
  

ROK XI. Ni 80 (2887) Słowo 
WILNO, Piątek, 8 kwietnia 1932 r. 

Ppomaacja 6 Adiministrauja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: 

    

PRENUMERATA miesieczna Zz odniesieniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K,O, 

Me, 80259, W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

AGZSCOACFECYA ORO NIZAGT WWO K TATTO ETO BET BS СО 

„Nastroje opozycyjne” 
Pamiętam wiosną i latem 1929 r. 

wielką fałę opozycyjnych nastrojów w 

Polsce. jakaś nuda, pustka, histerja 0- 

garnęła dusze ludzkie. Wszyscy narze- 

kali na rząd. Nastąpiło rozwiązanie 

Sejmu. Ci, którzy brali na serjo ien 

wzrost opozycyjnych nastrojów, głośno 

wypowiadali swe zdanie, że tym razem 

marsz. Piłsudski pomylił się, że wybo- 

ry przegra. Wybory roku 1930 podwo- 

iły z nadwyżką liczbę zwolenników 

Marszałka w Sejmie. 

Opozycja oświadczyła, że wybory 

były sfałszowane. Jest to ględzenie każ 

dej pobitej partji w całej Europie. Na 

serjo tłómaczenia takiego brać nie mo- 

žna. Lista BB. zwyciężała w Warsza- 

wie, Wilnie, Krakowie — tam gdzie 

mówienie nietylko o fałszach wybor- 

czych, lecz jakichś nawet nieścisłoś- 

ciach, jest notorycznym nonsensem. A 

więc marazm, opozycyjność, nastroje o 

pozycyjne roku 1929 dały BB. zdecy- 

dowaną większość w Sejmie. 

Obecnie w roku 1932 stoimy także 

wobec fali nastrojów opozycyjnych. 

Kryzys, ciężkie położenie materjalne 

każdego kto głos zabiera, stwarza odpo 

wiednią dla tych nastroi atmosferę, jest 

ciepłarnią opozycyjności. Piszemy ,,na- 

stroje opozycyjne*. Opozycja powazna 

musi mieć swój program. Nastrój opo- 

zycyjny — nie. Dwuch ludzi spotyka 

się w pociągu; jeden jes: za liberaliz- 

mem gospodarczym, drugi jest Socja- 

listą, jeden jest katolikie:n, drugi bez- 

wyznaniowcem, jeden nacienalistą, dru 

gi pacyfistą i obaj wytaystają rządowi 

(nie krytykują rząd, lecz wymyślają 

:ządowi) i nawze*em sobi. kiwają gło- 

wami, potakuj » wzajemni:. chociaż je- 

den chce do lasa, drugi do sasa, cho- 

ciaż poglądy ich wzajerune się wyklu- 

czają. W obecnyci warinicach Na 

my duży wzrost aastrojów Opozycyj- 

nych, nie widzimy opozycji. 

Z tego wzrostu nastrojów opozycyj 

nych Organizacje partyjie nie korzy- 

stają prawie wcale. Nowe partje nie 

powstają, do starych nikt nie powraca. 

Nasza dzielnica może mniej odczu- 

wa ten wzrost nastroi opozycyjnych, 

niż inne. Ludzie u nas mają nerwy dość 

silne, a bieda, nędza, upadek gospodar 

czy, zaczął się © wiele wcześniej, 

niż gdzieindziej w Polsce, — więc jak 

przyszedł kryzys ofiejalny, to nie wie- 

leśmy mogli stracić, bo już bardzo ma- 

ło co zostało. A podnoszą sięi u 

nas głosy, krytykujące rząd, poczęści 

niesłusznie, po części słusznie. Pol- 

ska jest w tem położeniu, że musi nie 

dusić, łecz stwarzać podatnika — to 

hasło na naszych ziemiach specjalnie 

wyraźnie rzuca się w oczy. Ekspery- 

menty gospodarki państwowej raz po 

raz okazują, że przynoszą deficyt. 

źródłem, z którego płyną pieniądze do 

skarbu, jest po dawnemu prywatny 

podatnik. Zrujnować tego podatnika, 

aby utrzymać skarb, byłoby tem sa- 

mem, co zabić kurę, aby dostać jajko, 

albo naśladować hrabiego Ugolino, któ 

ry zjadł swe dzieci, aby zachować ojca. 

Występowanie państwa w charak- 

terze przedsiębiorcy gospodarczego w 

naszych warunkach nietylko nie zwięk- 

Sza siły państwa w pojęciu siły ośrod- 

ka rządzącego państwem, lecz przeci- 

wnie, siłę tę osłabia, rozprasza i de- 

    

  

moralizuje. 

Nasza polityka gospodarcza dużo 

budzi zastrzeżeń, słusznych zastrzeżeń, 

chociaż piszący te słowa musi zrobić 

osobistą uwagę, że nasza polityka za- 

graniczna wydaje się mu jeszcze wię- 

cej bezcelową, niebezpieczną, właśnie 

przez skrajną ostrożność i  niezrozu- 

miałą. Wykonywanie wskazówek, któ- 
re 12 lat temu głosili endecy, jako pro- 

gramu na dziś, wydaje się być zbyt 

szkodliwym anachronizmem. 

Jak widzi czytelnik, nie tylko przy- 

znajemy się do tego, że nastroje opo- 

my nawet, że pewne zarzuty rządowi 

stawiane, są słuszne. Nie przyglądamy 

się więc sytuacji z zacietrzewieniem, 

lecz staramy się ją możliwie objektyw- 

nie ocenić. Pomimo, a może właśnie 

dlatego uważamy się nietylko za zwo- 

lenników, lecz za entuzjastów obecne- 

go reżimu. Wszelkie jego wady nie 

mogą przeważyć szali jego załet. 

Rzeczpospolita nasza ma wszystkie 

dane, aby stać się pustynią woli, pu- 

stynią siły państwowej, pustynią roz- 

ległą, bogatą tylko w lotne piaski, z 

których nic zbudować nie można. W i. 

1925 mieliśmy obraz prawdziwej nę- 

dzy pod względem jakiejkolwiek pań- 

stwowej woli, państwowej siły. Prezy- 

dent, rząd, sejm, były to wszystko in- 

stytucje, słabe, bojące się siebie na- 

wzajem, zwałające na siebie nawzajem 

robotę, wyrzekające się i odżegnywu- 

jące się od jakiejkolwiek odpowiedzial- 

ności. Partje polityczne — te właściwe 

i realne sprężyny każdej republiki, by- 

ły słabe, tchórzliwe, zakłamane, i za- 

kradzione. 

Dzisiaj tą siłę mamy. W naszych 

warunkach posiadanie zdecydowanej 

woli w państwie, zdegydowanej energji 

w państwie, jest absolutnie konieczne. 

Może inne są warunki we Francji czy 

w Anglji. My potrzebujemy elity rzą- 

dzącej. Taką elitą są u nas, jeśli pow- 

tórzymy kawiarnianą nazwę, — puł- 

kownicy. I znów główną ich zaletę sta- 

nowi 'w naszych oczach, to, że są, że 

nikt ich zastąpić nie potrafi, że umieli 

wziąć władzę w swoje ręce. 

Wszak wiemy, że wszyscy ci, którzy 

pułkownikom urągają, nie mają naj- 

mniejszego zaufania do tych, którzy o- 

biecują, że pułkowników w Polsce za- 

stąpią. 

Podnoszą się krytyki i prze- 

ciw obozowi rządowemu, przeciw 

Biokowi Bezpartyjnemu. Krytykują ten 

obóz nawet ludzie, ulegający skądinąd 

konserwatywnemu  šwiatopoglądowi. 

A przecież jest to wielki oboz solidai - 

ności społecznej, solidarności wszyst- 

kich klas. Trzeba się z tym 

zgodzić, że każda klasa dla utrzyma- 

nia ponadklasowej solidarności, musi 

ponieść jakieś ofiary, a nawet, że te о- 

fiary czasami muszą być większe. 

Przecież nie brak nam doświadczeń, 

do czego prowadzi brak solidarności 

klasowej, do czego prowadzi walka 

klas. Ci, którzy mają ambicję, że z wła 

snych doświadczeń korzystać potrafią, 

że z tego, co się naokoło nich działo, u- 

mieją wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, 

ci, którzy sądzą, że się przecież czegoś 

nauczyć potrafią, — ci powinni nie 

tylko pracować dla tego wielkiego obo- 

zu solidarności społecznej, lecz powin- 

ni nieposiadać się z radości, że taki o- 

bóz w Polsce istnieje i że jest w więk- 

szości. 

Marszałek Piłsudski. 

Marszałek Piłsudski, jest to jedyna 

w nowożytnych dziejach Polski siła, 

mogąca nam dać ustrój, zdolny Polskę 

przekształcić na mocarstwo. Cat. 

DEKRET W SPRAWIE MAŁ- 
ŻEŃSTW OFICERÓW . 

WARSZAWA 7. IV. (tel. własny). 
W Dz. Ust. Nr. 29 z dnia 7 kwietnia 
ogłoszone zostało rozporządzenie Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z mocą us- 
tawy o małżeństwach oficerów. Na 
podstawie tego rozporządzenia ofice- 
rowie w stanie czynnym i w stanie 
nieczynnym oraz oficerowie inwalidzi 

pozostający w zakładach utrzymywa- 
nych przez państwo winni uzyskać 
zezwolenie władz wojskowych na za- 
warcie związku małżeńskiego. Zezwo- 

lenie jest jedynie stwierdzeniem że ze 
strony wojska niema przeszkód dla 
zawarcia małżeństwa. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. (Pat). W 22-m dniu 

ciągnienia 5-ej klasy 24 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej glowniejsza 
wygrana 50 tysięcy złotych padła na 

  
  

zycyjne w Polsce istnieją, lecz uznaje- Nr. 60.430. 

Redakcji — 17.82, Administracji —. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych uje zwraca, Administra- 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

228. 

    

LONDYN. PAT. — Ogłoszony we 
czwartek wieczorem komunikat zazna- 
cza, że mianowany w dniu wczoraj- 

szym przez konierencję 4 mocarstw ko 
mitet odbył dziś rano i po południu po- 
siedzenie w gmachu ministerstwa spr. 
zagranicznych, rozważając szczegóło- 
wo złożone petycje, wysunięte na kon- 
ferencji. Sprawozdanie z przeprowadzo 
nych rozmów będzie jutro rano o g. 10 
przedstawione konierencji. 

Jak się dowiaduje agencja Reutera, 
nie osiągnięto dzisiaj żadnego porozu- 

DWA F 
PARYŻ. PAT. — Wedle informa- 

cyj „Echo de Paris*, przez wystąpienie 
na scenę Niemiec i Włoch, zmniejszyły 
się znacznie szanse powodzenia pro- 
jektu naddunajskiego. Rządy berliński 
i rzymski, są niezwykle wrogo usposo- 
bione względem wszystkiego, co zosta- 
ło ułożone między Tardieu i Mac Do- 
naldem. 

PARYŻ. PAT. — Pertinax telegra- 
fuje z Londynu, że na zapytanie, czy 
istnieje front  niemiecko-włoski, min. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW -— Ksjegarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bułet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, W: 
GRODNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIE) -— Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 

— $, Zwierzyński, WIENIEC -—- Sklep tytoniowy 
KLECK -- Sklep „Jedność”* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch, 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwińskiego, |. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michatskiego, 
i-$WIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

MiANA — Ksiegamia Spółdz, Naucz. 
4 — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarmia T-.wa „Ruch*, 

SŁONIM — Księgarnia О. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 15, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Ма @ 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, Juczewska 

WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 

AIK LLS b GAGA VILAINIAI I OO ARO T TIT NS V OIS 

: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

Konierencja czterech w Londynie 
Przeciwieństwa i trudności 

  

mienia. W toku wyczerpującego roz- 
ważania szczegółów wysunęły się za- 
gadnienia, na których rozważanie pe- 
wne rządy pragną mieć więcej czasu, 
zanim wypowiedzą się ostatecznie. 

W związku z tem, jak słychać, jest 
rzeczą możliwą, że konierencja będzie 
jutro odroczona i zbierze się ponownie 
prawdopodobnie w Genewie. Propozy- 
cje, omawiane ostatniej niedzieli i w 
poniedziałek przez Mac Donalda i Tac- 
dieu nie były rozważane w toku zebrań 
wczorajszego i dzisiejszego. 

RONTY 
ironiczny : 
Grandi miał odpowiedzieć w sposób 

Front niemiecko-włoski nie jest bar 
dziej realny od frontu angielsko-fran- 
cuskiego. 

Von Buelow, któremu postawiono i- 
dentyczne pytanie, skonstatował, że za 
rysowuje się z jednej strony blok iraa- 
cusko-angielski o charakterze politycz- 
nym i bankowym, z drugiej zaś strony 
— front niemiecko-włoski. 

  

Nacz. Komit. do spr. bezr. będzie utrzymany 
WARSZAWA 7. IV. (tel. własny). 

Na odbytej w dniu 6 b. m. naradzie 
u wice-preimjera prof. Z+wadzkiego 
postanowiono utrzymać nadal Naczel- 
ny Komitet do spraw bezrobocia 
oraz jego agendy przez miesiąc kwie- 

bezrobotnym ulegnie pewnej jednak 
zmianie, a mianowicie główny nacisk 
„położony będzie na porusc Gla bezrc- 
botuych w okręg:ch przemysłowych, 
gdyż w okięgach 
i lato są bardziej sprzyjające dla za- 

cień i maj. Technika niesienia pomocy „trudnienia bezrobotnych. 

-Porozumieniej prasowe polsko-estońskie 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 7 b. 

m. odbyło się w sali konferencyjnej 
Polskiej Agencji Telegraficznej kon- 
stytucyjne posiedzenie komitetu pol- 
skiego Porozumienia Prasowego Pol- 
sko-Estońskiego, Zebranie zagaił z ra- 
mienia Związku Dziennikarzy Rzeczy- 
pospolitej wiceprezes Związku red. 

Stefan Grostern. Na podstawie nowe- 
go regulaminu na stanowisko prezesa 
komitetu wybrano red. Mieczysława 
Obarskiego. 7 ramienia poselstwa 
estońskiego obecny był na posiedze 
niu sekretarz poselstwa p. Konstanty 
Schmidt. Na zebraniu tem omówiono 
ogólny plan działalności komitetu. 

Epilog wielkiej defraudacji w Poznaniu 
POZNAŃ. PAT. — We czwartek w po- 

łudnie ogłoszono wyrok przeciwko trzem 0- 

skarżonym o sprzeniewierzenie 100 tysięcy 
złotych na szkodę Banku Poznańskiego Zieri 

stwa Kredytowego. Sędziakowskiego, byłego 
urzędnika tego Banku, skazano na dwa lata, 
wspólnika jego Matelskiego na 2 i pół, a Kło 
sowskiego — na 3 lata więzienia. 

—— wieżą 

Badanie piekielnego wynalazku 
WASZYNGTON. (Pat). Sanator Fra* 

zier zwrócił się do Kongresu z žąda- 
niem powołania do Życia tajnej kami: 
s)i, któraby zbadała wynalazek amery- 
sanina Bariowa, pozwalający na zni- 
szczenie ogniem na adiegtošė 1000 mil. 
Aparat Bariowa ma być obsługiwany 
przez kilku ludzi i zniszczyć może w 

przeciągu niezmiernie krótkiego czasu 
położone w promieniu 1000 mił miasta, 
okręty wojenne, wojsko i t. d. Barlow 
„dokonał już kilku mniejszych wynalaz- 
«ów x tej samej dziedziny. Podobno 
jest gotów ofarować swój wynalazek 
Атегусе. 

  

Tajemnicze informacje 0 dziecku Lindbergha 
BERLIN. (Pat). Z Trantoa w stanie zdrowiu i zostania zwrócone rodzicom. 

New Jersey doncsząi Gubernator New 
jersey Moore oświadczył, ża dziecho 
Lindbergha znajduje się w pełnem 

  

Mimo usilnych prośb gubernator nie 
chciał udzielić wyjaśnień co do pacho- 

dzenia tych informacy|. 

rolniczych wiosna. 

SZANSE POROZUMIENIA 
MINIMALNE 

LONDYN. PAT. — Dzienniki lon- 
dyńskie podkreślają wielkie trudności 1 
przeciwieństwa, jakie od samego po- 
czątku zarysowały się na konferencji 4 
mocarstw. — „Daily Herald“ pisze, že, 
różnice nie miały charakteru politycz- 
nego, lecz ściśle ekonomiczny. 

Należy się dziwić — pisze dziennik 
—-poco wogóle konierencja londyńska 
była zwoływana, kiedy cała praca mo- 
gła się dokonać w Genewie. 

Płan niemiecki polega na unji cel- 
nej, obejmującej wszystkie kraje obsza 
ru naddunajskiego oraz Niemcy, Wło- 
chy, Polskę, ale o iłe możliwe, z po- 
zostawieniem Polski poza nawiasem 
tej unji. 3 

ROWEDNGNEYRCEOZAETECZEA. ZWB 

Kampanja wyborcza 
we Francji 

Niemal wszyscy b. deputowani znaj 
dują się już obecnie w swych okręgach 
wyborczych. Podczas niedzielnych 
konferencyj partyjnych, wyznaczeni zo 
stali ostatecznie kandydaci na posłów. 
Wśród ugrupowań partyjnych nie „daje 
się zauważyć, żadnych nowych fofma 
cyj partyjnych, odmiennych od tych, 
jakie istniały w roku 1928. Wyjątek 
stanowi w niektórych okręgach nowa 
'partja agrarjuszy, których szanse zre- 
sztą są słabe. Niektóre grupy b. Izby 
powzięły wprawdzie niedawno inicja- 
tywę utworzenia wspólnego bloku ra- 
dykałów z umiarkowanymi, przeciwko 
socjalistom, lecz za mała stosunkowo 
ilość posłów przyjęła tę propozycję. 
Odwrotnie, informacje z okręgów wy- 
borczych wykazują prawie wszędzie, 

„że radykali i socjaliści gotowi są wzno 
wić kartel lewicy. Ze swej strony rów 
nież i grupa umiarkowanych przygo- 
towuje się, przynajmniej dla drugiego 
głosowania, o ile nie dojdzie do skutku 
w pierwszem, do utworzenia koalicji 
przeciwko radykałom i socjalistom. 

W pewnych kołach panuje do ostat 
niej chwili przekonanie, że drobne par- 
tje „środka rozwiązanej Izby, które do- 
tychczas popierały rząd, będą się sta- 
rały, zależnie od sytuacji, oderwać od 
większości w celu utworzenia kompro- 
misu z partjami lewicowemi, jednak, 

zdaniem polityków umiarkowanych, po 
ostatniej mowie, wygłoszonej przez 
Tardieu przeciwko socjalistom, więk- 
szość rządowa rozwiązanej Izby coraz 
bardziej się koncentruje. Z tych faktów 

DOPŁATY POCZTOWE 
NA RZECZ BEZROBOTNYCH 

BĘDĄ SKĄSOWANE 
WARSZAWA 7. IV. (tel. własny). 

Wbrew pietwotnyin zamierzeniom do- 
płaty na rzecz bezrobotnych do optat 
pocztowych nie zostaną przedłużone 
i od 15 kwietnia poczta nie będzie 

ich pobierała. .W ten sposób list 

zwykły będzie kosztował 30 grosży. 

  

od znakiem i groźbą powodzi 
NAREW I BUG PRZYBIERAJĄ. 

WARSZAWA. PAT.— Ostatni stan 
wody na Wiśle wynosi 4 metry 5 cm. 
Stosunkowo mały przybór pod Warsza 
wą tłumaczy się tem, że w Narwi i Bu- 
gu spłynęły już lody. 

Wody na tych dwóch rzekach pod- 
noszą się z szybkością 2—3 cm. na go 
dzinę. O ile w tem tempie woda będzie 

przybierałą nadal, niebezpieczeństwo 
powodzi jest groźne. 

SZCZARA ZRYWA MOSTY. 

BARANOWICZE. PAT. — Woda 
na rzece Szczarze pod Domanowem w 
powiecie baranowickim nadal przybie- 
ra. W wielu miejscach potworzyły się 
ogromne zatory kry lodowej, których 

rozbijaniem zajęci są robotnicy. 

We czwartek w godzinach rannych 
został zerwany most na rzece Hryw- 
dzie pod naporem masy kry lodowej, 
której nie zdołali rozbić robotnicy. — 
Wsie Gnojno i Domanowo w większej 
części zalane są wodą. Sytuacja staje 
się coraz groźniejsza. W pozostałych 
częściach powiatu stan od wczoraj nie 

uległ znaczniejszym zmianom. Akcja 
ratunkowa wszędzie trwa. 

GROŹNE ROZMIARY POWODZI 

NA WOŁYNIU. 

SARNY. PAT. — Powódź w pow. 
sarneńskim przybrała bardzo duże roz- 
miary. Wezbrane wody Styru, Horynia 
i Słuczy wystąpiły w dniu dzisiejszym 
z brzegów, zalewając nadbrzeżne wsie 

i pola. Mieszkańców ewakuowano. Pły- 
nąca kra poza wielu małemi mostkami, 
zerwała również mosty w Horodcu na 
Hiryniu, w Strzelsku i Berezkach nad 
Słuczą, oraz wielki most na Horyniu w 
Maduniczach na drodze Sarny —Czar- 
torysk. Zerwany został również most 
kolei wąskotorowej na Słuczy na dro- 
dze Chinocze— Dąbrowica. Bardzo po- 
ważnie zostały uszkodzone mosty na 
drogach państwowych w Głuszycy i 

Dąbrowicy nad Słuczą, oraz most ko- 

lejowy w Antonówce na Horyniu, na 
linji Sarny—Kowel. 

SYTUACJA W MAŁOPOLSCE. 
STANISŁAWÓW. PAT. — Stan wody 

na Dniestrze w powiecie stanisławowskim 

podniósł się i wynosi w Pobereżcu 3 m 90 

cm. ponad poziom normalny. Miasto Halicz 

jest prawie ze wszystkich stron otoczone.wo 

dą. W samżym Haliczu w niektórych miejs- 

cach woda dosięga wysokości 40 cm., obok 

rzeźni zaś do 1 metra. Droga Halicz—Tus- 

tan na przestrzeni I i pół kilometra zalana 

jest do wysokości 70 cm. Drogi Halicz— 

Bursztyn i Halicz — Zalukiew na niektórycn 

odcinkach zalane są do wysokości 40 cm. 
W Dubówcach 27 domów jest zalanych. W 

pow. tłumackim stan wody na Dniestrze pod 

niósł się do 4 metrów 12 em. ponad star 
normalny. Wody zalały tam około 120 mor- 

gów łąk i około 80 morgów pola ornego. 

CZÓRTKÓW.!PAT. — Pod Ułaszkowca- 
mi wylała rzeka Seret, załewając niżej poło- 

żone domy. Wskutek nagromadzenia się zwa 

łów lodowych, mosty zostały uszkodzone— 

Wyłlała również rzeka graniczna Zbrucz, na 

której stan wody w okolicy Husiatyna pod- 

niósł się o 3 metry. Niżej położone domy о- 
raz dwa młyny są zalane.Niebezpieczeństwo 
jednak większej powodzi minęło. 

CZY SPEŁNIŁEŚ SWÓJ OBOWIĄ- 
ZEK WOBEC WSPÓŁOBYWATELI, 
DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

  

SILVA RERUM 
W czerwcu b. r. będzie przyznana 

przez Polski Klub Literacki nagroda 
za najlepszy w ciągu ostatnich trzech 
lat przekład zagranicznego utworu li- 
terackiego na język polski: 

Uwzgłędniane będą tyko przekłady, zgło 
szone przez tłumaczy względnie wydawców 
i nadesłane do sekretarjatu Polskiego Kiu:- 
bu Literackiego (Warszawa, Wspólna 5 mi. 
4), przynajmniej w dwóch egzemplarzach. 

Termin zgłoszenia upływa dnia 30 kwiet 
nia rb. 

Nagroda wynosi tysiąc złotych. 

Tysiąc złotych, jako nagroda lite- 
racka — oto nasze, polskie stosunki! 

Dlatego też przyszły laureat może 
po otrzymaniu nagrody pocieszać się 
myślą, że. gdzieindziej lepiej się powo 
dzi literatom! 

Il. Kurjer Codz. (nr. 
wiadomość o zarobkach 
angielskich pisarzy: 
_ Najlepiej zarabiającym autorem w Ang- 

lji a prawdopodobnie i na świecie — zwa 
żywszy, że praca literacka najlepiej popła- 
ca w Anglji — jest młody, bo zaiedwie 
32-letni stosunkowo mało znany i uznany 
autor wesołych, dowcipnych fars scenicz- 
nych Noel Coward. 

Dyrekcje teatrów cenią bardzo jego pra 
cę nietyle z punktu widzenia iiterackiego— 
jak raczej dlatego, ponieważ odpowiadają - 
duchowi czasu i bawią publiczność dosko- 
nale. Wypłacają mu zatem tantjemy bardzo 
punktualnie w obawie, aby nie stracić tak 
cennego współpracownika. Noel Coward za 
rabia rocznie ponad 30,000 funtów. Po nim 
dopiero następuje Shaw, później A. Milne, 
którego dochód roczny wynosi 20,000 fun- 
tów, podobnie, jak Rudyarda Kiplinga. — 
Wells oraz sir Barie zarabiają rocznie prze” 

ciętnie po 16,000 funtów. 

Słowem, opłaci się być Anglikiem, 
chociażby takim — Wellsem 

W tejże gazecie znajdujemy nie- 
mniej ciekawą, lecz bardziej pociesza 
jącą dla nas wiadomość o akcji misyj- 
nej polskiej w Chinach 

W tych dniach wyjechała z Krako- 
wa trzecia grupa Polaków - misjona= 
rzy: 
Wyjeżdżająca obecnie grupa jest trzecią 

polską ekspedycją misyjną. do- Chin. Obej- 
muje ona trzech księży i dwu braci. Na 
czele jej stoi ks. dr. Jan Kurcyka. Dwaj po 
zostali księża — to ks. Józef Grzeliński i 
ks. Wilhelm  Ciemała. Grupa ta udaje się 
do pułudniowych Chin, aby założyć tam 
placówkę misyjną która stanie się drugą 
polską placówką w odległem państwie. Ce- 
lem końcowym tej podróży jest dystrykt 
Wenchów, w którym nie mieszka ani jeden 
Europejczyk (tem więcej Polak) i gdzie 
na trzy miljony ludności pogańskiej jest tyl 
ko dwadzieścia tysięcy katolików. 

Poprzednio do Chin wyjechały już dwie 
polskie grupy misjonarzy. które zajęty pła- 
cówkę w Sun - Te - Fu w Chinach północ 
nych. W ten sposób obecna trzecia grupa 
utworzy drugą polską placówkę fnisyjną w 
państwie Żółtego Smoka. 

„Pierwsza polska wyprawa misyjna do 
Chin wyjechała z Krakowa w listopadzie 
1929 roku pod przewodnictwem ks. Krau- 
sego , który obecnie stoi na czele połskiej 
pracy misyjnej w Chinach. Złożona była o- 
na z sześciu księży. 

Druga grupa wyjechała również z kra- 
kowskiego klasztoru w listopadzie 1930 ro- 
ku, pod kierunkiem ks. dr. Szuniewicza, — 
dr. med. wilnianina, który założył już na te 
renie swej pracy misyjnej stację lekarską. 
W grupie tej znajdował się także technik 
dentystyczny ks. Cymbrowski. 

Cicha, ofiarna praca polskich mi- 
sjonarzy będzie wydawała obfity plon 
na dalekich, nieznanych ziemiach pań 
stwa chińskiego 
„  Rodezja.. Chiny... Do dalekich kra- 
in dociera kapłan polski!... 

Lector. 

ARESZTOWANIE 
B. NACZELNIKA NAJWYŽSZEJ 

IZBY KONTROLI 
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj 

wieczorem zatrzymano do dyspo- 
zycji władz śledczych byłego na- 
czelnika Najwyższej Izby Kontroli 
Romualda Zienkiewicza, zamie- 
Szkałego przy ul. Chmielnej. 

WZROST WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIO-. 
WYCH W P.K.O. W M-CU MARCU 1932.r. 

Miesiąc marzec rb. przynosi PKO. dal- 
szy bardzo znaczny wzrost wkładów — о- 
szczędnościowych oraz liczby oszczędzają- 
cych w_ instytucji. 

W ciągu m-ca sprawozdawczego wkła- 
dy oszczędnościowe wzrosły w KPO. o dal- 
szych 12,9 miljonóów zł. i osiągnęły na ko 
niec miesiąca marca rb. łącznie z wkładami 
pochodzącemi z wałoryzacji ogólny stan — 
369,7 miljonów zł. 3 

Jednoczešnie ze wzrostem kapitalėw  0- | 
szczędnošciowych miesiąc marzec br. przy- 
nosi dalszy przyrost liczby oszczędzających 
w PKO. W ciągu m-ca marca rb. wydała 
PKO. 21,176 nowych książeczek oszczędno- 
ściowych, co po. uwzględnieniu książeczek, 
zlikwidowanych daje czysty przyrost 14,924 | 
książeczek. Ogólna liczba czynnych książe- 
czek oszczędnościówych PKO. łącznie z 
książeczkami pochodzącemi z waloryzacji— 
wynosiła w dniu 31/11 — 1932 r. 811,409 © 
sztuk. 

W dniu 31 marca 1932 r. PKO. posia- | 
dała około 1 miljona stałych klientów, właś 
cicieli książeczek  oszczędnościowych, polis 

ubezpieczeniowych na życie oraz rachun« 

ków czekowych, na kwotę 720 miljonów 
zł. 

95) podaje 
niektórych 
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Profesor Benesic 
o Wilnie i o swojej działalności 

Bawią w Wilnie nader mili goście: ]. 

Benesic, prof. języka i lit. serbsko-chor- 

wackiej przy Uniwersytecie Warszaw- 

skim, oraz czołowy pisarz jugosłowiań- 

ski p. Mirosław Krierza. Wywiad, który 

poniżej podajemy, jest ciekawym przy- 

czynkiem do historji polsko-jugosłowiań- 

skich stosunków kulturalnych. Prof. J. 

Benesic jest zasłużonym tłómaczem dzieł 

polskich na język serbsko-chorwacki (0- 

koło 60-ciu, w tem 38 utworów dramaty 

cznych oraz b. dyrektorem Teatru w Za- 

grzebiu, w którym grano wszystkie naj- 

celniejsze utwory literatury polskiej. 

Czy p. Profesor jest poraz pierwszy 
w Wilnie, zapytuje nasz rozmówca. 

Nie, drugi, odpowiada proi. ]. Be- 
nesic. Poraz pierwszy byłem w Wilnie 

    

w roku 1922, będąc wówczas gościem 
M. Zdziechowskiego, mego profesora * 
z Krakowa. Bawiłem wówczas w Pol- 
sce, ażeby się zapoznać z teatrami pol- 
skimi, w pierwszym rzędzie z Redutą 
warszawską, do Wilna wpadłem dla 
celów turystycznych. Wilno jest wspa- 
niałe pod każdym względem i architek-. 
tonicznym i krajobrazowym. Pozatem 
przyjaźniłem się ongiś w Krakowie z 
prof. Herbaczewskim, który mi cuda o 
Wilnie opowiadał. Obecnie po 10 la- 
tach uderzyły mię w Wilnie duże zmia- 
ny na lepsze, zarówno pod względem 
wewnętrznej konsolidacji społecznej, 
jak i w zewnętrznym wyglądzie mia- 
sta. Tak, tak, zmiany są duże, bardzo 
duże! Może was, mieszkańców to tak 
nie uderza, jak mnie, po 10-ciu latach. 

Co może p. Profesor powiedzieć o 
stosunkach pomiędzy Wilnem a Jugo- 
sławją? 

Niestety, dla nas południowych 
Słowian Wilno jest niesłychanie egzo- 
tyczną. Północą. To też i stosunki po- 
między naszemi  uniwersytetami a 
wskrzeszoną Wszechnicą Wileńską są 
o wiele bardziej luźne, niż takież z za- 
chodniemi uczelniami Polski. A szko- 
da, bo wszak w Wilnie przebywa stałe 
prof. Zdziechowski, który był naszym 
najserdeczniejszym _ przyjacielem . i 
mógłby się stać z łatwością ponownie 
pionierem naszego zbliżenia z Wilnem. 
Prof. Marjan Zdziechowski jest auto- 
rem fundamentalnej pracy o nas p. t.: 
„Odrodzenie Chorwacji". Wykłada ró- 

 wnież w Wilnie znawczyni naszego 
- kraju i języka prof. Cezarja Ehrenkren- 

_ zowa. W historji znamy również fakty 
„łączące nas. W wyprawie Batorego na 
Połock wzięły udział hufce chorwac- 
kie. Później od roku 1678 do r. 1682 
mieszkał w Wilnie J. Krzyżanicz, uczo- | 
ny chorwacki i pionier idei zbliżenia 
narodów słowiańskich. 

P. Profesor przetłómaczył b. wiele 
utworów polskich na język serbsko- 
chorwacki. Czy zapowiada się rewanż 
ze strony polskiej? 

Owszem, nawet już jest! Nie wiem, 
czy dobrze wiadomem jest w Wilnie, 
iż wychodzi pod moją redakcją bibljo- 
teka utworów jugosłowiańskich w prze 
kładach p. Czesława |astrzębiec-Ko- 
złowskiego. Dotychczas wyszły już 3 

.. ź2baro, Gerkij i sekciarze 
Popularny Zboro zmarł przed ty- 

_ godniem w Paryżu. 
‚° Zboro — to francuski skrót przy- 
długiego nieco nazwiska Leopolda Zbo 
rowskiego. Każdy malarz, każdy arty- 

_ sta, przesiadujący w którejkolwiek ka- 
wiarni na Montparnassie, znał go pod 
tem imieniem. 

: Kto to był Zboro? Stary dziwak, 
‚° który oddawna osiedlił się _w Paryżu. 

Był Polakiem. Przyjechał do Paryża je- 
szcze przed wojną. Niewiadomo poco. 
Artysta? Wykolejeniec życiowy? Fan- 
tasta? Oryginał? | 

Może wszystkiego było w nim po- 
' trochu. Lecz z tej mieszaniny powstał 

__ zbiegiem okoliczności kunsthaendler na 
wielką skalę, mecenas sztuki, opiekun 
i protektor montparnaskich malarzy. 

Kiedyś, przypadkowo Kupił ŹŻbo- 
rowski u antykwarjusza nicwartą mi- 
niaturę za kilka franków. Traf zrzą- 
dził, że sprzedał ją po paru dniach za 
tysiąc. Ta niespodziewana tranzakcja 
skierowała go na drogę handlarza dzie- 

__ łami sztuki. Założył w Paryżu ni to 

>, Kupował, sprzedawał, zyskiwał, tracił. 
__ Bywało rozmaicie. : 

| już po wojnie, los zrobił mu siurprizę. 
_ Zborowski odkrył Modiglianiego. W 

antykwaifat, ni to salon artystyczny. 

Ale po raz drugi, 

tomy. Tom czwarty będzie zawierał 
poemat Gundulicza, słynnego klasycz- 
nego poety chorwackiego (1589-1638) 
p. tt „Osman, opiewający Bitwę Cho- 
cimską*, a poświęcony Władysławowi 
IV-temu. Tom piąty — powiieść Bori- 
sawa Stankowicza p. t. „Nieczysta 
Krew*, szósty jwo Wojnowicza p. t.: 
Stare grzechy'*, następnie arcydzieło 

Stewana Sremacza „Pop Cyryl i Pop 
Spirydjon*. Dwa poematy Gundulicza: 
Dubrawka i Cyganka, Antologja poe- 
tów jugosłowiańskich, oraz nowele wo 
jenne p. Krlerzy, dziś bezwzględnie 
najwybitniejszego pisarza jugosłowian- 
skiego, pt: „Chorwacki Bóg - Mars'. 
Ogółem bibljoteka będzie liczyła 12 to- 
mów. Pracuję również nad gramatyką 
i słownikiem polsko - serbsko - chor- 
wackim, których brak dotkliwie daje 
się odczuć, albowiem doskonała gra- 
matyka języka polskiego, wydana w r. 
1898 przez Radowana Koszutica w Bel 
gradzie, jest już wyczerpana. Muszę 
jeszcze dodać na zakończenie — o- 
świadcza p. prof. Benesic, że mam za- 
miar po powrocie do Jugosławji, który 
niebawem nastąpi, zapoczątkować po- 
dobną  „Bibljotekę Polską* w moich 
własnych przekładach. Sądzę, że to mi 
się powiedzie, dotychczas bowiem zaw 
sze dopisywało mi szczęście na połu 
wydawniczem. ) 

  

K. L. 

Na marginesie zjazdu 
T.N.S.W. 

Onegdaj zakończył się w Warsza- 
wie walny zjazd Stowarzyszenia Nau- 
czycieli Szkół Średnich i Wyższych — 
w popularnym skrócie: T. N. S. W. 

Kto orjentuje się dobrze w naszych 
organizacjach i ugrupowaniach nauczy 
cielskich, ten wie, jaką wśród tych or- 
ganizacyj rolę odgrywało zawsze T. 
N. S. W. Nie mamy w tej chwili za- 
miaru kreślić obrazu powstania i Ki- 
storji rozwoju T.N.S.W.; powiemy tyl- 
ko, że jest to stowarzyszenie o niewąt- 
pliwie pięknej tradycji w dziejach 
szkolnictwa polskiego w okresie przed 
wojennym, stowarzyszenie, które w 
tagitym —przedwojennym — okresie 
czasu dla szkolnictwa położyło spore 
zasługi. | dalej jest rzeczą znaną, że 
w miarę powstawania i rozrostu in- 
nych organizacyj nauczycielskich, T.N. 
S.W. wśród tych organizacyj zajmowa 
ło zawsze miejsce prawoskrzydłowe. 

Kiedy powstał postępowy, o wyraź- 
nej linji demokratycznej Związek Za- 
wodowy ' Nauczycielstwa Polskich 
Szkół Średnich, kiedy więc wytworzy- 
ła się jakgdyby konkurencja pomiędzy 
dwiema organizacjami nauczycielskie- 
mi — zaczęły się próby polącze- 
nia tych organizacyj; próby te jednak 
wyraziły się i skończyły na tem, że 
prezes 1. N. 8. W. i prezes Związku 
był jedną i tą samą osobą. Zaniechano 
usiłowań porozumiewawczych — obie 
organizacje poszły każda swoją dro- 
gą. Dzisiaj Związek Zawodowy Nau- 
czycielstwa Polskich Szkół Średnich 
zlał się w jedną organizacyjną całość 
ze Związkiem Polskiego Nauczyciel- 
stwa Szkół Powszechnych i przybraw 
szy wspólną nazwę: Związek Nauczy- 
cielstwa Polskiego — stanowi najpo- 
tężniejszą organizację nauczycielską, 
liczącą czterdzieści kilka tysięcy człon- 
ków. 

T.N.S.W. natomiast... 
Jest rzeczą ogólnie znaną, że w sze 

regach T.N.S.W. zgrupowały się jed- 
nostki o wyraźnem obliczu  politycz- 
nem, nieraz partyjnem, że reprezentu- 
ją one w dziedzinie pedagogiki konser- 
watyzm, bojący się — jak ognia — 
wszelkich nowych poczynań, zaś w 
życiu społeczno-politycznem należą do' 

co jest zdeklarowanej prawicy. Ale 
niezmiernie charakteryczne — — Ю, 2е 
1.N.S.W. рггу każdej sposobności 
podkreśla zawsze swą rzekomą apoli- 

ogromnej rzeszy różnojęzycznych ma- 
larzy paryskich, odnalazł tego młodego 
Włocha. Okazał się on wielkim talen 
tem, i Zborowski zrobił na nim świet- 
ny interes, oddając jednocześnie wielką 
przysługę sztuce. Odtąd zaczęła się 
Karjera Zborowskiego. W roku 1924 
był już miljonerem. Ale miljony szyb- 
ko stopniały. Albowiem ŻZboró był 
nietylko kupcem, szukającym zysku. 
Tkwił w nim mecenas o geście rene- 
sansowym. Co zarobił —to rozdawał 
tym, którzy zawsze potrzebują wspar- 
cia i pieniędzy: artystom. Nie było 
wybitniejszego malarza na Montpar- 
nassie, któryby nie zawdzięczał czegoś 
Zborowskiemu. 

Nieraz ten dziwak płacił za obraz 
iantastyczne sumy, byleby wyrwać z 
nędzy jego twórcę, byleby dać mu 
możność spokojnej pracy, bez troski o 
dzień jutrzejszy. I skutkiem tego ro- 
dzaju „operacyj” finansowych, zdoby- 
ty majątek szybko wyczerpał się. O- 
statnie lata żył Zborowski niemal w 
nędzy. Ale miał przyjaźń i miłość 
wszystkich paryskich malarzy. Ta mi- 
łość znalazła wyraz w hołdzie złożo- 
nym Zboro przez jego pupilów: nie- 
przebrany tłum malarzy odprowadzał 
jego zwłoki na cmentarz montparnaski. 
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Aresztowanie 30 pastorėw ewangelickit 
BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka 

donosi © aresztowaniu i zestaniu 
przez władze sowieckie 30 pa- 
storów ewangelickich. Areszto- 
wani poddawani byli w więzieniu 

ŁO WO 

nieludzkim torturom. Jeden z pa- 
storów zmuszony był przetrwać 
przez 7 dni i nocy w pozycji 
stojącej. 

  

Sensacyjna afera szpiegowska w Marsylji 
PARYŻ. (Pat). Odkryta w Marsyili 

afera szpiegowska nie przestaje zaj- 
mować szerokiego ogółu. Według @- 
statnich informacyj, Śledztwo, prowa" 
dzone z wiełką energją, miało wyka- 
zać, že oskarżona o szpiegostwo trójka 
Włochów dostała w swe ręce piany 
dział przeciwiotniczych, skonstruowane 
w zakładach Schneidera. 

Odbyte niedawno w Tuionie ćwi- 

czenia miały 'wykazeć, źe donośność 
tych armat wynos: 10 km. w kierunku 
pionowym. Fakt ten wywołał wielkie 
wrażenie na  attaches wojskowych 
państw zagranicznych, obecnych przy 
przeprowadzaniu doświadczeń Według 
krążących pogłosek, opis konstrukcji 
tych dział został już dostarczony przez 
szpiegów rządowi obcego państwa. 

Komuniści w Norwegji 
OSLO. PAT. — Na czwartkowem posie- 

dzeniu Stortingu zakończono dyskusję nad 

mawą tronową, poczem w głosowaniu od- 

rzuconc 097 głosami przeciwko 45 rezolucję 

stronnictwa pracy, proponującą wyrażenie 

rządewi votum nieuiności. Odrzucono rów- 

A w Jugosławii lato 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Całą Jugo- 

sławię ogarnęła fala upałów. W Bia- 

nież rezolucję przedstawiciela stronnictwa ra 

dykalnego w sprawie votum nieuiności dła 

rządu. Propozycja partji pracy w sprawie 
przedstawienia parlamentowi dokumentów, 

wymienionych przez ministra obrony narodo- 

wej, została przyjęta jednomyślnie. 

łogrodzie temperatura wynosiła 
stopni w cieniu. 
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NOWY STATUT ZAKONU RYCERSKIEGO 
GROBU CHRYSTUSA 

CITTA DEL VATICANO. — Ogło- 
szony został nowy statut Rycerskiego 
Zakonu Grobu Chrystusowego w Je- 
rozolimie (Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme), przestudjo 
wany przez Rongregację Ceremonjału 
i zaaprobowany przez Piusa XI. 

Nowy statut anuluje wszystkie u- 
przednie regulaminy i postanawia, że 
nie wolno zmieniać tekstu, artykułów 
bez uprzedniego zezwolenia Św. Kon- 
gregacji Ceremonjału Stolicy Apostol- 
skiej. Statut, powołując się na ency- 
kliki papieskie „Cum Multa'* Piusa XI 

„(ęuam Multa* Piusa X i „Decesso- 
rius Nostri” Piusa XI, stwierdza, że 
Zakon, istniejący pod wysoką protek- 
cją Stolicy Apostolskiej, ma na czele 
pro tempore patrjarchę Jerozolimy — 
obrządku łacińskiego, — który jest je 
go rektorem i administratorem. 

Nowy statut ustanawia godność 
referendarza z tytułem ekscelencji, któ 
rego zadaniem będzie doprowadzenie 
do ściślejszego związku pomiędzy na- 
„miestnikami w poszczególnych  kra- 
jach, a patrjarchą oraz pomiędzy ka- 
walerami Zakonu. 

ов и = 66 

Ciężka przeprawa „„Kościuszki 
NA WODACH ATLANTYKU 

MGŁA, BURZA, GÓRY LODOWE — DWIESZALUPY STRZASKANE — WODA W 
KORYTARZACH WYTRAWNE KIE-ROWNICTWO ZAPOBIEGA  NIEBEZPIE- 

CZEŃSTWU 
Wczesna wiosna na wodach północnych 

jest trudnym okresem dla nawigacji. Burze 
i mgły są na porządku dziennym, w. dodat- 
ku zaś po morzach błądzić zaczynają wiel- 
kie góry lodowe, w rodzaju tej, która ongi 
stała się przyczyną tragedji największego na 
świecie statku „Titanic'a”.. “i 

W tym to czasie, pełnym niebezpieczeństw 
fale Atlantyku pruł, wracając do kraju nasz 
polski linjowiec transatlantycki „Kościuszko, 
Wedle rozkładu statek miał przybyć do Gdy- 
ni w sobotę, dnia 25 kwietnia wskutek cięż- 
kiej walki jednak, jaką stoczyć musiał z gro- 
źnym żywiołem, stanął w porcie gdyńskim 
dopiero onegdaj w godzinach wieczornych, 
mając przeszło dobę opóźnienia. 4 

Tu dopiero dowiedzieliśmy: się 0 drama- 
tycznych chwilach, przeżywanych przez pa- 
sażerów i załogę „Kościuszki* na oceanie 
atlantyckim. Zaraz po wyjściu z Haliiaksu 
i oddaleniu się od brzegów Nowej Fundlan 
dji, statek dostał się w gęstą mgłę, połączo- 
ną z obfitą śnieżycą i potężnem falowaniem. 
W miarę posuwania się w głąb Atlantyku, 

KU TAUTOS ZW ALWYCEBZOIZZDWO AIRA TORT EDARZYCWSYKACYPDAEAOJ 

tyczność,  jakgdyby  wstydzac się 
swych poglądów, czy starając się (a w 
takim razie robi to bardzo nieudolnie) 
ukryć je. 

Podczas dyskusji nad sprawozda- 
niem z działalności zarządu głównego 
rozległy się głosy zupełnie wyraźnie 
piętnujące defetyzm T.N.S.W. i po- 
tępiające jego stosunek do władz szkol 
nych. Zgłoszono na zebraniu wniosek, 
domagający się rozwiązania walnego 
zebrania, poddania rewizji dotychcza- 
sowej działalności T.N.S.W. i skiero- 
wania organizacji na inne tory. Łatwo 
było przewidzieć, że ta pierwsza pró- 
ba powiedzenia prawdy w oczy i żą- 
dania sanacji T.N.S.W. musiała się 
skończyć niepowodzeniem. Ale że wo- 
góle była — już to samo zwiastuje 
lepsze czasy. : 

W pamięci ich pozostanie ostatni czyn 
starego Zboro: resztę swoich fundu- 
Szów wydał on na leczenie utalentowa- 
nego młodego malarza — Berona. 

* 

Jedno z pism literackich francuskich 
przynosi wielki wywiad z Maksymem 
'Gorkim. Ten przyjaciel komunizmu, 
spędza bieżącą zimę, jak corocznie w 
swej willi w Sorrento. Oczekuje tu 
wiosny, która pozwoli mu na wyjazd, 
jak corocznie, do Moskwy. 

Gorkij snuje swe wspomnienia. O 
wszystkiem. O jarmarkach w Niżnim 
Nowogrodzie, o nowych ludziach i 
Z.$.S.R., o dzieciach nowej Moskwy i.. 
o Mikołaju II. V 

Oto charakterystyka cara w jego 
ujęciu. 
— Mikołaja Il widziałem trzy razy: 

Pewnego dnia obserwowałem go w 
ciągu kilku godzin. Było to w Niżnim 
Nowogrodzie. Car przyjechał na otwar 
cie jarmarków. Szary poczciwiec o 
błękitnych oczach. Przy jego boku 
Witte, z wielką głową, ogromnemi sto- 
pami i ciężkim krokiem. Car wyda- 
wał się całkiem mały przy nim. Za ni- 
mi świta. W pewnej chwili car zatrzy- 
muje się, by zapalić papierosa. Zapał- 
kę rzuca na ziemię. Jeden z dworaków 
nachyla się szybko, podnosi kawałek 
opalonego drewienka i troskliwie cho- 

burza tężała, tłukąc statek wysokiemi, na kil 
ka pięter falami i przybierając coraz to bar- 
dziej niepokojące rozmiary. Najcięższe chwi 
le, jakgdyby przez złośliwość oceanu, przy- 
padły na wielką sobotę i dwa dni Świąt 
wielkanocnych. W dodatku pokazały się rów 
nież olbrzymie góry lodowe, zderzenie się z 
któremi oznacza dla statku niechybny ko- 
niec. 

Z przeprawy tej dzięki energji i przyto- 
mności umysłu kierownictwa, a przedewszyst 
kiem kapitana Borkowskiego, który dwa dni 
bez przerwy spędził na mostku kapitańskim 
i starszego oficera, kpt. Maciejewskiego, — 
„Kościuszko* wyszedł szczęśliwie, odnosząc 
stosunkowo niewielkie uszkodzenia. 

Pewne momenty były jednak rzeczywi- 
ście groźne. W czasie największego ialowa- 
nia, ogromne bałwany strzaskały dwie sza- 
lupy okrętowe, a przez stłuczone szyby we- 
randy na lewej burcie woda wdarła się do 
wnętrza i zaczęła zalewać korytarze. Fale 
były tak wielkie, że zalewały cały statek, 
przewalając zwały wód ponad górnemi po- 
kładami. O sile szturmu świadczyć może naj- 
lepiej fakt, że płyty żelazne na przedzie stat- 
ku zostały częściowo powyginane i nity roz- 
lužnione. W czasie burzy statek pochylał 
się z boku na .bok | kątek do 45 stopni. 

Okoliczności te skłoniły dowódcę statku, 
kpt. Borkowskiego do zmiany zwykłego kur- 
su i wykreślenia go bardziej na południe. 
Wskutek tego powstało spóźnienie, które o- 
bliczano początkowo na pełne dwie doby, 
później jednak czas stracony udało się w czę 
Ści nadrobić, dzięki czemu  „Kościuszko* 
przybył do Gdyni tylko z įednodniowem 
opóźnieniem. Załoga statku twierdzi, że by- 
ła to najcięższa ze wszystkich dotychczaso- 
wych podróży „Kościuszki* przez Atlantyk. 
A ponieważ marynarze są zazwyczaj trochę 
przesądni, więc tłomaczą to pół żartem, pół 
serjo, zbiegiem okoliczności, że podróż ta 
była właśnie trzynastą z rzędu, jaką odbyli 
na polskim szlaku transatlantyckim. ‚ 

„Kdšciuszko“ przywiózł z Ameryki 177 
pasażerów, 1364 worki poczty, oraz rekor- 
dowy pod względem ilości ładunek drobni- 
cy, składający się z 758 ton jabłek, 103 ton 
śliwek, 21 tonn oliwy i 51 tonn innych to- 
warów, czyli razem 933 tonn. 

wa do kieszeni. Dzwony dzwonią, lo- 
komotywy gwiżdżą, 
publiczność wznosi okrzyki. Ściągnięto 
specjalnie trzy tysiące ludzi, by robili 
entuzjastyczny tłum.  * * 

Na jarmarku znajdowała się pei na 
kobieta, niezwykła kobieta — Arina 
Fedosowa, która umiała recytować z 
pamięci byliny. Umiała napamięć 30 
tysięcy wierszy — więcej niż cała Ilja- 
dad A w ® % ж 

To wszystko, co pozostało w pamię 
ci wielkiego pisarza, o ostatnim monar 
sze jego kraju: służalczy dworak pod- 
nosi nadpaloną zapałkę. 

r * 

Zato współczesna Rosja wydaje się 
Gorkiemu wielką i porywającą. 

— Myślę — powiada, że cudzoziem 
cy znają nas obecnie równie niedosta- 
tecznie, jak i przed rewolucją. Co ude- 
rza mię w Rosji najbardziej — to wspa 
niały rozwój jej sił duchowych. Wi- 
działem w niej prostych robotników, 
rozumujących jak mężowie stanu. 
Wszyscy uczą się. Wieś emigruje do 
miasta. Chłop nie chce mieszkać już 
w wiejskiej chacie. Pragnie, by budo- 
wano mu miasta, kinematograiy i tea- 
try. Niezwykli ludzie. Szczególnie mło 
dzież, płonącą ciekawością i żądzą 
wiedzy. Znam, naprzykład, jedną dzie- 
wczynę, najwyżej piętnastoletnią. Prze 

konie galopują, 

w Angiji 
BUDŻET W. BRYTANJI ZRÓWNOWA- 

ŻONY 

W Anglji liczba miljonerów zmniejszyła 
„ię zgórą o stu w ciągu ostatnich trzech lat. 
Miijoner w Anglji, to człowiek posiadajacy 
conajmniej 1 miljon funtów, czyli 12 miljo- 
nów rmarek, 25 miljonów złotych, 75 miljo- 
nów franków, 100 miłjonów koron czeskich 
etc. 

Kryzys przerzedził w Anglii szeregi tych 
krezusów: wykazy podatkowe za r. 1931 po- 
dają ich liczbę na 385 osób Tylko. A trzy 
lata temu było ich blisko pięciuset. jeden z 
najbogatszych Anglików, którego majątek 
oceniano kilka łat temu na 40 miljonów [un- 
tów, „oszacowany* jest dzisiaj „tylko па 10 
miljonów. Znany przemysłowiec okrętowy 
doczekał się stopnienia swej magnackiej 
iortuny z 30-tu do 5-ciu miljonów. I takich 
„biedaków * jest coraz więcej w Anglji. 

Lord Melchett, znany polityk i przemysło 
wiec, król chemikaljów, którego majątek się- 
gał 5 miljonów funtów, posiadał przed śmier 
cią w 1930 r. już tylko 193.000 funtów. Król 
teatrów londyńskich, Solla Joel, którego ior- 
tuna sięgała 12 miljonów funtów w r. 1929, 
pozostawił w majątku po śmierci (1930 r.) 
tylko miljon funtów. 

Tak topniały i topnieją pod wpływem kry 
zysu fortuny największych bogaczy angiel- 

skich. ; 
Jeszcze większe jednak różnice i zmiany 

zaszły w dochodach miljonerów angielskich. 
Nie brak teraz w Anglji notorycznych miljo- 
nerów, których dochody wynoszą mniej, niż 
suma podatków należnych skarbowi. Najle- 
piej stosunkowo trzymają się, których do- 
chody oparte są na przemyśle tytoniowym i 
gorzelniczym. 

Aczkolwiek liczba miljonerów zmalała, ró- 
wnowaga finansowa została w Anglji utrzy- 
mana. Rok fiaansowy zakończył się przy za- 
chowaniu całkowitej równowagi budżetowej, 
pozostawiając na rok 1931 — 32 nadwyżkę 
dochodów w wysokości 364.000 funtów, po 
Zarezerwowaniu 32 i pół miljonów szterlin- 
gów na amortyzację długu publicznego i po 
wycofaniu z funduszu dolarowego jedynie 
123% miljona funt. łącznie z procentami, za- 
miast 23 miljonów funt. z procentami, która 
to sumę, wedle przewidywań z września ub. 
roku, miano wycofać ze wspomnianego fun- 
duszu na cele zrównoważenia budżetu. 

Cała prasa angielska wyraża zadowole- 
nie z powodu dodatniego zamknięcia roku 
budżetowego. Jednak głosy prasą są mniej 
entuzjastyczne, aniżeli można się było spo- 
dziewać, albowiem nadwyżka . nie wyniosła, 
jak cały czas twierdzono, około 15 miljonów 
funtów, lecz tylko 364 tys. funt, Tak mini- 
malna nadwyżka jest oczywiście zaledwie 
zrównoważenierm budżetu i nie daje nadziei 
na jakiekolwiek ulgi w przyszłym budżecie. 

W każdym razie polityka celna i hasło 
Buy Britisch uratowało Anglję. Nic też dzi- 
wnego, że Polska tak energicznie przeciwsta 
wić się musi celnym wyskokom markiza 
hitlerowców w Gdańsku. 

Zmartwychwstanie 
gospodarstwa europe|- 

skiego 
Sensacyjny projekt stworze- 

nia... elektrycznej waluty 
W okresie przedwojennym wybitny prze- 

mysłowiec i uczony fizyk belgijski, Solvay, 
wysunął już projekt oparcia waluty na jed- 
nostce pracy. W latach powojennych wybit- 
ny przemysłowiec i finansista, Henry Deter- 
ding, projektował stworzenie międzynarodo- 
wej waluty, opartej o naftę. Ostatnim w cy- 
klu tych koncepcyj, jest projekt wybitnego 
działacza gospodarczego Czechosłowacji, inż. 
Zygmunta Starka, który wydał niedawno cie 
kawą książkę p. t. „Zmartwychwstanie go- 
spodarstwa europejskiegog, w której wysu- 
wą konkretny plan stworzenia nowej waluty. 
Jednostka tej waluty, nazwana ergiem, mia- 
łaby mieć za podstawę... elektryczność. 

Autor obszernie motywuje ten oryginalny 
projekt, podkreślając, że niesłusznie wysuwa 
się jako przyczynę kryzysu, gigantyczny roz 
wój techniki w okresie powojennym. Współ- 
praca narodów jest dzisiaj bardziej niezbęd- 
na, niż kiedyykolwiek i nie może być nic 
bardziej prostego, jak konsolidacja Europy, 
oparta na wspólnem wyzyskaniu przez 
wszystkie narody energji elektrycznej. Oczy- 
wista, ta na potężną skalę zakrojona akcja 
współpracy gospodarczej, idąca w parze ze 
współdziałaniem w dziedzinie duchowej i kul- 
turalnej, winna się oprzeć o Ligę Narodów. 
W tym momencie, gdy prąd elektryczny 
swobodnie i bez ograniczeń przebiegać mo- 
że z Leningradu, czy Konstantynopola, po- 
przez Europę do Rzymu czy Bukaresztu, ze 
Stockholmu do Medjolanu — ujawni się wiel- 
kie dzieło postępu. 

Przechodząc do szczegółów swego pro- 
jektu, autor wysuwa konieczność uzyskania 
środków w wysokości początkowo 50 miijar- 
dów franków szwajcarskich dla zrealizowa- 
nia tego eksperymentu — stworzenia waluty 
w ergach. Realizacją planu zająłby się spe- 
cjalny syndykat, złożony z poszczególnych 

rządów i centralnyych organizacyj gospodar- 

czytała ona wszystkie książki, które 
znalazła w miejskiej bibljotece, w ma 
łem prowincjonalnem miasteczku. Stu- 
djowała historję religij, ojców Ku.cio- 
ła, biblję... 

1 м tym duchu opowiada wielki pi- 
sarz dalej Przypuśćmy, że mówi z 
entuzjazmem, że mówi szczerą praw- 
de: 

: Przeczytajmy inną wiadomość z 
Francji. Nosi ona tytuł: „Trzystu sześć- 
dziesięciu Rosjan ucieka z piekła sc- 
wičckiego““. 

Treść jej jest następująca: 
Dziwaczny pociąg zatrzymał s:ę 

przed paru dniami w Paryżu. Wypeł- 
niało go trzystu sześćdziesięciu sek- 
ciarzy rosyjskich. Ludzie ci pcze!vegli 
piechotą stepy Syberji i Mandżurii, 
aby znaleźć się w Szanghaju. Stąd Sta- 
tek francuski dowiózł ich do Ma:syli. 
Z Marsylji, specjalny pociąg, sktaają- 
cy się z sześciu wagonów trzeciej kia- 
sy i dwóch wagonów towarowych, 
przytransportował ich do Paryża. Z Pa 
ryża udają się do Havru. W Havrze 
zaczekają trzy dni na parowiec, który 
ich zabierze do Paragwaju. 

Dziwaczny pociąg zatrzymał się na 
jednym z dworców paryskich. Był to 
widok malowniczy i wzruszający. Z 
sześciu wagonów wysiadali osobliwi 
ludzie w płaskich czapkach, w orygi- 
nalnych ubraniach. Kobiety trzymały w 

"danie 6 butli węgierskiego, 

h Zmierzch miljonerów W WIRZE STOLICY. 
„IVRE COMME UN POLONAIS“ 
Monopol spirytusowy narzeka, žė kon- 

sumpcja spada. Rzeczywiście niepokojący 0- 
bjaw, że zamykają operę, Zachętę, czy pa- 
ręset bibljotek, to głupstwo, ale jeden zam 
knięty bar, świadczy, że krzys naprawdę 
jest. 

Dziś jesteśmy plemieniem skarlałem. Cy- 
ganiewicz niby rozkładał wszystkich, Ran 
wybija zęby i dziurawi szczęki — dawniej 
były inne sprawdziany, tężyzny narodowej. 

Kto jak pije? 
XVIII wiek! Zjechali się goście na wieś. 

— Panie bracie w twoje ręce! Puhar, w któ- 
ry się wlewa pięć butelek węgrzyna, a w 
pokrywkę trzy, krąży z rąk do rąk. Kto 
zuch, opróżnia bez odjęcia od ust puhar, 
miernoty golą tylko pokrywę. ' Sam gospo- 
darz, by pokazać, jak rad gościom, jednym 
chaustem opróżnia pokrywę, dwoma łykami 
puhar. Potem towarzystwo wytacza się na 
tok, zasiada naprzeciw stodoły. Młodzież 
popisuje się przed starszymi. 

Wysoka drabina oparta o szczyt stodoły, 
każdy młodziak wypija wielki kielich wódki 
— ze dwie butelki — i lezie po drabinie. 
Ten i ów dostaje zawrotu głowy, traci przy- 
tomność — rym na słomę. Śmiechy, żarty, 
następny próbuje. Zwycięzcy biedną wobec 
dziądunia, który dudli kielich na dole i rów- 
no, sztywno z drugim pełnym włazi na górę, 
tam go spija i spokojniutko schodzi. Brawo, 
brawo! Dziadek będzie posłem na sejm — 
najtęższa głowa województwa. 

Generał Koniarzewski, adjutant Stanisła- 
wa Augusta, cieszył się zasłużonym szacun- 
kiem. Wespół z kpt. Leszczyńskim założyli 
się raz z marszałkiem Lubomirskim, że wyj- 
mą kołek z wielkiej beczki węgierskiego wi- 
na i kolejno przystawiając kielichy wysączą: 
całą beczkę. jeden będzie pić, drugi podsta- 
wiać swój kielich. Stanął zakład o 1000 czer 
wonych złotych. | wygrali w cuglach. Ale 
Komarzewski spijał pelne kieliszysko, kapi- 
tan tylko połowę. 

Królowi przywieziono raz kosz szampana. 
Pierwszy raz szampan w Polsce. 

— Idź no waszmość, spróbuj, czy dobre? 
— zakał król Komarzewskiemu. Nie minęło 
trzy kwadranse, adjutant melduje: — ow- 
szem, dobre wino ten szampan. 

— No to przynieś mi tu butelkę. 
— Hm, che.... kiedy niema... 
— jJakto niema? Gdzież się podziało? 
-— Wasza Królewska Mość kazałeś mi 

wypróbować, nie chciałem wyroku po byle 
łyku ferowa 

l okazało się, że w 40 minut Komarzew- 
ski uśmiercił cały kosz szampana — 30 bu- 
telek! A sławny nasz Glinka, któremu nikt 
sprostać nie mógł. Na balu zwykł nie opu- 
szczać ani jednego tańca, po każdym zaś 
wielki kielich: za zdrowie partnerki spełniał. 
Gdy nie w towarzystwie, najskromniejszy 
zresztą, w napojach bardzo umiarkowany. 
Jeśli nie było gości, to wypijał tylko na śnia 

przed obiadem 
pół kwarty gdańskiej wódki, w trakcie — 8 
butelek francuskiego,. na podwieczorek 4 
butelki, przy kolacji 6 butli i do poduszki, 
2 czegoś lekkiego. Nic więcej. Bo samot- 
nem pijaństwem się brzydził — co innego w 
towarzystwie. 

Sapieha przywiózł z zagranicy puhar — 
kolos, 12 butelek właziło weń lekko. Zjechali 
się najtężsi zawodnicy — nie mogli dać ra- 
dy. Aż tu Bernardyn z kwestą puka. 

— Ojczułku, jeśli golniesz ten puhar bez 
nabrania tchu, 100 owiec daję!... 

— Dla dobra zakonu, godzi się spróbo- 
WAĆ... 

Ale-najpierw „Bernardyn poprosił, o-chwi- 
lę odosobnienia, sam na sam z puharem, by 
się z nim oswoić... : 

Jeden ze sziachty zaglądnął przez szparę 
co to Bernardyn tam robi, aż okazało się, 
że ojczulek spijał na próbę pełny puhar. U- 
dało się. Wszedł raźno i przed wszystkimi 
do ostatniej kropli wysączył. Sapieha dal 
mu 100 owiec i puhar w prezencie. Przeor 
potem zwykł był przy obiedzie dwa razy do 
dna ten puhar spełniać. 

Cóż dziwnego, że nasi przadkowie roz- 
sławili Polskę na cały Świat. Karol. 

AEA ITETITTK TO OKT TAVO NIB 
czych. Zasadniczą wytyczną organizacji by- 
łaby odbudowa gospodarcza z całkowitem 
wyeliminowaniem zysków. Po utworzeniu tej 
organizacji, możnaby było przystąpić w о- 
parciu o Międzynarodowe Biuro Pracy, do 
stworzenia międzynarodowego banku emisyj- 
nego. Pokryciem waluty — erga — byłyby 
ukiady, zawarte przez wszystkie kraje, w 
sprawie dostarczania energji elektrycznej. 
Ta podstawa pokrycia byłaby znacznie sil- 
niejsza, niż złote pokrycie waluty. Oczywista, 
w grę wchodziłyby jeszcze gwarancje ban- 
ków emisyjnych poszczególnych państw. Za- 
sadniczą ideą, przyświecającą akcji tworzenia 
nowych kapitałów, byłaby ścisła współpraca 
wszystkich państw europejskich, która do- 
prowadziłaby niewątpliwie do ożywienia ży- 
cia gospodarczego. 

Autor podkreśla, że przez stworzenie wiel 
kich Źródeł pracy i odbudowę gospodarczą, 
uda się zatrzymać falę komunizmu. 

Projekty autora, które brzmią bardzo op- 
tymistycznie, świadczą niewątpliwie © sil- 
nych wstrząsach, jakie przeżywamy, a które 
tworzą najpodatniejszy grunt dla tego ro- 
dzaju idealistycznych fantazyj. Czy wałuta e- 
lektryczna istotnie byłaby radykainem lekar- 
stwem na wszystkie bolączki schorówanej 
Europy — należy wątpić. 

    

   

    

   
   

ramionach dzieci, niemal zupełnie na- 
gie. Znalazł się też skądziś duchowny 
baptysta pastor Sommer, który obcho- 
dził wagony, mówiąc o Bogu, pociesza 
jąc sekciarzy, że czeka ich lepsze ży- 
Cie. 

Poco jadą ci nieszczęśliwcy do Pa- 
ragwaju? tų 

Jadą, by odnaležė tam swoich 
współbraci, dawnych emigrantów, ja- 
dą, by razem z nimi zająć się uprawą 
roli, której jest tam poddostatkiem. Za 
kilka tygodni wylądują wreszcie w 
Uran Chaco, które może się stanie dła 
nich ziemią obiecaną. ; 

Taka jest treść „suchej“ 
dziennikarza paryskiego. 

Z Syberji do Mandżurji. Z Szangha- 
ju do Marsylji. Z „Marsylji do Paryża. 
Z Paryża do Havru. Z Havru do Gran 
Chano. Męczennicza włóczęga  rosyj- 
skich sekciarzy, którzy aż w Paragwa- 
ju chcą znaleźć ziemię obiecaną, któ- 
rej nie mogli znaleźć we własnej oj- 
czyźnie. : 

A tymczasem, w tej ojczyźnie doko- 
nywa się wspaniały rozwój sił ducho- 
wych. Młodzież płonie żądzą wiedzy. 
Vietnastoletnia dziewczyna studjuje 
ojców Kościoła i biblję. 

Gorkij jest niezrównany. 

notatki 

Wysz. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S$.B. w Wilnie. 

z dnia 7 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 744. 
Temperatura średnia: -5. 

"Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: --2. 

Opad w mm: 2,1. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost, potem powolny 

spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Wscnód słońca g. 5.19 

Zachód słońca ę. 18.45 

   

NABOZEŃSTWA 
— Zarząd Katolickiego Związku Polek 

Archidjecezji Wileńskiej podaje do wiado- 

mości swych członków, że z ustanowienia |. 

Eminencji ks. Kardynała Protektora Międzv- 
narodowej Unji Katolickich organizacyj X0- 
biecych, Święto Zwiastowania N. M. P. jest 
Patronalnem świętem Związku. W tym roku 
obchodzić je mamy w dniu 10 kwietnia, w 
którym to dniu J. E. ks. Arcybiskup Mętro- 
polita obiecał łaskawie odprawić na intencję 
Związku Mszę św. w. Bazylice w kaplicy 
Najśw. Sakramentu o godź. 9 rano. Wobec 
powyższego, Zarząd Katolickiego Związku 
Polek uprasza wszystkich swych członków o 
obecność na tem nabożeństwie i w iniarę 
możności przystąpienie do Komuaji sw. 

MIEJSKA 
— Prace w Katedrze. Dziś lub ju- 

tro woda w wykopanych koło Katedry 
studzienkach zostanie zabarwiona, a to 
w celu konkretnego ustalenia przebie- 
gu wód pod świątynią. Po zorjentowa- 
niu się o przebiegu, wszczęte zostaną 
odpowiednie prace, zmierzające do za- 
bezpieczenia fundamentów od stałego 
podmywania. 

W razie wylewu Wilji, Katedra zo- 
stanie zamknięta, zaś chodnik od placu 

ogrodzony deskami. 
— Kolonje letnie. Z wyasygnowanych 

przez magistrat 47 tysięcy złotych, będzie 

można urządzić kolonje letnie dla 600 dzieci 

szkół powszechnych. Natomiast półkolonie w 

roku bieżącym nie będą urządzane, gdyż 

brak na to funduszów. 

—Szewcy strajkują. Szewcy pracujący 
dla sklepów zdołali rozszerzyć strajk na 
wszystkich chałupników. Strajkującym, jak 
wiadomo, chodzi o podwyższenie stawek 0- 
bowiązującego obecnie*ceniiika. 

— Porozumienie w „Miszmeres Chojlem*. 
Zatarg w „Miszmeres Chojlem* został zała- 
godzony. Pracownicy lecznicy uzyskali nową 
umowę, gwarantującą normalną wypłatę na- 
leżności. 

— Sklepy. sezonowe. W miesiącu marcu 

liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw han- 
dlowych zmalała do 23 sklepów. 

Jednocześnie urząd przemysłowy  otrzy- 

mał kilkadziesiąt powiadomień o zamierzo- 

nem otwarciu nowych sklepów, przeważnie 

ПНОча LT) RRT ONTT 

Kłopoty podatkowe 
DO CZEGO SŁUŻY TRAKTOR. 

„Pan S. W. z majątku P. miał na- 
stępującą rozmowę z urzędnikiem Dy- 
rekcji Ceł w Wilnie: 

—Pigč lat temu nabył pan traktos? 
— zapytał urzędnik. 

— Owszem. : 
— Otrzymał pan wówczas pewną 

zniżkę cła wwozowego? z 
— Owszem. 
— W takim razie przyjadę do pa- 

na, aby traktor obejrzeć i skontrolo- 
wać. 

Pan S. W. napróżno usiłował od- 
gadnąć, na czem może polegać kontro- 
la urzędowa. Kontrola Dyrekcji Ceł. 
Gdybyż jeszcze jaki fachowiec mecha- 
nik... ale urzędnik celny? 

A łarczik prosto otkrywałsia. 
W najbliższą niedzielę urzędnik zje 

chał do majątku. į 
— W jakim cełu używa pan swego 

traktora? -— oto pytanie, które wyja- 
śniło konieczność przyjazdu. 

Fachowość zapytania wprawia wia 
ścicieła w lekkie zdumienie. Jakby tu 
delikatnie wyjaśnić urzędnikowi, do 
czego służy traktor? 

— Może pan nim jeździ? Do koś 
cioła naprzykład? — 

Nie... nie... cóż znowy... Niech Dy-. 
rekcja Ceł będzie o to spokojna. 

Urzędnik odjechał. Rezultat: djety 
dzienne według odpowiedniej grupy u- 
Posażeniowej, podróż w sprawach służ 
bowych. Pewna sumka uzbiera się. — 
Kto właściwie ponosi koszta podróży, 
sprawdzających, czy jeździ się trakto- 
rem do kościoła? Obywatel, płacąc po- 
datki. 

Czy istotnie tego rodzaju wydatek 
jest konieczny? dox. 

o charakterze sezonowym, jak np. sodowiar- 

nie, sprzedaż lodów, piwa, łakoci itd. 

— lmterwencja u kuratora szkól. W Ku- 
ratorjum szkolnem interwenjowali dr. Wy- 
godzki i Szuster, prosząc o wypowiedzenie 
poglądu na sprawę upaństwowienia gimna- 
zjum hebrajskiego w Wilnie. 

AKADEMICKA 
— Powrót wycieczki studentów Zakładu 

Geologicznego. Po sześciodniowym pobycie 
na Pomorzu wróciła « do Wilna wycieczka 
studentów Zakładu Geologicznego i Geo- 
graficznego Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Wymieniona wycieczka pod kierunkiem p. 
prof. M. Limanowskiego zwiedziła ziemię 
Chełmińską, zapoznając się z moriologją i 
geologją terenu, oraz prowadząc studja an- 
tropogeograiiczne w miastach. — Następnie 
wycieczka kilka dni poświęciła Gdyni, — 
zwiedzając dokładnie port, oraz zapoznając 
się z charakterem wybrzeża. Znakomita po- 
goda ogromnie ułatwiła pracę. Imponujący 
wygląd naszego portu na Bałtyku i bardzo 
serdeczne przyjęcie zgotowane wilnianom w 
Gdyni pozostawiło w uczestnikach wyciecz- 
ki niezatarne wrażenie. 

— Sobótka w „Ognisku Akademickiem“ 
— W sobotę dnia 9 kwietnia br. odbędzie 
się. w salonach „Ogniska Akademickiego — 
zabawa taneczna. Do tańca przygrywać bę- 
dzie doborowe trio akadem. Początek o go 
dzinie 21. Wejście dla akademików tylko 
za okazaniem legitymacji — i zł., dla gości 
za okazaniem karty wstępu — 2 zł. 50 gr. 

: WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. — za 

wiadamia swych członków, że dnia 24 kwiet 
nia rb. o godz. 19-ej odbędzie się w lokalu 
Koła ul. Wileńska 33 zwyczajem lat ubieg- 
łych uroczyste „Święcone* — połączone z 
produkcjami artystycznemi i tańcami. Zgło 
szenie uczestnictwa przyjmuje _sekretarjat 
Koła codzień w godz. 18 — 20. Składka wy 
nosi 3 (trzy) złote od osoby. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 

8 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbę- 
dzie się 77-me zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 min. 30.— 
Na porządku dziennym dalszy ciąg dyskusji 
nad wygłoszonym przez p. d-ra St. Świa- 
niewicza referatem p. t. „Piatiletka*. Wstęp 
dla członków. Goście mają prawo wstępu 
wyłącznie za zaproszeniami piśmiennemi. — 
Zaproszenia można uzyskiwać u Kanclerza 
Klubu p. Wacława Pac - Pomarnackiego — 
telefon 16-90. 

— Zebranie dyskusyjrie Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Helena 
Romer - Ochenkowska będzie mówiła o 
sztuce Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Moni- 
ki“, odbędzie się dnia 7 kwietnia rb. o go- 
dzinie 8-ej wiecz. w lokalu Związku (Jagiel 
lońska nr. 3 — 5 m. 3.). 3 

Wszystkie członkinie są proszone o przy 
bycie — ze względu na temat, żywo ob- 
chodzący ogół kobiecy. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny — dla nie 
członkiń 30 gr. 

— Z Towarzystwa Popierania Przemysłu 

Ludowego w Wilnie. Doroczne Walne Zgro- 
madzenie Członków Towarzystwa Tow. P. 

P. L. w Wilnie odbędzie się w piątek, dma 

22 kwietnia o godz. 6 po południu w lokalu 

Zakładu Etnologji (ul. Zamkowa 11) z na- 

stępującym porządkiem obrad: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego, 

2) Sprawozdanie Zarządu. 

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

4) Wybory uzupełniające. 

5) Wolne wnioski. 

— Studjum Akcji Katolickiej. W niedzielę 
o godź. 13-tej w sali Śniadeckich U. S. B. 
p. prof. Dr. Marjan Massonius wygłosi odczyt 
na temat: „Encykliki Papieskie o wychowa- 
niu“. Odczyt ten wznawia cykl referatów, 
przewidzianych w programie Studjum Akcji 
Katolickiej po parotygodniowej przerwie, spo 
wodowanej świętami Wielkiej Nocy. 

— Prezes P. T-wa Eugenicznego poda- 
je do wiadomości, iż 9 kwietnia w lokalu 
Wydziału Zdrowia (Wielka 51) odbędzie 
się doroczne zgromadzenie walne członków 
T-wa. 7 

O godz. 8 wiecz. w pierwszym terminie i 
przy braku quorum o godz. 8 min. 30 w 
drugim terminie niezależnie od iłości człon- 
ków. 

Goście będa mile widziani. 

RÓŻNE 
— Jubileusz Karola Wyrwicz-Wich 

rowskiego. W roku bieżącym obchodzi 
swoje 10 lat pracy na deskach scenicz- 
nych, tak powszechnie i chlubnie w 
Wilnie znany, utalentowany artysta 
dramatyczny i reżyser, Karol Wyrwicz- 
Wichrowski. Ulubiony przez publicz- 
ność aktor, zasłużony pracownik sceńy, 
który dziesięć lat swego życia strawił 
pomiędzy Lutnia i „Pohulanką'* wileń- 
ską, ukaże się nam dnia 16 bm. w sziu 
ce przezeń reżyserowanej „Miłość czu- 
wa“ Caillaveta i Fleursa. Będzie to 
dzień jego jubileuszu. Z inicjatywy pre 
zydenta miasta Folejewskiego ukonsty 
tuował się komitet abchodu. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej podaje do 
wiadomości, że z dniem 2 kwietnia została 
uruchomiona gimnastyka płastyczna dla dzie 
ci. Wysokość opłaty dla dzieci członków — 
3 zł. mies., dla dzieci osób cywilnych — 5 
zł. mies. Zapisy przyjmuje sekretarjat R. W. 
w poniedziałki i w czwartki od godz. 5—7 

wieczór. " 
— Sprostowanie. We wczorajszym felje- 

tonie literackim p. t. „Hajże na Soplicerów*, 
(kolumna 4, wiersz 22) znalazł się niesły- 

chanie przykry błąd, który w sposób bole- 

śnie nieprzyjemny zniekształcił imię Chrys- 
tusa. 

Rzecz jasna, iż w podobny sposób nie 
wyraził się ani nasz współpracownik, ani też 
autor omawianego artykułu p. t. „Ragnarók*. 

—Tyfus w Kobylnikach. Z Postaw 
donoszą, iż w Kobylnikach zanotowano 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra i inne ubrania QD MOLI wypróbo- 

  
waty proszek japoński K AT OL, co stwierdza fakt ten, iż podczas re- 
wolucji rosyjskiej ubrania, które były 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 ubrania. 
Kutry lub szały z przechowywanem ubraniem należy szczelnie zamykać celem 
uniknięcia dopływu świeżego powietrza, 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, prusaki, 
karalachy oraz owady: komary, muchy, 
Katol jest zbadany przez siły naukowe 
e TR sabacica J oradės, 

atol sprzedaje się w skladach apiecznych i aptekach. 
Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO, Kalwaryjska 21. 

mszyce na kwiatach i t. p. W Polsce 
i uznany jako Środek najskuteczniejszy 

oraz zapobieganiu chorób zakaźnych. 

„S,Ł O W, O” 

Sytuacja powodziowa w Wilnie 
PISANKA WiELKANOCNA 
Wczoraj redakcja nasza otrzymała 

anonimewo nadesłaną paczkę. Znaj- 
dowała się w niej pisanka wielkanoc- 
na, pieczołowicie owinięta watą: w 
wieńcu z liści laurowych i palmowych 
artystycznie wykonana, kolorowa po- 
dobizna p. sędziego Miłaszewicza. 
Rysunek świetny, utrzymany, jak mó- 
wią malarze, w charakterze. 

Pisanka niewątpliwie musiała zdo- 
bić czyjś stół wielkanocny, co šwiad- 
czyłoby o coraz szerszym zasięgu po- 
pularaości sędziego  Miłaszewicza* 
Rzecby można, iż zbłądził on już pod 
strzechy: stał się motywem w twór- 
czości ludowej. 

Nieznanemu ofiarodawcy sklada- 
my dzięki. Pisanka ta wręczona 20- 
stała naszej administracji o godzinie 
2 i pół przez posłańca, który powie- 
dział że ktoś mu tę paczkę wręczył 
koło hotelu St. Georges. 

Drugim dowodem wzmożonego za- 
interesowania się ogółu p. sędzią Mi- 
łaszewiczem jest propozycja, z którą 
zwrócił się do nas pewien działacz 
społeczny, który pozwolił ujawnić swe 
nazwisko, gdyby kto tego zażądał. 
Podał on mianowicie projekt wyda- 
nia kilku tysięcy pocztówek z wize- 
runkiem p. sędziego Miłaszewicza, na 
cele walki z bezrobociem. 

Propozycję tę, acz godną uwagi 
ze względu na doniosły cel, odrzuci- 
liśmy wszakże. 
EET TY ESS ROPTRZZOEPTZETTOZEREDCO 

КИКа wypadkėw tylusu brzusznego.— 
Wydano odpowiednie zarządzenia. 

— Afera w Związku Kupców żydowskich. 

Władze prokuratorskie, które jak pisaliśmy, 

żywo zainteresowały się stosunkami w związ 

ku kupców żydowskich, przystąpiły do wy- 

jaśnienia nadużyć, popełnionych rzekomo ty!- 

ko przez jednego z pracowników — Lewi. 

kobierał on pieniądze od handlarzy, przy- 

rzekając „interwenjować* w urzędach skar- 

bowych. Władze chcą dociec, jak to na- 

prawdę było z temi interwencjami, gdyż tru- 

dno sobie wyobrazić, by Lewi robił to z wła- 
snej inicjatywy. 

OSOBISTE 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

legrafów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał 
dziś w sprawach służbowych do Grodna. 

Kierownistwo Dyrekcji na czas nieobec- 
ności p. Prezesa Żuchowicza objął w zastęp- 
stwie Naczelnik Wydziału p. inż. M. Nowicki 

TEATRY I MUZYKA 
— „Słomkowy kapelusz" — na Pohulan- 

ce. — Dziś w piątek, dnia 8 kwietnia o go 
dzinie 8 wiecz. arcyfesoła farsa - wodewil 
E. Labiche'a p. t. „Slomkowy kapelusz“.— 

Jutro w sobotę dnia 9 kwietnia o godz. 
S-ej wiecz. po raz ostatni „Słomkowy ka- 
pelusz*. 

— Premjera „Bębna* w Lutni z udzia- 
łem Antoniego Różyckiego.. — Dziś w pią- 
tek 8 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. premje- 
ra uroczej i wesołej komedji Vebera p. .t 
„Bęben*. w której ujrzymy świetnego arty- 
stę Teatrów Warszawskich Antoniego Róży: » 
ckięgo, niezrównanego odtwórcę roli mala- 
rza Delanoy, w otoczeniu artystów Teatrów 
Miejskich w osobach p. p.: Brenoczy, Ka- 
mińskiej, Jasińskiej - Detkowskiej, Zastrze- 
żyńskiej, Malinowskiej, Lubowskiej, Moi- 
skiej, Loedla, Domańskiego, Budzyńskiego, 
Zielińskiej, Ciecierskiego, Moranowicza, Det 
kowskiego i innych. Osoba niezrównanego 
Antoniego Różyckiego oraz wesoła i .bez- 
troska treść komedji, w której bierze udział 
— wzbudziły w Wilnie duże zainteresowa- 
nie. 

Sztukę wyreżyserował Karol Wyrwicz - 
Wichrowski. и 

Jutro w sobotę 9 bm. o godz. 8-ej w. 
po raz drugi „Bęben* z Antonim Różyc- 
kim w roli Maurycego Delanoy. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
„Mam lat 26“ — na Pohulance. 

W niedzielę dnia 1 kwietnia o godz. 4-ej 
p.p. odbędzie się przedstawiene popołudnio 
we interesującej sztuki węgierskej „„Mam 
lat 26“. Ceny popołudniowe. 

— „Ich synowa“ — w Lutni. — W nie- 
dzielę dnia 10 kwietnia o godz. 4-ej p.p. — 
dana będzie pełna humoru i dowcipu ko- 
medja Grzymały - Siedleckiego p.t. „Ich 
synowa'. Ceny miejsc popołudniowe. 

— Recitale fortepianowe laureatów. 
Dziewięciu laureatów  Il-go Międzynarodo- 
wego Konkursu im. F. Chopina przybywa 
do Wilna celem wzięcia udziału w wielkim 
festivalu, poświęconym twórczości Chopina. 

Pierwszy koncert (niedziela 10 kwietnia) 
wypełnią: Lily Hertz (Węgry), Kurt Engel 
(Austrja) i Juljan Karolyi (Węgry). i 

Na drugim koncercie. (poniedziałek 11 
kwietnia) wystąpią: Imre Ungar (Węgry) i* 
Zuzanna de Meyer (Belgja). 

Trzeci koncert (wtorek 12 kwietnia) — 
Abram Lufer (ZSSR) i Leonid Sagalow 
(ZSSR.). 

Na ostatnim koncercie (šroda 13 kwiet- 
nia) grač będą: Teodor Gutman (ZSSR.) i 
Emanuel Grossman (ZSSR). 

Wszystkie koncerty odbędą się w gma- 
chu teatru miejskiego na Pohulance. Bilety 
ulgowe i honorowe będą nieważne. Począ- 
tek o godz. 8-ej wiecz., Kasa zamawiań 
czynna codziennie w teatrze Lutnia odll — 
9 wiecz. bez przerwy. 

— Przedstawienie szkolne. — W dniu 
9i 10 kwietnia rb. w sali gimnazjum szk. 
pow. nr. 15 i 29 Piaski I na Antokolu 0- 
degrana zostanie sztuka w 3 aktach pod ty 
tułem „Porucznik Pierwszej Brygady". 

Ceny od 30 gr. do 1 zł. do nabycia przy 
kasie. 

Czysty zysk przeznaczony 

‹ 

па ротосе 

szkolne i dożywianie niezamożnej dziatwy 
tych szkół. Początek о godz. 18 (6 wie- 
czórem). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Legjon ulicy. 

Hollywood: Buster się żeni. 

Casino: Klątwa rodu mandarynów. 

Pan: Dzikie Pola. 
Stylowy: Sześć tygodni wśród apaszów. 
Światowid: Bomby nad Monte Carlo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkania. Do sklepu 

Mowszy Kopelmana (Zarzecze 3) dostali się 
nieznani sprawcy i skradli różną galanterję, 
oraz 70 zł. gotówką, łącznej wartości 800 zł. 

Wacławowi Jackarskiemu (Chocimska 19) 
z niezamkniętego mieszkania został skradzio- 
ny zegarek kieszonkowy. 

Władysławie Grabowskiej (Zarzecze 28) 
w mieszkaniu Wincentyny Sawickiej (Wer- 
kowska 5) skradziono 25 zł. gotówką. 

„S Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 2 przy ul. Tyzenhauzowej został znale- 
ziony podrzutek, płci męskiej,. 

WILJA PRZYBIERA. 

Woda na Wilji stale się podnosi, 
sięgając poziomu 5 m. 45 cm., przy 
tendencji zwyżkowej (2—3 cm. na go- 
dzinę). O zmroku sytuacja stała się 
poważną, gdyż woda poczęła wdzie- 
rač się do zabudowań iabrycznych i 
mieszkalnych w miejscowościach nad- 
brzeżnych. 

W razie dalszego przyboru, kilka- 
dziesiąt rodzin będzie ewekuowanych. 
W policji zarządzone zostało specjalne 
pogotowie, również straż pożarna i sa- 
perzy gotowi są każdej chwili nieść 
pomoc powodzianom. Sporządzone zo- 
stały już spisy domów, które ewentual- 
nie jeszcze w nocy musiałyby być о- 
próżnione. 

UL. ZYGMUNTOWSKA ZAG ROŻONA 

Na ulicy Zygmuntowskiej magistrat 
przezornie przesuwa ułożone nad brze- 
giem stosy kamieni w głąb jezdni. jak 

dynie, by powstałe wyrwy zasypać 
rychłą ziemią, którą woda z łatwością 
ziliosła. Bardziej trwałych zabezpie- 
czeń nie potrafiono znaleźć. Wpraw- 
dzie saperzy układają na wyrwy wor- 
ki z piaskiem, które jednak w razie 
dalszego przyboru wód, nie ochronią 
mostu. Podobnie jest i z mostem na 
Zwierzyńcu, gdzie każdej chwili mo- 
żna się spodziewać uszkodzenia przy- 
czółków. 

GDZIE NAJGORZEJ? 

Na ul. Podgórnej i Brzegu Antokol- 
skim Wilja zagraża posesjom, które 
tak ciężko ucierpiały w roku zeszłym. 
Podobnie jest na Zwierzyńcu, gdzie 
wartki prąd rzeki podimywa nasypy. 

O ELEKTROWNIĘ NIEMA OBAWY. 

Elektrownia miejska znajduje się 
narazie poza niebezpieczeństwem, nie- 
mniej odpowiednie zarządzenia zapo- 
biegawcze już wydano. Zmiana prądu 

  

Brzeg Zwierzyniecki podmywa woda, 

to można było zauważyć, ul. Zygmun- 
towska, mimo stałych zapewnień czyn- 
ników miejskich, wcale nie została za- 
bezpieczona na wypadek wylewu. Na- 
odwrót, ma się wrażenie, że cała przy- 
brzeżna aleja została zniwełowana, 
jakgdyby w celu łatwiejszego wydo- 
stania się Wilji z naturalnego koryta. 

PRZYCZÓŁKI MOSTOWE. 

Niemniej skandalicznie przedstawia 
się zabezpieczenie naruszonego w ro- 
ku ubiegłym przyczółka z prawej stro- 
ny Mostu Zielonego. 

Namyślłano się cały rok poto je- 

Wilji w pobliżu elektrowni, jak wia- 
domo, dotychczas niestety nie została 
przeprowadzona, co również należy 
złożyć na karb niezdarności czynników 
„miejskich. Obecnie, jeśli woda jeszcze 
się podniesie, kanałom dostarczającym 
wody do maszyn, grozi zamulenie. Po- 
dobne zjawisko mieliśmy w roku u- 
biegłym, lecz nie zaradzono temu, bo- 
wiem wszelka inicjatywa utonęła w 
mroku dyskusji. " 

Odcinki nadbrzeżne, zagrożone za- 
laniem, zwiedziła komisja starościńska, 
wydając na miejscu odpowiednie za- 
rządzenia. 3 

Strzał przez okno 
Eleonora Kuniejowa, mieszkanka 

wsi Krukle gminy trockiej, nie miała 
w swej chacie okiennic. Nikt zresztą 
z chłopów nie używa ich. Niema tak- 
że potrzeby zawieszania okien, gdy 
ząpała się Światło w izbie. 

Oświetlone okienko Eleonory Ku. * 
niejowej wziął sobie za cel ktoś ta- 
jemniczy. Wyczekał chwili, gdy krzą- 
tająca się kobieta przystanęła. Wów- 
czas padł strzał karabinowy, wymie- 
rzony celnie w głowę ofiary. Śmierć 
była natychmiastowa. 

Dnia tego błąkał się po wsi Jó: 
zef Kilinko, znany policji kłusownik. 
Atesztowano go, albowiem nie umiał 
wytłumaczyć swej obzcności. W jego 
zaś oddalonej chacie znaleziono ukry- 
ty karabin. Ale lufa nie wykazała śla- 
dów świeżego wystrzału. Mord we 
wsi Krukle pozostaje zagadką. 

NASIONĄ 
  

  

WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nssiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotke, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRÓDZKI 
Wiluo, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

CZASOPISMA 
й „Tygodnik Ilustrowany“ — nr. 14 za- 

wiera obfitą treść, na którą składają się fe- 
ljetony, artykuły i notatki z różnych dzie- 
dzin Życia. Mamy więc zajmujące artykuły, 
poświęcone Goethemu, twórczości Gustawa 
Morcinka, zbiorowi poezyj Kruszewskiej, — 
Doniosłe zagadnienia porusza w, artykule 
wstępnym Roman  Zrębowicz. świetny pi- 
sarz i historyk Artur Śliwiński pisze o 
Szwajcarji jako o idealnym wyrazie wolno- 
ści, swobód obywatelskich, z jakich. korzy- 
sta naród szwajcarski. K. Stromenger zajmu 
je się twórczością Haydna oraz referuje wy 
niki konkursu szopenowskiego w Warsza- 
wie. p 
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Przy astmie, chorobach serca, cierpie- 
niach piersiowych i płucnych, rachityzmie, 
powiększeniu gruczołu tarczykowatego i 
wolach, naturalna woda gorzka Franciszka- 
Józeia stanowi istotny środek, regulujący 
funkcje przewodu pokarmowego. Żądać w 
apt. i dr. 

  

PODATKI W KWIETNIU 
Ministerstwo Skarbu przypomina, że w 

kwietniu r.b. płatne są następujące podatki: 

1) do końca kwietnia r.b. — I-sza rata 
państwowego podatku gruntowego za rok 
1932. 

2) do dnia 15 kwietniar.b. — państwowy , 
podatek przemysłowy od obrotu, osiągnięte-- - 
go w marcu r.b. przeż przedsiębiorstwa han- 
dlowe I i Ił kategorji i przemysiowe od I do 
V kategorji, prowadzące prawidłowe księgi 
handlowe, oraz przez przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze; 

3) do 15 kwietnia r.b. — zryczałtowany 
podatek przemysłowy od obrotu dla drob- 
nych przedsiębiorstw w wysokości kwot wy 
mienionych w doręczonych nakazach .płatni- 
czych; 

4) do 15 kwietnia r.b. — państwowy po- 
datek przemysłowy od obrotu za rok 1931 
przez wszystkie przedsiębiorstwa handlowe 
i przemysłowe, oraz zajęcia przemysłowe i 
samodzielne wolne zajęcia zawodowe, w wy 
sokości kwot wymienionych w doręczonych 
nakazach płatniczych; 

5) do dnia I maja r.b. — państwowy po- 
datek dochodowy w wysokości połowy tej 
kwoty, która przypadła od wykazanego w 
zeznaniu dochodu osiągniętego w roku 1931, 
względnie połowy podatku, wymierzonego 
za poprzedni rok podatkowy, o ile zeznanie 
o dochodzie nie zostało złożone w terminie; 

6) do dnia 15 kwietnia r. b. — zaliczka 
miesięczna na poczet nadzwyczajnego po- 
datku od dochodu, osiągniętego przez nota- 
rjuszy (rejentów) pisarzy hipotecznych i ko- 
morników w miesiąciu marcu r.b.; 

7) do 20 kwietnia r.b. podatek od. ener- 
gji elektrycznej pobrany przez sprzedawcę“ 
energji elektrycznej w ciągu pierwszych 15 

dni kwietnia r.b., aż do 5 maja. r.b. — tenże 
podatek, pobrany przez sprzedawcę „energji 
elektrycznej w. czasie od 16 do 30 kwietnia 
roku. bież. ' 

Nadto platne są zaleglošci odroczorie i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 
kwietniu r. b. tudzież podatki,-na które płat 

y otrzymali nakazy płatnicze również z 
terminem płatności w tym miesiącu. — — 

Ofiary 
W. Cz. dla bezrobotnych zł. 5. 

Olga Gizbert - Studnicka na ratowanie 
Bazyliki zł. 10. 

Dyrekcja Gimnazjum im. Zygmunta - 
Augusta przesyła kwotę 50 zł. 90 gr. pozo- 
stałą ze składek nauczycieli i uczniów tu- 
tejszego gimnazjum na wieniec Š. p. ks. 
biskupa Władysława Bandurskiego i prosi 
o przeznaczenie tej kwoty na ochronkę im. 
ks. biskupa W. Bandurskiego. 

Kapitan Cywiński na T-wo Opieki nad 
Rodakami na Obczyźnie z przeznaczeniem 
na szkolnictwo polskie na Łotwie zł. 20. 
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WILENKA GROZI. 

Sytuacja na Wilence jest tego ro- 
dzaju, że wody stale przybywa, co na- 
turalnie grozi padmyciem kilku domów 
ną Sofjanikach i terenom niżej położo- 
nym wzdłuż koryta rzeczki. 

Poziom Wilenki jest wyższy niż 
Wilji, co wpływa na poziom rzeki. 

Mosty drewniane koło góry Zam- 
kowej i w ogrodzie Bernardyńskim ro- 
zebrane. 

SYTUACJA W POWIATACH 

Powiat Mołodeczański. - 
W dniu dzisiejszym w godzinach ran- 
nych wylała rzeka Wilja, zalewając о- 
koliczne pola i wsie: Słobódka i Ple- 
sza gm. lebedziewskiej. Komunikacja 
z wyżej wymienionemi wsiami odby- 
wa się zapomocą łódek. Woda przy- 
bywa o 10 cm. na godzinę. Przewiduje 
się konieczność dożywiania ludnosci 
tych wsi. Starosta powiatowy udaie 
się osobiście do miejsc zagrożonych. 

Powiat dziśnieński. Stan 
wody w Szarkowszczyźnie 3 m. 54 cm., 
w Hermanowiczach 5 m. 66 cm., w 
Dziśnie 5 m. 78 cm. Zator w Szar- 
kowszczyźnie stoi. Poziom wody w 
Hermanowiczach po rozbiciu ostatnie- 
go zatoru począł opadać o g. 19 w dniu 
6 kwietnia. Koło Powianuszek powstał 
zator. 

Powiat wilejski. Rzeka Wi- 
lja ruszyła w górnym biegu w dniu 6 
kwietnia między godź. 1 a 2-gą, w o- 
kolicy zaś miasta Wilejki o godź. 5-ej. 
Stan wody koło mostu w Wilejce wy- 
nosił o godź. 7 — 1 m. 72 cm., a o g. 
14 — 2 m. 30 cm. ponad stan normal- 
ny, czyli przybór wody w ciągu godzin 
siedmiu wyniósł 58 cm. Most został 
nieznacznie uszkodzony, jednak niebez 
pieczeństwo po usunięciu zatoru nie 
zagraża. Na pozostałych rzekach pły- 
nie kra, tworząc mniejsze lub większe 
zatory usuwane bezzwłocznie przy po- 
mocy oddziałów ratowniczych. Naogoi 
sytuacja koło mostów opanowana, cho 
ciaż dwa mosty na rzece Narocz we 
wsiach Kraśnicy i Naroczu są zagro- 
żone poważnie. W akcji usuwania lo- 
du w Kraśnicy i około mostu w Wilej- 
ce biorą udział saperzy K. O. P., a do 
Narocza wysłano oddział straży ognio- 
wej z Wojstomia. Starosta wyjeżdża 
do Narocza w celu zorjentowania się w 
sytuacji na miejscu, wobec możliwości 
koniecznego ewakuowania  mieszkań- 
ców zaścianka Morgi. W Wiłejce usu- 
nięto z mieszkań 5 rodzin z inwenta- 
rzem, gdyż budynki zostały zalane 
wodą. ч į 

Powiat oszmiański. Lody 
na rzece Wilji ruszyły. Staa wody wy- 
nosi ponad poziom normalny 2 m. 50. 

Powiat brasławski. Na 
rzece Dzwinie ruszyły lody, przyczem 
wysokość wody wynosi 3 m. 10 cm.— 
W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 
wody © 1 metr. : 

DŹWINA RUSZYŁA. ; 
Z Dzisny donoszą, iž na terenie po- 

wiatu ruszyła rzeka Dźwina. W szere- 
gu wypadków na Dźwinie potworzyły 
się wielkie zatory, które usuwane są 
przez oddziały saperów przy pomocy 
środków wybuchowych. Stan wody na 
„Dźwinie wynosi 5,60 m. Wobec groźby 
powodzi, zarządzono najostrzejsze Środ 
ki przeciwpowodziowe. Woda na rzece 
z każdą godziną podnosi się. 

ZATOR POD BIELICĄ 
Spływający lód z Mołczadzi utwo- 

rzył na Niemnie pod Bielicą wielki za- 
tor lodowy, który zagraża bardzo po- 
ważnie mostowi. Lód pokrył przyczółki 
mostowe. Poziom wody wzrósł o 3 m. 
36 cm. Poniżej mostu Niemen skuty | 
jest jeszcze lodami i dlatego nie ro- 
żna rozbijać utworzonego zatoru. Na 
miejsce przewidywanej katastrofy wy- 
jechał p. starosta H. Bogatkowski, inż. 
drogowy p. Orlecki, d-ca plut. pionie- 
rów 77 pp. p. kpt. Grzywacz i powia- 
towy kmdt. P. P. komisarz Dedeszko- 
Wierciński. Akcję ochronną prowadzi 
wojsko, straże ogniowe, oddziały Zw. 
strzeleckiego, oraz zmobilizowane na 
miejscu społeczeństwo. 

MOST NA NIEMNIE 
POD OGRODNIKAMI. 

Na przestrzeni 1 i pół kilometra od mostu 
pod Ogrodnikami woda z lodu już oczysz- 

czona., Katastrofa mostowi nie zagraża. Po- 
ziom wody ponad stan normalny wynosi po. 
nad 2 metry. - 

LODY SCHODZĄ. : 
Dziś na Dzitwie, żyżmie i Gawji lody 

częściowo już ruszyły. Stan wody normalny. 

Na Lidziejce notuje się dalszy spadek wody. 
Na polach Śniegi już stopniały, w lasach 
jeszcze się utrzymują. į 

ZATORY NA SZCZARZE. 
W Stołpcach na rzece Szczarze utworzył 

się zator przy moście drogowym (drewnia- 
nym), który usunięto przy pomocy oddziałt: 
saperów. W pow. szczuczyńskim na Niemnie 
lód popękał już o godzinie 10-tej z rańa, pó- 
źniej ruszyła kra pojedyńcza. Ч 

Dotychczas sytuacja przedstawia się 'za- 
dawalniająco. Katastrofę powodziową mogą 
spowodować jedynie dłuższe deszcze i mo- 

żliwy w związku z tem gwałtowny przybór 
wody. 

WYLEW NIEMNA. 
Niemen ruszył na całej przestrzeni. Zato- 

ry lodowe zniszczyły kilka przyczółków то- 
stowych, oraz zniosły jeden most w pobliżu 
miejscowości Hancewicze Małe. Woda w ki!- 

kunastu miejscach pozałewała pola i budynki 
włościańskie. 5 

   



  

4 s- 120 
  

H-ga rewja kolejowa 
w Ognisku 

Dowiadujemy się, że już od szeregu dni 
w Ugnisku Kolejowem odbywają się próby, 
drugiej, nowej Rewji Kolejowej z całkowicie 
nowym zespołem, który został skompletowa- 
ny z najzdolniejszych i najbardziej utalento- 
wanych miejscowych Sił. 

Program obfituje w moc tryskających hu- 
morem numerów ilustrowanych najświeższe- 
mi i najładniejszemi melodjami sezonu, jak 
również obfituje w moc dowcipów o charak- 
terze wileńskim (regjonalnym). Całość za- 
powiada się nadzwyczaj efektownie. 

Rewja będzie składała się z 20 numerów, 
w której wezmą udział: p.p. Biszewska, Tcho 
rzanka, Rymkiewiczówna, Świętochowski, 
Szemberg, Rewkowski, Radwan, Konstanty- 
nowicz, Emjot, Jaszczyński, Lwicz i inni. Po- 
szczególne kierownictwo rewji obsadzone zo 
stało w sposób następujący: Literackie i mu- 
zyczne: p.p. Świętochowski i Emjot. Confe- 
rencjer i dekoracje p. Szemberg. Tańce p. 
Radwan i techniczne p. Lwicz. 

Spodziewać się przeto należy, że publicz 
ność wileńska pamiętająca piękną, pierwszą 
rewję kolejową; z wielką niecierpliwością 
będzie oczekiwała drugiej rewji i tłumnie po- 
śpieszy. 

Całkowity dochód z powyższej imprezy 
przeznaczony zostaje na cele kulturalno-0- 
światowe Ogniska. 

Rewja ukaże się prawdopodobnie w pier- 
wszej połowie m-ca kwietnia, o czem nastą- 
pią jeszcze dodatkowe wzmianki w gazetach, 
a teraz pozwolimy sobie wszystkich naszych 
sympatyków i drogich nam gości pożegnać 
słowami: do zobaczenia na premierze w 
Ognisku!!! L—wicz. 

Wynalazek Sawant'a 
CO MÓWI WYNALAZCA O SWYM 

APARACIE. 
Przed kilku dniami podaliśmy wiadomość 

o sensacyjnym wynalazku lotnika francuskie- 
go Sauvanta i jego Śmiałej próbie, jakiej 
poddał się w celu przekonania się o wartości 
wynalazku. 

Wyczyn połegai na tem, że Sauvant pra- 
gnął wykazać, iż może zbudować kabinę dla 
lotnika z takiego materjału, że upadek samo- 
łotu nawet ze znacznej wysokości nie grozi 
lotnikowi katastrofą. 

Ponieważ nietylko w świecie lotniczy:n, 
wśród specjalistów, lecz i we wszystkich ste 
tach, wypadek ten wywołał wielką sensację, 
którą zajmuje się szczegółowo prasa świało- 
wa, nie od rzeczy będzie przytoczyć wyjaś- 
nienia, których udzielił Sauvant bezpośred- 
nio po dokonaniu swej próby. 

Według własnych słów Sauvant'a, zu- 
chwała podróż przedstawiała się w sposób 
następujący: 
— Postanowiłem dokonać próby już przed 

kilkunastu dniami. Gdy wszystko było go- 
towe, prosiłem o udział w próbie przedsta- 
wiciela władz — burmistrza , miejscowości, 
w której dokonana została próba, oraz kil- 
ka innych osób. W pewnej chwili strąco- 
no mnie na moją prośbę w przepaść, mającą 
około 200 metrów głębokości. Znajdowałem 
się wówczas w swym aparacie. Zarówno 
aparat, jak i ja sam nie doznaliśmy żadnego 
„uszkodzenia, co. dowodzi, iż mój wynalazek 
posiada wszelkie cechy realne. 

Na zapytanie, dlaczego Sauvant dokonał 
próby w tak niezwykłych warunkach, każąc 
wtrącać się w przepaść, śmiały lotnik odpo- 
wiedział, iż uczynił to z wielkiej rozpaczy, 
dotąd bowiem, ile razy próbował odbyć ta- 
ki lot w warunkach normalnych, to znaczy 
z lotniska, policja zawsze przeszkodziła w 
ostatniej chwili, uważając, że próba tego ro- 
dzaju jest czemś niezwykle karkołomnem. 
Nietylko zresztą policja, lecz i moi najbliżsi 
— mówi Sauvant — próbowali powściągnąć 
mię od zamiaru wypróbowania aparatu, uwa- 
żając, że próba tego rodzaju będzie bardzo 
niebezpieczna. Wszystko to jednak podnieci- 
ło moje nerwy tak dalece, że postanowiłem 
dokonać spadku za wszelką cenę. 

Właściwy moment próby polega na tem, 
że dostawszy się na swym aparacie na 
szczyt wzgórza, odjąłem od samolotu nietyl- 
ko silnik, lecz i skrzydła, a zamiast silnika, 
wziąłem znacznej wagi szyny kolejowe. Za 
szynami dopiero znajdował się aparat mego 
wynalazku, składający się z kabiny o po- 
dwójnych stalowych płytach. Kabina zaopa- 
trzona jest w zderzaki i tak spojona nitanii, 
że daje możność pewnego zabezpieczenia 
lotnika. Ponieważ drzwi kabiny posiadają 
specjalną sprężynę, przy której pomocy lot- 
nik może je zamknąć każdej chwili, więc wła 

- ściwie pilot w tej kabinie zamknięty jest her 
metycznie, niby nurek podczas pracy. Ani 
pożar , ani wybuch, nie są w stanie uszko- 
dzić kabiny. Widać więc z tego, że wyna- 
lazek swój oparłem na zasadach hydrauliki. 

W chwili, w której zepchnięto mnie w 
przepaść, maszyna przewróciła się kilka razy 
i potem dopiero zwaliła się w przepaść. Gdy 
ja spadałem, przedstawiciele władz i bliscy 
ini ludzie, biegli ku wylotowi przepaści, prze 
świadczeni, że w kabinie znajdą już tylko 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Długo walczył z myślami Borys 

Ogniow, a oczy jego przechodziły ko- 
lejno z listu matki, na fotografję nie- 
znajomego sobowtóra i wreszcie za- 
trzymały się na własnem odbiciu w lu- 
sterku. 

Uczucia jego były sprzeczne: czy 
miał iść za radą i ostatnią prośbą mat 
ki i walczyć do końca, nie poddawać 
się złemu losowi? A ryzyko, że wy- 
bieg, maskarada, którą chciał zrobić 
zostanie wykryta? Więc cóż stąd —- 
przecież zawsze jeszcze czas będzie 
na skończenie porachunków z życiem, 
na to nigdy nie jest zapóźno! A może 
ta właśnie jego chęć samobójstwa nie 
jest niczem innem, jak tchórzostwem. 

Borys Ogniow nie chciał być tchó- 
rzem i umiał spojrzeć prawdzie w o- 
czy: tak, był tchórzem, ale teraz widzi 
jasno, że życie obok rozczarowań i nie 
szczęść zsyła pociechę i pomoc. Dziś 
przecież nie mógł się skarżyć na los! 
\/ kasynie wzbudził ogólną zazdrość, 
a potem ta teka — ta legitymacja... 

— Myślisz, że to byłoby oszustwo? 
— mówił do siebie, rozgórączkowany. 
-— Ależ to będzie rola, debiut artysty- 

czny. jeżeli mam talent, jeżeli mam 
siły do życia i do walki, to zwyciężę. 
Niedołęstwo będę musiał okupić śmier- 
cią. Dlaczego nie miałbym skorzystać 

E A a i a a ali a ЗЯЗ 

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

trupa. Jakież było ich zdziwienie, gdy po 
otwarciu drzwi kabiny, wyszedłem nietylko 
żywy, lecz nawet bez jakiegokolwiek okale- 
czenia. jJakkołwiek próba powiodła się cai- 
kowicie, wyznaję, że byłem wyjątkowo zde- 
nerwowany. Nie znaczy to, że bałem się 
śmierci, gdyż co do tego miałem zupełną 
pewność, iż wynalazek mój nie zawiedzie. 

Nie była to pierwsza moja próba tego 
rodzaju. Pragnąc zdobyć zupełną pewność 
co do wytrzymałości kabiny na uderzenia, 
ułokowałem się przed niedawnym czasem w 
tej samej kabinie i pozwoliłem, aby najechał 
na mnie samochód ciężarowy, jadący ze 
znaczną szybkością. Skutek zderzenia byl 
taki, iż miałem wrażenie, że siedzę na stai- 
ku, który bądź wjechał na skałę, bądź też 
uderzył o inny statek. Wówczas nabrałem 
przekonania, że nawet na wypadek narusze- 
nia zewnętrznej powłoki kabiny, wewnętrzną 

SPORT 
OSTATNIE SENSACJE SPORTOWE. 

Największą sensacją sportową, a wypły- 
nęło ich kilka naraz w przeciągu ostatnich 
kilku dni, jest niewątpliwie zawieszenie w 
prawach amatora genjalnego fińskiego biega- 
cza, mistrza nad mistrze, Nurmiego. 

Na odbytem w Berlinie posiedzeniu Mię- 
dzynarodowego Zw. Lekkoatletycznego za- 
wieszono wielkiego Fina w prawach amato- 
ra, a cały materjał obciążający przekazano 
iederacji fińskiej, do wydania ostatecznej de- 
cyzji. 

Tak więc po Ladoumeque'u (francuski re- 
kordzista świata) i Petkiewiczu przyszła ko- 
lej na Nurmi'ego, przyjdzie i na innych. — 

  

pozostanie nieuszkodzona. Jestem przekona- Wzięto się energicznie do tuzów sportowych, 
ny, że wynalazek mój zabezpieczy aeroplany demaskując ich „amatorstwo* do dolara w 
całkowicie przed niebezpieczeństwem  kata- 
strofy. 

Oczywiście, eksperymenty tego rodzaju 
kosztowały mię sporo zdrowia. już parokrot 
nie złamałem nogę. Że jednak moje kości 
zrastają się bardzo łatwo, więc nic sobie z 
tego nie robiłem. 

a Radjo wileiskie 
Piątex, dnia 8 kwłatnia 193! v. 
11.8 Sygnał czasu, 
14,15 Utwory Ryszarda Wagnera (płyty) 

w drugiej częsci koncertu występ Ordouki 
i Lopka. 

15,15 Kom. z Warszawy. 
15,25 Odczyty dla maturzystów z Wac- 

szawy. 
16.10 „Czarod iejska podrė: malej Jasi*— 

słuchowisko pióra Wandy Kluczyńskiej. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy, 
17,10 „Najnowsze pojęcia o budowie 

Wszechświata — odczyt wygłosi d. Stanis- 
ław Szeligowski. . Traasm. na wszystkie pol- 
skie stacje. 

22,15 „Artur Górski" — feljeton z War- 
szewy — wygłosi Władysław Korycki. 

22,30 Kom. 1 muzyka taneczna ż Warsz. 

"RATUICIE 

ZIOŁA Z GÓR HAR 

rek, kamieni żółciowych, 

Cena 4, pudełka 1,60 zł.   

  

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
15% CHORÓB POWSTAJE Z POWODU OBSTRUKCJI. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych 
chorób — zanieczyszcza krew 

SŁYNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie) są dobrym środkiem przeczyszcza- 

jącym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm i 

apetyt. ZIOŁA Z GÓR HARCU Dra LAUERA usuwają cierpienia wątroby, ne- 
cierpienia hemoroidalne, 

głowy, wyrzuty i 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

postaci... zwrotu kosztów podróży itp. 
Zarządzono generalną czystkę. Na Olim- 

piadzie w Los Angeles urzedować będzie spe 
cjalna komisja, której zadaniem będzie badać 
amatorstwo zgłaszonych zawodników. Wąt- 
pliwych czeka dyskwalifikacja. 

Skończą się dobre czasy. Sonia Henie, 
Nurmi, Ladoumeque, Petkiewicz, a zapewne 
i wielu, wielu innych (kto wie, może i nasz 
„Kusy”), przejdą do obozu zawodowców. 
Będą biegać lub ślizgać się dalej, otrzymując    

za to zgóry ufnówiony ryczałt. Nikogo to 
nie oburzy, a przynajmniej nie będzie 
szwindli. 

Wiadomość o nagłym wyjeździe do A- 
meryki zdyskwalifikowanego Petkiewicza ma 
też posmak sensacji. Co spowodowało ten 
nagły wyjazd? Czyżby pojechał po dolary? 

Niemniej sensacyjnie brzmi wiadomość ze 
Zgierza. Na zawodach pływackich w tamtej- 
szej pływalni, mistrz Bocheński (A. Z. S.), 
wyrównał rekord światowy  Weismillera w 
setce stylem dowolnym, uzyskując czas: 
57,4 sek. 

Czyż to nie sensacja? 
A czyż nie sensacją był nokaut Konarda 

na niedzielnym meczu bokserskim Estonja- 

Wilno? (t.) 

ZDROWIE! 

i tworzy złą przemianę materji. 

CU DRA LAUERA 

pobudzają 

reumatyzm i artretyzm. bóle 
liszaje 3 

podwójne pudełko 2,50 zł.   
Konkurs 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie 

ogłasza niniejszem konkurs na stanowisko 

Kwestera w skarbnika 
Uniwersytetu (li kategoria, Villi stopień służbówy), 

do obięcia od dnia 1 czerwca 1932 r. 

Pedania, adresowane do Rektoratu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilńie, zio- 

żyć należy do dnia 27 kwietnia r. b. włącznie. Do podania trzeba dołączyć orygi- 

nały lub uwierzytelnione odpisy metryki, dowodu obywatelstwa polskiego, Świade- 

ctwa dojrzałości szkoły Średniej ogólno - kształcącej, Świadectwa  stwierdzające- 

go wykształcenia fachowe rachunkowo - kasowe, świadectw z ewentualnie odbytej 

dotychczasowej służby państwowej, samorządowej, lub prywatnej. 
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Dźwiękowe Dziśł 

Kino Najnowszy Przebój Polski 

HELIOS 
kino 

Wkrótce: „Aniołowie Piekła" Najpotężn. arcydzieło stuleci, 

Ceny zniżone; na 1 seans Balkon 50 gr. Parter 80 na pozost. seense Balkon 60 gr. Parter od 1 zł 

gł Jez Ksbusz, Zosia Mirska, Stefan Regulski, Rzdzio Filewski. Arcydz. to jednocz.demonstruje w Warsz 
„Styl.wy“. Nad program dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolcne. Początek o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

którego wykonanie kosztowało 4000.000 dolarów 

Reż. Aleksandra Ford. * Kierown. 
literackie red. T. Копсгус, W rol. 

  

Dźwiękowekino 

HOLLYWOCD 
Mickiswicza,22 

tel. 15-28 

Dziś! Król komików BUSTER KEATOŃ w arcy wesołej komedji 

  

USTER $ 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 

dźwiękowej p. t. 

ŻENI 
Początec o godz. 4, 6. 8 i 10,15. 

Na I-szy Seans ceny znacznie zniżone, 
  

  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

   
weng 

Dziśł Niewidziany dotychczas 100 proć, cud o film dźwiękowy Paramountu p. t. „ 

KLĄTWA RODU KARDARYNÓW 
Nieszmowity dramat miłości i zemsty. Tajemniczy przepych zagadkowego wschodu na tle tragicznych 

nieporozumień t potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą znakomita chińska gwiazda Anna May 
i Sessue Haykawa. Nad program: Przepyszne dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc 

Początek sesnsów o g dz. 4, 6, 8i 1030, w dnie Świąt. o godz, 2-ej. 
normalne. 

  

Nigodwołzinie ostatnia 2 dni! 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel.5-28, 

Poczatek o godz. 2-2į. 

Ze względu na całość artystyczną filmu u 

Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, który 

wytwerzył przełom w dotychczasowym szablonie tilmów polskich | os i = 
Realizacji genjalnego reżysera JUZEFA LEJTESA, twórcy filmów „Hurzgan* i „Z dnia na dzień”, 

Bilety bonorcwe nieważne. 
prasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 
2, 4, 6, 8 i 10.15. 

  

BIE POLA 

  

  

  

  

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze jubileuszowe arcydzieło reżyserji Harry Peela p. t. 
'więkow: = + 

SEA YGOBNI WŚRÓD APASZÓW STYLOWY" $ZEŚĆ T й = 
z Е przepiękny salonowo-erotyczny dramat w 12 akt. Z cyklu „Białych Niewolnic*. W rol. gŁ Harry Peel i Davy 

Wielka 36 Holm. Nad pr: gram Król humoru Harrołd Lloyd p. t. Haroldek Prezydentem komedia w 4 akt. 

Daś! Najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Eryka Pommera p. t. 

аТО BOABY NAD Ą4ONTE-GARLO m 

p AAS # W rol. gł Sary Maritza,” Hans Albers i słodka Liliana Heye icki. jąca dźwięk pea miłosna. rol. gł. Sar ar i 

NSS Šu AG S Nad program; Dźwiękowa aukos komedja Fiejszera.     
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAL AA MA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASASAAAAAAAAAAAAAAAA AAA, 

= 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  

  

  

ZAWIADOMIENIE 
ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
został przeniesiony na 

ul. Wileńską Nr. 26. 
Posiada meble własnego wyrobu trwa- 
łe i tanie. Poleca się łaskawej pamię- 

ci Sz. Kljenteli. 
оо 

’_\ 

Naležy zapamię- SŁOWA ‘ 
tać, że do я 

Nekrologi, komunikaty 

ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 
najwygodniej umieszczać 

za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. €arbarska 1. tel. 82. 

Kosztorysy na kaźde żądanie 

HABEGEKEWKKUSEWGKAKEGREWAMAA o romawocacznaae 
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z pomocy Wierszynina, aby wypłynąć 
z tej toni, w którą wepchnięto mnie 
niewinnie? 

Zwolna myśl przeistoczenia się w 
innego człowieka, stawała mu się co- 
raz bardziej bliską i ciekawą. 

— Popełniam bezprawie, przestęp- 
stwo, dobrze! Ale czy istnieje teraz 
prawo? Czy wobec mnie liczono się ze 
sprawiedliwością i prawem? 

Zdecydowanym ruchem 
browning-do szuflady. . 

— Jeszcze nie jesteś mi potrzebny! 
— zaśmiał się głośno. 

Długo nie mógł zasnąć obmyślając 
szczegóły „postępowania. 

Słońce opromieniało cały ubogi po- 
kój, a za oknami odwilż wydzwaniała 
swą wesołą melodyjkę, kiedy Ogniow 
obudził się z głębokiego snu. Ubierając 
się i przygotowując śniadanie, kończył 

układanie rozpoczętych wczoraj pla- 
nów. 

A więc miał jechał na południe, po- 
prosi tam o pracę na wsi lub w małem 
miasteczku, aż dopóki nie ustali sobie 
reputacji. Teraz należało przygotować 
się do tego rodzaju pracy, jaka mogła 
go oczekiwać. Borys musiał przyznać 
się sobić, że niezbyt się orjentował w 
dziedzinie gospodarki wiejskiej. 

Długo wybierał książki i broszurki 
w księgarni państwowej. Zakupił sto- 
sy książek: były tam broszury Stalina, 
mowy Lenina o kooperacji, „katechizm 
komunisty', „droga leninizmu ', trakta 

wrzucił 

ty o „sowchozach“, o zasiewach, o tra- 
ktorach, o walce z „kułaczestwom'. 
Szukał też wiadomości z poszczegól- 
nych gałęzi gospodarstwa wiejskiego: 
o karmieniu krów, o pasiekach i t.d. 

Zaczęły się dni żmudnej pracy. Czy 
tał, studjował raczej wszystko, co 
mógł zdobyć, notował to, co mu się 
mogło przydać w pracy, którą obrać 
zamierzał. 

Tak minął tydzień. Czarny zarost 
okrywał jego niegoloną od siedmiu dni 
twarz. Z uczuciem zadowolenia przy- 
glądał się swemu odbiciu w lusterku, 
po ostrzyżeniu brody według wzoru na 
fotogratji. Podobieństwo było teraz ra- 
żące. 

Po dwóch tygodniach nadszedł 
dzień ostatni maskaradowych przygo- 
towań! Borys kupił u optyka rogowe 
okrągłe okulary, poprawił kształt bród, 
ki u fryzjera i przyznał sam przed so- 
bą, że doskonałe podobieństwo z fo- 
tografija na „Partbilecie nr. 77777“. 

Teraz zaczął się wybierać w po- 
dróż. Z wygranych pieniędzy pozosta- 
ło mu sześćset rubli. Sumę tę użył na 
kupno walizy, skórzanej kurtki i biletu. 
Po trzydniowem dyżurowaniu na dwor 
cu miejskim, zdobył się na krok ryzy- 
kowny, zakupując miejsce w „miękkim 
wagonie”, co podrywało poważnie je- 
go finanse. 

24 marca przyjechał na dworzec 
Kurski, już nie Borys Ogniow, ale An- 
drzej Wierszynin. 

  

Z uczuciem ulgi, pomieszanem Zz 
lekkim niepokojem, zajął Borys miej- 
sce w „miękkim wagonie”, idącym z 
Moskwy do Odesy. Wiosna nie ociąga- 
ła się tego roku, sypiąc hojnie swe ra- 
dosne dary. Śnieg zniknął bez śladu, 
a ziemię pokryły kobierce zieleni i 
kwiatów, rozsiewając ożywcze zapa- 
chy. Na tle przezroczystego błękitu go- 
niły się figlarne obłoki, lekkie i zwiew 
ne, jak mgiełki. Na dachach sejmiko- 
wały zawadjackie wróble, ciesząc się z 

wiosny. 
Sąsiedzi Borysa inżynier i kobieta 

byli rozmówni i mili. Wkrótce wszy- 
scy pasażerowie zawarli znajomość i 
umilali sobie podróż pogawędką, czę- 
stowali się wzajemnie zapasami, wzię- 
temi na długą drogę, na stacjach cho- 
dzili pić herbatę. 

Za Kurskiem klimat był znacznie 
cieplejszy. Mijano wieczorem o zacho- 
dzie słońca, miasto to, osiadłe pośród 
gór, bieliły się zdaleka mury domów, 
złocone kopuły cerkwi odbijały ponso- 
we promenie słońca... ciemna wstęga 
rzeki opasywała mury Kurska. Uroczy- 
sty, głęboki i wzruszający dźwięk 
dzwonów, które już niedługo zamilknąć 
miały, rozbrzmiewał z ciszy wieczoru. 

Pociąg zadudnił na moście i wpadł 
pomiędzy drzewa, a las zasłonił pięk- 
ne miasto i góry i malowaną rzekę. 

Nawet w drodze Borys nie pozwa- 
lał sobie na próżnowanie. Gdy zmęcze- 
ni całym dniem, spędzonym w pocią- 

REWON TNS ADA es 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. 

    

= „O me amas — Ё ań 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się : 

działki ietniskow 
terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

wYYYVYYVYVYYYYYYEYYYYYVYVYYYYYYVYYYYYYYYVYTYVYVYVYYYVYVYVYT 

dogodnym dla kąpieli 

  
LICYTACJA 

W dniu 14. IV. 1932 roku o godzinie 
10-ej przy magazynie Komendy Wojewódz- 
kiej P. P. w Wilnie ul. św.-Jańska 3 odbę- 
dzie się sprzadaż w drodze ustnego prze- 
targu publicznego 32 sztuk siodeł, zbędnych 
dla P. P. 

Siodła powyższe można oglądać w dniu 
licytacji. 

CZY WIESZ, 
że możesz zapisać się na członka Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców w Wilnie. 
Udział wynosi tyłko zł. 25 — płatnych ratami. 

CZY WIESZ, 
że jako członek, zakupując w sklepach Powszechnej Spół: 

dzielni Spożywców: 

Z powodu przenosze- 
nia się do nowego lo- 

kalu przy ul. 

Mickiewicza 1 m. 11 

- GABINET 
Dr. Kenigsberg Kosmetyki tedik“ 
choroby skórne, wene. LecZniczej ,, Ё 
ryczne i moczopłciowe J. Hryniewiczowej 

DRE = będzie zamknięty od 
Mickiewicza 4 11 do 17 kwietnia. 

tel. 10-90. — 
Przyjm. od 3—12 i 4—8AAAAAAAA4AAAAAA4A4AB. 

HMI GT] 
Kosmety ka uwaa 

a Ochmistrzyni 
6 A B į N ET w starszym wieku po- 

szukuje posady. Wy- 

Racjonalnej 
kwalifikowana. Zna się 

t 3 kosmetyk 15a" ownie na kuchni 

leczniczej 
Wymagania skromne, 

WILNO, 
Ostrobramska 22—11 

Mickiewicza 31—4 
od 10 — 14. 

kobiecą - 

Urodę 
AAAA AAAA AAABAAANA AI 

koneza __LoKale 
mali, odświeża, B3AWA 'WYWVYYYYYVYVYYYYFYY| 
jej skszy i braki, Masaż Pokó 
kosmetyczny twarzy, sachy, Śp, dia sa: 
Masaż ciała, elektrycz- motnego do wynajęcia 

ny, wyszczaplający (Par | udwisarska 1 m. 12. nie). Ney TW 7 
na* według prot. Spah- са 
la. Wypadanie włosów, | 2 wynajęcia 
łnpież.  Iadywidnalne lokal nadający się na 
dobieranie kosmetyków biuro handlowe, bank, 

  

AAAAAMAALAAAAAAAAAA/ 
ZA RER 
Lekarze 

2A444444444444444441 
  

  

  

    

do każdej cery. Ostat- klub lub ognisko przy - 
„nie zdobycie kosmety. ul. Wileńskiej Nr. 20. | 

ki racjonalnej. 
Codziernie od g. 10—8 

      

W. ż. P. 43 KuPno 

i SPRZEDAŻ 
POPIERAICIE RRT 

Sztucer L.0.P. 6 strzałowy „Marnli- 
cher - Schónaner* kal. 
6 i pół m. m., prawie 
nowy, tanio do sprze- 
dania. Wiadomość w 
Adm.  „Słowa* pod 
„Sztiicer*. 
PYYYYYYYYYYYYYYYYYYN 

Różne 
FWYYYYYTVYYYYYYVYVYY" 

    

hojnie wspartej przez 
sklep Ne 1 ul. Kalwaryjska Ne 2. ogłoszenie brakuje je- 

„” » 2 „ Jagiellońska „ 1. szcze 75 zł. na osiate- 
» „ 3, Kalwsryjska „62. czne opłacenie msszy- 

„4 „ Ostrobramska „ 29. ny — Tow. Pań Miło- 
otrzymujesz nie tylko towar dobry : tani, ale otrzymujesz 
przy podziale rocznej nadwyżki z w ro 

dokonanych zakupów. 
Spožywcy, łączcie się i zapisujcie się na członków 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wilnie. 

Zapisy przyjmują wszystkie sklepy 
ZAAAAAAAAAAAAAŚADA AAAA AAAA DAAAAAADAAAŁAŁAAAŁAAAŁAAAŁDAA AAA AAA 

gu, podróżni pogrążyli się w drzemkę, 
lub przeglądanie gazet i miesięczni- 
ków, nowy pseudo-Wierszynin studjo- 
wał papiery, znalezione w tece swego 
sobowtóra. W Charkowie pociąg stał 
dwie godziny. Skorzystano z długiego 
postoju, by zwiedzić miasto. Oglądano 
czternastopiętrowy „dom przemysłu”, 
spacerowano po ulicach, parkach, aby 
rozprostować zmęczone nogi. I znów 
wagon zaczął kołysać pasażerów w 
takt niemilknącej i jednostajnej melo- 
dji kół. Tłumiony przez miękkie po- 
duszki i sztory, każdy dźwięk zdawał 

się dolatywać z daleka... daleka, tylko 
ostry gwizd lokomotywy wstrząsał ner 
wami, gdy pociąg kołysząc się mocniej 
i sapiąc głośno, podchodził do stacyj. 

Wreszcie nadszedł wieczór przyjaz- 
du do Odesy. Nowi znajomi pożegnali 
się serdecznie i Borys — Andrzej po- 
został sam, ze swą walizą w ręku na 
peronie odeskiego dworca. 

— Macie tu jakie hotele? — zapy- 
tał dorożkarza. . 

— A jakżesz, obywatelu, wiadomo! 
A do którego chcecie jechać? 

— Wszystko mi jedno. 
— Ot, zawiozę was, obywatelu do 

na Preobrażeń- 
numery, a 

„Wiejskiej gospody“ 
skiej. Mają oni tam wolne 
i niedrogo wezmą — za trzy ruble, do 
staniecie taki pokoik, 
nie marzyliście! 

— Dobrze! Jazda. 
Dorożkarz zacmokał, zamachał ba- 

że o lepszym i 

  

sierdzia św. Wincente- 
go a Paulo uprzejmie 
przeto prosi o pomoc, 
by zapewnić przysz- 
łość biednej wdowy i 
jej córeczek. 
————— 

: 
Wdowie H. 5. 

t procentowy od 

Spółdzielni 

tem i koń ruszył drobnym kłusem, 0- 
mijając oświetlone, kolorowe tramwaje 
i autobusy. Na chodnikach roili się 
piesi. Pogoda była piękna i ciepła. 
Na niebie wisiał wąski sierp księżyca. 

Podróżny zobaczył księżyc z pra- 
wej strony i ucieszył się: „dobry znak* 
— pomyślał. 

Minęli sobór i zatrzymali się przed 
dużym hotelem. Borys wszedł i zażą- 
dał numeru. Rządca zapewniał, że nie 
ma wolnych numerów, ale dowiedziaw 
szy, że gość przybywa z Moskwy, jako 
delegat, odzyskał pamięć i znalazł mo- 
mentalnie pokój niezajęty, do którego 
zaprowadził Borysa, prosząc go uprze- 
dnio o jakiś dokument. 

fPokój był dosyć czysty i przytul- 
ny. Numerowy przyniósł czystą pościel 
i przygotował łóżko. Herbaty nie moż- 
na było dostać na miejscu, więc Borys 
musiał wyjść do pobliskiej „partyjnej 
kawiarni, wychodząc spojrzał па 
drzwi — widniała na nich siódemka. 

— W ostatnich czasach siódemka 
przynosi mi szczęście! — zaśmiał się 
głośno. — Pewnie i teraz przepowiada 
mi coś dobrego! 

Ulice były gwarne i jasne. Wszyst 
ko uspasabiało go jaknajlepiej, a chęć 
popełnienia samobójstwa odleciała da- 
leko. Z uczuciem zadowolenia i spo- 
koju zasypiał wieczorem na niezbyt wy 
godnem łóżku hotelowem. 

(D. С. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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