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Lewica francuska 
О ZERWANIU SOJUSZU Z POLSKĄ. 

Powtarzają się wiadomości, że le- 

wica francuska podczas nadchodzą- 

cych wyborów mówić będzie o wypo- 

wiedzeniu sojuszu Polsce. 

Nie twierdzimy, że lewica irancu- 

ska, wysuwając przedwyborcze hasła 

tego rodzaju działa według instrukcyj 

iranc. ministerstwa spraw zagranicz- 

nych, jak nie twierdzimy, że działa w 

porozumieniu z tem ministerstwem. 

Zdarza się jednak, że dwa stron- 

nictwa jednego narodu zwalczają 

bie nawzajem, nie pozostawiając na 

sobie suchej nitki. Jedni myślą o dru- 

gich, jako o zdrajcach. A staruszka 

pani historja, gdy zaczyna ich dzia- 

łania zapisywać na kartach swoich 

książek, — odkłada pióro i powiada: 

„Te partje działały chyba w porozu- 

mieniu. Musiały podzielić między so- 

bą role. Musiał ktoś jeden niemi dy- 

rygowač“. 

Przyktady tego są liczne i bardzo 

ciekawe. 

Oto podczas wojny Polacy dzielili 

się na aktywistów i pasywistów, zwo- 

lenników Niemiec i zwolenników Koa- 

licji. jedni o drugich mówili: zdraj- 

cy. A pani historja, która orjentuje się 

według rezultatów, powtórzy napew- 

no: „oni musieli chyba działać w po- 

rozumieniu”. Aktywiści stworzyli si- 

łę zbrojną polską, rząd, administrację. 

Aktywiści mają tę zasługę, że w War- 

szawie, po wypędzeniu Niemców nie 

wybuchł bolszewizm, że można było w 

krótkim czasie wyruszyć po Lwów i 

Wilno. Pasywiści mają tę zasługę, 

że granicę zachodnie naszego pań- 

stwa zostały rozszerzone do krańców 

naszego maksymalnego programu te- 

rytorjalnego w tym kierunku. I aktywi- 

ści i pasywiści służyli polskiej ra- 

sie- 

eji stanu. — Ich kłótnie, ich wza- 
jemne zarzucanie sobie zdrady na- 

rodowej. było także wcale nie najgor- 
szą służbą Ojczyźnie. 

Przykład drugi. Metoda Stresemana. 

еп wielki niemiecki minister spraw za 

granicznych, współpracownik Brianda 

w dziale uzgadniania irancusko-nie- 

mieckich interesów politycznych, miał 

skierowaną przeciwko sobie całą nacjo 

nalistyczną prawicę, 'która go na- 

zywała łotrem i zdrajcą. Cieszył się 

z tego. Szukał w tych głosach opar- 

cia dla swojej polityki. Na terenie 

genewskim wygrywał tę opozycję 

przeciw swej osobie. Była mu bar- 

dzo potrzebna. Powiadał cudzoziem- 
com: „Nie chcecie zawierać ze mną 
takich układów, jak ja proponuję, 

ustąpię i przyjdą inni, którzy z wa- 

mi zupełnie inaczej gadać będą. 

Lewica francuska głosząc hasło zer- 

wania z Polską po części wyciąga kon- 

sekwencje ze stosunków, które się 

ułożyły. 

Polska jest Francji bardzo po- 
trzebna, Polska ma olbrzymie zna- 
czenie dla swobody ruchów "Francji. 
Polska jest tą siłę militarną, która 

uzupełnia braki liczbowe francuskiej 
armji. A stan armji za czasów pokoju 
oblicza się jeszcze tak samo skrupu- 

latnie, jak za czasów wojny. Ale oto 
polityka polska idzie w zupełnie jed- 

nostronnym kierunku, zresztą w kie- 
runku najbardziej dla Francji pożąda- 
nym. jest jednostronnie anty-niemiec- 
ką. Pod adresem Niemiec polska po- 
wiada stałe „nie pozwolę zmienić tra- 

ktatu wersalskiego". Istotnie, w każ- 
dej koncesji traktatu wersalskiego, 

które Francuzi uważają zą stosowne 

poczynić Niemcom, mogą zawsze 

zapytać się Polskę (i gdy są w dobrym 
humorze, to rzeczywiście to czynią). 

„Jak myślicie drodzy i świetni przy- 
jaciele, najlepsi przyjaciele, czy dawać 
Niemiaszkom te koncesyjki, czy nie“. 

l Polska odpowiada niezmiennie gru- 

bym głosem: — „Nie dawać". Fran- 

Konto czekowe P,K,O, 

cuzi uśmiechają się, koncesje oczywi- 

ście czynią, a przytem sobie myślą, ż 

gdyby był jakiś europejsko-pacyfisty- 

czny św. Mikołaj, to wziąłby Francję 

za aniołka, Polskę zaś za djabełka. —— 
Tak było przy sprawie ewakuacji 

Nadrenji i w innych sprawach. 

" Obserwując te stosunki, trzeźwi 

Francuzi doszli do przekonania, že tą 

wielką, pożyteczną rolę, którą spełnia 

Polska, to jest tę rolę wyrównywania 

francuskiej ustępliwości, własną nieu- 

stępliwością i antyniemieckością  bę- 

dzie spełniać tak samo dobrze bez tra- 

ktatu sojuszniczego, jak z traktatem. 

A więc tak samo, jak w sprawie po- 

życzki Francuzi powiadają sobie: „Po- 

co pożyczać, kiedy i bez pieniędzy Po- 

lacy nam są wierni“, tak samo w spra- 

wie sojuszu niektórzy Francuzi rozu- 

mować mogą: „Poco utrzymywać krę- 

pujący stosunek sojuszniczy, kiedy i 

bez sojuszu Polacy nie będą prowa- 

dzili innej polityki, niż ta, którą prowa- 

dzą obecnie. Cat. 

    

„Lietuvos Aidas* pismo rządowe Kowna, 

zamieszcza sprawozdanie z mego artykułu 

„Tylko Unja dynastyczna”, dodając od sie- 

bie, že Litwini nie zamienią „byka na indy- 

ka“. 

Maksyma wcale słuszna. Tylko gdzie jest 

ten byk? Bo przysłowie miało na myśli bv- 

ka istotnie posiadanego, a nie byka z bajecz- 

ki „pro bielawo byczka“. 

„Przegląd Wilenski“ omawiając tenże ar- 

tykuł oświadcza, że dla otwarcia komunikacji 

z Litwą Kowieńską, Polska powinna ponieść 

pewne ofiary. Jesteśmy całkiem innego zda- 

nia. Dla „otwarcia komunikacji” żądnych 
ofiar Polska czynić nie potrzebuje i nie 

powinna. Co innego, gdyby się okazało, że 

na Litwie Kowieńskiej obudziły się pewne 

sentymenty dla historji, która tak długo ra- 

zem nas wiązała. Wtedy dla tego senty- 

mentu, mojem zdaniem, pewne ofiary po- 
nieść powinniśmy. Lecz nic to niema wspól 
nego z jakimś aktualnym interesem Polski, 

a jeszcze mniej z jakimkolwiek musem. 

Pisze też „Przegląd Wileński", że każda 

unja, nie wyłączając dynastycznej, jest za- 
przeczeniem zasady niepodległości. — Wcea- 
le tak nie jest. Każdy podręcznik cytuje przy- 

kład unji dynastycznej pomiędzy Anglja i Ha- 
nowerem, która niepodległości żadnej ze 
stron nie ograniczała. Unja austrjacko-węgier 

ska, przypominamy, niebyła wcałe unią dy- 

nastyczną, lecz unją realną. 

Natomiast ma zupełną rację „Przegląd 
Wileński* gdy narzeka, że sprawa litewska 
przestała interesować społeczeństwo polskie. 

Cat. 

  

  

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 

cja nje uwzgłędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Let“, 
SIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego — A, Łaszisk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Xialinowskiego, 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HBORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzyństj, 
KLECK -- Skiep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S Mateskį, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jazwinykiego, | 
| NOWOGRÓDEK — Kżusk St, Michalskiego, 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA —. Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkoła 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, | 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 15, 

  

— M, Lewin —Biuro Gazetowe. ui, 3 Maja * 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickżewicza 24, F, juczewska 

Tow, Ksjegaruj Kol, „Ruch“, 

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

Rząd Brueninga podiał walke z Hitlerem 
Jak się odbyło rozwiązanie oddziałów szturmowych 

BERLIN. PAT. — Na podstawie de 
kretu prezydenta Rzeszy rozwiązano 
oddziały szturmowe i sztafety hitlerow- 
ców w Monachjum, Frankfurcie nad 
Menem, Darmsztacie i Moguncji. 

Policja przeprowadziła swe czyn- 
ności bez sprzeciwu ze strony sztur- 
mowców. W Monachjum w czasie 0- 
pieczętowywania Domu Brunatnego u- 
lice, prowadzące do tego budynku, by- 
ły zamknięte. Dekret o rozwiązaniu od- 
działów szturmowych hitlerowskich zo 
stał wprowadzony w wielu miastach 
już w godzinę po ogłoszeniu. 

Jak sygnalizują z prowincji, akcja 
policji naogół, jak dotychczas, nie na- 
trafiła na opór, aczkolwiek nie obeszło 
się tu i ówdzie bez incydentów. 

W Hamburgu szturmowcy, chcąc it 
trudnić akcję policyjną, wypełaili biu- 
ra gazami trującemi. Przed wejściem 
do lokalu, policja zmuszona była po- 
wybijać szyby w oknach. Do starć do- 
szło w Hali, gdzie policjanci gumowemi 
pałkami rozproszyli gromadzących się 
przed Brunatnym Domem  szturmow- 
ców. 

W godzinach wieczornych policja 
zamknęła i  opieczętowała koszary 
szturmowców w Berlinie. Jednocześnie 
dokonano rewizji w 22 siedzibach ог- 
ganizacyj narodowo - socjalistycznych 
oraz z mieszkaniach znanych przywód- 
ców hitlerowskich. Skonfiskowana zo- 
stała wielka ilość materjałów. Rewizja 
trwa w dalszym ciągu. 

W akcji policji bierze udział 120 u- 
mundurowanych policjantów i 150 а- 
gentów z 10 komisarzami na czele. U- 
żyto również 25 samochodów policyj- 
nych oraz 9 aut ciężarowych dla trans- 
portu materjałów. Rozwiązane zostały 
rownież oprócz oddziałów szturmo- 
wych i sztafety oraz stacjonowane tu 
oudziaty samochodowe i lotnicze hit- 
lerowców. ) 

„BERLIN. PAT. — Nadchodzą z róż 
nych stron Rzeszy wiadomošci, potwier 
dzające, że rewizje w biurach partji 
narodowo - socjalistycznej, połączone 
z zamknięciem i opieczętowaniem ko- 
szar szturmowych, miały, jak dotych- 

czas, przebieg spokojny. 
W Berlinie do północy spokój nie 

  

Sensacyjna mowa Al. Smitha 
AMERYKA POWINNA ZREZYGN. ZE SWYCH WIERZYTELNOŚCI 

WASZYNGTON, (Pat). Były kan- 
dydat ną prezydenta Stanów 
Zjednoczonych z roku 1928 Smith 
wygłosił wczoraj w czasie ban- 
kiełu przemówienie, które wy- 
wołało sensację wśród leaderów 
demokratycznych. 

Mówca zalecał Stanom Zjed- 
notzonym, by w ciągu najbliż- 
szych łat 20 przeszli do porządku 
dziennego nad wszystkiemi spra- 
wami, dotyczącemi długów eu- 
ropejskich, odliczając równo- 

  

cześnie 25 proc. wartości brutto 
eksportu amerykańskiego do 
krajów dłużniczych na poczet 
sumy długu. 

, Smith zaznaczył, że byłby to 
gą wiele lepszy Środek przywró- 
cenia narmainych stosunków 
handiowych, niż metoda bez- 
czynności i domagania się spłaty 
długów, które — jak wszystkim 
wiadomo — nie mogą w obec- 
nych warunkach powszechnego 
kryzysu być Spłacone. 

Marszałek Piłsudski u króla Karola 
BUKARESZT. PAT. — Marszałek 

Piłsudski złożył wizytę królowi Karo- 
lowi. W godzinę po opuszczeniu przez 
Marszałka pałacu królewskiego, król 

„Karol rewizytował Marszałka w gma- 
chu poselstwa. Wizyta trwała przeszło 
pół godziny. 

Sprawa pożyczki kolejowej 
WARSZAWA (tel. własny). Jak się 

dowiadujemy pogłoska podana przez 
jedno z warszawskich pism wieczor- 
nych o tem, że jakoby pożyczka fran- 
cuska na budowę kolei G. Sląsk — 
Gdynia została już pomyślnie zała- 
twiona, i to w wysokości 200 miljo- 
nów franków — nie jest Šcislą. Jak 
stychač istotnie toczą się w tej chwili 
rozmowy na temat wypłacenia T-wu 
Polsko-Francuskiemu zaliczki w wy- 
sokości 150 do 200 miljonów franków, 

bez wypuszczenia obligacji, które ze 
względu na ogólną sytuację finanso- 
wą, w związku chociażby z krachem 
Kreugera nie byłyby do zrealizowania, 
Rozmowy te prowadzone są wyłącz- 
nie pomiędzy przedstawicielami T-wa 
Polsko - Francuskiego i konsorcjum 
banków paryskich, bez udziału przed- 
stawicieli rządu polskiego. Suma 
okcło 150 miljonów franków ma być 
wypłacona. 

  

Irgentyna, Chile i Drtgwaj zasypane poriołom 
Wstrząsające szczegóły katastrofy wulkanicznej. — Groźba udu- 
szenia 10 tys. ludzi. — Pomór bydła. — Nowe wstrząsy podziemne. 

NOWY YORK. 14. 4. —  Kata- 
strola wulkaniczna w południowej Ameryce 
objęła cztery republiki, mianowicie: Argen- 
tynę, Chile, i Urugwaj. Państwa te są zasy- 
pane przez popiół, pomieszany z porowatym 
żwirem pomeksowym. 

WYWIAD LOTNICZY 
Dwie eskadry samolotowe, wysłane przez 

rząd chilijski na zbadanie sytuacji, zawróci- 
ły z drogi, gdyż gęsty dym uniemożliwił im 
dotarcie do terenów wulkanicznych. Jednemu 
tylko lotnikowi udało się przebić przez chinu 
ry dysowe. Lotnik ten w ciągu godziny la- 
tai nad wulkanami Descabezado Grande i De 
scabezado Chico. Udało mu się ustalić, że z 
krateru pierwszego wulkanu co pół minuty 

wylatuje słup ognia, oraz że są wyrzucane 
w powietrze olbrzymie bloki rozrzażonych 
skał, które następnie z hukiem pękają na wy- 
sokości kilkudziesięciu metrów. Z krateru De- 
scabezado Chico wydobywają się bez przer 
wy płomienie. Inne wulkany zieją dymem, 
wyrzucając snopy popiołu. 

UWIĘZIONY POCIĄG 
Argentyńskie ministerstwo spraw wewnę- 

trznych wysłało wczoraj pociąg ratunkowy 
do prowincji Mendoza. Pociąg ten wiózł kii- 
kanaście tysięcy masek przeciwgazowych o- 
raz wielkie zapasy tlenu w żelaznych but- 
lach. 

Niestety, pociąg ten nie dotarł do miejs- 
ca przeznaczenia, gdyż ugrzązł w zwałach 
popiołu. Lekarze i personel sanitarny zawró- 
cili z drogi. Do odkopywania wagonów zmo- 
bilizowano kilkuset okolicznych włościan, 
którzy pracują pod kierunkiem policji. We- 
zwano pozatem na pomoc bataljon saperów. 

OPOWIEŚĆ ŚWIADKÓW 
Jak wynika z opowiadania lekarzy, któ- 

rym nie udało się dotrzeć do prowincji Men- 
doza, w głębi kraju panuje kompletny chaos. 
Na prerjach błąkają się stada zdziczałego 
bydła w poszukiwaniu żywności i wody. — 
Zresztą nie tylko bydło cierpi wskutek prag- 
nienia, gdyż w rzekach i jeziorach woda przy 
brała smak gorżki. Zjawisko to jest objaś- 
niane pochłonięciem gazów siarkowych przez 
wodę. Wskutek tego rozpoczął s 
pomór bydła. Trupy zwierzat jeżą 
stron szos i torów kolejowych. 

DALSZE WSTRZĄSY 
NOWY YORK. W Chile odczuto nowe, 

bardzo silne wstrząsy podzienine, Wulkany 
w dalszym ciągu zieją ogniem, icdnakże wy- 
rzucają mniej popiołu, niż w duiu poprzed- 

nim. Niepokojąco przedstawia się fakt, że 
działalność wulkanów jest skoordysowana, a 
nawet tak odległe kratery, jak w Patagonii, 
niejako „współpracują* z kraterami w słów- 
nym łańcuchu Kordyljerów. 

Wulkan Talca wyrzuca lekki popiół ko- 
loru białego, podczas gdy inne zieją popio- 
łem szarym. Wczoraj rozpoczął działac wy- 
gasły wulkan Domoyo. Szereg wiosek znikło 
Z powierzchni ziemi. Ludność ucieka w pani- 
ce tem większej, że ścigają ją stale trujące 

   

y. л 
Attache wojskowy ambasady Stanów Zje- 

dnoczonych w Santiago de Chile odbył dziś” 
rano lot nad terytorjum, dotkniętem wybu- 
chem wulkanów i stwierdził, że wulkan Qui- 
zapo — najgroźniejszy wulkan Andów po 
stronie chilijskiej — jest znowu w stanie 
gwałtownej erupcji. Amerykański attache 
przebywał gęste strumienie lawy, pływające 

po obu stronach krateru i zagrażające po- 
nownie okolicy. Obawy o trzęsienie ziemi 
również stają się aktualne, bo w Kordobis, 
w Argentynie, odczuto już silne wstrząsy. 

EWAKUACJA 80 TYS. MIESZK. 
PARYŻ PAT. —  Donoszą następujące 

szczegóły o deszczach popiołu w południo- 
wej części stanu Rio Grande: 

W pobliżu granicy Urugwaju grubość 0- 
padów dosięga dwóch palców. — W miej- 
scowości kąpielowej Chuy atmosiera prze- 
niknięta jest duszącemi wyziewami siarki. W 
Santa Victoria dały się odczuć tej nocy lek- 
kie wstrząsy podziemne. 

Jeden z lotników, przelatujący nad okoli- 
cą wulkanu Camarica w Chile, donosi, że głę 
boka warstwa popiołu wulkanicznego nie po 
zwoliła mu zbliżyć się do ziemi na odległość 
mniej niż 15 km. od krateru. 

Produkty, wyrzucane przez wulkany Des- 
cabezado i Tingiririka, czynią w dalszym 
ciągu powietrze w tej strefie niemożliwe do 
oddychania. 

Zaopatrzone w tlen oddziały ratownicze 
wysłane do St. Rafael oraz do Lalargue, w 
wielu wypadkach nie mogły postępować na- 
przód z powodu gazów. 

L 10 tysięcy mieszkańców  Lalargue grozi 
niebezpieczeństwo uduszenia. Władze miejs- 
cowe nie zrezygnowały ze swego planu e- 
wakuacji 80 tys. osób z prowincji argentyń- 
skiej Mendoza, lecz komunikacja stała się w 
ostatnich czasach niezwykłe uciążliwa. Po- 
wodem niepokoju i możliwej ruiny materjal- 
nej łudności, dotkniętej katastrofą, jest gro- 
madzenie się popiołu na rozległych pastwis- 
kach, gdzie zazwyczaj pasły się niezliczone 
stada bydła, którym obecnie zagraża Śmierć 
głodowa. 

został zakłócony. Przywódcy oddzia- 
łów szturmowych z hr. Helldorfem na 
czele, znajdują się poza obrębem sto- 
licy. 

W  Monachjum obsadzono „dom 
brunatny” i opieczętowano skoniisko- 
wane tam materjały, dotyczące akcji 
wojsk szturmowych. 

W czasie rewizji skonfiskowano w 
Darmstadcie większe zapasy broni i e- 
kwipunku wojskowego. Prezydjum po- 
licji w Lipsku oświadczyło, że narazie 
nie może ogłosić szczegółów, dotyczą- 
cych skonfiskowanych w lokałach hit- 
lerowskich uzbrojenia i dokumentów. 

Na Górnym Słąsku niemieckim po- 
licja opieczętowała szereg lokałów na- 
rodowo - socjalistycznych i znalezione 
tam materjały. Z Hamburga donoszą o 
aresztowaniu 7 hitlerowskich członków 
senatu, oraz jednego posła do Reichs- 
tagu. 

KOMUNIKAT OFICJALNY 
BERLIN. PAT. — Biuro Woliia ogłasza 

komunikat, zawierający motywy do dekretu 
o rozwiązaniu szturmówek hitlerowskich. De- 
kret wydany został na zgodny wniosek 
wszystkich członków gabinetu Rzeszy. Roz- 
wiązanie organizacyj szturmowych nastąpiło 
w interesie utrzymania bezpieczeństwa i ładu 
publicznego oraz ochrony autorytetu państwa 

Organizacje szturmowe — podkreśla ko- 
munikat — są, jak wiadomo, pod względem 
zewnętrznym aż do najdrobniejszych szcze- 
gółów wzorowane na iormacjach wojsko- 
wych. Przedstawiają one armję prywatną, 
wojsko partyjne, aczkolwiek w części nieu- 
zbrojone. Setki tysięcy osób, związanych na- 
kazem bezwzględnego posłuszeństwa i częś- 
ciowo skoszarowanych, tworza grupy aktyw- 
ne, które występować mogą i już występo- 
wały również jako oddziały wojskowe, czy 
też partyjne. Nawet bez broni grupy te mo- 
ga w każdej chwili dopuszczać się czynów 
gwałtownych i stawiać część ludności pod 
presją przymusu. Już samo istnienie tego ro- 
dzaju bojowej organizacji, będącej państwem 
w państwie, stanowi źródło ustawicznego za 
niepokojenia dła usposobionej pokojowo lud- 
ności, korzystającej z ochrony prawa przy 
swych zajęciach. jest rzeczą wyłącznie pań- 
stwa utrzymywać zorganizowaną siłę zbroj- 
ną. Z chwilą, gdy siła podobna jest prywat- 
nie zorganizowana, a państwo to toleruje, 
grozi już niebezpieczeństwo pokojowi i po- 
rządkowi Rozwój wypadków prowadzi do 
starć i w konsekwencji do stanu, przypomi- 
nającego wojnę domową. 

W tych warunkach państwo musiałoby 
utracić poważanie, jakiego ma prawo doma- 
gać się dła swych instytucyj, w szczególnoś- 
ci dła siły zbrojnej i policji. Mimo zapewnień 
o legaliźmie ze strony przywódców partji na- 
rodowo-socjalistycznej — wywodzi komuni- 
kat — żadna prywatna organizacja siły w 
państwie praworządnem nie może być tole- 
rowana. Zachodzi niebezpieczeństwo, że pe- 
wnego dnia organizacja ta może skierować 
również partję na drogę wojskowej aktywno- 
ści, wywoływać konilikty między partją a 
rządem i organami siły zbrojnej. 

Wszczęte procesy o szereg wykroczeń 
szturmówek nie wpłynęły na rozwiązanie 
tych organizacyj, które podyktowane zostało 
jedynie racją stanu. Komunikat podkreśla ko 
nieczność podporządkowania się wszystkich 
partyj wymaganiom państwa, stwierdzając, 
że tylko w atmosierze pokoju i ładu wew- 
nętrznego rząd Rzeszy będzie mógł przystą- 
pić do decydujących o losie Niemiec per- 
traktacyj na terenie zagranicznym. 

Rząd zdecydowany jest z całą bezwzględ 
nością wystąpić w przyszłości przeciw wszel- 
kim próbom tworzenia państwa w państwie. 
Rozwiązanie organizacyj szturmowych prze- 
prowadzone będzie w myśl zarządzeń wy- 
konawczych ministra Groenera, bez stoso- 
wania specjalnych rygorów 

ZNISZCZONE PLONY 
NOWY YORK. Argentyńskie ministerstwo 

rolnictwa komunikuje, że katastrofa wułka- 
niczna odbije się fatalnie na tegorocznych 
zbiorach pszenicy. 

Usunięcie popiołu i żwiru będzie wyma- 
gało nadludzkiego wysiłku. Prawdopodobnie 
po zebraniu popiołów, wyjdą na jaw dalsze 
trudności w rolnictwie, gdyż ziemia jest prze 

pojona kwasami, wskutek czego urodzaje 
zbóż w Argentynie mogą spaść do poziomu, 
którego nie sposób jest przewidzieć, 

Doprowadzenie glebj do normalnego sta- 
nu pociągnie za sobą konieczność zastosowa- 
nia specjalnych nawozów,  neutralizujących 
nadmierną kwasowość. 

DANTEJSKIE SCENY 
PARYŻ. PAT. — Prasa francuska zamie- 

Szcza pierwsze wrażenia naocznego świadka 
katastrofy w Malargue, inż. Duffy. W ponie- 
działek rano — opowiada inż. Duffy — dzi- 
wna groźba wisiała w powietrzu. Ołowiane 
niebo ciemniało z minuty na minutę, przej- 
mując w końcu barwę atramentu. 

Następnego dnia ludność stanęła przed 
dylematem: albo zamknąć się w mieszka- 
niach, ryzykując ponieść śmierć pod gruzami 
walących się na skutek trzęsienia ziemi do- 
mów, albo ujść w pole, narażając się na za- 
trucie, ponieważ powietrze było przesiąknię- 
te gazem siarkowym. Elektrownia przestała 
funkcjonować i miasto pograżyło się w ciem 
nościach, zasypywane deszczem żarzącego 
się popiołu. Temperatura z dusznej i gorącej 
stała się nagle chłodną, opadając poniżej ze- 
ra Niektórzy uciekali z rodzinami na samo- 
chodach, lecz wkrótce powracali, przekłada- 
jąc śmierć w mieście. SJ „:0rEk *=7 Muz 

  

SILVA RERUM 
Regjonalizm... Piękno słówko, za- 

wierające dość mglistą treść, Wszyscy 
niby całkiem jasno zdają sobie sprawę 
z tej treści, ale każdy interpretuje ją w 
sposób odmienny. 

W Wilnie np. istnieją trzy grupy 
ludzi, nie zawsze mogących się poro- 
zumieć. 

Urodzeni, zdawałoby się regjonali- 
ści, —,tutejsi* o regjonalizmie i sły- 
szeć nie chcą; najgorliwsi „regjonali- 
ści” nie są „tutejszymi*, a nad temi 
grupami panują najruchliwsi i najbar- 
dziej ustosunkowani — „galileusze“.. 

Istna wieża Babel! 

Tygodnik Ilustrowany (Nr. 15) sta 
ra się odpowiedzieć na pytanie, ce to 
jest regjonalizm w Polsce? 

Najprostsza na to pytanie odpowiedź by- 
łaby chyba taka: jest to mniej, lub więcej 
oporne podporządkowywanie się pewnym 
centralistycznym schematom, pewnym for- 
motm, które stworzone zostały dla Warsza- 
wy, tu wypróbowane (albo i nie) i mecha- 
nicznie stosowane w reszcie kraju. I właśnie 
ta reszta, tu i ówdzie, gdzie schematy ш- 
dziom nie idą w smak, protestuje, opiera się 
i oczywiście, mrucząc ulega. Rzecz prosta, 
że nie idzie tu o sprawy zasadnicze, ustro- 
jowe, o charakterze ogólno-państwowym, ale 
o cały kompleks spraw codziennych. O to 
np., że co innego automobil, a co innego do- 
rożka, a zwłaszcza co innego automobil w 
Warszawie, a drynda jednokonna w Wilnie. 
W Wilnie — bo właśnie tam jest najmocniej- 
sza Vandea regjonalizmu, tam ludzie upiera- 
ja się w obronie odrębności, własnego wy- 
razu i naturalnie zarumienionego oblicza 
prastarej ziemi. “ 

  

Właśnie na temat dziwnych zarzą- 
dzeń władz policyjnych, w sprawie re- 
gulacji ruchu ulicznego, postoju doro- 
żek, zmiatania w zimie Śniegu na uli- 
cach i t. p. zamieściło nasze pismo 
(Nr. 75) cały teljeton. Nawiązując do 
poruszonych przez naszego współpra- 
cownika tematów, Tygodnik llustrowa- 
ny mówi: 

Kwestja jest zbyt jasna, byśmy mieli 
trudność wyboru: jesteśmy, musimy być 
po stronie Wilna. Tak samo, jak siedząc 
w Paryżu, jesteśmy po stronie Perpignanu, 
którego mieszkańcy piją wino, grzeja się na 
słońcu i przejeżdżającym przez  tysiącietnią 
mieścinę automobilistom wyznaczają tempo: 
15 Кн na godzinę. Lubią spokój, nie widzą 
żadnego powodu, żeby cudzoziemcy swoi i 
obcy zasłaniali im kurzem słońce. I kochają 
Francję, kraj nad podziw jednolity, naród 
najbardziej na świecie scementowany, a co 
10 kilometrów różny zwyczajami i dziecinne- 
mi nieraz dziwactwami, podzielony na dzie- 
siątki pays, które bynajmniej nie pokrywają 
się z podziałem administracyjnym. 

Dorożki, śnieg na ulicach — to ostatecz- 
nie sprawy drobne. Ale rozumiemy was po- 
tomkowie Mickiewiczów. Opowiadamy się 
za wami, jak w Warszawie opowiadamy się 
2а ostrą czujnością ruchu kołowego i za 
sprzątaniem śniegu. Strzegąc zdrowego roz- 
sądku, jesteście bliżsi zachodu, niż wschodu. 
Zimą chce nam się uciec z miasta neonów 
i automobilów i przejechać sankami po wa- 
szych ulicach. Pamiętajcie o nas. Nie nama- 
wiamy was do nieposłuszeństwa wobec wła 
dzy. Władza jest nietylko od tego, by wy- 
konywała siebie samą, jak łagodnie zauwa- 
żył autor „Starego tematu". Należy jej słu- 
„chać, nawet jeżeli pochodzi od magistratu. 
Ale trzeba perswadować, trzeba przekony- 
wać i trzeba wyjaśniać co dorożka, a co 
samochód, tłumaczyć nieustannie: na radość 
całej Polski chcemy być Wilnem, miastem 
o wyraźnej, własnej twarzy, terenem regjo- 
nalnie niezależnem, a z całością Rzpiitej nie- 
rozerwalnie złączonem. 

Otóż to! O to właśnie nam tu w 
Wilnie chodzi!... Ale nietylko w dzie- 
dzinie przepisów policyjno-administra- 
cyjnych... 

Regjonalizm wileński jednak znacz- 
nie powabniej wygląda, obserwowany 
z Warszawy, niż podziwiany w Łodzi. 

Łódzka Republika (Nr. 100) z po- 
wodu przybycia do miasta rekrutów, 
zamieściła dłuższą notatkę, ozdobiona 
aż trzema tytułami: „Nie widzieli nigdy 
kolei i samochodu*, ,,Z dalekich kre-. 
sów wschodnich przybywają do miast 
młodzi, nietknięci cywilizacją, rekruci”, 
„Kilka wieków dzieli nas od tych ш- 
dzi 

Cóż za niesamowite dziwy 0 na- 
szych chłopach wypisuje europejczyk 
z Łodzi!.. 

_ Jest zdumiony, jak gdyby niedźwie 
dzia zobaczył: 

Niezbyt często w szarym, ujednostajnio- 
nym tłumie wielkiego miasta można zoba- 
czyć takich ludzi. Figury dorodne i smukłe. 
Samodziałowe, siwe i bronzowe,  Świtki, 
zgrzebne, parciane spodnie, czasami nawet 
lipowe łapcie na nogach. Koszule z wyszy- 
wanemi wzorzyście kołnierzami, na głowie 
czapy i baranie kapuzy. 

To rekruci z ziem wschodnich. Poszełu- 
ki, wołynianie, białorusini z Wileńszczyzny, 
huculi. 

Ale choć szanowny łodzianin z taką 
pewnością wymienia nazwy dzikich 
ludzi, jednak wątpić należy, czy na- 
prawdę potrafi odróżnić Białorusina od 
Hucuła lub dowieść, że pomiędzy oby- 
watelem miasta Łodzi a chłopem wi- 

leńskim jest kilkuwiekowa przestrzeń, 
Lector.
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Wyroby bawełniane wywołały en- 
tuzjazm wiejskich elegantek. Były ko- 

„ lorowe, a razem z niemi wkraczała mo- 
da, umiejętnie lansowana przez sfery 
przemysłowo-handlowe. Rozpoczęła się 
niezdrowa rozrzutność wiejskich ko- 
biet, które przestały rywalizować w 
wytwórczości płócien domowych, a na- 
tomiast każda chciała być jaknajładniej 
ubraną w bawełniane szmaty. W War- 
szawie rozpoczęła się ta sama era od 
„bali  perkalowych*,  patronowana 
przez doradcę finansowego p. Deweja, 
który kosztem błahych premij, wyda- 
wanych uszczęśliwionym stołecznym 
damom, ugruntowywał rynek polski 
dla amerykańskiej bawełny. 

Żałować należy, że organizacje rol- 
nicze, szczególnie ziem wschodnich nie 
stanęły na wysokości zadania i nie na- 
dały właściwego kierunku dla calo- 
kształtu gospodarki rolnej. 

Zbyt uzależnione od subwencyj i 
wskazań centrali, pozbyły się i własnej 
inicjatywy i poczucia rzeczywistości. 
Przenosiły bezskutecznie cudze, może 
najlepsze na nieprzygotowany izba 
dany grunt. Tak byłoi z nawoza- 
mi sztucznemi i z pożyczkami budo- 
wlanemi i z otwarciem mleczarń. Dą 

"żyły do tego, ażeby coś zrobić, nato- 
miast nie dbały oto jak zrobić. Dzię- 
ki tej przedziwnej i biurokratycznej 
pracy powstały mleczarnie bez krów 
i ludzi, którzy tą sprawą mogli kiero- 
wać, lecz i niefortunne zadłużenie, a 
co najgorsze, to chaos w umysłach wsi 
i niewiara w zmysł organizacyjny 
władz rolniczych. Słowo „kultura, 
które zbyt często powtarzali, stało się 
przeciwstawieniem zdrowego rozsąd- 
ku. t 

+ Tak się rozpoczynat marazm gospo 
darczy wsi, i catego rolnictwa, powo- 
dując największą anomalję w państwie 
rolniczem — bezrobocie rolne. 

Mówiąc o ziemiach, wschodnich, 
musimy pamiętać, że należą one do du 
żego Iniarskiego rejonu północnej Eu- 
ropy, który obejmuje Łotwę, Estanję, 
Litwę i duży obszar Rosji. Z tego 
względu nasza północ ma wszelkie da- 
ne stać się najzasobniejszym w Polsce 
terenem przemysłowym, który będzie 
mógł*konkurować ze Śląskiem, Mało- 
połską i Poznańskiem. Rolnictwo na- 
szej północy, oparte o te naturalne 
warunki, otrzyma mocne podstawy dla 
szerokiego rozwoju, tylko wtedy, mo- 
żna będzie myśleć o dalszym rozwoju 
gospodarstw, udoskonaleniu wyrobów 
domowych, o standaryzacji Inu i ko- 
nopi, 0. pszczelnictwie, gospodar- 
stwie mlecznem, hodowli drzew owoco 
wych, międzynarodowej uprawie zbóż, 
stosowaniu nawozów sztucznych i ku- 
pnie ulepszonych narzędzi rolniczych. 

W chwili obecnej jesteśmy šwiad- 
kami zmarnowania wielu możliwości w 
dziedzinie podnoszenia kultury rolnej, 
nie dały one dobrych wyników, gdyż 
Dyły tylko szczegółami na tle wadliwej 
zasady. | klimat, i gleba, i obyczaje 

nasze mówią i podkreślają na każdym 
kroku, że ziemia musi wyżywić i odziać 
człowieka. jeżeli bezrobocie przemy- 
słowe jest normalnym objawem prze- 
rostu uprzemysłowienia, to bezrobocie 
rolne w państwie o niewyzyskanych 
możliwościach produkcyjnych, jest non 
sensem, który mógł powstać tylko na 
tle fałszywej gospodarki. 

„Oprócz tego musimy pamiętać, że 
komasacja gruntów, w związku z przy 
rostem ludności, zanikiem emigracji i 
wzrostem ludności w miastach, nie zli- 
kwiduje u nas karłowatych gospo- 
darstw, które są plagą rolnictwa. I 

nic innego, jak tylko. produkcja surow- 
ców włókienniczych i ich przerób, mo- 
że rozwiązać tę kwestję, gdyż jedynie 
ta produkcja zdolna jest zatrudniać ca- 

* łe rodziny drobnych rolników. 

Uprawa lnu i przerób słomy Inia- 
nej na włókno, wymagają około 100 
dni roboczych na hektar, czyli dwukrot 
nie więcej, niż uprawa zbóż. Przero- 
bienie planu włókna z jednego hektara 
na przędzę i tkaninę, pochłonie około 
1.000 dni roboczych. Przy rozszerze- 
niu uprawy Inu i ugruntowaniu na moc 
nych podstawach przemysłu samodzia- 
łowego, cała ludność ziem wschodnich 
zimą i latem miałaby robotę i jeszcze 
nie stałoby rąk ażeby przerobić poło- 
wę produkcji Inu. Poza własnem ubra 
niem i bielizną, oraz samodziałami na 
sprzedaż, wieś produkowałaby len, ko- 
nopie i wełnę dla fabryk. Zniknęłoby 
bezrobocie, odłogi i nędza. Powstała- 
by wielka fabryka ręczna, powstałby 
drugi Menczester, który całej Polsce 
dałby bieliznę i ubranie. 1 ludzie ze 
zdumieniem będą wspominać czasy, 
kiedy Polska kupowała surowce włó- 
kiennicze zagranicą, na kilkaset miljo- 
nów rocznie i kiedy dzięki temu spa- 
czoną została cała treść własnego rol- 
nictwa i własnego rynku i kiedy pow- 
stał niedołężny i fałszywy aforyzm, że 
ziemie wschodnie nie mają żadnej eko- 
noinicznej przyszłości. 

OBRONA 
Dla naszego kraju jest kwestją 

niezmiernie ważną, jaką odporność е- 
konomiczną posiadać będzie nasze roł 
nictwo na wypadek wojny. Niechętnie 
poruszamy ten niepopularny temat. 
Niema na świecie narodu , któryby 
pragnął pokoju więcej, niż Polska. I 
może właśnie dlatego musimy być 
więcej, niż inni, przygotowani do woj- 
ny, gdyż tylko nasza wszechstronna 
gotowość do obrony może powstrzy- 
Inać naszych wojowniczych sąsiadów 
od agresywnych zamiarów. 

Czy rolnictwo jest przygotowane 
do udzielenia maksimum pomocy о- 
bronnym wysiłkom narodu? Mam na 
myśli zaopatrzenie, nietylko armii, 
lecz całego narodu, gdyż bez wątpie- 
nia, jak w wojnie światowej, tak też 
w wojnie przyszłej całe narody wezmą 
udział. 

Jaki udział w przyszłej wojnie weź- 
mie rolnictwo i do czego powinno 
być zawczasu przygotowane? Wyklu- 
czamy z dyskusji zagadnienia uzbro- 
jenia i wyszkolenia, należą one bo- 
wiem do kompetencji wojskowego do- 
wództwa. Na wypadek wojny rolnic- 
twu zostanie powierzona niezwykle 
ważna dziedzina zaopatrzenia armji w 
wyżywienie, odzienie i środki loko- 
mocji. Jak widzieliśmy na przykładzie 
wsi, kwestja wyżywienia nie jest nie- 
pokojącą. Przez udostępnienie użycia 

nawozów sztucznych -kwestja wyży- 
wienia zostanie rozwiązana. Natomiast 
w kwestji lokomocji jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Mówiąc o lokomocji mam 
na myśli zagadnienie materjałów pęd- 
nych, których produkcja jest scentrali- 
zowaną i uzależnioną od powodzenia 
eksploatacji ropy naitowej. W intere- 
sach obrony kraju i rolnictwa należy 
dążyć do maksymalnego zastępowania 
ropy, nafty i benzyny przez mieszanki 
spirytusowe. Jedynie tą drogą możemy 
zużyć nadmiar kartofli produkowanych 
w tak dużej ilości w naszym kraju, po- 
siadającym znaczne obszary gleb kar- 
toflanych. Zagadnienie to stosunkowo 
łatwo może być rozwiązane drogą 
oapudowy zniszczonych przez wojnę 
gorzelni i wyzyskanie całkowitej zdol- 
nosci produkcyjnej obecnie czynnych. 

Natomiast bardzo niepokojącą z 
punktu widzenia naszej gotowości о- 
bronnej jest kwestja ubrania i bielizny. 
Nasza produkcja surowców włokienni- 
czych jest obecnie prawie nijaka, nie 
mamy dostosowanych do własnych su- 
rowców tabryk, nie mamy zorganizo- 
wanej wytwórczości wiejskich  samo- 

5 т оМО 

jiki Linihergta W rekach przemytników alkoholi 
BANDA SCHULTZA. 

NOWY YORK. PAT. — jeden z dzienni- 
ków podaje na podstawie iniormacji, otrzy- 
manej od komisarza policji, że sumę 50 ty- 
sięcy dolarów wpłaconą jako okup od Lind- 
bergha, odebrali trzej członkowie bandy 
przemytników alkoholu, Schultza. 

POLICJA ODRADZAŁA WYPŁACANIA 
OKUPU. 

NOWY YORK. PAT. — Pisma amery- 
kańskie komunikują, że policja Nowego Yor- 
ku odradzała usilnie Linberghowi wypłacenie 
50 tysięcy dolarów okupu, żądanego przez u- 
prowadzicieli dziecka, gdyż przypuszczała, że 
Lindbergh zostanie oszukany. 

Lindbergh robi starania, mające na celu 
niedopuszczanie policji do żadnej interwen- 
cji, gdyż jego zdaniem interwencja ta właśnie 
przeszkadza mu w odzyskaniu dziecka. jed- 

nakże policja tamt. nie zaprzestała poszuki- 
wań. W rezultacie dziecko dotychczas: nie 
jest odnalezione, zaś pani Lindbergh, bardzo 
ciężko chora, znajduje się w prywatnej lecz- 
nicy w Nowym Yorku i jej stan nerwowy 
budzi poważne obawy. 

„BABY* PORWAŁ NIEMIEC AMERYKAŃS 

WIEDEŃ. PAT. — „Newe Frei Journal“ 
donosi, że delegat policji nowojorskiej Schef- 
feł bawi w Europie, celem przeprowadzenia 

Wczoraj 
przybył Scheliel do Wiednia, gdzie odwiedził 
tamtejsze władze policyjne. Scheffel wyraził 
zapatrywanie, że porwania dziecka Lind- 
bergha dokonał pewien Niemiec amerykański 

poszukiwań dziecka Lindbergha. 

DOBRY UCZYNEK I URLOP OD ŻONY. 
NOWY YORK. PAT. 

Małygin, Lenin i Krassin uwięzione 
PRZEZ LODY PÓŁNOCY 

HAMBURG. PAT. — Trzy największe ro- 
syjskie łamacze lodów „Krasin“, „Lenin“ i 
„Małygin* zostały uwięzione w lodzie obok 
wyspy Nowaja Ziemła. 

Według iniormacyj prasy norweskiej, 
„Małygin* znajduje się już w tem położeniu 
od listopada. Taki sam los spotkał łamacz 

lodów „Lenin*, który w grudniu roku ubie- 
głego pośpieszył „Małyginowi* na pomoc— 
Wobec wyczerpania się zapasów węgla i po- 
żywienia, na obu statkach, wysłano trzeci 
łamacz lodów „Krasin*. Tymczasem połowie 
załogi „Lenina' udało się dostać na iąd. 

POLSKA NA BIENNALE 
Międzynarodowe wystawy sztuki, 

odbywające się co dwa lata w Wene- 
cji, czyli t. zw. Biennale, są wielkim 
przeglądem dorobku artystycznego na- 
rodów europejskich. 

Rozpoczynają się one w kwietniu, 
wówczas, gdy wzmaga się wiosenny 
ruch turystyczny. Trwają do paździer- 
nika — miesiąca, kiedy włoska je- 
sień przyciąga znowu tłumy podróż- 
ników. Biennale tedy zwiedza każdy, 
ktokolwiek w tym czasie zatrzymuje 
się w Wenecji. 

Każde państwo ma tu swój pawi- 
lon wystawowy, rozumiejąc dobrze, 
jak ważnym jest on czynnikiem pro- 
pagandowym. 

Polska — z różnych względów — 
dotychczas nie miała swego pawilonu. 
Wystawialiśmy kątem u innych. W 
tym roku nastąpiła zmiana: zbudowa- 
liśmy własny pawilon. Wobec tego na 
sza tegoroczna wystawa będzie nosi- 
ła charakter inauguracyjny. _ Będzie 
swego rodzaju paradą sztuki polskiej. 
Twórczość nasza zaprezentuje się Eu- 
ropie w swym całokształcie. 

To też Sekcja Plastyków Towa- 
rzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej 
wśród Obcych z komisarzem Wystawy, 
dr. Mieczysławem Treterem, zabiega 
intensywnie, aby bieżąca wystawa 
wypadła najbardziej reprezentacyjnie. 

Sekcji Plastyków chodzi przedewszy- 
stkiem o to, aby wystawa nie ograni- 
czyła się do jednego jakiegoś kierun- 
ku, czy do pewnej grupy artystycznej, 
jak to. miewało miejsce dotychczas: 
poprzednie, na niewielką skalę, wysta 
wy organizowała głównie „Sztuka 
krakowska. 

Obecnie, celem naszym jest, aby 
nasz udział w XVIII Biennale podkreś- 
lił wyraźnie odrębny i par excellence 
nowoczesny, ale własny charakter 
dzisiejszej sztuki polskiej, a zarazem 
silnie zaznaczył jej żywotność, przeja- 
wiającą się w różnorodności kierun- 
ków. 

Miejmy nadzieję, iż prezentacja na- 
sza w dn. 28 kwietnia wypadnie jak 
najlepiej. 

Znany lotnik 

Paul Rizzo zakomunikował, iż gotów jest 0- 

fiarować swą żonę oraz 19-miesięczne dziec- 

ko uprowadzicielom dziecka Lindbergha w 

charakterze zakładników, w celu skłonienia 

ich do zwrotu dziecka w zamian za okup. 

Rizzo oświadczył, że postanowienie to po- 

wzięte zostało w porozumieniu z żoną. 

DEGREE 

TAJEMNICZY MORD 
POLITYCZNY 

Wykonawca wyroku partyjne- 
go zgłosił się do policji 
WARSZAWA. PAT. — Wczoraj wieczo- 

rem do dyżurnego przodownika XV komi- 
sarjatu P. P. zgłosił się niejaki Henryk Kryn- 
zio i oskarżył się o dokonanie zabójstwa z 
wyroku partyjnego. Jak zeznaje, w dniu 13 
bm. w lasku Bielańskim zastrzelić miał ko- 
legę partyjnego, znanego pod pseudonimem: 
Wacek, poczem zwłoki zrzucił do Wisły. — 
Krynzio nie chce wyjawić nazwy partji. Po- 
licja aresztowała go. Dochodzenie prowadzi 
urząd śledczy. 

965.795 URODZIN w POLSCE 
WARSZAWA. PAT. — Jak wynika z о- 

statnich danych statystycznych, w ciągu u- 
biegłego roku stwierdzono w całej Polsce 
965.795 urodzin oraz 494.893 zgony. Natu- 
ralny przyrost ludności wyniósł zatem 470 
tysięcy 902 osoby. Największą liczbę urodzin 
mianowicie 91.464 zanotowano w wojewódz- 
twie kieleckiem i w województwie warszaw- 
skiem 82.006 urodzin. Największy przyrost u- 
rodzin przypada na województwo kieleckie, 
najmniejszy zaś w województwie pomor- 
skiem. 

OSTATNI DZIEŃ CIĄGNIENIA 
Poiskiej Państwowej Loterji 
WARSZAWA, PAT. Dziś w ostat- 

nim dniu ciągnienia 5 klasy Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główne 
wygrane padły na numery następu- 
jące: 

Nr. 28.694 wygrał 15 tys. 
i premję w sumie 200 tys. zł, 

Nr. 72.423 wygrał stawkę 250 zł. 
i premję w wysokości 175 tys. zł. 

Nr. 38.701 — stawkę 250 zł. i 
premję w wysokości 150 tys. zł. 

Nr. 89.650 — stawkę 250 zł. i 
premię w wysokości 100 tys. zł. 

Nr. 43.931 — stawkę 250 zł. i 
pre mję w wysokości 75 tys. zł. 

  

zł. 

  

Kryzys śmiechu 
Omawiano to „aktualne zagadnienie" na 

wczorajszej Środzie Literackiej. Podnietą do 
niej stała się znana karykatura sędziego Mi- 
łaszewicza. Spełniła ona wielką funkcję: za- 
płodniła ideowo nawet literatów. 

Środa śmiechu i humoru miała swój zgó- 
ry wyznaczony program. Według niektórych 
jego punktów powinna była śmiać się pu- 
bliczność. Ale zdarzały się niespodzianki: ci 
mówcy, którzy przygotowali zawczasu od- 
powiednie rozweselające referaty, aczkol- 
wiek zastrzegli się, że mówią tylko w zwią- 
zku z tem, co powiedział właśnie ich po- 

  

BIURU FILMOWE POLSKIEJ 

Nawet te firmy, które w r. b. 

własny 

zyskają w ten sposób możność 

  Zamówienia na zdjęcia oraz na wykonanie i wyświetlanie 
napisów i przezroczy reklamowych przyjmuje P. A. T. w Warszawie, oraz wszystkie 

Oddziały prowincjonalne P. A. T. 

AGEKCJI TELEGRĄF CLAEJ 
  == WARSZAWA, UL. KRÓLEWSKA 5, TEL. 552 80, WEW. 10—== 

uruchamia na 

TARGACH POZNAŃ SKICH—MAJ 1932 
własny Kinoteatr, w którym w przerwach programowych 
wyświetlane będą reklamy łirm handlowych i przemysłowych. 

nie mogą sobie pozwolić na 

lub stoisko 
wzięcia udziału w Targach. 

na Targach filmów, 

  

działów, a co najgorsze, nie zdajemy 
nawet sprawy z grożących nam w tej 
dziedzinie braków. 

Całe zapotrzebowanie naszego kra- 
ju pokrywają surowce obce, wwożone 
z zagranicy. Poza ogromnemi strata- 
mi, które przy tych operacjach handlo- 
wych ponosi rolnictwo i cały nasz kraj, 
sytuacja taka może się stać źródłem 
wielkiego niebezpieczeństwa w czasie 
wojny. Nasze długie granice, brak 
własnych kolonij i słabe zabezpiecze- 

  

"HINDENBURG 
Dziwne są drogi historji. W roku 

1925 kandydatura Hindenburga na 
prezydenta Rzeszy była wyzwaniem 
dla obozu zwycięzców w wielkiej woj 
nie. Nazwisko feldmarszałka, jak czer 
wona płachta, drażniła prasę, szcze- 
gólnie prasę paryską. Spodziewano 
się najgorszych rzeczy, przewidywano 
radykalne zmiany w Niemczech w 
związku z wyborem zwycięzcy z pod 
Eannenbergu. Na wybory patrzano, 
jako na próbę sił i w starym mar- 
szałku widziano sztandar polityki od- 
wetowej. Rzeczywistość jednak powoli 
„rozproszyła te uprzedzenia i już na 
schyłku swej kadencji prezydenckiej 
Hindenburg cieszył się zagranicą, a 
zwłaszcza we Francji jeżeli nie sym- 

patją, to uznaniem i pewnem zaufa- 
niem, że nie jest tym, który spowodu- 
je jakikolwiek radykalny przewrót. 
Wierność dla przysięgi republikańskiej 
której dowody niejednokrotnie w cią- 
gu swego urzędowania złożył Hinden- 
burg, sprawiła, że w jego osobie ren- 
tjerzy francuscy, zazdrośnie pilnujący 
swych trzosów, widzą większą gwa- 
rancję spokoju, jeżeli o tem można 
mówić, niż przy każdym innym kandy- 
dacie na fotelu prezydenta. 

Przykre wspomnienia, związane z 
nazwiskiem _ feldmarszałka z okresu 
wojny, zatarły się i straciły na sile. 
Francuzi są narodem realistów. Furda 

o uczucia i wspomnienia, kiedy cho- 
dzi o kieszeń. Nic tedy dziwnego, że 
wyniki pierwszego głosowania w o- 
statnich wyborach, zapowiadające po- 
nowny wybór Hindenburga, przyjęte 
zostały w Paryżu bardzo przychylnie. 

Gazety berlińskie, notując ten ob- 
jaw zmiany nastrojów paryskich do 
osoby feldmarszałka, pisały niedawno, 
że gdy zakomunikowano o tem Hitle- 
rowi, wódz brunatnych koszul ironicz- 
nie odpowiedział: i 

— „Nic dziwnego, feldmarszałek 
jest przecież starym znajomym w Pa- 
ryżu. — Hitler, rzucając tę ironiczną 
uwagę, miał widocznie na myśli pier- 

kanonadę. Korpus zbliża się do Saint- 

Prive. 
— „Zgiełk bojowy, — napisze póź- 

niej feldmarszałek*) —— tchnie nowe 
życie dookoła wszystkiego, co nas 0- 
tacza. Nerwy prężą się, serce bije sil- 
niej. 

"Bitwa pod Saint-Prive w dniu 18 

sierpnia zakończyła się porażką Fran- 
cuzów. 

— „Niezapomniana chwila... W 

blaskach ostatnich promieni zacho- 
dzącego słońca nasze tyraljery idą do 
ataku. Nie było rozkazu, ale wojska 
idą własnym porywem, pchnięte na- 
przód zdecydowaną wołą zwycięstwa 

wszą wizytę Hindenburga w Paryżu i patrjotycznym zapałem. Coraz szyb- 
w dobie największego upokorzenia 
Francji. Być może teraz z okazji po- 
nownego wyboru feldmarszałka warto 
przypomnieć ten interesujący szczegół, 
z jakże już odległych czasów. 

Rok 1870. Mody” porucznik von 
Hindenburg jest adjutantem dowódcy 
bataljonu, majora v. Seegenberga. Dy- 
wizja, w skłąd której wchodził bata- 
ljon, należała do IX korpusu. Przez 
pewien czas korpus nie mógł nawią- 
zać kontaktu z nieprzyjacielem. Hin- 
denburg nūdzi się. Nie jest to jego pier 
wsza wojna. Chrzest bojowy otrzymał 
pod Sadową, zakosztował już rozko- 
szy zwycięstwa. Marsze, postoje, jak 
na manewrach. Ach, gdybyż już spot- 
kać wroga. Upragniony moment wre- 
szcie nastąpił. Coraz silniejszą słychać 

ciej, cofa się linja przeciwnika, jeszcze 
moment i wróg rozbity... Trudno wy- 
razić radość i dumę, która nas ogar- 

neta“. 

A dalej nowe wawrzyny. Sedan. 
Dywizja Hindenburga nie brała udzia- 
łu w walce, był więc on tylko widzem 
klęski Napoleona IIl. 

— „Stojąc na wzgórzu widziałem, 
— pisze w swych pamiętnikach — jak 
ogniste koło pocisków naszej artylerii 
coraz szczelniej otaczało wroga. Na nic 
zdały się heroiczne próby przedarcia 
się przez tą petlę ognia. Losy armji 
francuskiej były przesądzone. Nigdy, 
ani przed, ani po Sedanie nie odczu- 
wałem w całej pełni zadowolenia, jak 

*) „Aus meinem Leben“ P. v. Hinden- 
burg. 

nie naszej bazy morskiej — mogą spo- 
wodować odcięcie dowozu z zagranicy. 

W czasie wojny w 1920 reku mie- 
liśmy już przykłady, które nakazują 
wielką ostrożność. Czy możemy być 
pewni, że te międzynarodowe kapita- 
ły, które teraz tak wydatnie popierają 
import cudzych surowców do naszego 
kraju, w odpowiedniej chwili nie unie- 
możliwią im dostępu do Polski? 

Lucjan Żeligowski. 

wówczas w 
września. 

Klęska pod Sedanem 

pamiętną noc 

ży już u ich stóp. 
4-go września IX korpus ruszył na 

Paryż. Dwa tygodnie upłynęło na po- 
tyczkach i drobnych starciach z reszt- 
kami zdezorganizowanej armji francus- 
kiej. W dniu 19-go września dopiero 

Seegenberga opanował 
wzgórza o 8 km. na pół.-wschód od St. 
bataljon v. 

Denis. 
Na wzgórzach tych w roku 1815 od 

było się spotkanie Welingtona z Blue- 
cherem. Stąd poraz pierwszy zobaczył 
Hindeńburg panoramę Paryża. 

„W. porannem słońcu błyszczały ko 

puły Inwalidów. Odczuwaliśmy mniej- 
więcej to samo, co rycerze krzyżowi, 

na 1-g0 

wstrząsnęła 

całą Francją. Odruchem rozpaczy wszy 
stko, co było wartościowego w naro- 
dzie, rzuciło się do obrony. Ten opór 
sprawił niespowziankę dowódcom nie- 
mieckim, którzy sądzili, że Francja le- 

przednik — ci mówcy nie wywołali specjał- 
nego entuzjazmu. Natomiast improwizatoro- 
wie zdobyli publiczność. Takim improwiza- 
torem był prof. Ruszczyc. Stąd wniosek, że 
humor trudno produkować. Trzeba być nim 
wypełnionym. 

Zabierali głos i panie i panowie w po- 
rządku następującym: p.p.: Hulewicz, Leczy 
cki, Wyrwicz, Masiejewska, Dangel, Hoppen, 
Ruszczyc. 

P. Hulewicz wytknął ogólny kierunek dy- 
skusji i przeprowadził podział humoru i 
satyry na pewne kategorie, których przed- 
stawicielami są u nas, jego zdaniem, Maku- 
szyński, Nowaczyński i Słonimski. 

P. K. Leczycki mówił o humorze robot- 
nika francuskiego i jego radości życia. P. 
Wyrwicz o humorze aktora z uwzględnie- 
niem niektórych warunków lokalnych. P. E. 
Masiejewska żądała słońca, pogody i ser- 
ca w satyrze i, zgodnie ze swym postula- 
tem, ponuro załatwiła swoje osobiste pora- 
chunki. 

P. Dangel dobrał się wreszcie do słucha- 
czów ( udowodnił, że na kryzysie śmiechu 
można się jednak śmiać. P.. Hoppen udzie- 
lił rzeczowych wyjaśnień, czem powinna być 
karykatura. Nakoniec dziekan Ruszczyc nie 
teoretycznemi rozważaniami, a żywym hu- 
morem podniósł temperaturę do odpowied- 
niej wysokości. 

Jednem z zagadnień, dookoła których to- 
czyła się dyskusja, była kwestja śmiechu z 
bliźniego swego. Przyjęto uchwałę, że wy- 
śmiewanie się z osób, dotykanie ich osobi- 
ście w karykaturze, złośliwości itp. żarty po 
winny być wykluczone. 

Dlatego też śmieliśmy się najszczerzej i 
najgłośniej z p. Karpińskiego, który w bez- 
przykładny sposób zademonstrował parodję 
prof. Limanowskiego. 

Ale trzeba stwierdzić, że nie było w tej 
parodji ani cienia złośliwości. Było tyłko 
słońce i pogoda — te walory, które naprzy 
kład nadaremnie usiłowała wydobyć w swo 
im referacie p. E. Masiejewska. Umieli je 
wydobyć ze swej parodji Hulewicz i Łopa- 
jewski, umiał je unaocznić p. Karpiński    

rycznej dzisiaj restauracji Hotel de Re- 
servoire, gdzie zwykle spożywa obiad 
śmietanka polityczna w dzień wyboru 
prezydenta. 

W końcu stycznia 1871 roku Pa- 
ryż kapitulował. Bataljon Hindenburga 
nie należał do oddziałów, które zwy- 
cięsko wkroczyły do miasta. Dopiero 
w marcu Hindenburg przybył do Pary- 
ża. Jego oddział otrzymał kwatery na 
półwyspie pomiędzy Mon - Valerien a 
St. Denis. 

Rankiem konno wybrał się Hinden- 
burg na spacer. jechał przez most Ne- 
illy ku Łukowi Tryumfalnemu. Stamtąd 
przez Pola Elizejskie na plac de la 
Concorde, na wybrzeże Sekwany i z 
powrotem prze lasek Buloński. 

— „W czasie spaceru poddałem się 
wrażeniom historycznych pamiątek bo- 
gatej przeszłości naszych przeciwni- 
ków... Nieliczni przechodnie skromnie 
usuwali się z drogi...'* 

Jeszcze przez trzy miesiące IX: kor- 
w chwili, gdy po raz pierwszy ujrzeli pus pozostawał we Francji. Hinden- 
Jerozolimę". burg z bliska prrzyjrzał się ko- 

W czasie przewlekłego obiężenia munie. W Sannois o 6 km. na pł.- 
Paryża Hindenburg zwiedził wszystkie 
pobliskie okolice stolicy. Szczególnie 
często bywał w Wersalu. Był on mię- 

na uro- 
czystość proklamowania Wilhelma ce- 
dzy innemi delegatem pułku 

sarzem Niemiec. 
W Wersalu mieszkał przez pewien 

czas porucznik Hindenburg na avenue 
jak wspomina, 

staruszki. Wieczory spędzał w histo- 
de Paris u przemiłej, 

zachód od Paryża przedsiębiorczy lu- 
dzie ustawili teleskopy, umożliwiające 
za niewielką opłatą obserwowanie wy- 
padków, jakie rozgrywały się na uli- 
cach paryskich. Ci Francuzi, kupczący 

pokazywaniem ran swego narodu, wy- 

warli na młodego oficera przygnębia- 

jące wrażenie. Wyraźnie daje się to 
wyczuć z kart pamiętnika. Zresztą Hin- 
denburg nie potrzebował uciekać się 

Gronostajowy płaszcz 
Mikołaja Il-go 

DOKGŁA AFERY BANKIERA 

KWINTO 

Sprawa bankiera Stanisława Kwin- 
to i wspólniczki jego, Elizy Gougier, 
przybiera olbrzymie rozmiary i stała 
się obecnie sensacją dnia, jako jedna 
z największych afer kryminalnych w 
Warszawie. 

Skargi poszkodowanych wierzycieli 
napływają w dalszym ciągu. Sędzia 
śledczy 5-go okręgu p. Zaborski, na 
mocy zarządzenia prezesa sądu okrę- 
gowego, wyłącznie zajęty jest śledz- 
twem Kwinty; innych sprawa narazie 
nie prowadzi. 

Kwinto nadal wysyła referaty na rę 
ce władz sądowych, z coraz nowemi 
wyjaśnieniami i uzupełnieniami. 

Wysyła również listy do rodziny, 
listy te każdorazowo, w myśl obowią- 
zującego regulaminu, przechodzą przez 
„cenzurę'' więzienną i są również kon- 
trolowane przez sędziego, prowadzą- 
cego śledztwo. 

Dokoła sprawy Kwinty obiegają 
najrozmaitsze pogłoski, jedna sensa- 
cyjniejsza od drugiej. 

Między innemi głośno mówią o tem, 
iż Kwinto posiadał jakoby  bezcennej 
wprost wartości — historyczną etolę 
gronostajową koronacyjną cara Miko- 
taja II i že etola ta w tajemniczy spo- 
sób zaginęła. 

Jakiemi drogami mógł dojść Kwin- 
to do tego bogatego, lśniącego złotem 
i drogiemi kamieniami płaszcza, uży- 
wanego przy akcie koronacyjnym — 
pozostaje tajemnicą.... 

Zdaniem rzeczoznawców, za płaszcz 
Mikołaja Il można osiągnąć kolosalną, 
zawrotną wprost cenę, szczególnie za-- 
granicą. 

Związek wierzycieli — ofiar Kwin- 
ty, rozpoczyna dziś obrady. 

KTO MA RATOWAĆ 
BAZYLIKĘ 

Express Wileński umieścił wywiad 
z wodzem sztukatorów, mistrzem nad, 
mistrze, panem Hermanowiczem, który | 
stwierdził, iż „bazylika stracona na za- 
wsze', gdyż „wszyscy ją ratują, tylko 
nie fachowcy". 

Mistrz rzekł: 
— Jestem przewodniczącym mistrzowskiej 

Komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzeiniešlni- 
czej. Kandydat na stopień mistrza musi wy- 
kazać pełną znajomość praktyczną zmiany 
fundamentów murszejących i gnijących. Się- 
gnijmy do historji budowy gmachów pomni- 
kowych na naszej ziemi, a wszędzie znajdzie 
my mistrza — wykonawcę i architekta — 
projektodawcę. Twierdzę stanowczo, że gdy- 
by nam tę robotę powierzono przed rokiem, 
to dziśby już mury bazyliki stały na trwałych 
fundamentach. 

Kto odpowie za zaprzepaszczenie najpięk- 
niejszej świątyni wileńskiej? 

Schylamy czoło przed potęgą wie- 
dzy i talentów członków cechu mura- 
rzy, sztukatorów, malarzy i cieślit.. W 
zeszłym roku cech wyznaczył specjal- 
ną komisję w celu zbadania robót kon- 
serwacyjnych w kościele św. Teresy-— 
i te roboty „fachowo* zganił, — dziś 
cech jest niezadowolony z architek- 
tów!... : 

P. S. Do glosu naszego kolegi redakcyj-- 
nego możemy dodać tylko tą uwagę, że jed- 

nakże redakcja „Expressu Wileńskiego” słu- 

sznie niepokoi się o to, kto właściwie jest 

odpowiedzialny za stan budowli Bazyliki w 

pojęciu technicznem, w pojęciu opieki budo- 

wniczej. Bo widzimy opiekę historyków sztu- 

ki, konserwatorów, artystów-architektów itd. 

Ale w danej chwili kiedy się filary walą, cho- 

dzi o wybitnego inżyniera-budowniczego. A- 

ni p Lorentz, ani p. Kłos nim nie jest. Ich 

talenta i zamiłowania leżą w innej dziedzi- 

nie. Kwestja uratowania Bazyliki powinna 

być ważniejszą od małych ambicyjek. Imie- 

niem opinji publicznej domagamy się, aby ra- 

boty nad ocalenie” Katedry powierzone zo- 

stały wybitnemu nie murarzowi coprawda, 
lecz inżynierowi-fachowcowi tej dziedziny. 

red. 

  

do pomocy teleskopu. Z dachu hotelu, 
w którym mieszkał, przez lornetkę po- 
lową bez większego trudu można było 
obserwować rozgrywający się dramat. 

— „Przepowiednia żelaznego kanc- 
lerza — pisze Hindenburg — prawie 
się sprawdziła. Bismark oświadczył 
wysłannikowi rządu rewolucyjnego: re- 
wolucja dała wam władzę, ale nowa re 
wolucja was zmiecie z widowni. W koń 
cu kwietnia rozpoczęły się w Paryżu 
pożary. Morze ognia i czarne obłoki 
dymów przesłaniały miasto. Uciekinie- 
rzy opowiadali przerażające rzeczy.—- 
Rozpoczęły się rabunki, egzekucje, 

głód, słowem wszystkie symptomata 

choroby, na którą zapadają państwa 

po klęsce wojennej. Dziś nazywa się to 
bolszewizmem. Bolszewicy jednak nie 
mają najmniejszego prawa do jakiej- 
kolwiek oryginałności, Pozostali tylko 
naśladowcami, którzy niejednokrotnie 

prześcignęli swych mistrzów. 
Z dachu swego hotelu pod Złotyin 

Jeleniem widział Hindenburg koniec 
komuny. Wojska rządowe otoczyły 
Montmartre. Ostatnia cytadela komuny 
poddała się po krótkiej, beznadziejnej 
walce. 

W początkach czerwca porucznik 
Paweł v. Hindenburg Opuścił Paryż. 
Nie myślał wówczas, że po latach 48 
dozna tych samych uczuć, co jego wro- 
gowie, uczuć upokorzenia i wstydu po - 
przegranej wojnie... 

Esquire. 
—



KAROL 

Wyrwicz - Wichrowski 
Czy to ma być wywiad? 
— W całem tego słowa znaczeniu 
— Niewiele mam do powiedzenia. 
— A czy słyszał Pan kiedy, żeby jaki- 

koiwiek jubilat powiedział, że ma sam o so- 
bie dużo do powiedzenia? Jubilat musi być 
skromny. Nieskromnym jubilatom nie urzą- 
dza się jubileuszów, bo na to nie zasługują. 
Proszę, niech pan powie to „niewiele”. 

  

— No, więc, że się urodziłem, to zdaje 
się nie ulegać wątpliwości. 

— Kiedy? 
— To było dawno. 
— Chce pan ukryć datę? 
— Nie, nie chcę tylko, żeby mi ją po 

20 latach wypominali. Jeżeli jednak zależy 
panu na tem, tedy w 99 roku. 

— To już jest coś. Dalej? 
— Matura w roku 15-tym i ogromna 

ilość wydziałów Politechniki Warszawskiej. 
Studjowałem na 3 wydziałach. Czwartym— 
był wydział prawny już Uniwersytetu War- 
szawskiego, a jednocześnie Szkoła Drama- 
tyczna na ul. Ordynackiej. 

— No, jakże to było z tą szkołą? 
— Zaraz, zaraz — później z powodze- 

niem rozbrajałem Niemców na ulicach War- 
szawy, a jeszcze później walczyłem na fron 
cie z Ukraińcami. Zostałem przez nich zwał- 
czony i odwieziony do szpitalu warszaw- 
skiego, tam mnie leczono... Ale o co to pan 
pytał, o szkołę dramatyczną? 

Aha, z dramatem to było tak: pierwszą 
rolę grałem w „Domu otwartym* Było to 
akademickie przedstawienie amatorskie, a ja 
musiałem odtwarzać postać Franciszka. Mo- 
je liczne ciotki, wypełniające parter, orzek - 
ły jednogłośnie, że ze mnie talent aż tryska. 
Sądzi pan, że to zdecydowało o mojej karje- 
rze? Doprawdy nie wiem. Co?... — No nic, 
ja sobie tylko tak... Znalazłem się póź- 
niej w „Rozmaitościach*, w „Letnim* u 
Szyfmana.. 

Pewnego dnia z wagonu P.K.P. wysiadł 
w Warszawie Franciszek Rychłowski, dyrek 
tor teatrów wileńskich. 

Było to w roku 1921. Zagrałem wam tu 
Wiłnie „Ładną historję*, a później to i 
Ratuszu i w Lutni różnie bywało. 
— Wiele ról ma pan poza sobą? 
— Około 300-tu. 
— A reżyserował pan?... 
— Około 70-ciu sztuk. 
— I ciągle w Wilnie? 
— Tak, tak. Moje dziesięciolecie wiień- 

skie przypadało w sierpniu 1931 roku. Teraz 
rok jedenasty już jest mocno zahaczony. 
Przed wojną Wilna nie znałem wcale, a te- 
raz, teraz nie wyobrażam _ sobie poprostu 
rozstania z niem. Stosunek mój do Wilna 
jest zdecydowanie uczuciowy. Życzę mu w 

_ dzień mego skromnego jubileuszu wszystkie 
go najlepszego, a przedewszystkiem, żeby 
miało dobry teatr. 

— Co pan nazywa dobrym teatrem? 
— Dobry teatr, mojem zdaniem, jest ta- 

ki, który kładzie nacisk główny nie na to,— 
co gra, ale, jak gra. 

— Chciałbym pozatem, żeby teatr stał 
się dla wilniańek i wilnian koniecznością ży 
ciową, a nietylko rozrywką. 

Przepraszam... Zegarek, niedopite pół- 
czarnej, kapelusz, dowidzenia, Wyrwicz po- 
szedł do teatru. Poszedł, jak co dnia przez 
dziesięć i pół lat pracy w Wilnie. 

Artyści wogóle lubią wojaże i zmieniają 
teatry, jak role, ale Karol Wyrwicz upodo- 
bał sobie Wilno i siedzi w niem i słusznie 
robi, bo Wilno upodobało sobie Wyrwicza. 
Można wykrzyknąć patetycznie: Któż go 
nie zna! — A wykrzyknik ten — to fakt 
nie reklama. Znają go wszyscy — tego 
świetnego artystę i reżysera. Znają i po- 
dziwiają nietylko na scenie, ale w życiu, peł 
nem zapału i pracy. On ciągle coś robi: to 
koncerty i przedstawienia amatorskie orga- 
nizuje na rzecz opiek rodzicielskich w gim- 
nazjach, to biegnie do „Ogniska* kolejowe- 
go, w Radjo feljetony wesołe i „Kącik dla 
panów*, to w jakim Komitecie dobroczyn- 
nym wypływa jego nazwisko, w pracy spo- 
łecznej. Jak była w Wilnie powódź — to ją 
Wyrwicz likwidował koncertami na rzecz 
poszkodowanych; jak jest w Wilnie Komi- 
tet do Walki z Bezrobociem — to Wyrwicz 
walczy z bezrobociem. Dużo dobrego zro- 
bił ten człowiek i dla teatru i nie dla tea- 
tru i niech tu kto powie, że mu się ten ob- 
chód jubileuszowy nie należy!! — Należy 
Się, jak amen w pacierzu, a będzie tak: w 
sobotę, dnia 16 kwietnia 1932 r., w Lutni, w 
Sztuce Cavaillet'a i Fleurs'a „Miłość czu- 
Wa“, a po sztuce... po sztuce zobaczymy. 

w 

w 

į į 

DRISITODKTIBONĖS 
PIĄTEK 

Dziś 4 5 

Anastszji 
jatro 

Benedykta 
RWANDNYOAOCIOCE 

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

z dnia 14 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średna: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwegi: pachmurno. 

  

Wscnód słońca g. 5.03 

Zachód słońca g. 18.58 

  

+9. 

  

MIEJSKA 
— Przed otwarciem lombardu miej- 

skiego. Komunalna Kasa Oszczędności 

wydelegowała do Warszawy nowomia- 

nowanego dyrektora lombardu miejs- 

kiego p. Umiastowskiego, w. celu u- 

možliwienia mu zorjentowania się w 

urządzeniu tamtejszego zakładu zasta- 

wowego. 
Otwarcia lombardu w Wilnie nale- , 

ży się spodziewać w pierwszych dniach 

maja. | : 
— Bezrobotni rzemieślnicy. Kry 

podarczy dał się we znaki również i rz 

słu wileńskiemu, czego dowodem może pe- 

służyć liczba zarejestrowanych bezrobotnycii 

rzemieślników. W obecnej chwili w ewiden- 

cji P. U. P. P. 'znajduje się 1627 rzemieślni- 

ków, pozostających bez pracy. 3 : 

— Nowe obligacje pożyczki angiel- 

skiej. Po kilkudniowym pobycie opuś- 

cił Wilno, radca min. skarbu, p. Mohl. 

Podczas narad, odbytych z jego u- 

działem, postanowiono przyśpieszyć 

wydanie nowych obligacyj skonwerto- 

wanej pożyczki angielskiej, które WO- 

bec tego ukażą się na rynku londyń- 

skim już w drugiej połowie maja br. 

— Akcja o tańszą elektryczność-— 

Dowiadujemy się, że organizacje, które 

wszczęły akcję o potanienie elektrycz- 

ności, ponownie mają zwrócić się do 

magistratu z zapytaniem o stanowisko 

w tej sprawie czynników miejskich. 
— Niechlujstwo stróżów. Komisja sani- 

tarna magistratu lustrowała mieszkania do- 

zorców domowych, znajdując większość :ch 

w stanie poniżej krytyki. Winni są temu pize 

ważnie sami dozorcy, odznaczający się bra- 

kiem zrozumienia hygjeny i potrzeby utizy- 

mywania mieszkań we względnym porządku. 

Sporządzanie protokułów na właścicieli do 
mów, jako odpowiedziałnych za niechlujstwo 

stróżów, należy złożyć na karb niezrozumie- 
nia przepisów, zbiurokratyzowanych rewi- 
dentów. 

Trudno jest karać właściciela domu, dla- 
tego, że pracujący u niego stróż jest mao 
kulturalny i nie chce przydzielonej mu izby 
utrzymywać w elementarnej czystości. * 

— Dochodzenie w sprawie kina 

miejskiego. Komisja miejska, wyłonio- 

na w celu zbadania gospodarki kina 

NASIONĄ 
z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
dych oraz nssiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

JEDYNY WYSTĘP ALEKSANDRA 

UNIŃSKIEGO, LAUREATA KONKUR- 

SU SZOPENOWSKIEGO. 

Sensacyjna, zwłaszcza dla Świata 
muzycznego wiadomość, nadeszła 
wczoraj do Wiłna. Jak się dowiaduje- 
my, dyr. Zbigniew Smiałowski, który 
zorganizował już cztery koncerty lau- 
reatów konkursu szopenowskiego, cie- 
szące się niebywałą frekwencją, otrzy- 
mał dziś od pianisty Aleksandra Uniń- 
skiego telegram z zawiadomieniem, iż 
grać będzie w Wilnie we wtorek dnia 
26 kwietnia b.r., Aleksander Uniński 
zaobyły jak wiadomo, na Konkursie 
Szopenowskim pierwszą nagrodę, prze 
znaczoną przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w kwocie 5 tys. zł. 

Koncert Unińskiego odbędzie się nie 
w teatrze Wielkim na Pohulance, jak 
koncerty innych laureatów, lecz w sali 
teatru „Lutnia. Uniński grać będzie 
nietylko Szopena, lecz również utwory 
innych kompozytorów. е 

  

  

  

  

jaśniony sposób. 

brunet, oczy ciemne, wzrost Średni 

We wtorek dn. 12 b. m. zginął chłopiec w wieku lat 12 

nazwiskiem WITOLD KI SŁOWSKI 

Chłopiec przybył do Wilna z ojcem i w czasie bytności tegoż 
w aptece, przy ul. Ostrobramskiej (pod „Łabędziem*) znikł w niewy- 

RYSOPIS ZAGINIONEGO: 

kurtkę z piuszowym rudym kołnierzem, buty Z chalewami, czapka 
maciejówka z sukiennym Haszkiem. 

_ Na Jednym z policzków strup po wrzodzie. 
Ktokolwiek wiedziałby coś o zaginionym, proszony jest o doniesienie 

do najbliższego posterunku policji. 

ze wsi Šiizuny | 
gm. Solecznickiej. 

dla jego wieku, ubrany w czarną 

  

Najlepiej zabezpiecza na lato 

sprowadzone 
zapach nie. plami ubrania. 

  

  
  

UWADZE GOSPODYŃ! 
futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie dlugich lat 

lo Polski, okazały się całe I 

A TOL tępi również radykalnie robactwo: kwy. prusa 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na wieża SE Pk е 
dany przez sily naukowe i uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Kato! sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. | 

Przedstawiciel H. WOJTXIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

nietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

   p. W Polsce Kato!   
  

SŁ Owo 

NIKA 
miejskiego i zarzutów, stawianych w 
związku,z tem ławnikowi Łokuciewskie 
mu, zakończyła definitywnie swe prace. 
Szczegółowe. sprawozdanie ma być 
złożone na najbliższem posiedzeniu Ra 
dy miejskiej, wyznaczonem na 21 lub 
25 bm. 

Jak słychać, komisja stwierdziła, że 
faktycznie ceny nabywanych filmów 
były niewspółmiernie wysokie i w ża- 
dnym wypadku nie odpowiadały usta- 
lonej wartości. Świadczy to ujemnie o 
prowadzonej gospodarce i lekkomyśl- 
ności przy zawieraniu umów. 

Czy miały tu miejsce nadużycia, 
wyjaśni prowadzone jeszcze śledztwo 
policyjne, zainicjowane w międzyczasie 
przez władze prokuratorskie. 

— Pochody w dniu 1 maja. Miejscowy 

komitet P. P. S. omawiał już sprawę urzą- 

dzenia w dniu 1 maja pochodu przez ulice 

miasta. Ostatecznej decyzji jeszcze nie pow- 

zięto. Rozlegają się głosy w łonie samej par- 

ti, rezygnujące wogóle z pocliodów ulicz- 

nych, ze względu na znikome wpływy wśród 

miejscowych robotników, co przez urządza- 

nie pochodów jeszcze bardziej się uwydatni. 
Bezwzględnymi zwolennikami demonstro- 

wania w dniu 1 maja są naturalnie bundowcy 

OSOBISTE 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

legratów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał 
dziś na kilka dni w sprawach służbowych z 
Wilna. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobecno 
i p. prezesa Żuchowicza objął w zastęp- 

stwie naczelnik wydziału w V st. sł. p. F. 
Babicki. 

SĄDOWA 
— Nowe władze zrzeszenia sędziów i pro 

kuratorów. Na onegdajszym, ogólnopolskim 
zjeździe delegatów Zrzeszenia sędziów i pro- 
kuratorów, wybrano m. in. i nowy zarząd 
wileńskiego Zrzeszenia w następującym skła- 
dzie: J. Janicki — wice-prezes S. Okr. w 
Wilnie, M. Łubkowski — prezes S. Okr. w 
Pińsku, St. Szaniawski — prokurator S. Okr. 
w Grodnie i S. Parczewski — wice-prokura- 
tor S. Apel. w Wilnie. 

  

    

SZKOLNA 
„ — Uźział młodzieży szkolnej w pochodach 
Dotychczasowy masowy udział młodzieży 
szkolnej w różnych pochodach i uroczystoś- 
ciach, narażał jedynie młodzież, s i 
młodszą, na przemęczenie, a nieraz i za 
rowania. Kuratorjum szkolne zarządziło za- 
tem, by na wszelkie uroczystości i pochody 
wysyłane były wyłącznie poczty sztandarowe 

— Ferje w szkołach żydowskich. W szko- 
łach średnich, do których uczęszcza wyłącz- 
nie młodzież żydowska, z racji świąt Paschy, 
nastąpi przerwa w lekcjach od 19 do 30-go 

ietnia włącznie. 

AKADEMICKA 
—- Nadzwyczajne walne zebranie Zrze- 

szenia Asystentów USB w Wilnie odbędzie 
się w poniedziałek dnia 18 kwietnia rb. o 
godz. 19-ej a w razie braku quorum dru 
gie walne zebranie o godz. 19,30 w II sali 
gmachu głównego z następującym porząd- 
kiem obrad: 

1) odczytanie protokułu z ostatniego 
walnego zebrania; 2) wybór delegatów na 
nadzwyczajny zjazd Związku Stowarzyszeń 
Asystentów; 3) sprawy mieszkaniowe; 4) — 
wolne wnioski. 

‚ — Sobótka w Salonach Ogniska Akade- 
mickiego odbędzie się dnia 16 kwietnia br.— 
Początek o g. 21. Gra trio akademickie. — 
Wstęp I zł. (dla gości 2 zł. 50 gr.). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 b. 

m. w lokału przy ul, Przejazd 12 odbędzie się 
LXXVII zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. * „Początek o godz. 19 m. 30. Na porząd 
ku dziennym zagadnienie konieczności akcji 
porozumiewawczej polsko-litewskiej w dobie 
obecnej. Zagajenie wygłosi p. redaktor Lud- 
wik Abramowicz. Wstęp dla członków. Go- 
scie mają prawo wstępu wyłącznie za zapro- 
żeniami piśmiennemi. Zaproszenia można u- 

zyskiwać u kanclerza Klubu p. Wacława Pac- 
Pomarnackiego, telefon 16—90. 

— Komunikat Związku Pań Domu. W pią 
tek dnia 15 kwietnia o godz. Twiecz. w sali 
gimnazjum Lelewela odbędzie się zebranie 
Zw. Pań Domu, na którem profesor Jan Mu- 

szyński wyglosi odczyt p. t.: „Zioła leczni- 
cze i kuracje ziołowe”. Wstęp dla członków 
bezpłatny. Goście (za opłatą 50 gr.), mile 
widziani. 

RÓŻNE 
— Dełegat Ligi Narodów w Wilnie. W 

związku z pobytem w Polsce, spodziewany 
jest przyjazd do Wilna przedstawiciela Ligi 
Narodów, zastępcy szefa sekcji hygieny, dr. 
Baudreau. 

Interesuje się on przeważnie epidemjolo- 
gią i w tej mierze prowadzi badania na te- 
renie Polski. 2 

— Rzemiosło wileńskie a budżet m. Wil- 
na na rok 1932 — 33, Dnia 11 kwiet- 
nia rb. odbyła się w Izbie Rzemieślniczej w 
Wilnie konferencja przedstawicieli branży 
mięsnej, poświęcona rozpatrzeniu prelimina- 
rza budżetowego m Wilna na rok 1932 — 
33. Rozpatrywane były szczegółowo pozy- 

cje dotyczące — stacji kontroli mięsa, oraz 
rzeźni miejskiej. 

Okazało się, że pomimo znacznego spad 
ku cen na mięso, dochodzącego przy niektó 
rych rodzajach do 47 proc. opłaty pobiera- 
ne tak na rzeźni miejskiej, jak i na stacji 
kontroli mięsa, nie uległy zmianom prawie 
żadnym i nadal pozostają niezmiernie wy- 
górowane. 

{ Szczególnie rzucają Się w oczy niepropor 
cjonalnie wysokie opłaty, pobierane na sta- 
cji kontroli mięsa, która jest instytucją uży 
teczności publicznej i w zasadzie nie. po- 
winna przynosić zysku. W preliminarzu bud 
sid w zaś a rok 1932 — 33 przewiduje 

z tego źródła czysty zysk ści 91017, b ysty zysk w wysokości 

Rzeżnia miejska, jako przedsiębiorstwo 
powinna oczywiście dawać pewien umiarko 
wany zysk. Zysk ten jednak powinien być 
wykałkulowany racjonalnie. Tymczasem na 
rok 1932 — 33 preliminowano czysty zysk 
w rzeźni w wysokości 291,104, zł. 

Oczywiście, że taki stan rzeczy wzbu- 
dził zaniepokojenie wśród zebranych przed 
stawicieli rzemiosła rzeźnickiego. Konferen- 
cja postanowiła zwrócić się do Izby Rze- 
mieślniczej: z prośbą 0 opracowanie odpo- 
wiednich uwag i do preliminarza budżetu 
miejskiego. 

„_ Wnioski te zostaną złożone już w naj- 
bliższym czasie w magistracie, oraz w Wo- 
jewództwie. 

— Klub Sportowy Rodziny Wojskowej 
podaje do wiadomości, że po dłuższej przer 
wie zostały wznowione lekcje gimnastyki 
szwedzkiej. Ćwiczenia odbywają się w Sali 
Ośrodka Wychowania Fizycznego przy ul. 

      

        

     

    

  

Do obrońców Wilna! 
W związku z podanemi swego cza- 

su w prasie wiadomościami o projek- 
towanym na dzień 16 i 17 bm. Zjeździe 
b. obrońców Wilna i żołnierzy Litwy 
Srodkowej, podaje się do wiadomości, 
że wobec nagłego zgonu śp. gen. Mok 
rzeckiego, zjazd ten w powyższym ter- 
minie nie odbędzie się. Nowy termin 
zjazdu zostanie podany osobno. | 

Zebranie organizacyjne w sprawie 
ustalenia nowego terminu zjazdu, wy- 
boru zarządu Związku, oraz zatwier- 
dzenia statutu odbędzie się w dniu 17 
bm. o godzinie 11-tej w sali konieren- 
cyjnej Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego. Osoby zainteresowane w tej 
sprawie, proszone są o łaskawe punktu 
alne przybycie. 

Komitet organizacyjny. 

OKRĘGOWA KONFERENCJA SPÓŁ- 

DZIELNI SPOŻYWCÓW W WILNIE 
W niedzielę dnia 17 kwietnia br. odbę- 

dzie się o godzinie 10 rano w lokalu oddzia- 
łu Związku Spółdzielni Spożywców R .P. w 
Wilnie (Zaułek Rossa 3) Okręgowa Konfe- 
rencja Wiosenna Spółdzielni Spożywców 
okręgu wileńskiego. 

Porządek dzienny obrad konferencji o- 
bejmować będzie sprawy następujące: 

1) odczytanie uchwał  powzietych w 
sprawach gospodarczych na wiosennej kon- 
ierencji w r. ub. . 

2) sprawozdanie z działalności Związku 
„Spolem“ i miejscowego oddziału w roku 
1931. 

3) stan gospodarczy spółdzielni w okrę- 

  

gu. 

2 4) sprawozdanie z dzialalnošci rady okrę 
gowej i wybory rady. 

5) sprawa ustalenia i ujednolicenia a- 
sortymentu towarowego w spółdzielniach w 
okręgu i wybór odnośnej komisji. 

6) sprawy bieżące. 
W obradach konierencji udział swój za- 

powiedział b. prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej; pan profesor Stanisław Wojcie- 
chowski, najbardziej znany i zasłużony 
działacz na polu spółdzielczości spożywców 
w Polsce. 
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PODZIĘKOWANIE 

na czele, Panu Wojewodzie Wileńskiemu Beczkowiczowi, Panu Gene- 
rałowi Skwarczyńskiemu, Panu Pułkownikowi Błockiemu, Przedstawi- 
cielom Władz i Urzędów, oraz Panu Porucznikowi 
Panu Radziszewskiemu i wszystkim tym, którzy wyrazili swe współ- 
czucie Rodzinie i okazali pomoc w zorganizowaniu ostatniej posługi 

Generałowi Stefanowi Mokrzeckiemu 
Składa Serdeczne Bóg zapłać 

E. ks. Biskupem  Michalkiewiczem 

Ankunowiczowi i 

  

  

UCIECZKA FACHOWCÓW Z SOWIETÓW 
WILNO. W ostatnich dniach przez 

Stołpce pociągiem moskiewskim, uda- 
jącym się przez Warszawę do Paryża, 
przejechała 99 inżynierów cudzoziem- 
ców, którzy opuścili granice Rosji so- 
wieckiej. Charakterystycznem jest, iż 

inżynierowie ci byli niejako eskortowa- 
ni przez dwóch urzędników  sowiec- 
kich, należących do poselstwa Z. S. R. 
R: w Berlinie, gdyż dygnitarze ci ani 
na krok nie odstępowali cudzoziemców 

Perypetje aprowizacyjne w M ńszczyźnie 
SPROWADZAJĄ ZBOŻE NA ZASIEWY. RABUNKI MNOŻĄ SIĘ. 

WILNO. Z pogranicza donoszą, iż 
na terenie Białorusi sowieckiej czynio- 
ne są przygotowania do wiosennych za 
siewów. Z Mińska i innych miast. przy- 
bywają na prowincję traktory, maszytiy 
rolnicze, oraz autami zwozi się zboże 
do składów poszczegółnych  kolekty- 

wów. Dnia 10 bm. w pobliżu Siełiszcze 
koło Łohojska został obrabowany tran- 
sport zboża w iłości trzech aut cięża- 
rowych. Rabunku dokonała grupa głod 
nych włościan, grasujących po więk- 
szych drogach państwowych. 

Echa porwania Leibowicza 
ARESZTOWANIE 

WILNO. Wczoraj rano nadeszła ze 
Smorgoń wiadomość, że został tam a- 
resztowany herszt szajki „Złotego 
sztandaru”, Zelik Lewinson, organiza- 

tor porwania syna właściciela lombar- 
au „Kresowja” w Wilnie — Lejbowi- 
cza. 

Głowa boli — 
a ja nie mam oryginalnej Aspiriny ... 
Piekło na ziemi. 

Przeciwko bólom głowy, zębów i kończyn, przeciwko reumałyzmowi, grypie 
i wogóle wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 
tabletki Aspirin. Na każdej tabletce i na każdem opakowaniu (po 20 lub 
6 tabietek) znajduje się krzyżowy napis BAYER, który stanowi markę 
ochronną oryginalnej Aspiriny. 

  

Łudwisarskiej w poniedziałki i czwartki od 
godz. 5 — 6 wieczór. Panie członkinie, oraz 
sympatyczki zechcą się zapisywać w godzi- 
nach ćwiczeń w lokalu Ośrodka Wydz. Fiz. 
lub w sekretarjacie Rodziny Wojskowej (ul. 
Mickiewicza 13), w poniedziałki i czwartki 
od godz. 5 — 7 wieczór. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera sztuki „Pod falami* — na 

Pohułance. Dziś, w piątek 15 kwietnia o g. 
8 w. po raz pierwszy ukaże się interesująca 
sztuka współczesna Jana Adolfa Hertza „Pod 
ialami“, w režyserji H. Zelwerowiczowny.— 
Sztuką ta dzięki interesującej i aktualnej treś- 
ci — cieszyła się wielkiem wzięciem na wielu 
scenach, odnosząc w Warszawie ostateczny 
sukces; aby w końcu zawitać do Wilna, 
gdzie napewno długo cieszyć się będzie na- 
leżnem uznaniem i powodzeniem. W „Pod 
Talami* weźmie udział świetny artysta A. 
Różycki, który sztuką tą zamknie cykl goś- 
cinnych występów w Wilnie. Resztę obsady 
stanowią: pp. Brenoczy, Zelwerowiczówna, 
Gliński, Budzyński, Janina Skrobecka (pierw- 
szy występ), Ładosiówna, Zielińska i inni. 
Piękne dekoracje skomponował Wiesław Ma 
kojnik. Jutro, w sobotę 16 bm. o godz. 8-ej 
w. „Pod falami". = 

— Jutro, uroczysta premjera w Lutni. — 
Dziś, w piątek 15 kwietnia próba generalna 
sztuki „Miłość czuwa”. — jutro, w sobotę 
16 bm. o 'g. 8-ej w. odbędzie się uroczy- 
ste przedstawienie, urządzane z okazji 10-le- 
cia pracy artystycznej w Wilnie — lubianego 
i cenionego artysty i reżysera Karola Wyr- 
wicz-Wichrowskiego, który na dzień swych 
uroczystości przygotował wesołą, pełną hu- 
moru komedję Caillavet'a i Fleurs'a, „Miłość 
czuwa”, odtwarzając w niej jedną z ról głów 
nych. Po przedstawieniu w górnych salonach 
hotelu George'a odbędzie się bankiet, na któ- 
ry bilety, zaproszenia oraz wszelkich infor- 
macyj udzielają kancelarje Teatrów Pohulan- 
ka i Lutnia. — jutro, w niedzielę 17 bm. o 
g. 8-ej wiecz. po raz drugi „Miłość czuwa”. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Słomkowy kapelusz* — na Pohulance 

W niedzielę 17 kwietnia o godz. 4-tej pp. 
odegrany zostanie barwny, roztańczony i roz 
śpiewany wodewil Labiche'a „Słomkowy ka- 
pelusz*, wprowadzając nas w niesamowicie 
wesoły nastrój Paryża. Ceny miejsc popołud- 
niowe. 

— „Вебеп“ м Teatrze Lutnia. W niedzie- 
lę 17 kwietnia o godz. 4-tej pp. jedyny i o- 
statni raz jako popołudniówka, ukaże się pel- 
na porywającej młodości i słonecznej pogody 
komedja Vebera „Bęben*, w której Antoni 
Różycki święci zasłużone tryumfy. — Ceny 
miejsc popołudniowe 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mau- 
zyki Współczesnej. W niedzielę dnia 17 kwie 
tnia r.b. w lokalu Związku Zawodowego Li- 
teratów (Ostrobramska 9) odbędzie się au- 
dycja Polskiego Towarzystwa Muzyki Współ 
czesnej przy udziale p. Heleny Dal (sopran), 
p. Adeli Bay (fortepian) i p. Alberta Katza 
(wiolonczela). W programie utwory Debus- 
sy'ego, Ravela, Respighi'ego, de Falla i in- 
ne. Początek punktualnie o godz. 8 wiecz. 

AAS CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Aniołowie piekła. 

Hollywood: Miłostki Jaśnie Pani. 
Casino: X-27 (szpieg). 

Pan: Pat i Patachon w konkurach. 
Stylowy 1rader Horn. 

Światowid Trader Horn. 

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Co to za panie? P. Roman Chu- 

lewicz (Litewska 6) zawiadomił poli- 
cję, że okradziono go. Zabrano srebrną 
papierośnicę, oraz inne drobne przed- 
mioty. 

Kiedy to się stało? W jakich oko- 
licznościach? — Pan Chulewicz zmie- 
szał się nieco. Stwierdził tylko, że mie- 
szkanie było niezamknięte. 

Ale potem okazało się, że p. Chu- 
Jewicz miał gości: były to dwie panie: 
Zofja Andrzejewska i Wanda Podlew- 
ska. Każda z nich zabrała sobie jakiś 
drobiazg na pamiątkę. 

— FOTOGRAF ZATRUŁ SIĘ RYBA. Po 
spożyciu kupionej na targu ryby, zasłabł na- 
gle właściciel zakładu fotograficznego przy 
ulicy Wielkiej p. Siemaszko. Wezwany lekarz 
stwierdził zatrucie, lecz wobec odmowy cho- 
rego przewiezienia go do szpitała, pozostawił 
go w mieszkaniu pod opieką rodziny. 

— Przerwana korespondencja. Bo- 
lesław Hołowaniec, ze wsi Wiluńce, 
gminy kozłowskiej, zarabiał na życie 
pisaniem listów z pogróżkami. Polega- 
lo to na tem, że zwracał się anonimo- 
wo do któregoś z sąsiadów: jeżeli do 
dnia takiego to nie złożysz w takiem 
to miejscu tej a tej sumy — chata two- 
ja zostanie spalona, albo umrzesz na- 
głą śmiercią. 

Według tego szablonu układał Bo- 
lesław Hołowaniec zazwyczaj korespon 
dencję. I dawała ona wyniki, albowiem 
sąsiedzi Hołowańca odznaczali się ła- 
twowiernością i pokorą. 

Ale Aleksander Tomaszewicz obu- 
rzył się. Jakto? żądać 200 złotych w 
gotówce? Na takie ciężkie czasy? — 
Tomaszewicz na umówione miejsce it- 
dał się nietylko osobiście, ale sprowa- 
dził policję. Hołowaniec musiał na dłuż 
szy czas przerwać korespondencję. 

— Nemik kradnie kury. W nocy z dnia 13 
na 12 bm. na gorącym uczynku usiłowania 
kradzieży kur ze składu, mieszczącego się w 
domu Nr. 53 przy ul. Archanielskiej, został 
zatrzymany znany zawodowy złodziej, Szy- 
mon Nemik (Archanielska 46). 

— Włamanie do hurtowni. Do skła 
du hurtowego kupców chrześcijan w 
Wilnie, mieszczącego się przy ul. O- 
strobramskiej Nr. 25, dostali się zło- 
dzieje i wynieśli 2 worki cukru, łącznej 
wartości 450 zł. 

— UTONIĘCIA. W rzece Berezyn- 
ce koło wsi Biała znaleziono trupa męż 
czyzny w wieku średnim. Przeprowa- 
dzone dochodzenie ustaliło, iż jest to 
Jan Skorupski, który utonął podczas 0- 
statniej powodzi. 

Również znaleziono trupa 36-letnie 
go Adama Pirajeca, mieszkańca wsi 
Suszarnia gm. olbromskiej, który w 
pierwszej połowie marca w tajemniczy 

sposób zaginął. Pirajec widocznie po- 

  

  

HERSZTA SZAJKI. 

Jak wiadomo, w czasie likwidowa- 
nia szajki — Lewinson wraz z bandy- 
tą Krawcem, zdołał uniknąć aresztowa- 
nia. Krawca w kilka dni potem ujęto. 
Jedynie Lewinson pozostawał na wol- 
ności. 

Obecnie wyszło na jaw, że po u- 
cieczce z. Wilna, przedostał się on do 
Smorgoń, gdzie ukrywał się przez cały 
czas u znajomych. 

Traf zrządził, że przechodząc ulicą, 
spotkał się z agentem policji, który go 
znał z odbitek fotograficznych, roze- 
słanych wraz z listami gończemi. 

Aresztowany bandyta nie stawił о- 
poru i dał się odprowadzić do policji. 

W dniu dzisiejszym Lewinson prze- 
transportowany ma być do Wilna dia 
dalszego śledztwa. Przy tej okazji wy- 
jaśnione być mogą różne okoliczności, 
towarzyszące porwaniu Lejbowicza, a 
dotychczas otoczone niedomówieniami 
poprzednie aresztowanych. я 

Z SĄDÓW 
UNIEWiNNIENIE DYR. DESZA. 

W styczniu rb. przed Sądem Grodzkim w 
Wilnie stanęli: Edward Desz (b. dyrektor 
firmy B-cia Jabikowscy) i Zygmunt. Neufeld, 
działający jako członkowie zarządu i pełno- 
mocnicy węglowej firmy „Tres'*,. oskarżeni 
o sprzedaż towaru (węgia), zastawionego 
przez firmę w lombardzie, jako zastaw udzie- 
lonej pożyczki. Sąd skazał obu oskarżonych 
na karę 6 mies. więzienia. 

Za podstawę tego oskarżenia posłużyło 
zeznanie świadka Antoniego Bejnarowicza, 
który oświadczył, że oskarżeni upoważnili go 
dy zastawienia węgla w lombardzie i zacią- 
gnięcia pod zastaw ten pożyczki. 

Obaj oskarżeni zaapelowali i sprawa zna- 
lazła się na wokandzie Sądu Okręgowego, 
któremu przewodniczył sędzia Pluciński. 

W trakcie przewodu wyjaśniło się, že 0- 
skarżeni udziału w zastawie węgla nie brali, 
że węgiel pozostał na składzie spółki „Tres 

e pieniądze otrzymane z lombardu były u- 
żyte na spłatę pożyczki kolejowej, zabezpie- 
czonej kaucją hipoteczną na domu brata Bej- 
narowicza. 1 

„Obrona dowodziła, że do zastawu węgla 
Bejnarowicz nie był upoważniony, że jeżeli 
dokonał zastawu, uczynił to z nadużyciem u- 
poważnienia, że z punktu widzenia stawy, 
niema zastawu, jeżeli węgiel nie został zło-* 
żony na składzie lombardu, że ponadto o- 
skarżeni nie wiedzieli, jakiego rodzaju zobo- 
wiązanie zaciągnął wobec lambardu Bejna— 
rowicz, przeto nie może być mowy o ukry- 
ciu zastawionego węgla, a to tembardziej, 
że węgiel ten był oddany niejakiej pani Mać- 
kowskiej, która również dała pieniądze na 
ten sam węgiel. x 

W tych warunkach sąd uznał, że wina nie 
została oskarżonym udowodniona, uchylił 
wyrok Sądu Grodzkiego i obu uniewinnił. 

: Obronę wnosili adw.: L. Kulikowski i B. 
Szyszkowski. 

  

OFIARY 
Helena Kozłowska dla studenta U.S.B. 1 zł. 

TTT: II 
pełnił samobójstwo przez utopienie się. 
Gbecnie wody rzeki zwłoki samobójcy 
wyrzttciły na brzeg. 

— BANDA KONIOKRADÓW. Na terenie 
powiatu wilejskiego i mok anskiego zli- 
kwidowano szajkę koniokradów, która gra- 
sowała w gminach tych powiatów. Areszto- 
wano 5 koniokradów z ich hersztem Janem 
Legierowym na czełe. 

-= Wszystko w porządku. Zygmun- 
towi Malkiewiczowi (Antokolska 78) 
skradziono licznik, wartości 150 zł. — 
Malkiewicz zameldował policji, policja 
przeprowadziła dochodzenie, dochodze 
nie dało natychmiastowy wynik: licz- 
nik skradli na spółkę: Aleksander Ko- 
chanowski (Koszykowa 47) i Jan Za- 
wadzki (Młynarska 17). 

Wszystko w porządku: wiadomo, 
co skradziono, kto skradł i adres zło- 
dzieja. Jedno tylko ale — pod wska-. 
zanym adresem nie znaleziono ani Ko- 
cnanowskiego, ani Zawadzkiego, ani 
licznika. 

— Udusiła dziecko. Niejaka Marja Zastrze 
żyńska (SS. Miłosierdzia 11) udusiła swe nie- 
ślubne dziecko i ukrywała się u znajomych 
przy ulicy Trakt Batoregb 70. Policja odna- 
lazła ją jednak, lecz w chwili aresztowania 

Zastrzeżyńska nagle zasłabła i wobec tego 

skierowana została do szpitala. ;
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Lód na rzekach spłynął 
WILNO. Ze wszystkich powiatów 

województwa wileńskiego nadeszły in- 
iormacje, że lód z rzek, znajdujących 
się w Wileńszczyźnie spłynął. Woda na 
wszystkich rzekach wraz z Dźwiną 

stopniowo opada, nigdzie nie zagra- 

żając niebezpieczeństwem. jedynie w 
Wileńszczyźnie stoją jeszcze jeziora. 
įeziora w Brasławszczyźnie, w powie- 
cie święciańskim i wileńsko -trockim, 
ruszą nie wcześniej, niż w początkach 
maja br. 
  

Rawizje U komunistów na prowincji 
WILNO. W związku z aresztowaniami ko 

idunistów w Wilnie, przeprowadzone zostały 

»wniež rewizje i aresztowania na terenie 

województwa wileńskiego. 

mieszkaniach wywrotowców 

    

znaleziono 

Podczas rewizji w 

mnóstwo różnej bibuły komunistycznej i in. 

strukcyj K. P. Z. B. Aresztowano 17 kómu- 

ów, których skierowano do dyspozycji 

z sądowo-śledczych. 

     

Tragedja na granicy 
WILNO. Przedwczoraj wieczorem w re- 

jonie Suchodowszczyzny na teren polski prze 
dostało się 4 włościan oraz 17-letni uczeń 
iwan Małkow z Pleszczenic, który z maika 
i młodszym bratem  przedostawał się przez 
granicę. W czasie "przekraczania granicy ma- 

tka jego oraz brat zostali postrzeleni przez 
patrol sowieckiej straży granicznej. Matka 
tnimo rady usiłowała przedostać się do pierw 
szych rowów granicznych, lecz skutkiem u- 
pływu krwi padła nieprzytomna © kiłka me- 
trów od granicy polskiej i zmarła. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
DWA FILMY BETTY AMMAN. 

Popularna w Polsce aktorka nakręciła w 
Anglji film. p.t. „Miłostki pięknej pani”. An- 
gielski reżyser nie potrafił wyzyskać talentu 
Betty Amman, dając w rozwiekłym i nud- 
nym obrazie naiwną historyjkę o uwodziciel- 
skiej aktoreczce, wystrychniętej na dudka 
przez... mało ponętną i narwaną angielkę. 
O wiele "lepsze ramy znalazła Betty Amman 
w naszym „Niebezpiecznym romansie”, choć 
dużo można obrazowi polskiemu zarzucić. — 
„Miłostki pięknej pani* są filmowo niewy- 
zyskane, zawierają szereg zbędnych i sła- 
bych pod względem artystycznym wstawek. 

Jedynie osoba głównej bohaterki ratowa- 
ła obraz, szczególnie, że wygląda tu ona 
nadzwyczaj efektownie i z równym skutkiem 
zawraca w głowie angielskim lowelasom, 
jak polskiemu widzowi. 

Mniej zarzutów budzi film drugi, w któ- 
rym również widzimy Betty Amman. Mowa 
o „Hadži Muracie“. Jest to przedewszyst- 
kiem popis doskonałego aktora Iwana Moz- 
żuchina. Obok niego i Lil Dagover utrzymu- 
je się na wysokim poziomie gdy Betty 
Amman w roli tancerki Zairy. Całość tego 
filmu, aczkolwiek rozwiąząnego nieco kon- 
wencjonalnie, pozostawia wrażenie dzieki 
staranności wykonania, a przedewszystkiem 
dzięki niezrównanej grze zespołu. Tad. C. 

NOWY FILM POLSKI 

Będzie nim romantyczny obraz o histo- 
tycznem podłożu p. t. „Księżna Łowicka”. 
Dzieje pięknej Polki Joanny Grudzińskiej i 
W. Ks. Konstantego zaczerpnięte z powieści 
W. Gąsiorowskiego, dostarczyły tematu do 
scenarjusza. W realizacji filmu posługuje się 
reżyser M. Krawicz materjałem muzealnym, 
aby obraz nie stracił nic ze swej bezpośred- 
niości historycznej. 

Jak wypadnie obraz na ekranie, przy- 
szłość pokaże. Obecnie wyrazić należy uzna 
nie polskiej wytwórczości, która powoli roz- 
szerza zakres swego działania. — „Ksiežnę 
Lowicką“ nakręca ta sama wytwórnia 
„Blask”, która zrealizowała „Janka  muzy- 
kanta* i „Dziesięciu z Pawiaka. (c) 

OPERETKI I NIEOPERETKI 
„Bomby nad Monte Carlo“ w „Šwiatowi- 

dzie“ nie są przeciež tak straszne, jak się 
na pierwszy rzut oka wydawać może. Choć- 
by dlatego, że raz już w Wilnie bomby te 
wybuchały, a powtóre ze względu na miłą 
sprawczynię całego zajścia, doskonałą м - 
mach operetkowych Sari Moritzę. — Potra- 
fila ona oczarować nietylko kandydata na 
starego kawalera Hansa Albersa, lecz wszyst 
kich, którzy perypetjom romansowym mło- 
dej królowej i zadzierżystego kapitana przyj 
rzeć sę zechcieli. — Eryk Pommer, jako 
twórca operetek filmowych, ma w tym kie- 
runku „nabitą rękę" i umie bawić publicz- 
RoŚC. 

Operetkę, ale o innem podłożu ogląda- 
my w „Lux'ie, gdzie „Rio-Rita* podobać się 
nioże chyba tylko ze względu na miłą i nie- 
zapomnianą imitatorkę Douglasa Fairbanksa 
„Córkę Zory* — Bebe Daniels. Pozatem о- 
braz jest źle sfilmowanym teatrem z nad- 
mierną ilością śpiewu, ciasnemi dekoracjami 
i „robionym” meksykańskich nastrojem. 

Kto się chce trochę pośmiać, zobaczyć 
powinien jak „Buster się żeni* w „Hollywoo- 
dzie“. — Nie jest to najlepszy obraz Buster 
heatona, może ze względu na ubóstwo ga- 
g'ów, tych motorów Śmiechu, któremi poru- 
sza się publiczność Tem niemniej jednak 
świetne są partje z „lekcją miłości” i pojęt- 
rym uczniem. Całość mocno naiwna, jak 
pewien gentleman określił „durnowata”. Bo- 
later daje świetne popisy wygimnastykowa- 

      OMEKSIĄZKU | 
Maciejewski józef. — Zbiór zadań z elek- 

tryczności. Zakres klasy 8-ej szkół średnich 
ogólnokształcących. Stronie 112, w tem tab- 
lic fizycznych 10. 

Zbiór zadań z elektryczności obfituje w 
zadania dobre, ciekawe i pouczające; dzię- 
ki znacznej liczbie wszystkich zadań (402) 
pozwala każde zagadnienie oświetlić wielo- 
stronnie. Zadania nie przedstawiają zbytnich 
trudności i ułożone są systematycznie. 

Zbiór zadań z elektryczności uzyskał a- 
probotę wstępną Min. WR. i OP. 

j. Wąsowicz. — „Jak powstaje mapa 
szkolna*. Bibljoteka Geograficzno - Dydak- 
tyczna. Zeszyt 6-ty. Książnica - Atlas — r. 
1932. 

Młodzież współczesna odnosi się z dużą 
ciekawością do wiadomości technicznych 
to też odniesie się z zainteresowaniem do 
reprodukcji kartograficznej. Ułatwi jej to ma 
1а — а treściwa broszurka wydana stara- 
niem Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geo- 
grafji gdzie opisano prace konceptowe, ry- 
sunkowe i reprodukcyjne, niezbędne przy 
wydaniu jakiejkolwiek mapy ze szczególnem 
uwzględnieniem metod, stosowanych w 
lwowskich zakładach kartograficznych Książ 
nicy - Atlasu. 

A. Rapaport. — „Słownik grecko - pol- 
ski* do wyboru z pieśni Homera. Książnica- 
Atlas — Lwów, 1932. 

Słownik uwzględnia szkolne wydanie Ilja- 
dy i Odysei. Obok wyjaśnień leksykalnej 
natury znajdujemy w nim i wiele objaś- 
nień egzegetycznych, zaczerpniętych z ko- 
mentarzy do pieśni Homera. Ze szczególną 
starannością podane są wyjaśnienia z dzie- 
dziny przyrody, geografji, etnografji, rze- 
miosła i żeglugi. 

Dodatek do słownika zawiera teorję bu- 
dowy okrętów z polskiem słownictwem ma- 
rynarskiem oraz szereg ilustracyj z objaśnie- 
niami. 

H. G. Welis. - The Country of the Blind. 
Książnica Atlas 1932. 

Dziełko, przystosowane 
gów szkolnych i pedagogicznych, zawiera 
starannie opracowany słowniczek - komen- 
tarz objaśniający treść i ważniejsze zjawi- 
ska językowe i podający wymowę wedle 
przyjętego w szkołach doskonałego systemu 
głosowego prof. Benniego, zawiera ponadto 
pytania, ułatwiające dokładniejsza analizę 
treści. 

nia, co stoi poza treścią i jest stałym piu- 
sem iilmów Keatona. 

Inny rodzaj filmu dało „Kino Miejskie" 
„Cudza narzeczona”, — to wprawdzie nie 
popis Marleny Dietrich, lecz jej film z cza- 
sów przedsternbergowskich, ale równeż nie- 
zły. Treść salonowo-sensacyjna z wpiecio- 
nym tu i ówdzie sex-apel'em rozpada się na 
dwie części. Marlena Dietrich zjawia się do- 
piero w drugiej, jako dziewczyna nie znają- 
ca słodyczy życia. Ciekawie wypada porów- 
nanie gry jej z filmów nowszych, reżyserowa 
nych przez Sternberga i w obrazie dawniej- 
szym. Jest ona mniej wampirowata, choć 
zasadnicze cechy — nieruchomość, zapatrze- 
nie się w jakąś dal, ruchy — są już te sa- 
me; choć zmatowane przelotnym uśmiechem, 
łagodniejszym gestem. — Z tego względu 
„Cudza narzeczona” jest ciekawa. — Kopja 
obrazu jest porządnie zniszczona. Szkoda, 
bo to osłabia wrażenie, które film ten wy- 
wołuje. Rozwiązanie końcowe dobre, lecz 
zbyt rozwleczone i' naiwne w wykonaniu. 

Tad. C. 

jest do wymo-. 

SPORT 
SPORTOWE IMPREZY „SŁOWA* 
Doceniając ogromne znaczenie sportu we 

wszystkich jego przejawach, redakcja nasza 
podjęta myśl zorganizowania dwóch wiel 
kich imprez sportowych: drużynowego 
biegu na trasie 2700 m. i turnieju tenisowe 
go z wyrównaniem panów, obydwie o pu- 
har przechodni. 

Mówimy— „„wielkich imprez”, gdyż rze 
czywiście obydwie te imprezy tak z racji 
ilości uczestników, jak i zainteresowania, 
jakie budzą w Wilnie, wysunęły się na czo- 
ło imprez sportowych. Wiedzą o tem wszy- 
scy interesujący się sportem wileńskim. 

W bieżącym roku imprezy te znów za- 
pewne tworzyć będą clou sezonu, a że od- 
będą się już niedługo, pozwolimy sobie 
przypomnieć bodaj pobieżnie ich przebieg 
oraz zwycięzców. 

Rok 1927. Pierwszy bieg. Ponad stu za- 
wodników na starcie. Publiczności wzdłuż ca 
lej trasy roje. Zwycięża indywidualnie Sido- 
rowicz (AZS), drużynowo Pogoń. 

Rok 1928: Znów zwycięża Sidorowicz, 
drużynowo 3 p. sap. llość zawodfików nie- 
co mniejsza. 

Rok 1929. Osiemdziesięciu sześciu zawod- 
ników. AZS. nie startuje. Taśmę przerywa 
Halicki (Pogoń), którego klub zwycięża dru 
żynowo.. 

Tegoż roku rozpoczyna się turniej teni- 
sowy z wyrównaniem panów. Zainteresowa 
nie znaczne, ale... zawodników zgłoszonych 
niewielu. Puhar zdobywa Mokrzecki. 

Rok 1930. W biegu drużynowym sape- 
rzy walczą z Sokołem, zwyciężając nieznacz 
nie. Indywidualnie znów niepokonany Sido- 
rowicz, teraz już sława, czołowy średniody- 
stansowiec polski. Na kortach znacznie więk 
szą ilość zgłoszonych zwodników. Puhar 
»rzechodzi do rąk R. Jankowskiego. 

Rok 1931. Do biegu zgłoszone drużyny 
zamiejscowe ze znanemi „asami* na czele. 

Lida i Białystok. W rezultacie Sidorowicz 
gromi asów, a drużyna Sokoła zabiera pu- 
har. Przez szereg lat jest ona na Il-giem miej 
scu, wreszcie zwycięża. 

Na kortach tłok. Trzydziestu „ośmiu za- 
wodników. Puhar zdobywa Grabowiecki, — 
który, znudziwszy sobie rolę hendicap'era 
(z której wywiązywał się świetnie, ku ogól- 
wywiązywał się z niej Świetnie, ku ogól- 
grywa. Hendicap'eruje Urbanowicz. 

Rok 1932. Ciekawe, co przyniesie?. Bieg 
odbędzie się 22 maja, turniej też w. końcu 
maja. Kiedy? Jeszcze nie ustalono dokład- 
nie. 

Trenujący systematycznie Sidorowicz bę 
dzie znów zapewne pierwszy na mecie. A 
drużyna? 

Co można powiedzieć? Szykują się już 
wszyscy Sokoli odgrażają się, że.. żeby nie 
wiem co, to... słowem puharu nie oddadzą. 

Tenisistów kilku szykuje się na: Grabo- 
wieckiego. Już zaczynają trenować. 

Będziemy czekać. Już niedługo. (t). 

TENISIŚCI I WIOŚLARZE RUSZYLI 

Po piłkarzach i cyklistach rozpoczęli już 
treningi wioślarze (nie wszyscy) i tenisiści 
(coniektórzy). I tych i tych wprawdzie je- 
szcze niewielu, ale początek już jest. Wiośla- 
rze korzystając z dużej wody  zapuścili się 
nawet na Wilenkę (sam widziałem Miecia 
Nowickiego koło Klubu Szlacheckiego), a te- 
nisiści mają już korty na Pióromoncie i AZS 
przy ul. Zakretowej. 

„Dzicy*, a tych jest w Wilnie sporo z u- 
tęsknieniem oczekują na korty w Parku Spor 
towym. Niestety, będą musieli poczekać do 
18 b. m. Ślizgawka przymroziła tak teren, 
że dotychczas nie można było jeszcze przy- 
stąpić do przygotowywania tych kortów. Te 
kilka dni będą musieli poczekać. 

O zamierzeniach Związku Tenisowego w 
sprawie organizowania zawodów, nic dotych 
czas nie słychać. W końcu maja, lub pierw- 
szych dniach czerwca odbędą się turnieje z 
wyrównaniem o puhary „Słowa” i firmy „J. 
Nowicki iSyn“. (t) 

DALSZE ROZGRYWKI LIGOWE. 
Potyczki na froncie ligowym trwają. So- 

bota i niedziela przyniosły kilka meczów, za- 
kończonych wynikami, nie będącemi sensa- 
cją. Największe zinteresowanie budziło spot- 
kanie benjaminka Ligi, 22 pp. (Siedlce) z Ł. 
К. 5. у Łodzi.Zakończyło się ono lekcją, ja- 
ką dała stara, rutynowana drużyna łodzian 
siedlczanom. Wyjechali z przegraną 4:1. 

Herbstreich postarał się o trzy bramki, 
Król dołożył czwartą. 

W Krakowie miejscowa Cracovia zapomi- 
rając o staropolskiej gościnności, pokonała 
Pogoń Iwowską 2:1. Tak samo niegościnnie 
postąpiła w stolicy Polonia, bijąc Wartę po- 
znańską w tym samym stosunku. 

Znacznie lepiej znaleźli się Iwowscy Czar- 
ni. Gościli u siebie stołeczną Legję i, jak przy 
stoi na uprzejmego gospodarza, „pozwolili 
się zwyciężyć”. Wynik 4:0. 

W Katowicach Ruch pokonał Warsza- 
wankę 4:1. 

Niezatrudniona w rozgrywkach ligowych 
krakowska Wisła rozegrała mecz towarzyski 
© Wawelem, wygrywając 3:0. 
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Film rewelacja. 4.0.0.000 dolarów kosztowała realizacja iego arcydzieła, 
Dżwiękowy Najgłośniejszy film dobyzobecnej. Film który wstrząsnął Światemł 

KINO TEATR AR © eo©w EB 3 A To epokowe dzieło genjusza ludzkiego. 
„KELIOS“ E a BE BIE ku To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych 

Film ten został zrealizow. przez słynnego miljsrd. ameryk. HOWA RDA HUGHESA. Pocz. seans, o g. 4, 6,8 i10.15 
Cenv znižone: na 1-szy seans Balkon 50gr. Parter 80., na pozostałe seanse Bilkon 60 gr Parter 1 zł 

  

Dziś najnowszy Sukc Ss 
Dźwiękowe kino ' 1Е y i 

HOLLYWOGD 
Mickiewicza 22. 

niewidziana vlubienica publiczności 
Šwialowy dawno BETTY AMANN w wielkira filmie dzwiękowym p. 1, 

REŁO$TKI JAŚNIE PANI 
Nad program! Dodatki dźwiękowe. Pocz. o £.-4, f, 8 i 1030, w dnie świąt. o g. 2ef. Na 1 szy seans ceńty zniżone 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJIN© 
ml. Wielka 47, Tel. 15-41. 

towe gwiazdy filmowe niedościgniona 
Dziś! Dwie największe Świa- 

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

%=24 (Szpieg) ; ANRA CHMRISTIE 
Cery normsine. Pocz 3,30 7, i 10. 30 Dodatki dzwiękowe. 

  

Dźwiękowe kino 

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

w najnowszym swym pierwszym dźwiękowcu A KKONKURACH 

Nad program! Konkursowe dźwiękowe dodatki Psramouniu i Pata oraz dodatek rysunkowy. Dla młodzieży dozwo- 

  

  

  
lone. Ceny miejsc zniżone od od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Wkrótce słynna gwiazda Brygrda Heim w jej najnowszej i najleptzej kreacji dźwiękowej „GLORJA” 

Dźwiękowy * Dziś! Naj iękniejszy film! Cud objawienia! 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mistrza VAN Kino-Teate 

(ino-Teat ? © a R SMG DYKEA r. FRRAEBER M „ŠWIATOWID“ 
® Monumentalny epokowy dramet w Džunglach Afrykańskich. Mickiewicza 9, 

Wielkr 36 W ol. gł Edwina Both i Harr Caney.     

Doroctyne Walne Zgromadze- 
nie Ligi Morsk. i Kolonialnej 

W dniu 10 kwietnia r.b. o godz. 12 w 
lokalu Izby Rzemieślniczej, zaofiarowanego 
laskawe przez prezydenta Wł. Szumańskiego 
odbyło się Doroczne Walne Zgromadzenie 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. 3 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2. Odczytanie protokułu ostatniego Walnego 
Zgromadzenia, 3. Sprawozdanie Zarządu: a) 
część ogólna, b) sprawozdanie sekretarjatu, 
c) sprawozdanie finansowe, d) sprawozda- 
nie Zarządu Schroniska w Trokach, e) spra- 
wozdanie Kapitanatu, f) sprawozdanie ze 
zbiórki na łódź podwodną „Odpowiedź Tre- 
wiranusowi“. 4. Sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej. 5. Zatwierdzenie preliminarza budże- 
towego, 6. Wybory Zarządu i Komisji Rewi- 
zyjnej, 7. Wolne wnioski. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu 
Zebrani — jednogłośnie powzięli uchwałę wy 
1ażając wdzięczność p. prez. Wł. Szumańskie 
mu za inicjatywę, pracę i energję, położoną 
przy budowie Schroniska Ligi w Trokach, 
jak również na wniosek p. Wł.Szumańskiego 
postanowili wysłać depeszę z wyrazami 
wdzięczności p. wojewodzie St. Kirtiklisowi 
za wielką pracę i poparcie finansowe, które 
przyczyniły się ostatecznie do powstania 
Schroniska. 

Ciekawe było sprawozdanie ze zbiórki 
na łódź podwodną „Odpowiedź Trewiranu- 
sowi*, przedłożone przez dr. Cz. Czatnockie 
go, który z wielkim zapałem i energją tę 
zbiórkę przeprowadził. Dowiedzieliśmy się z 
tego sprawozdania, że Wileńszczyzna dala 
złotych 34,392,83, oprócz kwot zebranych 
przez Komitet Kolejowy zbiórki na terenie 
dyr. wileńskiej, której wyniosły kilkanaście 
tysięcy złotych. 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwaio- 
no jednogłośnie zatwierdzić preliminarz bud 
żetowy, zamykający się kwotą 21.000 zł. i u- 
dzielić ustępującemu Zarządowi absoluto- 
rium. . 

Wybrano następnie nowy Zarząd w skła 
dzie p.p.: 1. Admirał: Michał Borowski 2. 
Komdr. Blinstrub. 3. dyr. Kazimierz Falkow- 
ski, 4. Mikołaj Gołubjew. 5. Edward Kopeć. 
6. Dyr. Roman Miłkowski. 7. Jan Rochowicz. 
8. Kurator Kazimierz Szelągowski. 9. Prez. 
WŁ. Szumański. 10. D-r. Leon Sułkowski. 11. 
Prez. Karol Żuchowicz. 

Komisja Rewizyjna: prezes Malecki, pre- 
zes Pietraszewski, prezes Łączyński. 

— 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 14 kwietnia 1932 r. 

Ad „, Waluty i dewizy: 
Dolary 8,89 i pół--8,91 i pół-—8,87i pół. 
Holanėja 361,20—362,10—360,30 
Londyn 33,65 — 33,70 — 33,84 — 38,50 
Nowy York kabel 8,907—8,927—8,887 
Paryż 35,13 — 35,22 — 35,04 
Praga 26,38 — 26,44 — 26,32. 
Szwajcarja 173,45 — 173,88 — 173,02. 

; ыЕ!егпп w obrotach nieoficjalnych 211,37 
pół. 

Tendencja przeważnie słabsze. 
Papiery procentowe; 

3 proc. Pożyczka budowlana 38,25 
4 proc. poż. lawestycyjna 88,00 — 87,75 
Ta sama seryjna 91.50 
5 proc. Konwersyjna 39.00 
5 proc. kolejowa 32,00 
4 proc. dolarowa 48,50 
7 proc. Stabilizacyjna 52,25—53,50—52,50 
8 proc. L. Z, BGK i BR, obligacje BGK. 

Radje wileńskie 

PIĄTEK, 15 KWIETNIA 
11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka popularna (płyty). 
15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 Odczyty dla maturzystów z War- 

szawy. 1) „Polska a Francja" — wygłosi 
prof. H. Mościcki. 2) „Adam Asnyk* — wy 
głosi prof. K. Górski. 

16,10 Audycja dla dzieci. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Opinje w historji" — odczyt z 

Warszawy wygłosi H. Eile. 
17,35 Kwadrans muzyki polskiej. 
17,50 Recytacje w wykonaniu Teresy Ma 

reckiej, art. dram. Utwory pośmiertne Bro- 
nisławy Ostrowskiej. 

18,05 Koncert w wykonaniu szkoły śpie 
wu Jadwigi Krużanki — fragmenty z opery 
„Goplana“ — Wł. Żeleńskiego. 

19,00 Polakom na Kowieńszczyźnie! 
19,25 Feljeton humorystyczny — w wy- 

konaniu Leona Wołłejki. art. dram. 
20,00 Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmonii 
22,40 Komunikaty z Warszawy. 
23,00 Kabaret (płyty) „Ostatnia noc”. 
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Walne Zgromadzenie Bazaru 
Przemysłu Ludowego, Spółdziel- 
ni Handlowe] z ogr. odp. w Wilnie 
odbędzie się w dniu 29 kwietnia 1982 r, o 
godz. 6 tej wiecz, z następnjicym porząd- 
kiem dziennym: 

1, Zagajenie, wybór przewodniczącego i 
sekretarza, 

2. Sprawozdanie Zarzadu 
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, 
4. Pla1 przyszłej pracy, 
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, 
6. Wclne wnioski 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
TYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYYYYVYYYYYYYYYVYVYYYT 

LJ A 
OGŁOSZENIE : 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru IX K. Karmelitow zam. w Wilnie przy 
ul Gimnazjalnej 6—14 na zasaduie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, że w dniu 21 IV. 1932 r. 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Mic- 
kiewicza 11 m, 8 odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości należących 
do Mieczysława Albrechta na rzecz Poczto- 
wej Kasy Oszczędności w Warszawie i skła- 
dających się z miękkich mebli, stołu i biurka, 
oszaccwanych na sumę złotych 560, lecz na 
mocy art 1070 U. P. €. licytacja odbędzie 

  

Komocnik K. Karmelitów. 
   

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re= 
stauracji III kl. st, Czeremche, Lida, Bielsk 
Podlaski, Żabinka. Janów i bufetów Zalesie, 
Malkowicze, Czeremcha, Sobibór, Andrzeje- 
wicze, Czarna Wieś, Juraciszki, Białowieża, 
Skrzybowce, Kossów, Nurzec, 
Bohdanów, Brasław, Osowiec, Sokółka, Du- 
bica, Siemiatycze, Grajewo, i tryzjernia st. 
Lida z terminem objęcia 1 maja 1932 rokn, 
oraz bufetów Kamienna Nowa, Różanka, 
Kuźnica, Mikaszewicze, Bieniakcnie z termi- 
nem objęcia 1 czerwca 1932 r, 

3 Naczelnik Wydziału 

Drohiczyn, e, 

  

Student U. 5. В. 
pozostający w bardzo 

pVVVVYVYVYVYVYVYVY TVT 

Kosmetyka poza położeniu 
w bez żadnych Środków 

6 A B į N ET do życia pros! sz. czy- 

telników o jakąkolwiek 

  

pracę. Z dniem 15 bm, 
Racjonalnej ma ostatni termin płe- 

kosmety Kl cenia kwestury w ra. 
tecznicze| zie niezapłacenia zo= 
WILNO, stanie wykreślony z 

Mickiewicza 81---4 listy słuchaczy. Łaska- 
kobiecą W4 pomoc proszę kie- 
komserwg- OWaĆ do red „Słowa* Urodessite teke a 

pły pda an ui is jej skazy i braki, Masaż 

KuPno kosmetyczny twarzy. 
Masaż cisła, elektrycz i SPRZEDAŻ 
uy, wyszczuplający (pa- 
nie). wa O 
na" wedłną proł. Spuh= 

la. Wypadsuie B Tanio sprzedam 
łupież. Indywidasine dwa folwarki, 50 h. w 
dobieranie kosmetyków okolicy Wilna 300 h. 
do każdej cery. Ostat- w pobliżu Bieniakoń, 

uie zdobycie kosmetys | - = 
kiracjonalnej, śliczne szdzonki 

Codziennie od g. 10—8 sosnowa i świerko- 
W. 2. P. 43 we 1i2 letnie z wła. 

snych szkółek po ce- 
Z powodu przenosze- nach konkurencyjnych 
nia się do nowego lo- poleca Zarząd Dóbr 

kalu przy ul. Parafjanów i Hniez- 
Mickiewicza 1 m. 11 dziłów, poczta Para- 

  

  

GABINET Чапбм. 
Kosmetyki = 

znicza) 2 ę į ih Lokale 

J. Hryniewiczowej "FFYFTYYYTETYYTYWYN TY 
(Wielka 18 m. 9) Dwa mieszkania: 

będzie zamknięty od i 11 do 17 kwietnia rzy pokoje i cztery 
mena wii muzą POKOJE ze wszelkiemi 
aAAóAAAAAAA A AAAŁABAA WYZOdaMi, słoneczne, 
BEKEL TE PICHYANRESTA sache w iadnej dziel- 

Posady nicy do wynajęcia. In= 

 ERPTFOESETOWOKZ A 
formacje w  Rudakcji 
„Stowa“ od 11—12 tel. 
17-82, 

Rządca - Ekonom — 
kawaler lat 38 samot- 
ny zdużą praktyką po- 
szukuje posady od za- 
raz pod dyspozycje 
lub samodzielnie, po- 
siada chlubne reieren- 
cje. Łaskawe zgłosze leryjska 1, m. 3 
nie, Wilno, Arsenalska 
2, m. 3, Karczewski, 

Kucharka RÓżąa 
poszukuje poszdy na L] 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa i rekomendacje Wdowie H. 5. 
Adres, Zarzecze 16-8. hojnie wspartej przez 

zm", ogłoszenie brakuje je- 
inteligentny szcze 75 zł. na ostate- 

i uczciwy młody czło czne opłacenie msszy- 
wiek poszukuje jakiej: ny — Tow. Pań Miło- 
kolwiek pracy. Chętnie sierdzia św. Wincente- 
zgodzi się na wyjazd,go a Paulo wprzejmie 
może "złożyć kaucję. przeto prosi o pomoc, 
Oferty skł. do „Słowa* by zapewnić przysz- 
pod „Poszukujący pra łość biednej wdowy i 

3 jej córeczek, 

  

  

Duży pokój 
dla jednej lub 
dwu osób do 
wynajęcia. Arty- 
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Popierajcie L.0.P.P, 
Wyniki wileńskie podaliśmy wczoraj. (t.)9 4 00. AOC i aną 4 

ARTIST SRITIS ITA OOOO PORTO ATEOG AA RIO CTEO WAPTR $. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
— Widzicie, towarzyszu zarządza- 

jący, — odpowiedziała Darja, stojąc w 
jego pokoju, przy stole, za którym sie- 

_ dział Borys — ja powiem prawdę: 
mam ja takiego człowieka, taką robot- 
nicę, ale to jakoś nie tego... niemożna 
podobno... 

— Dlaczego? Czy nieuczciwa? 
— Gdzież tam... Dobra robotnica 

by z niej była, ale nie nadaje się ona 
dła naszego „sowchoza”.. 

— Ciociu Daszo, proszę nie kręcić 
i nie mędrkować, niech ona przyjdzie 
tutaj jutro. Spróbujemy, czy da rady. 
Jeżeli się uda, to niema o czem gadać. 

— No, cóż, to nie moja sprawa? ja 
mogę ją przyprowadzić jutro... A wy 
dobry uczynek zrobicie, towarzyszu, 
kiedy ją przyjmiecie. Bo ta dziewczy- 
na z głodu umiera... w takiej biedzie 
żyje... 

—Dobrze, jutro na dziesiątą żeby 
tu była, a teraz dobranoc — spać pora, 

Następnego dnia po powrocie Bo- 
rysa z objazdu, Dadja wprowadziła do 
pokoju młodą dziewczynę w znoszonej 
sukni perkalowej, białej chustce na 
głowie i bosą. 

— Ot, przyprowadziłam wam, to- 
warzyszu zarządzający, nową robotni- 
cę. Umawiajcie się, a ja nie mam cza- 
su: do kuchni biegnę! 

Borys spojrzał badawczo na bladą 
szczupłą twarzyczkę i smukłą figur- 
kę. Wielkie, błękitne oczy zwracały 
szczególną uwagę bezbrzeżnym smut- 
kiem, który przez nie wyglądał. 
об : 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

   

— Wiecie już zapewne, obywatel- 
ko, że potrzebuję kogoś do zajęcia się 
inkubatorami. Czy wiecie, co to jest? 
— Tak, wiem! — wyszeptała dziew 

czyna. 
— Obowiązkiem waszym będzie 

pilnować inkubatorów, stosownie do 
moich wskazówek. Czy znacie termo- 
metr, obywatelko, czy jesteście piś- 
mienną? V 

— Tak, skończyłam „szkołę pra- 

— Ile klas? 
— Siedem... siedmioletnią.... 
Ogniew sporzał na nią ciekawie. 
— Dawno? 
— W zeszłym roku... 
— A ile macie lat? 
— Dziewiętnaście. 
— No, to wszystko w porządku! 

Dacie sobie rady, z tą robotą... A wa- 
runki są następujące: sześćdziesiąt 
złotych miesięcznie, stołowanie i u- 
branie. Spać możecie obok pokoju z 
inkubatorami, albo w domu kobiet. 
Czy dogadzają wam te warunki? 

Dziewczyna zaczerwieniła się: 
— Naturalnie!.. Tylko miałabym 

prośbę... 
— Jaką? 
— Czy nie możnaby dostawać je- 

dzenie, jako „suchy pajok“? 
‚ — Nie, tego nie można. Właśnie 

zabronitem wydawać produkty, za- 
miast stołowania na miejscu nie mogę 
robić wyjątków. Chodźmy do inkubato 
rów. Ale, ale, jak się nazywacie? 

— Ola Woskriesieńska, — odpo- 
wiedziała. : й 

Ogniew zaprowadził ją do sali, 
gdzie były inkubatory.  Wyttumaczyt 

cy 

° 

      

szczegółowo, na czem ma polegać pra 
ca przy nich, system wentylacji, ogrze 
wania i regulowania temperatury. 

-— Pamiętajcie, obywatelko, że 
jestem surowym i wymagającym sze- 
iem i nie przebaczam niedbalstwa. 
Jeżeli pani nie będzie umiała czegoś, 
proszę mnie pytać, dobrze? 
— Postaram się spełniać wszystkie 

wskazówki... 
-— Przyjdziecie jutro o 8-ej rano, 

położymy pierwszą  partję jaj. Dziś 
wieczorem przyślą je ze wsi. 

— . Dobrze, — 
Dziewczyna ukłoniła się niezgrab- 

nie i odeszła powoli ku bramie. Bo- 
rys patrzał za nią. Widocznie ucie- 
Szyła się bardzo z tego, że dostała 
posadę, oczy jej zabłysły radośnie, 
gdy tłumaczył przyszłe jej obowiązki. 

„Zdaje się, że będę miał z niej po- 
ciechę, robi wrażenie  rozgarniętej 
dziewczyny*. Tak myślał Ogniew, wy 
jeżdżając konno na codzienne ogłędzi- 
ny swego gospodarstwa... 

W wolnym czasie wstępował nie- 
raz do  „sielsowietskiej“  kooperaty- 
wy, odbywał konferencje, odczyty, 
wskazywał wady w gospodarce. Nie 
zaniedbywał też nigdy skarg, które 
wpływały do niego od robotników. 

Borys Ogniow tak dalece przejął 
się rolą, którą odegrywał, że zrósł się 
z indywidualnością komunisty Wier- 
szynina i przestał istnieć, jako Og- 
niow. Komuniści, pracujący po .urzę- 
dach, nie lubili go, ale bali się i li- 
czyli się z nim, zato robotnicy z „sow 
chozu* przywiązali się do niego i о- 
kazywali mu dużo serdeczności. W O- 
desie zaś opowiadano o nim cuda, a 

działalność „towarzysza Wierszynina* 
stawiano wszystkim, jako przykład. 
Zapomniało się o terfń, że komitety o- 
deskie zwiększyły i ulepszyły porcje, 
wysyłane do „sowchozu*, którego za- 
rząd spoczywał w rękach tak wybitne- 
„go komunisty, że wszystkie świad- 
czenia i pomoce uzyskiwał z łatwo- 
ścią i nie potrzebował czekać na nie, 
„miesiącami i latami, jak to zwykle 
bywało. Nie można jednak zaprzeczyć, 
że zasługi jego były duże, gdyż ener- 
gia i zamiłowaniem do pracy umiał 
przezwyciężać wszystkie trudności. 

Praca w „sowchozie'* szła według 
planu. Nie zapomniano o przygotowa- 
„niach do letnich robót; naprawiono 
kosiarki i żniwiarki.  Reperowano 
wozy i koła, do zwózki.* W ogro- 
dach kawony rozpościerały już swoje 
ażurowe liście. W końcu kwietnia by- 
ły już letnie upały. Robotnicy kąpali 
się wieczorami w rzece i spali za ko 
szarami pod odkrytem niebem. 

Borys i Ola wyjmowali z koszów 
jajai przeglądając pod światło, ukła- 
dali je rzędami na półkach inkubato- 
rów. Była to praca żmudna i powol- 
na. Ola zręcznie zabrała się do dzieła. 
Przestała już obawiać się swego sze- 
fa i zachowywała się spokojnie i 
prosto. Przegląd i układanie jaj zaję- 
ły im dobrych kilka godzin, potem za- 
pisali ściśle datę i godzinę ułożenia 
jaj w inkubatorach i zapalili lampy, 
mające podtrzymywać odpowiednią 
temperaturę w skrzyniach.  Ogniow 
dzień cały spędził przy noworozpoczę- 
tem dziele, zanim udało mu się uregu- 
lować w  inkubatorach temperaturę.      

  

Ale wieczorem był zadowolony z pra- 
cy: wszystko było w porządku i Ola 
mogła objąć w swe ręce nową gałąź 
gospodarstwa Borysa. 

W sąsiednim małym pokoiku przy- 
gotowała sobie łóżko, nie chcąc odcho 
dzić na całą noc od aparatów. Pracę 
miała niezbyt uciążliwą i przyjemną. 
go w ogrodzie, lub przy gospodar- 
stwie, powracając często do inkubato- 
Mając dużo czasu wolnego, spędzała 
rów i regulując temperaturę. 

Przewidywania szefa, dotyczące no- 
wej pracownicy, były słuszne. Ola by 
ła bardzo sumienna i zdolna. Począt- 
kowo obawiała się jakiejś przygody i 
wciąż badała stan lamp, nagrzewają- 
cych skrzynie z jajami, ale potem na 
brała pewności siebie i spokoju, co 
też doskonale odbiło się na jej pracy. 
Ulubionem miejscem odpoczynku Oli 
była ławeczka w ogrodzie, pod starą 
akacją, której ciężkie, odurzająco pach 
nące kiście wisiały nad głową dziew- 
czyny, obsypując ziemię i trawę bia- 
Jemi ptateczkami. 

Tam Ola siadywała z książką, po- 
grążona w czytaniu. 

Ogniow podszedł do niej w chwili, 
gdy zamknęła książkę, bo zmrok za- 
czął już zlewać przed oczyma kontury 
liter. 

— Dobry wieczór, Ola! Jakże tam 
nasze kurczątka? | 

— Wszystko w porządku. Andrze- 
ju Michałowiczu! Ale nie mam ich je- 
szcze, istnieją one dopiero w naszych 
marzeniach! — roześmiała się. — W 
Nrze 3-im jedna lampa zaczęła kapry 
sic, postawiłam na jej miejsce zapaso- 
wą. Trzeba jutro zmienić knot. 

  

— Dobrze! Cóż to robicie teraz? 
Co czytacie? 

— „Nowa kobieta“ 
Czytališcie to? 

— Nie, nie miałem tej książki 
ręku. Czy ciekawa? 

— Tak sobie! Ale niezła... 
— Wiecie, Olu, 6 co chciałbym 

was dawno zapytać, ale nie mam od- 
wagi... 

— O co? ; 
— Skorczylišcie  „szkolę pracy“? 

Czemuż więc nie uczycie się dalej? 
Chociażby w „agrotechnikum*, albo 
„medin“, albo „Ino“. Przeciež tam są 
stypendja i bursy... 

Olą spuściła smutnie głowę. 
— To wszystko jest dla mnie nie- 

dostępne! — szepnęła. 
— Ale dlaczego? 
— Nie przyjmą mnie nigdzie... 
— Czy próbowaliście? 
— Nawet próbować nie warto. 

Czyż możliwe jest, żeby do „Wuzu* 
przyjęli... Woskriesienską?.... 

— Ach, zaczynam rozumieć... Je- 
steście córką wiejskiego... 

— Duchownego, tak... Czyż nie 
wiedzieliście o tem? Teraz rozumiem, 
dlaczego przyjęliście mnie do pracy! 
No, trudno, teraz możecie mnie wy- 
rzucić... 

W oczach jej błysnęły łzy. 
— Mówicie głupstwa, Olu, potrze- 

buję robotnika odpowiedzialnego i | 
wy w zupełności się do tego nadaje- 
cie. A kto jest wasz ojciec —to mnie 
wcale nie obchodzi. Gdzież ja znajdę 
kogoś na wasze miejsce? Ale powiedź 
cie mi, jak to się stało, że ukończyli- 
ście „szkołę pracy''? 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 

Nikitorowa... 
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