej obawie, wprost 
panicznym strachu, by ich nie nazwa- 
na žubrami, czy też mamutami. Nie 
rozumieją tacy ludzie, że się ośmie- 
szają przed tymi, którzy „na tej ich 
słabostce spekulują. 

Że każde słowo uczciwej prawdy 

PRZEDSTAWICIELS 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. NIESWIEŽ — ul. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzyński. 

TWA: 
Ratuszowa -— Księgarnia įažwiūskiego. 

NOWOGROÓD£EK —- Kiosk St. Alichalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spč 
PIŃSK — Księgarnia Polska 
POSTAWY — Księgarnia Pc = 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ui. Mickiewicza 13. | 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 8 

iz, Naucz. 
t. Bednarski, 

Macierzy Szkolnej. 

  

   

'dzo duże znaczenie. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 —- K. Tarasiejski. 

    

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 5 gi raż 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 
  

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske | 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. : 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

   

    

NIE NISZCZMY [mi wołaien nadwycajiej sei Sejmy. 
Rezultaty konferencji na Zamku 

WARSZAWA. 16. IV. (tel. wł. 
„Stowa“). Wczorajszeį konierencji Pa 
na Prezydenta z premjerem Siawkiem 
przypisują w kołach politycznych bar- 

Według wiado- 
iności ze sier politycznych, premjer 
Sławek przedstawił Panu Prezydento- 
wi dekret o zwołaniu Sejmu na sesję. 
nadzwyczajną. Dekret ten ogłoszony 
będzie prawdopodobnie już w najbliż- 
szych dniach. Według przyjętych obec 
nie zwyczajów, w dekrecie wskazany 
będzie cel, dla którego zostanie zwo- 
łany Sejm i Senat. Celem tym będzie 
ratyfikacja francuskiej kolejowej umo- 
wy pożyczkowej. Wiceminister Koc 

Hiszpania pod rządami republikanów 

wyjechał do Paryża sfinalizować po- 
życzkę, wyposażony w szczegółowe 
instrukcje i definitywne decyzje rządu. 
Innych spraw, poza ratyfikacją pożycz 
ki, Sejm na tej sesji podejmować nie 
będzie, to też potrwa ona zaledwie kil- 
ka dni. 

Po zakończeniu tej pracy sesja bę 
dzie zamknięta, jednak wkrótce po tej 
pierwszej sesji ukazać się ma znowu 
dekret Pana Prezydenta, zwołujący 
Sejm na drugą sesję nadzwyczajną. Na 
tej drugiej sesji rząd przedłożył cały 
szereg ważnych ustaw. Sesja ta zwoła 
na będzie w końcu maja. Nie jest wy- : 
kluczone że na tej drugiej sesji podjęte 

Przyjazd członków nowego rządu 
MADRYT. (PAT) — Członkowie nowego rządu przybyli wczoraj wie- 

czorem do Paryża. Witano ich z niesłychanem entuzjazmem. Ministrowie u- 
dali się natychmiast na posiedzenie rady ministrów. 

Bunty więźniów, rozruchy uliczne i strajki 
SEWILLA. (PAT). — Przed koszarami artylerji zebrali się komuniści, 

domagając się wydania im broni, mającej być użytą przeciwko: gwardji oby- 
watelskiej. Maniiestanci zaczęli strzelać do gmachu koszar, na co wojsko 
1ównież odpowiedziało strzałami. Następnie komuniści splądrowali sklep. W 
związku z temi zajściami ogłoszony został w mieście stan oblężenia. 

WALENCJA. (PAT). -- Zbuntowali się więźniowie, przebywający w 
tutejszem więźieniu. Władze usiłowały w sposób pokojowy zapanować nad 
nimi, gdyż więźniowie steroryzowali dozorców i zabrali broń. Ostatecznie 

BILBAO. (PAT). — Liczni manifestanci 

gubernator .wypuścił więźniów tymczasowo na wolność. 

MALAGA. (PAT). — Tłum zniszczył 
„Union Mercantil“ i podpjalił gmach, 

bedą także prace nad zmianą konsty- 
tucji. 

W związku z wiadomością o nad- 
zwyczajnych sesjach sejmowych  do- 
wiadujeiny się, że sprawy te były о- 
mówione i ustałone w dniu wczoraj- 
szym na konierencji obu marszałków 
Izb u premjera. Dziś dalszych kon- 
ferencyj w tej sprawie nie było. Jak 
słychać, pierwsza sesja zwołana ma 
być podobno na dzień 2 maja, termin | 
zaś następnej uzależniony jest od 2а= 
kończenia sesji Rady Ligi Narodów, 
która zwołana jest na ddzień 18 maja. 

  

KRÓL ALFONS PRZYBYŁ DO 
MARSYLJI : 

MARSYLJA. (PAT) — W uzupei- 
nieniu szczegółów o przyjeździe króla 
Alfonsa donoszą: Krążownik „Principe | 
Alfons" przybył do portu o godzinie 6 
rano. й 

Krėl Alfons, ubrany po cywilnemu, 
przeszedł przed frontem zalogi, šciska- | 
jąc ręce oficerom i żegnając się Zz admi | 
rałem Riverą, byłym ministrem mary- | 
narki, który towarzyszył krółowi od 
Kartageny. Następnie król zajął miej- 
sce w łodzi motorowej, która odwio- 
zła go do brzegu i powróciła na krążą © 
wnik. Towarzyszący królowi książe 
Miranda zawołał: taksówkę, którą 
przez opustoszałe ulice miasta udano 

  

doszczętnie lokal dziennika s;e go hotelu. 3 

w którym się lokal znajdował. ° Za królein udał się z portu jeden z 
zajęli szturmem więzienie i dziennikarzy, lecz król uprzejmym ge 

wypuścili wszystkich więźniów na wolność. 

LONDYN. (PAT). — Agencja Reutera dowiaduje się, że w Barcelonie 
miały miejsce rozruchy. Ludność miasta samorzutnie wypuściła wszystkich 
więźniów. Proklamowany został strajk generalny. 

Zapowiedź terroru 
MADRYT. (PAT). — Mają być wszczęte trzy procesy, mające na celu 

ustalenie odpowiedzialności za nieszczęścia, które spadły w ostatnich cza- 
sach na Hiszpanię. Przewidziane są surowe kary w stosunku do osób, oskar- 
konych o wywożenie z kraju w ostatnich czasach większych kapitałów. 

MADRYT. (PAT). — Hiszpańska rada ministrów postanowiła rozpa- 
trzyć kwestję odpowiedzialności za klęskę marokańską w roku 1921, dalej 
sprawę dojścia do władzy dyktatury oraz sprawę egzystencji kpt. Galana, 
Garci i Fernandeza po grudniowych zajściach w Jaca w roku 1930. Opinja 
publiczna przyjmuje z optynizmem i zadowoleniem zarządzenia nowego 
rządu. Przewidują, że w przyszłych wyborach większość republikańska bę- 
dzie przytłaczająca. Rządy Urugwaju i Meksyku uznały w słowach pełnych 
sympatji nowy ustiój państwowy Hiszpanji. W najbliższym czasie spodzie- 
wane jest uznanie ustroju republikańskiego przez Argentynę. 

Skład rządu katalońskiego 
BARCELONA. (PAT) -— Ostateczny skład republikańskiego rządu ka- 

talońskiego jest następujący: premjer — Macia, polityka Ventura Gassol, 
oświata — Raphael Campalans, obrona — Jean Casanovas, gospodarstwo 
narodowe i prasa — Manuel Serra Moret, skarb — Giralt, 
Carrasco. 

idzie socjalistom nie w smak, to się 
dziwić nie należy, a że oni nie krępu- 
ja się w środkach, by dopiąć celu, to 
też nie ulega wątpliwości. 

Leader socjalistów w Dumie rosyj- 
skiej. poseł Giegieczkow wypowiedział 
takie zdanie: .,dziwni ludzie konser- 
watyści („wy prawyje*) jesteście u 
władzy, widzicie, że przygotowujemy 
rewolucję i. mając siłę, nas nie zdusi- 
cie, my jak do władzy dojdziemy, tych 
ceremonji z wami nie będziemy robić!* 

No i nie robili, aż przyszli je- 
szcze lepsi i ich wyrżnęli a teraz ci 
najlepsi zjadają się wzajemnie. 

Widząc szkodliwość zniszczenia 
większego rolnictwa w stałym kierun- 

ku polityki gospodarczej, widząc 
zgubne skutki dla Państwa, szczegó|- 

nie w dobie obecnego kryzysu, nie 
likwidację większych fabryk rolni- 
czych należy popierać, lecz na ratowa- 
nie tych warsztatów. Być może, że p. 
A. nie może się na warsztacie utrzy- 
mać jako na całości, ale należy użyć 
wszelkich wysiłków by p. B., zdolny 
do jego prowadzenia na niem osiadł, 
spełniając zadanie żywiciela ludności 
miast i fabryk i dostarczyciela pienię- 
dzy do kraju za eksportowane pro- 
dukty. 

Niemcy to dobrze rozumieją i na 
utrzymanie większych gospodarstw 
łożą niezmiernie dużo, rozumiejąc, że 
bez ich utrzymania, grozi krajowi w 
przyszłości ruina. 

Dotąd nikomu do głowy nie przy- 
chodziło, by burzyć duże przędzalnie 
i zamienić np. pięć tysięcy wrzecion 

komunikacja 

maszynowych na pięć tysięcy  koło- 
wrotków, by na nich tyleż kobiet przę- 
dło i zarabiało. Dlaczego chcą dużą 
fabrykę rolniczą zniszczyć, by wytwo- 
rzyć większą ilość takich kołowrot- 
ków rolniczych, które ani jakością, ani 
ilością, ani wartością swych wyrobów 
tamtym dorównać nie mogą? Poco ni- 
szczyć olbrzymie kapitały w  mająt- 
kach tkwiące w postaci budynków, 
meljoracji i inwentarzy, by wydać mi- 
ljardy na nowe, gorsze i bez porów- 
nania liczniejsze, a więc bardziej ob- 
ciążające rolnictwo budynki? 

Żaden ekonomista, wolny od par- 
tyinych poglądów, takiego postępowa- 
niaby nie zalecił, tembardziej, że w 
ogólnej sumie małe gospodarstwa 
znacznie mniej zatrudniają rąk i mniej 
dają zarobków od wielkich i intensyw- 
nych fabryk rolniczych a temu zaprze- 
czyć nikt rzeczowo nie potrafi. 

Skurczenie się większej własności 
już tak daleko poszło, że są dziś ca- 
łe połacie kraju, gdzie dworów wca- 
le niema; jakiż tam okrutny widok dla 
rolnika i jak znać ogólny upadek kul- 
tury! е 

Dziwna rzecz: kraje dzikie nie zna- 
ja ani większej własności rolnej, ani 
fabryk rolniczych t. j. dużych kapitali- 
stycznych gospodarstw rolnych. W 
miarę postępu kultury i intensyfiko- 
wania metod uprawy, duże gospodar- 
stwa wypływają na widownie, odgry- 
wające wybitną rolę w życiu ekono- 
micznem państw i narodów. 

Sądzić więc należy, że zjawisko 
odwrotne prowadzić musi do zaniku 
kultury i upadku ekonomicznego. Ob- 

St
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stem prosił go o oddalenie się. Książę 
Miranda oświadczył, że król Alfons za- 
chował w całości swe prawa do 'tro- 
nu, a opuścił Hiszpanję jedynie dla u-- 
niknięcia wojny domowej. Król prag= 
nie pozostawić narodowi możność ©0- 
statecznego swobodnego wypowiedze- 
nia się w wyborach do parlamentu i 
zastosuje się do woli narodu. : 

Król opuścił Marsylję o godzinie 12 
w południe i udał się do Paryża celem — 
spotkania się z rodziną. Krążownik | 
„Principe Alions* wkrótce po wylądo- - 
waniu króla odpłynął z powrotem do. 
Hiszpanii. T 

PARYŽ. (PAT). — Krėlowa hi- 
szpańska z infantami i  infantkami 
przybyła na dworzec d'Orsay o godz 
nie 9 min. 15. Przybycie dostojnych = 
gości wywołało wzruszające manifesta — 
cje ze strony tutejszej kolonii hiszpań- — 
skiej. Królowa powitana była na dwor | 
cu przez osobistego sekretarza prezy 
denta Doumergue'a, nuncjusza apostoł | 
skiego, ambasadorów Hiszpanji w Pa- 
ryżu i Brukseli, wyższych funkcjonar- | 
juszy ambasady hiszpańskiej i wiele 
innych osób. * 
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serwacja naszego życia w Polsce w | 
krótkim, gdyż zaledwie  dziesięciolet- 
nim okresie, stwierdza 'ten fakt wy- 

bitnie. > 
„ Im które państwo jest więcej rol- | 

nicze, tem jaskrawiej się uwydatnia 
katastrofalny dlań skutek niszczenia 
większej własności rolnej. 3 

O ile jeszcze rozum państwowy i 
racja stanu zahamują — i to natych- | 
miast niszczenie większych gospo - 
darstw, to może ostatecznej klęski da 
się uniknąć. Idąc dalej w tempie i kie- 
runku obecnym, dojdziemy w parę lat _ 
do katastrofy. „Nie będzie większych — 
gospodarstw, . będących solą w oku 
tym i owym, ale nie będzie * chleba, | 
nie będzie zarobków dla ludności | 
wiejskiej, dla której nawet po kawa- | 
łeczku ziemi nie starczy, ale za to 
liczba bezrobotnych wzrośnie, bo wie- 
le fabryk stanie tracąc klientelę na 
wyroby, których drobna własność n 
potrzebuje, ale zjawia się mały szereg 
bezrobotnych miejskich. Kto i z czego. 
da im pomoc? Wątpić należy, by ol 
brzymia ilość posłów stronnictw. ra 
dykalnych chłopskich uchwalała mn 
ten cel ze swojej kieszeni wygórowa: 
ne podatki. 

A więc do jakich rezultatów doj 
dziemy? Czy oczy się otworzą by w 
dzieć i uszy, by słyszeć, czy też pozo: 
staniemy głusi i ślepi aż piorun ude 
rzy? Nie niszczyć tego, co jest, ale 
ochraniać wszelklemi siłami požytecz- 
ne fabryki rolnicze — to jest jedyna 
polityka, godna wielkiego państwa, 
jakiem jest i pozostać musi Polska. | 

St. Wańkowicz 
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SLONIM 

— Zebranie organizacyjne Komitetu Ob- 
chodu Rocznicy Konstytucj 3-go Maja. 
Z inicjatywy słonimskiego wydziału powia- 
łowego zostało zwołane na dzień 16 bm. 
osiedzenie przedstawicieli inst,tucyj i or- 
anizacyj społecznych tudzież władz cywil 

„Aych i wojskowych, jakoteż duchowieństwa 
ww celu powołania do życia komitetu obcho- 
du rocznicy Konstytucji 3 Maja. Na posie- 
dzeniu tem zostanie ak Komitet i u- 
stalony będzie w ogólnych zarysach pro- 
gram obchodu. 8 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferen 
cyjnej starostwa o godz. 18. Rai. 

— Wybór delegatów na Il--gi zjazd 
aniast. woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego. 
Na ostatniem posiedzeniu rady miejskiej m. 
Slonima powzięto uchwałę delegowania па 
zjazd burmistrza p Wł. Jelskiego i radnych 
pp. Walentego Starosteckiego i Izaaka Ra- 
duńskiego. 

— Budżet miejski jeszcze nie uchwa- 
łony. Rada miejska dotychczas nie rozpa- 
trzyła budżetu miasta Słonima z powodu 
sieprzedłożenia jego przez Komisję Finanso 
wę. Ostatnio wydział powiatowy wyznaczył 
piekluzyjny termin uchwalenia budżetu w 
terminie czternastodniowym. Posłużyło to 
powodem powzięcia przez radę miejską u- 
chwałv, wzywającej komisję do przedłoże- 
nia budżetu do dn. 15 bm. gdyby w tem ter 
minie budżet nie był rozpatrzony, rada miej 
ska przystąpi do rozpatrywania go w prze 
dłożeniu magistrackiem. 

NOWO - ŚWIĘCIANY 

LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z ukazaniem się wzmianki w 

mr. 81 gazety „Słowo pod tytułem „Nowo- 
Święciany. „Nasze stosunki”, uprzejmie pro- 
szę pana Redaktora o zamieszczenie w naj- 
bliższym numerze poczytnego pisma Pana 
niżej podanego sprostowania. L 

Nieprawdą jest, iż ja — vice - Burmistrz 
m. Nowo - . Święciany N. Michałowski w 
dniu 27 marca rb. rzekomo w Urzędzie Ma- 
gistratu i w godzinach urzędowych w sta- 
mie nietrzeźwym, za oszczerstwo znieważy- 

<łem czynnie sekretarza Nadleśnictwa Świę- 
tiańskiego p Butlera. Natomiast prawdą jest, 

„że w dniu 27 marca rb. o godzinie 7 wie- 
czór w lokalu prywatnym, a nie w urzędzie 
Magistratu i będąc, _ w charakterze osoby 
prywatnej, jako członek byłego Zarządu Stra 
ży Ogniawej, zostałem znieważnoy przez p. 
Butlera, rzuconym oszczerstwem pod adre- 
sem moim i byłego Zarządu Straży Ognio- 
wej. Będąc bardzo dotknięty oszczerstwem 
rzuconym przez p. Butlera i nie mogąc za- 

nować nad sobą, w obronie swojego do- 
0 imienia oraz honoru zareagowałem, 

wymierzając p. Butlerowi policzek. 
Nadmieniam, iż jednocześnie sprawę prze- 

ciwko autorowi artykułu „Nasze stosunki" 
B. Kremskiemu za oszczerstwa, umieszczo- 
ne w prasie, skierowałem na drogę sądo- 
wą. 

> N. Michałowski. 
m N. Święciany dn 16 kwietnia 1931 r. 

Treść tego listu zakomunikowaliśmy p. 
B. Kremskiemu, który ponosi odpowiedzial- 
mość za ogłoszone w korespondencji fakty, 
%ompromitujące p. N. Michałowskiego. 

W odpowiedzi otrzymaliśmy od p. Krem 
skiego list następującej treści: 

"Do Redakcji „Ech Krajowych”. 

Szanowny Panie Redaktorze, 
Z wielką przyjemnością dowiedziałem 

się o tem, że p. Michałowski _ skierował 
sprawę do sądu, oskarżając mnie o rzekome 
oszczerstwo. Będę mógł na rozprawie są- 
dowej przedłożyć szereg dokumentów, 
stwierdzających prawdziwość mych słów, 
oraz powołać się na licznych świadków, któ 
rzy uzupełnią podane przeze mnie fakty i 
wszechstronnie oświetlą publiczną  dziatal- 
wość p. Michałowskiego. 

Na zakończenie nie mogę nie wyrazić 
zdziwienia, iż p. Michałowski pociąga mnie 
do odpowiedzialności za „oszczerstwa”, za- 
warte w artykule p.t. „Nasze stosunki”, po 
mijając artykuł p.t. „Nasi działacze” („Sło- 
wo“, nr. 73 z dn. 29 marca rb.) W artykule 
tym są zarzuty znacznie poważniejsze. Mam 
fadzieję, iż p. Michałowski zechce w swej 
skardze przed sądem uwzględnić i te za- 
rzuty. 

Z powaażniem B. Kremski. 
Wilno, 15 kwietnia 1931 r. 

NOWA-WILEJKA 
—- Podziękowanie. Związek Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet w Nowej Wilejce składa 
drogą  Magistratowi m. N, - Wilejki, 

wszystkim ofiarodawcom za dary w produk- 
tach i w gotówce, a w szczególności WP 
Arnoldowi Mozerowi za zawsze chętną i 
hojną pomoc, bądź to przez bezpłatne udzie 
łanie sali fabrycznej na urządzenie różnych 
imprez dobroczynnych, bądź to za dary w 
otówce, oraz za ostatnio wręczone na urzą 
zenie „Święconego* dla biednvch zł. 320, 

— serdeczne podziękowanie i „Bóg zapłać”. 
. Dary te umożliwiają Zw. Pr. Obyw. Ko- 

biet prowadzenie i utrzymanie Ochronki im. 
ks. Biskupa Bandurskiego, w której znaj- 
dzie 30 najbiedniejszych dzieci pomieszcze 
nie, opiekę i wyżywienie. Zarząd 

  

BARANOWICZE 
—- Duże prace budowłane., Dowiadujemy 

się, że pomimo ciężkiej sytuacji gospodarczej 
i ogółnego kryzysu, w bieżącym sezonie bu 
dowlanym zostanie rozpoczęta budowa sze- 
regu gmachów w Baranowiczach, a miano- 
wicie: Szpitala powiatowego, rzeźni miej- 
skiej, urzędu  pocztowo - telegraficznego, 
kościoła Oraz wykończony będzie budynek 
monopolu tytoniowego. 

Ogólne koszta budowy wspomnianej prze- 
kraczają kwotę 1000000 zł. i zostanie rozpo 

WOŁKOWYSK. 
„— Pożegnanie starosty Kazimierza 

Eustachiewicza. W ubiegłą sobotę (18 bm.) 
odbyło się w Wołkowysku pożegnanie p, 
starosty Kazimierza Eustachiewicza, który 
przez czas kilkuletniego pobytu swego zdo 
iał sobie zaskarbić szacunek i uznanie miej- 
scowego społeczeństwa i podległego perso- 
nelu. Dlatego też społeczeństwo tamt. grem 
jalny wzięło udział w raucie, na którym że. 
gnało go z prawdziwym żalem jako dobrego 
administratora, samorządowcę i społecznika, 

P. starosta Eustachiewicz zdał już  u- 
rzędowanie  nowomianowanemu _ staroście - 
wołkowyskiemu p. Kaczmarczykowi (b. sta 
roście białostockiemu) sam zaś udaje się 
w dniach najbliższych do Płocka dla objęcia 
starostwa. 
  

ANKIETA 
KONST*TUCYJNA 
W odpowiedzi na ankietę konstytu 

cyjną nadesłał swoją opinję prof. Du- 
banowicz „ojciec* dzisiejszej ustawy 
konstytucyjnej. 

Jako przewodniczącemu komisji 
konstytucyjnej Sejmu Ustawodawcze- 
go i sprawozdawca generalny obowią 
zującej obecnie konstytucji, prof. Du- 
banowicz przyznaje, że dzieło to, da- 
lekie od doskonałości, wymaga napra- 
wy i stopniowego doskonalenia, uwa- 
ża jednak, że warunki prawdziwej i 
rzeczywistej naprawy jeszcze nie doj- 
rzały. 

Przeciwstawiając się powierzcho- -. 
wnemu i jednostronnemu zapatrywa- 
niu t.zw. historycznej szkoły krakow- 
skiej, iż głównym a nawet jedynym po 
wodem upadku dawnej Rzplitej był 
brak silnej egzekutywy rządowej i 
pizesadna wolność obywateli, * autor 
podnosi jako najważniejszy warunek 
siły państwa poszanowanie prawa oraz 
zmysł prawnopolityczny obywateli we 
wnątrz państwa. 

„Zanik zmysłu prawa — pisze — w 
życiu prywatnem i publicznem, zastą- 
pienie prywatną i swawolą prawdziwej 
wolności obywatelskiej wspartej na 
prawie, wiedzie z nieubłagalna konie- 
cznością do zakorzenienia się najzgu- 
bniejszych urządzeń państwowych, na 
których nie znajduje należytego opar 
cia ani porządek i rozwój wewnętrz- 
ny ani obrona nazewnątrz*, Dzieje o- 
statnich lat pięciu nie przygotowały 
Polski, zdaniem autora, do wielkiego 
dzieła trwałej naprawy. 

W szczegółowej części swej opinii 
zwraca prof. Dubanowicz uwagę na 
zbył obszerne uwzględnienie w ankie- 
cie jednych zagadnień (np. zastępstwo 
Prezydenta, kwestje regulaminowe) a 
niedostateczne uwzględnienie innych 
(gwarancje równowagi ustroju i pa- 
nowania prawa,a stosunek obu izb), 
poczem wypowiada się konkretnie za 
pozostawieniem dotychczasowej  for- 
my wyboru Prezydenta, gdyż zniesie- 
nie elekcji obok zabezpieczenia prac 
Sejmu i ustanowienia rządów  polity- 
cznie przed Sejmem odpowiedzialnych 
było najgłębszą i dobroczynną treścią 
konstytucji 3-g0 maja. Zastępstwo 
Prezydenta proponuje powierzyć ko- 
legjum z prezesa Rady Ministrów, 
Marszałka Senatu i pierwszego preze 
sa Sądu Najwyższego. Co do upraw- 
nień Prezydenta wobec Sejmu i Sena- 
tu proponuje dodanie postanowień ze- 
bezpieczających użycie ich jedynie do 
oczywistych i niewątpliwych celów do 
bra państwa, taksamo proponuje — о- 
graniczenie prawa Prezydenta do wy- 
dawania dekretów do wypadków na- 
głej i niewątpliwej konieczności pań- 
stwowej oraz usunięcia niejasności i 
sprzeczności, jakie po ostatniej zmia- 
nie konstytucji wkradły się do przepi- 
sów określających tok i terminy prac 
ustawodawczych. 

Wielkanoc na Riwierze 
Przed  uporczywą, powracającą 

wciąż zimą schronić się gdzieś, u- 
ciec... Zapomnieć, co to grypa, katar, 

" przeziębienie! 
Wygrzać się nareszcie na słońcu. o- 

detchnąć pełną piersią? „Ale jak i 
gdzie? — Pójść trzeba wiośnie na 
spotkanie, daleko poza Alpy, nad lazu 
rowe morze Śródziemne. 

Wiatry północne tu nie dochodzą, 
wszystko kwitnie i zieleni się. 

Słońce, które u nas patrzy jeszcze 
zukosa, tu wysoko się wznosi i oży- 
wia każdy zakątek, 

Ruch na Riwjerze zazwyczaj wiel 
ki, wzmógł się jeszcze bardziej w o- 
kresie przedświątecznym. — Między 
Niceą a Monte - Carlo mknie nieprze- 
twany sznur samochodów, wille i pen 
sjonaty zapełniają się gośćmi. 

Sklepy otwarte do późnego wie- + 
czora — wszyscy robią zakupy, 

Normalnym trybem płynie życie w 
Kasynie. Codzień przynoszą tu tłumy 
swój haracz , z którego drobną część 
zabierą któryś ze szczęśliwych graczy. 
Reszta pozostaje  zgarnięta przez 
krupiera. 

Księstwo Menaco' żyje z tego, daje 
swoim obywatelom wszelki luksus, ob 
chodzi się bez potlatków! Bo i poco? 
Regularnie i czystem złotem zapłaci 
wszystko obladowany  dolarami Ame- 

_fykanin, którego yacht stoi w porcie 

— lub bogaty snob, który odbije to 
potem w swoim „interesie*. 

Tłumu „drobnych rybek”, grających 
resztkami, i „zawodowo* nie bierze 
się tu w rachubę. 

Pizyplyw gości zwiększył ilość a- 
trakcyj. Zaledwie uporano się z boga- 
tem corso kwiatowem, w którem pier- 
wszą nagrodę zdobył olbrzymi wóz 
— tonący w białych kwiatach — ró- 
żach, kaljach i goździkach i przed- 
stawiający — „Wizję wiosny” — już 
barwny tłum podążył na zamknięcie 
„Psiej wystawy*, — aby podziwiać 
potworki kudłate, strzyżone, ondulo- 
wane i z manicure!. 

Atrakcje w Monte - Carlo nie ma- 
ją jednak pełnego blasku. Zbyt blizko 
jest tu denerwujący magnes złota, 
zbyt głośny jest brzęk pieniądza. 

To też lepiej oderwać wzrok od 
wspaniałych, w dzień i w nocy bły- 
szczących w świetle słońca lub re- 
flektorów, gazonów przed Kasynem, 
i pomknąć brzegiem morza ku Nicei. 
Ongiś, „za dobrych czasów, przedwo- 
jennych*, był tu tramwaj, — dziś e- 
legancki i miękki „autocar* pędzi z 
zawrotną szybkością po asfaltowej 
szosie nad morzem. 

Niżej sunie otulony woalem pary 
„rapid” lub „luks*, — Wijąca się nić 
szosy prowadzona jest z jednej strony 
w gór” z drugiej w błękit morza. 

  

L CHA KRAJOWE Dymisja komisarza generalnego Rzpl tej 
w Gdańsku 

WARSZAWA. PAT. —- Prezydent Senatu w. m. Gdańska dr. Ziehm, 
złożył w dniu 10 b. m. ustną i pisemną deklarację u wysokiego komisarza 
Ligi Narodów w obecności komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
ministra Strasburgera, że zostaje wniesiona rewizja procesu przeciwko prze- 
stępcy, który zamordował polskiego urzędnika Styrbickiego i został przez 
sąd gdański od wszelkiej odpowiedzialności uwolniony. 

Okazało się, że w momencie, kiedy prezydent Senatu składał to oświad 
czenie, wniosek prokuratora o rewizję procesu był od paru dni cofnięty, co 
było trzymane w tajemnicy. Fakt ten zbiegł się z szeregiem napadów na 
obywateli polskich w Gdańsku. Sprawcy zostali dotąd nieukarani, lub nie- 

wykryci. 3 
Komisarz generalny Rzeczypospolitej Polskiej p. minister Strasburger 

oświadczył, że nie może przyjąć do wiadomości niezgodnych z prawdą ofi- 
cjalnych oświadczeń prezydenta Senatu Ponieważ jednocześnie nie ma w 
ręku środków obrony życia i mienia obywateli polskich w Gdańsku, prosił 
rząd polski o odwołanie go ze stanowiska komisarza generalnego. 

Hr. Gravina u min. Zaleskieco 
WARSZAWA. 16. IV. (tel. wi. „Stowa“). — W dniu 16 bm. minister 

spraw zagranicznych p. Zaleski przyjął w godzinach południowych na go- 
dzinnej audjencji wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku hr. Gra- 
vinę, który w środe przybył do Warszawy w związku z ostatniemi incyden- 
tami w Gdańsku. Następnie hr. Gravina został przyjęty przez podsekretarza 
stanu w MSZ p. Becka. Tegoż dnia w godzinach wieczornych minister spraw 
zagranicznych p. August Zaleski oraz pani Zaleska podejmowali obiadem 
wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku hr. Gravinę wraz z mał- 
żonką. 

O rewizję procesu mir. Kubali 
WARSZAWA. 16. IV. (rel. wł. „„Słowa”). W dniu wczorajszym obroń- 

ca majora Kubali adwokat Zgmunt Hofmokl - Ostrowski otrzymał z Najwyż- 
szego Sądu Wojskowego motywy wyroku w sprawie mjr. Kubali. W dniu 
dzisiejszym obrońca mjr. Kubali, opierając się na obowiązujących przepisach 
prawnych, złożył w godzinach przedpołudniowych na ręce szeta departamen- 
tu sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. Dańca obszerne 
umotywowanie prośby o rewizję procesu. W przytoczonych motywach — о- 
brońca powołuje się na pewne uchylenia proceduralne i prosi o zbadanie sta- 
nu zdrowia mjr. Kubali pod względem psychicznym. Gdyby prośba o rewizję 
procesu została uwzględniona, wówczas, w-g obowiązujących przepisów, 
następnej rozprawy można będzie oczekiwać w drugiej połowie przyszłego 
miesiąca. 

Opóźnienie powrotu lotników polskich 
WARSZAWA. (PAT), — W,g nadesłanych depesz w Юсе powrotnym kpt. 

Skarżyńskiego i por. inż. Markiewicza nastąpiła niespodziewana przerwa. Po odczeka- 
niu w Alicante w Hiszpanii nieodpowiedniej pogody wyruszyli lotnicy w dalszą drogę 
do Paryża, lądując po drodze w Perpignan we Francji u podnoża Pirenejów nad mo 
rzem Śródziemnem. W dniu 15 bm. wyłlecieli lotnicy z Perpignan z zamiarem wylądo- 
dowania w Paryżu, 

Jednakowoż defekt silnika zmusił ich do lądowania w miejscowości Chateau de 
Creyssac. Ze względu na konieczność zmiany tłoka, który się zaparł, dalszy lot ulegnie 
kilkadniowej przerwie. Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili, znana fabryka silników 
lotniczych Hispano  Suiza została zaproszona o udzielenie natychmiastowej pomocy 
lotnikom. 

Wni-sek o vstum nieufności 
DLA RZĄDU MAC DONALDA 

LONDYN, (PAT) — W przepełnionej sali obrad Izby Gmin, pośród oklasków kon- 
serwatystow i ironicznych okrzyków Labour Party, premjer Baldwin zgłosił wniosek, 
że rząd nie zasługuje -na zaufanie Izby, gdyż nie wypełnił obietnic w sprawie zwalcza 
nia bezrobocia, czynionych w czasie wyborów. Ewentualne uchwalenie postawionego 
wniosku pociągnętoby za sobą dytmisję rządu i rozpisanie nowych wyborów. 

LIBERAŁOWIE UDZIELĄ: POPARCIA RZĄDOWI 
LONDYN. (PAT). — Na posiedzeniu Izby Gmin w dniu 16 bm, minister bezrobo- 

cia Johnston bronił rząd przed zarzutami, postawionemi we wniosku byłego premjera 
Baldwina, zaznaczając, że Wielka Brytanja jest jedynym krajem przemysłowym, któ- 
ry zwalcza swe trudności, nie uciekając się czerpania, jak się wyraził minister — 
z kotła CAC: - 

Trudnošci cne, które są tak znaczne, przypisać należy częściowo zmniejszeniu 
się emigracji Od czasu debaty w sprawie bezrobocia z lutego rb, rząd zainicjował ro- 
boty pabilzas dla bezrobotnych na sume 20 nėljonow tuntow sterlingow. 

; o skończonem przemówien'u ministra Johnstona liberali odbyli zebranie, na któ- 
rem 28 posłów wypowiedziało się przeciw. -wnioskowi, wyrażającemu votum nieufnoś- 
ci rządowi, 7 za wnioskiem, wreszcie 8 postanowiło wstrzymać sie od głosowania, W 
ten sposób rząd będzie mógł liczyć na uzyskanie większości w Izbie. 

Proces „Upiora z Diisseldorfu" 
BERLIN. (PAT). — Proces przeciwko masowemu mordercy Kiirtenowi w szyb 

kiem tempie zbliża się ku końcowi. W sobotę ukończone ma być. przesłachiwanie 
świadków. 

Na początku przyszłego tygodnia rzeczoznawcy złożą swe orzeczenia, Ogioszenie 
wyroku spodziewane jest już we wtorek, W czwartek przesłuchiwani byli w dalszym 
ciągu świadkowie. е 

Zdenerwowanie, panujące na sali, dochodziło w pewnych chwilach do zenitu. Ko- 
biety składające zeznania, na widok Kiirtena dostawały spazmów. Jedna z dziewcząt, 
z którą Kiirten utrzymywał bliższe stosunki „przechodząc obok oskarżonego zemdłała. 

Wstrząsająca scena rozegrała się w Czasie przesłuchiwania świadka Goertingero- 
wej, w której domu Kiirten by kilkakrotnie przyjmowany. Goertingerowa nie mogła 
wymówić słowa ze wzruszenia tak, że przewodniczący sądu musiał zrzec się. jej zeznań. 
Kiirten zeznał, że bawiąc w jej mieszkaniu miał zamiar zamordować ją i jej dziecko, 
Dopiero obecnie wyszły na jaw potworne szczegóły zbrodniczych planów Kiirtena, o 
których opowiadał w czasie przesłąchiwania rzeczoznawcom lekarskim. = 

Oskarżony oświadczył, że zamierzał porzucić rzemiosło mordercy i przejść do 
masowych zamachów. Chciał rzucać bomby w tłum, podpalać wielkie magazyny i wy 
sadzać w powietrze mosty. са 

W rozmowie 7 rzeczoznaweoami, Kirten, mowiac o sobie, wyraził się wówczas 
dosłownie, że uważa siebie za bestję w ludzkiem ciele i że nie cofnąłby się przed 
swemi planami, nawet gdyby wiedział, że przepłaci to swojem życiem. 
Opóźnienie powrotu lotników polskich. 5 

    

szyn ną szosie. Wysoko nad morzem 
wznosi się droga. — Widać w porcie 
angielski statek wojenny, który tu za- 
winął na święta. Za cyplem już Nicea. 
Miasto centralne prowincji Alpes-Ma- 
ritimes żyje gorączkowem i przyśpie- 
szonem tempem. 

Na ulicach 

Parę minut od Monte - Carlo leży 
Eze-Sur-Mer, malownicza  miejsco- 
wość zakryta palmami daktylowemi, 
cytrynami i... sosnami! 

Wysoko, na skale byto tu ongiš 
gniazdo piratów, a jeszcze dawniej 
świątynia bogini lzydy (stąd nazwa 
Eze.) -— Dziś są tu wspaniałe, olbrzy- 
mie ogrody — parki, do których 
wstęp dozwolony jest tylko wyjątko- 
wo za opłatą na jakikolwiek cel dob- 
roczynny. Chociaż wstęp kosztuje dość 
dużo, bo 30 fr. (mniej więcej 10 zł.), 
-— to jednak zawsze wielu się znajdu 
je ciekawych, aby oglądać cuda świa- 
ta roślinnego. 

Nieco za Eze jest Beaulieu, — 
większa już miejscowość. Złośliwa te 
goroczna zima j tu dała się we znaki. 

Śliczna, nadmorska promenada, 
wysadzona palmami, kaktusami i drze 
wem pieprzowem —- wygląda szaro, 
wiele bowiem palm  zmarzto od zim- 
nych podmuchów wiatru. 

Parę dni przed świętami Beaulieu 
zgromadziło całą wytworną publicz- 
ność Riwjery. Odbywał się tu kon- 
kurs elegancji samochodu. Przesunęły 
się długim szeregiem lśniące Packardy 
nadęte i dumne  Talbot'y, małe spor- 
towe Peugeot'y, długie Hudsony i wie 
le, wiele innych marek. Nagrodę zdo- 
była karoserja Mathis, która odrazu 
wybiła się na czoło łagodnością i ele- 
gancją linij. 

Od Beaulieu do Villefranche auto 
posuwa się wolno, taki jest natłok ma 

ruch taki, że dobrą 
chwilę trzeba poczekać, aby przejść 
na drugą stronę. Publiczność mię- 
dzynarodową — słychać różne języki. 
Ruch w sklepach równie wielki. Ol- 
brzymie „Galieres Lafayette“ — nicej 
ski oddział wielkiego paryskiego do- 
mu handlowego, huczą, jak ul. — Ska 
la, na jaką  zakrojony jest ten dom 
handlowy, nieznana jest u nas. Zna- 
my tylko zasadę takiego „miasta skle 
pów, ale nie w takich roziniarach. 
W”, Galeries Lafayette" można ku- 

ły prawie kwartał zajmujący budynek, 
zapchany jest od dołu do góry towara 
mi. Jest dział męski, damski i dziecin- 
ny, jest galerja obrazów, jest apteka, 
są kompletne urządzenia mieszkań, i 
domów. 

Są znaczki pocztowe, papier i pió 
ra, jest biżuterja i. wyroby  masar- 
skie. 

Ma się wrażenie, że ogląda się ja- 
kąś oryginalną wystawę „rozmaito- 
ОНЕ 

Wszystko leży na stołach w gab- 
lotkach, lub stoi w pokojach. Kupują 
cy chodzą i ogłądają niekrępowani o- 
becnością ekspedjenta. 

  

pić dosłownie wszystko! — Duży, ca ° 

W WiRZE STOLICY. 
MNIEJ GRZECZNOŚCI 

Z prawdziwem zgorszeniem patrzałem na 
starą, nudną i źle graną sztukę p. t. „Mąż 
z grzeczności”. Artyści spisywali się  ni- 
czem ministrowie -— gaffa po gaffie; płyt- 
cy, tępi, monotonni, bezmyślni.... No, ale 
sztuka wydała mi się szczytem bezsensu, 

Jakiś pan jest szalenie uprzejmy, doga- 
dza komu może, zawsze grzecznie mówi, 
nie beszta, nie burczy, nie bije. W rezulta- 
cie wszyscy są zeń niezadowoleni: żona, 
teściowa, ciocia, sługus, sąsiad przyjaciel, 
— całe miasto. Mają go najprzód za kpa, 
potem za szubrawca, idjotę, warjata, 

A tymczasem stary kapitan huczy od 
rana do wieczora, wymyśla, szturcha, prze 
klina. .Co się kto odezwie — kapitan za- 
głusza go rykiem i stekiem obelg. Robi sa 
me głupstwa (bo jest głupi, jak pień), ale 
wszyscy są nim olśnieni i widzą w nim 
stuprocentowego mężczyznę. Zjawia się ja- 
kiś stary cywil, ale z usposobienia przynaj- 
mniej pułkownik — — еп również dokazuje 
cudów wrzaskiem i grubijaństwem. 

Grzecznisia mają zamknąć u Jana Boże- 
go, wyzuć z majątku, rozwieść z żoną. Sta- 
je się on nagle furjatem: kopie służącą, mał 
tretuje teściową, zamyka swą Wandeczkę 
na klucz, tłucze szklanki, wywraca kanapę, 
zgrzyta zębami, gryzie, pieni się, łomocze. 
Hosanna! Zachwyt, entuzjazm, uwielbienie. 
Wszyscy widzą, że  grzeczniś jest genju 
szem, korzą się przed jego rozumem, kapi- 
tan twierdzi, że nadaje się choćby na gene 
rała Happy end w całej pełni. Ž 

Nie nam w Warszawie pokazywač takie 
bzdury, myślałem, gdzie tu człowiek, który 
nie zaczyna od wymyślania i awantur, co 
jak co, a tego nie brak. 

Okazuje się, że w Wilnie zbywa zu 
pełnie na tego rodzaju pożytecznych osob- 
nikach. Roztropny bywalec kinowy stwier- 
dza wyraźnie w niedzielnym numerze, że 
gdyby w Casino publiczność połamała parę 
krzeseł, — albo te „fotele — nadweręży- 
ła kilka żeber kontrolerowi, wybiła szczękę 
dyrektorowi, złynczowała wożnego i kasjer 
kę — sukces i porządek byłyby zupełne. 
Jeśli teraz jest źle, jeśli napisy głoszą jedno, 
a dzieje się drugie, jeśli wyzuskują, męczą, 
kastrują potulną publiczność, to li tylko dla- 
tego, że niema reakcji Dobre lanie od cza- 
su do czasu, codziennie odpowiednia porcja 
wyzwisk i połajanek, a będzie spokój, ład 
punktualność. 

Każdy prawy wilnianin powinien odtąd 
postępować następująco: 

Przy kasie: prędzej, wiedźmo, nie gme- 
rać, nie marudzić! A to klempa! 

Bileter: proszę o bilet. 

— Na gapę wchodzę, czy co? Zamknij 
pan mordę, pókim dobry. 

Kontroler: Jako przedstawiciel magistra- 
wzywam pana do okazania biletu. 

— Patrzajcie go, chama! Swego nosa 
pan pilnuj — nie mnie. Jak to rozpuściło się 
draństwo — stulisz ty gadaczkę! Masz bi- 
let — udław się nim. 

Ledwo gość wszedł na salę i usiadł, 
zaczyna tupać, wiwijać laską i wołać: 

Zaczynać, psiakrew! Dawać tu Grykę z 
Garbem, gdzie ten Ramol Narwany! A 
huncfocka dyrekcja, do sądu ją do kryminału 
— do kasy po zwrot biletów! 

Ktoś tłucze lampę. Przedstawienie oczy 
wiście wnet rozpoczęte. 

-— Co to za wrzaski, zamknie tam twarz 
ten dyrektor! 

— Ależ panie, tłumaczy woźny, nie dy- 
rektor -to, to już Nowarro śpiewa. 

— No, nareszcie, chwała Bogu! 
Niezawodna recepta. Dla dobra ogółu, dla 

swego własnego wilnianie muszą zmienić 
manjery w kinie. 

Łagodność, delikatność — dobre to na 
pustyni. 

Gdy przyjedzie warszawiak, wszystko 
jedno ludzie wydadzą mu się zbyt grzeczni 
i uprzejmi. On dopiero jak rozpuści ozorek, 
da szkołę kiniarzom. Karol. 

tu 

O DOBRY TERMOMETR 

— Boże jaki mróz! Całe dziesięć stopni. 
— Nic podobnego, widziałem wyraźnie, 

że tylko osiem. 

— żle pan widział — jest pan ciemięgą. | 
-— Nie, to pan jesteś durniem! 

— A becwat przebrzydiy! 
Takie rozmówki nie podobają się Głów- 

nemu Urzędowi Miar i Wag. Dość źle jest 

Wystarczy jednakże wyrazić naj- 
mniejszą chęć kupienia czegokolwiek, 
a już jak z pod ziemi zjawia się u- 
służny młodzieniec lub panienka, za- 
notuje wybraną rzecz i ceremonja 
skończona. Za godzinę będzie wszy- 
stko dostarczone do domu. Mažecie 
zamienič, oddač — nikt się 0 to nie 
pogniewą i nie zrobi wam awantury. 

Zawsze ten sam, uprzejmy, grzecz- 
ny uśmiech i wieczne „merci beau- 
coup monsieur!“... 

A wszystko to pod hasłem „au bon 
marchė“. — Kryzys ogólny zmusza 
sklepy do obniżania cen, ale wielka, 
machina „Galerie Lafayette" — nie 
zwalnia tempa i nie obniża z cenami 
swego poziomu. To też windy co 
chwilę odwożą na wyższe piętrą świe 
ży transport kupujących. 

Nastrój świąteczny ulicy nicejskiej 
podnosi także niezwykły fakt. Oto 9 
kwietnia przyjeżdża do Nicei Prezy- 
dent Republiki Francuskiej, Doumer- 
gue. 

Wielkie, trójkolorowe flagi zdobią 
już ulice, wszędzie — jak okiem sięg 
nąč — „bleu-blanc rouge"... 

Nicea szykuje się na przyjęcie Gło 
wy Państwa. —- Jest jeszcze inna, a- 
trakcyjniejsza narazie dla Nicei sensa- 
cja. 

Przybył tu genjalny „Charlot“ — 
Charlie Chaplin we własnej osobie. 

Piwitanie, jakie mu urządzono, zro 
biło niemało szumu. „L'Eclaireur de 

EPI MOLE w ZAROD: .     
w kraju i bez sporów o pogodzie. Obywa- 
tele powinni się kochać i szanować, powin- 
ni rozprawiać słodko, łagodnie, przyjaźnie. 
Jakże jednak te wersalskie formy mogą się 
przyjąć, skoro dwaj uczciwi, wiarogodni 
mężowie, widzieli, każdy na własne oczy 
zgoła odmienne cyfry: ten 10, ów 8. 

Oczywiście obaj mają rację. Wszystkie- 
mu winne złośliwe termometry: — Reamu- 
ra, i Celsjusza, one i ich różne przedziałki 
powodują całe nieporozumienie. 

Troskliwy o bon-ton i jednolitość społe- 
czeństwa Urząd Miar i Wag, postanowił 
zlikwidować wszelkie zarodki waśni — je- 
Śli kto krzyknie: jest 15 stopni mrozu w 
cieniu! to wszyscy winni odwrzasnąć zgod- 
nym chórem: — tak! jest 15 stopni mrozu! 

Aby dopiąć do tego pożytecznego stanu 
umysłów, Główny Urząd wydał rozporzą- 
dzenie, mocą którego kasuje się wszelkie 
termometry Reaumura. Nie wolno spoglądać 
na Reaumura, nie wolno mieć go za oknem. 
Sklep, który się ośmieli wywiesić  termo- 
metr Reaumura przed drzwiami, zostanie 
ukarany grzywną (jakie 500—600 zł.), re- 
cydywiści, oporni — do kozy; uparci, nie- 
przełamani zwolennicy wyklętej podziałki — 
kara śmierci. 

Kat Maciejewski zaciera ręce — będzie 
robota. Ma szczęście ten profesor Reaumur, 
że umarł już dawno — z pewnością byłby 
pierwszy powieszony. 

NIE KŁÓCIĆ S'Ę. 

W wagonie drugiej klasy jedzie trzech 
Anglików. Palą fajki, wyglądają przez ok- 
no, milczą. Na jakimś przejeździe kołejo- 
wym mignął im stojący samochód. Po do- 
brym kwadransie odzywa się jeden z An- 
glikow: 

— To byt Ford. 
Znowu mija grobowy kwadrans — dru- 

gi Anglik cedzi przez zęby: 

— Nie! to byt Chevrolet! 
Pół godziny milczenia akurat upływało, 

gdy trzeci Anglik oświadczył stanowczo: 
— jeśli nie przestaniecie się kłócić, to 

pójdę do innego przedziału! 

Takie rozmowy i spory są ideałem Głów 
nego Urzędu Miar i Wag. Polacy chyba 
będą woleli całkiem wyzbyć się mówienia, 
niż tak dyskutować. 

WISIELEC NA ULICY 

Dreszcz zgrozy wstrząsnął rannymi 

przechodniami na ul. Dzikiej. Wysoko, na 

drzewie wisiał człowiek. 
Szybko zebrał się tłum. Przekorny samo- 

bójca powiesił się bardzo wysoko, nikt nie 

chciał włazić, ściągnąć go stamtąd — za 
przykra operacja. 

Mieszkańcy osławionego cyrku  wyłegli 
tłumnie i przypatrywali się ciekawie, jak 
czterej policjanci rozpraszają tłum, ałarmu- 

ją straż ogniową. Przyjechała wielka dra- 
bina, wgramolono się na górę. 

Jakież więc było zdumienie ratujących, 

gdy przekonano się, że wisielec jest — ku- 
kła. Okazało się, że to cyrkowcy zmajstro- 

wali kukłę, a potem w nocy umocowali ją 
na drzewie. 

Rozgoryczona policja zabrała corpus de- 

licti do komisarjatu. 
Radość cyrkowców z udanego kawału 

nie miała granic. Będą się cieszyć jeszcze 
przez miesiąc, a odpowiadać do końca 

życia. Kar. 

8088888888+52 
TWOJE _ DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranica”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho= 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

aaec©06©©000800 
RR IL LSS O TOOZZAÓ 

Nice et du sud-est* — największy 
dziennik Riwjery poświęcił całe ko- 
lumny na opis tego, gdzie Charlot 
mieszka, co je, co powiedział... Zbie- 
racze autografów oblegają hotel ,„Ma- 
jestic“, Charlot jest u wszystkich na 
ustach. 

Reklamowe tourneė Chaplina wy- 
kazało jego popularność! — Witany 
owacyjnie w Anglji, zbiera teraz laury 
we Francji. — Świąteczny sezon na 
Riwjerze przyniósł mu bardzo wiele 
sukcesu. — Dość powiedzieć, że na 
premierze jego filmu „Les  lumieres 
de la wille* („Światła miasta") bilet 
kosztuje tylko... 100 fr. (=34 zł.), ani 
odrobinę taniej. 

Dwa największe kina w Nicei i 
w Monte - Carlo dają ten film na trze 
ci dzień świąt. Bilety są już rozsprze- 
dane! 

Ciche święta wielkanocne  gdzieścf 
w wiejskim zakątku jakże są niepodob 
ne do tutejszego rozgwaru i hałasu! 
Riwjera się bawi, wiecznie, ciągle! 
Poto tu przyjeżdżają ludzie, aby w 
ciepłym i słonecznym zakątku Starej 

    Eur py wydać sporo pieniędzy, spró- 
bować zmiennego i niepewnego szczę 
ścia w Monte - Carlo, lub też popro- 
stu, aby odetchnąć ożywczem, powie- 
trzem i zgubić się wzrokiem w nie- 
skończonej dali morza... 

Nice 6 IV. 31. Tad. C.   
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talność kredytowa Polski 
Inżynier Paweł Funke, b. dyrektor 

szeregu przedsiębiorstw przemysłowych 
w Niemczech, ostatniemi czasy zatrud- 
niony w przemyśle śląskim, przygoto- 
wał dla prasy niemieckiej artykuł, z 
którego, dzięki uprzejmości autora, ko- 
rzystamy. Red. 

Należy się spodziewać, że sesja ge 
newska doprowadzi do zasadniczego 

Następstwem odprężenia musi być 
wreszcie, po-5 i pół-letniej wojnie cel 
nej zapoczątkowanie normalnych sto- 
sunków handlowych między obu kra- 
jami. Sądzę, iż obie strony zdają sobie 
wyraźnie sprawę z tego, że traciły 
tylko na wojnie celnej. 

Pomimo wojny celnej, były Niem- 
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odprężenia między Niemcami a Pol- cy największym dostawcą oraz  naj- 
ską. większym nabywcą Polski. 

1926 1927 1928 1929 1930 
Przywóz z Niemiec w milj. złotych 363 136 903 850 255 
Udział w przywozie ogólnym w procen- 

tach 23,6 255 26,9 27,3 26,3 
Wywóz do Niemiec w milj. złotych. 568 804 858 887 276 

| Udział w wywozie ogólnym w procen- 
„ tach. 25,3 32 34,3 31,2 25,9 
    Tabela powyższa wykazuje najle- 
piej związek gospodarczy państw są- 
siadujących. Siła nabywcza Polski jest 
wprawdzie bardzo osłabiona w danym 
ckresie czasu, nie może to jednak dla 
przemysłowców niemieckich stanowić 
przeszkody do zachowania stanowiska 
zajętego przez nich w stosunku do u- 
kładu handłowego z Polską w ši dku 
roku 1930. Dobre stosunki obu krajów 

' muszą się przyczynić znacznie do 
wzmocnienia zaufania, a przez to i do 
zmniejszenia kryzysu światowego. 

Należy się spodziewać, że się rzą 
dowi polskiemu uda wkrótce otrzymać 
pożyczki zagraniczne. Odłużenie Pol- 
ski jest dotąd stosunkowo bardzo nie- 
znaczne. Wynosi ono około 15,5 dola- 
rów na głowę. Procenty amortyzacji 
na rok 1931 wynoszą 1,1 dolara na 

| głowę. 
Przy odpowiedniej przebudowie 

swych podatków, mogłaby Polska wy- 
trzymać odłużenie wyższe o 40 — 50 
proc., t. j. mogłaby wziąć nowych po- 
życzek na 200 do 250 miljonów dola- 
rów, przypuszczając, że pożyczki, u- 
dzielone będą na warunkach, zbliżo- 
nych do przedwojennych, oraz że po- 
życzki skierowane będą do miejsc, ina- 
jących bezpośrednio dostarczyć dewiz. 
Pożyczki te nie powinny być zużytko- 
wane , jak w innych krajach, na pla- 
ce sportowe, planty, urzędy finanso- 
we, pałace administracyjne. 

-* Nie należy zapominać, przy rozwa 
' żaniu stosunków polskich, że odbudo- 
wa mogła się rozpocząć dopiero po 
ukończeniu wojny z Rosją w roku 1921 
Ludność polska wykazuje silną skłon- 
ność do pesymistycznej samokrytyki, 
lecz krytyk niezależny, zadający sobie 
trud przestudjowania stosunków tego 
kraju, przyznać musi, że przy danych 
warunkach osiągnięto postępy nadzwy 
czajne. Ludność jest zdolna, chciwa 
wiedzy i nie skłonna do radykalizmu. 

Stopa życiowa jest jeszcze bardzo 
niska, szczególnie w prowincjach 
wschodnich. Przeciętny dochód ogółu 
ludności wynosi rocznie na głowę 680 
zł., czyli 76 dolarów, podczas, gdy w 
Szwajcarij wynosi on 355 dol., we 
Francji — 240, w Czechach — 150, 
w Austrji — 158 i 94 w Rumunii. 

Małe dochody i pochodząca stąd 
' niska stopa życiowa, są skutkiem ma 

_" łego majątku narodowego, przypadają 
cego na głowę ludności. Jest to wy- 

_ nik zaniedbań i złych warunków w 
ciągu całego XIX wieku. W ciągu lat 
10 nie mogło tego odrobić dzisiejsze po 
kolenie, tembardziej, że Europa w tym 
czasie przeżywa ciężkie warunki gos- 
podarcze, wywołane wojną światową. 

Podniesienie stopy życiowej tego 
trzydziestomiljonowego narodu leży w 
interesie Europy, jako całości. 

Wiarogdne obliczenia wykazałń, 
' że majątek narodowy, obliczony na 

głowę ludności, wynosi około 600 do- 
majątek narodowy 

Majątek narodowy 
larów. Tak, więc 
sie 12,8 proc.     

  

  
„Morze — Nr 4. W numerze tym zwra- 

cają uwagę artykuły inż j, Ginsberta p, t, 
„Rozbrojenie Czy porozumienie?" — o 
współczesnych stosunkach w Europie, oraz 

M, Pogorzelskiego o historycznym rozwo- 
ju stosunków gospodarczych między Polską 
a Królewcem. Pozatem wiele drobnych cie 

kawych przyczynków oraz barwny dodatek 
w tekście p. t, „Pionier kolonialny" 

| 

„Ruch Słowiański* — jedyne w Polsce 
. czasopismo, poświęcone kulturze i życiu 
7 wszystkicha Słowian, rozpoczął czwarty 

rok swego istnienia obszernym, podwójnym 
zeszytem (r IV, nr — 1 — 2). Zeszyt ten 
ošwiecony w Całości Łużycom, w tak cięż 

kich warunkach bytu, znajdującemu się na- 
(owi słowiańskiemu, rozpoczyna bardzo 

ciekawy i pod każdym względem cenny ar 
tykuł prof. Alfonsa Parczewskiego: „Z Łu- 
życ i o Łużycach** Osobiste wspomnienia 
i uwagi sędziwego przyjaciela łużyczan 
tworzą całość niezwykle interesującą. 

w dalszej części numeru znajdujemy 
artykuły: M. Krjecmara, Józefa Pata, prof. 
Lehr-Spławińskiego, W. T._ Wisłockiego, 
prof. A. Fischera, oraz H, Batowskiego, 

Po artykułach 
ierszy poetów łużyckich w przekładach 
skich, oraz sonet Mickiewicza w tłuma- 

Gzeniu łużyckiem. 

d — numer kwietniowy zawiera roz 
prawę B. Rutkiewicza p. t, „Wszechświat i 
życie w oświetleniu współczesnego biologa 
Ćnónot", oraz dokończenie rozprawy <. 

Wyszyńskiego o typach Akcji Katolickiej 
zagranicą, W Dokumentach podano 

  

przynosi numer szereg 

8 prze- 
kład przemowy mgrs. Pizzardo o Akcji Ka 
tolickiej. Kronika zawiera odezwę Ojca św 

ы przez radjo, list biskupa Chomyszyna, krót 
ki życiorys i charakterystykę C. Ferrinie- 

Szwajcarji daje w takimże obrachunku 
12,6 proc., majątek Francji — 13,8 
proc., Węgier — 15,9 proc., Austrji— 
19 proc., Niemiec — 19,5 proc. Włoch 
— 20,5 proc. 

Budżet kraju, jak wykazuje poniż- 
sza tabela, był całkowicie zrównowa- 
żony.: 

1927/28 1928/29 1929/30 

Dochody efektywne 310,7 337,6 , 340,0 
Wydatki efektywne 286,66 315,1 333,3 
Nadwyżka 24,1 22,5 6,7 

Obciążenie wynosiło więc ca 14,5 
proc. dochodu narodowego. 

Zapotrzebowanie kraju jest tak nie 
zwykle wielkie, że właściwie nie po- 
winno było być w Polsce kryzysu zbytu 
Przeciwnie, Polska o zwiększonej co- 
kolwiek sile kupczej przyczyniłaby się 
znacznie do złagodzenia kryzysu euro- 
pejskiego. 

Wytwórczość rolna, jakkołwiek o- 
słabiana zakazami wywozu i t. p., po- 
pieraniem nieodpowiedniem interesów 
konsumentów, wzrasta. Stworzenie wy 
sokich stawek celnych w dziedzinie 
przemysłu wywołało niepomyślny sto- 
sunek cen produktów rolnych i przemys 
łowych. 

Dla rozwoju kraju rozwiązać nale 
ży zadanie nadzwyczaj ważne: rozbu- 
dowa sieci kolejowej, naprawa i roz- 
szerzenie sieci dróg bitych, wielkie na- 
kłady do zrobienia na telegrafy, tėle- 
fony i elektryfikację, tak naprzykład, 
koszta rozbudowy pierwszego progra- 
mu elektryfikacji wynoszą 100 mil. do 
larów. Krótko mówiąc są do rozwią- 
zania wielkie zadania na lata całe 
wspólnej pracy. 

Posiedzenie Wil. Wy- 
działu Wojewódzkiego 

W dniu 15 bm. pod przewodnictwem p. 
wojewody Stefana Kirtiklisa odbyło się 42 
z rzędu posiedzenie wileńskiego Wydziału 
Wcjewódzkiego, na którem: rozpatrzono 
jedną sprawę z dziedziny przepisów anty- 
alkoholowych, rozpatrzono i wyrażono zgo- 
de na zatwierdzenie przez ojewództwo 
tymczasowego regulaminu o pobieraniu o- 
płat za niektóre czynności Biura Meldwunko 
wego magistratu m. Wilna. Zgodnie z tym 
regulaminem odpisy (wtórniki) potwierdzeń 
zameldowania lub wymeldowania, wydawa 
ne niezależnie od czynności meldunkowych, 
podlegają opłacie w wysokości 50 gr.. od 
każdego odpisu, odpisy zaś dowodu zmian 
miejsca zamieszkania) podlegają opłacie w 
wysokości 1 zł. od każdego odpisu. Pomie- 
niony regulamin wejdzie w życie z dniem 
jego obwieszczenia. 

Rozpatrzono i przyjęto do. wiadomości 
prowizorjum budżetowe m. Wilna na m-c. 
kwiecień r. 1931, które to prowizorjum zgo 
dnie z obowiązującemi przepisami zostało 
przez magistrat m Wilna przedłożone wła- 
dzy nadzorczej wobec upłynięcia poprzed- 
niego okresu budżetowego i nieuchwalenia 
przez radę miejską w terminie przepisowym 
preliminarza budżetowego na rok 1931 — 
32 

  

Zatwierdzono 7 uchwał finansowych 
sejmiku dziśnieńskiego i brasławskiego, Toz- 
patrzono i zatwierdzono preliminarz budże- 
towy dziśnieńskiego powiatowego  Związ- 
ku Komunalnego na rok 1931 — 32. 

Wysłuchano sprawozdania z przebiegu 
obrad ogólnego zjazdu powiatów, jaki się 
odbzł w Warszawie 12 i 13 kwietnia rb. о- 
raz przyjęto do zatwierdzającej wiadomości 
zarządzenie wojewody wileńskiego w przed 
miocie spłat gminnego podatku wyrównaw- 
czego za okres 1930 — 31 roku budżetowe- 
go. Zarówno jak przyjęto do wiadomości 
Sprawozdanie z wpływów i wydatków fun 
duszn wileńskich wojewódzkich organów 
kolegjalnych w okresie budżetowym 1930— 
31. przyczem postanowiono wyasygnować 
1000 zł. na rzecz uporządkowania i posta- 
wienia na grobie ]oachima Lelewela pom- 
nika według projektu artysty - rzeźbiarza 
Bolesława Bałzukiewicza. Powyższa  kwo- 
ta_zostanie przekazana na ręce JM rektora 
USB w Wilnie prof. A. Januszkiewicza, 
Pozatem Wydział Wojewódzki w uwzględ 
nieniu wałorów wvdawnictwa „Wilno i Zie 
mia Wileńska" postanowił przekazać woje 
wódzkiemu komitetowi regjonalnemu kwo- 
tę 1000 zł. tytułem zapomogi zwrotnej na 
rzecz wydania tomu drugiego wskazanego 
działu. Następne posiedzenie Wydziału Woj 
wódzkiego odbędzie się w poniedziałek dn. 
20 bm. i zostanie poświęcone rozpatrzeniu 
preliminarza  budžetowero  święciańskiego 
Powiatowego Związku Komunalnego 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 16. IV, rb. 

WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,925 — Nowy York kabe! 8,927 
Belgia 124,11 Londyn 43,36 i trzy czwarte. 
Nowv York 8,919 Paryż 34,91 i ćwierć. Pra 
ga 26,43. Szwajcarja 171,95 Wiedeń 125,49 
Białogród 15,70. Berlin w obr. pryw. 212,56 

PAPIERY PROCENTOWE 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 88,50 
6 procentowa dolarowa 72, 5 proc. konwer 
syjna 49,25. 7 proc. stabilizacyjna 82. 8 proc 
LZ RGK i BR, obi. BGK 94; te same 7 proc 
83,25. 4,5 proc, LZ ziemskie 52,25 — 52,35 
8 proc. warsz. 73 — 73,25 — 73,10. 5. proc. 
warsz, 58,25 4,5 proc. warsz, 53 — 53,25— 
53.10. 8 proc. Częstochowy 63,50. 10 proc. 20, 

| _ Fidac — Nr. 4, — Revue interalli6e des 

| Ciną parties du monde. O Polsce znajduje-—- 
my svmpatyczny artykuł pani  Mazaraki 

pt. „Nośl en Pologne" — „Boże Narodze- 
_ hie w Polsce, 

Radomia 76 
AKCJE 

Bank Polski 1255, Cukier 28,25 — 28— 
28,25. Wysoka 110.    

W 

Sprawa koncesji aut busowej w Wie 
W środę wieczorem i wczoraj toczyły się w Magistracie konferencje, poświę- 

cone sprawie koncesji autobusowej w Wilnie, Rozmowy dotyczyły szczegółów . złożo- 
nych przez „Arbon* i „Spółdzielnię* ofert i brali w nich udział przedstawiciele zain- 
teresowanych, < 

Przebieg tych rozmów i poszczególne punkty złożonych ofert uznano za poufne. 
Decyzja władz zapadnie dopiero po całkowitem rozpatrzeniu warunków. 

Zsgadkowy wypadek z sierża”tem 68 p. p. 
Na drodze prowadzącej z Białegostoku do Wilna znaleziono onegdaj 

ciężko rannego mężczyznę w mundurze z oznakami starszego sierżanta. 

Ranny miał przestrzeloną czaszkę i dawał słabe znaki życia. 

W stanie nieprzytomnym odwieziona go do szpitala gdzie ze znalezio- 
nych dokumentów okazało się, że st. sierżant nazywa się Eugenjusz Zalew- 
ski z 358 pp. stacjonującego w Białymstoku. 

Stan Zalewskiego nie pozwała па zbadanie go i tem samem ustalenie 
okoliczności wypadku. : 

Jedynie wiadomem jest, że przed kilku dniami Zalewski znikł nagle z 
pułku i wszelkie poszukiwania nie dały narazie rezultatów. 

Wobec tego, że możliwość dezercji władze uważają za wykluczoną, 
cała sprawa jest naprawdę zagadkową. 

HEMOGEN KLAWE naśladują, 

jednak tylko oryginalny z firmą KL5*E 

leczy OSŁABIENIE, WYCIEŃCZENIE, NERWY 

KRONIKA 
sięgną wszelkich informacyj w Sekretarja- 

  

  

  

PIĄTEK cie Koła. Termin zgłaszania się do dnia 20 
Dziś 17 W.s.g 4 m. 20 maja r. b. 

Rb — Zjazd Podoficerów Rezerwy. Dnia 12 
KA Z. s. g 6 m. 21 kwietnia rb. w Wilnie odbył się Zjazd De- 
jai =P legatów Okręgu Wileńskiego OŻPR. Obra- 

Bogumiła dy poprzedziło nabożeństwo w kościele św. 

  

Trójcy, w którem wzięli udział delegaci, za- 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- proszeni goście, oraz pluton reprezentacyj- 

OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE ny OZPR ze sztandarem i orkiestrą. Po za- 
kończeniu nabożeństwa udano się do lokalu 

z dniz 16. V. 31 Federacji PZOO, przy ul. Żeligowskiego 4, 
Cunienie średnie w mm 761 gdzie nastąpiło otwarcie obrad zjazdowych. 

у Eo : : Zjazd zaszczycili swą obecnością i po- 
Tómperaturaśreduła 5 witaniem d-ca akcinio Wileńskiego p. 
Temperain » qajwyżś:: -|- 3 płk. Pakosz, Okr. Kom. PW i WF, p. mjr: 
Temperatura nejniż:7a — 1 Zaucha, zastępca starosty grodzkiego 

Giżycki, prezes zarządu głównego OZPR, Opad w mm — 0,1 ż 2 
5 e Е p. Jakėbowski, oraz przedstawiciele pokrew 

Wiate połudn.-zachodni nych organizacyj b. wojskowych. Po otwar- 
Tenden ja: wzrost, ciu obrad w, z, służbowo nieobecnego pre- 
Uwagi: pochmurno, zesa okręgu p. Przegalińskiego, złożył = 

wozdanie O SRA okr. I V— 
prezes p. Gniadkowski. Sprawozdanie Ko- 

URZĘDOWA misji Rew. Okr. referował p. Januszewski, 
Pensyj urzędniczych nie do- W czasie dyskusji nad sprawozdaniami za- 

tyczy rent inwali ch. W związku z po- szczycił Zjazd swoją obecnością p. woje- 

głoskami, jakoby jednocześnie z obniżką woda wileński, wysłuchując z zainteresowa- 

15 procentową pensyj urzędników państwo- niem dezyderatów mówców, poczem odje- 
wych zmniejszone miały być również o 15 chał owacyjnie żegnanv przez zebranych. 

procent renty inwalidzkie, dowiadujemy się, Po zakończeniu dyskusji, zabrał głos prezes 

że wiadomości te nie odpowiadają praw- zarządu głównego p. Jakóbowski, który w 
dzie. Zaopatrzenie ze skarbu państwa dla przemówieniu swojem dał nastawienia dla 
inwalidów wojennych, ich rodzin oraz pracy organizacyjnej, oraz wskazania na 
wdów i sierot po poległych, wypłacane przyszłość. Po  jednogłośnem uchwaleniu 
będzie według ostatnich norm, ustalonych absolutorjum dla ustępującego Zarządu, przy 
na 1 kwietnia rb. stąpiono do wyborów nowych władz okrę- 

MTEJSKA —ui, -do-których —weszli- jako prezes zarządu 
: p. Gniadkowski, jako członkowie p.p. Ka- 

‚ — Prezydent Folejewski wyjechał. W miński, Szaranowski, Kurek, Żal. Lada, Mic- 
dniu PDRRTH p. Prezydent Folejewski kiewicz, Winiarski i Szafryk. Do komisji 
wyjechał do Warszawy aby omówić cały rew. weszli p. Anczukow, Siemaszko, Wie- 
szereg spraw związanych z gospodarką miej ljsiei, Grochal i Morawski. 
ską oraz uczestniczyć w posiedzeniu Zarzą Po wyborze władz, w wolnvch wnio- 
du Zw. Miast Polskich. skach uchwalono plan działalności dla za- 

Sprawa ceny nafty. Starostwo Grodz- rządu, oraz konieczność zapoczątkowania i 
kie obniżyło cenę nafty w handlu detalicz- wykonania szeregu prac  organizacvinych, 
nym z 65 groszy na 63 grosze za jeden na czem Zjazd o godz. 17 zakończono. 
litr. Ponieważ w naftowych firmach wileń- O godz. 19 odbyła się koleżeńska bie- 
skich, które prowadzą z ramienia rafineryj, Siada i tradvycvjnv obchód święconego. Po- 
hurtową sprzedaż nafty, cena nie uległa Święcenia dokonał ks. proboszcz kościoła 
zmianie i wynosi w: dalszym ciągu 58,75 gr. $w. Trójcy. W serdecznym nastroju, prze- 
za litr, decyzja Starostwa jest w wysokim platajac wspomnieniami i piosenkami  żoł- 
stopniu krzywdząca dla kupców detalistów. nierskiemi, zebrani spędzili czas do późnej 
W. związku z tem, Stowarzyszenie Kupców nocy, poczem rozeszli się dzieląc się na- 
i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie, prawdę miłemi* wrażeniami 
zwróciło się z prośbą do p. wojewody wi- ZEBRANIA I ODCZYTY 
leńskiego o uchylenie zarządzenia  Staro- ь 
stwa, wviašniając, že nafta nie jest w han- Klub Wiėoczęgow Senjorow, W piątek 
dlu wcale artykułem zyskownym, gdyż zysk dn. 17 bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 5 
brutto nawet w wysokości 6,25 groszy jest Odbędzie się LI zebranie Klubu Włóczęgów 
znacznie mniejszy od kosztów handlowych, Seniorów o godzinie 19.. Goście mile wi- 
ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Obni- dziani. Na porządku dziennym referat p.t. 
żenie więc i tak już nikłego zarobku je- „Obecna sytuacja polityczna na Litwie," 
szcze o dwa grosze uniemożliwia kupiectwu — Zebranie wileńskiego oddziału Zrze- 
jakąkolwiek racjonalną kalkulację. szenia Nauczycieti Geogratji. odbędzie się 

— Zadłużenie mieszkańców Wilna. Za- w piątek dn. 17-IV o godzinie 18 min. 30 
dłużenie mieszkańców Wilna zalegających w lokalu Zakładu Geologji USB. — Zakre- 
z opłata różnych podatków i opłat  miej- towa 23. : 
skich dosiega obecnie sumy 1784,000 zł. , — Zarząd Ogniska Kolejowego w Wil- 

Specjalna komisja miejska powołana do nie, zawiadamia, że w niedzielę, dnia 19 
badania tej kwestii przeprowadza  docho- kwietnia o godz. 18 w sali Ogniska, Kole- 
dzenie w poszczególnych wypadkach i uma jowa 19, przez prelegenta Zrzeszenia Kół 
rza zaległości płotników niezamożnych. W Naukowych USB. będzie wygłoszony odczyt 
dnin 1 marca rb. zaległości te wynosiły na tergat „Rozwód, a jednostka i społe- 
2.044000 zł. czeństwo*. Wstęp wolny. 

— Konierencja w sprawie widowiska lu- 
dowego. W dniu wczorajszym odbyło się 
w Urzędzie Wojewódzkim zebranie infor- 
macyjne poświęcone sprawie organizowania 
przez Harcerstwo  Wileńskie — widowisku 
ludowemu p.t. „Zabicie Smoka - Bazyliszka 

Bakszcie“ w dn. 25 i 26 kwietnia rb. 
Zebraniu przewodniczył pan wojewoda 

-— Obniżka 

WOJSKOWA 
— Wiosenny pobór rekrutów. Od 

paru dni przybywają do Wilna z naj- 
bliższej prowincji i z miast polskich 
partje rekrutów, którzy są rozmieszcza "2 
ni w poszczególnych koszarach. ее Ё Kirtiklis 

Dotychczas żadnych większych O znaczeniu widowiska i imprezach tego 
wystąpień ze strony powołanych nie rodzaju organizowanych zagranicą poinfor- 

zanotowano. |edynie w poszczególnych ae prof. AO: ER zh 
ат i ке skiem i przygotowaniach poczynionyc! 

wypadkach AA poborowi WSZCZYNA” w związku z tem -—- p. Korabiewicz 
li zwady uliczne. momentalnie likwido przewodniczący harcerskiego Komitetu 
wane przez policję. ganizacyjnego. : E я 

W celu zapewnienia spokoju wła- ‚ W riša zenia Posay: 
; ^ 5 inicjatywę harcerską co do organizacji wi- 

dze bezpieczeństwa wydały odpowied- gowiska oraz możliwie najbardziej dostoso- 
nic zarządzenia. wać widowisko do istniejącej legendy wi- 

— Odczyt dyskusyjny! Zarząd  Wileń- leńskiej, uwzględniając w jaknajszerszym za- 
skiego Koła Zwiazku Oficerów Rezerwy, kresie motywy regionu miejscowego. 
wzywa wszystkich kolegów oficerów i pod- — Likwidacyjne _ posiedzenie „budowy 
chorążych rezerwy, aby w dniu 18 kwietnia schroniska w Trokach. Schronisko im. woje 
r. b. o godz. 19 stawili się do Kasyna Gar- wody Władysława Raczkiewicza nad jezio- 
nizonowego ul, Mickiewicza 13 na odczyt rem Trockiem przekazane zostało Lidze Mor 
dyskusyjny p. t. „Rola oficera rezerwy w skiej i Rzecznej, która odtąd będzie gospo- 
pracach LOPP", który wygłosi dyrektor Ko- darzem schroniska Pozostaiacy bowiem pod 
mitetn Woiewódzkieso Wileńskiego LOPP, przewodnictwem woj, Kirtiklisa Komitet bu 
kpt. rez. Stanisław Romer. dowy, spełniwszy swe zadanie, został zlikwi 

ь dowanv. Dzięki wytężonej pracy komitetu 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i BY- seprnnisko WGRANIA zostało w przeciągu 

Or- 

    

łych Woiskowych. Podaie się do wiadomo- niezwykle krótki kresu gdyż od li 
ści wszystkich członków, że  7-klasowa Lė ny 10. RE „R szkoła wieczorowa dła dorosłych rozpoczy- Otwarcia schroniska dokonał osobiście na lekcje dnia 20-IV b. r. o godzinie 18 w w я й Ы i ir. Prez p= Gimnazjum im. Słowackiego dniu 17 czerwca z rezydent Rzeczy 
katal: (ul. Domini- nospoliteį Ignacy Mošcicki, w czasie podró- 

» 3 ży po Wileńszczyźnie 
Wszyscy członkowie zapisani do powyż- / likwidacvjne posiedzenie komitetu  bu- 

szej szkoły winni obowiązkowo zgłosić się dowy odbyło się wczoraj pod przewodnict- 
19 kwietnia (niedziela) rb. o godz. 10 w wem p. woiewodv Kirtiklisa w sali Urzedu 
Sekretariacie Koła (ul. Żeligowskiego 4). Woiewódzkiego. Sprawozdanie _ przedłożył 
Ci zaś, którzy do tej pory nie zapisali się, dyrektor Robót Publicznvch inż Siła No- 
a maja chęć uczęszczać, powinni wypeł- wieki. Budowa kosztowała 110807 zł, z 
nić kwestionariusz do dnia 18 b. m. czego 45 tvsięcv ofiarował Państwowy Urząd 

Jednocześnie powiadamia się, że kursy Wychowania Fizycznego, 44 tvsięcy pokrył 
maturalne w zakresie 5, 6, 7 i 8 kl. gimna- wileński Urząd Woiewódzki, resztę zaś po- 
zjum, są zorswanizowane i zostały przyła- krył wileński oddział Lisi Morskiei i Rze- 
czone do woiskowvch kursów maturalnych cznej. Kierownikiem budowy był inż. Woj 
dla podoficerów zawodowych przy gimna- ciechowski, skarbnikiem komitetu dvr Ban- 
zium im. Ad. Mickiewicza pod  kierowni- ku Towarzystw Spółdzielczych Miłkowski, 
ctwem p. dvrektora Zapaśnika, Wszyscy wiele zaś pracy poświecił w sprawie budo- 
cheący uczęszczać na wspomniane kursy za- wy prezydent Szumański Zatwierdzono je- 

  

ucza m ula 

nazjum Ks. Ks  ijonarzy ora' Wszy: 

sikim ktorz: w ięli ud iał w oddaniu 

ostatniej pos! gi mężowi mojemu 

ns. KS. Misju tarz Im, 

s T 
Franciszkowi Hofmanowi 
tą drogą skła lami »rdeczne „Bog zaplač“ 

jadwig Hotmanowa 

KURSAI ZZO SSRI EEE 

dnomyślnie sprawozdanie z budowy schro- 
niska. 

W końcu posiedzenia admirał Borowski, 
jako przewodniczący wileńskiego okręgu Li 
«1 Morskiej i Rzecznej w imieniu zarządu 
złożył przewodniczącemu Komitetu Budowy 
woj. Kirtiklisowi serdeczne podziękowanie za 
wybitną pomoc i pracę, dzięki której pow- 
stała nad jeziorem Trockim tak wspaniała 
placówka. Dziękując za pracę wszystkim 
członkom komitetu. przewodniczący Ligi pod 
kroślił jej cele i dążenie do tego, ażeby je- 
zioro Trockie stało się schroniskiem sportu 
Wodnego dla całei Polski oraz ośrodkiem 

„i terenem międzynarodowych regat wioślar 
skich 

RÓŻNE 

— Konferencja w sprawie walki z chro- 
baąszczem. Wiadome jest ogółowi rolników i 
leśników jak wielkie szkody w produkcji 
roślinnej powoduje żerowanie groźne roz- 
możenie tego owada, wymagające organizo 
wania powszechnej walki ze szkodnikiem. 

Jedynym skutecznym sposobem 
czania chrabąszczy jest zbiór i ni 
chrabąszcza podczas jego rójki wiosennej. 
Ponieważ w roku bieżącym rójka chrabąsz 
zza ma być szczególnie znaczna, przeto pod- 
jecie zbioru i niszczenia chrabąszcza staje 
się kwestją pierwszorzędnej aktualności. 

W Dyrekcji Lasów Państwowów w Wil- 
nie odbyła się konferencja w sprawie orga- 
nizacji walki z klęską chrabąszcza. 

W obradach wzięli udział  przedstawi- 
ciele urzedów wojewódzkich w Wilnie i w 
Nowogródku, Stacji Ochrony Roślin w Wil 
nie i Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Wil- 
nie. 

Po wyczerpującej dyskusji, w której wzię 
li udział wszyscy uczestnicy konferencji, 
zebrani jednomyślnie uznali za konieczne: 

   

  

Prosić Ministerstwo Rolnictwa o wyda 
nie zarządzenia o przymusowem —tępieniju 
chrabąszcza. 

Prosić pp. wojewodów wileńskiego, no- 
wogródzkiego i białostockiego o powołanie 
specjalnych komisyj przy urzędach  woje- 
wódzkich, którebv po wviaśnieniu źródeł 
potrzebnych środków ustaliły szczegółowy 
progratm organizacji tępienia  chrabąszcza 
pod właściwem kierownictwem na terenach 

„ masowej rójki owada. 

RALE I ZARAWY 
— Wieczornica Hercerska. W sobotę 

dn. 18 bm. odbędzie się wieczornica harcer 
ska urządzana przez „Czarną Trzynastkę” 
Wil. Druż. Harc. w sali Arc im. A. 
Mickiewicza (ul. Dominikanska 3 — 5. 

Na wieczornicy spotkają sie harąerki i 
harcerze wszystkich drużyn wileńskich. 

Początek wieczornicy o godzinie  18-ej 
Bilet wstępu kosztuje tylko 50 gr. 

— Z Sokoła, W sobote dnia 18 odbędzie 
się w cukierni „Zielony Sztrall* dancing to 
warzyski zorganizowany przez Wydział so- 
okolic. Początek o godz. 23-ciej. Przygrywa 
zespół orkiestry p. profesora Tchorza, 

„, TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś u- 

każe się doskonała, niezwykle  frapująca 
sztuka Leo l.enza „W nocy ze środy na 
czwartek”. Cała obsada z Lewicką, SER 
Jaśkiewiczem, Kreczmerem, oraz dyr. Zel 
werowiczem na czele znalazła wdzięczne po 
le do popisu akorskiego. 

—- Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8-ej „Koniec i początek* Marjusza Maszyń- 
skiego. Czarowna komedja, która zdobyła 
sobie wstępnym bojem publiczność wileń- 
ską. W rolach głównych H, Dunin - Rychło 
wska, I. Jaskińska-Detkowska, C. Szurszew 
ska, J. Łubiakowski, M. Wyrzykowski, oraz 
K. Wyrwicz - Wichrowski, który sztukę wy 
reżyserował. 

— „Sztuba“ w teatrze na  Pohulance. 
Arcywesoła sztuka współczesna Kazimierza 
Leczvckiego „Sztuba“, ukaże się po raz о- 
statni w sezonie po cenach zniżonych w 
niedzielę dnia 19 bm. w teatrze na Pohulan- 
ce. 

— Recital taneczny Lidji Winogradzkiej. 
W nadchodzącą niedzielę dnia 19 bm. od- 
będzie się w teatrze Lutnia recital tanecz- 
ny Lidii Winogradzkiej oraz jej 45 uczenic. 
Występ ten obudził żywe zainteresowanie. 

— Występy M. Modzelewskiej i A. Wę- 
gierki. We wtorek 21, środę 22, oraz czwar- 
tek 23 bm. odbędą się w teatrze Lutnia wy 
stępy znakomitych artystów scen warsza- 
wskich Marji  Modzelewskiej i Aleksandra 
Węgierki. Swietni artyści wystąpia w dosko 
nałej sztuce Ludwika Verneuilla „Pan Lam- 
berthier". Bilety są już do nabycia w kasie 
zamawiań w teatrze Lutnia od 11 — 9 м. 

— Występy rosyjskie teatru dramatycz- 
nego z Rygi. Doskonały zespół rosyjskiego 
teatru dramatycznego z Rygi rozpoczyna 
dnia 24 bm. szereg występów w Teatrze 
Lutnia. Swietne wykonanie aktorskie oraz 
bogaty program występów gwarantuje ca- 
łości wysoki poziom artystyczny. 

— [ubileusz dyr. Zelwerowicza. W pier- 
wszvch dniach maja odbedzie się obchód 
30-lecia pracy scenicznej dyr A. Zełwerowi 
cza. Iubilat wvstapi w jednej z najnowszych 
komedyj F. Molnara 

  

HISTSRYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

Nadszedł termin rozprawowy, 

K'sądom krok Cierpiałło zmierza. 
„Wyrok zapadł — przegraliśmy", 
Dr. Fisz z bólem się zwierza. 

  

        

    

  

Wraca wściekły pan Cierpialto, 
Pisze drżący jak sejsmograf, 
Pod obliczem na paszporcie 
Dułhak j. dalej fotograf. 

(DEC. N.) 

zwal- | 
czenie |     
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Panu Prezesowi Dyr. Poczt 
i T:legraiów ku łaskawej 

uwadze 

W lipcu 1929 roku pisaliśmy o gehen- 
nie b. ochotnika 5 p. p. leg. Józefa Mickie- 
wicza, który po zwolnieniu się z wojska, a 
następnie przesłużeniu kilku lat w policji, 
(pewien czas w pol granicznej), udał 
na teren Litwy w celu uregułowania swo- 
ich spraw majątkowych i został aresztowa- 

ny. Ё 
„ Raniony przez strażnika litewskiego prze 

leżał całą dobę (bez opatrunku) w polu, a 
następnie przez długi szereg miesięcy sie- 
dział w więzieniach litewskich. 

„ Okulawiony, wydziedziczony z ziemi, spo 
niewierany moralnie wrócił do Wilna. 

Tu odbyć musiał długą kurację. 
. Rozpoczyna się długi okres wyszukiwa 

nia sobie posady. 
Pięć razy składa podanie do Dyrekcji 

Poczt i Telegrafów i tyleż odpowiedzi od- 
mownych otrzymuje. 

Wpada na pomysł. Pisze podanie do 
Pana Marszałka Piłsudskiego i załącza do 
niego: odpowiedzi odmowne Wil. Dyrekcji 
oraz numer „Słowa” (3 VII. 1929 r.) z ar- 
tykulikiem, opisującym jego cierniową dro 

е ge. 
Wynik jest pozytywny. 
Min. Pracy i Opieki Społecznej wysto- 

sowuie nismo do Dyrekcji Poczt i... posada 
się znajduje 

Darorcą poczty w Słonimie staje się b. 
ochotnik. 

Złv los i tu nie przestaje prześladować 
aka. Traci posadę. Traci ją — jak o- 

siadczył nam wczoraj w Redakcji 
z złość ludzka. Przez złość swego sze- 

la, a raczej jego żony. 
— Pan naczelnik W. Sak i jego żona 

— mówi nam Mickiewicz — kazali mi wy- 
/wać robotę, do której nie byłem zobo- 
any. 

— Podlejcie, grzędy, przynieście wi 
zróbcie to, lub tamto. Żonie mojej KSS 
prać bieliznę, nic za to nie płacąc. 

, Z początku robiliśmy, potem widząc, że 
nigdy temu końca nie będzie, zaprotestowa 

A) z żoną 
ostanowiono się nas pozbyć. 

Znalazł się sposób 
„ , Pam „naczełnikowa prosiła, abym wniósł 
jej węgiel na górę, a za robotę dała 
mi wiadro węgla 

Na drugi czy trzeci dzień pan naczelnik 
w towarzystwie swego zastępcy p. Basły- 
ka przeprowadzili u mnie rewizję. A 

Nie pytali się, skąd mam węgiel, nie ba 
dałi Napisali do Dvrekcji i Wea mnie. 

Otrzymałem pismo Dyrekcji z dnia 10 
XI 1930 r. Nr. 4088 XII,-z którego dowie- 
działem się że już 15-XI przestaję pracować. 

Byłem u p. prezesa. Powiedział, że nie 
może trzymać złodzieja 

Znów iestem bez pracy, bez chleba. Przez 
złość ludzką. 2 

Takie oświadczenie złożył nam p ]. Mic 

   

      

kiewicz, mieszkaiący obecnie przy ul. Wił- - 
komierskiej nr 28 m. 21 

Przyszedł do nas ze skargą, jak wów- 
czas, kiedy znękanv przeżyciami na Litwie, 
przyszedł, abv onowiedzieć o wszystkiem, 
co go tam spotkało 

Dzięki „Słowu* — jak twierdzi — zna- 
lazł prace, dziś chce sprawiedliwości. Skła- 
da oświadczenie: Е 

Padajemv je. Może p. prezes Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Wilnie zechce roz- 
patrzeć tę sprawę 

Może rzeczywiście b. ochotnik z łat 1919 
— 21, przyjetv na służbę został z niej usu 
nietv zbvt pośpiesznie?. 

Qn sam twierdzi. że dochodzenie w je 
ga snrawie prowadzone było niezbyt skru 
pulatnie. 

Może jest to prawdą? 

    

Zarząd Związku Pracy _ Obywatelskiej 
Kobiet w Nowo - Święcianach składa tą 

drogą najserdeczniejsze podziękowanie p. 

dr. Mjr. Pruskiemu, za bezinteresowną opie- 

ke lekarską* na Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem Zarząd. 

70 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Walc miłości 
Hollywood — Koniec świata. 
Casino — Trzej chrzestni ojcowie. 

Ognisko — Pod banderą miłości. 
Kino Miejskie — Gwiaździsta eskadra. 
Mimoza — Ponad śnieg. : 
Stylowy — Miasto Klęski; nad program 

Wampiry Warszawy. 
Światowid — Pat i Patachon wśród lt- 

dożerców. 
Pan — indyjski grobowiec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Przywłaszczyli inwentarz fol- 
warku. Dwaj funkcjonarjusze folwar- 
ku Albinów pod Brasławiem Ant. Czer 
niakowski i T. Ejniuk sprzedali inwen- 
tarz folwarku i uzyskane stąd 4 tys. 
przywłaszczyli. 

Policja aresztowała przywłaszczy- 
cieli. я 

— Samobójstwo z nędzy. We 
wsi Brusy gminy miadziolskiej powiesił słę 
paca nieobecności domowników Sytwestr 

DA lat 24, о 
owodem rozpaczliwego Кгоки Буйу 

koby ciężkie warunki mater] je 
‚ — Kradzież wedlin. Na szkodę Ankudo- 

wicza Benjamina (Lipówka 12) skradzione 
zostały wędliny przez Rynkiewicza Kazimie 
rza, zam. tamże. Dochodzenie w toku. 

— Chciał jeść. Na gorącym uczynku kra 
dzieży artykułów spożywczych przy ul. Kał 
waryjskiej nr. 2 zatrzymany został  Lima- 
nowski Lech (Trwała 34). 

— Fałszywy bilon. Abulewicz Bolesław 
(Chocimska 44) usiłował wręczyć fałszywą 
20-groszówkę, kupuiąc papierosy w kjosku 
przy ul. Ostrobramskiej. : 

— śmierć pod pociągiem. 15 bm. na 
szłaku Wilno — NowoWilejka rzucił się pod 
pociąg Paździerski Gabrjel (Pionierska 4) 
ponosząc Śmierć na miejscu 

— Podrzutki. Przy Tatarskiej 2 znalezio- 
no podrzutka pici żeńskiej w wieku około 
2 miesięcy. 

Również przy ul. Letniej 3 znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 2 ty- 
godni, którego umieszczono w prz: 
Dzieciątka Jezus. 

     

  

Walerian Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelne] na Litwie 
1 Blałarus! —szkice historyczne zł,6.— 
Piacyd Jankowski (John of Dycalo)— 

życie i twórczość ‚ 107 

Bez staru | busolį (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie łata Alumnatu Pa- 
płeskłego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice —łask krynice 0.50 
į Pierwsze trudy I walk! wl- 

leńskich kolełarrv - ‚ 0.89 

Podziękowanie | 

  

| 
|
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BANK FRANCUSKI 
A ZŁOTO SOWIECKIE 

INTERESUJĄCY PROCES W NOWYM 
YORKU 

W tych dniach sąd stanowy w No- 
wym Yorku rozpoczął przesłuchiwania 
w związku z niezwykle interesującym 
procesem Banku Francuskiego, a do- 
tyczącym przesyłki złota dowiezionej 
do Ameryki w roku 1928. Historja te- 
go transportu przedstawia się nastę- 
pująco. Przed trzema laty nadeszła 
do portu Nowojorskiego, pod adresem 
dwóch banków amerykańskich, prze- 
syłka złota wartości 5.200.000 dola- 
rów. W kilka dni potem, kiedy wia- 

_. domość o nadejściu przesyłki stała się 
głośna, znana firma amerykańskich 
adwokatów: Edwards, Schott, Sher- 
man i Lion zwróciła się do sądu fede- 
ralnego z żądaniem, aby przesyłka 20- 
stała skonfiskowana. Wspomniana fir- 
ma wniosła to żądanie w imieniu Ban- 
ku Francuskiego. Poseł francuski w 

__ Waszyngtonie, natychmiast poinformo 
_" wał rząd amerykański o powodach, 

jakie skłoniły Bank Francuski do te- 
go kroku, zaznaczając, że bank wystę 
puje w tym wypadku, jako osoba zu- 
pełnie prywatna. Okazuje się, że w 
latach 1915 — 1917 Bank Francuski 
uzyskał w Rosji znaczne zapasy złota, 
ogólnej wartości 5 miljonów dolarów. 
Złoto to złożył Bank Francuski w ro- 
syjskim banku państwowym. 

Bank Francuski nie twierdzi, że 
przesyłka, której skonfiskowania usil- 
nie się domaga, zawiera owe złoto z 
czasów 1915 — 1917 roku, ale oświad 
cza, że wobec tego, że Sowiety nie 
chcą oddać zapasów złota, które Bank 
Francuski zakupił w dawnej Rosji, 
ma specjalne prawa i pretensje do 
złota dowiezionego do Ameryki. Żą- 
danie Banku Francuskiego, wywołało 
liczne protesty ze strony rządu sowiec 
kiego. W połowie kwietnia 1928 roku, 
złoto sowieckie dowiezione do Amery 
ki, przeładowane zostało z okrętów 

„na niemiecki parowiec „Dresden“. 
Parowiec ten odptynąt potajemnie z 
portu nowojorskiego į na pełnem mo- 

' rzu znowu przeładowano złoto na 
_ okręt sowiecki. Jednakowoż natych- 

_ miast po odwiezieniu złota przez hcl- 
- szewików, prasa amerykańska Oznaj- 
miła, że pełnomocnicy Banku Francu- 
skiego zamierzają wytoczyć w tej sora 
wie proces, który też odbędzie się *:ie 
zadługo przy udziale sędziów  przy- 
sięgłych. Obie strony zastąpione są 
wybitnymi adwokatami. |]ako rzeczo- 
znawca Banku Francuskiego, wyje- 
chał do Nowego Yorku b. rosyjski 
wiceminister spraw zagranicznych i 
profesor uniwers. petersburskiego, B. 

_ Nolde. 

                

  

  

SPORT 
_" 130 nagród polskich 

jeźdźców 
ZDOBYTYCH NA KONKURSACH MIĘ- 

DZYNARODOWYCH 

W ciągu roku ubiegłego jeźdźcy polscy 
wyjeżdżali na dwa międzynarodowe  kon- 
kursy hipiczne do Nicei i Rzymu. W Rzy- 
mie zespół nasz, składający się z 4 jeźdźców 
zdobył jedną Il nagrodę, jedną nagrodę III, 
dwie nagrody IV, dwie nagrody V, oraz czte 

"ry dalsze nagrody, razem 11 nagród. 
|. W Nicei przy współzawodnictwie sied- 
miu ce zagranicznych, liczących 37 jeż- 

 dźców, Polacy zdobyli jedną RE I, je- 
dną nagrodę II, po dwie nagrody III i IV, 

_ pięć nagród V-tych, trzy nagrody Vl-te o- 
"raz trzynaście nagród dalszych, razem 27 

nagród na ogólną sumę 1 ranków. 
W „Puharach Narodów" zdobyliśmy jed- 

‚` ną ll-gą nagrodę na zawodach w Warsza- 
ce wie. S 

Od pierwszego wyjazdu zagranicę na- 
" szych jeźdźców w roku 1923 Polska brała 
- udział do chwili obecnej w 28 zawodach 
międzynarodowych, mianowicie: w 8 w 
Nicei, 4 w Rzymie, I w Lucernie, 1 м Ра 

Ė Rs 1 w Fontainbleau, 2 w Londynie, I w 
_ Neapolu, 1 w Medjolanie, 1 Brukseli, 1 w 

" Amsterdamie, 1 w Hilversum, 4 w Nowym 
Jorku, 1 w Budapeszcie, oraz 1 w Rydze, 
Zawodnicy połscy zdobyli w tych konkur- 
sach 67 PO: RBA 62 drugie na- 

_ grody. 66 trzecich nagród. 71 czwartych na 
=. Ь ‚ * , ‚ 53 ра*е nagro 
_ dy, 42 szóste nagrody, oraz 359 nagród dal 

szych, razem 730 nagród. Oprócz tego w 
 „Puharach Narodów" jeźdźcy nasi zajęli 7 

  

   

  

  

  

     

    

     

  

    

   

    

KAZIMIERZ LECZYCKI. 

„DWUDZIESTY 
: (PO W.IE SE) 
Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Poczuł, że jest mnichem, uwolnio- 
_ nym z więzienia - klasztoru. Czytał , 
_ że może wybuchnąć wojna. Wiedział, 

że nie będzie mógł jej ominąć. Znicz 
wyrywany przez Zachód tkwił w nim 

_ jeszcze zbyt mocno. Jął więc zrywać 
+ dzień za dniem chwilę za chwilą. Naj 
_ słuszniejszy, najbardziej proroczy głos 
instynktu ostrzegł go przed dalsžem 
_ marnowaniem młodości. W ciągu 2-ch 

lat przeżył wszystko i skosztowal 
wszystkiego. Kiedy wojna wybuchła 
 _— życie nie miało już tajemnic! 

Tęsknił w okopach, w szpitalu i 
postoju.! Jak każdy Polak był wię- 

cej przywiązany do Zachodu, niż do 
> aałacnej Ojczyzny! Marzył o chwili, 
"w której chociaż na tydzień, na dwa, 
na trzy wpadnie jeszcze do Ville Lu- 
miere, raz jeszcze przeleci kontynent z 

północy na południe, ujrzy wschód 
słońca na linji Ventimille — Genua... 
i wróci do rodzimej szarzyzny! 
— — Ach, jakże teraz jest inaczej! Jak- 
że inaczej! Zachód przysunął się do 

Cieszyna, ale śmiech odsunął się o 
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ZE ŚWIATA 
JAK WYGLĄDAĆ BĘDZIE MOSKWA 

W ROKU 1943? 
Wystawa planów miast, jaka odby- 

Яа się onegdaj w Moskwie, wzbudziła 
wielkie zainteresowanie projektami no 
wych planów, opracowanych dla sto- 
licy dzisiejszej Rosji sowieckiej — Mo 
skwy. 

W tych dniach odbyła się na wspo 
mnianej wystawie dyskusja o rozbu- 
dowie Moskwy, w której wzięło udział 
kilku architektów, projektujących pla- 
ny dla nowej Moskwy. Według projek 
tu opracowanego przez architekta Or- 
leańskiego, Moskwa liczyć będzie w 
latach 1932 — 1933 3 miljony miesz- 
kańców. Liczba ta jednakowoż pozo- 
staje niezmieniona i na rok 1943. Ar- 
chitekt Orleański wskazuje na to, że 
industralizacja Moskwy będzie się z 
czasem rozwijała powolniej, aniżeli 
dotychczas, a zapotrzebowanie sił ro- 
boczych, pokryje samo miasto z we- 
wnętrznych rynków pracy. W roku 
1943 nie będzie w Moskwie ani jednej 
gospodyni, ani jednej służącej. Wszyst 
kie kobiety będą pracowały zarobko- 
wo. a Całe życie będzie upowszech- 
nione. 

Według wyników ukończonego о- 
becnie spisu ludności, Moskwa liczy 
2800000 mieszkańców. W ciągu ostat 
nich pięciu lat liczba ta wzrosła o 30 
proc., a to głównie wskutek rozrostu 
klasy robotniczej. Dlatego też przypu 
szczenią architekty Orleańskiego, że 
Moskwa posiadać będzie w roku 1943 
tylko trzy mijony mieszkańców jest 
dość wątpliwe. W dyskusji zabrał ró- 
wnież głos architekt leningradzki, prof. 
lijin, który jest autorem planów rekon 
strukcji Leningradu, Iwanowo - Woź- 
niesieńska i innych miast. Zdaniem je 
go Moskwa dosięgnie w roku 1943 li- 
czby 3500000 mieszkańców, a nawet 
można przypuszczać, liczbę tę przekro 
czy. 

Architekci Gornyj i Efroz, wypo- 
wiedzieli swój projekt, dotyczący cen- 
trum Moskwy, po jej rekonstrukcji. We 
dług projektu wydziału planowego i 
projektu architekty Kurta Mayera, ma- 
ją stanąć w centrum Moskwy gmachy 
rządowe, natogniast budowle central- 
nych związków i trusty umieszczone 
być mają w dalszych dzielnicach mia- 
sta, w których nie będzie ani jednego 
domu prywatnego. Architekci Efroz i 
Gornyj wypowiadają swe obawy, czy 
takie odłączenie terytorjalne  instytu- 
cyj, nie doprowadzi do biurokratyzacji 
aparatu państwowego. 

NOWA STACJA NADAWCZA w 
PARYŻU 

W Limbours, odległem o 30 klm. 
od Paryża ma być wybudowana no- 
wa stacja nadawcza zamiast dotychcza 
sowej „Poste Parisienne“.  Długosć 
fali ma być w granicach pomiędzy 
250 a 560. Stacja ta otrzymać ma moc 
minimum 60 kw. tak, że będzie mogła 
być słyszana w całej Europie Zach. 
jak również w Afryce Północnej. Sto- 
pień modulacji wynosić będzie 100 
proc. Antena będzie rozpięta na dwóch 
wieżach o 120 mtr. wysokości każda. 

30 DZIENNIKARZY PRZECIW 
CHAPLINOWI 

Na uroczystą premjerę prasową o- 
statniego filmu Chaplina „Światła mia 
sta* w Monte Carlo nie zjawił się ani 
jeden dziennikarz. Nie zamieszczono 
również na drugi dzień po premierze 
wzmianki o filmie. Dziennikarze zem- 
ścili się w ten sposób na Chaplinie 
za jego nietakt. Komik zaprosił ich bo- 
wiem na konferencję prasową do ho- 
telu, w którym się zatrzymał. O ozna 
czonej godzinie przyjął gości jednak 
sekretarz Chaplina i oświadczył zebra 
nym dziennikarzom, że „pan Chaplin 

 EEEEERESZDEZY >. POT: TOPUREKOZDYSIGWMOCE JENIE DRZE 

pierwszych miejsc zespołowych, 8 drugich, 
oraz 4 trzecie miejsca zespołowe. 

Amazonki polskie wyjeżdżały  zagrani- 
cę oficjalnie jeden tylko raz w roku 1929 
do Budapesztu, gdzie wk w dwóch 
konkursach, zdobywając dwie |-sze nagro- 
dy, jedną III i jedną IV, oraz jedną na- 
grodę V, razem pięć nagród. S 

setki mil! Więcej go było w Jaworo- 
wie, niż tutaj! W dawnym ruskim po 
ciągu kolei Warszawsko - Wiedeń- 
skiej pustki zupełne. Ani apostołów, 
ani szpiegów!Wielkie młyńskie koło hi 
storji rozmełło duszę ludzką na drobny 
szary, smutny, na wszystko zobojęt- 
niały proch! Trochę byłych ludzi z by 
łej Austrji, różnej narodowości i jed- 
nego żargonu. Trochę optymistów z 
typu „nasi zwyciężają”, unikających 
przezornie randez - vous ze strażą cel- 
ną nowych państw! Trochę szorstkiej 
i gburowatej służby kolejowej, opłaca 
nej artystycznemi koronami. Im bli- 
żej pociąg dopełzał do Wiednia, tem 
było dżdżyściej i zimniej. W Wiedniu 

pogoda była już zupełnie niemożliwa, 
kiedy Nawrocki odszukał jakiś hotel i 
zaspał w nim pociąg tyrolski. 

Nazajutrz zrana wyruszył na od- 
szukanie swego Wiednia. Logicznie 
biorąc, musiałby być jeszcze bliższy, 

bo już bezminny, nie-zaborczy! Tym 
czasem dostrzegł z przerażeniem, że 

Wiedeń umarł! 
Tak! Tak! Przed pięknym domem 

starych, dobrych znajomych (w grun- 
cie rzeczy nieźli ludzie) stał karawan! 
Wiedeń umarł, nie żyje, nie daje mu 
rozkoszy obcowania! I tu nie ten daw 
ny, grzeszny grzechem, aż z wieku 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

jest. nodzieja 

я 

nie ma czasu“, — ale polecił jemu u- 
dzielić prasie informacyj. — Dzienni- 
karze opuścili natychmiast hotel z 0- 
krzykami: „nie damy z siebie kpič“.1 

- SZWEDZKI CHIRURG ZSZYWA 
* SERCE 

W tych dniach dokonano w Sztok- 
holmie niezmiernie interesującego za- 
biegu chirurgicznego. Oto w czasie bój 
ki w szkole jeden uczeń pchnął swego 
kolegę tak silnie nożem w serce, że 
scyzoryk utkwił w komorze sercowej. 
W szpitalu przystąpiono natychmiast 
do operacji. Młody chirurg dr. Ernest 
Bergenfeldt, po otwarciu piersi ran- 
nego i po usunięciu dwóch żeber zdo- 
łał zaszyć ranę w komorze sercowej, 
a tem samem uratował życie chłopca. 
Następną noc i dzień chłopiec znajdo- 
wał się w stanie bardzo ciężkim, prze- 
silenie jednak minęło szczęśliwie i 

zupełnego polepszenia 
zdrowia. 
  

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 17 KWIETNIA 

11,58: Sygnał czasu i hejnał RE 
ski. 

12,05 — 12,50: Koncert popularny 7q27 
go 11) Fein — Zaczarowany saksofon. 

13,10: Kom. meteor. 
14,50 — 1515: Lekcja francuskiego z 

Warsz. 
15,30 — 16,10: Odcz. dla maturzystów 

z Warsz. 
16,10 — 1615: Komł dla żeglugi z War 

szawy 
16.25 — 16,30: Progr. dzienny 
16,30 — 17,00: Koncert życzeń (pivtv) 
17,00 — 17,15: „Tragedja ludzi uczci- 

wych* — feljeton z Warsz. — wygł, Grubiń 
ski 

17,15 — 17,40: „Powstanie listopadowe 
na Litwie" -- odczyt z Warsz wygł. prof 
H Mościcki 

17,45 — 18,45: Muzyka lekka z Warsz. 
18.45 — 19,00: Kom. LOPP-u 

15,00 — 19,15: Kwadrans akademicki E 
19.20 — 19,35: „W świetle rampy" 
EE tearalne omówi "Tadeusz. Łopalew- 

Ski. 
19,35 — 19.40: Progr na sobotę. 
10,40 — 19,55: Pras. dziennik radj z 

Warsz, 
2000 — 20,15: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy 
20.15: Koncert svmioniczny z Warsza- 

wy W nrzerwie „Przegląd filmowy" ze 
studia RW. 

Po koncercie komunikaty z Warszawy 

SOBOTA, DNIA 18 KWIETNIA 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka popularna (płyty) 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 

15.30 — 15.50: Odczyt dla maturzystów 
z Warszawy. 

15.50 — 16.10: „Honoratka* — odczyt 
z Warszawy wygłosi N. Hile. 

16.10 — 16.15: Komunikat dla żeglugi z 
Warszawy. 

16.15 — 16.20: Program dzienny 
16.20 — 16.40: „Mała skrzyneczka* — 

listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy. 
17.15 — 17.40: „Człowiek a ziemia” — 

odczyt z Krakowa, wygłosi prof. J. Nowak. 
17.40 — 18.45: Audycja i koncert dla 

dzieci z Warszawy. 
18.45 — 19: Komun. Wil. Tow. Org, i 

Kółek Rolniczych, 
19 — 19.30: Reportaż z cyklu „życie na 

prowincji” i wizyta u... Prowadzi: Antoni 
Bohdziewicz. 

19.30 — 19.40: Program na niedzielę i 
rozmaitości. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. x 

20 — 20.15: „Bohaterskie niespodzianki” 
—— felj. z Warszawy wygłosi A. Bortkiewicz 

20.15 — 20.30: Skrzynka techniczna z 
Warszawy. 

20.30 — 20.45: Muzyka lekka z Warsz. 
22 — 22.15: „Na widnokręgu" z War- 

szawy 
22.15 — 22.55: Koncert chopinowski z 

Warszawy. 
22. 55 — 23: Komunikat z Warszawy. 
23 — 24: Transm. z teatru artystycz- 

nego z Warszawy. 

з ОМО © 

  

NU 

MIE/SKIE 
SAL1M IEJSKA 
Ostrobramska 3 

Kasa czynna o 

Od dnia 15 do 19 kwietnia 1931 1. włącznie oędzie wyświedany film. 

„GWIBŹOZISTA ESKADRA: 
W rolach głównych: Urocza Baška Orwld,Jana Krysta, Janusla Halny I Jež Kobusz. 

Następny program: „Włosna uczuć”* i. 3.80. Początek seansów od g. 4-ej 
Cena blietów Parter 60 gr. 

4 Dramat miłości i poświę- 
cenia. Aktów 10. 

Balkon 30 

  

  
Dźwięnowy 
KINO TEATR Nastrój... Urok... Czar. 

m w czarującym 
„PH ELIOS dźwiękowcu 
UL Wileńska 38 

Tel. 926. 

Wkrótce 
największe przeboje 

wszechświatowe 

Szampański Przebój dźwiękowy! 

WALC AIŁOŚCI 
Nad program: Wszechśw. Przegląd dźwięk. „Foksa“ 

„. budzą ulub, kob et 

G. 

willi. Fritsch" 
Udział biorą Serda, Hans Junkierman, 

Ale*sander, 

(ostatnie nowiny) między inirmi polskie wesele góralskie 

bolieterko filmu 
„Droga do Raju Liijana Harvey 

Na 1 szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

„Biała Talu'' „„Na zachodzie bez zmian“ 1 „Monte Carlo“ 
  

więrowe KIGO 

„HOLLYWO D: 
s:ew'Cza 22, 

tel. 15-28 

m   Koniec Świata a 
Dziś! Arcysensac;jny przebój dźwiękowy! Potężne arcydzieło Abla Gance'a. 

id i Flammarion». 
kości 

bel Gance, Gollette Darfeull 

Drawat iniłossuy i tragedja kadz- 
agrożonej zagładą, W rolach głównych: 

i inni, 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Foxa*. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 1-ej. 

Na 1-szy seans ceny zniżone 

Wkrótce "uses! „Na zachodzie bez zmian” i „Pod dachami Paryża” 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
Dziś premjera! Charles Bickford, Fred Kohlen, Rymond Hatton 

zaprezentują się naszej Sz. Publiczności w zeroekranowym dźwiękowcu p. t. 

TRZEJ CHRZESTN: OHĘCOWIE 
  

  

  

  

WIELAŹ 471. tel. 15-41 w-g powieści B. Kyna. Wad program: Re ela yjne dodatki dźwiękowe. D'a młodzieży dozwołone 
Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, w dnie Świąt-czne o g. 2-ej Na 1 szy Seans ceny zniżone 

Hallo! Hallo! Dwa słowa — Tysiąc wrażeń. 
a m m Dziś doufosła premjera największego 

KINO filmu Świata! Wszechświatowy AŻ 
PAN" Wwznowiene! W nowem literackiem 

w opracowaniu!Nowa kopia! Nowa edycja 

Wielka 42. Nieśmiertelneg dzieła Joe May. Wielka epo>ea miłości i poświęcenia W rolach głównych 7 asów ekranu: 

Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna 
Ilustracja mazy zna orkiestry symfonicznej pod bstutą prof. A Jadl 'wkera. 

Morena i Olaf Fons. Pocz. o godz. 3-ej. W dnie swiąt o godz. 1-ej. Ceny zaiżone tylko na 1 szy seans. 
bilety honorowe nie ważne 

S Dziś! Wielki nad wyczajny pro ram A $ ść $K potężny epokow. dramat 
sias A Najnowsze arcydz'eło 1931 r. A To L 3 w 8 aktach. 

„ŠTYLOWY“ | W ro. gł Ken Maynard. Nad pr'gram! Nowe wydanie polskiej prod ik“ji w g Bi'gańskiego ». t. 
WIELKA 36 WAMPIRY WARSZAWY Salonowo-ero'yczny dramat w 12 ak. w rol. głównych Ig> Sym 

| Marja Barcelkiewiczówna | Kazimierz Junosza-Stępowski 
  

  

Najwyższej 
jakości 

„CETAKJA |= 
Obuwie 

Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. KABACZNIK, ul. Wileńska 32. 

6. SZANIES ul. Wileńska 17 

    

    

  

   

608 POLEPSZY7 
Za 

(S „T 

DaKOWENA 
(D+CAUVIN) * 

SB 

     

  

      
    

      

    

KREW ; REGULUJA 
AUSZFH- ZAWSZE PRIYNOSIO 

„PIGUEKI KOWENA 
    

      

    

W.JUREWICZ 
byty majster tirmy 

Paweł Bure 
wybór zegarów i bi 

oraz precyzyjna naprawa 
po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

poleca wielki 
żuterji 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 A. 

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ REFORMY 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ODBUDOWA PAŃSTWA* 

I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 

1928 ROK, 3 ZŁ. 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 1 WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 

DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

XVIII, ale ten dzisiejszy, 
dzią i pokutą za grzechy! 

Szare płótna dżdżu spływają na 
domy, spowiiają szarpane przez wiatr 
latarnie, nakładają szare futerały na 
zziębłych i śpieszących. Pustka! Tro- 
chę samochodów i zupełny brak ludzi. 
Szukając w pamięci drogi do głów= 
nych arteryj, Roman przypomniał so- 
bie „rok 1913!* 

] miesiąc był inny, a cóż dopiero 
historja! Jeszcze prawie letnie słońce, 
choć już październikowe, stało sobie 
spokojnie nad Praterem. Gromadki o- 
ficerów z jesiennych manewrów i 
Krzyś - leśniczanek spacerowały tu i 
tam... liście padały cicho i tak ładnie 
grały orkiestry... państwo uśmiechu i 
przyjaźni rozpoczynało się właśnie... 
dobry, kochany, trochę operetkowy, 
(ale co to komu szkodzi) staruszek 
jechał zwolna wśród swego kochane- 
go ludu!.... 

Wszystko było takie miłe, serdecz 
ne j szczęśliwe... oprócz Nawrockiego! 
bo musiał nienawidzieć, a nie mógł! 
Syrmpatja do Wiednia wdzierała się 
wszystkiemi porami do serca, jak mo- 
da podczas powodzi! Nucił „widzieli- 
śmy cztery orły”, ale i to nie poma 
gało. Ten orzeł był stanowczo sympa- 
tyczniejszy. od pozostałych. Nie był — 

ze spowie- to cham, który gwałci, ale piękna ko- 
bieta, która zdradza! 

Miłość i nienawiść towarzyszyły 
apostołowi podczas całego pierwsze- 
go pobytu w Wiedniu! Teraz czuł już 
tylko żal i wstręt do rozkładającego 
się ciała w trumnie. Jakimże straszli- 
wym dysonansem na tle dawnego Cy- 
sarskiego Widnia jest Wiedeń dzisiej- 

szy. Nie może przecież zbłądzić w 
tej dzielnicy, a jednak szuka nazw u- 

licznych. Dawniej orjentował się wed 

ług nurtu powozów i ludzi, płynących 

w każdem mieście, w kierunku arteryj 
głównych. Ale teraz?! Zwiększone 

odstępy pomiędzy domami są właści- 
wie jedynym śladem z życia wielko- 
miejskiego. Grupki głodnych cieni snu 
ją się dokoła niego ze straszliwem py 
taniem, — „dlaczego właściwie tak 
się stało?!* Wiedeń, jego dawny, ko 
chany, zaborczy Wiedeń umarł  po- 
wtórnie! Narodził się jakiś nowy Wie 
deń, Wiedeń — karykatura, trup! Po- 
czuł nagle ku niemu gwałtowną nie- 
chęć! Kochał teraz swój dawny Wie- 
deń, przeciwko któremu spiskował i 
który zniszczył nareszcie! 

Tak, tak! „Widzieliśmy cztery or- 
ły, jak w górę wzlatały!'* Jest człowie 
kiem zwycięstwa, od listopada 1918- 

go roku, atomem zwycięskiej Enten- 

„BEZET” ul. Niemiecka 24. 

  

   |Eerasze || 
DOKTOR 

Szyrwindt „GABINET y RACJONALNĘJ 
choroby weneryczne, KOSMETYKI 
skórne i moczopłciowe LECZNICZĘJ 

Wielka 19, od 9 do igi LO, MICKIEWI- 
CZA 31 » iš 

————- obiecą 

Dr Ginsberg rodėsi 
Choroby skórne, we- nali, odświeża, usuwa 
meryczne i moczopłcio- jej skazy i braki, Masaż 

  

we, Wileńska 8 od twarzy i ciała (panie) 
8 — 1 14 — 8. Tei. Sztuczne opalanie cery 

367. Wypadanie włosów 
ннн łupież. Najnowsze zdo 

Dr. medycyny  bycze kosmetyki racjo 
nalnej. 

A. Cymbier Codziennie 0 10—8 
Choroby weneryczne, W Z. P. 43. 
skórne i narządu mo- 
czowego Mickiewicza _ 
12, róg Tatarskiej przyj- 

maje J—2 i 2—8, 
Tel. 15-64. 

  

„UN CHIC SOULIER", ul Wileńska 24 

  

rose q 

AKUSZERKĄ 

ŚMIAŁOWSKA 
az (jabiuet Kosmety- 
zny, usuwa zmarszcz- 

«i, piegi, wągry, łapież, 
wodawki, kurzajki, wy- 

padanie wtasów, 
Micaiewicza 46. 

  

Mieszkania 
'ożne z wyg'dami do 
wynajęcia,  Kaiwaryj- 
ska 31. 

SZKOŁA TAŃCÓW 
P. BOROWSKIEGO ui Trock: Nr. 2 
Za wyuczenie 4 ech najnowszych tań- 
ców tylko 1 zł, za mazura 5 zł. 
kurs rozpoczyna się we wtorek 21 
kwiet.: o godz: 7ej wić:z. (w daie 

świąteczae g'uvy praktyczne) 
Zapisy cod/iennie 10 -12 i 4 —6. 

  

  

  

    
  

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 
telefon 87-00 

Nr. 
a Yi Państwu człowieka, dla przy- 
jęcia wszelkiego rodzaju garderoby do 
czyszczenia i prasowania, przyczem tegoż 
jeszcze dnia dostarczamy do mieszkania 
tęż garderobę oczyszczoną i wyprasowa- 

ną, jak nową. 

Farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ 
Wilno, Wielka 31 (róg Szklannej) 
Na żądanie Sz. Klientów zostają ubrania 

reperowane w naszej pracowni. 
Gremplowanie materjałów na poczekaniu   
  

  

  

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 

Pokój 
nieduży ze wszystkie- wydaną przez Spół- 
mi wygodami 

  

  

PZoptówadzii się ska 4 m. 4. sewic owej  unieważ- larów. 

na ul. Mickiewicza 44, © Е nia się. Dom H. 4. „Za- 

m. 20. Pokój zj A; ze 
e „te 

- umeblowany Ekonom — o 
do wynajęcia dla so-poszuku e posady, po- 

Do wynajęcia lidnego, Jednej. Og- siada długoletnie chlu- Kupię DOM 

Legitymację | Kamienica 
członkowską Nr. 89| 2 piętrowa, posadz- 

ki, ziemi 133 sąż. 
do wy- dzielnię 

najęcia osobie inteli- Autobusów w Wilnie 
gentnej i solidnej. Pań-na imię Anny Chodo- 

z ogródki*m — Во- 
chód 2600 ł sprze- 
damy za 400) do- 

łaścicieli 

  

  
3 pokoje z kuchnią lądać od 1-ej do 4-ej,bne Świadectwa. Ad z placem za gotówkę 
Biały zaułek 7, m. 1.ul. Św. Filipa 4—1. 
Adam Kuratkowski. 

      

ty! I chwała Bogu!... straszliwy prze- 
żyty film wojenny snuje się pomiędzy 
domami — pomnikami klęski. Brato- 
bójstwo, rabunki, egzekucje, rekwizy- 
cja sumienia! | te odezwy, akty! Da- 
łyby już swoje teksty ekscelencje ja- 
kiemuś niemiaszkowi z Łodzi, ażeby 
im chociaź styl poprawił! Spoliczko- 
wały gramatykę... i Naród!... i nie 
zauważyły  Nawrockich, ukrytych 
wśród miljonów, zgiętych karków! 

-..ale te dzieci, dzieci wiedeńskie... 
idą, przechodzą parami.... strach jest 
spojrzeć w te twarzyczki z szarego 
wosku o ogromnych, smutnych о- 
czach.... Czyby nie można było tak 
wykoncypować historji, ażeby cho- 
ciaż dzieci mogły nie cierpieć za wi- 
ny pradziadów swoich?!.. : 

Idzie tak ciągle w fałszywym kie 
runku, wśród sklepów zamkniętych i 
ciemnych. Grupa ludzi z krzyżem i 

chorągwiami majaczeć zaczyna wśród 

mgły! Manifestacja, ach, nie... po- 
grzeb. Kilka trumien na jednym kara- 
wanie i kilka rodzin razem płaczących! 
Słusznie... oszczędnością i...! 

Cienie ludzkie mijały nie odpowia- 
dając na pytania! Sam odnalazł jakąś 
kawiarnię. dużą i pełną... krzeseł! Na 
końcu sali, w pobliżu kontuaru, po- 

krytego grubą warstwą kurzu, siedzia» 

„ TES: 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

A. Pa- wykluczeni. 
Adres w red. „Słowa* 

ło 2-ch ludzi, pegrążonych w czyta- 
niu! Ciszą była tu ta sama, co i na 
ulicy... deszcz i mgła tłumiły nielicz- 
ne odgłosy syren samochodowych. 

Roman poprosił o kawę, ale żaden 
z czytających nie zwrócił na to naj- 
mniejszej uwagi. Podniósł głos o dwa 
tony wyżej — ten sam skutek!  O- 
śmieszając sam siebie, zagroził, že 
wyjdzie z kawiarni i ukarze zakład 
stratą zarobku na szklance kawy. 

Obaj staruszkowie  miłczeli dalej, 
jak zaklęci! Wówczas podszedł do 
nich, na sposób oficera, którego roz- 
kazu nie usłuchano i.... cofnął się nag- 
le... nd stole leżała gazeta z wpółwy- 
ražną fotografją bardzo dawnych rze- 
czy.. orszak pięknych chłopców, w 
mundurach huzarskich wyrusza pod 
Custozzę, czy Sadowę... a może to 
nawet i jego pułk?!... pułk idzie przez 
jakieś małe miasteczko, wzdłuż  nis- 
kich, białych murków i kwiecia 
kwiatów i dziewcząt. Stanął nad małą 
trumienką cudzego szczęścia i głosem 
niegrzecznym, aroganckim powiedział 
im, że jest zmarznięty, głodny i że 
zapłaci, ile tylko zechcą, za szklankę 
kawy, dobrej, gorącej kawy  wiedeń- 
skiej. 

(D. C. N.) 

Wilno ul. Anto- do 50.0 0zt pošrednicy | 
-— kolska 46 m. 1. 

włowicz. 

#5 

   


