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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Hindenburg ponownie wybrany. — 

Zwycięstwo Hitlera. — Obok znajdą 
nasi czytelnicy dokładne wyniki nie- 
dziełnych wyborów. Wyniki te są bar- 
dzo znamienne zwłaszcza, że jesteśmy 
w przedednin wielkiej batalji o władzę, 
w Niemczech, która rozegra się pod- 
czas wyborów do Sejmu pruskiego. 

Wybór Hindenburga na prezydenta 
Rzeszy był z góry do przewidzenia, na- 
tomiast dla wielu niespodziankę spra- 
wił wzrost głosów oddanych na Hitle- 
ra, który do powtórnego głosowania 
stanął tylko ze względów demonstra- 
cyjnych. 

W dniu 13 marca podczas pierw- 
szego głosowania Hindenburg otrzymał 
18,650.730 (49,6 proc.) głosów, Hit- 
ler zaś 11,339.255 (30,1 proc.) W u- 
biegłą niedzielę oddano na Hindeabur- 
ga 19,359.642, na Hitlera 13,417.460, 
czyli na Hiadenburga oddano o 708912 
głosów więcej, niż w marcu, na Hitlera 
zaś © 2,078.175. — Różnica zbyt jas- 
krawa, aby nie widzieć, że Hitler stale 
i stopniowo zdobywa sobie wpływy. 
Gdyby wykreślić krzywą wzrostu wpły 
wów Hitlera na podstawie danych z 
plebiscytów, które w ostatnich dwóch 
latach odbyły się w Niemczech, linja 
ta stale będzie szła w górę. O ile po- 
między stanem z roku powiedzmy 1926 
a rokiem 1930 w tym wykresie będzie 
olbrzymi skok, o tyle dalej wzrost 
wpływów _nar.-socjalistów postępuje 
wolno, ale stale naprzód. To systema- 
tyczne rozszerzanie się jest właśnie 
bardzo znamienną wskazówką co do 
przyszłości politycznej Niemiec. Bez 
żadnej przesady można powiedzieć: 
przyszłość Niemiec leży w rękach Hit- 
lera, niedalej jak za pół roku będzie 
on_ decydującym czynnikiem i. władzę 
zdobędzie w drodze legalnej, bez prze- 
wrótu czy zamachu stanu, o który sta- 
łe go pomawiają socjaliści. 

Za dwa tygodnie odbędą się wy- 
bory do Sejmu Pruskiego. Prusy były 
dotychczas najbardziej silnym tortem 
socjał-demokracji niemieckiej. Za dwa 
tygodnie — 24 kwietnia, Hitler przy- 
puszcza ostatni szturm i szturm ten bę- 
dzie zwycięski. Wskazują na to wyniki 
niedzielnego głosowania w Prusach, 
gdzie Hindenburg otrzymał w porówna 
niu do marca o 44 tysiące głosów wię- 
cej, Hitler zaś zdobył ponad 100 ty- 
sięcy. 

W drugiem głosowaniu w ubiegrą 
niedzielę do walki stanęli trzej kandy- 
daci: Hindenburg — popierany przez 
obóz wejmarski, składający się z socjal 
demokracji, centrum i stronnictw u- 
miarkowanych, Hitler — kandydat na- 
rodowych socjalistów i komunista 
Thaelmann. Stahlhelm i Hugenberg wy 
cofał się z walki. Nie ulega zatem wąt- 
pliwości, że głosy, które w marcu pa- 
dły na kandydata Stahihelmu Duester- 
berga, rozbiły się pomiędzy Hindenbur- 
giem a Hitlerem, ale na Hitlera padło 
więcej, co wskazuje, że w tych ko- 
łach Hitler jest bardziej popularny, niż 
Hindenburg. Zupełną niedorzecznością 
jest twierdzenie, że na wzrost głosów, 
które padły na Hitlera, wpłynął spadek 
głosów komunistyczn., jednem słowem 
że część komunistów głosowała na Hit- 
lera. Twierdzenie takie jest niedorzecz- 
nością, dlatego, że primo Hitler jest 
największym wrogiem komunistów, se- 
cundo, że liczba głosów, oddanych na 
kandydata komunistycznego Thaelma- 
na w drugiem głosowaniu zmniejszyła 
się o 3 procent (w marcu 4,983.197, w 
ubiegłą niedzielę 3,706.388). Zmniej- 
szenie się głosów komunistycznych 
wskazuje wyraźnie na zniechęcenie w 
szeregach. komunistycznych, spowodo- 
wane widocznem niepowodzeniem kan- 
dydatury komunistycznej. O ile w mar- 
cu komuniści mogli mieć nadzieję, że 
na ich kandydata oddadzą głosy ci 
wszyscy, którzy dzięki ciężkim warun- 
kom ekonomicznym są przypadkowymi 
sympatykami komunizmu, o tyle ostat- 
nio pod tym względem nie mogło być 
żadnych złudzeń. 

„Frekwencja wyborcza w niedzielę 
ubiegłą w porównaniu do marca była 
niżeza 0 3 procent. Tłómaczy się to 
również tem, że Stahłhelmowcy wyco- 
tali się z walki. Zdobycie w tych wa- 
runkach o dwa z górą miljony głosów 
więcej przez Hitlera, jest dowodem siły 
narodowych socjalistów i wielkiej kar- 
ności partyjnej szeregów „nazi*, tem- 
większej, gdy uwzględnimy, że niedzie- 
la ubiegła była tylko demonstracją. 

„_ Jak dalece panuje u nas niedocenia- 
„nie Hitlera i jego możliwości politycz- 
nych, wskazuje artykuł „Czasu' z ubie- 
giej niedzieli, który już w tytule „Czy 

  

zmierzch Hitlera'', podkreśła lekcewa- 
żenie i przewiduje klęskę „histeryczne- 
go szermierza trzeciego państwa*. Po- 
równanie Hitlera do generała Boulan- 
ger nie jest trainą analogją historyczną 
dlatego, że Hitler nie skończył jeszcze 
swej karjery politycznej, a jak wynika 
z ostatnich wyborów, jego powodzenie 
wiadomo, czy ostatnie głosowanie było 
punnktem kulminacyjnym popularności 
jest w stałej fazie rozwojowej i nie 
wodza „brunatnych koszul“. Ze wzglę- 
du na program, jaki reprezentuje Hit- 
ler, raczej powinniśmy przeceniać jego 
rolę i znaczenie, niż lekceważeniem o- 
osłabiać naszą uwagę i czujność. 

—Niepowodzenie konferencji „czte- 
rech'' odsuwa na dalszy plan sprawę 
tederacji naddunajskiej. Konferencja ta 
bowiem miała nie tylko * wystosować 
zaproszenia do państw zainteresowa- 
nych, ale także uzgodnić pomiędzy mo- 
carstwami zasady, na których federa- 
cja miałaby się opierać. Niemcy i Wło- 
chy działając solidarnie, odrzuciły plan 
francuski, a wobec braku jakiegokol- 
wiek innego projektu, rozmowy stały 
się bezprzedmiotowe. 

Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nłe zwraca, 

cja mje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmjeszczenła ogłoszeń, 

  

OFICJALNY WYNIK WYBORÓW. 

BERLIN. 11. 4. Oficjalne wyniki wy 
borów przedstawiają się następująco: 

Hindenburg otrzymał głosów: 
19,359.642. 

Hitler — 13,417.460. 
Thaelmanń — 3,706.388. 
'Unieważniono głosów 94.951. 
Wynik pierwszego głosowania w 

dn. 14 ub. m. był następujący: Hinden- 
burg 15,661.736 gł., Hitler—11,328.571 
gi., Thaelmann — 4,971.079 gł. 

PRZEBIEG WYBORÓW. 
BERLIN. Noc przedwyborcza obfitowała 

zarówno w Berlinie, jak i na prowincji w 

szereg wypadków. Policja berlińska dokony- 
wała w lokalach hitlerowskich organizacyj 
szturmowych rewizyj, które przeciągnęły się 

do rana, w poszukiwaniu broni i nielegalnego 

materjału propagandowego. 
W Berlinie i w najbliższych okręgach za- 

znaczyło się osłabienie frekwencji wyborczej. 

Przyjęcie polityczne u p. Lednickiego 
WARSZAWA, (tel. własny) Prasa 

poranna podała, że wczoraj u p. Led- 
nickiego odbyło się przyjęcie z udzia- 
łem przedstawicieli rządu, a mianowi- 
cie vice-premjera Zawadzkiego, mini- 

stra Jana Piłsudskiego i posła w Mo- 
skwie Patka. Na przyjęciu tem obec- 
ni byli również prezes klubu PPS. 
Niedziałkowski, oraz Stanisław Thu- 
hutt. 

Ulgi przy spłacie podatku przemysłowego 
WARSZAWA, (tel. wlasny).- Jak 

się dowiadujemy zarządzenie wydane 
dnia 10. Ill. przez ministra skarbu o 
spłacie zaległości podatkowych za- 
wiera cały szereg doniosłych posta- 
nówień co do ulg w płacie podatku 
przemysłowego, a mianowicie: 

Płatnicy, którzy od dnia 1. IV do 
dnia 1. VIII, r. 32 uiszczą w całości 
lub częściowo zaległości podatkowe 
do dnia 1. VI 31 r. otrzymają ulgi w 
sumach tych zaległości, w zależności 
od czasu ich spłacenia, a mianowicie: 

a) przy wpłatach w kwietniu i 
maju 32 r. — 50 proc. tych wpłat. 

b) przy wpłatach w czerwcu i lip- 

  

cu b. r. — 35 proc. tych wpłat, 

c) przy wpłatach w sierpniu — 
25 proc. tych wpłat. 

Od wpłat tych nie będą pobierane 
kary za zwłokę, oraz odsetki za od- .. 
roczenie, ulgi przewidziane w tym 
rozporządzeniu nie będą stosowane. 
do zaległości powstałych wskutek 
wyraźnej złej woli płatnika, 

Za wyraźną złą wolę uważane bę- 
dzie: dłuższe wyjazdy zagranicę nie 
w celach kuracyjnych, życie nad stan, 
nabywanie objektów majątkowych, 
albo systematyczne niedotrzymywanie 
terminu płatności podatkowych. 

Ru 

Kontiikt anaielsko-irlandzbi 
Irlandja nie dąży do kłótni 

LONDYN. PAT. — Przemawiając 
w Ennis, de Valera zaprzeczył wiado- 
mości o decyzji zniesienia przysięgi i 
wogóle o jakichkolwiek dążeniach Ir- 
landji do kłótni z Anglją. 

Pragniemy szczerze — mówił de 
Valera — utrzymać z narodem angiel- 
skim stosunki prawdziwej przyjaźni, 
jednak oparte na podstawie zupełnej 
równości obu państw. Irlandja nie jest 
kolonją brytyjską. Naród irlandzki jest 
jednym z najstarszych narodów świata. 
Przechodząc do spraw finansowych, de 
Valera oświadczył, że żadna suma nie 
zostanie wywieziona z wolnego pań- 

stwa irlandzkiego, zanim nie okaże się 
jasno, że Wielka Brytanja ma słuszne 
prawo do tej sumy. 

DUBLIN. PAT. — Przypadająca na 
czerwiec kolejna wpłata do skarbu 
Wielkiej Brytanji części tegorocznej 
spłaty gruntowej w wysokości półtora 
miljona f. st., uskuteczniona nie będzie. 
"Nie zwolni to wszakże nabywców grun 
tów od obowiązku wpłacenia tej sumy 
do skarbu Wolnego Państwa Irlańdz- 
kiego. Wśród farmerów zaznaczyła się 
ostatnio tendencja zwlekania, bądź też 
uchylania się od iuszczenia tych rat. 

— — 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Buiet Koiejowy, 
LARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuż, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, ad 
HORODZIEį — Dworzec Kołejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK -- Sklep „Jedność" 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski, | 
MOLODECZNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

K, Maliuowskiego, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jszwióskiegu, | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, śtichalskiego, : ` 
N,-SWIECIANY — Ksiegaruja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegaraia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Ksiegarnja Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarują Polskiej Młacjerzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Księgamia T-wa „Ruch”, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjure Gazetowe, ui, 3 Maja B 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, juczewska 
WARSZAWA — Tow, Ksiegaraį Kol, „Ruch“, Ё 

TED LASPIZYE NOK: CZORZY I TZOZEZSPZT ZDASZ PIR ZZOZ REÓD MADA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, mžimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 50 gr, W numerach świątecznych, eraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyirowe 1 tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przeż Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

Hindenburg prezydentem Rzeszy 
Hindenburg —19.359.642 głosów, Hitler — 13.417.460 głosów 

W porównaniu z dniem 13 marca ilość odda- 
nych głosów spadła z 85 proc. na 70 proc. 

uprawnionych do głosowania, podczas gdy 
w Hessen-Nassau frakwencja wyborcza u- 

trzymała się na poprzednim poziomie. W Ba- 

warji i Nadrenji marszałek Hindenburg po- 

dobnie jak w dniu 13 marca otrzymał znacz- 

ną większość, zaś w Meklemburgji więk- 

szość głosów padła na Hitlera. 

GŁOSOWANIE W BERLINIE. 

BERLIN. Na specjalną uwagę zasługuje 

, głosowanie w Berlinie. Na Hindenburga, we- 

dłuk obliczeń nieoficjalnych, oddano 1,329000 

głosów, Hitler otrzymał zaledwie 863.000, —- 
Thaeimann zaś 572.000 głosów. Razem gło- 
sowało 2,765.000 osób. 

ZWYCIĘSTWO HITLERA 
W PRUSACH. 

KRÓLEWIEC. PAT. — Wyniki wy- 
borów w Prusach Wschodnich są na- 
stępujące: na Hindenburga padło gło- 
sów we  wczorajszem głosowaniu 
546.391 (w poprzedniem — 502.480) 
Hitler otrzymał 493.176 (poprzednio— 
393.528), Thaelmann otrzymał 84.928 
(poprzednio 112.445). 

W drugiem głosowaniu Hindenburg 
uzyskał w Prusach Wschodnich o 44 
tys. więcej, niż w pierwszem głosowa- 
niu, natomiast Hitler otrzymał przeszło 
100 tys. więcej. Nieimiecko-narodowi 
oddali swe głosy na Hitlera, Komuniści 
stracili 28 tys. głosów. 

WYNIKI DRUGIEGO GŁOSOWA- 

NIA W PRUSACH WSCHODNICH NA 

LEŻY UWAŻAĆ ZA OGROMNE 

ZWYCIĘSTWC HITLERA, 

ODEZWA HINDENBURGA, 

BERLIN. PAT. — Prezydent Hin- 
denburg ogłosił dziś proklamację do 
«całego narodu niemieckiego, w której 
stwierdza, że wierny swej przysiędze, 
urząd swój będzie piastował z mocną 
wołą, że przyczyni się do utrzymania 
wolności i równouprawnienia nazew- 
nątrz, oraz jedności i rozwoju nawe- 
wnątrz. 

Proklamacja nawołuje następnie 
wszystkich wyborców, niezależnie od 
tego, czy oddali głosy na jego kandy- 
daturę, czy nie, do stworzenia jednoli- 
tego frontu i apeluje do współpracy ca 
łego narodu. Zespolenie wszystkich sił 
narodu jest niezbędne, aby opanować 
obecną sytuację. jedynie pewnie sto- 
jące w zwartym szeregu Niemcy, bę- 
dą dość silne na to, aby być panatni 
swych łosów. 

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU NA PRAWO. 

BERLIN. PAT. — Przedstawiciel 
P. A. T. uzyskał z kół miarodajnych 
następującą ocenę rezultatu wyborów 
na prezydenta Rzeszy: 

Wyniki drugiego głosowania, zwła- 
szcza, o ile chodzi o głosy, oddane na 
Hindeaburga, odpowiadały oczekiwa- 
niom, ponieważ liczba tych głosów 
wzrosła tym razem o 700 tys. Z fak- 
tem, iż Hitler również uzyskał znacznie 
większą, niż poprzednio liczbę głosów, 

EEEE CZE EO OE ZERO REDZCA 

Lindiergh zapłaił okup, lcz dziecka nie odzyska 
LONDYN. PAT. Do Londynu nadeszły 

dziś rano potwierdzenia, że Lindbergh fak- 

tycznie dokonał wpłaty 50.000 dolarów. Wy- 

płata tych pieniędzy nastąpić miała osobiście 
przez Lindbergha w dniu 2 kwietnia w dom- 
ku wioślarskim na wyspie City Island, dokąd 
Lindbergh poleciał na swym aeroplanie. U- 
prowadziciele dziecka badać mieli każdy 
banknot oddzielnie, czy jest prawdziwy. Na- 
stępnie umówione zostało, że Linbergh prze- 
leci nad wyspą Marta Vineyard blisko wy- 
brzeża stanu Massachusetts i przez zrzucenie 
kartki z aeropłanu wskaże miejsce, gdzie 
dziecko mogłoby być zwrócone żaglówce 
Lindbergha. Pierwsza próba tego kontaktu 

nie udała się z powodu złej pogody. Przy 
drugiej próbie przestępcy  zniechęceni być 
mieli obecnością policji i dziecka nie zwró- 
cilii mimo, iż 50.000 dolarów ma być już 

wpłacone. 

NOWY YORK. PAT. — Lindbergh zgo- 
dził się na podanie do publicznej wiadomości 

ntimerów banknotów, które wpłacił jako o- 

kup za dziecko osobom, przez które został 
oszukany, dziecko bowiem dotychczas nie zo 
stało mu zwrócone. Ujawnienie numerów 

tych banknotów ułatwi niewątpliwie wyśle- 
dzenie przestępców. у 

LONDYN. PAT. — Wobec ujawnienia 
przez Lindbergha wszystkich numerów bank- 
notów, jakiemi wpłacił 50.000 dolarów za 
dziecko i wobec obwieszczenia policyjnego 
co do iniormowania władz o osóbach, zmie 
niających te banknoty, —  uprowadziciele 
dziecka oświadczyli, że gotowi są zwrócić 
dziecko, jeżeli Lindbergh zamieni zdradzone 
banknoty na nowe, 

NOWY YORK. PAT. — Dzienniki nowo- 

jorskie z „Daily New* na czele, wyznaczyły 

nagrodę pieniężną za iniormację, dzięki któ- 
rej Lindbergh odzyskałby swe dziecko do 

dnia 10 maja. Nagroda wynosi 50 tysięcy dol. 
HOPEWELL. PAT. — Lindbergh pragnie 

wznowić rokowania ze sprawcami porwania 

jego dziecka, jest bowiem skłouny wymie- 

nić na złoto bilety bankowe, w których wpła- 

cił bandytom żądany okup. Sprawcy porwa- 

nia sądzą, że nie mogliby mieć żadnego zy- 
sku z wypłaconego im okupu, wobec ujaw- 

nienia numerów biletów bankowych. 

  

Sprawcy zamachu na dr. Luthera 
niebyli hitlerowcami 

BERLIN. PAT, — Dochodzenie w tycznej wypiera się wszelkiego związ- 
sprawie zamachu na prezydenta Banku 
Rzeszy. Luthera zostało zakończone.— 
Stwierdzono przytem, że w zamachu 
brali udział wyłącznie dwaj jego spraw 
cy dr. Max Rosen i Werner Kertscher. 
Kierownistwo partji narodowo-socjalis-- 

ku ze sprawcami zamachu, utrzymując 
w opublikowanem przez „Voełkischer 
Beobachter* oświadczeniu, że oskarże- 
ni nigdy nie byli członkami partji naro- 
dowo-socjalistycznej. 

  

liczono się. Przypuszczać należy, iż 
przeszło miljon głosów, straconych tym 
razem przez kandydata komunistów 
'Thaelmaana, oddanych zostało właśnie 
na Hitiera. Pomimo to Hindenburg u- 
zyskał większość absolutną, przekracza 
jąc ją nawet o przeszło miłjon głosów. 
Takie rezultaty Hindenburg mógł uzy- 
skać już w pierwszem głosowaniu, prze 
szkodziło temu wysunięcie kandydatur 
demonstracy jnych. 

. W wyborach wczorajszych wzrost 
głosów na Hindenburga ujawnił się w 
31 okręgach na ogólną liczbę 35. — 
Wprawdzie w czterech okręgach licz- 
ba głosów na Hindenburga spadła, ale 
nigdzie więcej, jak o 1 procent, co od- 
powiada mniej więcej spadkowi ogól- 
nej frakwencji. Koła miarodajne nie ta- 
ją naogół wielkiego wzrostu głosów na 
Hitlera, podkreślając olbrzymie znacze- 
nie obecnej rozgrywki dła wyznaczo- 
nych na dzień 24 bm. wyborów do sej- 
mu pruskiego. 8 

Odpowiadałoby to zupełnie zapo- 
wiedzi, jaka ukazała się w dzisiejszej 
prasie berlińskiej co do możliwości 
zmiany kierunku polityki zarówno w 
gabinecie Rzeszy, jak i w rządzie prus- 
kim z wyraźnem odchyłeniem na prawo 

Jeszcze jedna nieoczekiwana, przedwcze- 

sna trumna... Jeszcze jedna wielka, bolesna 

strata... 

Generał Stefan Mokrzecki nie žyje.. 
Dziś zwłoki stąrego żołnierza z wielkie- 

mi honorami zostaną odprowadzone na miej 
sce wiecznego -spoczynku. Po raz ostatni 

poprowadzi Generał karne żołnierskie szere- 

gi; po raz ostatni szczękną karabiny, chwy- 

tane sprawną ręką, po raz ostatni roziegną 

się strzały... 

Później zapanuje spokój i cisza 

I żyć będą rzewne wspomnienia... 

wielka. 

  

$. Р. generał Stefan Mokrzecki był żoł- 

nierzem raczej z rycerskich tradycyj rodzin- 

nych, niż z temperamentu. Niezwykle łagod 

ny, dobry i delikatny, wojnę pojmował tak, 

jak nasi przodkowie, wypisujący na sztanda- 

rach hasło :,,za naszą i waszą wolność”. 

Wzdragał się przed brutalnością współ- 
czesnej wojny i starał się nadać walkom cha 
rakter rycerskich zapasów. Niestety, jako 
walczący żołnierz, zwykle miał przed sobą 
przeciwnika, wcale nie uznającego etyki ry- 
cerskiej... 

Žycie š. p. Generała, jak i wszystkich 
Polaków, należących do jego pokolenia, dzie 
li się na dwie części: na okresy przedwojen- 
ny i powojenny. Kiamrę, spajającą te dwa 
tak różne i niepodobne do siebie okresy, sta 
nowi wojną światowa... 

A więc niegdyś, z tak względnie nieda- 
wnej, a jakże dalekiej przeszłości — służba 
w szeregach armji rosyjskiej; troski, nadzie- 
je, marzenia oficera — Polaka, noszącego 

mundur rosyjski. Później wojna — udział 
w walkach, rany, niewola niemiecka... 

Wiele ciekawych wspomnień miał ś.p. Ge 

genał z okresu niewoli i powrotu do Rosji z 

pierwszą partją ciężko rannych, oddanych 
przez Niemców wzamian za swoich jeńców 
w Rosji. 

Pozdrowienia, które ówczesny pułkownik 
Mokrzecki przywiózł cesarzowej rosyjskiej 
od jej krewnych z panującej rodziny niemiec 
kiej, wzbudziły zainteresowanie jego osoba 
i zapewniły mu troskliwą opiekę lekarską. 

Zbłiska wówczas przyjrzał się stosunkom 

| Generał STEFAN MOK 

  

JÓZEF WEYSSENHOFF 
LAUREATEM NAGRODY 

LITERACKIEJ WARSZAWY 
WARSZAWA. (Pat). Jury nagrody 

literackiej m. st. Warszawy na po- 
siedzeniu w dniu 11 kwietnia r. b., 
pod przewodnictwem wiceprezesa Ra- 
dy Miejskiej Wilczyńskiego, przyzna- 
ło nagrodę literacką w wysokości 10 
tysięcy złotych na rok 1932 Józefowi 
Weyssenhoffowi. Urzędowe Kogłosze- 
nie nazwiska laureata oraz motywów 
orzeczenia jury nastąpi w dniu 3 ma- 
ja, wręczenie zaś nagrody i dyplomu 
nastąpi na jednem z posiedzeń Rady 
Miejskiej w miesiącu maju r. b. : 

NACZ. WYDZ. WSCHODNIEGO 
WYJECHAŁ DO GENEWY 
WARSZAWA, (tel. własny). Do- 

wiadujemy się, że w związku z obra- 
dami międzynarodowemi w Genewie, 
wyjechał z Warszawy do Genewy na- 
czeinik wydz. wschodniego MSZ 
pułk. Schaetzel. : o 

WPROWADZENIE LETNIEGO 
ROZKŁADU JAZDY | 

WARSZAWA, (tel. własey). Tegoroczny 
letni rozkład jszdy wprowadzeny będzie, nie 
jak w latach ubiegłych dnia 15 maja, lecz 
dnia 21 maja. 

  

WISŁA OPADA. 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj w połu- 

dnie nastąpił punkt kulminacyjny przyboru - 
Wisły pod Warszawą, przy poziomie 4 me- 
try 47 cm. Pod wieczór rozpoczął się spa- 

dek wody, który trwa w dalszym ciągu. Sy- 

tuacja oceniana jest spokojnie. 

  
w. i 
RZECKIJ 

panującym na dworze ostatniego imperatera 

Rasji... t 
A potem, jak w kalejdoskopie, —ruch re- 

wolucyjny, abdykacja cesarza, zmiany rzą- 

dów, rozkład armji... Chaos straszliwy, z 

którego coraz wyraźniej zaczęła się wyłaniać 

'Fa, co nie zginęła!... 

l oto rózpoczyna się dla Generała nowe 

życie... Zgłasza się do wojska  polskiego 
ina czele dywizji prowadzi długie, ciężkie 

wałki na południowo-wschodnim naszym 

froncie. : : i 
Przeżywa moment najjaśniejszy i najra- 

dośniejszy w swem życiu, gdy na czele od- 

działów polskich, on — generał polski! — 

zdobywa dla Rzeczypospolitej stary Połock!.. 

O tem miał zamiar napisać wspomnienia. 

Czy napisał? Czy zostawił choć luźne no- 

tatki?... 

* Okres decydujących wałk w obronie bu 

dzącej się do nowego życia ojczyzny dał ś.p. 

Generałowi St. Mokrzeckiemu najgłębsze 

przeżycia, o których nieraz chętnie wspomi- 

nał. Ale na zmianę przeżyciom bojowym na- 

deszły inne, całkiem nieoczekiwane, związa- 

ne z powstaniem nowego „państwa'* — Lit- 

wy Środkowej. 

Siłą wypadków ś. p. Generał został wy- 

niesiony na najwyższe po gen. Żeligowskim 

stanowisko, bo na stanowisko premiera rzą- 

du, Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej. 

Prowadząc do walki żołnierskie szeregi 
młodej polskiej armji, był ś.p. Generał świad 
kiem i współtwórcą decydującego czynu 
zbrojnego, który zapewniał Polsce zwycię- 
stwo nad wrogiem. 

" Stojąc na czele rządu polskiego Litwy | 
Środkowej, był ś. p. Generał świadkiem i | 
uczestnikiem zbiorowego czynu ludności Zie 
mi Wileńskiej, pragnącej jedności z Rzeczą- 

pospolitą. х 

Zbliska przyglądał sie dziejowym: zda- 

rzeniom... 

A gdy ucichły surmy bojowe i ustaliły się | 

stosunki polityczne, nie usunął się š. p. Gene- | 

rał Mokrzecki od obowiązków społecznych, 

gdyż przedewszystkiem od dłuższego czasu 
stał na czele Zw. Oficerów, przeniesionych 
w. stan spoczynku. 

Z ramienia tego Związku przed paru la- 
ty stanął ś. p. Generał na czele Związku Or- 
ganizacyj Wojskowych i pozostawił po so- 
bie wdzięczną pamięć, jako najpoważniejszy | 
i najbardziej bezinteresowny i ofiarny - pre- 
zes organizacji. 3 

Niezwykle skromny, cichy i pogodny, ni- 
gdy nie dążył š. p. gen. St. Mokrzecki do 
zaszczytów i karjery, ale też nigdy nie uchy 
lał się od pracy i obowiązków, chociażby 
bardzo ciężkich. i 

Pod mundurem żołnierskim przechował 

najłagodniejsze serce „cywila”, życie zaś „cy 

  

wilne“ pojmował iście po żołniersku. EA 
I życie to opuścił nagle, jak żołnierz, któ 

ry w czasie walk zostaje przeniesiony na in- 
ny posterunek, potrzebujący: jego obecności i 

Pan Bóg nowy Ci dał. przydział, Panie | 
Generale!.. SASZ SĘ 

Usłuchałeś Jego rozkązu, opuściłeś nas!... 
Za Tobą pójdą nasze myśli i wdzięczna pa- 
mięć! W. Charkiewicz p 

         



  

» 

Myśli ałaiorza I roaika o naszej pospadarte 
WIEŚ. 

Polska jest państwem  rolniczem. 
70 proc. ludności pracuje na roli. Na 
ogólną liczbę 3 miljony 262 tys. go- 
spodarstw rolnych w Polsce, mamy 
64 proc. karłowatych, czyli takich, 
które posiadają 5 i mniej hektarów 
ziemi, 30 proc. posiada 20 i mniej ha 
i tylko 3,3 proc. posiada powyżej 20 
ha. A więc 64 proc. gospodarstw wiej 
skich nie są w stanie, jak twierdzi dc- 
świadczenie, zaspokoić potrzeb swo- 
ich i rodziny. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, niski stan naszej kultury rol- 
nej, który sprawia, że i 20-hektaro- 
we gospodarstwa są bardzo zbliżone 
pod względem wydajności i skali ży 
cia do gospodarstw karłowatych, to 
bez wielkiej omyłki możemy stwier- 
dzić, że 94 proc. ludności rolniczej jest 
objęte pojęciem wsi. Czyli, że z 32 
mil. Polaków, przeszło 20 mil. łącznie 
zę służbą folwarczną, statnowi naszą 
wieś. 

Te cyłtry wymownie nam wskazują, 
jak doniosłą rolę o odegrywa wieś w. 
życiu państwa i narodu. Nietylko jest 
rezerwuarem materjału ludzkiego i 
daje najmocniejszych żołnierzy, lecz 
jest zbiornikiem rąk roboczych, naj- 
większym producentem i konsumen- 
tem wartości gospodarczych. Wieś 
jest podstawą, na której się wznosi 
gmach Państwa. 

ы Jednocześnie wiemy, jaką niestety, 
odegrywała rolę w naszej historji. 
Jak zawsze była traktowaną po maco- 

Szemu, jak zawsze nie mieliśmy czasu 
i chęci głębiej dotknąć do jej isto- 
ty, jak się do mściło na naszej histo- 
rjii jakim było hamulcem w rozwo- 
ju ducha i ideałów narodowych. 

Mając to wszystko na względzie, 
zrobiłem zestawienie życia gospodar- 
czego jednej ze wsi naszych ziem 
wschodnich. Rozmyślnie nie omawiam 
innych dziedzin zbiorowego i indy- 
widualnego życia wiejskiego. Nas in- 
teresują dzisiaj tylko kwestje gospo- 
darcze, które obecnie są gruntem dy- 
namiki życiowej. 

Sądzę, że nie można mówić 0 go- 
spodarce państwowej, bez dokładne- 
go zbadania stanu obecnego wsi i 
odwrotnie. 
- „Przypuszczam, że poniżej załączo- 
ne zestawienia będą zawierać w szcze 
gółach dużo błędów. Ludzie wiejscy 
nie lubią statystyk. Pamiętają, że one, 
jeżeli w ciągu długiej historji były 
prowadzone, to zwykłe nie w celu, a- 
żeby ulżyć ich losowi. A więc nie- 
chętnie bywają szczerzy. Lecz nie o 
szczegóły chodzi. Chodzi o cało- 
kształt życia naszej wsi, który te ze- 
stawienia wyjaśniają. 

Dla zapoznania się z tą gospodar- 
ką, biorę przeciętną wieś. Nazywa się 
Ażewicze i znajduje się w gminie 
turgielskiej, powiatu wiłeńsko - troc- 
kiego. Wieś nie odczuwa głodu ziemi, 
gdyż na 221 mieszkańców płci obo- 
jej, posiada 360 ha ziemi, czyli więcej 
niż 114 ha na duszę. Jest położoną o 
25 km. od Wilna i o 2 km. od mia- 
steczka Turgiele, dzęki czemu ma u- 
łatwioną sprzedaż produktów rolnych. 
Bliskie sąsiedztwo kilku majątków da- 
je jej! możność zarabiać na dniów- 
kach i odbija się dodatnio na pod- 
niesieniu kultury rolnej oraz na pozio- 
mie umysłowym mieszkańców. Ludzie 
są bardzo roztropni, pracowici i о- 
szczędni. Pozbyli się już dawno róż- 
nych przesądów rolniczych i chciwie 
starają się stosować wszelkie ulepsze- 
nia w swoich gospodarstwach. Wszy- 
stkie te dane czynią z Ażewicz wieś 
do pewnego stopnia uprzywilejowaną 
w porównaniu ze wsiami innemi. 

Natomiast ziemia nie wszędzie 
jest dobra. Wieś posiada dużo grun- 
tów podmokłych, żwirkowatych pa- 
górków i zakwaszone łąki. Nie jest 

II. 

skomasowaną i nie byly tam prze- 
prowadzane .meljoracje. Na korzyść 
Ažewicz należy dodać, że na 42 go- 
spodarstwa jest tylko 5 karłowatych, 
czyli takich, które posiadają mniej, 
niż po 6 ha gruntu. 

WIEŚ AŻEWICZE, GMINA TURGIELE, 
POWIAT WILEŃSKO-TROCKI 

Т 
Stan faktyczny 

1. Ludzie płci obojej 221 
2. Gospodarstw 40 

W tem: 
2 gospod. po 20 ha i więcej. 

11 gospod. po 10 ha i więcej 
22 gospod. po 5 ha i więcej 
5 gospod. po 5 ha i więcej 
5 gospod. poniżej 5 ha. 

3. Ziemi ornej 240 ha 
łąki 40 ha 
pastw. i nieuż. 60 ha 
lasu 15 ha 

4. Krów łącznie z 17 jałówkami 69 
5. Koni łącznie z 17 źreb. 33 
6. Świń 52 
7. Owiec 20 
8. Kur 265 
9. Pszczół 4 ule“ 

10. Drzew owocowych 82 

Długi - 15,730 zł. 
Kasa Stefczyka 10,820 zł. 
Bank Rolny ° 1,800 zł. 
Prywatne 3,130 zł. 

Wieś Ażewicze jest więc typową 
wsią w dobrym Stylu dla naszych 
ziem wschodnich. Mówiąc o niej, wy 
daje mi się, że bez wielkiej pomyłki 
możemy mówić o przeciętnej wsi du- 
żej części Polski. Mam wrażenie, że 
w Polsce więcej jest wsi w gorszych, 
niż w lepszych warunkach. 

Ażewiczanie są najbliższymi moimi 
sąsiadami. Od dłuższego czasu, obser 
wując ich życie i pracę, starałem się 
powiązać mrówczą pracę i perspek- 
tywy gospodarcze moich sąsiadów z 
wielkiemi linjami gospodarki naszego 
Państwa. Z pomocą jednego z jej 
mieszkańców, Józefa Michałowskiego, 
zrobiłem szereg zestawień, które we- 
dług mnie, rzucają bardzo ciekawe 
światło na nasz stan gospodarczy. 

WIEŚ AŻEWICZE, GMINA TURGIELE, 
POWIAT WILEŃSKO-TROCKI 

1 
Roczna produkcja i zarobki 

1. Zbože 692 4. 
2. Kartoile 908 4. 
3. Mleko 30,000 litr“ 
4. Świnie 3,450 kg. ° 
5. Bydło 25 szt. 
6. Kury 350 szt. 
7. Owce 30 szt. 
8. Wyroby domowe ze inu - 350 m. 
9. Siano 

10. Koniczyna = k 
11. Zarobki w okolicznych mająt- 

kach wynosiły 3,536,— zł. 

Co możemy wywnioskować, bada- 
jąc te dane? 

1) Że wydajność ziemi jest bardzo 
niska. Składa się na to dużo przyczyn, 
z których-najważniejszemi są warunki 
klimatyczne i glebowe, oraz brak 
meljoracyj.. Wieś Wileńszczyzny tylko 
w bardzo urodzajne lata może obejść 
się bez kupionego zboża. Brak słoń- 
ca, krótki okres wegetacyjny _ pod- 
mokła gleba, są przyczyną złych uro- 
dzajów. Oprócz tego, nieskomasowa- 
ne grunta, długie i wąskie sznurki 
uprawnej ziemi stoją na przeszkodzie 
i lepszej uprawie roli, i planowej 
gospodarce. Kiedy w województwach 
zachodnich zbiór żyta dóchodzi do 17 
kwintali z ha, wtedy w Wileńszczyź- 
nie zaledwie do 5-cid q., a bardzo 
i bardzo często znacznie niżej. Czy 
wieś sprzedaje zboże? Niestety, musi 
to robić i robić jesienią, kiedy ceny 
są najniższe, lecz kiedy najpotrzebniej 
sze są pieniądze na spłaty zobowią- 
zań wszelkiego rodzaju. Już od Wiel- 
kanocy chleb trzeba zwykle kupować 
i pieniądze na to można uzyskać tyl 
kó wtedy, jeżeli uda się coś sprzedać 
z bydła lub trzody chlewnej. Lecz te 
możliwości znowu są ściśle związane 
z niedostatkiem zboża i meljorowa- 

nych pastwisk, gospodarstwo mleczne 
skutkiem tego nie może stać się pod- 
stawą gospodarki wiejskiej. 

WIEŚ AŻEWICZE, GMINA TURGIiELE, 
POWIAT WILEŃSKO-TROCKI 

m 
Spożycie wsi i wydatki osobiste na 

prowadzenie gospodarstwa 
1. Zboża spożywa się 692 q. 
2. Kartofli spożywa się 908 q. 
3. Mleka spożywa się cztery pią- 

te, a resztę sprzedaje się na 600 zł. * 
4. Mięsa spożywa się 2,500 kg. 
5. Innego mięsa 200 kg. 
6. Wyroby domowe ze Inu, konopi 

owczyny, siana i koniczyny spo- 
żywa się bez sprzedaży. 

Wydatki gotówkowe 
7. Sól ża 988 zł. 
8. Cukier za 428 zł. 
9. Nafta za 595 zł. 
10. Ubranie za 2,610 zł. 
11. Obuwie KOD 4 
12. Na kowala rocznie 650 zł. 
13. Za młyn 628 zł. 
14. Za sprzęty rolnicze 750 zł. 
15. Na lekarza, książki, gazety 360 zł. 
16. Oliwa, tytoń, śledzie mydło 

zapałki 300 zł. 
17. Wesele, chrzciny, pogrzeby 830 zł. 
18. Sądy tytoń, wódka 770 zł. 
19. Podatki gruntowe 1,278 zł. 
20. Składki ogniowe 800 zł. 
21. Procenty rocznie 1,890 zł. 

2) Że spożycie wsi jest niezmier- 
nie niskie. Łączy się to ściśle z wy- 
dajnością ziemi. Głód i bieda są, nie 
stety, stałemi gośćmi wsi dzielnic 
wschodnich.. Chleb z domieszką mię- 
kiny (plewy) i. kory drzewnej, lub 
życie zupełnie bez chleba, są częstemi 
zjawiskami zasypanych śniegiem na- 
szych wsi. 

Szczególnie małe jest spożycie 
cukru i mięsa. W państwach za- 
cnodnich spożycie cukru wynosi prze 
szło 30 kg. na jednego człowieka, w 
Polsce 12 kg., a wieś kresowa zaled- 
wie 114 kg. To samo dzieje się i z 
mięsem w jeszcze więcej rażącej dys- 
proporcji. Jak widzimy z przytoczo- 
nych danych, całego szeregu artyku- 
łów spożywczych, importowanych z 
zagranicy, wieś nietylko nie spożywa 

WIEŚ AŻEWICZE, GMINA TURGIELE, 

POWIAT WILEŃSKO-TROCKI 

IV - 
Spożycie i wydatki na jedną osobę 
1. Zboże 18 pud. 
2. Kartofle 24 pud. 
3. Mleko 136 lit. 
4. Mięso 11 kg. 
5. Sól H kg. 
6. Cukier 1,5 kg. 
7. Nafta 4 litry 

8. Ubranie 12—, zł 
9. Obuwie TZ;DU > 5 

10. Podatki gruntowe 5,78 21“ 
11. Procenty od pożyczek 8,50 zł. 
12. Na kowala 3,00 zł. 
13,, Na młyn 3,00 zł. 
14. Narzędzia rolnicze 3,40 zł. 
15. Lekarz, gazety 1,60 zł. 
16. Śledzie, mydło, zapałki 1,50 zł. 
17. Wesele, chrzciny, pogrzeby So 
18. Sądy, tytóń, wódka 3,48 zł. 
19: Składki ogniowe 3,61 zł. 

lecz prawdopodobnie nie domyśla się 
o ich istnieńiu. Naogół biorąc, prze- 
mysł, a szczególnie handel zagranicz- 
ny jest zupełnie obcy na wsi. Wieś 
kupuje tylko produkcję krajową, lub 
obchodzi się najczęściej tem, co wy- 
produkuje sama. Sądzę, że na to zja- 
wisko należy zwrócić uwagę naszych 
sier przemysłowych. Jest jednak jedna 
dziedzina handlu zagranicznego, któ- 
ra dotyka naszą wieś. I w sposób 
najwięcej rujnujący, przez dostarcze- 
nie jej odzienia i bielizny. Te mate- 
rjały, sporządzone z obcych surow 
rjały, sporządzone z cudzych stirow- 
ców, stały się przekleństwem wsi i 
Źródłem jej nędzy. 1 nietylko dlatego, 
że wypompowują, zapomocą próżno- 
ści kobiet, każdy wolny grosz w go- 
spodarstwie, niettylko dlatego, że ruj- 
nują zdrową tradycję wyrobów domo 
wych, lecz szczególnie dlatego, że po 
zbawiły wielkie obszary naszego kraju 
ich naturalnego rozwoju i  warszta- 

окО о" 

KONFERENCJA ROZBROJEKIOWA 
podjęła nanowo pracę 

GENEWA. PAT. — Międzynarodo- 
wa konferencja rozbrojeniowa podjęła 
na nowo obrady, pod przewodnictwem 
Artura Hendersona. Po południu odbę- 
dzie się posiedzenie komisji ogólnej. 

GENEWA. PAT. W dniu 11 

kwietnia przybyłi do Genewy premjer 
'Pardien i Paul Boncour. Również przy- 
byli komisarz Litwinow i szei delega- 
cji niemieckiej na konferencję rozbro- 
jeniową Nadolny. 

  

STIMSON JEDZIE DO EUROPY | 
LONDYN. PAT. — Minister spraw 

zagranicznych Stanów Zjednoczonych 
Stimson odpłynął z Nowego Yorku do 
Europy, by wziąć udział w konieren- 

cji rozbrojeniowej. Minister Stimson u- 
da się również na kiłka dni do Lon- 
dynu. 

Hitler po przegranej 
PARYŻ. Hitler w rozmowie z przedsta- 

wicielem dziennika „Paris Midi* oświadczył, 

że walka o stanowisko prezydenta Rzeszy 

Niemieckiej nie jest bynajmniej ceiem jego 

partji, lecz jedynie etapem. Niemcy przed 1- 

pływem roku rozerwą Traktat Wersalski i 
płan Younga, będą się domagać Śląska, Po- 
miorza, Kłajpedy, Gdańską i innych utraco- 

nych prowincyj. Na zapytanie korespondenta 

irancuskiego: — „Czy również — i Alzacji 
z Lotaryngją?* odpowiada Hitler: „Dlacze- 

gožby nie?“ Hitler zaznaczył w dalszym cią- 

gu, że ponowne uzbrojenie Niemiec nie bę- 
dzie przedstawiało większych trudności, po- 

nieważ „przemysł jest po jego stronie, a ban- 
ki będą znacjonalizowane”. 

Mowa wygłoszona do ks. biskupa Łozińskiego 
NA RAUCIE POWITALNYM W NIEŚWIEŻU PODCZAS 

OSTATNIEJ WIZYTACJI w ROKU 1931. 
Dostojny Pasterzu! Nasz pasterzu Miński! 
Ten tytuł nosim w sercach do tchu ostatniego, 
A choć Ci przysługujedzisiaj tytuł „Piński*, 
Ze wspomnień chwil przeżytych nie wykreślim tego. 
I dziś przypomnę jedną tutaj między nami, 
Która nam uczestnikom stoi przed oczami. 

Na rampie kolei kilometr długości 
Moc rzeczy, tłok ludzi, góry ruchomości, 
Ludzie biegają wkoło wśród tego nawału, 
Z wyrazem przerażenia i jakiegoś szału. 
Ten zdobywa miejsce w pełnym już wagonie, 
Ów się tak rozkłada, jakby był w salonie, 
Inny biegnie przed siebie miotąc narzekania, 
Słowem, rwetes, lament, nie do opisania. 

To jest obraz prawdziwy uchodźtwa naszego 
Przed laty jedenastu z Mińska Litewskiego, 
Gdzieśmy zostawili nasze łzy i uciechy, 
I drogie nam pamiątki —mogiły i strzechy. — 
Coby się na rampie w rwetesie tym stało 
Tego nikt przewidzieć, ni wyśnić nie zdoła, 
Gdyby się nie zjawił jak duch, a nie ciało 
Nasz Pasterz w postaci stróża i anioła. 

Wnet ucichły szmery, zmilkły narzekania, 
Lica pojaśniały, otucha wstępuje, 
Każdy ze swym Pasterzem żądny pożegnania, 
A on wnet nad całym zgiełkiem tym panuje. 
Interwencją zaraz zdobył parowozy, 
Tam słowem pociechy uspakaja ludzi, 
Tu rzeczy sam dźwiga, tam podwaja dozy 
Wytrwałości w smutku i nadzieję budzi... 

Gdy pociąg już ruszył, dworzec podpalono, 
Wszyscy zrozumieli, że wszystko skończono, a 

A wśród dymów płomieni, błogosławiąc dusze 
On pozostał sam jeden na męki... katusze... 

Co przeżył i jak cierpiał, domysł wprost się gubi, 
A Pasterz sam o tem wszak mówić nie lubi, 
Lecz ten, kto choć trochę uczuć tkliwych miewa, 
Ten sam w swoich myślach i duszy dośpiewa. 

PASTERZU! 
Dziś nas błogosławisz już w warunkach innych, 
I dzięki Ci za to do nas przyjechanie, 

„Bo widok Twój dla serc. i umysłów czynnych 
To bodziec do pracy i dalszego trwania. 
I za przeszłe męczarnie z Ojczyzną w rozłące 
Za przykład nam dany wszystkim poświęcenia, 
Niech te słowa Mińszczan od serca płynące 
Będą Ci wyrazem czci i uwielbienia. 

tow pracy, a przeto i celu gospodar- 
czego. Jak widzimy, wydatek na ubra- 
nie i obuwie pochłania prawie cały 
zarobek naszej wsi,, a nawet jest przy 
czyną jej zadłużenia. Wieś Ażewicze 
wydaje na to rocznie 5,380 zł. czyli 
po 24 zł. 50 gr. na głowę. Jest to pię- 
ciokrotnie więcej, niż wynoszą wszy- 
stkie podatki państwowe i  komunal- 
ne, i prawie tyle, ile wynosi wydatek 
na cukier, sól i mięso, razem wzięte. 
Sądzę, że w tem tkwi sekret zuboże- 
nia wsi. Tragizm tej sytuacji potęguje 
się tem, że wydane pieniądze już nie 
mogą wrócić z powrotem, gdyż wieś 
nie ma prawie: nic do sprzedania. | 

Lucjan Żeligowski. . 

Olgierd Świda 

  

W WIiRZE STOLICY. 
KSIĘŻNICZKA PRZED KOŚCIOŁEM 

Dobra pani i 

kościołem, przed 

wyschłych rąk... 

— Bonjours madame! 

— Bien le bonjours princesse! 

Dobra pani wita się z jedną żebraczką, 

ze staruszką, trzęsącą się, zwiędłą. | przed- 

stawia mnie księżniczce Zofji, Anastazji, Jo- 

lancie, Marji Grosstahl. 

ja przechodzilišmy przed 

szeregiem  wyciągnietych, 

Jej ojciec był dostojnikiem rosyjskim, ją 

trzymało do chrztu 4 pary generałów, ksią- 

żąt. Miała metrów bez liku, bywała na balach 

cesarskich, tańczyła na jednym z nich.z Alek- 

sandrem lll-cim, jako z następcą tronu! 

Dziś panna Grosstahl ma 80 parę lat, miesz- 

ka w kąciku u praczki w suterynie kamieni- 

cy, która była kiedyś jej własnością. Do- 

staje gdzieś darmo obiady, stare suknie od 

starych pań z towarzystwa Wincentego a 

Paulo, na śniadania, kolacje musi użebrać pa 
rę groszy. A 

Jak ona ślicznie mówi po francusku! A- 

kcent jakby wczoraj przyjechała z Paryża. 

„Oh, mais vous savez, į'en ai passė des sai- 

sons a la Riviėre“. Е 

1 šmieje się bezzębnemi usty wspomina- 

jąc jak lubiła Monte Carlo. Miała pasję do 

tysięcy rubli więcej, czy mniej. Une fois sor- 

ba, wtedy co to znaczyło dla jedynaczki, 

dla spadkobierczyni Grosstahlów kilkanaście 

tysięcy rubli więcej czy mniej. Une foic sos- 

tie du casino on n'y songeait plus... 

Tyle miała pieniędzy, była tak dobrą par- 

tją, że — została starą panną. W roju kan- 

dydatów ojciec przebierał, ona przebierała — 

teraz jest sama na świecie, jak paiec. 

— Vous regrettez le bon 

princesse? 

vieux temps 

— Mais non! I księżniczka tłumaczy, że 

dopiero po wojnie, po inflacji — kiedy stra- 

сНа wszystko, kiedy zamieszkała u praczki, 

kiedy żyje o chlebie i wodzie — dopiero 

przez te ostatnie kilkanaście lat poznala l- 

dzi, zrozumiała życie. 70 łat byłam idjotką, — 

mówi — 70 lat nie wiedziałam, że można 

mieszkać nie w salonach, bez służby. Zazna- 

łam dość zbytku, parę lat nędzy nie zaszko- 

dzi, djeta bardzo mi służy na zdrowie. 

Wszystko pamięta. Ma w oczach carski 

Petersburg, Carskie Sioło, te fety, assamble. 

„Pustaja żyźń*. Nie żałuje tych mężczyzn w 

lampasach, szlifach, orderach — nu i duraki 

że eto byli! Taka potęga, wszystko do nich 

należało, wszystko dali sobie wydrzeć. 

— Czy przykro pani wyciągać rękę?.... 

— Nie; gdy niema innego sposobu, gdy 

naprawdę trzeba — czegoż się wstydzić? 

Krąg żebraczek zacieśnił się dookoła nas. 

Słuchają stare nieznanego języka, trzęsą gło- 

wami. 

— Elies me prendront en horreur, me 

chicaneront, allez vous — en! 

— Dowidzenia princesse! Wsuwam jej 

w rękę 50 groszy, całuję w rękę. Co za fi- 
lozofka! Karol. 

KTO WYGRAŁ? 
25-ty dzień ciągnienia 24 Pań- 

stwowej Loterji 
WARSZAWA. (?at). W dniu 25 ym 

ciągnienia 5 ej klasy 24 Polskiej Pań: 
stwowej Loter[i Kiasowej główniejsze 
wygrana padły na numery następujące: 

5 tysięcy złotycn—122348, złotych 
500 i premja 5 tysięcy zł—58.948, zło- 
tych 250 « premja5 tysięcy złotych—719, 
38 432, 57.873.i na Nr. 138.697. Ч 

  

12-1ейт!а исгетса тогаегсгута 
KOCHANKI SWEGO QJCA 

LWÓW. PAT. — Wczoraj wieczorem 12- 
letnia uczenica 6-tej klasy szkoły powszech- 

nej Urbankówna, córka ślusarza kolejowego, 

który nie żył z żoną, przybyła do mieszkania 

  

Przesadna reklama twierdzi, że niektóre $rod 
ki do pielęgnowania zębów usuwają kamień 
nazębny, podczas gdy kamień nazębny usu- 
nąć może jedynie dentysta. Prawdą nato- 
miast jest, że można zapobiec tworzeniu się 
kamienia nazębnego przez ciągłe używanie 
pasty do zębów Chlorodont. 

  

  

ojca i korzystając z tego, że wydalił się on 
na chwilę z pokoju, schwyciła leżącą sie- 

kierę i zadała cios w głowę Antoninie Mar- 

kiewiczównie, kochance ojca. Pogotowie prze 
wiózło ranną w bardzo ciężkim stanie do szpi 

tala. Sprawczyni nie mogła dokładnie wytlu- 
maczyć przyczyny swego czynu. Ze wzgłę- 

du na jej młodociany wiek, pozostawiono ją 
na wolnej stopie. 

Popierajcie L.0.P.P. 
ORO I KINO S III ISI SE IIS IS III TSS IIS ITS 

Nie o „Sterze”, lecz w związku ze „Sterem“ 
Już w tytule muszę się zastrzec, 

iż nie będę pisal o „Sterze“. Na przy- 
kładzie dwu numerów, które się uka- 
zały, podkreśliłem główne wady i 
niedociągnięcia pisma; dziś chciałbym 
rzucić parę myśli na temat potrzeby i 
możliwości zerganizowania w Wilnie 
perjodycznego wydawnictwa dla mło- 
dzieży szkolnej. 

A więc — pytanie pierwsze: czy 
istnieje potrzeba wydawania pisma mię 
dzyszkolnego, obsługującego młodzież 
przynajmniej naszego okręgu szkolne- 
0? 

® Odpowiedź będzie stanowcza: tak! 
„ Ziemia wileńska stanowi smutny, 
aż za smutny wyjątek pod względem 
potrzeb czytelniczych. Nie mamy 
(wstyd pomyśleć!) tygodnika lub mie 

sięcznika literackiego (choć szczyci- 
my się taką ilością „zawodowych* 
literatów, któraby wystarczyła na ob- 
sadzenie conajmniej dziesięciu redak- 
cyj), nasze czasopisma naukowe wy- 
chodzą nieperjodycznie i prawie, że 
nie mają czytelników, nasze dzienni- 
ki nie mogą marzyć, aby pod wzglę- 
dem nakładu dorównać np. gazetom 
toruńskim i * bydgoskim!.. 

Stosunki nasze są wprost potworne, 
jeżeli się weźmie pod uwagę, że Wil- 
no posiada 200 tys. ludności, jest mia 

stem uńiwersyteckiem i ma tradycje 
wielkiego stołecznego ośrodka. 

W tych warunkach potrzeba pisma 
dla młodzieży szkolnej i wielka rola 
tego pisma zarysowują się całkiem 
wyraźnie. 

Przyzwyczajając młodzież do włas 
lego czasopisma, będziemy wyrabiać 
w niej potrzebę czytania powažniej- 
szych perjodyków i w ten sposób 
zaczniemy wytwarzać warunki, sprzy- 
jające ruchowi wydawniczemu. 

Coraz się zwiększające kadry czy- 
telników, szukających zdrowej i po- 
ważnej lektury, są najlepszą rękojniią 
pięknego rozwoju życia kulturalnego. 

Drugim powodem, dla którego cza 
sopismo  dla młodzieży wileńskiej 
(myślę o Ziemi Wileńskiej) jest po- 
trzebne, — jest zachwaszczona pol- 
szczyzna naszego społeczeństwa. Na- 
sza młodzież ani na ulicy, ani w do- 
mu, ani nawet w szkole nie słyszy bez 
zarzutu poprawnej mowy polskiej. №е › 
chodzi tu o pierwiastki gwarowe, któ- 
re przecież mogą wzbogacać język li- 
teracki, — nie: straszne są rusycyzmy 
lub potworności żargonowe, z takim 
zapałem kultywowane przez znakomi- 
tą Ciotkę Albinową i jej licznych na- 
śladowców. & į 

„Panoszy się wszędzie niechlujna 

polszczyzna, rozpierająca się nieraz.na 
katedrach nauczycielskich i _ profe- 
sorskich.!.. 

Dlatego też pismo dla młodzieży, 
docierające do najdalszych 
zakątków, może mieć specjalną misję. 

Z tych uwag łatwo wysnuć wnio- 
sek, jakie cechy musi — bezwzględnie 
musi! — posiadać czasopismo dla 
młodzieży szkolnej. 

Powinno być ciekawe, aby mogło 
zainteresować i przywiązać do siebie 
młodego czytelnika, no i stanowczo 
musi odznaczać się doskonałą pol- 
szczyzną. : 

W takiem czasopiśmie artykuł nud- 
ny, chociażby najmądrzejszy — bę- 
dzie klęską; błąd w interpunkcji — 
skandalem; błąd ortograficzny 
zbrodnią; kiepski styl — wogółe nie 

Tylko doskonałe — przynajmniej 
pod wzgłędem polszczyzny — czaso- 
pismo dla młodzieży ma rację bytu!. 

Czy to ma być pismo młodzieży, 
czy też pismo dla młodzieży? Czyli: 
kto ma pisać artykuły: młodzież czy 
też dorośli?... Pytanie w tej formie za 
daje swym czytelnikom „„Ster*, który 
z.całą pewnością  trainej odpowiedzi 
nie otrzyma. Przecież współpracowni- 
cy muszą być wykonawcami jakiegoś 
ideowego programu i właśnie od te- 
ga programu zależy dobór jego reali- 
zatorów. ATA ! - 

naszych - 

Czasopismo, jakie 
żam, wymagałoby  tęgich, wyrobio- 
nych jednostek. Kierownikami po- 
szczególnych działów musieliby być 
nauczyciele szkół średnich, doskonale 
znający swój przedmiot, pełni twór- 
czej inicjatywy i posiadający niewąt- 
pliwy talent literacki. 

Jeżeli o taki zespół jest trudno, 
wowczas wogóle nie można mówić o 
poważnem czasopiśmie. 

Ale decydująca rola wychowaw- 
ców bynajmniej nie powinna zamy- 
kać młodzieży drogi do szpalt czaso- 
pisma; przeciwnie: trzeba starać się o 
wydobycie głosów młodzieży i to we 
wszystkich działach! 

Najłatwiej byłoby to w dziale lite- 
rackim, bo w Wilnie np. każdy, znają- 
cy stósuńki w naszych szkołach, bez 
trudu wymieni szereg nażwisk chłop- 
ców i dziewczynek, literacko uzdol- 
nionych. Ale nietylko literacka twór- 
czość może być reprezentowana przez 
młodzież. Łatwo będzie o nieraz cał- 
kiem ciekawe opisy wycieczek krajo- 
znawczych, o pewne rozprawki histo- 
ryczne (parę ciekawych próbek w tym 
kierunku dała „Ziemia Dziśnieńska '), 
a nawet nie są wykluczone .głosy mło 
dych np. w dziale techniki i przyro- 
dy. 

Uczeń gimnazjum niewiele będzie 
miał do powiedzenia, dajmy na to o 
szybownictwie, ale jeżeli stawał do kon 

sobie wyobra- 

i 

kursu modeli szybowców, może wiele 
ciekawego opowiedzieć o swych prze- 
życiach i spostrzeżeniach w czasie 
pracy nad modelem. 

Współpraca młodzieży w czaso- 
piśmie wydaje się koniecznością. Nie 
można jednak traktować młodzieży 
tak, jak. się traktuje w redakcjach 
przygodnych współpracowników: oce- 
nia się pracę, — dobra — daje się do 
druku, zła do'kosza i w najlep- 
szym wypadku krótka notatka w ru- 
bryce „odpowiedzi redakcji”. 

Najbardziej nawet nieudolna pra- 
ca uczniowska powinna być potrakto- 
wana życzliwie; z każdym młodocia- 
nym autorem ktoś z członków redak- 
cji powinien zetknąć się osobiście lub 
udzielić obszerniejszej stosownej od- 
powiedzi. Słowem, należałoby dołożyć 
wszelkich starań, aby nawiązać łącz- 
ność pomiędzy młodzieżą, mającą ja- 
kieś twórcze abmicje, a wychowawca- 
mi, którzy w ten sposób zdobędą pier- 
wszorzędny materjał do gruntownego 
poznania psychiki młodzieży. 

Rzecz jasna, iż podobna praca wy- 
maga ogromnego wysiłku, ale też wy- 
dawanie czasopisma dla młodzieży nie 
może być ani rozrywką, ani urzędo- 

waniem. 
Jakich czytelników powinno prze- 

dewszystkiem uwzględniać czasopismo 
dla młodzieży. szkolnej?,.. 
„+ „Ster“ «myli o młodzieży z klas 6, 

7i 8-ej — i nie ma racji | 
Najulubieńszą, najpopułarniejszą lek 

turą „„ósmaków* są... bryki. Myśl o 
maturze i świadomość pokaźnych 
luk w różnych dziedzinach swej wie- 
dzy, sprawia, że młodzież z ósmej 
klasy musi pracować intensywniej i 
w: życiu szkolnem większego udziału 
nie bierze. : 

Wydawanie więc czasopisma tylko 
dla dwu klas nie jest celowe, tak ze 
względu na nikłą iłość czytelników, 
jak i na krótki czas obcowania mło- 
dzieży z czasopismem. 

Z doświadczenia wiemy, że naj- 
wdzięczniejszymi czytelnikami są ucz- 
niowie klas 2-ej i 3-ej; najbardziej 
ruchliwych literatów i wynalazców 
dostarczają klasy 5 i- 6. 

Pismo. więc międzyszkolne powin- 
no byłoby dążyć do zdobywania mło- 
dzieży od klasy 5 wzwyż, ale jedno- 
cześnie myśleć o smykach z kłas niż- 
szych. Czy jest możliwe takie połącze 
nie?.. Najzupełniej. 

Niezmiernie ciekawy przykład daje 
poznański tygodnik „Ilustracja Pol- 
ska”, przeznaczony dla najszerszyca 
mas czytelników (nakład 40000 egz.;. 
Otóż ten tygodnik ogłosił niedawno 

konkurs dła dzieci na rysunek do ja- 
kiegokolwie przysłowia. Pierwszą na- 
grodę zdobył 7-letni (!) Jurek Elzne- 
rowicz z Kaliisza, drugą — Marysia 
Sadówska,'ucz.. drugiej klasy: gimn. w
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Ponury list 
jeden z pracowników Dyrekcji Kolejowej 

w Wiinie otrzymał niżej um y w 0d- 
pisie list z Rosji od swego b. kolegi—mas 
nisty parowozowego. 

List, pisany ołówkiem, jak widać na pa- 
rowozie, bo jest bardzo zabrudzony. Ledwo 
dał się odczytać, W niektórych miejscach 

tyl przy pomocy lupy. 
Całe zdania związane  luźnie wskazują 

na pośpiech autora przy pracy, by kto, oczy 
wiście, nie podpatrzył. 
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ją uszy. 
Autor listu:na początku przewrotu w 

Rosji należał do partji „mieńszewików”, о- 
becnie, sądząc z treści listu, zrobił się bodaj 
czy nie monarchistą. Nędza i głód w prze- 
ciągu kilkunastu lat to zrobiły. 

Ostatni ustęp listu nasuwa myśl, że wi- 
docznie prasa sowiecka głosi o przededniu: 
rewolucji w Polsce, dlatego autor ostrzega 
nas o tem. 

„Zdrawstwuj 
wicz!* 

Uwiedomlaju Tiebia, czto ja żyw i <cho- 
tiełoś znat' o tiebie, no sudźba žyžni tak po 
stawiena, czto chotiełoś by uwidiet sosłu- 
żywcew, kogo nibud“ i  pogoworit“ — no 
nie prichoditsia. 

Ot, dorogoj drug, ješliby ty znal chot“ 
kapliu žižni w naszej woniuczej S.s.r., tak ty 
by nawierno użasnułsia i skazał: „czem 
tak żyt', tak łuczsze umieriet“!“ 

Służba sdiełałaś na stolko użasnaja, na- 
stolko izdziewatielskaja, czto czut“ u tiebia 
kakaja nibud“ po służbie oszybka, to piszi 
czto propał; ili prinuditielnago truda pripa- 
jajut i budiesz za 50 proc. rabotat' two- 
jego zarabotka, ili sowsiem darom. Tak, kak 
u nas tiepier' chozraszczot, naprimier dadut 
tiebie takoje topliwo, czto prijdiotsia w do- 
rogie poczistitsia, to szczytaj  ubjoszsia za 
pojezdku, prijediesz, poszczitajut  marszrut, 
postawiat kiłomietry dla ucziota topliwa i 
probiega parowoza, a k upłatie nie podleżyt 
tiebie za twoju pojezdku. Dalsze, zajomy 
(dwa wyrazy nieczytelne), wznosy, raznyje 
dochodnyje nałogi i smotrisz, wsiakije ot- 
rabotki na sowietskije prazdniki i na ruki 
połuczysz groszi, pridiosz domoj, otdasz doł 
gi, a na prożytje wychodit (czysto sowiec- 
ki wyraz nieczytelny), da eto jeszczo nie 
wsio, raboczyj płaczet, czto zadumał sdie- 
łat' piereworot, no uwy, pozdno, zakowan 
w takoje igo, kak nie był zakowan daże pri 
kriepostnom prawie. Krestjanin obobran na 
80 proc. i wykinut daże iz chaty. 

Brodiat po ulicam gołodnyje ludi i -ło- 
szadi czut“ nie dochłyje, iszczut prokormle- 
nija, no jego niet. Kijewskoj i Połtawskoj 
gubernji krestjanie brosajut wsio swojo imu 
szczestwo, idut kuda głaza  gliadiat, a ich 
potom po stancjam łowiat i otprawlajut w 
Archangielsk na lesnyje razrabotki. Tak wot 
iwan Pietrowcz ja rieszył napisat' tiebie, ty 
konieczno dogadywajeszsia , kto tiebie pi- 
szet, no mnie ty niczego nie piszi, ibio ja 
znaju, czto ty prorabotajesz miesiac, czio 
zarabotajesz, to wsie twoi dieńgi i ty im 
choziain, czto ugodno ty kupisz i skusza- 
jesz, a zdieś brat ożydaj czto dadut w x00- 
peratiwie to i twoje, a kooperatiw dajot 
muku normu na rabotnika, i na dietiej do 
16-go wozrasta, a swysze to nie dajut: Paj- 
ka żyrow my sowsiem nie widim, kak na: 
primier sała, masła, etogo nie połuczysz, bie 
łago chleba toże nie ożydaj, woniuczej ry- 
by i to nie dajut, a paj w kooperatiw piati 
każdyj miesiac. Miasa dostajom 10 funtow, 
w miesiac na 5 dusz i to choroszo, a mia- 
so samo po siebie dochłoje, potomu, czio 
skota nieczem hodowat', da ono takoje, czio 
kogda to sobak łuczszem kormili. To, czto 
piszut u nas, 7-mi czasowyj dień, to niepraw 
da. U nas w godu zastawliajut otrabatywat* 
mnogo dniej bezpłatno, drugije miasiaca pri 
choditsia 4 dnia. Tiepier* rabota 8-mi czasow 
uastolko nagrużena, czto rabotnik nie w 51- 
łach jejo wypolnit“ i. daże byli słuczai, — 
padajut u stanka. Slowom, takogo iga, kak 
siejczas niesiot russkij rabotnik i k 
nin, nie opisywajet daże istorja, eto lo je 
szczo nie polnostju, tak czto nie striemities 
k rewolucji, ibo eto wiernaja gibiel, kakaja 
«nożet postignut" i wasz narod. 

Do swidanja dorogoj drug. Nam eto lie- 
to niesiot jeszczo bolsze muczenija. 

Twoj drug po służbie. 

uważajemyj Iwan Pietro- 

  

    

  

  

Hiustracja Polska. — nr. 15 — Pierwsze 
czasopismo, które dało piękny duży portret 
š. p. Biskupa Z. Łozińskiego. W tekście 
zwracają uwagę artykuły: H. Majkowskiego, 
o L. Wyczółkowskim z powodu 80-lecia u- 
rodzin znakomitego artysty, A. Fiedlera — o 
p. M. Isaakowej, łowczyni egzotycznych mo- 
tyli. Bardzo ciekawe są wyniki konkursu ry- 
sunkowego dla dzieci na temat przysłów 
polskich. Pierwszą nagrodę zdobył siedmio- 
letni Jurek Ehnerowicz z Kalisza, który zilu- 
strował przysłowie „Jak Kuba Bogu, tak 
Bóg Kubie". 

Poznaniu; trzecią — Jerzy Dmitrew- 
ski z kl. 5-ej gimn. w Gdańsku. 

Rysunki młodocianych laureatów 
są niesłychanie ciekawe, jako próbki 
ilustracyj, no i przedewszystkiem — 
jako wymowne dokumenty psycholo- 
giczne. 

Jeżeli więc tygodnik, wcale nie 
mający zadań wychowawczych, po- 
trafił dotrzeć aż do siedmioletnich 
swych „czytelników*, o wieleż łatwiej 
byłoby podobną akcję przeprowadzić 
przy pomocy zespołu wychowawców. 

Tu należy powiedzieć słówko o 
samej organizacji kierownictwa pis- 
ma. Na czele redakcji muśi stać re- 
laktor naczelny z. prawami dyktatora. 
o pomocy powinien mieć ścisłe, bar- 

dzo nieliczne grono odpowiednio wy- 
kwalifikowanych kierowników  dzia- 

"łów. Żadnych sejmów redakcyjnych! 
Natomiast możliwe w każdej szko- 

le średniej powinien być nauczyciel, 
współpracownik lub przyjaciel pisma, 

któryby pewne myśli i projekty pis- 
ma zaszczepiał na gruncie swej szko- 
ły. 

Jako przykład potrzeby takiej łącz- 
ności redakcji ze szkołami za pośred- 
nictwem  'nauczycieli:  (pržedewsz7- 
stkiem  polonistów!),' niech posłuży 
„konkurs Robinsonowski*', ogłoszony 
w II zeszycie „Steru”. 

Jak łatwo mógłby połonista zain- 
teresować klasę takim konkursem; ja- 

M 

Wiadomo przecież, ; 
że w „Raju Sowieckim nawet ściany ma- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

z dnia 11 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: +10. 

"Temperatura najwyższa: + 15. 

Temperatura najnižsza: +4. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stały spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie, wietrznie. 

Wscnėd słońca g. 5.14 

Zachód słońca g. 1850 

MIEJSKA 
— Konwersja pożyczki angielskiej. 

W wyniku dalszych konferencyj z dele- 
gatem min. skarbu uzgodnione zostało 
postępowanie przy wymianie obligacyj 
pożyczki angielskiej na nowe. 

— Jak ożywić ruch budowlany. Specjalna 
komisja przy komitecie bezrobocia opraco- 
wuje wnioski w sprawie ożywienia ruchu bu- 
dowlanego, a co zatem idzie i zmniejszenia 
bezrobocia. Odbyły się już liczne posiedze- 
nia, które dały możność zorjentowania się, 
jakie prace budowlane można byłoby w naj- 
bliższym wszcząć już czasie. 

— Prace w Katedrze. W związku 
ze stanem murów i fundamentów Bazy- 
liki poczynione zostały już kroki, by jak 
najszybciej przystąpić do niezbędnych 
robót  zabezpieczających świątynię 
przed katastrofą. Obecnie trwają po- 
nowne oględziny techniczne. 

— Walka z tajnym ubojem. Wobec stwier 
dzenia sprowadzania na: rynki bydła, pocho- 
dzącego z tajnego uboju, na skutek porozu- 
mienia się starostwa i magistratu, wzmoc- 
niona zostanie kontrola miejsc sprzedaży, a 
ponadto policja zwróci uwagę na furmanki, 
przybywające do Wilna. 

— Strajk szewców. Dotychczas prowa- 
dzone rozmowy w celu zlikwidowania straj- 
ku szewców-chałupników nie dały rezultatów 

Strajkujący stoją na stanowisku, że pod- 
wyżka im się należy i nie chcą iść na ustęp- 
stwa. 

OSOBISTE 
— Komendant P. K. U. Wilno-Miasto, p. 

mir. Osowski w dniu 11 bm. wyjechał na 3-- 
dniowy pobyt do D. O. K. Grodno w związ- 
ku z tegorocznym głównym poborem wiosen 
nym. Na czas nieobecności p. majora, obo- 
wiązki komendanta P. K. U. pełni w zastęp- 
stwie p. kpt. Berent Mikołaj. 

FRED A WWENTRERSEROSZNERARKEC". TORGA 

ZŁA RĘKA 
Bednarowicz, zwolniony na stacji 

Olechnowicze, został przeniesiony do 
innej miejscowości. Przeniesienie służ- 
bowe: trzeba mu ulec. A jeśli ma się 
jakieś zastrzeżenia, pretensje lub żal, 
można wystąpić do władz z prośbą i 
tłumaczeniem. 

Bednarowski w swem twardem ser- 
cu czuł inaczej. W Olechnowiczach by- 
ło mu dobrze. Przenieśli — a więc 
chcieli zrobić na złość. Popamiętają 
Bednarowicza! 

W jaki sposób może zemścić się 
zwrotniczy? Od jednego ruchu jego rę- 
ki zależy życie kilkuset ludzi, którzy z 
ufnością dążą z Wilna do Olechnowicz. 

Bednarowicz przesunął zwrotnicę. 
Ale przewrotny czyn zauważono na sta 
cji — w ostatniej chwili. Zły i tępy 
człowiek został aresztowany. 

PRZECIWKO GRYPIE, PRZEZIĘBIENIU 
należy niezwłocznie zastosować tabletki To- 
gal, które usuwają te chorobliwe objawy. Nie 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Spróbujcie i przekonajcie się sami, !ecz 
żądajcie we własnym interesie tylko or! gi- 
ralnych tabletek. Togal. Do nabycia we wszy 
stkich aptekach. Cena 2 zł. 

Nr. Rej. M.S.W. 1364. 

kie ciekawe mógłby wydobyć wypra- 
cowania na temat przygód współczes- 
nego Robinsona; jak łatwo byłoby za- 
bawić się w Robinsona podczas ja- 
kiejś wycieczki wiosennej. 

Jedna taka „akcja Robinsonowska”, 
dobrze zorganizowana ji umiejętnie 
przeprowadzona, zyskałaby pismu za- 
stępy wiernych i oddanych czytelni- 
ków. 

Przy braku zaś dobrej organizacji, 
najlepsze pomysły będą zmarnowane. 

„. Wydawanie pisma dla młodzieży 
nie należy do zadań łatwych, już cho- 
ciażby dlatego, że młodzież nie znosi 
blagi i fuszerki osób starszych, choć 
sama uprawia te „sporty'. Szuka au- 
torytetów i wzorów; dlatego też jest 
nieco podejrzliwa i nie daruje (szcze 
gólnie „belirowi'*) żadnej słabostki i 
śmiesznostki. 

Wymaga od starszych zdecydowa- 
nej, mocnej postawy, rzetelnej wiedzy, 
szczerości i pogody. 1 tego będzie 
szukała w piśmie, wydawanem dla 
niej „przez starszych. 

Jeżeli tego nie znajdzie, nie pomo- 
gą żadne okólniki, rozkazy, prośby i 
błagania, — pisma czytać nie będzie. 

Iw tym wypadku, gdy będzie cho- 
dziło o pismo, pełne potworności sty- 
listycznych i fantastycznych błędów 
korektorskich, — postąpi całkiem roz- 
sądnie. W. Ch. 

5 I 
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ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 156 Środa Literacka odbędzie się pod 
hasłem „Kryzys śmiechu. Na podstawie aktu 
alnych wypadków zaatakowania odwiecz- 
nych praw sztuki do satyry i karykatury, co 
odbiło się nawet na pewnym procesie sądo- 
wym, rozwinie się dyskusja nad istotą hu- 
moru, nad dozwoloną i niedozwoloną paro- 
dją, nad sztuką Śmiania się i nad brakiem 
poczucia dowcipu w naszem społeczeństwie. 
Do dyskusji zgłosił się szereg mówców. 

Początek jutro o godz. 8.30 wiecz. w Zw. 
Literatów, Ostrobramska 9. 

— Doroczne zebranie Tow. Naucz. Szk. 
Średnich i Wyższ. — T.N.S.W. — odbędzie 
się we środę, dnia 13 b.m. o godz. 19 min. 
15 w gimn. A. Mickiewicza. Na porządku 
dziennym są wybory do Zarządu Koła Wileń 
skiego, oraz sprawozdanie z działalności u- 
stępującego Zarządu i ze Zjazdu Walnego 
w Warszawie. Wszyscy członkowie Koła 

inni pić się na zebranie. : 
— Wileństkie T-wo Nowoczesnego Wy- 

chowania zawiadamia, że w Środę dn. 13 bm. 
o godz. 6 popoł. (18) odbędzie się Zebranie 
Ogólne w sali Kuratorjam O. S$. W. (Wola- 
na 10). Na porządku dziennym: „Międzyna- 
1odowa Liga Nowoczesnego Wychowania w 
związku z zapowiedzianym Kongresem w Ni: 
cei" — referat informacyjny. Wstęp wolny. 
Goście mile widziani. 

— Z choru „Echo“. — W driu 31 mar- 
ca 1932 roku odbyło się doro.zne walne ze 
branie członków choru „Echo“, na ktėrem 
dokonano wyborów noweg zarządu w skła 
dzi: następującym: о этелев -— ‚ Ryszajd 
Filipowicz, wiceprezes — p. Antoni Jasie- 
uiecki, sekretarz Piotr itomenowski, 
skarbnik — p. Władysław Cynk, gospodarz 
— p. Kazimierz Kuchter, bibljotekarz — p. 
Witold Polidowczyk. 

Kierownikiem artystycznym i dyrygen- 
tem chóru pozostał nadal p. prof. Władysław 
Kalinowski. у 

Zarząd załatwia wszelkie sprawy zwią- 
zane z przyjmowaniem nowych członków w 
poniedziałki i czwartki od godziny 19 
do 21 w lokalu przy ul. Oranżeryjnej Nr. 
3—1 
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RÓŻNE 
— Z przemysłu. Znana firma meblowa 

przedwojenna W. Mołodeckiego przeniosła 
swój zakład meblowy przy ul. Wileńskiej 26, 
do dawnego przedwojennego lokalu. — Trze 
ba radmienić, że powyższa firma jest jedną 
z najpoważniejszych przedwojennych zakła- 
dów tego-rodzaju i prowadzona pod wytraw 
ną ręką właściciela fachowca. 

— U Zingerów strajk. W dniu wczoraj- 

szym w Woropajewie, w tartaku braci Zin- 

gerów wybuchł strajk. Zastrajkowało 30 ro- 
botników. Przyczyną strajku jest niewypłace- 
nie żarobków za ostatnie 2 tygodnie. Prze- 
bieg strajku spokojny. 

TEATRY I MUZYKA 
— Ostatnie dwa recitale laureatów Cho- 

pinowskich na Pohułance. Dziś, we wtorek 
12 kwietnia br. o godz. 8-ej w. 3-ci recitał 
fortepianowy z cyklu koncertów Il-go Mię- 
dzynarodowego Konkursu laureatów im. F. 
Chopina. W dniu tym usłyszymy: Teodora 
Gutmana (Z. S. R. R.) i Leonida Sagałowa 
(Z. S. R. R.) Jutro, w środę 13 kwietnia o g. 
8-ej w. 4-ty i zarazem ostatni koncert z u- 
działem: Abrama Lufera (Z. S. R. R.) i E- 
manuela Grosmana (Z. S$. R. R.) Występy 
wyżej wymienionych laureatów cieszą się co 
raz większem zainteresowaniem. W progra- 
mie utwory wyłącznie Chopina. Pozostałe bi- 
lety do nabycia w kasie Teatru Lutnia od g. 
11—9 w. Bilety honerowe i ulgowe nieważne 

— Antoni Różycki w „Bębnie* — Teatr 
Lutnia. Dziś, we wtorek 12 kwietnia o godz. 
$-ej w. wesoła, pełna słonecznej pogody ko- 
medja Vebera p. t. „Beben“, уу której zasłu- 
żone oklaski zbiera niezrównany odtwórca 
roli malarza Delanoy — Antoni Różycki. Ko- 
medja ta, pełna wdzięku i uroku, budzi na 
widowni huragany śmiechu i pogodę. „Bę- 
ben' grany będzie jeszcze tylko trzy razy. 

Jutro, w środę dn. 13 kwietnia „Вебеп“. 

NAJBLIŻSZE PREMJERY W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— Sztuka „Pod ialami* — na Pohulance, 
W nadchodzący piątek, 15 kwietnia na sce- 
nie Teatru Pohulanka odbędzie się premjera 
interesującej sztuki Adolfa Hertza „Pod 1a- 
lami“. W sztuce tej po raz ostatni przed wy- 
jazdem wystąpi świetny Antoni Różycki, po- 
zatem ukąże się po raz pierwszy nowo po- 
zyskana aktorka Teatru Polskiego w Rydze, 
Janina Skrobecka w roli „Marji”. Sztuka au- 
tora „Młodego lasu", poruszająca zagadnie- 
nią aktualne, jak rówriież kreacja Antoniego 
Różyckiego zainteresuje niewątpliwie  kultu- 
ralne Wilno. . 

— Uroczyste przedstawienie w Teatrze 
Lutnia. W sobotę dnia 16 kwietnia o godz. 
8-ej w. odbędzie się z inicjatywy Pana Prezy 
denta m. Wilna Józefa Folejewskiego — uro- 
czyste przedstawienie ku uczczeniu 10-letniej 
pracy artystycznej na terenie m. Wilna Ka- 
rola Wyrwicz-Wichrowskiego. Odegrana bę- 
dzie pogodna komedja Caillavet'a i Fleursa 
„Miłość czuwa”, z udziałem i w reżyserji 
Karola Wyrwicz-Wichrowskiego, w otocze- 
niu czołowych sił zespołu. Bilety już do na- 
bycia w kasie Teatru Lutnia. Ceny miejsc od 
50 gr. 

Е CO GRAJĄ W KINACH? 
Heijos: Aniołowie piekła. 
Hollywood: Miłostki Jaśnie Pani. 
Casino: X-27 (szpieg). 
Pan: Pat i Patachon w konkurach. 
Stylowy: Sześć tygodni wśród apaszów. 
Światowid: Bomby nad Monte Carlo. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wpadł do studni. W posesji domu Nr. 

120 przy ul. Kalwaryjskiej, w czasie kopania 
studni i wyciągania wiadra z piaskiem przez 
robotnika Jerzego Grygielewicza (Kalwaryj- 
ska 107), wiadro oberwało się i spadło na 
głowę będącemu w studni Leonowi Orłowowi 
lat 43 (Ogórkowa 21). Lekarz Pogotowia po 
udzieleniu pomocy odwiózł Orłowa w stanie 
ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

— ZŁODZIEJ W POTRZASKU. Z nie- 
zamkniętego mieszkania domu Nr. 3 przy ul. 
Jeziorskiej na szkodę Niny Rajch i Soni К- 
zierskiej została dokonana kradzież poduszki 
i garderoby męskiej, łącznej wartości 130 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonał znany zło- 
dziej zawodowy Antoni Szybcin (Ludwisar- 
ska 14), którego ze skradzionemi rzeczami 
zatrzymano. я 

— Samobójczy skok do Wilenki. Kužnie- 
cowa Nadzieja, lat 34, bez stałego miejsca 
zamieszkania, w celu pozbawienia się życia, 
rzuciła się z mostu Zarzecznego do rzeki Wi- 
lenki. Zwłok Kuźniecowej narazie nie odnale- 
ziono. — Przyczyna samobójstwa — nędza. 

— DZIECKO UDUSZONE PODCZAS 
SNU. W nocy z dnia 9 na 10 bm. żona 
Man Rubina, zam. przy ul. Nowogródzkiej 

ОМО 

WILJA OPADA 
Niebezpieczeństwe powadzi minęło 

CO POWSTRZYMAŁO POWÓDŹ? 

WILNO. Jak przewidywališmy, na- 
gły spadek temperatury ochronił mia- 
sto od niechybnej powodzi. 

SYTUACJA W SOBOTĘ. 

W sobotę przed północą poziom 
Wilji dosięgnął 6 m. 45 cm. i woda po 
zalaniu szeregu posesyj, w strelie nad- 
brzeżnej, poczęła wdzierać się na ulicę 
Arsenalską. 

Sytuacja w sobotę była tak poważ- 
na, że zbliżającej się nocy oczekiwano 
z niepokojem. Wyraziło się to w zarzą- 
dzeniach władz, które w chwili zapad- 
nięcia zmroku poczyniły jak najdalej i- 
dące kroki, by wylew nikogo nie zastał 
nieprzygotowanym. 

Na szczęście przyszedł wieczorem 
dość ostry mrozik, który wpłynął na 
stan wody. 

Od godz. 10 w. poziom rzeki usta- 
lii się na 6 m. 45 cm., i trwał tak do 
niedzieli do godziny 9 rano. 

POSTERUNEK ZWINIĘTO. 

W ciągu niedzieli woda opadła do 
6 metrów, wczoraj zaś o dalsze prawie 
pół metra, przy stałej tendencji zniż- 
kowej. : 

W związku ze spadkiem wody od- 
wołano dotychczasowe zarządzenia 0- 

chronne i zlikwidowano specjainy po- 
sterunek powodziowy,  zainstałowany 
przed paru dniami w pałacu Tyszkiewi 
czewskim. 

BRZEG ZYGMUNTOWSKI 

OSUNĄŁ SIĘ. 

W niedzielę rano na ul. Zygmuntow 
skiej runął na przestrzeni kilkunastu 
metrow wraz z drzewami nasyp nad- 
brzeżny, ciągnący się wzdłuż Wilji. O- 
sunęia się mianowicie ziemia, usypana 
przez magistrat zaraz po zeszłorocznej 
powodzi, tworząc przez to głębokie wy 
rwy, dochodzące koło domów 10, 12, 
14 i 16 aż do samej jezdni. Wobec 
groźby dalszego osuwania się ziemi 
przybrzeżnej, cały ten teren ogrodzono 
drutem. ronadto wstrzymano calkowi- 
cie ruch kołowy na ul. Zygmuntowskiej 

NIEDBAŁSTWO MAGISTRATU. 

Świeżo usypana i nieodpowiednio u 
bita ziemia nie oparła się prądowi rze- 
ki i w chwili podniesienia się wody, 
nastąpiła katastrofa. Złe ubezpieczenie 
brzegów spowodowało również przesą 
czasie się wody do niżej położonych 
mieszkań przy ul. Zygmuntowskiej. 

Wodę musiano stale wypomipowy- 
wać, gdyż wciąż napływała. Wogóle 
trzeba stwierdzić, że jeśli chodzi o za- 

Wylew Dźwiny 
EWAKUACJA LUDNOŚCI Z TERENÓW ZALANYCH 

WILNO. W dniu wczorajszym na 
całej przestrzeni ruszyła rzeka Dźwina. 
Zwały lodu w kilku miejscach potwo- 
rzyły wielkie zatory, które przy pomo- 
cy środków wybuciiowych  rozbijały 
oddziały saperów. Wobec znacznego 0 
cieplenia się, poziom wody wzrósł w 
ciągu dwóch dni do 7 m. i 70 cm. Na- 

głe podniesienie się wodyspowodowało 
zalanie granicznej wsi Oczerki i osady 
rybackiej Rybiszki. 90 osób niezwłocz- 
nie ewakuowano. Wobec znacznego i 
niebezpiecznego podniesienia się pozio 
mu wody, zachodzi groźba powodzi w 
m. Dziśnie, gdzie poczynione zostały 
odpowiednie zabezpieczenia. 

bezpieczenie śródmieścia przed powo- 
dzią (nie mówiąc już o krańcach mia- 
sta), magistrat nie uczynił nie, by 0- 
chronić ludność przed jej skutkami. 

Zasłanianie się brakiem środków w 
żadnym wypadku nie można uważać 
za tłumaczenie, gdyż roboty były pro- 
wadzone, lecz tak niezdarnie, że przy 
pierwszym naporze wody nasypy ru- 
nęły. A kosztowało to przecież nie ty- 
siąc i nie dwa tysiące złotych, a cokol- 
wiek więcej. 

Właśnie w sposobie prowadzenia 
tych robót leży całe zło. 

OMAL NIE UTONĘLI. 

W chwili gdy podmyty nasyp po- 
czął opadać, przechodził tamtędy p. 
Wilezycki z żoną (Wiwulskiego 11). 
Katastrofa nastąpiła tak szybko, że 0- 
boje, nim zdołali zorjentować się, w 
jakiem znaleźli się niebezpieczeństwie, 
wpadli wraz ze zwałami ziemi do wo- 
dy. Krzyk tonących usłyszeli żołnierze 
z pogotowia saperskiego i pošpieszyli 
im z pomocą, wydobywając tonących 
na brzeg. 

SYTUACJA NA NIEMNIE. + 

Na Niemnie notuje się dalszy przybór wo- 
dy. — I tak w ciągu doby poziom wody 
dy pod Ogrodnikami wzrósł o 55 cm., zaś 
pod Bielicą o 36 cm. 

Z powodu stałego podnoszenia się pozio- 
mu wody na Niemnie zachodzi obawa, że 
nast. miejscowości zostaną zalane: Dubrowa, 
Tkaczowo, Jazowiki, Bondary, Nakorniki o- 
raz osiedla: Niwiszcze i Urbanowo. W związ 
ku z powyższem ludność przygotowano do e- 

wakuacji. › 

Około wsi Dokudowo i Burnosy, Niemen 
wystąpił z brzegów. Osiedła Machnacza i Sie 
sera w osadzie Niewiszcze przy Dokudowie 
Graz Kasperowicza przy wsi Dokudowo i Ur- 
banowicza przy Olchowce są silnie zagrożo- 
ne. Z zaścianku Tkaczowo koło Niemna z0- 
stali ewakuowani Piotrowski i Maciejowski. 

  

Normowanie stosunków na pograniczu 
polsko-bolszewickiem 

Nr. 6, w czasie snu z dzieckiem, w wieku 8 

dni, niechcąco je udusiła. Zwłoki zabezpie- 
czono do dyspozycji władz prokuratorskich. 

— Podrzutki: W klatce schodowej domu 
Nr. 23 przy ul. Ostrobramskiej został znale- 
ziony podrzutek płci żeńskiej, w wieku około 
3-ch tygodni, którego umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. — W tymże dniu w 
bramie domu Nr. 1 przy ul. Garbarskiej zna- 
leziono drugiego podrzutka pici męskiej, w 
wieku, około 3-ch dni, którego umieszczono 
w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— GRYSEL ZAMORDOWAŁ. We wsi 
Osowiec gr. kraśnieńskiej (Mołodeczno), po 

peiniono zagadkowe morderstwo. Ofiarą mor- 

du padi włościanin Jan Moszowiec. W wy- 
niku dochodzenia zdołano ustalić, iż sprawcą 

morderstwa jest 20-letni Jan Grysel, mieszka- 

niec wsi Osowiec. Sprawca morderstwa od- 

mawia narazie zeznań. Dochodzenie prowa- 

dzi się. < 

— PODPALENIE. We wsi Statki gminy 
postawskiej podpałono dom mieszkalny Moj- 
sieja Łokcika. Ogień objął budynek miesz- 
kalny. Zarządzona akcja przeciwpożarowa 
pożar ugasiła. Pod strzechą domu znaleziono 
worki z pakułami, oblane nattą. Policja po- 
szukuje podpalacza. 

— FABRYCZKA BILONU. We wsi Pa- 
«ciuny gm. jaźwińskiej w zabudowaniach go- 
spodarskich Jana Kozłowskiego ujawniono 
warsztat iałszywych 50-groszówek. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA 
DG CZYSZCZENIA 

NA KUSKUCIE 
koniczynę czerwoną i białą oraz 

tymotkę przyjmuje 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-a. 
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Gdzie jest p. Borowski? 

Z tem pytaniem zgłaszają się do 
naszej redakcji posiadacze biletów na 
niewygłoszony odczyt o Wilniankach i War- 
szawiankach. Prelegent (in spe!) p. Borow- 
ski, po dwukrotnem odwołaniu swego od- 
czytu wyznaczył go na czas po Świętach 
Wielkanocnych, lecz dotąd jakoś nie słychać 
nic w tej materji, choć święta dawno minę- 
ły. Może odczyt został gdzieś wygłoszony w 
tajemnicy? Może p. Borowski pracuje nad 
rozszerzeniem i pogłębieniem swej prelekcji? 
Niewiadomo! Faktem jest, że święta dawno 
już minęły, wszyscy zdążyli już zapomnieć 
o krótkich chwilach wytchnienia i z radością 
powitają każdą okazję do godziwej rozryw- 
ki. To też prócz zainteresowanych (t. zn. 
tych, którzy mają już bilety, opłacone w go- 
tówce) zgłaszają się do nas liczne rzesze 
czytelników, pytając o to, gdzie i kiedy od- 
czyt o Wilniankach i Warszawiankach będzie 
wygłoszony, czy ilustrowany będzie prze- 
zroczami, czy wstęp mają tylko osoby od lat 
18-tu i t.d. — Nie mogąc na pytania te dać 
odpowiedzi, bylibyśmy niezmiernie zadowole 
ni, gdyby ktoś, mający jakieś wiadomości o 
wymienionym odczycie, udzielił nam wyjaš- 
nień, aby z kolei ciekawość naszych czytelni 
ków mogła być zaspokojona. (c) 

  

Ofiary 
— Staraniem Koła Ušwiadomienia Spo- 

łecznego przy Bratniej Pomocy Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wilnie odbył się 22-go 
marca odczyt, połączony z kwestą na rzecz 
bezrobocia. Zebraną kwotę w sumie 82 zł. 
60 gr. złożono w redakcji „Słowo” do dys- 
pozycji „Wojewódzkiego Komitetu Opieki" 
nąd bezrobotnymi w Wilnie. 

« Poster. Policji Państwowej w Połowo na 
bezrobotnych zł. 1,50. 

Na odkupienie maszyny H. S. zł. 2. 

Z. Z. dla rodziny J. 2 zł. 
— 

  

WILNO. Od trzech miesięcy na po- 
graniczu polsko-sowieckiem odbywały 
się rozmowy przedstawicieli władz pol- 
skich i sowieckich w sprawie unorma- 
wania stosunków na granicy. Przepro- 
wadzone konferencje w rejonie Stołp- 
cow, Radoszkowicz i Dzisny z udzia- 
łem władz granicznych i delegatów Mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych ze stro 
ny polskiej, oraz komisji z Komisarjatu 
Ludowego Spraw Zagranicznych ze 
strony sowieckiej, doprowadziły do 
podpisania umowy  polsko-sowieckiej. 
Podpisana umowa normuje stosunki na 
pograniczu polsko-sowieckiem w jak- 
najszerszem znaczeniu, a mianowicie: 
1) Komendanci danych odcinków gra- 
nicznych strony polskiej i sowieckiej 
w razie potrzeby (koniecznej), będą 
wydawali tymczasowe przepustki gra- 
niczne dla mieszkańców pasa granicz- 
nego. Osoby te będą mogły przekra- 
czać granicę i przebywać do trzech i 
więcej dni na terytorjum obcem. 2) Ry 

bacy zamieszkali przy granicznych rze- 
kach obu państw, będą mogli trudnić 
się rybołóstwem na wodach granicz- 
nych za specjalnem zezwoleniem ko- 
mendantów odcinków. 4 

3) Uregulowano również sprawę 
wodną w pasie granicznym. Mieszkań- 
cy granicznych osiedli będą mogli bu- 
dować wodne tamy, osuszać błota 0- .. 
raz przeprowadzać wszelkie meljoracje 

4) Dalej unowa normuje sprawę 
graniczną między strażnikami sowiec- 
kimi a żołnierzami K. O . P. Wszelkie 
zajścia graniczne wywołane czy to ze 
strony sowieckiej, czy też polskiej, bę- 
dą regulowane przez mieszaną komisję 
poisko-sowiecką. Wszelkie zniszczenia, 
spowodowane przez strony na granicy, 
np. zniszczenie słupów granicznych, li- 
nji itp., będą naprawiane przez strony 
winne. 

Umowa ta wchodzi w 
15 kwietnia br. 

życie zdniem 

SPORT 
Pierwszy mecz 

piłkarski 
MAKABI — OGNISKO 3:1 

Już się zaczęło. Dwudziestu dwóch za- 
wodników, stanowiących drużyny -wspomnia 
nych w podtytule klubów stanęło przed sę- 
dzią p. Cudnikiem, aby rozpocząć sezon. -— 
Stanęli na suchem i dobrze się prezentują- 
cem (jak na czas wiosenny) boisksu, skuleni, 
zmarznięci, tulący się w sweterki. Nic dziw 
nego, że mieli miny niepewne; padający 
śnieg i ostry wiatr nie mogły wpływać do- 
datnio na humory. 

Nic dziwnego, że w tych warunkach ruch 
liwość i technika graczy kulały, że był to 
jednak pierwszy, wiosenny mecz, więc moż 
na im darować!. 

Drużyny wyszły w składach niemal nic- 
zmienionych, zeszłorocznych, z tą tylko róż- 
nicą, że Ognisko z „laudzistami*: Okułowi- 
czem i Cz. Godłewskim, a Makabi bez Zaj 
dla, Jałowcera i Polaczka. Pozatem składy 
skompletowane były z samych niemal par. 

Ognisko: dwaj Wasilewscy, dwaj God- 
lewscy, dwaj Kozłowscy, Makabi: dwaj An- 
tokolce, dwaj Szwarcowie. I inni, na doda- 
tek.. Pojedyńczy. 

Mecz prowadzony w tempie... wiosenn- 
nem zakończył się zdecydowanem zwycię- 
stwem Makabi, dla której bramki strzelili: 
rezerwowy junjorek Ickowicz i dwie Szwarc 
(„Iśka”). Dla Ogniska — Wasilewski. 

Doskonale prezentująca * się fizycznie i 
bodajże lepiej przygotowana drużyna Ogni- 
ska uległa lepszemu zgraniu makabistów.— 
Doskonały, stanowczo najlepszy i  wyróż- 
niający się Szwarc I na stanowisku kierow 
nika ataku, wspieranego przez Birnbacha,— 
zadecydował o wyniku. Dzielnie mu. sekun- 
dowali Antokolce,, zwłaszcza skrzydłowy. W 
Ognisku pracowici, jak zawsze, i jak zaw- 
sze bez głowy Wasilewscy, nieruchliwy Jó- 
ziek Godlewskii zupełnie dobry Cz. God- 
lewski. O pozostałych nic specjalnie nie da 
da się powiedzieć. Robili co mogli i jak 
mogli. r 

Tempo, jak zaznaczyłiśmy, powolne. — 
Publiczności sporo.  (t). 

OGNISKO WYGRYWA MECZ — REWANŻ 

W niedzielę wzmocnione Lepiarskim i 

Flaksem Ognisko pokonało Makabi w sto- 

sunku 2:1. Nie było ono lepsze na boisku, a 
nawet po przerwie znacznie gorsze — mimo 
to wygrało. * ! 

Pogoda doskonała, boisko też — cóż, kie 
dy przemęczenie po sobotnim meczu daje się 
zauważyć u wszystkich graczy. 

Prowadzenie dla Ogniska zdobywa lewo- 

RADJOWE PERPETUUM 
MOBILE 

Od dłuższego już czasu wileńskie Radjo 
częstuje swych słuchaczy dowcipami (prze- 
ważnie pokaźnie nadszarpniętemi przez ząb 
czasu) humorystów, popisujących się w „od- 
cinku z docinkami“ — „A-ku-ku!“. 

Gdy w związku z dniem zbiórki na iun- 
dusz dla bezrobotnych została wydana jed- 
nodniówka, znaleźliśmy na jej szpaltach 
wszystkie dobrze zużyte kawały z „A-ku- 
kul”... 

W teatrze zaś, na przedstawieniu Naszych 
Dziadów, artyści z uczuciem i przejęciem się 
odczytywali ze sceny dowcipy z jedno-- 
dniówki. ё 

MWreszcie w sobotę, dnia 9 b. m. w kolėj 
nym numerze „odcinka z docinkami“ radjo- 
we fale uradowały wdzięcznych radjosłucha- 
czy powtórzeniem dobrze ze sceny znanego, 
bardzo nieudolnego monologu _wachmistrza. 

Jak widać, radjowym humorystom dow- 
cip nie zawsze dopisuje, natomiast pomysło- 
wości im nie brak!.. 

skrzydłowy, poczem, jeszcze przed przerwą 
Wasilewski Il podwyższa wynik. Makabi pod 
ciąga się i poważnie zagraża kilka razy. 
Ben-Oszer pudłuje, Jałowcer strzela w ręce 
bramkarzowi, tak samo jak przedtem ]. Go- 
dlewski przenosi piłkę, strzeloną z kilku kro- 
ków. * 

Najlepiej spisał się bodaj Rywkind na po- 
mocy, pozostali ospali i przemęczeni. Sę- 
dziował p. Sznejder. : З 

Publiczności znacznie mnie, niż. w sobo- 
tę. (t) 

Z.A.K.S. — POGOŃ 3& 
Kierownictwa sekcyį bokserskich -ŽAKS'u 

i Pogoni organizują wkrótce międzyklubowy : 
mecz bokserski w ośmiu wagach. Z uwagi” 
na to, że bokserzy rozwiązanego W. K. B. 
przeszli do Pogoni, będzie to spotkanie naj- 
silniejszych w- Wilnie drużyn klubowych. 

Gdzie i kiedy odbędzie się ten mecz, po- 
damy wkrótce. (t) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE NA UNI-. 
WERSYTECIE WILEŃSKIM 

Wileński uniwersytet wprowadził do pro 
grąmu swych zajęć ćwiczenia i wykłady z 
wych. fiz. @ 

Wykładane są: teorja wych. fiz. —do- 
cent dr.'E. Czarnocki i dr. Osmólski. Wy- | 
kłady. z metodyki ćwiczeń prowadzi p. A. 
Pietkiewicz oraz p. J. Kuleszanka. Ćwiczenia 
obejmują w I trymestrze: gimnastykę i gry - 
"sportowe. W ll-gim — gimnastykę i ' spor- 
ty zimowe. W Ill-im — sporty wodne i lek 
ką-allótykęn 15 iaisbomas WIO 

ćwiczą nietylko studenci. Istnieje oddzieł 
na grupa ćwiczących profesorów i St. a- 
systentów (t) 5 

+



Gdzie jest Izaak 
Radeński? 

Izaak Radeński zginął. Wszyscy 
kupcy na Niemieckiej ulicy omawiają 
ten fakt — z rozpaczą, z żalem, z gnie- 
wem i oburzeniem. Człowiek powszech 
nie szanowany, cieszący się zaufaniem 
całej Niemieckiej z przyległościami. — 
Znany przedstawiciel 

gle. W biały dzień. 
Miał właśnie przy sobie dużą su- 

mę: 120 tysięcy złotych. Ściągnął ją 
od kupców wileńskich, klijentów tych 
wielkich łódzkich firm. Jakby naumyśl- 
nie nie zostawił dłużnikom ani jednego 
dowodu wpłaty, ani jednego pokwito- 
wania. 

I niema go w Wilnie. Niema 
nież w Łodzi. 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 
„KLĄTWA RODU MANDARYNÓW* 

„Casino“ 
Trochę Sensacyjna, w miarę kryminalna i 

w miarę egzotyczna powieść Rohmera p.t. 
„Córka Fu - Manchu” znalazła się na ekra- 
nie jako „Kiątwa rodu mandarynėw“. 

Sensacja, kryminał i egzotyzm razem 
dały film z t. zw. „napięciem”. Stary Fu - 

Manchu (Warner Oland) dopełnia straszliwe 
go dzieła zemsty. Musi zgładzić ze Świata 

cały ród pewnego Anglika, lecz ginie z rę- 
ki współplemieńca detektywa. (Sessue 
Hayakawa). Przed śmiercią wkłada obowią 

rów- 

  

          
SHĄZKI    { 55 NOKEK 

Elžbieta Kiewnarska i 

  
  

   

  

glądu Kobiecego“. 
Bez patetycznych negacyj, spokojnie i 

wielkich firm rzeczowo wykazały autorki, że alkohol wca- 
łódzkich — Izaak Radeński zginął. Na- le nie musi być identyfikowany z ałkoholiz- 

mem, že są to bardzo często nawet zagad- 
Walcząc z al- 

koholizmem, należy również wiedzieć, że al- 
nienia zdecydowanie różne. 

kofiol jest w setkach zastosowań produktem 
wybitnie póżytecznym. Szczególniej w go- 
spodarstwach domowych, gdzie zastosowa- 
nia jego są aż tak wielorakie, że trudno so- 
bie wyobrazić praktyczną panią domu, bez 
podręcznego zapasu spirytusu. Czy to jako 
paliwo do gotowania, ogrzewania i oświet- 
lania, czy jako środek do wywabiania plam, 
i utrzymywania porządku w domu — w 
całym szeregu wypadków spirytus okazuje 
się artykułem nie do zastąpienia. Obszerny 
rozdział w omawianej książce poświęcony 
jest roli spirytusu w domowej perfumerii i 
apteczce. 

* 

  

W związku z publikacją autorek, walczą- 
cych pod hastem: „Alkohol — to bogactwo 
narodowe, alkoholizm — to niebezpieczeń- 
stwo narodowe”, wydawcy informują nas, 
że nasz Monopol Spirytusowy zainteresował 
się wielką rolą swego produktu w gospo- 
darstwach domowych i wypuścił ostatnio 
na rynek spirytus 90-stopniowy, który jest 
tańszy od dawnego o 2 złote na litrze. No- 
wy spirytus jest rozlewany w buteieczkach 
po jednej czwartej litra. Taka _ buteleczka 
kosztuje tyłko zł. 1,35, kiedy dawniej można 
było kupować minimalnie tylko jedną czwar 
tą litra za cenę zł. 4. Inowacja ta zasługuje 

  

  

Michalina Ulani- 
cka. — „Spirytus w gospodarstwie domo- 
wem. Warszawa, 1932,, nakł. „Bibl. Prze- 

S<Ł © 

Radie wileńskie 

WTOREK, 12 KWIETNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka romantyczna i 

tyczna z płyt. 
15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 Odczyt dla maturzystów i, audy- 

cja dla dzieci z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „Czy sztuka umarła?" — odczyt z 

Krakowa wygłosi Artur Schróder. 
17,35 Popularny koncert symfoniczny z 

Warszawy. 
16,50 Komunikat Aeroklubu Akademickie 

poroman- 

go. 
19,00 Przegląd litewski. 
19,20 Co to jest Z? — pogadanka o 

współczesnej kulturze polskiej — „wygłosi 
Witołd Hulewicz. 8 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 

20,00 „Wiosna idzie* — teljeton wygłosi 
Włodzimierz Korsak. 

20,15 Transmisja z Konserwatorjum war 
szawskiego. Koncert laureatów Konkursu 
Chopinowskiego. Grają: Teodor Gutmau i 

wo 

  

Film rewelacja. 4.000.000 dolarów kosztowsła realizacja tego arcydzieła. 
Džwiekowy 

KINO TEATR 

„HELIGS“ 

Naįgtošniejszy tilm dobyžobecnej. 

ANIOŁOWIE PIEKŁA 
F.lm ten został zrealizow. przez słynnego miljard. zmeryk. HOWARDA HUGHESA. Pocz. seans. o £. 4, 6,8 110.15 

Film który wstrząsnął światemł 

To epokowe dzieło genjusza ludzkiego. 
To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych 

Ceny zniżone: na I-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80., na pozostałe seanse B:lxon 60 gr Parter 1 zł 

  

Dźwiękowe kino 

KOLLYWOOD 

Mickiewicza 22.   

Dziś najnowszy sukc:s Światowy dawno 
niewidziana ulubienica publicznoś.i 

AEŁOS$STKE JAŚNIE PANI 
Nad program! Dodatki dźwiękowe. Pocz. o g.-4, 6, 8 i 1030. w dnie Świąt. o g 2ei. Na 1.szy seans ceny zniżone 

BETTY AMANN w wielkim film e dźwiękowym p. ta 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

towe gwiazdy filmowe niedościgniona 
Dziś! Dwie największe Świa 

Mariena Dietrich i Greta Garbo 
1ywalizują w jednym programie w swoich największych kreacjach w filmach p. t. 

%W-=24 (Szpieg) į ANNA CHRESTIE 
Ceny norm:lne. Pocz. 3,30 7, i 10. 30. Dodatki dzwiękowe, 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Dziś! Wielka sensacja! Najpopularnie si aktorzy Świata PAT į PATACHON 

w najnowszym swym pierwszym dźwiękowcu 7 ROCRRU RACH 

Nad program! Konkursowe dźwiękowe dodatki Psramountu i Pata oraz dodatek rysuukowy, Dia młodzieży dozwo- 
lone. Ceny miejsc zniżone od od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

  salonowoserotyczny dramat w 12 skt. z cyklu „Białych Niewolnie*. 

Dziś! Najaowsze jubileuszowe arcydzieło reżysterji Harry Peela p. t. 

TYGOBNI WŚRÓD APASZÓW 
W rol. gŁ Harry Peel i Davy 

Moim. Nad pr: grem Krol humoru Harrald Lioyd p. t. Horoidek Prezydentem komedja w 4 akt. 
  

Emanuel Grossman. Dźwiękowy 2 
22,45 Komunikaty z Warszawy. Kino-Testr A 
23,00 Koncert symfoniczny (płyty). Эю- STYLOWY: SZE 

wo wstępne wygłosi prof. M. Józefowicz. DER ck: 

>. %isika 36 EZ 

: + 
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Dwa mieszkania; 
rzy pokoje i cztery 
pokoje ze wszelkiemi 
wygodami, słoneczne, 
snche w iadnej dziel- 
nicy do wynajęcia. In= 
tormacje w R dakcji 
„Słowa* od 11—12 tel. 

WIOSNA! 
Organizm człowieka wymaga potraw witsminowo-jarzynowych, 
a nie wszyscy wiedzą, że lepsze sklepy spożywcze posiadają 
niedrogie w użyciu a smaczne, skoncestrowane suszone jarzyny 

dla zup i dań 
w kraju (założonej w r. 1893) WYTWÓRNI suszo- najstarszej 

nych owoców i jarzyn 

  

    
  

  

  

      

        

  

  

    

ч 

zek zemsty na córkę (Anna May W. — na specjaln trony pań - į i Niewieście „serce z san Ah «5 Gi PAWEL WR S E 1 K. SIENKIEWICZA w Wilnie 17-82. 
ko czo Obowiązku, lecz odwieczne prawo 

Szpinak, doskonale zamieniający, z dodaniem kwasn, MIESZKANIE ауаа е niesbiagane, о ме ORGAN KOLEGJUM Pa ZM M | 2 Kuj. > a I : a z ręki w opakow, 25 gr. (z ь 0 — 35 gr. detektywa, który umiera również. -— uno Ż E w l A T A również 50 gr. na 10 osób — 65 gr EECC kucias ; Aaa ы рра Ro ы > ® ką dla  inteligentuej sząc do grobu tajemnicę miłości ki —- wołyński o natural kwasi abłec. a + córcę Fu - Mask Główną atrakcja flo NAJCICHSZE MIASTO EUROPY. Ė H E R A L D Y cz N E 6 0 z Žašoanti | oaijury as, 2 S B > a PRZ ma a jest udział chińskiej gwiazdy A „Skoro ktoś poszukuje mieszkania, niech я : Jarzynka wyborowa z groszkiem, brukselką i kala» T 2 

Noe i dawno aka A osiedli się w Rzymie”, Oto słowa, jakie mo- (W 1982 r. WYCHODZI JA KOMIENĘCZNIK) tjorami, ; 5 > : * > Z: RE > 
ŚR legc ka > ok RDC Ę : į : = 

czyiem), kóry. nadali Galość koloryt c: mach Włoskich dziemików ou =" EE PRZED PŁ ATA: Kwartalnie z przesyłką — @) ®— zielona znana wszyskim, |": ara kekėje 
ak ae S a e smc S S Dla Cetonkėw Kolegium ” » „ 7.50 i aa R osa. pastkdać w skrzynkach | do wynajęcia, Mosto- 4 

Scotland Yard, przecięte druty telefoniczne, s = rynku mieszkaniowym stolicy firmowych, > AA Dizeįšcia podziemne, itp. efekty filmo ry. Włoch. W Rzymie można obecnie z łatwoś- Cena zeszytu zł. 3.— 
minalnych uzupełniały ai ach ZBy cią EA: ah czynsz waha y DOKTOR k Ra CEC Duży pokój teczną zupełnie była postać i ją —. się pomiiędzy 7. a 12.000 lirów rocznie. Kucharka я Morloffa, który siał JE aa 5.000 mieszkań stoi obecnie pustką w Rzy- KONTO „HEROLDA“ W P. K. O. Nr. 22 941. Zeldowicz ANTONI posznkuje posady ma| dła jednej lub 
gę widza. < mie. E sz Ado : > iecka 24 НОНЕ НЕ 3 KURJAT d bre świadectwa, mo. | dwu osób do ži Ia edakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowiecka : , - © Afisz zapowiadał „przepyszne dodatki ,., Prgsa włoska podkreśla, iż niema rzeczy Е К ) е i 2 > I a ARTYSTA że wyjechać, Ul. Za | wynajęcia, Arty- dźwiękowe”, lecz publicznošė premjero łatwiejszej obecnie, jak stworzenie sobie mi- tel. 10 10 05. RZE R :| FOTOGRAF |rzecz 16—8. leryjska 1. m. 3 
oglądała stare polskie przeglądy, AS łego ogniska w stolicy Włoch, tembardziej, E ' Be Śniadeckich 4, Aaa I: > = liiną jesień (na wiosnę!), podchorążych sA uż S AL byto ah czasu m: r а DOKTÓR Ceny wyjątkowo Agronom CCA 
mundurach historycznych (po raz setny bo gą gg l „a aśliwemi miastem w Europie, sta SAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZELDOWICZOWA niskie. z wyższem wyksztal- =» „Ogłoszenia 6. pluskwach, pchłach, ka= Coy"; spokoju, dzięki etergiczncj kanDusci NJ O ОНИ konlkao ans LŽ G Kupno BOZECZA ERO za ‚ ь VVTYVYVVYVVVYVYVYVYVYVYVYVVVTVVYVYVVVTVYVYVYVVYVYVYYYVYVYVYT! E Podobno owe „przępyszne” dodatki mie przy wytoczonej przez władze włoskie przeciwko 7 sA EYCZNE "NARZĄDÓW rzędnych dobrach, po- i SPRZEDAŻ 
były na czas, ale publiczność chyba nie jest "a'a50m ulicznym. *SYYYYYYYYTYYTYYYYTYTYYTYYYYYYYYYTYYYYYTYPTTYTEYPYYYYYTY TYYYTYYYWYTYYYYYYYYTYYYYYYYE MOCZOWYCH Posady A o =. IA 

Wa winna. Drugiego dnia były już dodat- DRAŻLIWA KWESTJA. WADAAA RAKA RADA DAD AA ADA DAK AKA A AA KAKA AAAA AAA A AK AAAA AAA DA KK GAMA AA AAAA AAA AAŁAŁAAAĆ | 5 ją cą 4.6 zerze z + ŽElienaiė do Adi KUPIĘ 
obre. R się tem pocieszą ci, którzy O wieku kobiety najlepiej nie mówić wca- st. Miesławicza 24, 6 2 „Slowa“ pod Nr. 16, 200 kg. koniczyny bia- Raso izm zapewne chodzą na „pre- le, a jeżeli już zacząć, to ze wszelkiemi o- sel 277. ospodyni e ее tej nasiennej w najlep- ASS Tad. C. _ strożnościami. Uczynił tak pewien dzienni- ERA TS RA WARCE Matura szym gatunku od pro- > US ŻW a „LEGJON ULICY" karz austrjacki, który korzystając z pobytu GA 8 į N ET Zgłaszać się od ponie- Przygotowywanie ze du enta. Oferty z 

sławnej gwiazdy filmowej Brygidy Helm na e аза SSzystkich przedmio- Probką adresem i ceną Heijos“ Semmeringu, koło Wiednia. — Wszystko by- Racjonalnej dziaiku ZA: tów do egzaminów w *ierować poczta Plissa e łoby dobrze, ale niedyskretny dziennikarz za- kosmetyki 2 Benslonai 80dZ. zakresie szkół średnich Maj. Aleksandrowo — 
W polskiej produkcji filmowej dokonał pragnął usłyszeć od Brygidy Heim, ile ma lecznicze! : Języki obce: trancns- Kuczyński, 

się zwrot ku lepszemu. Dowodem — ostat lat! Kpiny, czy co? „Takie pytanie! Ale re- WILNO, Asystent ki, niemiecki (konwer- KU P KE" nie filmy. „Legjon ulicy* należy do tych zolutna niemeczka nie dała się jednak zbić Miękiewicza 31—4 kóskólk mieżsdości „ Sscja) oraz łacina | 
grecki. Lekcyj udziela- motocykl używany, 
ją rutynowani korepe- lecz w dobrym stanie 
torzy b. nanczyciele z wózkiem, lub bez. 
gimn. mag. filozotji i Oferty do „Słowa* pog 

nowszych. Nie znaczy to wcale, że jest do- „Z Pantałyku” i przy okazji postanowiła zro- 
bry, przeciwnie, ma sporo zasadniczych bić sobie reklamę. Oświadczyła tedy, iż wła- 
niedociągnięć, ale przynajmniej nie występu Śnie w roku bieżącym kończy 23 wiosnę 

kobiecą ukończoną szkcłą rol- 
ro > niczą, półrocznym kur- 

je, doskc= sem hodowleno - wete = ja już tu ani skazańcy, 
ani inne stałe w filmach polskich figury. 

ani policmajster, Swego życia. Nakręciła już koło trzydziestu 
filmów i zdążyła rozwieżć się z mężem, dy- 

Film ten podpatruje życie ulicy warszaw- rektorem berlińskiego koncernu elektryczne- 

skiej, odbija jej rytm nerwowy, opowiada 
codzienne dzieje... Osnową jest 

go. Aby usprawiedliwić skąpo wymierzoną 
historja ilość lat, dodała Brygida Helm, że pierwszą 

chłopca - gazeciarza. Reżyser Ford zbudo- Swoją rolę w „Metropolisie* Langa odtwo- 
wał film swój 
zawierająca przydługą ekspozycję, 

nierówno. Część pierwsza, "Zyta, mając... 16 lat. Cudowne dziecko, nie- 
może ma co! I pomyśleć, że taki straszny „wamp”, 

być z powodzeniem zredukowana. Właści- a tak niewinnie wiośniany! Nic dziwnego, że 
wy punkt ciężkości tkwi w części drugiej, oszołomiony dziennikarz zapomniał o co miał 
w dość Śmiałych rzutach opowiadającej ko Pytać dalej i czemprędzej pognał na pocztę, 
leje usamodzielnienia się zostawionego na 
bruku chłopca. Tu jest prawdziwe kino w 
doskonałym montażu pracy  gazeciarzy, w 
wyścigach rowerowych itp. 

Niekoniecznie dobre były naiwne przej- 
ścia z drzewkiem na wichrze, z parą gołąb 
ków lub dzwonami. Lepsza byla przenoś- 
nia z walącemi się słupami. Jeżeli chodzi- 
o wykonawców — to mają oni tę oryginal- 
ność, że są inni od zwykłych gwiazd. Mło- 
dociana trójka: Zosia Mirska, Stefek Rogul- 
ski i Tadzio Fijewski zasługują na względ 
niejszy sąd. Wszelkie braki, szczególnie 
przesada, pochodzą z winy reżysera. Najlep 
szy Fijewski, Rogulski zbyt sztuczny, Mir- 
ska nieruchoma i... przerośnięta. Reszta gro 
mady dobrana stosownie. Szczególnie Jeż 

- Kobusz jest doskonały, choć miejscami prze późniony. 

  

$. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
Gdzieniegdzie, na drodze czerniały 

duże kałuże widocznie była tu 
przed paru dniami silna ulewa. Na 
prawo od drogi zamigotały ognie w 
oknach „chutorów*, niby błędne og- 
niki ukazywały się, to znów gasły za 
trzcinami. Senny, tajemniczy step ota- 
czał samotnych podróżników.: Wkrót- 
ce jednak ukazały się przed jadącymi 
ale już nie chowały się, tylko zdawa- 
łył się biec naprzeciw jadącym i sta- 
wały się coraz jaśniejsze, wyraźniej 
sże. Były to latarnie w „sowchozie'”. 
Przy drodze ukazywały się wysokie 
sterty słomy, długie, niskie chlewy, 
potem stajnie, odryny, szopy. Bły- 
szczały jasno okna klubu robotnicze - 
go „sewchozu“, jadalnie, wspólne do- 
my mieszkaniowe — koszary. 

Zatrzymano się przed dwupiętro- 
wym domem z kolumnami i balko- 
nem.. Na dużym dziedzińcu paliła się 
latarnia, a dokoła niej tańczyły mirja- 
dy nocnych owadów, zwabionych og- 
niem. Orzeźwiający wiatr wiał od stro 
ny stepu. 

Kamienne schody prowadziły do 
starego, mrocznego domu. Borys i 
tow. Kozyrtew zasiedli do stołu w du- 
żym pokoju o trzech oknach. Pomię- 
dzy drzwiami a oknem stało łóżko że 
lazne z materacem i poduszką, ale 
bez pościeli. Pod oknem — duży stół, 
przykryty samodziałem, zamiast obru- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
» 

aby natychmiast nadač sensecyjną wiado- 
mość do pism wiedeńskich. (C.) 

  

  

Suład fortepianów, Pianin, Fisharmonji 

| K. Dąbrowska į 

i (F-ma istnieje od r. 1874) 

WHno, Niemiecka 3, m. 11 
  

sadny, w roli majdaniarza, Czyli takiego 
„magika”, co jeźdźi z gazetami rowerem i 
udaje wielką figurę wśród  gazeciarzy. 
Dźwięk miejscami za głośny, miejscami о- 

Tad. C. 

sa. Kiłka krzeseł i w kącie, piękny 
antyk: szafa jesionowa. 

— Tutaj, towarzyszu Wierszynin, 
zamieszkacie tymczasem, a po moim 
wyjeździe urządzicie się, jak wam bę- 
dzie się podobało. Kiedy chcecie prze 
jąć zarząd? 

— Im prędzej, tem lepiej — choć- 
ciażby jutro! — odpowiedział krótko. 

Zachowanie i wyraz twarzy tow. 
Kozyrewa nie podobały się Borysowi. 
Nie wiedział zresztą dlaczego od pier 
wszej chwili ten człowiek wydał mu 
się antypatycznym. 

— Skąd taki pośpiech? — próbo- 
wał protestować ustępujący zarządza- 
jacy, — Przecież się nie pali! Możemy 
odłożyć tę sprawę na parę dni, ja mu- 
szę jeszcze buchalterję przejrzeć! 

— Dobrze, — zgodził się Borys. 
— niech będzie za dwa dni. Więc w 
poniedziałek przejmę sprawy „sow- 
chozu*? A kiedy zobaczę zarządzają- 
cego Stacją traktorów? Chciałbym i 
tamte sprawy prędko ukończyć. 

— Jak to, czy macie, towarzyszu, 
objąć i stację? — zdziwił się Kozy- 
rew. — Ależ będziecie mieli wściekłą 
pracę! 

— Bo też i "nie dla zabawy przy 
jechałem tutaj, towarzyszu Kozyrew! 

Praca mnie nie przestrasza. 
Wysoka, chuda starucha wniosła 

do pokoju dużą patelnię z syczącą je- 
szcze jajecznicą i dwa talerze z wi- 
delcami, nożami i chlebem czar- 
nym. Wchodząc, ukłoniła się nisko Bo 
rysowi. К 

OP 
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— Przyjechaliście, towarzyszu za- 
rządzający, ot, macie tu, posilajcie się, 
po podróży, a ja zaraz herbatę przy- 

niosę.... В 
Staruszka ujęta odrazu Borysa: by- 

ła poczciwa i wesoła. Ogniow podał 
jej rękę, uśmiechając się, a ona obtar- 
ła swoją dłoń o zasmolony fartuch i 
niezręcznie wyciągnęła ku niemu. 

Po kolacji Kozyrew życzył Boryso- 
wi dobrej nocy i zostawił go same- 
go. Ogniow — Wierszynin wyjął z 
walizki poszewki i prześcieradła i 
zaczął się przygotowywać do snu. 

Mała naftowa lampka rzucała ską- 
pe światło na ściany, pozostawiając w 
cieniu sufit i dalsze kąty pokoju. Bo- 
rys nie mógł zasnąć. To smutne świat 
ło budziło w nim niewyraźne tęsknoty 
i dziwnie gniotący smutek. Obrazy z 
dawno minionych dni przepływały w 
jego wyobraźni. Oto, jako mały u- 
czeń młodszych klas lubił wyjeżdżać 
na wieś do wuja. Wuj ten był zarzą- 
dzającym wielkiego majątku, którego 
właściciel nigdy prawie nie przyjeż- 
dżał. Mieszkało się w takim, jak ten, 
dużym domu. Jak wesoło było biegać 
z chłopakami do kąpieli, łowić raki, 
pod korzeniami przybrzeżnemi, brać 
udział w gorących dniach sianokosu, 
skąd się wracało na wysokich, kopia- 
stych wozach w kłójącem sianie... — 
Pamiętał falujące stepy i złote łany 
pszenicy i terkot žniwiarki i weso- 
łe śmiechy parobków i dziewcząt. 

I znowu jest na wsi — ale jakaż 
zmiana! Zamiast radości i beztroski 

  

   
Podaje się do wiadomości, że w majątku Lardwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
położone w miejscowości 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. 
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dogodnym dla kąpieli 

  
czeka go tutaj ciężka praca i odpo- 
wiedzialność. Bo też niemały obszar 
miał teraz w swym zarządzie: trzy- 
dzieści tysięcy ornej ziemi, a jeszcze 
łąki... a winnice, ogrody!... | 

Niepokój wzrastał, Borys zapyty- 
wał siebie, czy podoła zadaniu, czy 
postąpił celowo? Ale uspokoił się 
szybko; tutaj mógł być spokojny, że 
nikt go nie znajdzie. Mógł zmierzyć 
swe siły. 

Wschodzące słońce z wiosenną bez 
troską zaglądało do wszystkich ką- 
teczków. Ostre, wesołe promienie 
wślizgnęły się do otwartej walizki, 
przebiegły po podłodze i wreszcie 
zatrzymały się na twarzy śpiącego, 
szukając uparcie szparki pomiędzy po 
wiekami, by zajrzeć do oczu. Borys 
poruszył się, otworzył Oczy, i zaraz 
je zamknął, pełne ponsowych i zielo- 
nych kół. Wyskoczył z łóżka i otwo- 
rzył okno. Oczy jego pobiegły ku dłu- 
gim szćregom drzew owocowych, po- 
krytych blado różowemi kwiatami wi- 
sien i brzoskwiń. Dalej, za ogrodem 
ciągnęły się winnice, aż do rzeki. 

Na dole nie było nikogo, na po- 
dwórku też było pusto. Naprzeciw 
bramy stał budynek kuchenny, słychać 
było, głośne rozmowy kobiet w kuch- 
ni. 

Właśnie na progu zjawiła się 
wczorajsza staruszka, a widząc Bory- 

sa, krzyknęła: 
— Ach, wstaliście już towarzyszu, 

a ja nic nie wiedziałam! Zaraz, zaraz 
herbatę przyniosę. 
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— Dobrze, dobrze babciu, ałe żeby 
tak czasu nie tracić, chciałbym kazać 
konia przygotować. Po śniadaniu po- 
jadę oglądać ziemię, ale komuby tu o 
koniu powiedzieć? 

— To zaraz zrobimy! Ej, Teośka! 
— krzyknęła. — Biegnij do stajni, po- 
wiedz Dmitrowi, żeby konia osiodłał, 

a powiedz, że nowy zarządzający ka- 
zał! 

Na te słowa kilka par ciekawych о- 
czu wyjrzało z kuchni na Ogniowa. Ale 
on nie zwrócił na to uwagi, zajęty o0- 
glądaniem podwórza. Odrazu zauwa- 
żył jakiś nieporządek, niedbalstwo. 
Brama do odryny wisiała na jednej pę- 
tli, na domie brakowało dachówek, 
wszędzie leżało rozrzucone siano, po 
którem chodziły nastroszone kury. Na- 
wet z kuchni wychodził nietylko przez 
komin, ale i przez dach. 

Staruszka podała na śniadanie sma-- 
cznie przyrządzone kartofle smażone 
na oleju i herbatę pachnącą sianem. 

— Jak się nazywacie, babciu? -— 
zapytał Borys. 

— Darja, — odpowiedziała, — a 
tutaj wszyscy nazywają mnie „ciocią 
Daszą“, tak już przywykli! 

— A na ile osób obiad gotujecie? 
— Robotników macie tu dużo? 

— Teraz gotujemy na stu pięćdzie- 
sięciu i „suchego pajku* szesnaście 
porcyj wydajemy. 

— A to komu? 
—- Agronomowi, felczerowi, buchal 

terowi, biurowym... 
= Wszyscy żonaci? 

  

zmieni posz 8 i 4 pokoi 

    

spec matematyki. Zgł. L. P. 
do Adm. „Słowa* pod 

  

  

„Matura“, Drzewka 

owocowe, ceny Znižo- 
Lekcje ne, Zakład Sadowniczy 

francuskiego  „Glinka* — (własność 
udzieła dyplomowana Krakowskiego _ Tow. 
w Pa BU nauczy- Ogrodniczego) Prądnik 
cielka, Montwiłłowskj Czerwony Ktaków, — 
zauł, 21 m. 3, telefon 170 33. 

  

Lokale Rosa 
eee аннна 

  

Do wynajęcia 
lokal nadający się na 
biuro handlowe, bank, 
klub lub ognisko przy 
ul. Wileńskiej Nr. 20. 

Wdowie H. S. 
hojnie wspartej przez 
ogłoszenie brakuje je- 
szcze 75 zł. na ostaie- 
czne opłacenie maszy- 
ny — Tow. Pań Miło- 
sierdzia św. Wincente- 

ze go a Paulo uprzejmie 
wszelkiemi wygodami przeto prosi o pomoc, 
nowoczesnemi, wanna by zapewnić przysz- 
na miejscu do wy-łość biednej wdowy i 
najęcis, Wilno, ul.jej córeczek, 
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Mieszkanią 

    

— Gdzie tam! Tylko agronom i 
biurowy Pajkin mają rodziny, a tamci 
— kawalerowie. 

Borys zapisał coś w notesie. 
Przed bramą stał już osiadłany koń. 

Ogniow wskoczył na siodło. Dawno już 
nie używał tego sportu. 

Główne zasiewy były już pokończo 
ne, pozostała jeszcze kukurydza i inne 
późne jarzyny. Nowy zarządzający 9- 
bejrzał wszystko uważnie. Zaczernia- 
ły przed nim traktory i postacie, krę- 
cących się przy nich ludzi. Zatrzymał 
konia i długo obserwował robotę. Ja- 
kiś człowiek mówił coś do najbliżej 
stojących robotników, Borys podje- 
chał bliżej i przywitał się z człowie- 
kiem w skórzanej Kurtce. 

— Co siejecie? — zapytał. 
— Soję, — odpowiedział niechęt- 

nie, — ale takie tam nasienie! Nie prze 
siane, brudne, tylko. pole zaśmiecimy. a 
Grzech, taka robófa. 

— A «o robiliście pierwiej? Czy 
to nie tutejsze nasiona? 

"— Przysłane. Pierwszy raz soję 
siejemy. 

— Dawno przysłali? 
— Ze trzy tygodnie... Ale nie było 

czasu bawić się niemi. Niema tygod- 
nia, jak skończyliśmy z pszenicą, a sło 
neczniki, kukurudza... wiosna wczesna 
w tym roku. O dwa tygodnie wcześniej 
siejemy. 

— A jak stoi sprawa z planem? 
Stary machnął ręką. 

(D. C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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