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Kto w 
Zacznijmy od polemiki... P. Stroń- 

ski w artykule „Kto winien'* (tytuł jest 
dobry, sięga do istoty zagadnienia), 
twierdzi, że pożyczek z Francji ше о- 
trzyniujemy dlatego, że był Brześć. 
jest to teza zupełnie naiwna. — P. 
Stroński oczywiście nie wierzy w 
to, co pisze. — Tak sobie można 
gadać w. Sejmie, pisać w  gaze- 
tach, ałe tak nie można tłómaczyć 
sprawy serjo. Wszędzie, gdzie są rzą- 
dy socjalistyczne, państwa: bankrutują. 
Wiedeń ze swoją gminą w rękach so- 
cjalistów, napewno nie usanuje finan- 
sów austrjackich. Australja, gdzie rzą- 
dzą socjaliści, doszła do ' całkowitej 
katastrofy. Partja pracy w Anglji za- 
kończyła swe rządy kompromitacją, 
skandalem i fiaskiem, a własny jej lea- 
der zrozumiał, że musi wybierać po- 
między uczciwym partjotyzmem, a $0- 
cjalizmem. Brześć był walką z socja- 
lizmem w pierwszym rzędzie. Toteż, 
jeżeli Brześć będziemy rozpatrywali z 
punkiu widzenia finansowego, to o- 
czywiście mógł on pożyczce raczej po- 
módz, niż zaszkodzić. Kraje, które 
zwalczają u siebie socjalizm, zasługują 
na: większe finansowe zaufanie, niż 

kraje, które mu ulegają. 
Ale tym, którzy wołają: „Brześć za- 

szkodzit požyczce“, chodzi o senty- 
mentalne, o moralne znaczenie Brześ- 
cia. Tutaj zaczyna się to udawanie 
durniów przez tych, którzy tak krzy- 
czą. (Być może, że są tacy, którzy uda- 
wać nie potrzebują). Francja ani w 
swoich sojuszach, ani w polityce tinan- 
sowej, tego rodzaju moralnemi wzglę- 
dami na konduitę swego sprzymierzeń- 
ca nigdy się nie rządziła. Przypomnij- 
my sobie, że od r. 1891 zaczynają się 
we Francji radykalizować szybkiemi 
krokami rządy, radykalizować opinia 
publiczna. Koniec tego dziesięciolecia 
zaznaczony będzie aterą Dreyfusa, któ- 
ra ma wiele punktów analogicznych ze 
sprawą Brześcia, taksamo w, sprawie 
Dreyiusa występują w szeregu pierw- 
szym polityczni spryciarze obok polity- 
cznych półgłówków. W miarę radykali- 
zowania się stosunków we Francji, 
miarę jak donośniej brzmi rezonans i- 
deałów republikańskich, haseł demo- 
kratycznych, zacieśnia się sojusz z sa- 
modzierżcą Mikołajem Il. A kto to był 
Mikołaj Il w pojęciu republikanina fran 
cuskiego?— Oczywiście, że organiza- 
tor pogromów na niewinnych żydów, 
ciemiężyciel Polski i Finłandji, szef pro 
wokacji politycznej, zbrodniarz, repre- 
zentant zbrodniczego systemu, któremu 
prócz zbrodni istotnie dokonanych, do- 
pisywano lekką ręką jeszcze 10 razy 
tyle wymyślonych. Wiedziano o tem, 
rozpisywano się o tem, oburzano się 
na to i każdy prezydent Republiki, na- 
tychmiast ро obiorze pędził do Peters-- 
burga, aby się Cesarzowi przedstawić. 
Policzmy wizyty i rewizyty! Na jedną 
rosyjską w Paryżu, wypada 5 francus- 
kich w Petersburgu. Lekceważąco o sa- 
modzierżcy napisał p. Poincare dopiero 
po Jekaterynburgu! 

Nie chcę przez to 
Francji powiedzieć. Kieruje się ona 
bardzo trzeźwym interesem narodo- 
wym i dlatego polityka jej ciągle świę- 
ci tryumfy, rzadko porażki. Równorzęd 
nie z oskarżeniem, że Brześć zaszko- 
dził uzyskaniu pożyczki, traktuję tezy 
gazet własnego obozu, że p. Rybarski 
i socjaliści szkalując Polskę i wytwa- 
rzając jej złą opinję we Francji, są 

sprawcami tego, że nie mamy franków. 

Są to wszystko bajeczki dla grzecz- 
nych, lecz głupich dzieci. Brześć może 

być powodem, może być motywem, za 

pomocą którego jakiś dziennikarz iran- 

cuski będzie nam tłómaczył, dlaczego 

nie dostajemy pożyczki. Ale Brześć ni- 

gdy nie będzie tego przyczyną. Zupeł- 
nie taksamo zresztą i my nie zerwie- 

my z Francją sojuszu dlatego, że p. 
L. Daudet oskarża policję irancuską, że 
mu zamordowała 14-|etniego synka.Mó 

wiąc nawiasem, moralna waga zarzu- 
tów, które czyni L. Daudet swemu rzą- 
dowi, jest o wiele większa, niż moralna 
waga zarzutów z powodu Brześcia. 

PRZYCZYNY SERJO. 

Przyczyny serja mogą być albo na- 
tury ekonomicznej, albo natury poli- 
tycznej. 

Wątpię, aby były natury ekono- 
micznej. Jesteśmy państwem w stanie 
kryzysu, lecz nasze położenie budżeto- 
we jest o wiele lepsze, niż innych 
państw europejskich, a specjalnie o 
wiele lepsze niż państw naddunajskich, 
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nic przykrego 

którym Śpieszyła Francja z tak wydat- 
ną pomocą, a mówiąc nawiasem, w spo 
sób tak bardzo zapoznający nasze pol- 

skie interesy handlowe i gospodarcze. 
Pozostaje więc hypoteza, że dzia- 

łały tu względy polityczne. Hypotezę 
tą potwierdza obserwacja ostatnich ro- 
kowań w sprawie państw naddunaj- 
skich. Obserwacja ta uczy nas, jak da- 
lece Francja ze swoich kapitałów, ze 
swoich pieniędzy, które pożyczyć mo- 
że, — czyni sobie narzędzie w budo- 
wie wspaniałych, czynnych, aktyw- 
nych planów politycznych. 

Czy Francji jesteśmy potrzebni?— 
Ależ tak, nawet bardzo! jesteśmy żan- 
darmem, który stoi nad karkiem Nie- 
miec i powiada mu: „pamiętaj o trak- 
tacie wersalskim, pamiętaj, że jesteśmy 
3U-miljonowem państwem, które oto 
dlatego tylko istnieje, aby w razie po- 
trzeby umrzeć za nienaruszalność trak- 
tatu Wersalskiego". 

Czy czytelnik nie ma pewnych za- 
strzeżeń co do polityczności tej formu- 
ły? Jeśli czytelnik te zastrzeżenia po- 
siada, to mu powiem, że je podzielam. 
isapewno by tak swych zadań poli- 
tycznych nie sformułował ani Fryderyk 
II, ani Talleyrand, ani Bismarck. 

Bronimy Pomorza i Śląska. Nic 
słuszniejszego. Tyłko trzeba bronić ro- 
zumnie. Nie jest obroną rozumną, ścią- 
nać na siebie cały ciężar obrony trak- 

tatu wersalskiego. 
Francji taki sojusznik jest potrze- 

bny, to pozwała jej prowadzić, kiedy 
zechce, liloniemiecką politykę, pozwa- 
la mieć swobodę ruchów. Ale Francja 
wie, że tej polityki nie zmienimy. Po- 
życzy nam pieniądze, będziemy prowa- 
dzili tę samą wersalsko-antyniemiecka 
politykę, nie pożyczy — będziemy czy- 
nić to samo. Trzeźwy rentjer francuski 
odrazu sobie myśli: „po kiego djabła 
pożyczać, kiedy mamy to darmo*. Źle 
powiedziałem „trzeżwy*. Bo oto Fran- 

cja woli pieniądze swe kierować do 
państw naddunajskich, oddawać je w 
ręce o wiele mniej pewne, niż nasze. 
Woli, bo tam ma coś do zyskania, 
ma kogoś do  skaptowania, u 
w Polsce ma wiernego stróża, który 
pilnuje lojalności Niemiec i z roku na 
rok swe stosunki z Niemcami pogarsza. 

Muszę się zastrzec, że nigdy nie 
myślałem o przeciwstawieniu  franko- 
polskiemu sojuszowi sojuszu niemiecko 
polskiego. Jestem dalszy od tej myśli, 
niż może sami endecy. Jestem zwolen-- 
nikiem franko-niemiecko-polskiego po- 
rozumienia. Jest to wielka myśl poli- 
tyczna, mająca wielkie tradycje histo- 
ryczne — traktat w Bjorke. Traktat 
niewykonany, obalony, a przecież trak- 
tat genjalny, pokojowy, niewykonanie 
którego zemściło się na Europie rokiem 
1914, wojną, rewolucją bolszewicka! 
Jesteśmy w tem szczęśliwem położeniu, 
że zamiast Rosja, możemy teraz napi- 
sać: Polska. 

Ale pamiętam, jak w roku 1925 pe- 
wien wybitny bardzo dyplomata mówił 
m: 

„Sojusz rosyjsko-francuski dawał 
korzyści Rosji, bo ona co tydzień szan- 
tażowała Francję, że przejdzie do obo- 
zu niemieckiego. My tego czynić nie 
możemy i na tem polega nasza sła- 
bošč“. 

Uwagę tę dyskontowałem, pisząc 

w 1927 r. swe „Kropki nad i“. Broszu- 
ra ta jest ciągle aktualna. Czy stosunki 
polsko-niemieckie zawsze były niemo- 
żliwe do polepszenia, i czy dziś są już 
beznadziejne. Oto są pytania bardzo, 
bardzo ważkie, bardzo trudne, w roz- 
strzyganiu których trzeba się wystrze- 
gać lekkomyślności, zacietrzewienia i 
jednostronności. Pytaniami temi zaj- 
miemy się w następnym artykule. Cat. 
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cia mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozrijeszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kołejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S, Zwierzyński. 
KLECK -- Skiep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

  

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgamia Įarwjūskiego, 
NOWOGRODEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegaraja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegamia Spėldz, Naucz. 
PIKSK — Księgarnja Polska -— St, Bednarski, 
PGSTAWY — Ksjęgarnia Poiskjej Macjerzy Szkoinej, 
STOLPCE — Ksjęgamia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13. 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 
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ONFERENCJA ROZBROJENIOWA 
ŻE NIE OTRZYMUJEMY POŻYCZEK we FRANCJI. Dyskusja nad art.1-szym konwencji.—Nowy projekt amerykański.— 

wystąpienie Litwinowa.— Tardieu polemizuje z Gibsonem. 

PRZEMÓWIENIE GIBSONA 
GENEWA. 12. 4. Jak donosiliśmy, w po- 

niedzialek wznowione zostały prace konie- 
rencji rozbrojeniowej. Po uczczeniu przez 
przewodniczącego Hendersona pamięci zmar 
łego delegata Polski min. Sokala, rozpoczęto 
dyskusję nad art. 1-szym projektu konwencji 
rozbrojeniowej. 

Dyskusję zainaugurował delegat Stanów 
Zjednoczonych Gibson, który. przedstawił 
wnioski swego rządu. St. Zjednoczone propo 
nują, aby główna komisja postanowiła: 1) 
zniesienie t. zw. głównych broni ofenzyw- 
nych, czyli ciężkiej artylerji, tanków i woj- 
ny chemicznej. 2) Komisja ograniczenia zbro 
jeń lądowych winna opracować plan, doty- 
czący klasyfikacji dział o kalibrze powyżej 
155 mm., tanków i broni gazowej. 3) Pań- 
stwa biorące udział w konferencji winny zo- 
bowiązać się do nieużywania tych broni za- 
czepnych na wypadek wojny. 4) Komisja po- 
lityczna otrzyma zlecenie opracowania defi- 
nitywnych rezolucyj i przedstawienia odpo- 
wiednich tekstów w ciągu tygodnia komisji 
głównej. 

Gibson podkreślił w swojej mowie, że za- 
gadnienie bezpieczeństwa stanowi punkt cię- 
żkości rokowań rozbrojeniowych. Jakkolwiek 
naród amerykański żywił dotąd mało sympa- 
tji dla idei zagwarantowania  bezpieczeń- 
stwa, obecnie rząd amerykański przyszedł do 
przekonania, że rozwiązanie zagadnienia roz 
brojeniowego może nastąpić tylko w drodze 
rozwiązania zagadnienia bezpieczeństwa. 

Przez zniesienie broni zaczepnych zosta- 
nie przywrócone znaczenie i wartość Środ- 
ków obronnych i narody zyskają Świadomość 
bezpieczeństwa. Gibson podkreślił następnie, 
że zniesienie broni ofenzywnych umożliwi 
wydatne zmniejszenie budżetów wojskowych 
i zaznaczył z naciskiem, że będzie to pierw- 
szy decydujący krok na drodze ogólnego roz 
brojenia. 

komisarz Litwinow, który wygłosił godzinne 
przemówienie. 

Dążeniem delegacji sowieckiej jest dopro- 
wadzenie do poważnej redukcji zbrojeń. De- 
legacja sowiecka domaga się, by zasada о- 
graniczenia zbrojeń była usunięta z art. 1, 
formułującego cele konwencji, a pozostała 
tylko zasada redukcji. Co się tyczy tej re- 
dukcji, to delegacja sowiecka pragnie, by by- 
ła tak znaczna, aby pomięszała szyki w szta- 
bach głównych, zmusiła do rewizji całej stra- 
tegji wojennej i utrudniła w ten sposób przy- 
gotowania do wojny. 

Redukcja ta powinna obejmować cyfrowo 
wielkość armji, wyszkolenie rezerw, materjał 
wojenny itd. 

Litwinow wypowiada się za redukcją pro 
porcjonalną i progresywną, proponując na- 
stępujące brzmienie art. 1 konwencji: 

Wysokie układające się strony zobo- 
wiązują się przeprowadzić istotną redukcję 
swoich istniejących zbrojeń, według zasady 
progresywnej i proporcjonalnej, jak to jest 
przewidziane w ninejszej konwencji. 

Propozycję amerykańską Litwinow uwa- 
ża za niekompletną i niewystarczającą. 

KONTROFENSYWA TARDIEU ' 
GENEWA. PAT. — W dalszym 

ciągu dyskusji w komisji głównej kon- 
ferencji rozbrojeniowej przemawiał pre 
mjer Tardieu. Mówca, który wczoraj 
zgłosił już pewsue zastrzeżenia pod a- 
dresem propozycji amerykańskiej, dzi- 
siaj wystąpił z silną kontrofenzywą 
zmierzającą do wykazania, że propo- 
zycja amerykańska nie prowadzi do 
właściwego celu i że jedynie realiza- 
cja planu francuskiego może zapewnić 
istotne bezpieczeństwo. 

Premjer Tardiex przypomniał, że 
komisja przygotowawcza proklamowa- LITWINOW WCIĄŻ KRYTYKUJE q>asacę, że z wyjątkiem fortylikacyj, 

GENEWA. PAT. — W dalszym ciągu 
dyskusji nad artykułem 1-szym konwencji w 
komisji głównej konierencji rozbrojeniowej za 
brał głos jako pierwszy w dniu dzisiejszym 

wszystkie rodzaje broni mogą służyć 
zarówno do ataku, jak i obrony. Nie na 
leży mieszać napaści z ołenzywą, gdyż 

Powrót Marszałka Piłsudskiego do Polski 
WARSZAWA. 12. 4. (tel. wł.). Do- 

wiadujemy się, że wczoraj wieczorem 

do pociągu, idącego do Rumunji, zo- 

  

stały doczepione dwa wagony salono- 

we. Spodziewać się należy, przyjazdu 

niemi Marszałka Piłsudskiego. 

Monopol zbożowy na Łotwie 
RYGA, (Pat), Na nadzwyczajnem 

posiedzeniu rady ministrów , wydaay 
został dekret, . wprowadzający w Ło- 
twie z dniem | czerwca monopol 
zbożowy. Monopol .obejmuje 4 ga- 
tunki zboża: żyto, pszenicę, jęczmień 
i kukurydzę. Wyłączne prawo spro- 

wadzania z zagranicy powyższych 
4 gatunków zboża przysługiwać bę- 
dzie ministerstwu rolnictwa. Ceny 
sprzedaży będzie ustalał gabinet mi- 
nistrów. Spodziewane dochody mają 
być przeznaczone na dopłaty do bo- 
konów i eksportowanego masła. 

Obniżenie djet poselskich na Węgrzech 
BUDAPESZT, (Pat), Celem utrzy- 

mania równowagi budżetowej rząd 
postanowił obniżyć od 1 lipca b, r. 
pobory posłów do parlamentu о 57 
proc., zaś pobory urzędników pań- 

  

stwowych i emerytów o 3 proc. Prze- 
widzi ny jest również dla celów 
utrzymania równowagi budżetowej 
25 procentowy dodatek do podatku 
majątkowego. 

są to rzeczy różne. Państwo napadnię- 
te może być w pewnych wypadkach 
zmuszone do kontroienzywy. Zniesie- 
nie pewnych rodzajów broni zarówno 
dla napastnika, jak i dla napadniętego, 
moze wyjsc na dobre napastnikowi, 
podczas gdy trzeba się starać o to, by 
wzmocnić siły oroniącego się przed na 
paścią państwa. 

Taraieu przypomniał następnie kon 
terencję w Hadze przed rokiem 1914. 
Na tych konferencjach usiłowano re- 
glamentować wojnę. Doświadczenie z 
czasów wojny wykazuje, że zakazy u- 
żywania. pewnych rodzajów broni są 
bezskuteczne. Dziś trudniej jest spo- 
dziewać się icn poszanowania, jeśli się 
weźmie pod uwagę, że państwo, ucie- 
kające się do wojny, łamie projekt pa- 
ryski, a w takim razie trudno przypusz- 
czać, że nie pogwałci także dodatko- 
wych zobowiązań. Tardieu wskazuje 
dalej, że istnieje możliwość potajemne- 
go fabrykowania zakazanych rodzajów 
broni. W każdym razie zniesienie pew- 
nych Kkaiegoryj broni nie będzie sta- 
nowiło wielkiego postępu. Były czasy, 
np. w 1905 roku, kiedy nie istniały ani 
tanki, ani ciężka artylerja, a jednak nie 
było żadnego uczucia bezpieczeństwa. 

Przypominając bojowy niemiecki 
„pancernik kieszonkowy”, Tardieu о- 
świadczył dalej, że w razie zmniejsze- 
nia kalibru ciężkiej artylerji i tonażu, 
technicy potrafią odpowiednio przysto- 
sować się do nowych warunków. Tak 
samo w dziedzinie ograniczenia stanu 
liczebności armji można oczekiwać two 
rzenia tormacyj, zorganizowanych woj- 
skowo, związków sportowych itp. spo- 
sobów obchodzenia redukcji zbrojeń. 
Traktory rolne mogą być z łatwością 
zamienione na tanki itd. 

Z tego wszystkiego mówca wycią- 
ga wniosek, że nie należy znosić pew- 
nych kategoryj broni, lecz oddać je na 
usługi Ligi Narodów. W ten sposób nie 
będzie niemoralnej nierówności między 
napastnikiem. a napadniętym. Określe- 
nie z góry, czy tanki, łodzie podwod- 
ne i ciężka artylerja są bronią agresyw 
ną, nie jest możliwe. Wszystko zależy 
od celu, do jakiego mają służyć. To też 
tylko napastnika należy pozbawić tych 
rodzajów broni i oddać je do dyspozy- 
cji władz międzynarodowych, które w 
razie potrzeby udzielą pomocy napad- 

niętemu. 
Trzeba opierać się na paktach i na 

dotychczasowych projektach Ligi Na- 

rodów — zakończył Tardieu — a nie 

improwizować nowych metod ograni- 
czenia zbrojeń. — Dalszy ciąg dysku- 

sji odroczono do jutra. 

MINISTER ZALESKI w GENEWIE 
GENEWA. PAT. — We wtorek w 

południe przybył do Genewy minister 
Zaleski. 

  

Sprawa Kłajpedy przed Trybunałem Haskim 
PETYCJA WIELKICH MOCARSTW 

LONDYN. PAT. — W związku z 
procedurą, wszczętą przez rządy Wiel- 
kiej Brytanji, Francji, oraz Włoch i Ja- 
ponji przeciwko Litwie w Międzynaro- 
dowym Trybunale w Hadze, korespon- 
dent PAT dowiaduje się, że petycja 
mocarstw zawiera następujących 6 py- 
tań z prośbą o rozstrzygnięcie przez 
Trybunał: 

1) Czy rząd, sprawujący władzę na 

Losy dziecka Lindbergha 
NOWY YORK, (Pat). Właścicielka 

piekarni w Greenwich w stanie Conne- 
(SZPARKA 

DESZCZ POPIOŁU W ARGEN- 
TYNIE 

BUENOS AIRES, (Pat). Na miasto i 
okolicę spada ciągle [eszcze deszcz 

popiołu. W niektórych miejscowościach 

utworzył się pokład popiołu i piasku 
grubości 80 cm. Komunikacja kołejowa 
Jest bardzo utrudniona. 

MONTEVIDEO, (Pat). Beszcz popiołu 

wulkanicznego spadł na miasto i 
okolice. 

ctlcut poznała na banknocie, wręczo- 
nym jej przez klijentkę, kupującą pie- 
czywo, numer jednego z banknotów, 
wpłaconych przez Lindbergha, Jako 
okup za dziecko. Kupująca zdołała 
wyrwać banknot I uciec autem, które 
na nią czekało przed sklepem. 

Curtis, jeden z trzech pośredników 
pomiędzy Lindberghiem a bandytami, 
w dalszym ciągu podróżuje w związku 
ze sprawą poszukiwań, Peacock, który 
również poszukuje dziecko Lindbergha, 
oświadczył, że odnosi się do Sprawy z 

większym optymizmem, niż kiedykol- 

wiek od czasu rozpoczęcia poszukiwań. 

terytorjum Kłajpedy, posiada prawo u- 
sunięcia prezydenta Dyrektorjatn? 

2).O ile tak, czy prawo to może być 

wykonywane żylko warunkowo, dła 

pewnych okoliczności i jakiego rodza- 

ju są te warunki i okoliczności? 

3) O ile prawo usunięcia prezyden- 

ta Dyrektorjatu przysługuje, to czy dy- 

misja ta pociąga za sobą dymisję tnia- 
nowanych członków Dyrektorjatu? 

4) O ile prawo usunięcia prezyden- 

ta Dyrektorjatu istnieje tylko warunko- 

wo i w pewnych okolicznościach, *0 
czy usunięcie p. Boettchera z 6 lutego 
1932 r. w tych okolicznościach, w ja- 
kich ono nastąpiło, było wykonane w 
sposób właściwy? 

5) Czy w tych okolicznościach za- 

mianowanie Dyrektorjatu pod prze- 
wodnictwem p. Simajtisa odbyło się w 
sposób właściwy? 

6) Czy rozwiązanie Sejmu, dokona 
ne przez gubernatora terytorjum kłaj- 
pedzkiego w dniu 22 marca r. b., gdy 
Dyrektorjat pod przewodnictwem Si- 
majtisa nie uzyskał votum zaufania Sej 
mu było właściwem? 

  

„CHACO©* W BARCELONIE. 

PARYŻ. PAT.—Statek argentyński „Cha- 

co”, na pokładzie którego deportowani byli 

w ostatnich czasach z Argentyny przestępcy 

polityczni rozmaitych narodów, przybył dziś 

rano do Barcelony. Według krążących po- 

głosek, na statku znajduje się jeszcze 40 

wieźniów. . Przypuszczalnie „Chaco* uda się 

teraz do Francji, a następnie do Anglji. 

  

Nowa linja lotnicza w Polsce 
WARSZAWA. 12. 4. (tel. wł.). 1 bm. u- 

stałono stałą komunikację lotniczą pomiędzy 

Warszawą, Bukaresztem. a Salonikami. Sa- 

moloty odlatują z, Warszawy trzy razy ty- 

godniowo(w poniedz., środy i piątki), o 3. 
9 m. 40 rano. Do Bukaresztu przybywają te- 

goż dnia o g. 17 m.30. Następnego dnia o g. 

7 m. 50 rano odlatują dalej i do Sałonik przy 

bywają o g. 12 m. 30. 

Nowa linja komunikacji lotniczej ma wiel- 

ką frekwencję pasażerów. 
  

  

ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH ZAMIAST — JUTOWYCH. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 

SILVA RERUM 
Z różnych stron, w różnych oko- 

licznościach rozlegają się głosy na te- 
mat wychowania i nauczania naszej 
młodzieży. Zagadnienie nowych pro- 
gramów szkolnych, w związku z reor- 

ganizacją ustroju szkolnego, staje się 
coraz bardziej aktualne. Rozlegają się 
nieraz ciekawe głosy, Niedawno np. 
odbył się w Warszawie odczyt dr. Ro- 
gera Battaglii „O wychowaniu gospo- 
darczem społeczeństwa*, w którym 
prelegent podkreślił konieczność wpro 
wadzenia wychowania gospodarczego 
— do szkół. 

v tem informuje nas fi. Kurjer Co- 
dzienny (nr. 96): 

Poruszając niezwykle doniosie zagadnie- 
nie wychowania gospodarczego społeczen- 
stwa, prelegent wskazał na zaniedbanie na 
sze dotychczasowe w. tej dziedzinie, oraz na 
konieczność równoległego zażnajamiania ©- 
gółu z podstawowemi pojęciami oraz fakta- 
mi gospodarczemi jak i kształcenia woli 
skierowanej na osiągnięcie celów gospodar- 
czych — przedewszystkiem w kierunku zwał 
czania bierności i ospałości społeczeństwa 
na niwie gospodarczej. Wychowanie gospo- 
darcze winno odbywać się już w szkołach 
powszechnych i średnich i w tym celu na- 
leży już obecnie przystąpić do przygotowa- 
nią w tym kierunku kadr nauczycielskich — 
niemniej jak do wydania przystępnie napisa- 
nych podręczników. 

W końcowej części odczytu zastanawiał 
się prelegent, w jakim światopoglądzie na- 
leży wychowywać społeczeństwo, a miano- 
wicie czy w liberalnym, socjalistycznym, — 
czy też  solidarystycznym, dochodząc do 
wniosku, że zarówno dotychczas w Polsce 
stosowanej polityce gospodarczej, jak i wa 
runkom, w których odbywa się w naszymi 
kraju proces gospodarczy, odpowiadać bę- 
dzie najlepiej światopogląd solidarystyczny, 

Uwagi całkiem słuszne 

Dzień Polski (99) podaje ciekawą 
wiadomość o cudownem dziecku pol- 
skiem, które zdobyło rozgłos w Chi- 
cago: 

W największej w Chicago galerji obra- 
zów otwarto wystawę dziei malarza - Po- 
laka, Czesława Laska. Czesław Lask, który 
dziś liczy zaledwie 14 lat, jest synem pracz- 
ki, emigrantki polskiej. Krytyka wyraża się 
o młodym małarzu entuzjastycznie, rokując 
iu największe nadzieje. 

W jakich warunkach, w jaki spo- 
sób rozwinęło to polskie dziecko swe 
niezwykłe zdolności? 

I jak troskliwie należy się opieko- 
wać dziećmi, bo któż , może przewi- 
dzieć, które posiada iskrę Bożą? 

Z myślą o lepszej przyszłości pra- 
cuje w, Poznaniu towarzystwo, opieku 
jące się dziewczętami. 

O tem dowiadujemy się z Dzienni- 
ka Poznańskiego (nr. 79). 

Towarzystwo Pomocy Naukowej dla 
dziewcząt już za czasów niewoli udziełało 
licznych pożyczek niezamożnej młodzieży 
żeńskiej, by ta po ukończeniu swych nauk 
zasłużyć się mogła wydajną pracą narodowi 
polskiemu. Po odzyskaniu niepodległości ko- 
rzystało Towarzystwo Pomocy Naukowej 
z licznych subwencyj, które obecnie skreś- 
lono. Czy dlatego stypendystki mają prze- 
rwać swą pracę i naukę? Czy wysiłek kił- 
kuletni ma pójść na marne? 

Pomimo ciężkich czasów zwracamy się 
z serdeczną prośbą do' wszystkich, by ze- 
chcieli zasilić datkiem choćby najmniejszym 
kasę Towarzystwa. 

Miejmy nadzieję, że apel Tow. nie 
przebrzmi bez echa. 

Z prośbą 0 pomoc materjalną 
zwraca się do społeczeństwa inna or- 
ganizacja, obsNigująca młodzież 
bratniak Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Głos Narodu (nr. 97) pisze: 
Ze wzrostem kryzysu wzmogła się nędza 

wśród młodzieży akademickiej. Setki akade- 
mików opuszcza Uniwersytet bez ukończe- 
nia studjów, ażeby szukać jakiej: - takiej e- 
gzystencji na prowincji. Brak zaś dachu nad 
głową za minimalną opłatą zmusza mło- 
dzież do życia w warunkach trudnych do 
opisania, i niemożliwych do prowadzenia 
studjów. Dość wspomnieć, że niejednokrot- 
nie spotyka się akademików, śpiących w 
mniej używanych klatkach schodowych do- 
mów akademickich. 

Dlatego też, pomimo kryzysu, który do- 
tknął szerokie warstwy społeczeństwa — 
Bratnia Pomoc Studentów Uniw. Jagielloń- 
skiego postanowiła kontynuować budowę 
Domu Akademickiego im. Prezydenta Igna- 
cego Mościckiego na Błoniach. jak wiado- 
mo, — w Domu tym już zamieszkuje 302 
akademików. Dalsze dwa skrzydła, będące 
w budowie, mają pomieścić 450 mieszkań- 
ców. jakkolwiek Bratnia Pomoc budowę tę 
prowadzi własnemi siłami przy pomocy do- 
tącyj uniwersyteckich, fundacyj pokoi, i po 
życzek, to jednak konieczną jest pomoc 
społeczeństwa. | 

Zwiększa się kryzys ekonomiczny, 
zmniejsza się ofiarność społeczeństwa, 
ale rosną potrzeby, — oto błędne ko- 
ło.... Lector. 

AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 
NĄ ZAMKU. 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu 12 bm. dy- 

rektora Instytutu Geologicznego prof. Moro- 

zowicza, a następnie posła polskiego w Mos- 

kwie, p. ministra Patka.
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Zkolei przechodzimy do omówienia 
bilansu pieniężnego naszej wsi. Po- 

  

bieżne przejrzenie poszczególnych po- 
zycyj wykazuje znaczny przerost wy- 
datków nad dochodami, dochodząc do 
olbrzymiej kwoty 7,500 zł. w ciągu 
jednego roku. A więc każda dusza wy 
daje więcej, niż produkuje i zarabia 
0 37 zł. 
«Powstaje pytanie, skąd wieś ma 

wziąć środki na zrównoważenie swe- 
go bilansu? Doświadczenie długiej hi- 
storji uczy nas, że Kresy Wschodnie 
z-wielkim wysiłkiem i to tylko w u- 
rodzajne lata produkują dostateczną 
ilość zboża dla wyżywienia ludzi i in- 
wentarza, najczęściej zaś muszą kupo- 
wać w innych dzielnicach państwa. 

Pozostają zarobki, — lecz stają się 
one coraz trudniejsze, gdyż we wszy- 
stkich instytucjach, lasach, tartakach i 
innych zakładach przemysłowych i 
większych warsztatach rolnych robo- 
ty się znacznie zmniejszyły. Produkcja 
zwierzęca, a w szczególności tucz nie- 
rogacizny, który w wielu razach do- 
starczał wsi gotówkę, obecnie przyno- 
si dotkliwe straty. Sprzedaż przychów 
ku lub inwentarza żywego wobec ni- 
skich cen grozi całkowitem zniszcze- 
niem hodowli. U jednego z gospoda- 
rzy Ażewicz, Andrzeja Bujko znajduje 
się karmnik, który już drugi rok ta- 
nieje. Gospodarz, chcąc . zarobić, о- 

szczędza na wszystkiem, aby swego 
tucznika wykarmić, tymczasem ceny 
spadają i spadają. Zdawałoby się, że 
wieś, która tak mało spożywa mięsa i 
tłuszczu, ma okazję do zwiększenia 
spożycia. Niestety, marzyč nawet o 
tem nie może, gdyż ma cały szereg 
zaległych wydatków. Prócz podatków 
gruntowych, które w inych warunkach 
nie byłyby zupełnie uciążliwe, wieśnia 
ka cisną procenty od pożyczek. Trze- 
ba kupić nafty i soli, posłać do mły- 
na i okuć konia, a tu brakuje chleba, 
rwie się odzienie i obuwie, trzeba ku 
pić szynę do wozu i zeszyty dla dzie- 
ci. Czy w tych warunkach może rol- 
nik pomyśleć o kupnie lepszego na- 
sienia, nawozów. sztucznych lub naj- 
prymitywniejszej maszyny rolniczej? 
A cóż dopiero ma robić wieśniak, gdy 
potrzebuje lekarza lub medykamen- 
tów?-—Z dobrodziejstw kas chorych, 
darmowego lekarza, opatrunku  szpi- 
tala korzystać może wieś nasza jedy- 
nie w wyjątkowych wypadkach. 

Wieś Ażewicze ma długu 15,000 
zł. Czyli jedna dusza jest obciążona 
długiem, wynoszącym 71 zł, Kto zna 
warunki wsi, ten dobrze wie, jaki to 
jest straszny ciężar dla niej. Naicży 
dodać, że zadłużenie Ażewicz jest 
mniejsze, niż innych wsi, gdyż one nie 
mają długu za komasację i melj wa- 
cię. jak wielkim jest ten dług, można 
sądzić z tego, że gdybyśmy sprzedali 
cały żywy inwentarz wsi, to nie moż- 
naby było spłacić nawet połowy d!u- 
gu. 

Długi zostały zaciągnięte z trzech 
powodów: na kupńo ziemi, na kupno 
krów i koni, na wesela, posagi i 
budynki. W normalnych warunkach 
gospodarczych dług ten nie byłby 
zbyt uciążliwy, gdyż przeważnie zo- 
stał użyty na podniesienie gospo- 
darstw.. Natomiast w warunkach 0- 
becnych, przy których rolnictwo pełni 
podrzędną rolę w całokształcie gospo- 
darki państwowej, to nieduże zadłuże- 
nie stawia wieś w sytuację bez wyj- 
ścia i bez zmiany całego ustroju g0- 
spodarczego, dług ten trudno będzie 
wyegzekwować, więc kredyty rolne 
zamiast tego, by się stać pomocą i 
środkiem rozbudowy gospodarstw, — 
stają się największym ich ciężarem. 
W życiu wsi spotkały się dwie teorje: 
Pierwsza głosiła, że dopływ kapitału 
jest koniecznym dla podniesienia rol- 
nictwa, druga, że liberalizm celny wi- 
nien być ewangelją postępowych na- 

  

Człowiek, który stracił 
W ciągu paru miesięcy wyświetla- 

no bez przerwy w jednem z kin berliń- 
_skich film p. t. „Droga do życia”. Jest 
to film sowiecki, reżyserji i insceni- 
zacji jednego z najwybitniejszych „ki- 
nowców* rosyjskich — Mikołaja Ek- 
ka. 

Jak wszystkie filmy sowieckie, 
„Droga do žycia“ jest dziełem kinema- 
tograiji _ socjalnej i  tendencyjnej. 
Więc chyba nie ten moment zdecydo- 
wał o jej powodzeniu w Berlinie. Za- 
interesowanie budził raczej temat: 
„Droga do žycia“ jest osnuta na tle 
życia współczesnej młodzieży rosyj- 
skiej. 

Ale jakiej młodzieży? 
Młodzieży bezdomnej, zdeprawowa 

nej, zgangrenowanej moralnie. Boha- 
terami filmu są złodzieje, rzezimiesz- 
ki, włóczęgi, wychowani przez ulicę, 
nędzę i głód. Ich wiek waha się od 
10 do 16 lat. Cała ohyda bytowania 
tych małoletnich przestępców oddana 
została w filmie Ekka bez żadnych ob- 

_ słonek. Znajdują się wśród nich kokai- 
niści, znajdują się chłopcy, zżerani 
przez choroby weneryczne, zdegenero- 
wani fizycznie i duchowo. Trudno 
wyobrazić sobie większe upodlenie. A 

przytem są obciążeni dziedzicznie: 
przeważnie — to dzieci alkoholików i 
kryminalistów. 

rodów. Te dwie teorje stoczyły walkę 
na terenie wsi. Niestety, zwycięstwo, 
jak można było przewidzieć, odnios- 

ła druga teorja i dzięki temu kapita- 
ły, zamiast podnieść rolnictwo — zruj- 
nowały je. 

Nasi ekonomiści twierdzą, że w 
produkcji winny obowiązywać zasady 
Dawida Ricardo. Uczony ten przed 
stu laty ustalił zasadę, że każdy naród 
powinien wytwarzać takie wartości, 
które wymagają zastosowania w da= 
nych warunkach najmniejszej ilości 
pracy i produkty swojej wytwórczo- 
Ści zamieniać z innemi narodami, po- 
stępującemi według tej samej zasady. 

Ciekaw jestem, coby powiedział Ri- 
cardo, gdyby zobaczył obecnie naszą 
wieś? — Jaką produkcję zaleciłby roz 
szerzyć, — jakby ocenił czas wsi, spę- 

dzany we śnie przez oszczędność naf- 
ty? — W jaką gałęź produkcji zachę- 
ciłby ulokowanie pożyczonego kapita- 

łu? Przypuszczam, że przeraziłby się, 

widząc skutki swych myśli, bezkrytycz 
nie przejętych przez siery gospodar- 
cze naszego kraju. 

Żeby zrównoważyć swój bilans 
gotówkowy, wieś winna pójść w jed- 

nym możliwym w tych warunkach 

kierunku — zmuszoną jeszcze więcej 

oszczędzać, czyli jeszcze więcej odej- 

mować sobie od ust. 
Wyżywienie wsi już obecnie jest 

niedostateczne. Wydaje się, że wieś 

ma dostateczną ilość zboża i kartofli, 

lecz trzeba pamiętać, że z 200 kg. 
zboża i 330 kg. ziemniaków, które 

przypadają na jednego człowieka we 

wsi Ażewicze, trzeba się podzielić z 

koniem, krową, trzodą chlewną. Szcze 

gólnie ta ostatnia pochłania dużo ziem 
niaków i zboża. Lecz oszczędzać nie 
można, gdyż to jest jedyna droga u- 

zyskania potrzebnej gotówki. Przypu- 
szczam, że higjeniści nasi uznają, że: 

dalsze zmniejszenie i pogorszenie od- 

żywiania się wsi, byłoby objawem 

wielce niepożądanym. 
Na odcinku odzienia i obuwia ob- 

serwujemy obecnie znaczną oszczęd- 
ność. Stało się to niemal automatycz- 
nie, gdyż wsi zabrakło pieniędzy. Lu- 
dzie na wsi zrozumieli, że było wiel- 
kim błędem kupowanie odzienia fab- 
rycznego z bawełny, gdy można było 
je zrobić w domu i zaoszczędzić pie- 
niądze na ciężkie czasy. Wielka szko- 
da, że zrozumieli to zapóźno, gdy już 
się znaleźli po uszy w długach, zni- 
szczyli hodowlę owiec i zaprzestali 
uprawy Inu. 

Dają się słyszeć skargi na nasze 
organizacje rolnicze, że zbyt teorety- 

cznie, powierzchownie ślizgały się po 

powierzchni życia rolnika, że nie ro- 

zumiały, a w pewnych wypadkach nie 

chciały zrozumieć wsi. Powiadają, że 
nasi agronomowie dużo wiedzą, lecz 
mało umieją, że są zbyt obarczeni nie- 
potrzebną teorją, natomiast stają bez- 
radnie przed abecadłem życiowem, nie 

wiedząc, jak podejść do pracy na wsi. 
Być może, że mamy za dużo dy- 

plomowanych inżynierów, a zbyt ma- 
ło ludzi wykształconych, którzy umie- 
ją własnoręcznie pracować na roli, nie 
unikają, a szukają wsi, nie wstydzą 
się razem z robotnikami,  na- 
rzucać mierzwę na wozy i być przy- 
kładem pracy rolniczej, która jeżeli 
jest dobrą, ma taką samą wartość e- 
tyczną, jak praca w zakresie nauki, 
sztuki, literatury. A jednak trudno 0- 
skarżać naszych młodych rolników, 
gdyż robią, ile mogą, sumiennie stosu- 
jąc to, czego się nauczyli. Czy ich jest 
winą, że nasze nauki ekonomiczne 0- 
perują w dziedzinie suchych doktryn i 
teoryj, że oderwane są od rzeczywi- 
stości i podobne są do pięknego 
młyńskiego koła, które umocowane 
jest za wysoko i którego nie dotyka 
prąd życia. ° 

Lucjan Żeligowski. 

pamięć 
Jest tam jakaś banda młodocianych 

bandytów. Na czele jej stoi bezczelny, 
ale odważny i śmiały chłopiec tatar- 
ski. Banda grasuje po wielkich dro- 
gach i gościńcach, napada, rabuje i 
kradnie. 

W pewnym momencie banda dosta- 
je się w ręce milicjantów. 

Co zrobić z tymi przestępcami? 
Ustrój sowiecki znajduje na to ra- 

dę. Zamiast do domów poprawy, czy 
do więzienia, szajka zostaje umieszczo 
na w jakiejś kolonji. Ma to być ów 
raj, który z przestępców, obciążonych 
dziedzicznie uczyni ludzi. 

I w filmie Ekka tak właśnie spra- 
wa przedstawia się. Dokonywa się e- 

wolucja. Z kokainistów i zwy- 
rodnialców wytwarzają się sumien- 
ni, zdolni i uczciwi pracownicy spa-. 
łeczni. 

Jakiż czynnik wpłynął na tę niesły- 
chaną ewolucję? : 

Film Ekka odpowiada krótko: życie 
w komunie, życie kolektywne. Komuna 
zorganizowała, uszlachetniła, naprawi 
ła od gruntu kilkunastu młodych 
zbrodniarzy. 

Na tem polega tendencja filmu. 
Niemcy zachwycają się. Może prze 

ciętny widz niemiecki zachwyca się 
raczej stroną czysto kinematograficz- 
ną. Istotnie, pod tym względem film 

    

ligi mandżurski przeciwko Komisji Laptana 
PARYŻ. PAT. — Dzisiejsze depe- 

sze z Dalekiego Wschodu, nadchodzą- 
ce ze źródeł japońskich w związku z 
postawą, zajętą przez lorda Laytona w 
stosunku do nowego rządu mandżus- 
skiego, donoszą, że konilikt między 
rządem mandżurskim a Laytonem jest 
nieunikniony. W tym wypadku byłoby 
możliwe dwa sposoby rozwiązania tej 
sprawy: i 

1) Komisja Laytona może uprze- 

dzić Ligę Narodów o 
zbadania na miejscu sprawy mandżur- 
skiej. 

2) Komisja złoży raport, wykorzy- 
stywujący jedynie wiadomości, zebra- 
ne przez nią w rozmaitych miejscowoś- 
ciach, w których się będzie zatrzymy- 
wać na zewnątrz Mandżurji. 

PARYŻ. PAT. — Lord Layton is- 
totnie miał oświadczyć wczoraj bez 0- 

Katolicyzm dociera do Sikkim u wrot Tybetu 
Jeszcze przed 50-ciu laty do Sikkim, 

położonego nad granicą tybetańsko- 
indyjską, wyruszyła misja katolicka z 
Mgr. Doućnel'em, z paryskiego misyj- 
nego seminarjum duchownego, na cze- 
le. Misjonarze, nie mogąc wejść do te- 
go zamkniętego dla misyj chrześcijań- 
skich kraju, zajęli posterunek w odle- 
głości 40 kilometrów od granicy i tam 
przez lat dziesiątki w bardzo trudnych 
warunkach trwali na niezwykle  nie- 
wdzięcznej placówce. Mimo braku wi- 
docznych rezultatów pracy, o. Doućnel 
nie ustawał w pracy i pisał: „Nasze 

  

nogi nie chcą nas nieść dalej: dzisiaj, 
po 11 latach wciąż jeszcze jesteśmy na 
tem samem miejscu'*. Dopiero w roku 
1929 sędziwy misjonarz, obecnie pre- 
fekt delegacji Apostolskiej w Sikkim, 
urzeczywistnił swój wytęskniony za- 
miar i wkroczył ze Słowem Bożem do 
tak długo przed Ewangelją zamknięte- 
go kraju. Miejscowy król i królowa po 
witali go przyjaźnie i nie czynili wstrę- 
tów jego działalności. Niebawem też w 
stolicy Sikkim, udzielony został pierw- 
szy chrzest Św. 

niemożliwości gródek, że jeżeli rząd mandżurski od- 
mówi przyjęcia Wellingtona Koo, wów 
czas Komisja ankietowa w pełnym skta 
dzie zrzeknie się przyjazdu do Man- 
dżurji. Za specjalną sensację uważany 
jest fakt, że lord Layton, udając się do 
Pekinu, ma zamiar odwiedzić Czang- 
Sue-Lianga i jego sztab generalny, co 
przyjęte zostało przez Japończyków ja- 
ko zachęta do oporu, z drugiej strony 
wzmogło uczucie niechęci nowych 
władz mandżurskich i japończyków 
przeciwko Wellingtonowi Koo, który, ' 
jak wiadomo, był od roku 1928-1931 
doradcą Czang-Sue-Lianga. 

TOKJO. PAT. 
ministerstwa spraw zagranicznych 0- 
świadczył, że rząd japoński nie może 
żądać od rządu mandżurskiego, ażeby 
zmienił swą decyzję co do nieudziele- 
nia Wellingtonowi Koo zezwolenia na 
wjazd do Mandżurji z innymi członka- 
mi Ligi Narodów. Natomiast rząd man 
dżurski zrobi wszystko, co będzie w 
jego mocy, ażeby zapewnić bezpieczeń 
stwo Wellingtonowi Koo w razie, je- 
żeli będzie on towarzyszył Komisji Li- 
gi Narodów. 

  

Marta Hanau znowu pod Kluczem 
Głośna pani Hanau została ponów- 

nie aresztowana. Jak wiadomo, skaza- 
na w dniu 29 marca na dwa lata wię- 
zienia, jako redaktorka „Gazette de 
Franc“, zaapelowała do wyższej instan 
cji, że proces jej nie jest jeszcze na 
wokandzie trybunału. Wypuszczona na 
wolność, p. Hanau rozpoczęła nie- 
zwłocznie wydawanie nowego tygod- 
nika „Force*. Jeden z artykułów tego 
pisma stał się powodem ponownego 
aresztowania p. Hanau. 

  

Marta Hanau w karykaturze. 

Artykuł ten zawićrał raport, jaki w 
grudniu ub. roku, prefekt policji pa- 
ryskiej wysłał do departamentu Se- 
kwany w sprawie maklerów p. Hanau, 
zajmujących się wywoływaniem sztucz 
nego spadku papierów wartościowych 
na giełdzie. Raport podkreśla, że p. 
Hanau pod pretekstem obrony oszczęd 
ności dyskredytowała papiery głów- 
nych przedsiębiorstw przemysłowych 
Francji. Kopja tego dokumentu prze- 
słana została do ministerstwa finan- 
sów. Wskutek podejrzanych okolicz- 
ności , w jakich papier ten dostał się 
do redakcji „Force'*, zarządzono are- 
sztowanie. Sprowadzona do sędziego 
śledczego p. Hanau oświadczyła, pod- 
czas przesłuchania, że odmawia wska- 

sowiecki stoi bardzo 
tość i wyrazistość montażu, intensyw- 

wysoko. Zwar- 

ność akcji, technika zdjęć, rozmai- 
tość efektów wzrokowych i stucho- 
wych — są to, trzeba przyznać, cechy 
dodatnie filmów sowieckich w ogólno 
ści. Są to pewne zdobycze kinemato- 
grafji rosyjskiej, naśladowane z powo- 
dzeniem przez Niemców. Tu, w Wil- 
nie, przypominamy sobie przecie choć 
by „Burzę nad Azją* lub „żywego 
trupa”, w których to filmach mieliśmy 
możność podziwiać wzmiankowane 
efekty. 

Ale są pisma berlińskie, które en- 
tuzjazmują się tematem i treścią 
„Drogi do życia”. Entuzjazmują się 
metodami pedagogicznemi komuny, 
która potrafi od rdzenia przeobrazić 
człowieka. 

Potrali? Przypuśćmy, że potrafi to 
uczynić tylko na ekranie. 

Jak widać ze streszczenia filmu Ek- 
ka, tendencja tym razem jest nadto 
ordynarna. Z dziedzicznie obciążonych 
degeneratów zrobić uczciwą młodzież 
niemal na poczekaniu — to proces, 
który można załatwić tylko filmowo i 
fotomontażowo. i 

Dłatego też owe pisma berlińskie 
są albo zgoła bezkrytyczne i naiwne, 
albo zapał ich jest mocno podejrzany. 

A że film utrzymuje się tak długo 
na ekranie—czy nie należy to przypi- 
sać egzotyzmowi tematu, który dla 
przeciętnego . berlińczyka może być 

zania źródła swych informacyj oraz 
sposobu, w jaki doszła do posiadania 
tego dokumentu. Oświadczyła w dal- 
szym ciągu, że nikomu nie dawała 
polecenia dokonania kradzieży, a 
zresztą nie było żadnej kradzieży 
twierdzi pani Hanau — gdyż doku- 
mient znajduje się jeszcze w minister- 
stwie finansów. „Pozatem policja wie 
lepiej, niż ktokolwiek, w jaki sposób 
zapoznałam się z jego treścią, gdyż 
istnieje na mej linji telefonicznej sta- 
cja  podsłuchowa i w ten sposób 
wszystkie moje rózmowy pozostają 
pod ścisłą kontrolą". 

Co go sposobu, w jaki zaznajomi- 
ła się z treścią tego dokumentu, p. 
Hanau oświadczyła, / że rozmawiała 
przez telefon z kimś, który podawał 
się za min. Flandina,, a który zapoznał 
ją z treścią tego papieru. W końcu p. 
Hanau podała, że padła ofiarą polityki 
wyborczej, gdyż w ostatnich czasach 
kazał rozpowszechnić 15 tysięcy e- 
gzemplarzy jej pisma min. Flandin. 

W sobotę premjer Tardieu, Rey- 
naud, Chirappe i kilku innych wyso- 
kich urzędników odbyło wspólną kon- 

ierencję, poświęconą naradom w spra- 
wie p. Hanau. 

* 

PARYŻ. PAT. — Francuskie minister- 
stwo skarbu wydało w sprawie zniknięcia 
tajnego raportu z gabinetu ministra Flandi- 
na komunikat, w którym mówi, że skradzio- 
ny dokument został doręczony ministrowi w 
końcu grudnia ub. r. osobiście przez preiekta 
policji paryskiej. 

Po przeczytaniu dokumentu, minister Flan 
din złożył go osobiście do kasy i zamknął 
na klucz. Ponieważ prefektura sporządzila 14 
kopij raportu, które przesłała między innemi 

wydziałowi finansowemu prokuratiry parys- 

kiej, zatem można było przypuszczać, że pa- 
mi Hanau otrzymała kopję z innego źródła. 
Jednak po powrocie ministra Flandina z Lon- 

dynu okazało się, że raport znikł z osobistego 
gabinetu ministra. 

Szafa nie wykazuje żadnych śladów wła- 

mania, co nasuwa przypuszczenie, że złodziej 
posługiwał się wytrychem. 

PARYŻ. PAT. — We wtorek po połud- 
niu sędzia śledczy zawiadomił urzędowo pa- 

nią Hanau, że oskarżoną jest o uprawianie 

niedozwolonych machinacyj, mających na ce- 

iu wywołanie na giełdzie zniżki kursu pa- 
pierów niektórych intytucyj. Prócz tego toczy 

się dochodzenie co do tajnego raportu pre- 

iektury paryskiej z gabinetu ministra skarbu. 

Pani Hanau posądzona jest o kradzież tego 

dokumentu, względnie o współudział w kra- 

dzieży. 

  

Dlaczego teatry paryskie zastrajkowały? 
OPINJA KOMEDJOPISARZA BERNSZTEINA 

W związku z demonstracyjnym „straj- 
kiem“ teatrów i teatrzyków w Paryżu, — 
który pozbawił „miasto šwiatlošci“ na prze 
ciąg 24 godzin widowisk i rozrywek, i po 
grążył w nastroju milczącego spleenu — po 
pularny komedjopisarz Bernstein zabrał głos 
w dzienniku „Journal“. : 

Twierdzi on, że teatr w Paryżu zbunto- 
wał się słusznie, gdyż od lat dwunastu u- 
gina się on pod ciężarem Świadczeń i po- 
datków, z których najuciążliwszym jest ha- 
racz, spłącany na ubogich, t. zw. „Droit des 
Pauvres*. Pieniądze te zasilają zakłady spo- 
łeczne, utrzymywane przez miasto. Ojcowie 
miasta powiadają, że w tym wypadku od- 
powiedzialność ponoszą twórcy Wielkiej Re- 
wofucji, którzy tę ustawę wprowadzili, Bern 

stein natomiast dowodzi, że sięga ona wie- 

ku szesnastego i uchwalona została w par 

lamencie, przez wrogów stanu aktorskiego. 

Zwano ją wówczas „haraczem, splacanym 
przez ludzi, dotkniętych infamją". 

Nie wiadomo, jak się skończy spór akto- 
rów z miastem, trzeba jednak przyznać, że 
teatry paryskie były niezmiernie wysoko о- 
'podatkowane. Przed každem przedstawie- 
niem, w teatrze, kinie, cyrku, lub music - 
hallu zjawiał się w kasie urzędnik magistra 
cki i zabierał trzydzieści pięć procent przy- 
puszczalnego dochodu, nie licząc z tem, ile 
biletów zostanie rzeczywiście sprzedanych. 

Bernstein w słowach ponurych, maluję 
położenie przedsiębiorstw rozrywkowych w 
Paryżu. które nietylko muszą spłacać daninę 
na biednych, ale obciążone są podatkami 
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równie emocjonujący, jak sceny z ży- 
cia dzikusów Oceanii. 

Kiedy czytałem recenzje i stre- 
szczenia „Drogi do życia”, i owe sło 
wa podziwu i uznania, przypomnia- 
łem sobie inny film sowiecki, który 
widziałem w lutym w Paryżu. 

Jest tam, na Montmartre, pewne 
kino eksperymentalne, wyświetlające 
prawie wyłącznie filmy sowieckie. Ki- 
no nazywa się „Studio 28*. Pozostaje 
ono pod wpływem i częściowem kie- 
rownictwem Abel Gance'a. 

Dłuższy czas wyświetlano w „Stu- 
dio 28“ film produkcji sowieckiej p. 
t. „Człowiek, który stracił pamięć”. 

Treść tego filmu jest nastę- 
pująca: na jakiejś maleńkiej stacyj- 
ce żyje człowiek, którego wszyscy u- 
ważają za warjata. Taki — duraczok. 
Był on kiedyś żołnierzem: wybuch 
granatu i ciężka kontuzja zabiły w 
nim pamięć przeszłości. Nie wie już, 
kim jest, skąd się wziął tutaj. Nosi 
tylko na piersiach krzyż — georgiew- 
skij kriest — i bawi się ńim. Strasz- 
ny, brodaty,, brudny, nieszczęśliwy 

człowiek. 
Stacyjka leży zdala od świata. Bu- 

dynek kolejowy i parę nędznych do- 
mostw — to wszystko. I tylko raz na 
tydzień zatrzymuje się na tej stacyjce 
'na jedną błyskawiczną chwilę — dla 
nabrania tchu — dalekobieżny, może 
jakiś transsyberyjski ekspress. 

Ten ekspres — to wstrząs. To — 

"lat temu 

od dochodu, haraczem na rzecz instytucyj 
ubezpieczeniowych, kosztami stemplów, po- 
datkiem od opłat wpłacanych przez prakty- 
kantów itd. itd. Oczywiście, największym 
ciężarem są wygórowane pensje „gwiazdo- 
row“ obojga płci, koszta wystawy, liono- 
rarja autorskie i utrzymanie olbrzymiego 
personelu technicznego. 

Jeśli wierzyć Bernsteinowi, to teatry we 
Francji-są zgoła po macoszemu traktowane 
przez rząd i parlament, o czem świadczy 
fakt, iż największe podatki płacą właśnie 
teatry ,a nie inne gałęzie przemysłu. 

Nie przesądzając, kto ma rację — Bern- 
stein, „człowiek teatru, czy też ojcowie mia 
sta, nie ulega wątpliwości, że jeszcze parę 

teatry i music - halle paryskie 
były interesem „kasowym'*, cieszyły się ol- 
brzymią: frekwencją bogatych cudzoziemców, 
były więc — nie bez słuszności — uważane 
za dojną krowę magistratu. Obecnie kryzys 
wypędził z Paryża dorobkiewiczów amery- 
kańskich, music - halle świecą pustkami, a 
teatry zapchane są „watą”, czyli kartkowi- 
czami, nic więc dziwnego, że się to odbi- 
ło na finansach rozrywkowych  przedsię- 

biorstw. Zdaje się jednak, iż wystarczy od- 
ciąć wygórowane gaże „vedet* i zadowol- 
nić się skromniejszemi dekoracjami aby ха- 
radzić złu. Nawet haracz spłacany na rzecz 
ubogich, utrzymywanych przez gminę, wy- 
da się wówczas znośnym ciężarem. Lecz 
któraż z gwiazd zgodzi się na redukcję pen- 
sji i zamianę Rolls Royce'a na Forda? 

życie, które wtarga i każe tęsknić po 
sobie. 

I oto pewnego dnia, w oknie eks- 

presu zamajaczyła, załamała się i za- 
drgała w wielkich, błyszczących szy- 
bach twarz kobiety. Na jedną sekun- 
dę. Sekunda szarpnęła obłąkańcem, od 
świeżyła w nim wszystkie przeżycia, 
przywróciła mu pamięć. Albowiem 
twarzą tą była twarz jego dawnej Ž0- 

ny. 
” Aż do tego momentu film jest po- 

nad wszelką konkurencję. Analiza psy- 
chologiczna obłąkańca, robiona топ- 
tażowo, oparta na asocjacjach, wydo- 
bytych z dalekiej przeszłości, wypeł- 
niających ekran na ułamki sekundy — 
jest arcydziełem. Widz jest całkowicie 
wciągnięty w akcję. Wydaje się, że to 
co się odbywa na ekranie, zaczyna 
dziać się na widowni, zaczyna doko- 
nywać się w nas samych. Doznajemy 
nietylko wrażeń i przeżyć; doznajemy 
fizycznego wstrząsu. 

Ale po tym oszałamiającym wstę- 
pie, następuje gwałtowny upadek. 

Dlaczego? Wstęp bowiem był czy- 
stą sztuką o wielkiem napięciu i wzru- 
szającej dynamice. Widzieliśmy czło- 

wieka. Człowiek cierpiał, człowiek od- 

zyskał siebie. Poza duszą ludzką nic 

więcej nie było. 
A teraz, na zmianę wtargnęła bru- 

talnie tendencja. I rozpoczęła wbrew 

logice życia i wydarzeń górować nad 
wszelkiemi innemi zagadnieniami. 

Przedstawiciel 

W WIRZE STOLICY. 
JAK HOKEIŚCI NABRÓILI 

w AMERYCE 
Od początku wszyscy normalni ludzie po- 

tępiali ekspedycję hokejową do Ameryki. — 

Obecnie dopiero można ocenić cały ogrom 

szkody, jaki sprawił bezrozumny upór Po- 

lakiewicza. 

Polonia amerykańska dołożyła do ekspe- 

dycji naszych kilkunastu matołów 

11,000 dolarów 
sumę ogromną, za którą moglibyśmy dziś 

wysłać dużo wartościowszychi zawodników. 

Polonia zniechęciła się. Gamoni — spor- 

towców nikt nie potrzebuje w Ameryce. — 

Nasi zawiedli na całej linji, rodacy z za o- 

ceanu nie chcą teraz finansować innych ga- 

łęzi sportu, które stoją o wiele wyżej, niż 

hokej. й 

Wyszło na jaw, że bezczelny Polakiewicz 

i druga szpetna kreatura, jego pomocnik, 

Sachs zaangażowali w Ameryce 

3 Kanadyjczyków, 

którzy grali w barwach naszej reprezentacji, 

Kanadyjczycy byli sowicie opłacani, byli 

podporą naszej drużyny, harowali, strzelali 

bramki Na samej Olimpjadzie oczywiście 

Kanadyjczycy nie grali — to też dostaliśmy 

od wszystkich i to po 10 od zera. Niezłe 
wyniki meczów towarzyskich były wyłącz- 

nie zasługą 3 płatnych Kanadyjczyków. Na 

6 graczy, 3 tylko było Polaków!! 

  

Nie mający poczucia przyzwoitości i e- 

tyki sportowej Polakiewicz przemilczał cały 

szwindel, wymógł na graczach przysięgę, że 

w kraju nic nie pisną o 3 Kanadyjczykach. 

Polonia też była oszukiwana, tłumaczono 

jej, że ci 3 — jedyni, co umieją grać, — są. 

głuchoniemymi, albo, że to właśnie Krygier, 

Ludwiczak czy inny patałach. Teraz, gdy 

wszystko się wykryło, (co za tępota myśleć 

że takie rzeczy nie wykryją się), Polakie- 

wicz, pełen tupetu, ogłasza, że co robił — 

dobrze robił i z korzyścią dla sportu pol- 

skiego. 

Polski Komitet Olimpijski miał wątpliwo- 

ści, czy można dać jechać hokeistom. Osta- 

tecznie nic im nie pomógł, ale i nie prze- 

szkodzi. Wypuścił za ocean hokei - 

stów pod wodzą  kombinatora, — Кте- 

tacza, blagiera, kłamcy. Bo Polakiewicz pi- 

sząc swe korespondencje z Ameryki, póda- 

wał składy, pisał, kto, jak grał, a o tych, 

co byli podporą drużyny i strzelali gole,, o 

3 Kanadyjczykach ani du-du. Czy to nie 

kłamstwo? 

Petkiewicz został zdyskwalifikowany za 
to, że brał pieniądze. Ale Petkiewicz rozsła- 

wiał nasz sport, nie przynosił mu ujmy, nie 

demoralizował nikogo. Polakiewicz oszukał 

Poiskę, oszukiwał Polonię amerykańską, zro 

bił z naszych reprezentantów paczkę kłam- 

ców. Komitet Olimpijski winien wystosować 

wniosek, a Związek Związków go wyko- 

nać: zdyskwalifikować dożywotnio Polakie- 
wicza i jego pomagiera Sachsa. Karol. 

NOWA AKADEMJA 

SZTUK PIĘKNYCH. 

WARSZAWA. 12. 4. (tel. wł.). W 
Dzienniku Ustaw Nr. 30 z dnia 12. 4. 
ogłoszono ustawę o Akademji Sztuk 
Pięknych w Warszawie, mocą której 
dotychczasowa Szkoła Sztuk Pięknych 
została przekształcona na szkołę cha- 
rakteru akademij. Ustawa wchodzi w 
życie z dniem 12 bm. 

BEZROBOCIE W POLSCE. 

WARSZAWA. 12. 4. (tel. wł.). Według 

danych Państwowego Urzędu Pośrednictwa 

Pracy, liczba bezrobotnych w dniu 9 b. m. 

wynosiła 348.749 osób. W porównaniu ze 
stanem ż poprzedniego tygodnia, liczbą bez- 

robotnych zmniejszyła się o 4.005 osób. 

NASIONĄ | 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennik a. 

  

  

    

Tendencja polega na tem: czło- 
wiek, który odzyskał pamięć przeszło- 

ści, człowiek, który dowiedział się kim 
jest — nie wie jeszcze, jaką jest teraž- 
niejszość. Zakopany od lat na małej 

stacyjce, nie wie, co się dookoła w tej 
ogromnej Rosji dzieje. Sowiety! Ko- 
muna! Piatiletka! To są zjawiska, o 
których ten, dawny carski żołnierz nic 
nie słyszał. Wszak piastuje on krzyż 
św. Jerzego, symbol umarłej przeszło- 
ści. 

Możemy domyśleć się dalszego cią- 

gu filmu. 
Człowiek ten dowiaduje się gwał- 

townie o zmianach, jakie przyniosło 
życie. jest to nowy wstrząs dla niego. 
Wstrząs ten może przyprawić o powtór 

ne obłąkanie. Petersburg— nie, Lenin- 

grad — który pozostał mu w pamięci 
jako carska stolica, jest obecnie czemś 
innem zupełnie. Carski żołnierz zagu- 
bił się w nowem życiu. 

Lecz oto przychodzi ratunek. Ko- 
muna wyciąga do zagubionego czło- 
wieka swe dłonie. Niesie mu szczęście, 

radość życia, twórczość. Olbrzymia 
fabryka i dom robotniczy — oto przy- 

bytki nowego bóstwa. 
Stary, carski żołnierz traci pamięć 

po raz drugi. Tym razem świadomie. 
Wyrzuca precz swój georgiewskij 

kriest, jako nicwarty, bezduszny znak 

złej przeszłości. Chce o niej zapom- 

nieć na zawsze. W tętniącej, rozedrga- 

nej fabryce odnajduje siebie i cel 0- 
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p šmiac serdecznie. 

Tajemnice Cho ej Kasy 
NARESZCIE. 

W numerze 82 „Kurjera Wileńskie- 
go* z dnia 10 kwietnia p. E. Kątkow- 
ski, komisarz zarządzający Kasy Cho- 
rych, zawiadomił redakcję tego pisma, 
it. zw. szeroki ogół, że, uczuwszy się 
dotkniętym i obrażonym kilku notat- 
kami „Słowa* o Tajemnicach Chorej 
Kasy, wystąpił przeciwko nam na dro- 
gę sądową o oszczerczą obrazę. 

W numerze 49 z dnia 1 marca pi- 
saliśmy: Pan Raczko opowiada inne je 
szcze historje. Takie, że trzeba coprę- 
dzej w najwyższej indygnacji zawołać: 

— Raczkę pod sąd! 
W numerze 67 z dnia 22 marca pi- 

saunsmy: ,„Historyjki i doktorze Świe- 
rzewskim wydają się nam nieprawdo- 
podobne, niemożliwe, niewiarogodne. 
Nuewątpliwie Kasa Chorych  sprostuje 
je natychmiast i pociągnie winnych, któ 
rych nazwiskami służymy, do odpowie- 
dzialności sądowej”. 

W numerze 71 z dnia 27 marca pi- 
sališmy: „Służymy nadal nazwiskami. 
Są do wiadomości w redakcji w każdej 
chwili. Będziemy wdzięczni też, jeśli 
nas się powiadomi o terminie rozpra- 
wy sądowej''. 

Tak pisaliśmy dnia 1, 22 i 27 mar- 
<a. P. Komisarz E. Kątkowski nie spro- 
stował ani jednej z podanych przez nas 
iniormacyj. P. Komisarz Kątkowski na- 
myślał się aż do dnia 10 kwietnia, mi- 
mo że ostatnie nasze wezwanie uka- 
zało się 27 marca. P. Komisarz Kasy 
Chorych namyślał się dwa tygodnie.—- 
Lepiej późno, niż nigdy. Mamy wraże- 
nie, że ostatnią kroplą, która przepeł- 
niła kielich goryczy, była nasza notat- 
ka z dnia 9 kwietnia w numerze 81 
„Stowa“ p. t. „Niewzruszone 75 zło- 
tych*. O tej wszakże notatce p. Komi- 
sarz Kasy Chorych w swoim liście do 
„Kurjera Wileńskiego nie wspomina. 

Jakkolwiek jest, cieszymy się z ca- 
łego obrotu sprawy. 

Czekamy na termin rozprawy. Na- 
zwiskami służymy w dalszym ciągu. 

dox. 

#   

Polskie Zakłady Inpregaatyja 

sze og       

Wscnód słończ g. 5 08 

Hermeceg. 
Juta 

į Justyna 
T] 

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

z dnia 12 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najwyższa: + 15. 

"Temperatura najniższa: +-3. 

Opad w mm: —. 

wiatr: południowy. 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

Zachod słońca g. 1855 

URZĘDOWA 
— Koniiskata. Wczorajszy „Dziennik Wi- 

leński" uległ konfiskacie przez Starostwo 
Grodzkie, za umieszczenie artykułów proi. 
Strońskiego. 

Ukarane żargonówki. Redaktorzy 
„Cajtu“ i „Das Wort* zostali skazani po 200 
zł grzywny, za zamieszczenie artykułów w 
związku z zajściami listopadowemi w Wilnie. 

MIEJSKA 
— Pogłoski o ustąpieniu Prez. Folejew- 

skego. Ponowiły się pogłoski o odejściu p. 
prezydenta Folejewskiego na inne stanowis- 

ko, a mianowicie do sądownictwa. 

— Płatnicy podatku wojskowego. Już w 
przyszłym tygodniu magistrat rozeszle na- 
kazy na opłacenie podatku wojskowego. O- 
kazuje się, że w Wilnie jest przeszło 6 ty- 
sięcy osób, podlegających obowiązkowi pła- 
cenia tego podatku. 

— Polewanie ulic. W celu uniknięcia zbęd 
nego kurzu, 'policja nakazała dozorcom do- 
mowym trzykrotne w ciągu dnia zwilżanie 
jezdni w Śródmieściu. 

— Uszkodzone nasypy przybrzeżne. Miej- 
ska komisja techniczna zlustruje w tych 

ъ 

Spółka Akcyjna 
ZARZĄD: WARSZAWA, WIEJSKA 16. 

ZAKŁAD IMPREGNACJI DRZEWA W MOŁODECZNIE 
„ FABRYKA W CZECHOWICACH i ZADWÓRZU 

IMPREGNOWANIE DRZEWA 

Całkowite wykonanie nowoczes- 

LS nych jezdni z kostki drzewnej. 
Ri iii 

0 tańszą wodę dla Wilna 
Wileńskie Zrzeszenia Właścicieli 

Nieruchomości złożyły do Rady Miej- 
skiej memorjał w sprawie obniżenia 
cen za wodę i wodociągi, obowiązu- 
jących w Wilnie. Na poparcie swych 
tez autorowie memorjału przytaczają 
następujące argumenty: 

Magistrat m. Wilna pobiera obecnie za 
1 m. sześć. wody i kanalizacji łącznie 116 
gr., wówczas, gdy w Warszawie 1 m. sześć. 
kosztuje łącznie z kanalizacją — 67,45 gr., 
t.j. u nas w Wilnie woda i kanalizacja 
jest droższa , niż w Warszawie о 70 proc. 
Woda w Wilnie jest droższa, niź w całym 
szeregu miast stołecznych, tak w Berlinie 
cena wody wynosi 32 gr. za | m. sześć., 
w Wiedniu — 37 gr., w Pradze, — 27,1 gr. 
Z naszych miast w Poznaniu —32 gr. 
Wobec pobierania takich wygórowanych 

opłat za wodę i kanalizację, nic dziwnego, 
że u nas w Wilnie przedsiębiorstwa miej- 
skie wodociągów i kanalizacji ciągną ol- 
brzymie zyski, jak to widać z zestawień bud 
żetowych lat ubiegłych, które wykazują 
następujące sumy: 

Rok budżetowy . Czysty zysk 
1925 376,339,06 

* 1926 406,657,17 
1927-28 324,406,92 
1928-29 500,621,53 
1929-30 443,997,46 - 
1930-31 594,969,79 

„Obecnię zaś magistrat m. Wilna sporzą- 
dził preliminarz przedsiębiorstw kanalizacji i 

stateczny swego życia. Finis. Happy 
end. 

Obserwowałem francuską publicz- 
ność. Wstępna część filmu wprawiła 
wszystkich w podniecenie. Tłum, zwy 
czajem swoim, dawał wyraz zaintere- 
sowaniu, oklaskując namiętnie film. 

Ale, gdy mu zaczęto pokazywać aż 
do znużenia fabryki, fabryki, fabryki... 
domy robotnicze, stołownie, łaźnie, na 
tryski i inne dość pospolite na zacho- 
dzie udogodnienia życiowe; gdy na 
ekranie długo i starannie montowała 
się scena w łaźni, i ów stary żoł- 
nierz w najwyższem zdumieniu uczył 
Się używąć prysznica i odkręcać kra- 
ny z wodą gorącą — publika zaczęła 
S Czyniono przy- 
Jazne uwagi: 

— Nie tak, stary! Tutaj kręcić 
trzeba! Uciekaj, oparzysz się! 

Efekt filmu spalił na panewce. Je- 
szcze kilka chwil zapanowały 
nudy. 
: A gdy na zakończenie pokazano raz 
jeszcze drapacze nieba, į kominy, ko- 
miny, kominy, — ktoś gwizdnął, i 
gwizd powtórzyli inni, 

Wniosek z tego wszystkiego taki: 
berlińczycy dają się nabierać, albo 
są ciężcy w myśleniu. Albo mają w 
„Drodze do życia” jakiś interes. 

Paryżanie — wiadomo dobrze: 
zdrowy sens i cudowny zmysł humo- 
ru. Wysz. 

у — 
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wodociągów na rok 1932-33, przewidujący: 
czysty zysk w kwocie 1,148,231 zł. czyli 
zwiększając zysk podwójnie w porównaniu 
z rokiem 1930 - 1931. 

Z zestawienia dochodów widać, że czy- 
sty zysk z roku na rok się zwiększa,, co się 
tłumaczy zwiększeniem opłat i konsumpcji. 

Dodać tu musimy, że zyski, wskazane 
przez magistrat, w rzeczywistości są więk- 
sze, ponieważ w rozchody magistrat dolicza 
procenty, a od zaciągniętych nowych poży- 
czek na inwestycje wodociągowo - kanali- 
zacyjne lub koszta tych inwestycyj. 

Jak widzimy magistrat m. Wilna ciągnie 
olbrzymie zyski z przedsiębiorstw kanaliza- 
cji i wodociągów, zyski rok rocznie wzra- 
stające i ł o których nie może marzyć żadne 
przedsiębiorstwo prywatne, a jednak ma za 
miar wygórowane opłaty te pobierać ad in- 
finitum. 

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębior- 
stwa kanalizacyjno - wodociągowe, na któ- 
re magistrat otrzymuje monopol, należą do 
przedsiębiorstw zakładanych w interesie pu- 50 
blicznym, a nie dla osiągnięcia dużych zy- 
sków. Wynika zresztą z art. 6, 7 i 9 Roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 16 III 1928 roku (Dz. Ust. 32 poz. 
310 (311) oraz z art. 28 Ustawy z dn. 11 
VIII 1923 roku o tymcz. uregul. finansów 
komunalnych). Dochodowość tych przedsię- 
biorstw ogranicza również Rozporz. Jl Min. 
Spr. Wewnętrznych z dnia 16 III 1924 (Dz. 
Ust. nr. 82 p. 790), gdzie wyraźnie powie- 
dziano, że przedsiębiorstwa te nie są obli- 
czone na zysk. 

Opłaty bieżące za wodę i kanalizację 
zgodnie z zasadami skarbowości komunalnej 
i obowiązującemi w tym przedmiocie prze- 
pisami prawnemi, obejmować mogą jedynie 
rzeczywiste koszta poniesione przez przed- 
siębiorstwa miejskie, t .j. koszty eksploata- 
cji i amortyzacji kapitału zakładowego, — 
zaś w żaden sposób nie mogą te opłaty po 
krywać podatków. 

W końcu zaznaczyć musimy, że wysokie 
opłaty za wodę i kanalizację — to kwestja 
dotycząca nietylko właścicieli domów, lecz i 
lokatorów, gdyż zgodnie ze znanem Rozpo 
rządzeniem Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia 14 marca 1928 roku (Dz. Ust. nr. 
31, poz. 297) lokatorowie domów skanalizo- 
wanych po dniu wyjścia ustawy o ochronie 
lokatorów, opłacać muszą należność za wo 
dę i kanalizację tak samo, jak i lokatoro- 
wie domów nowych. Jeżeli zaś przyjąć pod 
uwagę, że znaczna ilość domów w Wilnie 
w roku 1924 nie była skanalizowana, tojas- 
no, iż większość mieszkańców naszego mia- 
sta odczuwa "wygórowane opłaty, pobierane 
przez magistrat za wodę i kanalizację. 

Reasumując powyższe, autorowie 
memorjału dochodzą do stwierdzenia 
faktów: 

„ a) że czysty zysk przedsiębiorstw wodo- 
ciągów i kanalizacji jest bajecznie wysoki; 

b) że „pobieranie wygórowanych opłat 
za wodę i kanalizację nie jest usprawiedli- 
wione ani prawem, ani elementarnemi za- 
sadami gospodarki użyteczności publicznej; 

c) że dalsze pobieranie tych wygórowa- 
nych opłat spadnie ciężarem na większość 
obywateli miasta. е й 

i proszą radę miejską O zniženie cen 
wody i kanalizacji w Wilnie do norm war 
szawskic 

  

    

  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SA- 

  

, MODZIAŁOWE WYROBY Z WŁA- 
SNEGO LNU. 
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dniach brzeg Wilji na całej przestrzeni od 

Antokola do Zakrętu, a to w celu zorjento- 

wania się w wysokości szkód, poczynionych 

przez powódź. 

— Sprawa jezdni. W dniu 20 bm. 
odbędzie się posiedzenie miejskiej ko- 
misji technicznej, w celu: zajęcia sta- 
nowiską co do wyboru typu jezdni w 
mieście. 

Za podstawę obrad posłużą materja- 
ły, nadesłane przez liczne miasta, po- 
siadające nowoczesne jezdnie, oraz 
wyniki zwoływanych w tym celu kon-: 
ferencyj rzeczoznawców. 

Najprawdopodobniej komisja wypo 
wie się za wyasialtowaniem jezdni, 
przy częściowem wyłożeniu ulic spa- 
dzistych, kostką kamienną. 

Roboty asfaltowe miałyby się roz- 
począć jeszcze w roku bieżącym i ob- 
jęłyby ulice: Mickiewicza, Wileńską i 
Zamkową. 

Wyniki posiedzenia komisji przedło 
żone będą magistratowi, a po uzyska- 
nniu akceptacji, konkretny wniosek 
wpłynie do Rady Miejskiej. 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu u- 
biegłym zanotowano w Wilnie 59 wypadków 
zasłabnięć na choroby zakaźne. Żadna jed- 
nak z zanotowanych chorób nie wykazuje 
tendencyj epidemicznych. 

—Zatarg u szewców. W związku z ak- 
cją strajkową szewców, w Wilnie, elementy 
wywrotowe czyniły próby skierowania straj- 
kujących do akcji terorystycznej w stosunku 
do t. zw. łamistrajków. W związku z tem po- 
licja dokonała aresztowań wśród prowody- 
rów tej akcji. M. in. aresztowany został prze 
wodniczący komisji strajkowej szewców, 
Sztolis. Ostatnio do akcji strajkowej przyłą- 
czyło się kilkaset osób. 

OSOBISTE 
JE. Muiti dr. Szynkiewicz wyjechał do 

Palestyny, Syrji, i Egiptu w celach religij- 
nych i naukowych. 

W Egipcie Mufti dr. Szynkiewicz ma od 
wiedzić króla Fuada i w imieniu Tatarów 
polskich złożyć adres z podziękowaniem za 
dar pieniężny, uzyskany od niego przed dwu 
laty na potrzeby muftjatu polskiego. 

— Dyrektor Kolei Państwowych p. inż. 
Kazimierz Falkowski, wyjechał dnia 12 bm. 
na inspekcję linji i powróci do Wilna w so- 
botę, dnia 16 bm. poc. 707 o godz. 8 rano. 

AKADEMICKA 
— Absolwentów -polonistów, członków ko 

respondentów Koła Polonistów, Zarząd Koła 
prosi o przybycie na zebranie, w sprawie u- 
roczystego obchodu X-lecia istnienia Koła. 
Zebranie odbędzie się w lokalu Seminarjum 
Polonistycznego w niedzielę dnia 17 bm. o 
godzinie 11. 

— Komunikat A. Z. S-u. Zarząd Sekcji 

Tenisowej Akademickiego Związku Sporto- 

wego w Wilnie, podaje niniejszem do wiado- 
mości członków, iż od dnia 10 kwietnia br. 
korty A. Z. S-u, mieszczące się przy ul. Za- 

kretowej 23, są zdolne do użytku. — Wszel- 

kie informacje, oraz zapisy można uskutecz- 

   

  

niać narazie we środy-od godz:'19-tej do 215“ 

szej w lokalu Związku Ś-to Jańska 10 (USB) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie dyskusji p. t. „Kryzys śmiechu”. — 

Wymiana zdań toczyć się będzie dokoła ak- 
tualnych pytań: Czy umiemy się śmiać? — 
Granice parodji i karykatury. Satyra czy 

profanacja. Co lepsze: śmiech czy uśmiech? 
Humor a popularność? Uśmiech wilnianina. 

Czy należy się obrażać? 

Początek o godz. 8 min. 30. Wstęp dla 
członków, sympatyków bezpłatny, dla gości 
1 zł, dla młodzieży akademickiej 50 gr. 

— Odczyt prof. Rydzewskiego. — W so 
botę dnia 16-go kwietnia rb. o godz. 18-ej 
staraniem Koła Lokalnego Organizacji Przy 
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju odbę- 
dzie się w sali Śniadeckich USB. odczyt p. 
prof. Br. Rydzewskiego pod tytułem „Zdo- 
bycie oceanów”. Bilety do nabycia przy 
wejściu na salę w cenie od 30 gr. do 1 zł. 

gr. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. Xil 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śŚro- 
dę dnia 13 kwietnia 1932 r. o godz. 20-tej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenia, 2) dr. S. Małofiejew (Święciany) 
Z kazuistyki szpitalnej, 3) dr. S. Małofiejew: 
O niektórych objawach przy przewleklem za 
paleniu wyrostka robaczkowego ze szczegól- 
nem uwzględnieniem objawu Wołkowicza, 
4) prof. dr. S. Schilling-Siengalewicz: O no- 
wem źródle w Druskienikach, 5) dr. C. Zar- 
cyn: Rozpoznawanie zapalenia wyrostka ro- 
baczkowego. ; 

— Doroczne zebranie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan. W niedzielę dnia 24 
kwietnia br. o godz. 4-tej popeł. w lokalu 
Stowarzyszenia (Bakszta Nr. 11) odbędzie 
się Doroczne Walne Zgromadzenie Sprawo- 
zdawcze. Porządek dzienny obejmuje sprawy 
następujące: 1) Zagajenie i wybór przewod- 
niczącego. 2) Odczytanie protokółu z po- 
przedniego Zgromadzenia Sprawozdawczego. 
3) Odczytanie protokółu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 4) Sprawozdanie 
Zarządu. 5) Sprawozdanie Sekcji winno-spo- 
żywczej. 6) Sprawozdanie rachunkowe. 7) 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 8) Uchwa 
lenie preliminarza budżetowego na rok 1932. 

9) Pełnomocnictwo dla Zarządu w sprawie 
obniżenia składek oraz umarzania należności. 
10) Wybory: a) Zarządu, b) Członków Ko- 
misji Rewizyjnej, c) Członków Sądu Rozjem- 
czego. 11) Program doraźnej pomocy dla 
handlu. 12) Referat radcy prawnego. 13) Wol 
ne wnioski. O ile Zgromadzenie z braku quo- 
rum w powyższym terminie nie dojdzie do 
skutku, odbędzie się w drugim terminie te- 
goż dnia o godz. 5-tej popoł. bez względu 
na ilość obecnych. 

RÓŻNE 
— Proces o zabójstwo śp. Wac- 

ławskiego. Na dzień 15 bm. wyznaczo- 
na została rozprawa Wulfina, Załkinda 
i Oguza, oskarżonych, jak wiadomo o 
udział w zabójstwie śp. Wacławskiego. 

Proces budzi zrozumiałe zaintere- 
sowanie. 

— Koncesje tytoniowe. W związku z no- 
wowydanemi „przepisami, przeprowadzona zo stanie lustracja sklepów tytoniowych, istnie- 
jących na terenie miasta. 

Chodzi o stwierdzenie, czy koncesjonar- 

ŁO w O 

WiLJA SZYBKO OPADA 
WILNO. Woda na Wilji w dalszym 

ciągu opada, dochodząc do 5 metr. — 
Mieszkańcy domów ewakuowanych za 
instalowali się z powrotem w swych 
mieszkaniach, a wszystkie dotychcza- 
sowe zarządzenia, dotyczące akcji 
władz na wypadek powodzi, zostały 
odwołane. Również zostały wycołane 
oddziały saperskie, pełniące ochronę 

miejsc zagrożonych, tak w mieście jak i 
na prowincji. Obliczenia strat, jakie 
wynikły wskutek częściowego wyłania 
Wiłji w miejscach niżej położonych, 
nie zostały jeszcze Ściśle dokonane, w 
każdym bądź razie już obecnie można 
stwierdzić, iż sięgają one, jeśli chodzi 
wyłącznie o teren miasta, kilkunastu 
tysięcy złotych. 

SYTUACJA NA DŹWINIE 
WILNO. Kra lodowa po Dźwinie 

spiywa w dalszym ciągu, mimo to po- 
ziom na rzece w okolicach Dzisny po- 
czął wolno: opadać. W dniu 12 bm. 
stan. wody wynosił 7,40 m. Na Dźwinie 
w ciągu dnia wczorajszego zanotowa- 

  

ro dwa wypadki utonięcia. Koło wsi 
Malinówki utonął strażnik sowiecki, 
który z łodzią został porwany przez 
prąd i znalazł śmierć w nurtach wezbra 
nej rzeki. Również we wsi Surlaki u- 
tonął włościanin Poźniak, który upadł 
z nasypu do Dźwiny. 

  

Areszty wśród komunistów 
WILNO. — Prowadzone przez ог- 

gana służby bezpieczeństwa od dłuż- 
szego czasu obserwacje, ustaliły, iż 
czynniejsi członkowie komunistycznej 
partji w związku ze zbliżającym się 
obchodem 1-majowym wszczęli przy- 
gotowania w kierunku nasilenia bibu- 
łą partyjną poszczególnych jednostek 
KPZB. 

W czasie przeprowadzonej rewizji 
u szeregu osób, podejrzanych o dzia- 
łalność '" antypaństwową, ujawniono 
większą ilość materjału kompromitują- 
cego w postaci okólników itd., ponad 
to natrafiono na składy literatury ko- 
mmunistycznej, w których ogółem zna- 

leziono ponad 220 kg. różnych wydaw 
mictw komunistycznych oraz 2 powie- 
lacze dła odbijania odezw. Należy 
podkreślić, że ujawniona w czasie re- 
wizji bibuła agitacyjna pochodziła z 
poza granic Rzeczypospolitej. Pozatem 
w mieszkaniach niektórych działaczy 
wywrotowych ujawniono kilkanaście 
transparentów i sztandarów z napi- 
sami antypaństwowemi. 

Nazwiska zatrzymanych ze zrozu- 
miałych powodów nie mogą być nara- 
zie ujawnione, t. j. do czasu ukońćcze- 
nia dochodzeń, prowadzonycn przez 
władze prokuratorskie. 

Ogółem zatrzymano 40 osób. 

Pestrzelił dwie kobiety 
WILNO. We wsi Chałącie gm. rzeszań- 

skiej, niejaki Adamowiez, mieszkaniec Za- 

meczku, wdarł się do mieszkania Anny Ka- 

mińskiej i oddał do niej kilka strzałów re- 

woałwerowych. Po pierwszym strzale Kamiń- 

ska ukryła się za płecami swej koleżanki 

Nansówny, lecz Adamowicz zaczął strzelać 

  

Po zgonie gei. 
St. Mokrzeckiego 

KONDOLENCJE PANA WOJEWODY. 

Wojewoda Wileński przesłał rodzi- 
nie ś. p. gen. Stefana Mokrzeckiego, na 
ręce pani Rontany Mokrzeckiej, nastę- 
pujące pismo kondolencyjne: 

Wielce Szanowna Pani! 
Poruszony do głębi nagłym zgonem 

ś. p. ojca Pani, Generała Stefana Mok- 
rzeckiego, b. prezesa Tymczasowej Ko- 
misji Rządzącej. Litwy Środkowej, za- 
służonego w dziejach wyzwolenia Zie- 
mi Wileńskiej, przesyłam Pani oraz na 
Jej ręce całej Rodzinie wyrazy naj- 
szczerszego współczucia i żalu. 

(—) Zygmunt Beczkowicz, 
Wojewoda. 

Każdy dentysta usuwa kamień nazębny 
za jednem posiedzeniem. Lecz ząpobiec two 
rzeniu się kamienia może jedynie używanie 
pasty do zębów Chlorodont. 

jusze nie odstąpili osobie trzeciej prawa han- 
dlu wyrobami monopolu tytoniowego. Za nie 
stosowanie się do nowowydanych zarządzeń, 
zakazujących odstępywania koncesji, grozi 
utrata takowej. 

— Znalazł się spadkobierca 40 tys. 
dolarów. — Na skutek poszukiwań, 
wszczętych przez jednego z adwoka- 
tów warszawskich w sprawie odnale- 
zienia spadkobiercy zmarłego w Ame- 
ryce emigranta wileńskiego Szmidta, 
zgłosił swe pretensje do spadku fryzjer 
z ul. Zawalnej Jakób Wajner, nieślubny 
syn Szmidta. W zapisie, zmarły fak- 
tycznie zaznacza, że spadek winno о- 
trzymać jego nieślubne dziecko, porzu- 
cone na pastwę losu wraz z matką, 
przed 25 laty, kiedy to Szmidt poprostu 
uciekł za ocean. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatni recital laureatów im. F. Cho- 

pina na Pohulance. — Dziś we środę dnia 
13 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się 
ostatni koncert fortepianowy laureatów kon- 
kursu im. F. Chopina, w którym wezmą „-. 
dział: Abram Lufer (ZSSR) i Emanuel 
Grosman (ZSSR). Koncert ten będzie ostat- 
nią sjestą artystyczną dla miłośników i1ru- 
zyki Chopina. Pozostałe , bilety do nabycia 
w kasie Teatru Lutnia od godz 11 — 3 wie 
czorem. Bilety honorowe i ulgowe ni 
ważne. 

Jutru we czwartek 14 kwietnia próba ge 
neralna sztuki Adolfa Hertza „Pod fala.ni". 

— Dwa ostatnie przedstawienia „Bęona” 
z Antonim Różyckim w Lutni. — Dziś we 
13 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. urocza i 
wesoła komedja Vebera „Bęben* z udziałeni 
świetnego artysty Antoniego Różyciiego. . 

Jutro, we czwartek 14 bm. ogodz. 8-e; 
wiecz. po raz ostatni ujrzy Antoniego 
Różyckiego w wesołej komedji „Beben”. 

CO GRAJĄ W KINACH» 
Heljos: 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 
— Okradzione mieszkanie. — W dniu il 

bm. Stanisławie Błażewiczównie (Aleja Róż 
4) nieznani sprawcy skradli z mieszkania 
kufer z gotówką 500 zł. 

— ROBOTNIK ZASYPANY ZIEMIĄ. — 
Dymitr Trofimon, lat 45, zam. przy ul. 
Szkapiernej 8, podczas pracy przy budowie 
drogi w majątku Tupaciszki (teren Il komi- 
sarjatu) wskutek osunięcia się ziemi i przy 
sypania doznał złamania lewej ręki oraz о- 
gólnego potłuczenia ciała, — Lekarz Pogo- 
towia Ratunkowego po udzieleniu pomocy 
o wymienionego do szpitala św. Ja 
kóba. 

  

i do niej. Kilku kulami obie kobiety zostały 

ciężko ranione. Adamowicz po dokonaniu 

hu usiłował odebrać sobie życie, jęd- 

okazało się, że w rewolwerze zbrakło 

nabojów. Ciężko ranne kobiety przewiezione 

zostały do szpitala św. Jakóba. Adamowicza 

osadzono w więzieniu. 

ch    
  

     

  

GRZECZNOŚĆ NIE JEST RZECZĄ 
; MAŁĄ... 
Sędzia Soplica tak powiadał. Uczą się 

dziś młodzi na słowach Sędziego. Gorzej 
jednak, gdy ci, którzy są powołani do nauki 
tej wykładania , sami.. grzecznością nie 
grzeszą. 

Można to było sprawdzić w ub. niedzielę 
z okazji przedstawienia szkołnego w szko- 
łach powszechnych nr. nr 15i 29 na Anto 
kolu. Sprawozdawca nasz, chcąc obejrzeć to 
przedstawienie i posiadając zarezerwowany 
bilet wstępu, narażony został na bardzo 
przykry incydent, wystawiający organizato- 
rom przedstawienia szkolnego smutne Świa 
dectwo. 

Przy drzwiach, zamiast słów powitania, 
spotkał się z niespodziewanym  zamętem, 
niezrozumiałą arogancją i wręcz niechętną 
postawą gospodarzy. 

Skoro zaprasza się kogoś do siebie i 
ten ktoś decyduje się przyjść, to w żadnym 
wypadku nie poto, aby słuchać i oglądać 
podniecenie gospodarzy z racji niezwykłej i 
uroczystej chwili „przedstawienia“. KO.) 

  

Z OSTATNIE] PREM]JERY. 

  

P. Irena Brenoczy w sztuce „bBęben*, 

granej obecnie w Lutni. 

  

Czasopisma 
5 Japończycy, 

ubrani na wpół po wojskowemu, witają w 
Światowid. — nr. 15. Mali 

Tokio, powracające z pola walk zwycię- | 
skie oddziały. Polacy we Francji zainicjowali 
wystawienie pomnika poległym rodakom na 
cmentarzu w Bois de Puits. Piękny projekt, 
pomnika opracował p. Stanisław Ostrowski, 
twórca pomnika Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie. O Tuionie, największym wojeń- 
nym porcie Francji pisze E. Ligocki. O bo- 
brach na Niemnie opowiada F. Dangel, po- 
pełniający w zakończeniu artykułu szpetny 
autoplagjat! Mandżurja, rzecz naturalna, ma 
w pismie parę ładnych stronic. Na drugiej 
stronie okładki — piękny portret p. Z. Lin- 
dorfówny, artystki Teatru Narodowego w 
Warszawie — w roli ks. Eboli. 

, — Piętnasty zeszyt „Świata”. Bieżący, 
piętnasty zeszyt „Świata”* otwiera wesoły, 
dowcipny teljeton Wacława Grubińskiego. p. 
t. „Kilka poważnych słów z powodu wiosny”. 
Gustaw Olechowski zwierza się ze swoich 
wrażeń z Kanady w artykule p. t.,Z kraju 
bobra i klonu". A. Wieczorkiewicz daje cie- 
kawy opis starej Warszawy p.t „Loża ma- 
sońska, czy ogród podziemny w gmachu 
Min. Spraw Wewnętrznych”. Mieczysław Fi- 
jałkowski barwnie opowiada o „Dziwnej Pa- 
зай!“. Pozatem znajdujemy zwykłe bogate 
działy: „Z tygodnia", „Co czytać”, „Z tea- 
tru", „Rozrywki umysłowe”, oraz liczne cie- 
kawe ilustracje. 

STI OO WC ION IDOLA TARZAN 
ROZTOCZY ATOPOWA W IAOANCZET INA AAB TAS | 

PRZY BÓLACH NERWOWYCH 
1 GŁOWY 

należy niezwłocznie zastosować tabietki To- 

gal, które skutecznie uśmierzają te bóle, nie 

wywierając żadnego szkodliwego wpiywu na 

serce, żołądek i inne organy. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami, lecz żądajcie we włas 

nym interesie tylko oryginalnych  tabietek 

Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach. 

Nr. Rej. M.S.W. 1364. Cena zł 2, 

ŁĄCZNIK KOMUNISTYCZNY w POCIĄGU 
"WILNON. W pociągu Wilno-Warszawa u 

jęto specjalnego łącznika K. P. Z. B., który 
wiózł cenne instrukcje dla rejonowych ko- 

mitetów i jaczejek komunistycznych, w. 
związku ze zbliżającym się 1 maja. Komu- 
nistę przekazano władzom sądowo-śledczym. 

Katastrofalne pęknięcie tamy 
WILNO. Onegdaj popołudniu skutkiem 

zerkania tamy, wylało jezioro Bohuszki, po- 
łożone w rejonie Łoździej. Woda zalała za- 
ścianek Roliniszki i Krynki, gdzie zatopionych 
zostało 11 domów mieszkałnych, wraz z do- 
bytkiem. W czasie katastrofy woda porwała 
13-letniego cnłopca Michała Kierasińskiego i 

rzucił go © mur domu. Chłopiec skutkiem u- 

derzenia stracił przytomność i utonął. Wydo- 

byto po godzinie jego zwłoki. 

O wyłaniu jeziora powiadomiono władze, 
które przy pomocy wojska zdołały tamę na- 

prawić. $ 

Ruch granitzny 2 Kowieiszczyzną 
WILNO. Dowiadujemy się, že na skutek 

porozumienia polsko-litewskiego, w drugiej 
połowie kwietnia br. otwarty zostanie tzw. 

mały ruch graniczny na całem pograniczu 
polsko-litewskiem. 

  

  

„Aurora*, zamieni pokoje wasze i ogr 

w najkrótszym czasie naszej kolekcji, 

Nasz wspaniała kolekcja zawiera: 

różowy ssumon. 

15 Roślin trwa: 
10 Hjacyntów 
50 Anemonów, kwiat popularny w 

15 Dalji „Aurora's Roem“, 

angielskim, francuskim lub niemieckim.   wpłacić 5 tr. franc, (zł. 1 gr. 80) na 

utieeou AURORA ноглнол 
CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY 

SPROWADZAJCIE CEBULKI REZPOSREDNIO Z NAJLEPSZEJ FIRMY 
LANDJI 
nas z Polski zamówienia na cebułki roślin 

pokojowych lub ogrodowych. Sądzimy, że w celu wprowadzenia naszej Firmy na 
rynek połski najlepszy środkiem będzie wysłanie jednej z naszych kolekcyj roślin 
icebulek z Holandji, kolekcji tak urozmaiconej pod względem bogactwa kolorów 

i słodyczy zapachów, jakiej paśstwo nia s 
Kolekcja ta zawiera 350 cebulek i roślin rozmaitych SE i została unitwo- 

rzona przez nas, łachowców, z uwzględnieniem naszego 
budzą radość w sercach młodych i starych, bogatych i biednych. Kolekcja cebulek 

Ho 
Od pewnego czasu nadchodzą do 

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

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

100 Gladjolusėw o dużych kwiatach, 5 różnych kolorów; lila, żółty, czerwony, 

50 Gladjołusów o drobnych kwiatach, w 5 pięknych kolorsch. 
20 Begonij (10 zwykłych i 10 podwójnych) o kolorach rozmaitych, 

bardzo urozmaiconych, 
lyacinthus Candicaus) Królowa Kwiatów. 

50 „Ranoncules* „małe różyczki* wszelkich kolorów. 
30 „Oxalis Deppii* zwane „roślina szczęścia”. | 
15 „Montbretias* rozmaitych kolorów, ‚ 

350 Cebulek i roślin w cenie franków tranc. 70 (zł. 25), 
Podwójna kolekcja (700) w cenie tranków 130 (zł. 46 gr. 60). 
Szybka nsługa. Wysyłamy bez kosztów pocztowych pod wskazanym adre- 

sem, Załączamy do każdej paczki Świadectwo zdrowła, wydane przez urząd phyto- 
patologiczny. Każdy gatunek upakowujemy oddzielnie z etykietą. Posyłamy rów: ) 
mież w każdej paczce darmowy katalog ilustrowany ze wskazówkami w językach: - 

dodajemy bezpłainie siedem nowości światowej sławy „Aurora* „Tigre! 
Na zamówienia bez zaliczki "res 

rachunek kosztów przesyłki. 

otykali. 

imatu. Kwiaty „Апгогу“ 

w prawdziwy raj! 

Й 

odcieniach barw tęczy. 

Do zamówień z załączoną Z S opłatą 

paczkę za pobraniem, przyczem należy  
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ż i Film rewelacja. 4.000.000 dolarów kosztowała realizacja tego arcydzieła. 

2 len żebr Izb Przem -Handl w Wilnie $ p 0 R T Dżwiękowy Naįgtošniejszy film dobyžobecnej. Film który wstrząsnął światemi a в a . 
8 ? : : : : ЛВА KINO TEATR MNIOŁOWIE PIEKŁA To epokowe dzieło genjusza ludzkiego, 

W dniu 10 bm. o godz.17-tej pop. odbyło traktowania tego terytorjum. — Na zakoń- CO ZAMIERZAJĄ MOTOCYKLIŚCI. „HELIOS To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych 
się w sali Konserwatorjum Muzycznego przy 

ul. Końskiej — Xllte Plenarne Zebranie Izby 
P.-H. w Wilnie pod przewodnictwem Prezesa 

izby R. Rucińskiego. 

Po zagajeniu zebrania Prezes Izby w krót 

kich słowach wspomniał o bolesnej stracie, 

jaką Izba poniosła wskutek śmierci dwóch 

wybitnych jej członków: Wiceprezesa Adolfa 
Gordona i Radcy Saula Rozentala, których 
pamięć obecni uczcili przez powstanie. — 
Na miejsce zmarłych weszli w skład Izby 

nowi radcawie pp: Naum Wajnsztejn i Moj- 

żesz Baranowski. 

Następnie prezes Ruciński powiadomił o 

zlikwidowaniu w sposób zadawalający obie 

strony incydentu między ugrupowaniami rad- 

ców, który uniemożliwił dojście do skutku 

X-go i XI-go Plenarnego Zebrania. 
Z kolei zebrani przyjęli do wiadomości 

sprawozdanie z działalności Izby za czas od 

i5 października do dnia 31 grudnia ubiegłe- 

go roku, oraz sprawozdanie o sytuacji go- 

spodarczej w III i IV-tym kwartale tegoż ro- 

ku, poczem Dyrektor Barański zobrazował 

prace Izby w okresie od 1 stycznia 1932 r. 

do dnia obecnego zebrania. Na wstępie Dy- 

rektor Izby poinformował o wprowadzonych 

w ostatnio ogłoszonej ustawie z dnia 7 kwiet 

nia zmianach w niektórych postanowieniach 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

o izbath przemysłowo - handlowych; między 

innemi na skutek tych zmian kadencja obec- 

nych radców, Zarządu i Prezesa Izby prze- 

dłuża się do końca 1934 r. W dalszym ciągu 
swego przemówienia Dyrektor Barański za- 

komunikował, że wobec spadku wpływów Iz- 

by przedsięwzięto szereg oszczędności, rów- 

nocześnie zaś Zarząd przedkłada szereg wnio 

sków, które dopomogą w zrealizowaniu bud- 

żetu na rok 1932. — Następnie p. Barański 

scharakteryzował obfitą i różnorodną działal- 

ność Izby w poszczególnych dziedzinach, a 

więc w dziedzinie obrotu towarowego, ze 

szczególnem uwzględnieniem spraw drzew- 

nych, w dziedzinie opinjowania ustaw i roz- 
porządzeń, gdzie osobne miejsce zajmowały 

w tym okresie ustawy i rozporządzenia po- 

datkowe, w dziedzinie komunikacyjno-tary* 

iowej, oświaty zawodowej i innych. Obfita 

w omawianym kwartale była działałność in- 

terwencyjna Izby, stale mająca na względzie 

konieczność specjalnego traktowania życia 

gospodarczego w okręgu Izby ze względu na 

wyjątkowo ciężkie warunki, w jakich się ono 

znajduje. W całym szeregu wypadków Izba 

działała w kontakcie z innymi czynnikami go 

spodarczemi na naszym terenie, w szczegól- 

ności ze sferami rolniczemi. — Należy stwier- 
dzić, że szereg wystąpień Izby, czy to na te- 

renie Związku Izb Przemysłowo-Handlowych, 

czy też podejmowanych wobec władz pań- 

stwowych — uwieńczone zostało powodze- 

niem. Dotyczy to naprzykład szeregu wnios- 

ków lzby w sprawach podatkowych, opinji 

w sprawie wprowadzenia ceł na surowce włó 

kiennicze i innych. 

Z kolei Prezes Ruciński scharakteryzował 
pokrótce główne momenty sytuacji gospodar 

czej na terenie Izby w r. 1931 oraz w chwili 

obecnej na tle ogólnej sytuacji gospodarczej 

Mówca podkreślił dalsze znaczne pogorszenie 

się położenia handlu i przemysłu naszego о- 

kręgu, mające swe źródło nietylko w przy- 

czynach ogólno-państwowych i międzynaro- 

dowych, ale w znacznej mierze również lo- 

kalnych, co Izba wielokrotnie już podnosiła 

w swoich wystąpieniach. — Dzięki jednak 

wysiłkom sfer gospodarczych, a w szczegól- 

ności samorządu gospodarczego — udało się 

w szeregu wypadków — w jednych dziedzi- 

nach uchronić przemysł i handel przed nowe- 

mi trudnościami, w innych utrzymać zdobyte 

pozycje. Ze spraw „mających znaczenie lo- 

kalne Фа terenu Izby, wymienić należy w 

dziedzinie podatkowej zwolnienie od pew- 

nych obciążeń na lat 10 większej części te- 

renu Izby co idzie'po'linji'wysuwanego'przez 

nas stale postulatu o potrzebie odrębnego 

czenie prezes Ruciński zwrócił się z apelem 

do radców lzby, by swoim udziałem w pra- 

cach Komisyj lzby przyczynili się jaknajwy- 

datniej do wysiłków, jakie czyni nasz samo- 

iząd gospodarczy w obronie interesów życia 

gospodarczego w tym tak ciężkim dla niego 

okresie. 

Radca Kabacznik złożył sprawozdanie Ko 

misji Rewizyjnej Izby, poczem zebranie przy- 

jęło zamknięcie rachunkowe Izby za r. 1931. 

W dalszym ciągu zebrania odbyło się za- 

przysiężenie księgowych zaprzysiężonych, po 

czem Dyrektor Barański wygłosił referat o 

rządowym projekcie, dotyczącym uproszczo- 

nej księgowości dla celów podatku przemy- 

słowego od obrotu, który to projekt posiada 

szczególne znaczenie dla naszego okręgu. 

Po przyjęciu szeregu uchwał co do norm 

opłat manipulacyjnych, pobieranych przez Iz- 

bę, zebranie powzięło postanowienie co do 

powołania do życia Komisji do Spraw Bia- 

łostockich, oraz uchwaliło regulamin dla Eks- 

pozytury Biura Izby w Białymstoku. — A- 

gendy Ekspozytury prowadził do końca roku 

ubiegiego — Związek Przemysłowców w Bia 

łymstoku, od tego zaś 'czasu, wobec usta- 

nowieria deiegata Izby dla kontroli premio- 

wanego eksportu włókienniczego, funkcje te 

połączono z kierownictwem Ekspozytury. Tej 

ostatniej przekazano jaknajszersze uprawnie- 

nia z uwzględnieniem jednolitości działania 

Izby. 

Na wniosek Zarządu zebranie uchwaliło 

utworzenie przy Izbie Biura Reklamacyj Ko- 

lejowych i przyjęło prowizoryczny regulamin 

tego Biura. 

Następnie odbyły się wybory Wicepreze- 

sa Izby (na miejsce b.p. Adolfa Gordona); 

na stanowisko to został wybrany radca Saul 

Trocki — oraz wybory nowego członka Za- 
rządu na miejsce radcy L. Chomińskiego, któ 

ry z Zarządu wystąpił; wybrany został radca 

Witold Wojewódzki. 

Pozatem przeprowadzono wybory do Ko- 

misji Rewizyjnej na r. 1932, oraz dokonano 

uzupełniających wyborów do Komisyj Sta- 

łych Izby. Odbyły się również wybory do 
Sądu Arbitrów przy Izbie P.-H. w Wilnie. 

Wśród wolnych wniosków radca L. KO- 
WALSKI prosił władze Izby o wystąpienie 

do Magistratu m. Wilna w sprawie odpowied 

niego zabezpieczenia brzegów Wilji przed 

powodzią, która znów dotyka w tym roku 

położone nad wodą warsztaty pracy. Roboty 

nad umocnieniem brzegów pozwoliłyby za- 
trudnić znaczną ilość bezrobotnych i przy- 

czyniłoby się do złagodzenia klęski bezrobo- 

cia. — Prezes Izby obiecał w imieniu zarzą- 

du poczynić odpowiednie kroki u władz miej- 
skich. 

Wobec wyczerpania porządku dziennego'o 

godz. 19-tej min. "45 przewodniczący zam- 

knął posiedzenie. 

ZASŁUŻONY 
Przeżywamy ciężki okres kryzysu go- 

spodarczego. Rząd i społeczeństwo stają wo 
bec doniosłych zagadnień walki z kryzysem 
i bezrobociem, to też nic dziwnego, iż rzeczy 
mniejszej wagi, a często także przerwa w 
mrówczej i owocnej pracy cichych pracow- 
ników uchodzi niepostrzeżenie, zwłaszcza 
zaś w tych wypadkach, gdy dana jednostka 
niema wrodzonych, lub nabytych zdolności 
do zwracania w ten, lub inny sposób na sie- 
bie uwagi. 

Dnia I kwietnia r.b. przeszedł na emery- 
turę dr. Karol Soroko, lekarz powiatowy 
pow. Postawskiego, studja medyczne ukoń- 
czył na uniwersytecie w Dorpacie; warunki 
życiowe tak się jednak ułożyły, że nie po- 
święcił się obranemu zawodowi, lecz osiadł 
na stale na roli w rodzinnym majątku Czu- 
czelicach, gdzie z niemniejszem  zamiłowa- 
niem oddał się zawodowi. rolnika. 

Nastała wojna, nie ominęła i Czuczelic i 
z pięknie i rozumnie zagospodarowanego ma 
jątku nie pozostał kamień na kamieniu, trze- 
ba było przed obcym najazdem wyjechać do 
Wilna, przeżyć ciężką okupację niemiecką. 

W 1919 r. dr. Soroko oddaje siebie do roz 
porządzenia tworzącego się rządu polskiego 
i z jego ramienia obejmuje stanowisko leka- 

Motocykliści nasi nabrali jeszcze w ub. 
sezonie zapału do imprez. Niestety mieli ich 
niewiele, to też w bieżącym sezonie posta- 
nowili odbić się. 
Nowoobrany zarząd Wil. T-wa Motocykli 

tów ostro wziął się do roboty. Zrzeszył 
wszystkich niemal posiadaczy maszyn, omó- 
wił zamierzenia na sezon i opracował termi- 
narz zawodów. 

Będzie tego sporo, jeśli nawet nie brać 
pod uwagę, że niezależnie od T-wa, zorgani- 
zowane będą inne imprezy. 

Oficjalne, uroczyste otwarcie sezonu na- 
stąpi 5 maja. Z okazji tego odbędzie się za- 
pewne jakiś zbiorowy spacer-wycieczka. Za- 
pewne do Trok. 

Piętnastego maja raid: Wilno — Grodno- 
— Wilno. Dwunastego czerwca drugi, na tra- 
sie:  Wilno—Lida— Wilno. 

W dniu 24 lipca największa impreza: — 
Raid: Wilno—Lida — Grodno — Wilno. 

Czterysta kilometrów jak obszył, a możli- 
we nawet, o ile pozwolą na to finanse: Wil- 
no — Lida — Grodno—Suwałki — Wilno. 

Sierpień da nam w dniu 28-ym pogoń za 
lisem i wreszcie ostatni jesienny raid dn. 18 
września: Wilno — Oszmiana — Wilno, oraz 
2 października konkurs powolnej jązdy. 

Czyż nie obfity program? A mamy prze- 
cież i drugi klub: Wojskowy Klub Motocy- 
klistów. Wprawdzie po wyjeździe państwa 
porucznikostwa Markiewiczów, zapalonych” 
sportowców, wątpliwem jest, aby Klub ten 
zdobył się na imprezę. 

Daj Boże, abyśmy się omylili Obydwa 
kluby powiny się połączyć choćby z racji: 
w jedności siła. 

Program sportowy naszych motorzystów 
nie kończy się na raidach. Pewna grupa wy- 
biera się na wycieczkę do Rumunji, inna nad 
morze, nie mówiąc już o mniejszych, dostęp- 
niejszych. 

Q każdej z tych imprez będziemy dono- 
sili szczegółowo. (£) 

ZE ŚWIATA 
SPADEK PRODUKCJI AMERYKAŃSKIEJ. 

Uważana za najbogatszą — amerykańska 
produkcja filmowa, ustąpiła pod względem i- 
lości zrealizowanych filmów —  Japonji, o 
czem swego czasu pisaliśmy. — Obecnie ma- 
my dane szczegółowe, co do amerykańskiej 
produkcji w sezonie 1931—32. W okresie 
tym wyszło z Ameryki zaledwie 550 filmów, 
czyli o 200 mniej, niż lat poprzednich. Wiel- 
kie wytwórnie amerykańskie, jak „Metro- 
Goldwyn-Meyer“, „Paramount“, „Fox“ i in- 
ne, nie realizują więcej filmów, ponad 50— 
60 rocznie. 

Najlepsze sezony były w r. 1921 i 1928. 
Obecnie Ameryka nie ma już tego rozmachu, 
co jest skutkiem z jednej strony ogólnego 
kryzysu, z drugiej zaś mniejszego popytu na 
filmy amerykańskie w Europie, gdzie poważ- 
ną konkurencję stanowi wytwórczość własna. 

(C.) 

Radlo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 13 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 
14,15: 1. Muzyka symfoniczna, 2. piosen- 

PRACOWNIK 
rza powiatowego w Święcianach. Przed dru- 
ga nawałą bolszewicką razem z urzędem zo- 
staje ewakuowany na Pomorze; zaś po za- 
jęciu Wilna przez generała Żeligowskiego, 
wraca na uprzednie stanowisko w Święcia- 
nach. 

Jak każdy z nas, miał i dr. Soroko wiele 
trosk życiowych, nie omyłę się jednak, gdy 
zaznaczę, że głównemi jego troskami były: 
sumienna służba Ojczyźnie, wychowanie troj 
ga dzieci, wreszcie odbudowa zrujnowanych 
przez zawieruchę wojenną ukochanych Czu- 
czelic. 

Swoją niezwykłą pracowitością i sumien- 
nością przy wrodzonym takcie i zawsze za- 
dziwiająco doskonałym humorze, zamierzone 
cele w znacznym stopniu już osiągnął. Zda- 
wałoby się, że przechodzi na zasłużony wy- 
poczynek; bynajmniej, wraca do Czuczelic 
znowu do pracy na roli, która obecnie zwła- 
szcza dla ziemian, jest najbardziej ciężką ze 
wszystkich zawodów. 

Opuszcza służbę państwową przez wszy- 
stkich lubiany, cichy, zasłużony pracownik, 
by stanąć znów do innej pracy obywatel- 
skiej. Szczerze życzymy dr. Soroce możliwie 
długiego wytrwania na tem nowem polu pra 
cy. Święciańczuk 

  

Film ten został zrealizow. przez słynnego miljsrd. ameryk. HOWARDA HUGHESA. Pocz. Seans. o g. 4, 6,8 i10.15 
Ceny zniżone: na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80., na pozostałe seanse B»lkon 60 gr Parter 1 zł 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22. 

Dziś najncwszy sukc:s Swiatowy dawno 
niewidziana vlubienica publiczności 

BETTY AMANN w wielkim filmie dźwiękowym p. t. 

ĄEIŁO$S$TKE JAŚNIE PANI 
Nad program! Dodatki dźwiękowe. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 1030. w dnie świąt. o g 2el. Na 1-szy seans cenv zniżone 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
ul. Wielka 47. Tel, 15-41. 

Dziś! Dwie największe Świa- 
towe gwiazdy filmowe niedościgniona Mariena Dietrich i Greta Garbo 

rywalizują w jedaym programie w swoich największych kreacjach w filmach p. t. 

Cery norm»lne. Pocz. 3,30 7, i 10. 
 X-=27 (Szpieg) ; ARNA CHRE$TIE 

380. Dodatki dzwiękowe. 

  

Dźwiękowe kino 

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

w najnowszym swym pierwszym dźwiękowcu 14 KONKUOÓRACH 

Nad prog'am! Koakursowe dźwiękowe dodatki Paramountu i Pata oraz dodatek rysunkowy. Dia młodzieży doiwo- 
lone. Ceny miejsc zniżone od od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

Dźwiękowy 

Kino-Testr 

YLOWY" 
Wielka 36 

  

przepiękny 

szawy, 1) „Wojsko polskie w epoce wielkich 
hetmanów", 2) „Aleksander Fredro". 

16.15: Komunikat sportowy z Warszawy. 
16,20: „Co i jak sadzić przy drogach i na 

placach publicznych" — odczyt. || 
16.40: Codzienny odcinek  powiešciowy. 
16,55: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17.10: „Las a społeczeństwo” — odczyt 

z Warszawy. 
17.35: Koncert z Warszawy. 
18.50: Kom. Zw. MŁ. Polskiej. 
19.00: „Opowiadanie z przed stu lat" we- 

dług Morawskiego (w języku litewskim). 
19.15: Muzyka z płyt. 
19.20: „Co nas boli* — przechadzki Mi- 

ka po mieście. 
19.30: Wiad. sportowe z Warszawy. 
19.35 Program na czwartek i rozmaitości. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawy. 
20.00: Feljeton muzyczny z Krakowa. 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 
20.45: Transm. fragmentu dyskusji na 

Środzie Literackiej, poświęconej humorowi'w 
Polsce. 

21.45: Recital skrzypcowy Steiana Fren- 
kla z Warszawy. 

22,45 Kwadrans muzyki współczesnej —: 

(płyty). 
23.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

ki lekkie i kuplety. 
15.15: Komunikaty z Warszawy. 
15.25: Odczyty dla maturzystów z War- 

TRUSKAWIEC 
OTWARTY! 

Kąpiele truskawieckie i „Naftusia* 
wrócą Ci siły i zdrowie !! 

Jedž do Truskawca na tani sezon 
wiosenny kwiecień -— mal !! 

| Informacyj żądać — mieszkania zaima- 

  

wiać tylko przez Zarząd Zdrojowy 
— Truskawiec.     

1 A A A MU 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru I-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Zakretowej 2 na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 15 kwietnia 1932 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Roz- 
brat 34 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Pio- 
tra Adamowicza, składających się z domu 
drewnianego na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę złotych 500. 

Komornik Wł. Matuchniak. 
Ii i bi IKI 

Nowootwarta Kawiarnia - Mieczarnia 

„ŚWITEZIANKA" 
Wilno, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Zie- 
mianska“). OBIADY na maśle z 2 ch dań 
1zł,z3-ch dsń 1 zł. 20gr. Potrawy jarskie, 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

rewiru l-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Zakretowej 2 na zasadzie art. 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 15 kwietnia 1932 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Szep- 
tyckiego 10 m. 5 odbędziesię sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości należących do 
Abrama Kaca, składających się z mebli, o- 
szacowanych na sumę złotych 2.135. 

Komornik Wł. Matuchniak. 

  

      

Dziś! Najnowsze jubiłeuszowe arcydzieło reżyserji Harry Peela p. t. 

  

powinna obejrzeć w 

Każda Pani sklepie bławstnym 

„TKANINY TANIE" 
S. Ciszewskiego — Wileńska 31 
materjały — czy to na suknię dla siebie, 

lub na bieliznę dla męża, albo na ubranko 

dla dziecka i przekonać się, Że towary 

są dobre i tanie,       
Н AA AAA 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII 
rewiru, zamieszkały w Wiłnie przy ul. Po- 
łockiej Nr. 17 m. 3, zgodnie z art. 1030 U. 
P. C. obwieszcza, iż w dniu 20 kwietnia 
1932 roku, o godzinie 10 rano w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza Nr. 15 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego należącego do Jana Hurynowicza, 
składającego się z mebli i przedmiotów u- 
rządzenia domowego, oszacowanego na $и- 
mę zł. 2220, — na uspokojenie pretensyj 
Aliny Niezabitowskiej. 

    

Komornik Sądowy. 
A Uszyński. 

WO O L UA 
  

AAAAMAAAAAAAMAAAAAA I Z poWOdU przenosze- 
  

kalu przy ul. Lekarze 
"TYYYYYYVYVYYYYYYYVY: 

Dr.Ginsberg wod 
Choroby skórne, we- J Hryniewiczowej 
neryczne i moczopłcio- (Wielka 18 m. 9) 
we. Wileńska 56—3, od będzie zamknięty od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 11 do 17 kwietnia 

GABINET 

Leczniczej „UBÓID” 

EET IRT RARE WARAN 

Kosmetyka Posady 
TTL III SDA 

GABINET 
YYYYTYYYVYVYVYVYYVYGI 

Racjonalnej 
Rządca „Ekonom 

kosmet 
lecznicze 

25 lat praktyki, samo- 

WILNO, 

K I tny, referencje solidne 

Mickiewicza 81—4 
kobiecą 

Urod konserwa- 

nali,:odšwieža, usnwa 

  

  

  

stante „Rządca“, 

Kurlandka 
inteligentna, wiek Sa 
ni, poszukuje posady 

Je, dosksx zarządzającej SO 
Zna dobrze gospodar= 

ada być stwo i sprodicdiene 

Masaż ciała, elektrycz- Może Rane. o: 
uy, wyszczuplający (pa- 1omu. Re lerencje p 

nie), Natryski „Hormo- ważne. „ul. Chocimska, 

na* według prol. Spal 42—11. 
la. Wypadanie włosów. z 
laidos. Indywidnalne BONĘ 
dobieranie kosmetyków wykwalilikowaną, do- 

do każdej cery. Ostat- skonałą p onawezt: 

nie zdobycie kosmety» nię o miłym charzk- 

ki racjonalnej. terze polecam. Jadwiga 

Codziennie od g. 10—8 Łastowska Bieniakonie. 
W. Z. P. 43laformacje w Wilnie, 

Jagielońska 5, m. 11. 
оее 

    

  

m ——-— 

dami, 
Reno BETA in sic do nowego 10- pyjące parter. Zygmun- 

towska 20 m. 1, 
Mickiewicza 1 m. 1111-ej i od 3—5 pp. 

od Katedry. Waruuki 
proszę skłsdać w skle- fTVVYVYVVYVYVYVYYYYY* 
pie W.go Węcewicza 

Podbrodzie Poste - Re- 1 

$ZEŚĆ TYGODNI WŚRÓD APASZÓW 
salovowo-erotyczny dramat w 12 akt. z cyklu „Białych Niewolnic*, W rol. gł. Harry Peel i Davy 

Holm. Nad pr gram Król humoru Harrold Lloyd p. t. Haroldek Prezydentem komedia w 4 akt, 

Student U. S. B. Guin 
pozostający w bardzo IKuPno 
krytycznem położeniu 
bez żadnych Środków i SPRZEDAŻ 
do życia pros sz. czy- "FvvTYYYYYWYWYYYTYTYY 
telników o jakąkolwiek 
przcę. Z dniem 15 bm. 
ma ostatni termin płu- 
cenia kwestury w ras 
zie niezapłacenia Z0- 
stanie wykreślony Z 
listy słuchaczy. Łaskz- 
wą pomoc proszę kie- 
rować do red „Słowa 
pod iit, S. B. 

Lokale 
RST PES SSSR STN, 
ЧГ ТТ 

  

Pianina 
zupełnie nowe (wielo- 
letnia gwaraucjs) zł. 
1.200. Xijowska 4. H. 
Abełow. 

  

Narybek ; krocz- 
М ki karpia 

ši ° тазу polskiej, ) wolne 
Do WYNAJĘCIA od zarazków—do sprze 

5 pok. mieszkania, Ze dania..Rybołóstwo Czer 
wszystk wygodami w wiaki. Poczta Ilja Igna- 
domu Nr. 6 przy ul.cy Borowski lub Wil- 
Gimnazjalnej obok S4- no Mostowa 3-a m. 10. 
du Okręgowego i Gi- 
mnazjum Lelewela. aUPILE 

200 kg. koniczyny bia- 
POKÓJ łej nasiennej w salono 

umeblowany Z wygo-szym gatunku od pro- 
wejście niekrę: ducenta. Oferty z 

próbką adresem i ceną 
do kierować poczta Plissa 

maj. Aleksandrowo — 
sarna IKUCZYŃSKki, 

SZUKAM 

MES Z KA NA sakiai 5 pok. nal piętrze z Różne 
wygodami niedaleko 

КЕОЛа 

    

ul. Mickiewicza Nr. 7.5 wdowie H. S. 

a е " hojnie wspartej przez 
Dwa mieszkania: Šeriasi je- 
1zy pokoje i cztery szcze 75 zł. ba ostate- 
pokoje ze wszelkiemi czne opłacenie maszy- 
wygodami, słoneczne, ny — Tow. Pań Miło- 
suche w iadaej dziel- sjierdzia św. Wincente- 
nicy do wynajęcia, Ingo 4 Paulo uprzejmie 
tormacje w R dakcji przeto prosi o pomoc, 
„Słowa* od 11—12tel.by zapewnić przysz- 
-82. łość biednej wdowy i 

jej córeczek. 

OBWIESZCZENIE 
Urząd Skarbowy na powiat Wileńsko - 

Trocki na zasadzie $ 33 instrukcji o ściąga- 
niu podatków i opłat skarbowych z dnia 
17 maja 1926 r. (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 
15) podaje do wiadomości ogólnej, że w 
dniu 26 kwietnia 1932 r. o godzinie 12-ej 
rano w osadzie  fabryczńej - „Grzegorzewo* 
gm. Trockiej odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji tektury białej i bronzowej w paczkach 
po 25 kg. o różnych numerach w ilošci 
90,000 kg., należ. do T-wa dla Eksploatacji 
Zakładów do wyrobu tektury w Grzegorze- 
wie sp. z ogr. odp., na pokrycie należności 
skarbowych. 

  

  

  

  

(—) Cz. Zambrzycki. 
KIEROWNIK URZĘDU 
Inspektor Skarbowy. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
Tymczasem robotnicy 

trzymywać traktory. 
— Co się stało? — zdziwił się Bo- 

rys. 
— Jedenasta, przerwa na obiad, i 

odpoczynek. 
— A ludzie, czy dobrze pracują? 
— Nie bardzo. Ledwie do ośmiu 

godzin dociągną i basta. 
Mijając Borysa, robotnicy oglądali 

go i. półgłosem zamieniali uwagi. Po 
powrocie do „sowchozu* Borys nie 
kazał rozsiodłać konia. W jadalni tło- 
czyli się już ludzie, Była to duża, brud- 
na sala, ze źle wymytemi stołami, na 
potrzaskanych  powierzeHniach, we 
wgłębieniach zatkane były brudne re- 
sztki jedzenia. Na ławach rozsiedli się 
robotnicy — kobiety i mężczyźni roz- 
mawiający głośno. W braku naczyń 
po dwie osoby jadły z jednej misy. Da- 
rja z pomocnicami roznosiła barszcz i 
kaszę. Widząc Borysa, zwróciła się do 
niego: 

— A wy, towarzyszu zarządzający 
też zaraz będziecie jeść obiad, czy po- 
tein z tow. Kozyrewym? 

_ Wszyscy odwrócili się ku niemu. 
— Będę jadł tutaj, zaraz, przyślij- 

cie mi miskę barszczu i kaszy.. Myślę, 
że znajdzie się tu dla mnie miejsce. 

— jJeszczeby się nie znalazło! — 
mruknął jakiś rozczochrany robotnik. 
ściśniemy się trochę. Prosimy pokor- 
nie. 

— Ale wasz obiad, towarzyszu, nie 
gotów jeszcze, to tylko dla robotników. 

— O to chodzi Darjo, ja jestem też 

zaczęli za- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

robotnikiem i będę nim zawsze! A to, 
że teraz jestem tu zarządzającym, to 
już niczego nie dowodzi — zmiana pra 
cy i nic więcej. 

Słowa te podobały się wszystkim. 
— Ale wy towarzyszu, nie przyzwy 

czajeni jesteście do naszych obiadów, 
to ich i jeść nie zechcecie, — zaśmia- 
ła się kobiecina w białej chuście na gło 
wie: 

— Przyzwyczaję się, — uśmiechnął 
się Borys, siadając obok kudłatego ro- 
botnika. 

Z drugiej strony siedziała młoda 
dziewczyna zakurzona, widocznie ob- 
myła się trochę w pośpiechu, bo blada 
jej twarz odcinała się ostro od szarej 
Szyi. 

Darja przyniosła miskę i łyżkę. Bo- 
rys musiał przyznać, że nie było to sma 
czne pożywienie. Wodnisty barszcz, 
bez tłuszczu, postna kasza, zdawało się 
że tłuszczu nie dodano wcale. Tylko 
chleb był znośny. Ogniow z zaparciem 
się siebie zjadł pół porcji i resztę od- 
sunął. 

. — No cóż, podofał się wam nasz 
obiad? — pytali żartobliwie robotni- 
cy. 

— Prawda, towarzyszu zarządzają 
cy, że po takim obiedzie ręce same się 
rwą do roboty, sił niema gdzie podziać! 
— drwił jeden. 

— Macie rację, — odpowiedział 
poważnie, — widzę, że niemało pracy 
czeka na mnie! — to mówiąc wstał od 
stołu i znów pojechał poznawać swe 
nowe gospodarstwo. 

Wieczorem nowy zarządzający zwo 
łał zebranie. 

— Towarzysze! — zaczął — robo- 
ta tutaj jest niżej krytyki. Takich nie- 

porządków, jakie są tutaj nie widuje 
się nigdzie. Od dziś wszystko musi się 
zmienić. A kto nie może, lub nie chce 
pracować, niech odejdzie. Jutro o 12-ej 
mają być skończone wszystkie sprawo 
zdania i spóźnione prace. Jutro wieczo 
rem ułożymy plany pracy na dwa naj- 
bliższe tygodnie i, proszę pamiętać, 
że będą one musiały być ściśle wyko- 
nane! 

— Poza tem prosiłbym o wyjaśnie 
ni, mi, co przeszkadzało wam  do- 
tychczas w pracy: ludzie, czy rzeczy? 
Postaram się usunąć przeszkody i stwo 
rzyć warunki sprzyjające pracy. Urlo- 
py podzielimy od maja do lipca i od 
października do stycznia, tak, aby w 
okresach największej pracy nie brakło 
nam potrzebnych ludzi. 

Po zebraniu podszedł do Borysa je- 
den z pracowników i zaczął skarżyć 
się, że mimo reumatyzmu, który mu 
bardzo dokucza, nie może użyskać po- 
mocy w kuracji. Borys zanotował jego 
nazwisko i obiecał pomóc. 

Zebrani rozeszli się zachmurzeni i 
niezadowoleni. 

W „sowchozie'* Borys zażądał szcze 
gółowych danych o wydawanych co- 
dziennie produktach 0 zakupach czy- 
nionych na wsi, rachunków. Długo po- 
tem zapisywał i notował coś, rozma- 
wiał z Darją, która przyniosła mu ko- 
lację. Dał jej jakąś kartkę i długo je- 
szcze w oknie jego błyszczało światło, 
aż wreszcie z uczuciem ulgi i zadowo- 
lenia położył się do łóżka. 

VIII. 
Następnego dnia nowy zarządzają- 

cy przypilnował wydawanie produktów 
na obiad, potem przeszedł do kuchni, 
gdzie już od świtu czyszczono, skro- 

bano stoły i ławy, kotły i miski. Ogól 
ne zdziwienie wywołała wiadomość, 
że prócz tych robotników, którzy mają 
rodziny, wszyscy będą jedli razem, ze 
wspólnego kotła. Czyszczono też i my- 
to salę, w której jedli robotnicy, miał 
tam jadać z nimi i nowy „zaw.* (za- 
rządzający). Przez dzień cały Borys 
wprowadzał nowe porządki w kuchni, 
w oborze i stajni. Uważał on, że wy- 
siłku w pracy można wymagać tylko 
od ludzi sytych. 

Czyste stoły i wymiecione kąty, bez 
pajęczyn i kurzu zwróciły ogólną uwa- 
gę, ale gdy wniesiono jedzenie i zgłod- 
niali ludzie zabrali się do posiłku, roz- 
legły się okrzyki zadowolenia i po- 
chwały: 

— Ależ obiad mamy dziś burżujski! 
— Ho, ho, jeszczeby! Toż „zaw.* 

będzie jadł z nami, to dlatego!.. 
— Widać, że to będzie inna spra- 

wa! ; 
Borys uśmiechał się nad swoją mi- 

ską. 

Nazajutrz Borys przyjął całe gospo 
darstwo, żywy inwentarz i rozpoczął 
rozplątywanie zagmatwanych spraw. 

Zaczęło się inne życie w „Sowcho- 
zie“, odtąd każde żądanie, podpisane 
przez tow. „„Wierszynina* było odrazu 
wykonywane przez władze odeskie. 
Przysyłano beczki ryb solonych, ryżu, 
makaronu i t.d. Wywoływało to ogól- 
ne zdziwienie, gdyż dotąd było ina- 

czej. 
Borys zaś wprowadzał coraz to no 

we zmiany w gospodarstwie. Wyzna- 
czył każdemu z robotników pracę, lub 
dał maszynę pod opiekę, powyznaczał 
dziewczyny do dojenia krów, chłopców 
do doglądania koni. Powyznaczał por- 

Drukarnia Wyd. ictya „Słowo*. 
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cje, wydawane bydłu i koniom. Po- 
łowę mleka kazał oddawać do kuchni, 
a cielętom dawać wodę z mlekiem z do 
mieszką innego pożywienia. 

Wymagania, do których ludzie nie 
byli przyzwyczajeni, budziły sprzeciw, 
ale „tow. Wierszynin* umiał odrazu 
przeciąć wszelkie próby buntu. 

Gdy rozgniewany za nieporządki w 
stojniach, zrobił wielką awanturę ko- 
niuchom, ci poszli na skargę do „Siel- 
sowietu (rady wiejskiej). Ale tam do- 
stali jeszcze większe cięgi. Przewodni- 
czący zatupał na nich nogami i zakrzy 
czał: A czy wy wiecie, kto to jest tow. 
Wierszynin? Czy wiecie, że on jest 
członkiem „politbiuro“? Że ze Stalinem 
jest za pan brat i może was w kozi 
róg zapędzić, kiedy mu się spodoba! A 
on ma rację: jak jesteście koniuchy, to 
musicie wszystko robić co do was na- 
leży, a nie psuć innym robotę!*. 

Od tego czasu mówiono w „sow- 
chozie“, że Wierszynin jest przyjacie- 
lem Stalina i tylko z własnej ochoty i 
kaprysu pracuje tutaj, bo mógłby być 
w Odesie największą figurą. 

Posypały się na niego zaproszenia 
z różnych stron na zebrania, prośby o 
odczyty. Ale Borys dbał przedewszyst 
kiem o poleconą mu pracę. Jedzenie 
dla robotników polepszyło się znacz- 
nie, to też ludzie chętniej pracowali. 

Łatwość uzyskiwania produktów a 
nawet i ubrania z Odesy podnosiło au 
torytet „„zawa”. Dawniej „rabkom'* (ko 

mitet robotniczy) nie dawał nic prawie, 
a teraz posypały się dary! Robota 
wrzała. Nowy zarządzający rozszerzał 
swą działalność, dostał jeszcze kilka 
traktorów, aż zabrakło mu robotników. 
Agronom był zadowolony: nareszcie 

wszystkie jego rozkazy były wykony- 
wane! 

Przygotowany przez niego plan 
prac w polu był ściśle wykonany. Na 
wszystko znajdywano teraz czas i rę- 
ce robocze. Robotnicy bali się swej no- 
wej władzy, potrafił on już kilkunastu 
leniwych i niekarnych wydalić, nazy- 
wając zachowanie ich godnem „wrie- 
ditielej* (szkodników). 

Oglądając budynki gospodarcze, 
znalazł Borys w jednym z nich cztery 
dziwnego kształtu szafki. Były to, jak 
się okazało inkubatory, nie używane 
wcale. Borys kazał je oczyścić, wymyć 
i postawić w dużym pokoju w skrzy- 
dle domu. Postanowił rozpocząć ho- 
dowlę kur, chociążby dla użytku wła- 
snego „sowchoza“. Każdy inkubator 
był obliczony na 250 jaj, a więc 
co sześć tygodni można było mieć 1000 
kurcząt, lub kacząt, a w ciągu lata 
można było wyhodować je, lub karmić 
niemi robotników. Po zrobieniu ści- 
słych obliczeń, okazało się, że to do- 
skonały projekt. Trzeba było jednak 
znaleźć osobę, której możnaby zaufać 
tę odpowiedzialną i skomplikowaną ro- 
botę. On sam był tak zapracowany, że 
nie mógł swej pomocy ofiarować w 
tym dziale. 

IX 
—Czyž nie možna znaleźć tutaj 

gdzieš w okolicy cztowieka sprytnego 
— mężczyznę, lub kobietę, któryby 
mógł przypilnować inkubatorów. Trze 
ba pilnować, żeby w lampach była na- 
ita, żeby temperatura nie podnosiła się 
powyżej 27 st. i nie opadała niżej, niż 
należało.  Zanotowywać wszystkie 
szczegóły. Zresztą nie jest to praca 
zbyt skomplikowana! 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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