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Diaczego musimy bronič Iniarstwa 
Utario się zdanie, že ziemie wschod 

nie są ciężarem dla gospodarki pań- 
stwowej. Że mają duże zaległości po- 
datkowe, że nie płacą długów, że cią- 
gle o coś proszą w Warszawie, że dla 
pomocy im istnieją tam prawie nieu- 
stające komitety zbiórek, czy to z po- 
wodu nieurodzaju, czy powodzi, czy 
klęski gradowej. Że nietylko nie wno- 
szą do skarbnicy państwowej żadnych 
realnych wartości, lecz są ciężarem, 
gdyż żyją z łaski innych dzielnic. 

Tej beznadziejnej i krzywdzącej 
ideologji wtórują głosy ekonomistów, 
które jeszcze bardziej pogłębiają na- 
strój pesymistyczny, wskazując na cały, 
szereg inych faktów, które uniemożli- 
wiają rozwój gospodarczy naszego kra 
ju. W takich wypadkach wymieniane 
są warunki polityczne, geograficzne 
i kulturalne. Wszystkie one jakby skła 
dają się nato, że ziemie północno 
wschodnie nie mają żadnej przyszłości 
ekonomicznej. 

Niestety, jest w tem dużo prawdy. 
Musimy ze skruchą i szczerze się przy- 
znać, że w ciągu kilkunastu lat pań- 
stwowości, nie potrafiliśmy nietylko o- 
panować sytuacji gospodarczej kraju, 
iecz lekkomyślnie zmarnowaliśmy cały 
szereg możliwości, które od wieków 
tkwiły i w strukturze drobnych gospo- 
darstw i w psychice ludności wiejskiei. 
Szczególnie Wileńszczyzna, jak ongiś, 
tak i teraz odczuwa wiosną ten sam 
brak chleba i ten sam brak paszy dla 
bydła. Tak jak było w ciągu całego 
szeregu poprzednich lat. 

Powstaje pytanie, czy ten stan jest 
rzeczywiście beznadziejnym? Czy kraj 
nasz nosi na sobie jakieś piętno prze- 
kleństwa ekonomicznego? Czy wszyst- 
ko się składa na jego korzyść? Czy о- 
prócz niszczenia lasów, parcelacji, emi 
gracji i ubóstwa wsi, niema już żad- 
nych widoków na przyszłość? Czy na 
nic się nigdy nie przydadzą zamiłowa- 
nie do ziemi, pracowitość i oszczęd- 
ność naszej ludności? Czy niema ta- 
kiego promienia słońca, któryby oświe 
cił ten brak celu, brak nadziei w ich = 
życiu? 

Na szczęście wyjście istnieje. Zie- 
mie nasze nietylko nie są uboższe od 
innych dzielnic Polski, lecz mogłyby je 
w. wielu wypadkach prześcignąć, lud- 
ność nasza nietylko nie jest mniej skrzę 
tną i pracowitą, lecz w wielu wypad- 
kach góruje nad innemi dzielnicami 
swoją pomysłowością i inicjatywą, wa 
runki klimatu i gleby, a także warunki 
połityczne i geograficzne nie są prze- 
szkodą dla ich postępu gospodarcze- 
go, a nawet często są bodźcem dla ich 
energji i twórczości. 

I ježeli są biedne i coraz więcej 
biedniejące, to wina tkwi w nas Sa- 
mych i w gospodarczem nastawieniu 
całego rolnictwa i w polityce ekono- 
micznej Państwa. Stało się to dlatcgo, 

„ że w zaraniu naszej państwowości, by- 
liśmy zbyt zahypnotyzowani szczę- 
Ściem, które spadło na to pokolenie, 
nie chcieliśmy zajrzeć ani do żmudnej. 
i biednej pracy naszego drobnego 'Gl- 
nictwa, ani do konieczności państwu- 
wych, które noszą miano oszczędności. 

Wtedy chcieliśmy dogonić najwię- 
cej cywilizowane narody, zastosow2ć 
najwięcej liberalne zasady wolnego 
handłu, zadziwić świat swoją industria 
lizacją. 'O rolnictwie, a szczególnie na 
kresach wschodnich mało myślano. Mu 
siało się odbudowywać szablonowo 
pod jeden strychulec wzorując się na 
zachodnich dzielnicach. 

ł wtedy na terenach, na których od 
wieków uprawiano Iniarstwo i gdzie 
tradycje tkackie są głęboko wrośnięte 

w psychikę narodu, zaczęto uprawiać 
kulturę zbożową, która tu nie rodzi i 
hodowlę, która tu narazie nie mogła 
mieć warunków rozwoju. Lniarstwem 
nie interesowało się ani społeczeństwo, 
ani instytucje państwowe, gdyż cały 
nasz przemysł włókienniczy, oparł się 

na cudzych surowcach. Tak marno- 
wało się rolnictwo i tradycja tkacka 
ziem wschodnich, a razem z tem i sa- 
mowystarczalność i odporność obron- 
na — Państwa. Od tego czasu rozpo- 
czął się kryzys rolniczy w Wileńszczyź 

i ziemiach wschod- 
nich. 

Polska rocznie kupuje bawełny, ju- 
ty, wełny, futer, skór i gotowych ubrań 
więcej, niż na 2 miljarda rocznie. U- 
żywa worków około 40 miljonów sztuk. 
Wojsko kupuje tkanin przeszło na 20 
milj. złotych. Wszystko to są materja- 
ły i surowce, które mogą być produ- 
kowane i wyrabiane na ziemiach 

wschodnich. | czytając te cyfry, musi- 
my odczuwać wyrzuty sumienia, jak 
te wszystkie możliwości gospodarcze, 
niedołężnie wypuściliśmy z własnych 
rąk, skazując przez to naszą wieś na 
nędzę i bezrobocie, cały obszar wscho 
dni na rolę intruza gospodarczego, a 
Państwo na kryzys ekonomiczny. Kry- 
zys obecny ma tę dodatnią stronę, że 
brutalnie wskazuje nasze przeszłe błę- 
dy, przez co zmusza jaknajprędzej za- 
wrócić ze złej drogi. Nie mamy czego 
wstydzić się własnych omyłek. Pody- 
ktowane one były chęcią zrobienia jak- 
najlepiej. Te mimowolne omyłki stały 
by się zbrodnią tylko wtedy, jeżelibyś- 
my w nich trwali nadal. 

Moim zdaniem musimy 
następujący plan: 

1) Nie pozbywając się niczego, a 
rozwijając ten dorobek, któryśmy osią 
gnęli w dziedzinie gospodarki rolnej, 
należy już od tej wiosny dążyć do te- 
go, ażeby podstawą naszego rolnictwa, 
a szczególnie gospodarstw mniejszych 
i karłowatych, stała się intensywna 
produkcja surowców włókienniczych; 

2) Na wszystkich terenach Iniar- 
skich zorganizować intensywną wy- 
twórczość wyrobów ręcznych, które 
nietylko zaopatrzą w odzież i bieliznę 
ludność rolniczą, lecz również obsłużą 
instytucje państwowe, samorządowe i 
konsumentów prywatnych. 

_3) Należy dążyć do tego, ażeby na 
wszystkich terenach Iniarskich zaprze- 
stać kupna tkanin cudzych surowców. 

W tej dziedzinie już dużo zrobiono. 
Towarzystwo Iniarskie w Wilnie sku- 
tecznie walczy o wyświetlenie pogmat- 
wanych. zagadnień polityki własnych 
surowców. Przy Uniwersytecie Stefana 
Batorego tworzy się ośrodek myśli 
Iniarskiej. Stacja doświadczalna prowa 
dzi selekcję Inu i konopi. Bank Rolny 
dąży do uruchomienia kilku niewielkich 
iabryk Iniarskich. Powiat Oszmiań- 
ski bojkotuje bawełnę. Bazary 4-ch 
województw łącznie z przemysłem lu- 
dowym i Towarzystwem Opieki nad 
wsią wileńską, zakupiły w ciągu zimy 
na 200 tys. płócien Inianych, które do- 
starczyły do wojska. 

Nareszcie Komitet Ekonomiczny Ra- 
dy Ministrów ostatnio powziął uchwałę 
ażeby wszystkie instytucje państwowe 
posługiwały się wyrobami ze Inu. 

Jednakże niebacząc na to, że ludziom 
więcej i więcej otwierają się oczy na 
przyczyny klęski naszego rolnictwa, 
nie należy się łudzić nadzieją, że kwe- 
stja własnych surowców znajduje wszę 

powziąć 

'dzie zwolenników. Nasamprzód spotka 
się ona ze zdecydowanym sprzeciwem 
przemysłowców, którzy będą mieli do 
pomocy kapitał międzynarodowy. Na- 
leży się spodziewać całego szeregu po- 
sunięć, gdzie takie argumenty jak to, 
że len jest droższy, jest gorszy i jego 
jest mało, będą już niewystarczające. 

Pozatem właścicieli większej i śre- 
dniej ziemskiej własności, oraz kultural 
nych gospodarstw, trudno będzie zain- 
teresować sprawą lniarską, gdyż nie 
posiadają dużej ilości roboczych rąk, 
potrzebnych do uprawy i przeróbki Inu 
na tkaniny. 

Od kupiectwa i handlu, który jest 
nastawiony na towary bawełniane, tru- 
dno się będzie spodziewać szczególnie 
z początku — życzliwej inicjatywy. 

Społeczeństwo miejskie nie odczu- 
wa potrzeb wsi. Narazie będzie obo- 
jętnem, a nawet może zwalczać tkani- 
ny, do których nie jest przyzwycza- 
jone. 

Wieś sama spotka akcję Iniarską z 
niedowierzaniem. Widziała ona dużo 
experymentów, za które drogo musia- 
ła płacić. Oprócz tego pamięta niedaw- 
ne praktyki exportowe i straty z tego 
wynikłe. 

Jeżeli do tego dodać braki organiza 

cji, braki odpowiednich towarów, ici 
czasową niższość gatunkową i droższe 
ceny, to trzeba się spodziewać całego 
szeregu zwątpień i rozczarowań. 

I nie bacząc na to wszystko, musi- 
my dążyć do tego celu i cel ten osiąg- 
nąć. Drugiej drogi nie mamy. Nawet 
jeżelibyśmy odzyskali światowe ryn- 
ki, jeżeliby nastąpiło gospodarcze po- 
rozumienie państw z udziałem Polski, 
jeżeliby nawet powstały stany zjedno- 
czone Europy, lub jeżeliby wszystkie 
państwa odgrodziły się jeszcze wyższe 
mi murami celnemi, to wszystko jed- 
no musimy wykorzystać całą wydaj- 
ność naszej ziemi, oraz zatrudnić wszy 
stkie robocze ręce. 

Bez tego kraj nasz nie będzie mieć 

żadnej gospodarczej przyszłości i Bbę- 
dzie skazany na służalczą rolę wobec 
wszystkich, którzy mają więcej ener- 
gji, więcej inicjatywy i więcej daru 
przewidywania. 

Jakie praktyczne 
do celu? 

1) Najwyższy czas, aby wreszcie 
organizacje rolnicze wzięły w swoje 
ręce kierownictwo akcją rolną. Mają 
do tego odpowiednich ludzi, msaią 
zmontowany aparat, muszą znać do- 
skonale miejscowe warunxi. W niczem 
nie przerywając dotyc.ic7.:s»v :j pracy, 
mszą wytknąć plan nowej gospodar- 
ki rolnej, opartej na Iniavs:wie i hode- 
«li uwiec. Pamiętać należy, że nie- 
zależnie od tego, ile zostanie zasianu, 
będzie jego zawsze zamało. Zantówie- 
nia i rynki, które się obecuie zioabywa, 
otwierają szerokie perspektywy. Z 
dniem każdym zwiększa się ilość iudzi, 
którzy rozumieją doniosłość tej spra- 

drogi prowadzą 

  

  

„dzą rękę wsi i 
"wartości 

wy. Organizacje rolnicze muszą wznie- 
cić nowe życie i optymizm do chat 
wiejskich. 

Aczkolwiek Iniarstwo przeważnie 
zostanie oparte na drobnych gospodar 
stwach, to jednak nie wykiucza konie- 
czności, ażeby w niem wztęry udział i 
kulturalne gospodarstwa, produkcja 
których nastawiona jest na rynki za- 
graniczne. Czyniąc to nietylko poda- 

przez to wniosą tam 
kulturalne i organizacyjne, 

nietylko stworzą ośrodki nasiennictwa 
i hodowli rasowych owiec, lecz jedno- 
cześnie przez swoje doświadczenie i 
autorytet dopomogą do zorganizowa- 
nia rynku wewnętrznego bez czego nie 
możliwą jest żadna praca gospodarcza. 

2) Nie wielkie fabryki, drogie ma- 
szyny i obce kapitały, a ręczna robota 
naszych wiejskich kobiet, musi stać się 
podstawą naszego Iniarstwa. Na tere 
nie 4-ch wschodnich województw ist- 

nieje około 300 tys. krosien i 600 tys. 
kołowrotków. Obecnie one bezczynnie 
leżą na strychach. Te prymitywne ma 
szyny muszą odegrać największą rolę. 
Ich liczba będzie się zwiększać, praca 
na nich odbywać się w kilka zmian. W 
tej dziedzinie, w technice robót ręcz- 
nych, jest szerokie pole do udoskona- 
lenia, na co pewno zwrócą uwagę nasi 
„inżynierowie. 

Lniarstwo nie będzie zwalczać fa- 
bryk, szczególnie pożądane są przędzal 
nie rozrzucone w terenie. Lecz nie mo 
,żemy czekać, aż dopóki one powstaną. 
Trzeba umieć obchodzić się bez nich, 
kiedy ich niema. A szczególnie trze- 
ba unikać wszelkich nakładów pienięż- 
nych, nowych organizacyj, nawet no- 
wych ludzi. Wszystko, co potrzeba dla 
Iniarstwa, mamy pośród siebie. 

3) Cała ta doniosła reforma w ło- 
nie naszego gospodarstwa rolnego na 
ziemiach wschodnich, może się odbyć 

Fnergiczne zarządzenia litewskie w Kłajpodzi 
Aresztowanie szpiegów niemieckich. — 105 nauczycieli 

Kowieńska „Di ldysze Sztyme* z dnia 

30 marca, zamieszcza przewidywania pewnej 

osoby, przybyłej z Kłajpedy i obeznanej ź 

miejscowemi stosunkami co do oblicza przy- 

szłego sejmiku. 

Tak więc z dużą pewnością przewidywać 

można, że partja rolnicza (Landwirtschait- 

partei) wejdzie do przyszłego sejmiku licze- 

bnie osłabiona, zdobywając * zamiast O-ofii* 

mandatów, tylko 6. Przypuszczenie to opat- 

te jest na fakcie, iż Związek rolników, który 

dotąd zawsze popierał przy wszystkich wy-= 

borach partję rolniczą, tym razem wysta- 

wia własne listy i przeprowadzi przypu- 

szczalnie conajmniej dwu posłów. 

Na czele związku stoi Aszmotajtis, uwa- 

żany za lojalnego wobec rządu. Drugą no- 

wością w przyszłym sejmiku będzie mandat 

miejscowych przemysłowców. Grupa ta kan 

dydowała również przy poprzednich wybo- 

rach, ale pozostała bez reprezentacji tylko 

dzięki ówczesnej interpretacji $ 76 ordyna- 

cji wyborczej. Ponieważ obecna interpreta- 

cja umożliwia uzyskanie mandatu bez osią- 

gnięcia pełnego dzielnika wyborczego, prze- 

to grupa przemysłowa (przy poprzednich 
wyborach Wirtschaftspartei) przeprowadzi 

z pewnością jednego posła, a może nawct 1 

dwóch. W przyszłym sejmiku można rów- 

nież przewidywać przegrupowania na lewem 

skrzydle, przedewszystkiem wśród  robotri- 

ków lewicowych. W sejmiku pop”.ednik 

skrajna lewica miała dwóch przedstawicieli. 

Stanowisko ich było jednak niekonsekwentne, 

a często popierali oni nawet otwarcie ugru- 

powania burżuazyjne. Przypuszczalnie |€- 

dzie to ich kosztować jeden mandat, a może 

nawet obydwa. Głosy ich otrzymają socjal- 
demokraci, którzy prowadzili politykę kon- 

sekwentną i pod wielu względami mniej 
szowinistyczną, niż ich towarzysze z lewicy. 

W przyszłym sejmiku może się również zna- 

leżć przedstawiciel ludności żydowskiej. 

Wśród żydów kłajpedzkich panują poważne 

tendencje w kierunku wystawienia własnej 

listy. Ze wzgłędu na swą liczebność, żydzi 

mogliby przeprowadzić z pewnością jednego 

posła, który mógłby wiele zdziałać, zwia- 
szcza w dziedzinie gospodarczej. Tax więc 

skład sejmiku przedstawiałby się, jak nastę- 

puje: 

Partja rolnicza ze swych 9-ciu byłych 

mandatów odda dwa związkowi rolników i 1 
blokowi litewskiemu, pozostając przy 6-ciu 
mandatach. Partja ludowa (Volksparte:) г@ 

swych 8-miu mandatów utracić może 2 na 
rzecz grupy przemysłowej i ewentualnie l tv 
żydowskiej. Socjal-diemokraci mogą swoje 

4 mandaty zwiększyć jeszcze o 1. Robotnicy 

lewicowi ze swych 2 mandatów oddadzą ża- 

pewne 1 socjal-demokratom. Ogółem liczy 
sejmik 29 posłów. Litwini otrzymają przy- 
puszczalnie zamiast dotychczasowych 5- iu, 
S$ mandatów. Taki skład sejmiku wyłacza 
przedewszystkiem sprawę przewodniczą: "30 

dyrektorjum, ponieważ usus parlamentarny 

nakazuje powierzenie tego stanowiska naj- 

większej frakcji — w danym razie ewentual 
nie Litwinom. Jeśli chodzi o koalicję rządo- 

wą, to nasunąć się może koncepcja t. zw. 

zielonego frontu, t. zn. koalicji rolników. 

Wchodziłaby wówczas w rachubę partja rol- 

nicza ze swemi 6-ciu mandatami, 6-ciu po- 

słów litewskich (2 Litwinów, którzy będą 

reprezentować rolników, nie mogłoby wejść 
do takiej koalicji), i 2-ch przedstawicieli 
związku rolników. Do większości brakowało- 

by takiej koalicji jednego mandatu, która 

niemieckich zwolniono. 
RYGA. (Pat). Donoszą z Kłaj- 

pedy, że aresztowany Szpieg nie- 
miecki Becker działał w ścisłym 
kontakcie z wiceprezesem se|- 
miku Meyerem | prezesem par- 
tji gospodarczej Conradem. Ge- 
neralny konsul niemiecki w Kłaj- 
pedzie zwrócił się do władz miej- 
scowych z prośbą o przetran- 
sportowanie Beckera, wee złe- 
go stanu zdrowia, z więzienia 
do szpitalą, ew, do hotelu. Bec- 
ker stanie przed sądem wojen- 
nym. 

W związku z jego aresztowa- 
niem zatrzymano jeszcze 8 oby- 
wateli niemieckich, którzy prze- 
kroczyli granicę z przepustkami 
I pozostąwali w kraju Kłajpedz- 
kim dłużej, niż na to zezwala 
prawo © małym ruchu granicznym 

  

RYGA. (Pat). Donoszą z Kłaj- 
pedy, że prezes dyrektorjatu Sti-. 
majtis oświadczył przedstawicie- 
lom prasy. iż dotychczas w kra- 
ju Kłąjpedzkim se ogółem zą- 
trudnionych w szkołach 106 na- 
uczycieli, obywateli niemieckich. 
którzy będą zwoinieni i zastą- 
pieni przez nauczycieli litew- 
skich, pozostających obecnie bez 
pracy. 

Mówiąt o przyszłych wybo- 
rach do sejmiku, p. Stimajtis o- 
świadczył, iż wybory zostaną 
przeprowadzone w-g dotychcza- 
sowego systemu z tą jedynie 
zmianą, że będą zniesione listy 
wyborcze, natomiast będzie wpro- 
wadzony system wyborów per- 
sonalnych. 

  

skutecznie jedynie wtedy, gdy całe 
społeczeństwo niebacząc na wyznanie 
i poglądy polityczne zda sobie z niej 
sprawę, uwierzy w jego powagę i ko- 
nieczność i uzna za swoją. I wtedy sta 
nie się historyczny fakt obrony gospo- 
darczej własnej ziemi, obrony  stab- 
szych, jakiemi są w danej chwili drob- 
ni rolnicy przez silniejszych i inteli- 
gentniejszych, jakiemi są inne warstwy 
społeczeństwa. I w ten sposób zapewni 
się udział wszystkich warstw w obro- 
„nie gospodarki narodowej. 

Nie można mieć wątpliwości, że na 
sza administracja, samorządy, nauczy- 
cielstwo i wszystkie organizacje spo- 
łeczne, poprą tę sprawę. 

Mamy również nadzieję, że nasze 
duchowieństwo, które najbliżej stoi 
ludu wiejskiego i widzi niedolę wsi, 
użyje swój wysoki autorytet moralny, 
ażeby uzdrowić stosunki gospodarcze 
na wsi. Lucjan Żeligowski. 

PREMJER PRYSTOR 
WYJECHAŁ NĄ ODPOCZYNEK 

WARSZAWA, (tel. wł.). W ponie- 
działek wyjechał do Krynicy i Zako- 
panego na 10-dniowy odpoczynek p. 
premjer Prystor. Zastępuje go wice- 
premier, prof. Zawadzki. Z racji wy- 
jazdu p. premjera rozpowszechniane 
są pogłoski, że udaje się on do Genui, 
a następnie do Heluanu, gdzie jak 
wiadomo bawi Marszałek Piłsudski. 
Potraktować to należy jako zwykłe 
plotki. 

—< 

ZNIŽENIE OPLAT OD SAM2- 
CHODÓW 

WARSZAWA, (tel. wł.). Mcnitor Polski 

z dn. 4 b. m. przynosi rozporządzenie R. M., 
zniżające opłaty od pojszdów na rzecz pań- 
stwowego tunduszn drogowego. Od 1 kwiet- 

nia opłata od samochodu prywatnego wynosi 
40 zł. od każdych 100 klg, od autobusu 
36 zł, od taksówki 35 zł., od ciężarowego 

prywatnego 32 zł, od ciężarowego zarobko- 

wego 30 zł., od motocyklu 50 zł. za sztukę, 

od motocyklu z przyczepką 75 zł. 

Przed konferencją czterech mocarstw 
'W SPRAWIE PAŃSTW NADDUNAJSKICH ЧЕ 

Obrady francusko-angielskie w Londynie 
LONDYN. 3. 4. — Dziś wieczorem 

przybyli do Londynu premjer francu- 
ski Tardieu i minister finansów Flan- 
din. 

LONDYN. 3. 4. Premjer Tardieu 
przyjął w hotelu, w którym zamieszkał, 
przedstawicieli prasy i oświadczył im, 
co następuje: 

, „Zagadnienia, o których będziemy 
rozmawiali z premjerem MacDonaldem 
dotyczą spraw europejskich. Obowiąz- 
kiem wszystkich rządów jest obecnie 
utrzymanie zasady wzajemnej solidar- 
ności. Zarówno Francja jak i Wielka 
Brytanja wstąpią na drogę tej solidar- 
ności bez wysiłku. 

©О ile obie strony zarówno francus- 
ka, jak i angielska będą dążyły do te- 
go samego celu, którym jest przywró- 
cenie normalnych warunków współży - 
cia dla wszystkich krajów, wówczas 
cel powinniśmy osiągnąć. 

KALBA KIA TRS PO PST EA S 

GLOWNE WYGRANE 
WARSZAWA, (Pat). W 19 dniu 

ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na następujące n-ry: 
15 tysięcy złotych — 126.045, po 
5 tysięcy złotych — 9.389 i 134.116, 

GŁOŚNY BANDYTA ZABITY 
RÓWNE, (Pat). Grasujący od dwóch 

lat na Wołyniu w powiecie zdołbunow- 
skim groźny bandyta Makar Josak za- 
stał zabity, Josak przed tygodniem za- 
strzelił mieszkańca wsi Woszczanicy. 

DT Aaa O RKS 
mogłaby zdobyć przez pozyskanie posła ży: 

dowskiego. Pozostaje jeszcze możliwość in- 

nej koalicji, złożonej z przedstawicieli partii 
rolniczej, partji ludowej i socjal-demokratow. 

Ci ostatni stanowiliby jednak zbyt słabe opa: 

cie dla obydwu ugrupowań burżuazyjnych, 

a w sprawach gospodarczych nie mogiiby 

iść razem z partją ludową. 

LONDYN. PAT. — Rozmowy an- 
gielsko- francuskie, jakkolwiek nieogra 
niczone do zagadnienia współpracy 
państw naddunajskich, są jednak przy- 
gotowaniem do konferencji 4 mocarstw 
Chamberlain i Runciman wraz z Mac 
Donaldem i Simonem odbyli rozmowę 
z delegacją francuską. W rozmowie 
tej uczestniczyli również stały podse- 
kretarz stanu w ministerstwie spraw 
zagranicznych Vansittart i Leith Ross, 
doradca finansowy rządu. 

LONDYN. PAT. — Agencja Reute- 
ra dowiaduje się z miarodajnego źród- 
łe, że konferencja 4 mocarstw zajmie 

się głównie sprawą porozumienia 
państw naddunajskich. Sprawa ta bę- 
dzie rozważana w związku z bardziej 
ogólnemi zagadnieniami długów i od- ° 
szkodowań. Konierencja będzie miała 
również za zadanie przygotowanie kon 
terencji lozańskiej. 62 

PARYŻ. PAT. — Podczas bankie- 
tu, jaki odbył się wczoraj w Montarvis, 
senator de Jouvenel, omawiając poli- 
tykę zagraniczną Francji, wyraził m. in. 
pogląd, że francuski projekt unji nad- 
dunajskiej, nie jest niczem innem, jak 
Locarnem, sięgającem aż na Wschód. 

  

Sensacyjny proces szpiega Staniszewskiego 
ARESZTOWANEGO W LIPCU W WILNIE 

WARSZAWA. (tel. wł.). Wczo- 
raj przed warszawskim Sądem 
Okręgowym rozpoczął się proces 
inżyniera Antoniego Staniszew- 
skiego i jego przyjaciółki Micha- 
liny Grot, oskarżonych o szpiego- 
stwo. 

Staniszewski został areszto* 
wany w dniu 4 iipca r. ub. w 

Wilnie w hotelu „George'a“ i od te- 
go czasu przebywał w więzieniu. 
Ze względu na charakter prze- 
stępstwa prokurator zażądał za- 
stosowania art. 15 przepisów 
przechodnich, który przewiduje 
karę śmierci. 

Rozprawa odbywa się przy 
drzwiach zamkniętych. 

KATASTROFA „CIESZYNA” 
HELSINGFORS. Pat, W dzisiejszej radjode- 

peszy kapitan statku „Cieszyn* donosi, że 

załoga znajduje się na pokładzie i bierze 

udział w ratowaniu statku. Nurkowie pracu- 

ją przy łataniu dna Silna fala nie pozwala 
zbliżyć się ratowniczym statkom fińskim. O 

ile pogoda będzie sprzyjała, należy przy- 

puszczać, że w ciągu 4 dni statek zostanie 

spuszczony na wodę i uratowany. 

HELSINGFORS. (Pat). Korespondent 

PAT dotarł na statku ratowniczym „Protek- 

t or, w niedzielę do miejsca katastrofy „Cie- 

szyna*, Po zbadania / położenia „oraz stanu 

statku ekspedycja iatownicza podjęła nie- 

zwłocznie pracę, uszczelaiając części uszko« 

dzone „Cieszyna*. Późnym wieczorem uru- 

chomiono pierwsze pompy motorowe. W po- 

niedzia'ek w południe na miejsce wypadku 

przybył drugi statek ratowniczy „Gladjator“, 
co przyczyniło się do wzmożenia intensyw- 

ności prac ratowniczych. Mimo ciężkich wa- 

runków atmosferycznych nadzieja uratowania 

„Cieszyna* znacznie wzrosła. 
— ‚ > 
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Proces Sterna i Wasiljewa w Moskwie 
zamach na dypiomatę niemieckiego 

MOSKWA, (Pat). W dniu 4-go 

Kwietnia rano rozpoczęła 516 w 

koiegjlum wojskowem trybunału 

najwyższego rozprawa sądowa 

przeciwko Sternowi i Wasiije- 

wowi, oskarżonym © popełnienie 

aktu terorystycznego wobec am- 
basadora niemieckiego von Dirck- 

sena, przyczem, jak wiadomo, 

raniony został radca ambasady 

niemieckiej von Twardowsky. 
Kolegjum sędziowskiemu 

przewodniczy Ulrich, oskarża ko- 
misarz ludowy Sprawiedliwości 

Krylenko. Wezwanych zostało 8 
świadków. Na rozprawie obecni 

byli członkowie ambasady nie- 
miecklej z ambasadorem Dirck- 

senem na czele oraz przedsta- 
wiciele innych poselstw, m. in. 

Dziwny akt oskarżenia i niesamowite 
zachowanie oskarżonych 

MOSKWA. PAT. — Agencja Tass 
podaje: Akt oskarżenia przeciwko Ster 
nowi i Wasiijewowi, odczytany na po- 
niedziałkowem posiedzeniu Trybunału, 
zawiera między innemi: 

Stern, który dokonał zamachu prze 
ciwko radcy Twardowskiemu, oświad- 
czył w śledztwie, że zamach miał cha- 
rakter polityczny i był skierowany nie 
przeciwko radcy ambasady, lecz prze- 
ciwko ambasadorowi Niemiec von 
Dircksenowi. Ten akt terorystyczny 
miał na celu wprowadzenie komplika- 
cyj w stosunki polityczne między ZSRR 
a światem zachodnim, zwłaszcza prze- 
szkodzenie rozwojowi przyjaznych sto 
sunków między ZSRR a Niemcami. — 
Stern dokonai zamachu, ulegając na- 
mowom Wasiljewa, który działał zgo- 
dnie ze swym i towarzyszami.... W teri 
miejscu z akcie oskarżenia następują 
kropki. 

Stern oświadczył, że aprobował cał 
kowicie cele zamachu i dokonał go we- 
dług planu zgóry opracowanego. Zbli- 
żenie pomiędzy Sternem a Wasiljewym 
nastąpiło na podstawie podobieństwa 
ich poglądów politycznych. Rozmowy 
ich dbtyczyty konieczności podjęcia 

czyńnej wan: przeciwko władzy s0- 
wieckiej. Wasitjew wychodził z zasad- 
niczego założenia, że położenie ZSRR 
na Zachodzie może być utrzymane je- 
dynie przez przyjazne stosunki z Niem- 
cami. Inne mocarstwa zachodnie za- 
chowują więcej niż wrogie stanowisko 
względem Rosji. W razie zerwania sto- 
sunków pomiędzy ZSRR a Niemcami, 
fakt tea doprowadziłby niechybnie do 
agresywiych wystąpień Zachodu prze- 
ciwko ZSRR. 

‚ W czasie jednego z ostatnich spot- 
kań Wasiljew powiadomił Sterna kon- 
kretnie o tem, że pozostaje w związku 
z... (kropki w akcie oskarżenia), gdzie 
ma zwolenników, którzy powierzyli mu 
zadanie przygotowania aktu terorysty- 
cznego przeciwko ambasadorowi Nie- 
miec w celu sprowokowania zerwania 
stosunków dyplomatycznych między 

. ZSRR a Niemcami. Stern oświadczył 
w śledztwie, że brak mu było odwagi 
na odmówienie propozycji Wasiljewa 
w sprawie dokonania wzmiankowane- 
go aktu. 

W celu uchylenia wszelkich podej- 
rzeń co do udziału cudzoziemców w 
zamachu, Wasiljew i Stern postanowili, 

"że broń, użyta do wykonania zamachu, 
powinna być typu rosyjskiego. Dalej 
akt oskarżenia zawiera: Wasiljew a- 
resztowany, zaprzeczał początkowo z 
"uporem, jakoby brał udział w zamachu, 
jednak pod naciskiem nieodpartych do 
wodów potwierdził zeznania Sterna, 
dotyczące okoliczności, w jakich odby- 
wały się liczne jego zebrania ze Ster- 
nem. 

Po skontrontowaniu go ze Sternem, 
Wasiljew złożył deklarację na piśmie, 
stwierdzającą: „Uznaję się winnym zor 
gamizowania aktu terorystycznego prze 
ciwko ambasadorowi Niemiec, w myśl 
 instrukcyj osób trzecich, i potwierdzam 
w całości zeznania Sterna". Wasiljew 
odmówił jednak złożenia zeznań co do 
całokształtu afery, .a w szczególności 
c6 da osób, na których zlecenie dzia- 
dai. 

Teatr na Pohulance 
WYSTĘPY ZESPOŁU „REDUTY*. 
„SPRAWA MONIKI“ — SZTUKA 

SZCZEPKOWSKIEJ. 
Mężczyźni, których na scenie nie- 

ma, lecz o których się mówi: nałogo- 
wy pijak, codziennie bijący swą żonę, 
która od szeregu tat bez przerwy i 
wytchnienia zapada w ciążę, lub rodzi; 
— próżniak, znajdujący się na utrzy-- 
maniu żony; uwodziciel,  wpychający 
dziewczynie 100 zł. i wyrzucający ją 

"za drzwi; nikczemnik, który zakpił z 
uczucia kochającej go kobiety; wygod- 

- niś, posiadacz dwu sklepów i kochanki, 
której nawet przyrzeka ożenek — nie 
odrazu, — po pewnym czasie... 

Pijaczyna i sklepikarz w sztuce żad 
nej roli nie odgrywają, natomiast posta 
cie innych przedstawicieli płci brzyd- 
kiej (w sztuce — szatańsko brzyd- 
kiej), redukują się do jednej, łączącej 

* trzy niewiasty, które są trzema osoba- 
mi sztuki. . 

Jedna niewiasta kocha, chce dziec- 
ka, lecz nie może go mieć; dlatego też 
poddaje się operacji, aby móc stać się 
matką. 

Druga niewiasta nie kocha, lecz 
ma zapewnione dziecko, dlatego też 
poddaje się operacji, aby go nie mieć. 

Trzecia nie kocha, bo kochała nie- 
szczęśliwie, jest rozgoryczona na cały 

dent paryskiego pisma „Dni*, 

Dalej akt askarżenia zawiera cha- 
rakterystykę oskarżonych. W końcu 
stwierdza, że Stern i Wasiljew będą 
sądzeni przez wojskowe kolegjum Naj- 
wyższego Trybunału za występki, prze 
widziane artykułami 58 i 16 kodeksu 
karnego R. 5. Е. R. R. 

Na zapytania, postawione przez 
przewodniczącego Trybunału, Stern 
przyznał się do winy, zaznaczył jednak, 
że działał z własnej inicjatywy, zaprze- 
czając udziału Wasiljewa. Wasiljew na 
analogiczne zapytanie, czy przyznaje 
się do winy, odpowiedział twierdząco. 

IEEE LTA INK EKPESO 

Nowe prądy wśród 
młodych komunistów 

w Z5SR 

Wśród młodych komunistów, zwła- 
szcza wśród tych, którzy wysłani zo- 
stali do pracy partyjnej na wsi sowiec- 
kiej,poczęły przejawiać się w ostatnim 
czasie nowe prądy, skierowane przeciw 
ko terorowi. Komuniści nie odrzucali 
w pierwszym okresie rewolucji teroru 
i gwałtu, stosowanego w imieniu ko- 
munistycznej rewolucji. Ale kiedy rę- 
wolucja zwyciężyła — powiadają — 
«iedy oficjalnie ogłoszone zostało bez- 
klasowe państwo, aparat państwowy, 
dostosowany do walki przeciwko wro- 
gom systemu sowieckiego, w pierw- 
szym okresie, musi zostać radykalnie 
zmieniony. Policja państwowa (G.P. 
U.) nie może obecnie, po zwycięstwie 
rewolucji, odgrywać tej roli, jaką od- 
grywała dawniej. 

Jak oznajmia moskiewski korespon- 
organu 

byłego premjera rządu tymczasowego 
w Rosji, Kiereńskiego, młodzi komuni- 
ści często objawiają niezadowolenie z 
systemu bezustannego teroru. Na 
zgromadzeniu komunistów w orzecho- 
wo-zwierskim rejonie, jednemu mówcy 
zadano wprost pytanie: „Czy pod ko- 
niec drugiej piatiletki, stale jeszcze bę 
dziemy mieć GPU?". Na zgromadzeniu 
tem odzywały się głosy potępiające 
swawolę 'pracowników GPU, którym 
przyznane są liczne przywileje, żwła- 
szcza, jeśli chodzi o przydział żywno- 
ści. Jak donosi wspomniane pismo pa- 
ryskie, przewodniczący Rady Komisa- 
rzy Ludowych Mołotow, oświadczył 
na posiedzeniu sekretarjatu Centralne- 
go Komitetu partji komunistycznej, że 
'zachodzi konieczność zagajenia ener- 
gicznej walki z temi nowemi prądami. 
W  odchyleniach tych nurtujących 
wśród młodzieży komunistycznej doj- 
rzewa niebezpieczefistwo „czerwone- 
go termidoru“. Kwestja nowych prą- 
dów pomiędzy młodymi komunistami, 
którzy wyrośli już w atmosferze pań- 
stwa komunistycznego i którzy nie 
przypominają sobie okresu wojny do- 
mowej, jest obecnie ważnym przedmio 
tem obrad starszej gwardji komuni- 
Stycznej, uczestników rewolucji. paź- 
dziernikowej w roku 1917. Ci weterani 
ruchu komunistycznego ubolewają, że 
komunistyczna ideologja młodzieży for 
muje się inaczej, aniżeli ideologja zało- 
żyeieli i pierwszych działączy ruchu 
komunistycznego. 

świat i czuje szczerą nienawiść do mę- 
 ,żczyzn. : : 

Trzy ofiary nikczemnošci i niego- 
dziwości męskiej. Trzy tragiczne po- 
stacie, chwytające się za głowę, spaz- 
mujące, omdlewające, umierające, pra- 
gnące się zastrzelić, lecz pomimo to, a 
raczej — właśnie dlatego — irytujące 
i nie wzbudzające większego współ- 
czucia... w mężczyznach przynajmniej!. 

(Rzecz jasna, iż słowa te kreśli męż 
czyzna!) 
Na czem polega tragedja tych kobiet? 

Na skopaniu — nikczemnem, pod 
łem — ich uczucia, którego nie mógł 
ocenić mężczyzna-zwierzę. 

T. zw. zawód miłosny bywa w ży- 
ciu człowieka (tak mężczyzny, jak ko- 
biety), dramatem głębokim, decydują- 
cym nieraz o całem życiu. Kobieta znaj 
duje się pod tym względem w sytuacji 
znacznie gorszej, bo przeciw niej czę- 
sto uzbaja się całe społeczeństwo i za- 
myka przed nią drogę do samodzielnej 
pracy— i bez tego bardzo utrudnionej. 

Tragiczne bohaterki Zapolskiej do 
łez wzruszają swoim losem  przede- 
wszystkiem właśnie dlatego, że były 0- 
saczane przez otoczenie, jak przez 
zgraję wściekłych psów, strzegących 
spokoju pana i władcy, jakim był nieg- 
dyś mężczyzna. To było potworne i 0- 
kropne, — takie miażdżenie życia mło- 
dej, czystej kobiety, która wpadła w 
brudne ręce łotra, bezkarnie pastwią- 

i polskiego. 

Obecni też są wszyscy Kores- 
pondenci prasy zagranicznej w 
Moskwie oraz przedstąwiciele 
prasy sowieckiej. 

Poseł Patek 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W ponie- 

działek wieczorem przybył tu w spra- 

wach służbowych poseł polski w Mos- 

kwie minister Patek. Na dworcu powi- 

tali ministra przedstawiciele MSZ oraz 

poseł ZSRR w Warszawie Owsiiejenko 

w towarzystwie członków poselstwa 

sowieckiego. 

  

оНОМО 

Dymisja rządu w Jugosławii Lęk przed letargiem 
BIAŁOGRÓD. PAT. — W ponie- 

działek rano odbyło się posiedzenie ra- 
dy ministrów, na którem prezes rady 
ministrów Ziwkowicz zawiadomił ko- 
legów swych, że postanowił wręczyć 
królowi dymisję gabinetu. Premjer, 
przedstawiając powody złożenia dymi- 
sji, zaznaczył, że misja, którą powie- 
rzono mu w chwili szczególnie krytycz 
nej, uważa za skańczoną. Zadaniem je- 

Znów walki 
TOKJO, (Pat). Jak podaje agencja 

„Rengo*, ministerstwo wojny komu: 
nikuje, że z powodu zaostrzenia się 
położenia w okręgu Czian-Tao w Mand- 
żurji ministerstwo postanowiło wysłać 

+ # 

TOKJO, (Pat). Wojska japońskie 
wyparły z Nungan buntowników, którzy 
zbiegli w kierunku północnym, pozo- 
stawiając 3 tysiące zabitych. 

go rządu było utrwalenie autorytetu 
państwa i doprowadzenie do zbliżenia 
różnych odłamów narodu, dokonanie 
naprawy administracji i zunifikowanie 
ustawodawstwa oraz złagodzenie na- 
miętności politycznych. Premjer uwa- 
ża, że misję powierzoną spełnił. We- 
dług przypuszczeń, nowy gabinet u- 
tworzy Marinkowicz. 

w Mandżurji 
do tej okolicy cddział wojsk, załogu- 
jących obecnie w Korel, w celu zapaw- 
nienia ochrony Życia Japończyków I 
Koreańczyków, znajdujących się we 
wzmiankowanym okręgu. 

* 

  

W Nungan porządek przywrócono. 
Wojska japońskie atakują uchodzące 
oddziały buntowników przy użyciu 

bomb. 

  

Sytuacja powodziowa w Małopolsce 
LWÓW, (Pat). Przebieg spływu lodów na 

rzekach Małopolski Wschodniej naogół nie 

budzi poważniejszych obaw. Na Srwiąžu lody 

uszkodziły most w Terle w pow. dobromil- 
skim, wskutek czego komunikację kołową 

zamknięto. Na Sanie poza chwilowem nie- 

bezpieczeństwem z powodu utworzenia się 

zatoru pod Sanckiem, który już spłynął, 

utworzył się zator w Komanczy. Saperzy 

pracują nad rozsadzeniem lodów. Z odmętów 

rzeki wyłowiono jednego topielca. Stan Bugu 
w województwie tarnopolskiem podniósł się 

dość znacznie w powiecie Kamionka. Dzięki 

przygotowanym zawczasu środkom udało się 

uniknąć zatorów, wskutek czego niebezpie- 

czeństwo zatorów znacznie zmalało. W psru 

miejscowościach mad Dniestrem i Strypą w 
pow. buczackim woda zalała kilka domów, 

  

AFERA REM 
BERLIN, (Pat). Władze celno skar- 

bowe w Berlinie powzięły podejrzenie, 
że przebywający obecnie zagranicą 
autor słynnej Książki „Na zachadzia 
bez zmian* Remarque dopuścił się na- 
ruszenia przepisów dawizowych przez 
wywiezienie | ulokowanie znacznych 
sum, osiągniętych ze sprzedaży wymie- 

Ludność w porę ewsknowano, 
Około Zaleszczyk stan wody na Dnie- 

strze podniósł się o 5 m. 45 cm. ponad ро- 

ziom normalny, wskutek czego część wsi 
Dobrowlany została zalana. Ludzi i inwen- 

tarz ewskuowano w bszpieczne miejsca. Stan 

wody na Dniestrze pod Stanisławowem do- 
chodzi do 2 m. 70 cm. ponad stan normalny. 

Na innych rzekach województwa stanisła- 
wowskiego wody opadają. Lody na górnym 

Stryju i Oporze ruszyły, tworząc w kilku 

miejscach zatory, Poziom podniósł się pod 

Stryjem o 2 m. 25 cm., zaś w Żydaczowie o 

3 m. 18 cm. ponad normalny. Pływające ma- 

sy lodu zniszczyły most na Stryju pod Sy- 

nowódzkiem Wyżniem zbudowany w r. 1981, 

W ciągu dnia wczorajszego woda zaczęła 

powoli opadać. 

ARQUE'A 
nione] powieści w Niemzzech, w ban: 
kach zagranicznych. Urzędnicy skar- 
bowl nałożyli sexwestr na zdepone- 
waną na jego koncie w beslińskim 
Dzrmstaetter und Nationai Bank kwotę 
20 tysięcy marek. Prowadzone [est 
dochodzenie, mające na celu wyjsśnie- 
nie sprawy. 

  

w najkrótszym czasie naszej kolekcji. 

Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

różowy sauimon. ; 

15 Dalji „Апгога’% Roem“,“ 

Szybka uslnga, 

šngielskim,.   

ad AU RO RA HOLANDJA 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE CEBULKI BEZPO+REDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
W HOLANDJI 

Od pewnego czasu nadchodzą do nas z Polski zamówienia na cebulki roślin 
pokojowych iub ogrodowych. Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
rynek polski ńajlepszy środkiem będzie wysłanie jednej z naszych kolexcyj roślin 
i cebulek z Holandii, kolekcji tak urozmaiconej 
i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia spotykali, 

Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych gatunków i została uiwo- 
тлопа przez nas, fachowców, z uwzględnieniem naszego klimatu, Kwiaty „Aurory* 
budzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. Kolekcja cebulek 
„Aurora*, zamieni pokoje wasze i ogrody w prawdziwy raj! 

Biorąc pod uwagą wielką ilość obstalnnków, nadchodzących do nas codzi+n- 
nie, prosimy o nadsyłanie zamówień bezzwłocznie z wyrażnym wymienieniem 
nazwiska i szczegółowego adresu. Nikt nie powinien się ociągać ze sprowadzeniem 

Adres nasz: AURORA BULB NURSERIES Hillegom — Hollande — Europe. 

100 Gladjolusów o dużych kwiatach, 5 różnych kolorów: lila, żółty, czerwony, 

50 Gladjolusów o drobnych kwiałach, w 5 pięknych kolorsch. 
20 Begonij (10 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych, 
15 Roślin trwsłych bardzo urozmaiconych. ° 
10 Hjacyntów (Hyacinthus Candicaus) Krółowa Kwiatów. 
50 Anemonów, kwiat popułarny w odcieniach barw tęczy. 
50 „Ranoncules* „małe różyczki* wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „rośliria szczęścia”. 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów. 

350 Cebulek i roślin w cenie franków franc. 70 (zł, 25). 
Podwójna kolekcja (700) w cenie franków 130 (zł, 46 gr. 60). 

Wysyłamy bez kosz'ów pocztowych pod wskazanym adre- 
sem, Załączamy do każdej paczki świadectwo zdrowła, wydane przez urząd phyto- 
patologiczny. Każdy gatunek npakowujemy oddzielnie z etykietą. Posyłamy rów- 
mież w każdej paczce darmowy katalog ilustrowany ze wskazówkami w językach: 

rencuskim lub niemieckim. Do zamówień z załączoną 2 góry opłatą 
dodajemy bezpłatnie siedem nowości światowej sławy „Aurora* „Tigrelilies*, 

Na zamówienia bez zaliczki wysyłamy paczkę za pobraniem, przyczem należy 
wpłacić 5 fr. franc. (zł. 1 gr. 80) na rachunek kosztów przesyłki. 

pod względem bogactwa kolorów 

  
  

    

   
    

  

Pa iętajcie 
cego się nad swoją ofiarą. 

Mężczyzna wówczas ponosił 'po- 
dwójną odpowiedzialność: raz jako sa- 
miec, nieprzebierający. w środkach w 
celu zaspokojenia swych  instynk- 
tów zwierzęcych, po -drugie 
— i to najważniejsze! jako „pan świa- 
ta“, jako prawodawca i twórca zasad 
obłudnej moralności towarzyskiej... 

W „Sprawie Moniki* mężczyźni do- 
stają cięgi, o jakich nie pamiętają od 
czasów Zapolskiej. 

Ale kto w sztuce reprezezntuje ty- 
grysi rod męski?... Ach! Tylko niedo- 
łęga 1 nikczemnik, znajdujący się na 
utrzymaniu u kobiety!... 

To nie jest przekonywujące! Nieo- 
becny na scenie bohater jest sztuki jest 
tak wstrętny, że... wywołuje niesmak 
w stosunku do jego ofiar. 

Gdy Monika (idealna postać typu 
bohaterek Mniszkówny), z anielską do- 
brocią i świętym zapałem mówi, iż nie 
spocznie w pracy, dopóki będzie się 
dziać krzywda choć jednej matce, choć 
jednemu dziecku, — a później z nie- 
mniejszym zapałem opowiada o tem, 
że wydała dwanaście tysięcy zł. na u- 
rządzenie „gniazdka'— mieszkania, z 
którego chce zrobić niespidziankę swe- 
mu utrzymankowi - mężowi, — wów- 
czas widz (mężczyzna! męžczyzna!)— 
jest nieco zazeżnowany... 

Nibyto całkiem po męsku, jak „za 
naszych dobrych czasów”, kiedy się 

1 

0 bezrobotnych 
    

  

„działało* na potęgę, a jednocześnie 
zakładało się przeróżne „gniazdka”... 

Coprawda, tutaj — małżonek... nie 
kokota... ale zawsze coś nie tak, jak 
być powinno... 

Sztuka jest wielkiem oskarżenie 
pod adresem mężczyzn, ale oskarżenia 
te niby bumerang wracają do kobiet i 
nawet zadają im dotkliwe ciosy... 

Jeżeli trzy kobiety o różnym pozio- 
mie intelektualnym i* moralnym:ex-po- 
kojówka - prostytutka, doktorka oraz 
inżynier) mają jeden ideał mężczyzny- 
płaza, — coś jest nie w porządku z ich 
wzniosłą, anielską miłością. 

Ich zaś tragedja nie jest znów tak 
okropna, bo na niej wychodzą cał- 
kiem dobrze. 

Anna, zawdzięczając niefortunnej 
miłości, nieco się załamuje, jako kobie- 
ta, ale wyraźnie wyrasta, jako czło- 
wiek, zdolny do wielkich, twórczych 
wysiłków. 

Antosia po tej przygodzie z niepo- 
trzebnem dzieckiem nabiera doświad- 
czenia i robi „karjerę”, z której sama 
jest całkiem zadowolona. 

Monika, gdyby nie zdrada „Jurecz- 
ka“, zanudzitaby go na śmierć swą 
ckliwą miłością i stałaby się nudną gę- 
sią. Po dramacie stanie się ciekawym 
człowiekiem, zdolnym do głębszej mi- 
łości. W życiu da sobie radę, błyska- 
wicznie zalatwiony rozwód jest tego 
rękojmią. 

KRWAWE WYDARZENIA 

W PALESTYNIE. 

PARYŻ. PAT. — Donoszą z Polestyny, 

że wykrycie dwu zbrodni, których ofiarą pa- 

dli żyd i Arab, wielce przyczyniło się do po- 

większenia tarć między dwoma narodami 

Palestyny, co jest szczególnie niebezpieczne 

w, przededniu wielkanocnego okresu. 

W piątek rano turysta z Los Angeles, żyd 

Izrael Woli był znaleziony na jednem z przed 

mieść Jerozolimy z podarżniętem gardłem — 

W czasie przeprowadzania śledztwa, znałezio 

nio również trupa jednego z przywódców 
arabskich, także z podciętem gardłem. Zwło- 

ki leżały w automobilu w pobliżu miejsca, 

gdzie zdarzył się wypadek z Wolfem. 

Zdaniem tamtejszych polityków, nie jest 
wykluczony bliższy związek między obydwo- 

ma zbrodniami. 

ARESZTOWANIE SZPIEGÓW 
W. MARSYLJI 

PARYŻ. PAT. — W sprawie wykrytej 

w Marsylji afery szpiegowskiej, władze poii- 

cyjne zachowują ścisłą tajemnicę. Oczekuje 

się aresztowania dalszych członków obcego 

wywiadu w południowo - wschodniej Frau- 

cji Według informacyj z Marsylji, areszto- 

wani zajmowali się głównie zbieraniem doku- 

mentów, dotyczących organizacji obrony 

miast przed gazami trującemi, oraz prac for- 

tyfikacyjnych, prowadzonych w Alpach. 

Sensację wzbudza fakt, że rewizja ujaw- 

niła wielką ilość dokumentów oraz broszur 

antylaszystowskich. Aresztowani, nienależą- 

cy oficjalnie do włoskiej partji socjalistycz- 

nej, utrzymywali kontakt z kołami antyta- 

szystowskiemi i nawet brali udział w ostat- 

nim kongresie włoskiej partji socjalistycznej, 

jaki odbył się ostatnio w Tulonie. 

MAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAA 

Tylko dentysta może usunąć kamień nazębny 

nie osiągnie się tego nigdy żadnym środkiem 

do pielęgnowania zębów. Prawdą natomiast 

jest, że można zapobiec tworzeniu się kamie- 

nia nazębnego przez ciągłe używanie pasty 

do zębów Chlorodont. 

YYYYYYYYYYYVYVYYYVYYYYVYVYVYYYYYYYYYYVYVVYYV, 

PRZECIWKO GRYPIE, PRZEZIĘBIENIU 

należy niezwłocznie zastosować tabletki To- 

gal, które usuwają te chorobliwe objawy. Nie 

szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, !ecz 

żądajcie we własnym interesie tylko orvgi- 

ralnych tabletek Togal. Do nabycia we wizy 

stkich aptekach. Cena 2 zł. 
Nr. Rej. M.S.W. 1364. 

    
BERLIN. (Pat). W czasie dzi- 

siejszego startu do podróży do 
Ameryki Południowej sterowiec 
„Hr. Zeppelin uległ wypadkowi. 
Zawadził mianowicie o maszt ra- 
djostacji lotniska, rozdzierając 
powłokę, tak, iż musiał ponow- 

Autorka sztuki, operująca jaskra- 
wemi kontrastami (wszystkie światła 
po stronie niewieściej, cały mrok po 
stronie męskiej), nie stworzyła dzieła 
literackiego większej wartości. Ale to, 
że w sposób zdecydowany, nieraz pra- 
wie prowokacyjny, poruszyła wiele za- 
gadnień, „o których się nie mówi”, że 
zmusza widza do reagowania w formie 
zachwytów czy protestów, że wreszcie 
pragnęła narysować potęgę czystej, 
płomiennej miłości nieiwieściej, — jest 
jej zasługą. 

Artystki doskonale odtworzyły role 
bohaterek sztuki, dając wykończone ty 
py niewiast. : 

Tak p. Małyniczówna (Anna), jak 
p. Grywińska (Monika), oraz p. My- 
słakowska (Antosia) — były bez za- 
rzutu. 

Sztuka jest godna poznania, cho- 
ciażby dlatego, że porusza wiele istot- 
nych zagadnień i wzrusza widza. 

Na premierze było wyjątkowo dużo 
publiczności, która żywo reagowała na 
treść sztuki. 

Przypuszczać należy, iż dalsze 
przedstawienia rówież będą się odby- 
wały przy przepełnionej sali. 

„NASZE DZIADY*. 

Zorganizowane staraniem Wojewódzkiego 
Komitetu do walki z bezrobociem, „Nasze 
dziady”, sprawiły istny cud w postaci cał- 
kowicie wyprzedanych biletów. 

Rzadko można obserwować w Wilnie tak 

Z KRAJU DZIWACZNYCH POMYS- 
ŁÓW. — NIEZWYKŁY POGRZEB 

EDWARDA  MACPHERSONA 

Amerykańskie gazety obszernie piszą © 
pogrzebie i testamencie bogatego przemy- 
słowca z San Francisco, Edwarda Macpiier 
sona. Pogrzeb jego był najdziwaczniejszym 
pogrzebem, jaki zna Ameryka, kraj dzi- 
wacznych pomysłów. 

Macpherson, który był współwłaścicie- 
Jem wielkiej fabryki konserw i człowiekiem 
o dużej fortunie, odznaczał się za życia roz 
maitemi dziwactwamii Rozpoczął on swą 
karjerę, jako chłopak do posług w pewnvm 
domu towarowym, później uzyskawszy spa 
dek, założył sklepik. Interes szedł mu do- 
brze, począł spekulować gruntami * wre- 
Szcie inwestowai duże sumy w budowę ia 
bryki konserw. Od piętnastu lat mieszkał w 
swojej willi, trzymając się zdała ed intere- 
sów, nad oceanem Spokojnym tuo San 
Francisco. Wśród wielkiego lu: usu pędził 
życie pełne prostoty mając ха jedyny cel 
wypoczynek po pracy. 

Sześć lat temu zdaczyż się w rt-dzinie 
Macphersona wypadek, który wywarł sra 
nim olbrzymie wrażenie i wpłynął na je- 
go dałsze postępowanie. Ku:va Hacpherso- 
na, zajęty jako 'n*ynier w jednej z tabryk. 
został rażony prądem elektrycznym i padł 
bez zmysłów. Próby przyp” rwadzenia go 
do życia Spełziy na 'ic':u. Po dwugodiin 
nych wysiłkach Iska:z oświakży że świer 
ci nie da się odwrócić. Przewieziono zwio 
ki do domu, wystawiono je na marach, 
a po dwu dniach miano je już pogrzebać. 

Na parę godzin przed pogrzebem „zwło- 
ki* powstały , przeszły do jadalni, zasiad- 
ły do stołu i poczęły z apetytem zajadać. 

Gdyby się był trochę później obudził z 
letargu ów inżynier, (który popadł tylko w 
pozorną Śmierć) byłby żywcem pogrzeba- 
ny. 

Macpherson, który właśnie znajdował się 
w mieszkaniu swego kuzyna, w dniu za- 
mierzonego pogrzebu, był świadkiem — 
„zinartwychwstania*. Wypadek ten zrobił 
na nim tak olbrzymie wrażenie, iż doznał 
wstrząsu nerwowego i musiał się przez. 
kilka miesięcy leczyć. Ale nawet po wyłe- 
czeniu się z choroby nerwów stał się już 
innym człowiekiem. 

Całą jego duszę przepełniała obawa 
przed pozorną Śmiercią. Począł studjować 
i zakupywać masami odpowiednią litera- 
turę medyczną a studjowanie wypadków 
ludzi, pogrzebanych w letargu, jeszcze bar 
dziej powiększyło jego hipochondrję.. —W 
szczególności obawiał się w paniczny spo- 
sób porażenia prądem elektrycznym, ponie 
waż wyczytał, że w takich wypadkach bar 
dzo trudno rozpoznać Śmierć _ prawdziwą 
od pozornej. 

ów strach opanował najzupełniej życie 
miljonera. W obawie przed porażeniem e- 
lektrycznem zaprowadził zrazu . urządzenia, 
sprowadzające niebezpieczeństwa do mini- 
mum. Później postąpił o wiele radykalniej. 
Znióst u siebie elektryczność. Usunął z do- 
mu wszelkie przewody, światło, telefon, — 
wszystko. (nawet dzwonki). Nie zastąpił 
ich gazem, bo i ten był niebezpieczny. — 
Jedynym materjałem palnym, jaki uznawał, 
była odtąd... naita. 

Obawy nie ustępowały.  Ubezpieczyw- 
szy się, jak najlepiej od niebezpieczeń- 
stwa, popadnięcia w letarg, musiał zkolef 
Szukać środków, dzięki którym na wypa- 
dek letargu nie zostałby pochowany żyw- 
cem. Środkiem na to był testament, sporza- 
dzory ze szczególną precyzją. W jego 0- 
pracowaniu małą bardzo rolę: odegrał do- 
radca prawny  Macphersona, olbrzymią 
wprost jego lekarz przyboczny i 'dwaj inni 
specjaliści, oraz paru techników. Stosownie 
do ich rad i planu w testamencie umie- 
szczono następujące wskazówki: 4 

Do trumny włożono miało być urządze 
nie sygnałowe, któreby mu umożliwiło 
alarm z chwilą, gdyby się obudził z letar- 
gu. Następnie do trumny miały być włą- 
czone aparaty z tlenem, ażeby. mógł oddy- 
chać w trumnie przynajmniej przez trzy 
dni, — Wreszcie przez trzy dni dwóch je- 
go służących musiało dzień i noc trzymać 
straż przy grobie. Ażeby owych: służących 
zachęcić do czuwania, wyznaczył on na- 
grodę w wysokości 5000 del. dla tego z 
nich, który będzie obecny właśnie przy gro 
bie, w chwili gdy się nieboszczyk obudzi. 

Większą część majątku zapisał swemu 
kuzynowi, owemu inżynierowi, za- 
bitemu przez prąd elektryczny. Inmi krewni 
nic nie dostali. Zamierzają ni obecnie 
wszcząć proces i obalić testament. Twies- 

dzą, że Macpherson był pod koniec swego 
życia niepoczytalny. + 

    

maszt 
nie lądować dia naprawy. Na- 
stępny start wyznaczony został 
na jutro rano, gdyż naprawienie 
uszkodzonych komór dokonane 
będzie prawdopodobnie w ciągu 
nocy. # 
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wypelnioną salę teatralną; ach! gdyby pó- 
dobne zjawisko powtarzało się częściej! 

„Nasze dziady*, dowcipnie pomyślane, 
iecz nieco niedostatecznie przepracowańe, w 
dwóch pierwszych częściach podają przewa- 
žnie materjał, produkowany w radjewem 
„A ku-ku. 3 $ 

Część pierwsza — z dowcipną prezenta- 
cją artystów — jest barze miła i wytwarza 
odrazu niezwykle sympatyczną łączność po- 
między artystami a widownią. Całość — mó- 
wiony dziiennik — jest wcale dobra. W czę- 
ści drugiej stanowczo jest niepotrzebna nie- 
zgrabna humoreskka o tem, jak król Aleksan 
der oraz królowe Barbara i Elżbieta, pija 
wódkę w Brystolu. Ani to dowcipne, ani 
smaczne. Słaby jest monolog wachmistrza. 

W części drugiej popisują się już śpie- 
wacy i muzycy. Tych numerów jest jednak 
nieco za mało. M 

Część trzecia, stanowiąca odrębną całość, 
zarysowuje przed nami dzieje Wilna od cza- 
sów Gedymina (przepyszny p. Wołłejko), do 
naszych dni, a nawet znacznie dalej, bo do 
roku ...2438. 

Bohaterami są osoby, dobrze w Wiinie 
znane i odtworzone przez artystów nieraz 
w sposób zdumiewająco trafny. Ponad wszel- 
kie pochwały jest p. Karpiński, jako prof. 
Limanowski, doskonali są: p. Detkowska, ja- 
ko literatka Romen-Omen, a p. Ciecierski įa- 
ko inž. Czyž. 

Tekst bardzo dobry, humor świetny, choć 
zawiera odrobinkę złośliwości, akcja bardzo 
żywa, a całość — przezabawna i zajmująca. 

Nałeżałoby tylko dobrze przesiać materjał 
łiteracki pierwszych dwu części (szczegółnie 
— drugiej) i wprowadzić nieco więcej Śpie- 
wit i muzyki. 

Trzeba przypuszczać, iż „Nasze dziady” 
będa miały u Wilnian wiełkie tie. 

W Ch. 
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WTOREK 
Dziś 5 Wscnód słońca g. 5.26 

Winceaego | Zachód słońc g. 18.41 
Celestyna 

ZAPIZAUECYE 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 4 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 755. 
Temperatura średnia: --5. 

Temperatura najwyższa: +9. 

Temperatura najniższa: —1. 

Oped w mm: —. 

Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: słaby wzrost, potem spadek. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno 

MIEJSKA 
— Stagnacja w ruchu budowlanym. Brak 

funduszów u kredytu państwowego, na któ- 

rych w latach ubiegłych opierał się prawie 

całkowicie wiosenny ruch budowlany, spo- 

wodował, że w r. bieżącym żadnych prac 

w tym kierunku nie prowadzi się. Czynmki 

miarodajne przypuszczają, że pewne fundu- 

sze wpłyną w maju i wówczas dopiero mo- 

żna będzie spodziewać się pewnego ożywie- 

nia. O inicjatywie prywatnej w tej dziedzi- 

nie dotychczas nie słychać. 

— Stan bezrobocia. Niewielkie ożywienie 
daje się zauważyć na miejscowym rynku pra 
cy. Rozpoczęcie niektórych sezonowych ro- 
bót wpłynęło dodatnio na stan bezrobocia, 

_ które w ub. tygodniu po raz pierwszy od 5 
miesięcy, wcale się nie zwiększyło. Obecnie 
liczba pozostających bez pracy sięga 6 ty- 
sięcy osób, w tem najwięcej robotników nie- 
wykwalifikowanych i pracowników umysło- 
wych. 

— Sprawa jezdni. W połowie kwie 
tnia ma być wreszcie pawzięta osta- 
teczna decyzja co do wyboru jezdni w 
mieście. | 

Na specjalnie w tym celu zwołanej 
przez magistrat konferencji będą przed 
łożone materjały, zebrane podczas do- 
tychczasowych narad z fachowcami, 
oraz opinje, nadesłane przez cały sze- 
reg miast. Р 

Rozpoczęcie robót nastąpi zaraz po 
_ ustaleniu typu jezdni. W roku biežą- 

cym ma być ułożona nowa jezdnia na 
ul. Mickiewicza, Zamkowej i Wileń- 
skiej. Zatrudnionych przy tych robo- 
tach będzie przeszło 100 robotników. 
Całkowita zmiana nawierzchni jezdni 
w całem mieście jest rozłożona jak 
wiadomo na lat 10. 

— 0 dalszą pomoc pozbawionym pracy. 
Dla przeszło tysiąca bezrobotnych wygasa 

w tych dniach ustawowy 13-tygodniowy ter- 

min korzystania z zasiłków funduszu bezro- 

bocia. Webec tego, że władze centralne nie 

zgodziły się na przedłużenie okresu pomocy 

© dalsze 4 tygodnie, dotknięci tem bezrobot- 

ni znajdą się w niezwykle ciężkiej sytuacji. 

SZKOLNA 
— Uczczenie ś. p. biskupa Bandur- 

skiego w szkołach. Kurator Okręgu 
Szkolnego wydał okólnik do szkół 
wszelkiego typu na terenie okręgu w 
sprawie uczczenia ś. p. biskupa Ban- 
durskiego. Intencją zarządzenia jest nie 
tylko oddanie hołdu zasłudze, ale jed- 

_ nocześnie wywarcie i utrwalenie wpły- 
wu wielkiego obywatela na młodzież. 

_ Okólnik poleca przeto w bieżącym ro- 
ku szkolnych w ramach godzin, wy- 
znaczonych w programach na język 
polski i historję, omawianie działalno- 

_Ści społeczno - politycznej ś. p. bisku- 
- pa Bandurskiego, na podstawie prze- 
czytanych przez uczniów utworów. 

«Polecone zostały powiastki, jak: „Bia- 
Ja sukmana“, „Miłość wioski rodzin- 
nej*, „Ciężka służba”, i inne, oraz 0- 
ezwy i kazania, zamieszczone w zbio- 

rze: „Krwi ofiarnej cześć”. 
— Koniec feryj szkolnych. Wobec ukoń- 

<zenia feryj świątecznych, z dniem dzisiej- 
Szym we wszystkich 
wznowione. 

AKADEMICKA 
— Stypendjum im. ś. p. Stanisława Wa- 

cławskiego. Ufundewane przez Bratnią Po- 
moc Warszawskiego Uniwersytetu stypen- 
<jum w wysokości 100 zł. miesięcznie dla 
studenta wyznającego ideologię, w obronie 
której padł ś.p. St. Wacławski, zostało już 
Przyznane jednemu z kolegów, który odpo- 
Wiadął warunkom, postawionym przeż fun- 
datorów stypendjum. Jednym z warunków 
było pochodzenie z rodziny włościańskiej. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 

Todnieniem rasy). 7 kwietnia w lokalu Po- 
Tadni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. 
med. Karol Kosiński wygłosi odczyt na te- 
Mat „Higjena snu, pracy, rozrodczość" (za- 

kończezie), -Początek o 5.30 w. Wstęp wolny 

». t. „św. Dominik" —— Dr. Marji Ostreyków- 
ny odbędzie się w Domu Sodalicyjnym (ul. 
rólewska 9, II p.) we środę dn. 6 kwietnia 

B godz. 7 wiecz. Wstęp dla członków Soda- 
1cji i zaproszonych gości. Zaproszenia można 
otrzymać od członków Sodalicji. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. X1 

szkołach lekcje zostaną: 

Odczyt z cyklu „Święci Pańscy*, 

KRONIK 
Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dnia 6 kwietnia 1932 r. o godz. 20-tej w sali 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z nast. 
porządkiem dzienym: 1( Odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia. 2. Doc. Dr. J. 
Hurynowiczówna: Wpływ alkoholu na chro- 
naksję nerwów naczynio - ruchow ch. 3. Dr. 
A. de Rosset: Współczesny stan ieczenia 
choroby Basedova. 

— Jugoslowianie na Środzie literackiej. 
Jutro o godz. 8-mej wiecz. Związek Litera- 
tów na kolejnej Środzie przyjmować będzie 
dwóch wybitnych reprezentantów literatury 
jugosłowiańskiej. Będą nimi zwiedzający Pol 
skę: świetny pisarz Miroslav Krleża i zasłu- 
żeny literat oraz tłumacz licznych dzieł pol- 
skich na język serbski, prof. Juljusz Benesić. 
Usłyszymy utwory p. Krleży w przekładzie 
polskim, oraz pogadankę prof. Benesić'a pt: 
„Juraj Kriżanić, pierwszy wszechsłowianin 
(1618—1683)*, który przeżył 4 lata w Wil- 
nie, a życie zakończył pod Wiedniem, wal- 
cząc w hufcach Sobieskiego. 

KOLEJOWA 
— Wagony bezpośredniej komunikacji. — 

Władze kolejowe wydały zarządzenie, upra- 
wniające służbę kolejową do odpowiedniego 
rozmieszczania podróżnych w pociągach. 

. Dotyczy to wyłącznie wagonów bezpo- 
średniej komunikacji, w których miejsca win- 
ni zajmować właściwi podróżni, a nie ci, któ- 
rym nie zależy na zachowaniu miejsca w 
tych wagonach. 

Zarządzenie ma na celu udogodnienie dla 
podróżnych, udających się bezpośrednio do 
jakiejś miejscowości, bez potrzeby przesia- 
dania się. 

RÓŻNE 
— Z Fundacji im. S. i }. Montwiłłów. Ra- 

da Fundacji im. S. i J. Montwiłłów dia roz- 
woju prywatnych intytucyj dobroczynnych i 
użytku ogólnego, na zasadzie art. 13 statutu, 
opracowała wnioski, dotyczące udzielenia za- 
pomóg towarzystwom i instytucjom, które, 
zdaniem Rady, szczególniei zasługują na po- 
parcie w roku bieżącym. 

Stowarzyszenie ziemianek w Słonimiie zł. 
3.000, Ochrona Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Wilnie zł. 1.000, Tow. Opieki nad dziećmi 
w Wilnie zł. 686, Szkoła organistów im. J. 
Montwiłła przy wil. Tow. Muz. „Lutnia* w 
Wilnie zł. 686,18, Dom Dzieciątka Jezus w 
Wilnie 'zł. 1.541,62, Polska Macierz Szkolna 
w Nowogródku zł. 804,25, Dom Opieki Matki 
Bożej Miłosierdzia w Wilnie zł. 710,10, Bursa 
dla młodzieży wiejskiej w Zdzięciole zł.349,32 
Towarzystwo przyjaciół młodzieży w Wilnie 
zł. 315, Koło Zjednoczonych Ziemianek na 
przedszkola w Bezdanach i Nowych Trokach 
zł. 292,44, Tow. Pomocy i opieki nad były- 
mi pracownikami tajnej oświaty przedwojen- 
nej w Wilnie zł. 288,56, Stow. Chrześcijań- 
skiego Uniwersytetu robotniczego w Wilnie 
zł. 263,98, Razem zł. 9.937,45. 

Wnioski Rady podlegają zatwierdzeniu 
przez Walne zebranie Kuratorów Fundacji, 
które odbędzie się prawdopodobnie w końcu 
kwietnia. 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia”, Próby 
Chóru mieszanego „Lutnia* odbywają się re- 
gularnie w poniedzialki i czwartki od g. 1.30 
„do 9 wieczór. Dla podniesienia poziomu kul- 
tury muzycznej projektuje się wprowadzenie 
wykładów elementarnych zasad muzyki, na- 
uka pisania nut, solfegio etc. Wykłady zasad 
muzyki będzie prowadził nowy kierownik 
chóru, p. Wacław Kasztelan, uczeń. przedmio 
tów wokalnych prof. Maszyńskiego, Kazury, 
Statkowskiego (kontrapunkt, kompozycja). 
Zapisy nowych kandydatów do chóru przyj- 
muje sekretarjat w poniedziałki i czwartki od 
godz. 8-mej do 9-tej wieczór. 

— Z wystawy u Cooka. Wystawa 
Moótywów Wileńskich w lokalu Cooka, 
Mickiewicza 6, cieszy się niesłabnącą 
irekwencją publiczności. Publiczność 
nietylko zwiedza ją, ale i kupuje, co 
jest przecie tak ważne dla artystów, 
przeżywających kryzys narówni ze 
wszystkimi. Wczoraj naprzykład Kasy- 
no Oficerskie 1. Brygady zakupiło aż 
pięć obrazów: Horyda, Lejbowskiego 
i Szera. Czyn godny naśladowania. 

— Dyrekcja Kursów Rysunku i malarst- 
wa im. Fr. Smu; Wil. T-wo Art. Pla- 
styków niniejszem podaje do wiadomości, 
że zawieszony w okresie przedświątecznym 
rysunek wieczorowy zostaje na kursach 
wznowiony z dniem 6 bm. 

— Afera w Związku Kupców żydowskich. 

Nadużyciami w Związku Kupców żydow- 
skich zainteresowały się władze prokurator- 

skie. ` 
Winny oszustw urzędnik Lewi został 

wczoraj aresztowany i poddany badaniu. Po 

uzyskaniu zeznań, Lewi zwolniono pod dozór 

policji. 

— Sprawa Rozumowskiego. Docho 
dzenie władz śledczych w sprawie de- 
fraudacji, popełnianych przez urzędni- 
ka 2 Urzędu Skarbowego Rozumow- 
skiego nie zostało jeszcze ukończone. 
Chodzi mianowicie o ścisłe ustalenie 
wysokości zdefraudowanych pieniędzy 
podatkowych, co może nastąpić po 
dłuższem studjowaniu akt urzędu. 

TEATRY I MUZYKA 
„Sprawa _Moniki* — na Pohulance. Dziś, 

we wtorek 5 kwietnia o godz. 8-mej wiecz. 
po raz 4-ty interesująca sztuka feministyczna 
Marji Morozowicz - Szczepkowskiej p. t. 
„Sprawa Moniki", której tematem jest cie- 
kawy problem stosunku kobiety do spraw 
miłości i pracy zawodowej. Sztuka napisana 
jest niezwykle Śmiało i interesująco, dlatego 
trzyma. widza w napięciu od początku do 
końca, mimo że grają w niej tylko trzy ko- 
biety: „Monika* — Irena Grywińska, „Anna” 
= Zofja Małyniczówna, „Antosia* — Zofja 
Mysłakowska. Sztuka interesuje przedewszyst 
kiem kobiety. Ceny miejsc zwyczajne. Jutro, 
w środę 6 bm. o godz. 8-mej wiecz. „Spra- 
wa Moniki*. 

Rewja „Nasze dziady” — w Lutni. Dziś, 
we wtorek dnia 5 kwietnia o godz. 8-те w. 
wileńska p. t. „Nasze dziady”, z udziałem 
pełna humoru i satyry regjonalnej -- rewja 

artystów "Teatrów Miejskich: Wołłejki, Ka- 
mińskiej, Detkowskiej, Glińskiego,  Ciecier- 
skiego, Wyrzykowskiego, Karpińskiego, Zel- 

  

UWADZE GOSPODYŃI 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra i inne nbrania OD MOLI wypróbo- 

wany proszek japoński K A TO L, co stwierdza fakt ten, iż podcsas re- 
wołucji rosyjskiej ubrania, które by ły przesypane proszkiem Katol i zostały 
w Rosji, dopiero po upływie długich lat sprowadzone do Polski, okazały się 
całe i nietknięte przez mole. Katol ma przyjemny zapach i nie plami ubranie. 
Kufry lub szaty z przechowywanem ubraniem należy szczelnie zamykać celem 
uniknięcia dopływu świeżego powietrza. 

KATOL. tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, prusaki, 
karaluchy orsz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t. p. W Polsce 

"a 

do niszczenia 
Katol jest zbadany przez siły naukowe i uzuany jako środek najskuteczniejszy 

robactwa i owadów, oraz zapobieganiu chorób zakaźnych. 
Katol sprzedaje ale m składach aptecznych i aptekach, 

Przedstawicie ._WOJTKIEWICZ — WILNO, Kalwaryjska 21. 

ст О МО 

Roztopy wiosenne w Wilnie 
LOKALNE POWODZIE NA PRZEDMIEŚCIACH 

Według schematu 
Dramaty miłosne odbywają się w 

życiu według sdwiecznego schematu. 
Akt pierwszy: miłość budzi się, roz- 
wija, osiąga temperaturę wrzenia. Akt 
drugi: jeden z kochanków ostyga, dru- 
gi nie przestaje szaleć. Akt trzeci: taka 
lub inna katastrofa: jeden ucieka, dru- 
gi rozpacza. Albo mści się. 

Odmienny schemat miewa równie 
odwieczne warjanty: zdradę, poza tem 
szantaż i wymuszenie. Inńemi słowy— 
interes, zrobiony na miłości. W tym o- 
statnim wypadku dochodzi często do 
krwawego rozwiązania. — Ale czy ła- 
two jest wówczas kogoś potępić? 

Który z tych warjantów da się za- 
stosować do historji Piotra Sokołow- 
skiego i Weroniki Grosówny? 

Kochali się czas dłuższy, przeszli 
okres wrzenia. On zaczął stygnąć. — 
Wkońcu uciekł. Ostatecznie nawet о- 
żenił się z inną. Wówczas ona zaczęła 
nachodzić go. Namawiała, by porzucił 
żonę, by wrócił do niej, do Weroniki, 
kwra nie przestaje kochać go. A So- 
kołowski myślał: 

— Co będzie, jeśli przypadkiem 
żona zobaczy mię z Weroniką? 

A Weronika, mówiąc o miłości, my 

ślała: 
- — Dobrze byłoby, żeby nas tak 

żona kiedy nakryła. Miałby łajdak za 
swoje. 

Sokołowski medytował: 
— Jak się odczepić od tej baby? 

Może jej dać coś w łapę? 
Weronika filozofowała: 
— Trzeba go naciągnąć na forsę. 
I w taki sposób dawna sielanka u- 

legła gruntownej metamorfozie: ona 
zaczęła go szantażować, on znienawi- 
dził ją. 

Rozwiązanie nastąpiło w niedzielę 
wieczorem, dnia 3 kwietnia. Na grun- 
cie neutralnym — w gabinecie przy 
ul. Mickiewicza 22. 

— Tak dalej być nie może. Musi- 
my to skończyć —  gorączkował się 

Sokołowski. 
Weronika uśimiechała się: 

mam go nareszcie. 
I oto w pewnym momencie właści- 

ciel lokalu wybiegł przerażony na u- 
licę: 

— Policja! 
W gabinecie leżał już trup Wero- 

niki. Sokołowski uciekał ulicą Mickie- 
wicza. Dopadł mieszkania. Tu padł 
drugi strzał — do siebie. Rana jest 
Siężka. Przy łóżku zabójcy, w szpitalu 
św. Jakóba, obok siostry miłosierdzia, 
czuwa policjant. 

|NASIOR 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zsgranicz- 
nych oraz nssiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-а, 

Żądajcie cennika. 

teraz 

  

  
werowiczówny, Ładosiówny, Wasilewskiego, 
Jaśkiewicza i innych. Na program złożą się: 
„Żywy dziennik nocny*, „Wiwisekcja głów 
wileńskich" i „Nasze dziady. Na niedzielnej 
premjerze rewja została przyjęta entuzjasty- 
cznie przez zebraną publiczność, która ba- 
wiła się do łez. Jutro, w środę 6 bm. o godz. 
8-mej wiecz. „Nasze dziady”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Wolne dusze. 

Hollywood: jego maleńka. 

Casino: Kongres tańczy. 
Pan: Dzikie pola. 
Stylowy: Rozkosze gościnności. 
Światowid: Rozkosze gościnności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Policja w Związku emerytów 

kolejowych. Nocy przedwczorajszej do 
lokalu związku emerytów kolejowych, 
przy ulicy Zawalnej 1 wkroczyła nie- 
spodziewanie policja, legitymijąc o- 
becnych tam gości. Chodziło o stwier- 
dzenie, czy faktycznie uprawiana jest 
tam gra hazardowa w karty. Wyniki 
rewizji spowodowały sporządzenie pro 
tokułu, do którego wciągnięto również 
obecnych w tym czasie gości, urzędni- 
ków kolejowych: Zygm. Stąnkiewicza, 
Henryka Banaszewicza, Bron. Wojcie- 
chowicza, Jana Gierulskiego, Pawła 
Dąbrowskiego, Bol. Bortnikowskiego, 
Kaz. Dziedzicza i Wacł Stakusa. Po- 
nadto wylegitymowano obecnego w lo- 
kalu Josela Grynberga, który stanow- 
czo negował, by brał udział w grze, 
lecz jednocześnie nie mógł wyjaśnić 
powodów swej obecności w związku. 

— Istotnie, dołożył. Pan Paweł Lubiński, 
(Targowa 19), zawarł nad Wilenką znajo- 
mość z panną Heleną Andrzejewską. Targo- 
wał się do upadłego o cenę znajomości. Ona 
chciała 5 zł., on dawał tylko dwa. Stanęło 
wreszcie na trzech. 8 

Panna Helena rzekła pojednawczo i obie- 
cująco: Chodźmy, zobaczysz, że mi jeszcze 
dołożysz. 

I zaprowadziła pana Pawła do zakładu 
przy ul. Praczkarnia 15, gdzie mieszka w 
charakterze stałej pensjonarjuszki. 

Panna Helena miała rację: pan Paweł i- 
stotnie dołożył 50 zł. z bocznej kieszeni ma- 
rynarki. Ale zauważył to dopiero po opusz- 
czeniu lokalu. I dlatego zamełdował policji. 

— Pechowy złodziej. W nocy z dnia 2 
ną 3 bm. nieznani sprawcy, zapomocą wy- 
jęcia szyby w oknie, dostali się do mieszka- 
nia Henryka Zusmana (Dąbrowskiego 7), 
skąd na jego szkodę i służącej Urszuli Czy- 
plisówny, skradli garderobę męską i damską, 
oraz biżuterię, łącznej wartości -2,100zł. Kra- 
dzieży tej dokonał Tuf Pinchus (Ponarski 16) 
którego ze skradzionemi przedmiotami zatrzy 
mano w chwili, gdy uciekał z mieszkania. 

— Zamachy samobójcze. Marja Roma- 
nowska, lat 27, zam. przy ul. Zarzecze 5,w 
celu pozbawienia się życia wypiła įodyny.— 
Lekarz Pogotowia Ratunkowego, po udziele- 
niu pomocy, odwiózł desperatkę do Szpitala 

WILNO. Wobec dostatecznego 0- 
ciepienia się, ostatki śniegu w mieście 
i w pobliskiej okolicy szybko stajały, 
tak, że spływająca ze wzgórz otacza- 
jących Wilno, woda, w kilku miejs- 
cach zalała osiedla ludzkie. 

Na ulicy Filareckiej woda dostała 
się do posesji nr. 32, 34, 36, 39. W 
Jerozolimce zalana została szkoła pow- 
szechra. Przy ul. Wójtowskiej w do- 
mu nr. 4 podmyciu uległy fundamenty 
i uszkodzone zostały 2 mieszkania. Lo- 
katorów ewakuowano. 

Ucierpiały również niektóre posesje 
przy ul. Słomianka, Ogórkowej, Tar- 
gowej. 

Na ulicy Świronek większość do- 
mów ma zalane piwnice. 

Stare domki, lękające się silniejsze- 
go podmuchu wiatru, musiano zabez- 
pieczyć podpórkami, bowiem starowi- 
ny nie mogły ostać się przed wartkim 
prądem spływającej wody. 

W miejscach najbardziej zagrożo- 
nych pracowała straż ogniowa, sape- 
rzy i drużyny robotnicze, zorganizowa- 
ne przez magistrat. 

Są to jednak wszystko powodzie 
lokalne, stosunkowo niegroźne i szyb- 
ko przemijające. W porównaniu z r. 
ubiegłym, obecne powodzie w dzielni- 
cach, sąsiadujących ze wzgórzami, są 
o wiele taniejsze. 

SYTUACJA NA WILJI. 

Wczoraj w dzień, około godź. 3. p. 
poł. ruszyły lody, pokrywające częścio 
wo Wilję na Antokolu, koło Pospieszki, 
Kalwarji i dalej w stronę Niemenczy- 
na.Całe masy kry, idące w dół rzeki, 
tworzyły raz po raz zatory, które jed- 
nak szybko znikały, znoszone wartkim 
prądem. Na terenie miasta i w nieda- 
lekiej okolicy, cała Wilja jest już wol- 
na od lodów. 

Poziom rzeki wskutek zasilenia 
przez liczne ruczaje i Wileńkę, pod- 
niósł się o półtora metra ponad stan 
normalny, dochodząc w ten sposób do 
4 m. 20 cent. 

Woda powoli, lecz stale podnosi 
się, lecz narazie niebezpieczeństwo wy 
lewu nie grozi. 

WIEŚCI Z POWIATÓW. 

Z terenu województwa, jeśli chodzi 
o sytuację powodziową, nadchodzą jak 
dotychczas, wieści naogół optymistycz 
ne. Większość dopływów Wilji pokry- 

wa jeszcze lód, który jednak w wielu 

miejscach już pękł i lada chwila może 
ruszyć. 

Uzależnione to jest naturalnie od 
stałej: zwyżki temperatury. : 

Wobec oczekiwanego ruszenia 
Dźwiny, w pow. dziśnieńskim poczy- 
niono odpowiednie kroki zabezpiecza- 
jące. 

Sawicz, w stanie niezagrażającym życiu. — 

Przyczyna nieznana. 5 
Kazimiera Jankojć, lat 23, zam. na Rów- 

nem Polu, w celu pozbawienia się życia, wy- 
piła esencji octowej. Lekarz Pogotowia Ra- 
tunkowego po udzieleniu pomocy, odwiózł 
desperatkę do szpitala Sawicz w stanie nie- 
zagrażającym życiu. Przyczyna — zawód 
miłosny. . 

— Podrzutek. W dniu 3 bm. w bramie 
domu Nr. 16 przy ul. Tatarskiej, został zna- 
leżiony podrzutek płci męskiej w wieku о- 
koł 2-ch tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— . Szofer Ro- 
muald Camsztejn (Połocka 49), prowadząc 
taksówkę Nr. 38044, na ul. Mickiewicza na- 
jechał na dorożkę, powożoną”przez Konstan- 
tego  Czechanowskiego (Werkowska 10), 
skutkiem czego została złamana hołobła oraz 
pogięty przedni resor. Wypadków z ludźmi 
nie było. у : ; i 

samobójstwa. W niedzielę w nocy przy 

ul. Konarskiego 43 w zakładzie stowa- 
rzyszenia kapłanów katolickich ode- 
brała sobie życie 50 letnia Marja Ście- 
puro, zarządzająca tego zakładu. — 
wskutek postrzału w głowę, poniosła 
ona natychmiastową śmierć. 

Tragicznie zmarła pozostawiła li- 
sty, wyjaśniające powody targnięcia 
się na życie. Onegdaj Ściepurowa otrzy 
mała wymówienie pracy, co też i skło- 
niło ją do samobójstwa. Sterana przej- 
ściami życiowemi kobieta, widać nie 
znajdowała innego wyjścia z wytworzo 
nej sytuacji i miast pójść na ponie- 
wierkę, wolała odejść od życia. 

— FAŁSZYWE DOLARY. W ban- 
ku handlowym przy ul. Mickiewicza 17 

zatrzymano A. Jakunczonka  (Trocka 
7), B. Gilewicza (Subocz 39) i K. Ja- 
kunczonka z gm. ‚ 
usiłowali zmienić banknot tysiąc dola- 
rowy. Zatrzymani zaklinają się, że do- 

lary otrzymali do sprzedaży. Naogół 

sprawa przedstawia się dość tajem- 

niczo. 

  

Na pograniczu litewsko -polskiem 
w okolicy Druskienik nastąpiły lokalne 
powodzie, które dotknęły wieś Iwa- 
niszki, Centkowo i Piotrowo. 

POWÓDŹ 
LIDA. W związku z raptownem topnie- 

niem śniegu, poziom wody koło Lidy pod- 

niósł się w niedzielę o 10-tej rano do około 

3 metrów. Woda zalała, ze względu na za- 

tkane kanały na ul. Szkolnej, część domów 
na tej ulicy, z których około godz. 14 lud: 

ność musiano ewakuować. — Około godziny 

20-tej nastąpił dalszy przybór. — Pod wodą 
stoi część Lidy od strony zachodniej. Czę- 
ściowo została zalana ulica Zawałna. — Na 
przedmieściu Lidy Słobódka Ii. zostały za- 

lane 4 domy. Również na Zakasance i Pias- 

kach woda zalała kilka domów. 

Z powiatu nadchodzą mełdunki o szyb- 
kim przyborze wszystkich rzek i strumyków, 

które występują z brzegów, zalewając oko- 

3 

W Lidzie spływająca z okolicz- 
nych wzgórz woda zalała na kilku u- 
licach 32 domy. 

Zagrożone mieszkania opróżniono. 

W LIDZIE 
liczne pola. 

W ciągu nocy woda w większości za- 

lanych domów ustąpiła, niemniej jednak oto- 
czone są one wodą. Niektóre domy pozosta - 

ją jeszcze w wodzie. Większych strat, poza 

zalaniem przechowywanych w piwnicach pro 

duktów, nigdzie nie zanotowano. — Zazna- 

czyć należy, że obecna powódź w Lidzie zo- 

stała spowodowana jedynie topnieniem ol- 
brzymich mas śniegu. Rzeka Lidziejka wzbie 
ra, jak dotąd jednak przybór ten nie przyczy- 

nił się do powiększenia rozmiarów powodzi. 

— Podobny wypadek powodzi, spowodowa- 

nej topnieniem śniegu, wydarzył się w Li- 
dzie przed 20 laty. 

ai 

SŁONIMSZCZYZNA POD ZNAKIEM POWODZI 
SŁONIM. Lody Szczary pod wpływem 

ciepła ruszyły na odcinku 6-ciu kilometrów 

w okolicach Dobrego Boru. Taki stan był 
w sobotę dnia 2 bm. Dzisiaj jednakże wsku- 
tek trwającego ciepła, Szczara wezbrała po- 

ważnie i zalała niżej położone ogrody przy 
ul. Tatarskiej i część ulicy Il-iej Więziennej. 

Łody jednakże, aczkołwiek popękane, na 

Szczarze i kanale w Słonimie nie ruszyły. W 

dniu dzisiejszym (4 kwietnia) stan wody na 

Szczarze wynosi 1.60 m., czyli większy od 

wody w tym dniu w roku ubiegłym. 

O wiele gorzej przedstawia się stan wód 
w powiecie słonimskim. Raptowne ciepło w 
niedzielę spowodowało b. silne wezbranie 
dopływów Szczary, jak Hołanka i Łukonica. 

Wody ich podeszły do miejscowości Pińska - 
wicze, Boruki i Supruny i grożą zalewem. 

Woda zerwała groblę i rozmyła drogę około 

wsi Dorogobuszki i pomiędzy m. Hołynka— 
wieś Ostrowo — wieś Dąbówka. Wskutek 

tego dojazd do tych miejscowości jest unie- 

możliwiony. 
Na trakcie Słonim — Kozłowszczyzna — 

Zdzięcioł, w osadzie Ruda, woda zniosła 

most. W dniu 3 bm. podwody udające się z 

Kozłowszczyzny do Słonima i odwrotnie, 
zmuszone były zawrócić, gdyż komunikacj. 

na tej drodze jest przerwana. Р 

Gorna Szczara pod Byteniem, jak ostat- 
nio nam donoszą, przybiera i wody coraz 
bardziej i szerzej zalewają okoliczne łąki i 

pola. Przybór wód pod Byteniem narazie nie 
znaczny i obecnie niebezpieczeństwa tam 

niema. > 

W związku z tym stanem wód i przerwa- 

niem komunikacji, władze wydały szereg za- 

rządzeń zaradczych. + 

Z terenu powiatu nadchodzą coraz to no: 

we, alarmujące wiadomości о szkodach, ja- 
kie wyrządził wzmożony przybór wód w 
mniejszych rzeczkach. Najwięcej jest uszko- 
dzonych t. zw. zastawów wód przy młynach 

wodnych. To samo miało miejsce i w Alber- 
tynie. > 

Dzisiaj popołudniu zaczął padać deszcz, 

Stan wody na Szczarze w dniu 4 kwietnia o 

godz. 15 — 1.66. — Poziom ten jest o 38 cin 
mniejszy od stanu maksymalnego wód wió- 
sennych w roku ubiegłym, kiedy jak wia- 
domo, kilka ulic miasta na przedmieściu Ża- 

mość było pod wodą. 

POWAŻNE ROZTOPY POD BARANOWICZAMI 
BARANOWICZE. — Rzeki Szczara | 

Hrywda na terenie pow. baranowic- 
kiego szybko wzbierają pomimo tego, 
iż lód jeszcze nie płynie. Na terenie 
gminy dobromyskiej woda wystąpiła 
z koryta I przerwała drogł między Do- 
manowem a miasteczkiem Bytomiem 
na przestrzeni 100 metrów, między 
Domanscwem a Gnojnem na przastrzeni 

  

50 metrów oraz między Gnojnem a 
Dobromyślem na przestrzeni 60 metrów, 
Wsie Gnojno i Kochanowo zagrożone 

za poważnie powodzią. Do tej por 
kilkanaście gospodarstw w tych wsiac| 
zostało zalanych. Pod miasteczkiem 
Połąką wezbrała rzeka Nissa i zagraże 
zerwaniem mostu i młynu w majątku 
Gorzeinia gminy nowomyskiej. 

GOŚCIE WYGRYWAJĄ 10:6. DOSKONA- ŁA POSTAWA NA5ZYCH DEBIUTAN- 
TÓW. FUKS KONARDA { 

Jak to przepowiadaliśmy w poprzed- 
nim numerze, mecz bokserski pomiędzy te- 
prezentacjami Estonji i Wilna zakończył 
się naszą przegraną. Nic dziwnego, najlep- 
szemu składowi Estonji (siedmiu mistrzów 
tego państwa) przeciwstawiliśmy drużynę 
składającą się z czterech starych bokserów 
i tyluż debiutantów. Walter, Znamierow- 
Ski, Poliksza i Zaciewski po raz pierwszy 
walczyłi w reprezentacji. Mimo to, oni wy- 
kazali najwięcej wytrwałości, woli zwycię- 
stwa i zasłużyli sobie na uznanie. 

We wszystkich spotkaniach goście prze 
wyższali wilnian warunkami  fizycznemi, 
rutyną meczową i naogół sprawili wraże- 
nie dodatnie, walcząc fair. 

PRZEBIEG WALK 

Rozpoczęto walki z godzinnem niemal 
opóźnieniem, mało tego, tylpowo polskie ga 
dulstwo oratorów żegnających, opuszczają- 
cych Wilno p. p. Kloczkowskiego i  Her- 
holda, niezbyt przypadło do gustu publicz- 
ności. Któż ze sportowców nie zdaje sobie 
sprawy z rozmiarów zasług na połu orga- 
nizacyjnem sportu komendanta Ośrodka W. 
F. kpt. -Herholda albo . p. . Kłoczkowskiego, 
— twórcy boksu wileńskiego? Czyż trzeba 
było aż tyle mówić-o tem? Czyż -nie wy- 
starczyłoby trzech zdań i tyluż okrzyków 

na cześć opuszczających nas? Mowy moż- 
na mówić na: bankietach, poto one są:— 

mowy i bankiety. -. 
Omówmy teraz wyniki poszczególnych 

spotkań. : ; 
Waga musza: Kaup (E) czeka na ringu 

10 minut na Waltera, guzdrzącego się dla 

czegośw szatni. Wreszcie rozpoczyna Się 

walka. + > Kae. 
Znacznie wyższy i silniejszy Kaup ma 

odrazu przewagę. jego lewe proste zagra- 

żają naszemu junjorowi, trzymającemu się mi 
mo wszystko nad podziw dobrze. W. trze- 
ciej rundzie Kaup idzie wyraźnie na KO— 

Walter przegrywa z honorem. 
Kogucia; Seeberg (E). — Łukmin. E- 

stończyk chce wygrać na punkty. Idzie do 
zwarcia i punktuje. Łukmin _ sprzeciwia się 
temu systemowi — naciera : ostro, prowo- 
kuje do walki i mimo niebezpiecznych le- 
wych sierpów przeciwnika wygrywa. 

Zresztą mało przekonywująco. 
- Seeberg nie zaprezentował się jako -dobry 

pięściarz. 

Aresztowanie Wardeńskiego 
na zarządzenie Sądu w Nowym Targu 

WILNO. Były plenipotent Woropa- 
jewa Aleksander Wardeński, bawił 
przed dwoma z górą laty w Zakopa- 
niem, chcąc przeczekać spokojnie istna 
burzę, jaka wynikła po wykryciu nad- 
użyć w administrowanym przez niego 
majątku. - 

Wardeński mieszkając przez dłuż- 
szy czas w jednym z pensjonatów, nie- 

opłacił rachunku i poprostu uciekł, po- 

zostawiając walizki. 

Poszkodowany hotelarz złożył skar 

ię do sądu, lecz rozprawa „byla dwa 

razy Odraczana, wobec. niestawien- 

nictwa oskarżonego. = 

Obecnie wobec nowego termimi 

rozprawy, Sąd w Nowym Targu zarzą- 

dził przymusowe dostarczenie Wardeń 

skiego do sądu, co właśnie i spowo- 
dowało jego aresztowanie przez poli- 

cję wiłeńską. : 
  

Piórkowa: Hendrikson — Znamierowski 
Lewotęki, b.- silny i agresywny —H. był 
przeciwnikiem b. niebezpiecznym. jego sil- 
ne lewe proste mogły już w pierwszej run- 
dzie uśmiercić przeciwnika, Na szczęście, 
Znamierowskiego cechuje wytrzymałość. 
łość. Ma kieł chłopiec, i będzie z niego 
dobry bokser. Ta przegrana nie przyniosła 
mu dyshonoru. t 

Lekka: Lester (E). — Matiukow. Obda- 
rzony silnym ciosem  Matiukow miał pe- 
cha. Ani razu nie udało mu się poczęsto- 
wać nim przeciwnika w pierwszej rundzie 
i to zdaje się zadecydowało o dalszym 
losie walki. Pobity mocno, chwilami nie- 
mal bezradny obronił się od K.O. 

Nie znaczy to jednak, by walczył żle, 
był tylko wyraźnie słabszym i musiał prze 
grać. - 

Półśrednia: Salong (E.) — Pilnik — 
jak głosiły zapowiedzie, zamiast jednak 
chorego Pilnika, do walki stanął Poliksza. 
l wygrał: Mimo wyraźnej przewagi fizycz- 
nej Estończyka, wola zwycięstwa i wy- 
trzymałość wilnianina pozwoliły mu zwy- 
ciężyć, na punkty. Drugie cenne zwycięstwo 
dla barw Wilna i do tego uzyskane przez 
zupełnego nowicjusza. 

Średnia: -Rejno (E) — Wojtkiewicz. — 
Spotkanie to budzi ogromne zainteresowa- 
nie. Wojtkiewicz, własnoręczme. zdetronizo- 
wany król boksu wileńskiego, wrócił znów 
na ring. Wyzwał na pojedynek mistrza 
Polski, Karpińskiego, znów trenuje, wraca 
do normy. Czy już powrócił? Czy nie za- 
szkodził mu odpoczynek? 

Publiczność wita go owacyjnie, co de- 
prymuje Rejno. Jest on wyraźnie speszony. 
Niestety, nie na długo. Szybko opanowuje 
tremę i idzie do walki, jak tur. Nadużywa 

tej o popychając przeciwnika i wali, 
wali. # 

Wotkiewicz przegrywa. jest jeszcze w 
słabej formie — musi dużo popracować, — 
jeśli chce być mistrzem Polski. Bardzo du- 
ZOZ JES 

Półciężka. Kuura (E) — Zaciewski — 
Pogromca Kempy z IKP. jest bokserem 
znacznie lepszym od Zaciewskiego. To wi- 
dać odrazu. Cios za ciosem Ieci na każde 
niezasłonięte miejsce. Zaciewški 'pada. Le- 
ży do ośmiu, zrywa się i... mało słów dla 
określenia jego heroicznego zrywu. Ata- 
kuje z furją, wali, sam odbiera ciosy, krwa 
wi, słabnie, znów wraca do przytomności, 
i znów atakuje. Aż miło było patrzeć. Tyle 
ambicji sportowej i zapału. Przegrywa za 
służenie tak samo, jak zasłużenie. zarabia 
na pochwałę. Walczył przecież ze. znacznie 
silniejszym. przeciwnikiem. оё 

Ciężka: Adelman — Konard — Fuks 
nad fukse. Konard wyraźnie ulega. Grun- 
townie podbity ucieka się do starego, wy- 
próbowanego sposobu — dąży do. zwarcia. 
W jednym z nich punktuje i najniespodzie- 
waniej Adelman pada. Siedem, osiem, dzie- 
więć, dziesięć. — Brawo Georges, — ry- 
czy uradowana i niemniej zdziwiona ga- 
lerja. Nokaut, fuks - nokaut raczej. Ale, że 
się liczy, więc wynik 10 : 6 dla gości. 

Mecz zorganizowany i przeprowadzony 
b. niedbałe wykazał, że zawodników mamy 
zuchów, a organizatorów... szkoda mówić... 
Potrzebny im — organizatorom trener. — 
Publiczności pełen teatr i sporo inteligencji 

nawet... (t). 
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Radio wileńskie: 

WTOREK, 5 KWIETNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Arcydzieła literatury 

wej (płyty) — Utwory Chopina i 
ta. 

15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 Odczyty dla maturzystów i audy 

cja dla dzieci z Warszawy. | 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Popularna muzyka organowa (pły 

tortepiano- 
Lisz- 

ty). 
17,10 „Sto pięćdziesiąt lat elektrycznoś- 

ści* — odczyt z Krakowa, wygłosi prof. 
L. Wygrzywalski. 

17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Radjowa gazetka rzemiešlnicza. 
19,00 Przegąd litewski. 
19,20 „Ze świata radjowego“ — wyglo- 

si Alfred Daun. 
19,45 Prasówy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 „Człowiek na ulicy* — feljeton z 

%Varszawy wygłosi Lech Niemojewski. 
20,15: Tranśmisja z konserwatorjum war- 

szawskiego. 
szawskiego. -— Kencert laureatów  2-g0 
międzynarodowego konkursu im. F. Chopi- 
na. — W przerwie Skrzynka techniczna z 
Warszawy. 

22,30 Komunikaty z Warszawy. 
22,40 Recital fortepianowy — M. Cha- 

sin. 
23,20 Komunikaty i 

Oiiary 
Chrześcijański Bank Spółdziełczy na An- 

tokolu w wykonaniu uchwały walnego zgro- 
mądzenia swych członków, odbytego w nie- 

dzielę 3-IV b.r. w związku z przypadającym 

na tę datę „Dniem dla bezrobotnych”, skła- 

da 200 zł. na rzecz Wojew. Kom. do spraw 

bezrobocia. 

Na Dom Opieki Matki Bożej Miłosierdzia 
(Magdalenki). Od Zarządu Fundacji S. J. 
Montwiłłów dla rozwoju prywatnych instytu- 
cyj dobroczynnych i użytku ogólnego za- 
miast wieńca na trumnę Ś. p. Walentego Sko 
rupskiego — 50 zł. 

Bezimiennie na biednych 13 Konferencji 
"Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo zł. 50, 

Dla najbiedniejszych do uznania Redakcji 
zł. 20— K. K. 

GAAP J JŲ 

ŽĄBAJEIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
„i NU EU NN 

muzyka taneczna. 
  

  

  

Podaje się do wiadomości, 

działki ie 
położone w miejscowości 

  

terenowo urozmaiconej 

z publiczności plażą 

i Pierwsza Wi 

stacją kolejową i jeziorem 'z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. : 
Wiadomości udziela administracja majątku 

|Landwarów 
WILNO, MIC   

  

  

_- $. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Zaczynamy dziś drukować po- . 

wieść, osnutą na tle życia w 
Rosji sowieckiej. Niema w niej 
sensacyj, ani błyskotliwej treści. 
Sądzimy jednak, że zainteresuje 
ona czytelników, jako żywy obraz 
tego jak się tam, za niedostęp- 
nym murem granicy bolszewickiej 
żyje i pracuje. Powieść tę napi- 
sał człowiek, który przez 12 !at 
mieszkał wśród bolszewików, pra 
cował w wielu instytucjach Z. 5. 
$. R. Autor w bezpretensjonalnym 
tym utworze nie daje ponurych 
obrazów, tragicznych, krwawych 
walki zdrad. Opisuje życie spo- 
kojnych ludzi, którzy pragną żyć i 
jak o łaskę najwyższą, proszą © 
pracę. 
Na tem tle rozegrywają się, jak 

wiadomo, tragedje „liszeńców*, 
ludzi pozbawionych prawa do ży- 
cia. Powieść nasza z dużą "bez- 
stronnością odźwierciadla tę sza- 
rzyznę i rozpaczliwość życia, 
dając przytem ciekawą fabułę z 
życia dwojga ludzi, którzy wyjąt- 
kowym zbiegiem okoliczności za- 
wdzięczają to, że utrzymali się 
ną powierzchni życia. 

— 

Ę: 
En 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 
Borys zapiął machinalnie palto i 

odrzucił daleko niedopalony papieros: 
rozpylona iskierka upadła na śnieg i 
zgasła. Stał chwilę na schodach, pro- 

RE CAT 

Parcelacyjna | 

'WYYYYYYVYVYVYYYYYYVYVYYYVYVYYYYYYYVV' 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljag Mościcki zamieszkały w Wil- 
mie przy ul. Wileńskiej 25 m, 10 zgodnie z 
art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomošci pu- 
blicznej, że w dniu 7 kwietnia 1932 roku od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Kwaszel- 
nej 1 odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do Icka Rymana majątku ruchomego, 
składającego się z artykułów spożywczych 
oszacowanego na sumę złotych 7924 gr. 55 
ua zaspokojenie pretensji firmy „Pierwsze 
Warszawskie Importowe Towarzystwo” E. W. 
J. G. w Warszawie i innych w sumie zło: 
tych 9 124 gr. 86 z proc. i kosztami, 
2216/VL. Kcmornik sądowy J. Mościcki. 
OE aniooza = 

OBWIESZCZENIE 

' Nr. spr. Z —3363—31 
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, 

obwieszcza, że decyzją z dnia 30 marca 1932 
roku postsnorił: udzielić frmie „Hr A. Ty- 
szkiewicz w Wilnie, ui. W. Stełańska 29, wła- 

Šcicielka Helena Tyszkiewiczowa* odroczenia 
wypłat ciążących na niej długów na przeciąg 
dalszych 3-ch m'esięcy, licząc od dnia 30 
marca 1932 roku, 

St Sekretarz (—) 

Silad Fortepianów, Pianit, Fisharmonji 

K. Dąbrowska 
: Ч (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

  

   

  

CYvYYYTYYYYYTYSTYYSYAJ 
ECA RAKS ZOE Akuszerka 

Macja Brzezina. 
Lekarze Mickiewicza 22 m. 29. 

KDR MENA Wyd. Zd. 3093 

    

DOKTOR 

Zeldowicz mur 
chor, skórne, wene- Kosmetyka 

ryczne, narządów о- ERWINA 
czowych, od 9—do 1, 

  

  

5—B wiecz. 6 A Bi N ET 

SE Racjonalne IELDOWICZOWA koala a ękki 
KOBIECE, WENE- - leczniczej 
RECZNE NARZĄDÓW WIŁNO, 

MOCZOWYCH EA 
od 13—21 od 1—6 
Ai, Więkiewicza 24 rod Pain: 

tel T , 
  _ mali odświeża, nsnwa 

jej szszy I braki, Masaž 
šrsga3 kosmetyczny twarzy, 

    

© 

%шт_ Masaž ciaia, elektrycz+ 
ty, wyszczuplający (pa- 

* wrzyciemmia kamnę Jie), Natryski „Hormo- 
$ regukuje, ua* według proł. Spah- 
emc? s £ s. Wypadanie włosów, 
Pa @ a RE 

obieranie kosmstyków 
I. Hrymiewiczewej. do każdej cery, Ostat- 

JELK. J8 m4. nie zdobycie kosmety= 
uk Wi AA 7 ki racjonalnej 
Przyj. w g. 80-11 4-7 Codziennie od g.10—8 

YW. Z.P.JAB "ly ZP. 18 

AA RADĄ AAA ŁAŁ AAA AAAA AAA AAA 

że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

tniskowe 
pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

ienska Spółka   KIEWICZA 4. 

  

„wadzących do „Klubu Pracy ipatrzał że zbyteczne były jego obawy, że 

nic niewidzącemi oczyma na ciągnącą 
się, przed nim ulicę z różańcem latarni 
zapalonych po obu stronach. 

— Wszystko . stracone, skończone 

nazawsze... Życie moje złamane jest i 
nic: nie da się naprawić. Djabli wzięli 
marzenia, nadzieje, i zamiary, całą 
paroletnią, żmudną pracę! Jedna chwi 
la przeważyła na szali mego życia, — 
zrzucając wszystko w przepaść. Tak, 
rzeczywiście: byłem oficerem, „białym 
oficerem, ale cóż to szkodzi? Czyż- 
bym gorzej pracował z tego powodu? 
czy popełniłem bezprąwie, zbrodnię?.. 
Czy nie spełniałem swych obowiązków 
Gdyby się okazało, że popełniłem de- 
fraudację, że paskowałem, przeszka- 
dzałem w pracy!.. Od trzech lat już je 
stem przewodniczącym „grupkoma'”, 
(grupy komunistycznej) i nikt nie mo 
że mi zarzucić niedbalstwa, lub niesu- 
mienności. Wszędzie pracowałem do- 
brze, miałem doskonałą opinię — w 
truście uważano mnie za doskonałego 
zarządzającego, który umiał zorgani- 
wać pracę, jak. w. zegarku. W związku 
mam opinję poważnego fachowca. 
Wszyscy podkreślali to dzisiaj z uzna- 
niem, a mowę moją przyjęto entuzja- 
stycznie. 

Borys szedł przed siebie, zagłębio- 
ny w ponurych myślach. 

Pamiętał jednak dobrze, jak prze- 
wodniczący kiwał głową potakująco, 
podczas jego. przemówienia; jak sie- 
dząca przy nim młoda kobieta w czer 
wonej chustce, uśmiechała się przy- 
chylnie i przyjaźnie. To wszystko u- 
sunęło niepokój z jego serca: myślał, 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

„SŁOWO” 

OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wiina niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osėb zainteresowanych. 
innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w 

Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 20 maja 

1932 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 7 czerwca 1932 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z paragrafem 84 statutu 

Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, od- 

setkach za zwłokę, wszystkich wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosz tów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych, 

i komunalnych. o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość 
pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa, 

1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) (w godzinach urzędowych) 

"od 9 do 2 po poł. 1ub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulo waną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) 

że osoby przystępujące do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadj um w wysokości wszystkichzaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 

1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5)że suma, zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożo- 

1) że za nieuiszczenie zaległości i 

Wilnie ,w obecności Komitetu Nadzorczego i 

pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, 

rat za lata 1925, 1926 i 

1926 i 

nego wadjum, nieumorzonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej, z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rózterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 

również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, na- 

uskutecznionych na rachunek dłużnika 

opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

bywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte n 

oraz rozterminowaną, zgodnie z planem konwersji 

a opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji wydatków, 

częścią 

1927, a 

i 

  

  

    

1 so 3 4 5 6 7 8 9 

538 74 Bałter Ilja Nowogródzka 10 618.80 9702 — 4410 — 76840 68 — 

204/504/605 9493 Berkus - Anolik Sora - Ester Sadowa 11 844 7819 53 3534 04 63970 15 2153 25 
22,532 3510 Felmanowie Calel i Bejla Lidzki zaułek 5 523 25 3958 76 1509 73 26713 26 486 75 

601 7156 Grużewski Kazimierz Wielka 33 2295 19786 64 9922 50 | 176178 19 = 

167 nieureg. Kowner Genia Popławska 27 1275 1099 26 261 83 4928 11 437 25 

537 9288 Morgenszternowa Henia Tartaki 36/22 13152.50 4767 79 1653 75 28815 25 — 
523 874 Zalkindowie Anna i Rywka Wielka róg Miljonowej 13 28 20 31756 80 11025 — | 194583 68 = 
406 2692 Zmaczyńska Marja Jasna 51 1116,44 672 19 154 09 1894 80 198 —             
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) 

wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta z Suma zaległych należności w ratach, odsetkach i 

doliczeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości 

przed dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, 

setkami od niej za zwłokę, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 

Uwagi: Licytacja rozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8, i 9. Należności, 
wanej nieruchomości. Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7, 8, i 9 podane są w złotych. 

podatkowych, skarbowych i samorządowy: 

objęte rubrykami 7, 8i 9 

  

winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji. 7%, Rata bieżąca z od- 

ch, o których informacje będą otrzymane 

1927. 

mogą pozostać nadal na hipotece sprzeda- 

  

Dziśl 
Najnowszy Przebój Polski 

gr. na parter 80 gr. 

LEGJON ULICY 
gł. Jez Kobusz, Zosia Mirska, Stefan Regulski, Radzio Fijawski. Arcydz. to jednocz. demonstrujew Warsz. 

kino „Styl wy”. Nad program dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolcne. Dia młodzleży na bałkcn 60 
a : S Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Wkrótce: „Aniołowie Piekła” Najpotężn. arcydzieło stuleci, którego wykonanie kosztowalo 4000(C0 dolarėw 

Reż. Aleksandra Ford. » Kierown. 
literackie red. T Konczyc, W rol. 

  

  

  

  

——— 00 Z 
Ochmistrzyni Mieszkanie Dźwiękowe 

w starszym wieku po: 4 pokoi z kuchcią (2 Kino 
szukuje posady. Wy-balkony) suche, ciepłe, 
kwaliłikowana. Zna się słoueczre 1 Elektrycz: HELIGS 
gruntownie na kuchni. ność, wygody, Ul Pia- 
Wymagania skromne. ski Nr. 9, róg Gołę- 
O.trob'amska 22 — 1biej. Od 4 -6 popcł 

od 10 — 14. o: Pokój Dźwiękowekino - 

Potrzebni SĄ umeblowany z wygo- HOLLYWGOD : 
kasjerkai ekspedjentka dami wejście niekrępu- Mickiewicza 22 
odpowiedzialni z kan=jące parter. Zygmnun- tel. 15-28 
cją do prosperuigcego towska 20 m. 1, do 11   

Dziś Wzruszy Was! Rozczuli 
i oczaruje przepiękny romans 

JEGO MALEŃKA Na 

Janet Gaynor z Warnerem Baxterem 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

w super 
filmie 

Początek o godz. 2, 4, 6. 8 i 10,15. 
1-51у seans ceny znacznie zniżone, 

  

przedsiębiorstwa  Cu-i od 3 do 5-ej. 
  

kierni. Zgłaszać się ul. DŹWIĘKOWE KINO Dziś! Niewidziany dotychczas 100 proc. cud o-film dźwiękowy Paramountu p. t. 

  

  

Miłosierna Nr. 6 m. 3 UWAGA | 
od godz. 5 — 6 wiec.| przyjmę na miesz* t ь К‘АТ"А' RODU RANDARYRÓW 

к— : 
Matura K KE EMI Niesamowity dramat miłości i zemsty, Tajemniczy przepych zagadkowego wschodu na tle trzgicznych 

t ni utrzyman'em i * op- ul. Wielka 47, Tel. 15-41. — nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą znakomita chińska gwiazda Anna May 

żyta  acdmto- reniem. Otoczę cał- * : > : Wong i Sessue Haykawa, Nad program: Przepyszne dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc normalne. 

tów do egzaminów w| kowitą opieką. Na Początek seansów o g dz. 4, 6, 8i 1030, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

zakresie szkół średnich | najdogodniejszych 
Języki obce: irancns- warunkach ul, Ba: | Dźwiękowe Kino Dziś! Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, który DZIKIE POLA 

zyljańska 5 — 4 od 
10ej 11 rano. 

Iniynier Fpotrzebūje 
niezwlocznie miešzka- Wielka 42, tel.5-28. 

ki, niemiecki (konwer- 
sacja) oraz łacina i 
grecki. Lekcyj udziela- 
ją rutynowani korepe- 

  „PAN“ wytworzył przełom w dotychczasowym szablonie filmów polskich 
Realizacji genjalnego reżysera JUZEFA LEJTESA, twórcy tilmów „Huragen* i „Z dnia na dzień", 

Bilety honorowe nieważne. 

Ze względu na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 
Początek o godz. 2-ej. 

2, 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

  

  
Dzis! Najaowsze jubileuszowe arcydzieło reżyserji Harry Peela p. t. 

$ZEŚĆ TYGODNI W$ŚR 
prezepiękny salorowo-erotyczny dramat w 12 akt. z cyklu „Białych Niewoluic". W rol. gł. Harry Peel i Davy 

Hoim. Nad program Król humoru Harrold Lloyd p. t. Haroidek Prezydentem komedja w 4 akt. 

ÓD APASZÓW 
  

  

  

torzy b. nauczyciele 
ane msg. filozotji 1712 3 — 4 pokoje 
spec matematyki, Zgł.z łazienką i wygodami 
do Adm. „Słowa* pod nie wyżej 2 go piętra, Dźwiękowy 
„Matura“, głery se Europej- Kino-Teatr 

ski u portjera, у 
MAAAAAAAAAAAAAAAAMAAI P P „STYLOWY“ 

Lokale Mieszkanie Wielka 36 
-————— poko do wynajęcia 

> Zakretowa 13 — 2. 
Mieszkanią ai 

z 3 i 4 pokoi ze . ino-Teatr 

wszelkiemi wygodami D9 wynajęcią ŚWIATOWID" 
nowoczesnemi, wanna 4, 5 i 6-cio pokojowe s: 

na miejscu do wy- mieszkania wolne 

najęcia. Wilno, ul,od podatku iokalo- 
Słowackiego 17 wego, suche, jasne i 

—. ze wszelkiemi nowo- 
czesnemi  wygodami 
Wiłkomierska 5.a. 

Mickiewicza 9.   

    

  „A AAAAAAAAAAAAMAMAMAS 
Potrzebne mie- r" 

szkanie 3—4 poko- Kupno 
je, w śródmieściu, Do wynajęcia 

  

Gonty 

Dziś! Najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Eryka Pommera p. & 

BOMBY NAD MONTE-CARLO 
czarująca dźwiękowa epopea miłosna. W rol. gł. Sary Martza, 

Nad program: Dźwiękowa rysunkowa komedja Flejszera, 

BGRADRESOGALiE 

ZoRojowisko INOWROCY AW 

  

oc BAŁA 

i 
POLSKI LLOYD Różne 

ul. Kijowska акНЕр 

  

  

Haus Albers i stodka Liljana Haye. 

   od kwietnia do październik a. 
z wygodami, na pię= 
trze. Zgłoszenia do 
redakcji teiefon. Nr. 
228 między BO0ONA 

5 

pojedyńcze pokoje M>* 
stowa 3 a, m. 30. 
————— 

2 mieszkania 
po 5 pokoi i kuchni 
do wynajęcia. Wiosen- 
na 6. Oglądać od godz. 

      

  

Mieszkania 
3i4 pokojowe, kuchui, 10 do 17. 
światłego pokoju a 
Ślażby, weny, wateru, Mieszkanie 
ze wszelkiemi nowo- 3—4 pokojowe z cał- 

czesnemi wygodami dokowitem  umeblowa- 

wynajęcia, Zakretowa niem lub bez, z uży- 

7 m. 6. Ogłądać cdwalnością kuchni. Ma- 

2-ej do 5-ej. kowa 9 m. 1. Od go- 

Ua aiw dzipy -0 3 .40..5-poł. 

    

stka” minęła szczęśliwie. I nagle... jed 

no pytanie, a cały gmach nadziei ru- 

nat. 
ŚW oczach stanęła mu chwila, kiedy 

nad głowami licznie zebranych uczest- 

ników zebrania, ujrzał wyciągniętą rę- 

kę. Ktoś domagał się o głos. Wstał 

chudy robotnik, o bladej twarzy, z 

okrągłą czapeczką - „kiepką* na gło- 

wie, w zniszczonym palcie i ostro ak 

centując każde słowo, zaczął zwolna 

mówić: 
— To wszystko bardzo pięknie, to- 

warzysze, i przyjemnie nawet jest 

słuchać, że u nas są tacy mądrzy 1 

uczciwi pracownicy. Dobrze, ba: 'z0 
szczęśliwie! Ale czemuż to, tuwarzy- 
sze, Borys Ogniew mówił nam swoja 
biografje, a nie wspomnia: wcaie O 
tem, jak to był w białej armji i nie 

fuzyzrał się do tego, że jest nii ercni? 
Jeżeli ja naprzykład, popieram wta- 

dzę Sowietów, to mogę otwaici» po- 
wied;ieć: .. ak, towarzysze, byłem w 
białej armji, siiżyłem w tyn. samym 
oułku, co tow Ogniew i nie ukry- 

wam tego. Bo, jak zobaczytem, co to 
za sztuczka, ta biała armja, tak zaraz 
stem w partji i nienejcot 
uciekłem do czerwonych. No, a teraz 
jestem w partji inie boję się przeszło 
ści. A tow. Ogniew ukrył — ani słowa 
o tem nie powiedział. No, to widać, to 

warzysze, że jest co ukrywać! Więc 
choć dobry z niego zarządzający i 
fachowiec, ałe niewiadomo — może on 

był w kontr-wywiadzie białych, albo 
naszych towarzyszy na słupach wie- 
szał, zamiast latarni!! A teraz — nasi 

  

   

i SPRZEDAŻ 
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Okazyjnie 
sprzedaje się aparat 
radjo na prąd albo na 
baterję, Wileńska 32, 
ш. 5. 

Požyczę 500 dol. 
na pierwszą hipotekę 

  

-———- EEE Ы 
100 kop zarybku VYVYVYvYVYvYvYvYvYvi 
karpia PRN) 
po cenie 2 zł, za kopę zeza 

Sprzedaje maj, Jnrgisz- Wdswie H. S. 
ki Witolda Swiackie-hojnie wspartej przez 
wicza. Poczta Orany, ogłoszenie brakuje je- 

pow Wil. Trocki i0szcze 75 zt, na ostate- 
kilometrów od kolei, czne opłacenie maszy- 
i om: ny — Tow. Pań Miło- 

do! sprzedaiin iz du. Sierdzia św. Wincente- 
ŻY ozGdanEp= ai, go a Paulo uprzejmie 

rzeto prosi o pomoc 
Antokolskiej Nr. 96, py AE porz 

31 proc, złożona solanka i ług pokrystaliczny obfitujące w sole 
potasu, magnezu, w siarczany, jod brom i inne. 

Wskažnia: 
GOŚCIEC (reumatyzm, artretyzm, podagra). 

NERWOBOLE (ischias), choroby nerwowe i porażenia. 

    

  

A 

  CHOROBY SERCA i naczyń krwionośnych. 

CHOROBY KOBIECE i DZIECI (skrefuloza) 

Nowoczesne urządzenia lecznicze. EMANATORIUM RADOWE. 

Choroby górnych dróg oddechowych 

Kąpiele borowinowe. Kuchnie djetyczne jednolicie prowadzo- 
ne. Ceny niskie. Informacyj udziela: Zarząd Zdrojowiska Inowio- 

    

  

   zgłoszenia de „Słowa* tamże mieszkanie d 
pod „Pewność,* wynajęcia. O warun 

  

TO 
  

„czy górą — to on do nas przychodzi, bo 
nie ma z sobą co zrobić! A wy, towa- 
rzysze, z komisji od „czystki“, musi- 
cie tę sprawę wyjaśnić i nam przed- 
stawić do postanowienia! 

W sali zapanowała śmiertelna ci- 
sza. Wszyscy zamarli bez ruchu. Tyl- 
ko setki oczu wpiły 
przy stole prezydjalnym Borysa. Zda- 
wało mu się, że ci ludzie chcą wyczy- 
tać, każdą najtajniejszą myśl z jego 
mózgu. 

Wzburzonym głosem Borys odpo- 
wiedział komisji. Opowiedział, jak słu- 
żył w białej armji i potem wstąpił do 
„konarmji* Budiennego, gdzie był pół 
roku... 

Jednak słowa nieznajomego komu- 
nisty zrobiły swóje i komisja uchwa-. 
liła jednogłośnie, że: „Do czasu wy- 
jaśnienia wszystkich szczegółów do- 
tyczących służby Ogniewa w białej ar- 
mji, pozostanie on usunięty od pracy, 
bez prawa przyjęcia jakiegokolwiek 
zatrudnienia w instytucjach sowiec- 
kich“. 

Oto finał! Wszystkie drzwi urzę- 
dow, które jeszcze wczoraj najchętniej 
przyjęłyby go jako zdolnego i ener- 
gicznego pracownika, zatrzasnęły się 
przed nim w jednej chwili. Teraz nie 
znajdzie się już żadnej pracy dla nie- 
go. Gdyby nawet wyjechał z Moskwy 
i usiłował dostać posadę na prowincji 
— nie na wieleby to się zdało: wszę- 
dzie żądać będą świadectwa z ostat- 
niej instytucji, w której pracował. Prze 

„cież prywatnych posad pracy niepań- 
stwowej niema. Niema, wyjścia, niema 

ratunku! Łatwiej było odszukać wyj- 

Ołość biednej wdowy i 

kach ul. Dąbrowskiego 
10 m. 1. 

się w stojącego. 

jej có ы cławtelełon 329 i 
ej córeczek, 

    

wyplątać. 
— Jeszcze wczoraj, — myślał Bo- 

rys Ogniew, — miałem tyle projektów 
i nadziei: delegacja do Charkowa, o- 
bietnica posady głównego „uprawdie- 
la“ (zarządzającego); miał nadzieję, 
że uda mu się urządzić na lato w jed- 
nym z sanatorjów ńa Krymie! A dziś... 
Czuł, że mało brakowało, żeby się roz 

płakał, jak dziecko.... 
Szedł wolno przed siebie. Długa, 

ciężka zima aogorywała już. Nawet 
wieczorami kapały z dachów duże kro 

'ple topniejącego śniegu,, aw połu- 
dnie, gdy słońce uśmiechało się pie- 
szczotliwie, kropelki bębniły wesołą 
wróbli Na chodnikach nie było już wca 
le śniegu, — tylko nieduże kałuże ob- 
melodję wiosenną, przy akompanja- 
mencie zgodnego chóru ćwierkających 
lekły się cieniutkiem szkliwem, łamią- 
cego się pod nogami lodu. Pączki na 
drzewach pęczniały już wyraźnie, a 
na wierzbach bielały -bažki. 

— Mój Boże! Tak się cieszyłem 
zawsze na powrót wiosny! — myślał 
Ogniow, — a teraz rozpacz i bezna- 
dziejność! Skazano mnie na śmierć cy 
wilną i niema dla mnie ratunku! 

Fale, zdawało się, zamknęły. się 
nad głową Borysa, — czuł się jak to- 
nący, któremu nikt ręki nie poda. 

Szedł nieprzytomny, ślepy, co chwila 
potrącał przechodniów. 

Niby uparte młoteczki tłukły się w 

mózgu jego myśli: „Uciec, zapomnieć 
o wszystkiem, skończyć z tem! 

Przypomniał sobie, że ma na biurku 
rewolwer z czteremi nabojami — wy- 

     
  

Ś-to Krzyska 17, tel. 434-38, 

mao 3609©©90090905500 | 
WI INT T O SNS DES ITS TNS ILS ROZA. 

ście z labiryntu, niż z tej sytuacji się starczy, by skończyć ze wszystkiem, A 

Związek Uzdrowisk Polskich Warszawa, 

  

     
co go gnębiło. : 

— Jestem samotny, nikt mnie nie 
będzie žatowat. Niechi  djabli porwą 
wszystko. Raz juž niema inneį drogi—- 

„trzeba się zdecydować na śmierć. Prze 

„stanę myśleć, cierpieć i nie będę po” 

trzebował ani pracy, ani delegacji, ani 

odpoczynku... 
Ta myśl niepokoiła go tak dalece, 

że uśmiechnął się i podniósł głowę. 
Patrzał na Śpieszących ulicą ludzi 1 

/ myślał, że każdy z nich ma swoje smut 
ki i tragedje, ale żaden z nich nie 

_ domyśla się nawet, że ten młody (bo 
"38-letni) mężczyzna, w palcie z baran 
kowym kołnierzem i szarej czapce. 

idzie do domu, aby się zabić i uciec | 

" od życia... | 
Oto uśmiechnęła się do niego ja- 

kaś rumiana dziewczyna, 
dobra... 

„Żegnaj, ślicznotko, uśmiech twój 
rozjaśnił na chwilę mózg umarłego". 

W tej chwili przyszła mu ochota 

spędzić wesoło ostatni wieczór, poszu 
kać wrażeń, zapomnienia. Miał prze- 

cież trzydzieści rubli, które miały wy- 

starczyć mu na cały tydzień, ale te- 

raz... Skręcił nagle na bardziej oświet- 
loną ulicę i stanął przed zalanem 

światłem kasynem. Uśmiechnął się 

drwiąco: kasyno również dogorywało, 
miało być w tych dniach zamknięte. 

Istnienie jego dotąd było tylko ustęp- 

stwem, robionem dlatego, że dochody 

jego pokrywały wydatki dwóch o- 

chron i kilku tanich jadłodajni. „Spró 

buję hazardu!“ — zdecydował nagie 
Ogniow i. pchnął drzwi. 

| 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyūski- 

taka ładna, 2 
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