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Dziennikarz a polityk Demonstra 
Po kilku artykułach, w których pi- 

sałem, że polityka trancusko-niemiec- 
kiego porozumienia płynie z nurtem 
historji, że nietylko trudno się jej opie- 
rać, lecz należało ją zawczasu przewi- 
dzieć, że zresztą polityka inna, a 
mianowicie ta, którą próbował p. Tar- 
dieu z państwami naddunajskiemi oka 
zała się dla nas bardziej szkodliwą i 
niemniej niebezpieczną po tych ar- 
tykułach, znów mimowoli pamięć się 
zwraca ku najwybitniejszej postaci 
w akcji uzgadniania tranko-niemiec- 
kich interesów, ku Arystydesowi Brian- 
dowi. 

Wielbię Brianda za to,że był wiel- 
kim patrjotą, nie mam do niego żalu 

  

za to, że był szowinistą. Wielbię 
go jako człowieka nietylko rozu- 
miejącego wojnę, lecz swoją intuicją 
przenikającego sekrety powodzenia w 
technice wojennej. On to przecież ka- 
zał przed wojną podnieść zaopatrzenie 
armat francuskich z 75 na 1500 poci- 
sków, czego nie żądali generałowie, 
a co odrazu w pierwszych dniach woj- 
ny okazało się zbawienne. Gdyby nie 
Briand, już w pierwszych tygodniach 
wojny armaty francuskie nie miałyby 
czem strzelać. On Briand razem z 
Churchillem wbrew upartemu zdaniu 
generałów przeforsował ekspedycję na 
Bałkany, z której urodziło się zwycię- 
stwo koalicji. Złamanie bułgarskiego 
irontu było przerwaniem niemieckiego 
żelaznego pierścienia. 

Ale natomiast mdło mi się robi, gdy 
czytam zachwyty „Robotnika* nad 
Briandem. Do PPS. winny należeć wy- 
łącznie stare wykrygowane panny. Już 
mu renegactwo, zaprzaństwo zapom- 
nieli, już nie chcą O tem myśleć, że 
„Briand to był pierwszorzędny zaprza- 
niec międzynarodowego obozu socjali- 
stycznego... Ach Bożeńki! Briand szcze 
ry pacytista, Briand demokrata, Briand 
parlamentarzysta i obrońca swobód 
parlamentarnych, swobody prasy... 

Wyszła niedawno ciekawa książka 
francuska pt: „Tajemnice cenzury woj- 
skowej podczas wojny*. Jei autorzy 
byli jako podoficerowie, czy oficerowie 
subalterni członkami cenzury parys- 
kiej i opowiadają pomiędzy dykteryj- 
kami moc faktów, które płoną jaskra- 
wością rurek neonu przed obrazem naj- 
większego dramatu świata. Cenzura 
wprowadzoną była dla celów wojsko- 
wych: Niemcy rzucają bomby, gdyby 
gazety wskazały miejsce, w które bom 
by upadły — lotnik nieprzyjacielski zy- 
skiwałby źródło informacji o skutecz- 
ności swoich strzałów. Tego rodzaju 
przykłady mówią o nieodzowności cen- 
zury wojskowej podczas wojny. Rozu- 
miemy też, że Francja znajdowała się 
w tem położeniu, że musiała prasie 
swej narzucić drugi rodzaj cenzury, 
tak zwanej cenzury „dyplomatycznej. 
Ale wielu ministrów oświadczało, że 
nie będą tej cenzury wykorzystywali w 
celach „politycznych”, to znaczy tarć 
kuluarowych, przesileń ministerjalnych, 
posunięć międzypartyjnych itd. Wielu 
z tych, którzy się tak zarzekali, robili 
to później bardzo starannie. Mistrzem 
w krępowaniu prasy za pomocą cenzu- 
ry dla celów osobisto-politycznych był 
właśnie Briand. 

Kiedy u Brianda zanosiło się na re- 
konstrukcję gabinetu, to do ostatniej 
chwili nie można było o tem pisać. Cen 
zura za czasów Brianda była dokucz- 
iiwa, przyczepna, niemożliwa. Można 

mieć różne zapatrywania na cenzurę, 
lecz przecież rządy parlam. bez pra- 
sy funkcjonować nie mogą. Tymczasem 
Francja pozostawiła sobie na czas woj- 
ny rządy parlamentarne, a Briand był 
mistrzem gry kuluarowej i jedńocześ- 
nie Briand dusił prasę. We wspomnia- 
nej książce spotykamy zabawny epi- 
zod, jak cenzura Briandowska kreśliła 
notatki, że teatr wznowi przedstawie- 
nia „Córki Rolanda'* patrjotycznej sztu 
ki Henryka de Bornier. — „Dlaczego?“ 
— Zapyta się czytėlnik polski. Chodzi- 
ło o to, że Briand często odwiedzał a- 
partamenta siostry króla Konstantego 
greckiego i zarzucano mu, że na spra- 

„wy greckie patrzy przez jej okulary. 
Zarzuty te powtórzy później sam Poin 
care. Księżniczka była córką... Rolanda 
Bonaparte. 

Dziennikarz, dochodzący do stano- 
wiską kierowniczego, często nie może 
w czyn tego wprowadzać, co uprzednio 
głosił. Tylko ludzie, nie znający kółek 

* maszyny państwowej, sądzą, że dzien- 
nikarz, który zostaje ministrem, trzyma 
się litery poprzednio przez siebie pisa 

  

nych artykułów. Zwłaszcza we Francji, 
gdzie w dziennikarstwie wszystkie 
chwyty uważa się za dozwolone. 

Clemenceau w czasie wojny zaba- 
wiał się jak zwykle w wywracanie ga- 
binetów ministerjalnych, oraz wydawał 
pismo p. t. „Człowiek Wolny.. Artyku- 
ły sam pisał, krwią mieszaną z jadem. 
Bił od nich płomień patrjotyzmu, który 
palił czasami rząd francuski. Skutkiem 
szykan cenzury, Clemenceau zmienił ty 
tuł swej gazety na „Człowiek skuty 
i dalej w niej zwalczał Niemców, rządy 
Vivianiego, Brianda, Ribota i Painle- 
vego oraz cenzurę wojenną. 

Nareszcie w dniu 15 listopada 1917 
r. Clemenceau w swoim „Człowieku 
skutym* napisał wściekły artykuł prze 
ciw cenzurze: 

„Rządzić Francją można tylko 
wśród jasnego dnia! Jest to nakazem 
pierwszym rządów republikańskich! 
Dzień jasny i wielka gra, oto powinny 
być podstawy rządów Republiki Fran- 
cuskiej. Cenzura może być wprowadzo- 
na, lecz chyba tylko po skończonej 
wojnie“. 

W kilka godzin później Prezydent 
Republiki wezwał p. Clemenceau do 
siebie i Clemenceau został ostatnim, 

zwycięskim, premjerem Francji. 
Urzędnicy cenzury w nocy z 15 

na 16 listopada uważali, że pracują po 
raz ostatni. Szef cenzury major Nusil- 
lard udał się skoro świt do premiera, 
aby się mu przedstawić i... pożegnać. 

Clemenceau wybucha śmiechem. 
„Znieść cenzurę! Kompletnym idjo- 

tą jeszcze nie jestem... Nigdy!* 
Później za Clenienceau francuska 

wojenna cenzura nietylko działała spra 
wnie, lecz gdy przyszło przełamanie 
trontu bułgarskiego, to gazetom fran- 
cuskim nie wolno było jednego słowa 
pisnąć o warunkach zawieszenia broni, 
narzuconych Bułgarji. Nie wolno było 
im pisać o wielkiem znaczeniu zwycię- 
stwa na ironcie bułgarskim, nie wolnc 
było, broń Boże, domyślać się, że to 
jest początek końca wojny;— zwycięst 
wa nie tylko prolog, lecz akt pierwszy. 
Bo ekspedycja bałkańska, zwycięstwo 
nad Bułgarją, było dziełem innego mi- 
nistra cywilnego, jak to z pewną per- 
wersją raz jeszcze podkreślam, osobi- 
stego i politycznego przeciwnika Cle- 
menceau...Arystydesa Brianda. Cat. 

ж 

„Germania“ z (12-IV), pisze, że fun 

damenty polskiej polityki zagr., polega- 

jące na przymierzu polsko-francuskiem, 

doznały poważnego zachwiania,. Pol- 

ska, zdaniem dziennika, może już tyle 

z tego wywiadu wywnioskować, że by- 

łoby wskazanem rozejrzeć się także za 

innem oparciem, a nie tylko polegać na 

Francji; takiem mogłoby być porozu- 

mienie z Niemcami i „ono dopiero by- 

łoby właściwe”. Gdyby wszyscy od- 
wołali się do rozsądku, byłoby zupeł- 
nie możliwe przeprowadzenie linji, po- 

rozumienia z Paryża przez Berlin do 

Warszawy. 

Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnja T-wa „Lot“, 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia Jazwińskiego, | 

— Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarzia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 

: 
| NOWOGRODEK 

1 

| 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK -- Sklep „Jedność* ST, ŚWIĘCIANY 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S  Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-wa „Ruch“, WARSZAWA — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewžeza 13, 
— M. Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mars Я 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewsks. 
Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 

ELGATO ESET RUSSIAN 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

do ruiejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 29 gr, 

| 
i 
| Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

  

cje i bójki w Niemczech 
AKCJA POLICYJNA PRZECIWKO ODDZIAŁOM SZTURMOWYM HITLERA 

TRWA W DALSZYM CIĄGU 
BERLIN, (Pat). Akcja policyjna 

pizeciwko oddziałom szturmowym 
narodowych socjalistów wywołuje w 
licznych ośrodkach miejskich protesty. 
O poważnych manifestacjach, polą- 
czonych ze starciami między narodo- 
wymi socjalistami a komunistami do- 
noszą z Kamienicy. Doszło tam do 
wymiany strzałów, przyczem jedna 
osoba została ciężko ranna, a kilka 
lżej. 

Policja interwenjowała, używając 

pałek gumowych. Hitlerowcy zablo- 
kowali gmach miejscowego organu 
socjal-demokratycznego „Volkstimme,, 
usiłując kilkakrotnie wtargnąć prze- 
mocą do wnętrza, Również we Wro- 
cławiu trwały przęz całe popołudnie 
manifestacje uliczne narodowych so- 
cjalistów. 

Na jednem ze zgromadzeń były 
przywódca Grenzschutzu por. Heines 
oświadczył, że nie może przyjąć od- 
powiedzialności za ewentualne wy- 

  

Chiny znowu skarżą Japonje 
PRZED LIGĄ NARODÓW 

MEMORANDUM CHIN 

GENEWA. PAT. Delegacja 
chińska złożyła sekretarzowi 
generalnemu obszerne memo- 
randum o Sytuacji w Mandżurji. 
W piśmie, wystosowanem przy 
tej okazji do sekretarza general- 
nego, delegat chiński oświadczył, 
że zarządzenia, powzięte przez 
rząd chiński w sprawie wykona- 
nia rezolucji Rady Ligi, zostały 
unicestwione przez rząd |apoń- 
ski i że ten ostatni ponosi ©d- 
powiedziąlność za obecny nie- 
sormalny stan w Mandżurji, wy- 
nikły z niewykonania przez |Ja- 
ponję rezolucji Rady. 

GENEWA. PAT. Wślad za me- 
morandum © Sytuacji w Mand- 
żurji delegacja chińska złożyła 
dziś drugie memorandum, po- 
święcone omówieniu rokowań © 
rozejm, które miały miejsce w 
Szanghaju między 4 marca a 3 
kwietnia. Memorandum w konk- 
iuzji stwierdza, że formuła w 
sprawie wycofania wojsk japoń- 
skich do koncesji międzynarodo- 
we] w okresie 6-miesięcznym nie 
ządowala rządu chińskiego. 

JAPONJA PRZECIWKO PRZE- 
NIESIENIU ROKOWAŃ 

TOKJO. PAT. Według informa 
cyj z kół miarodajnych, delega- 
cja Japońska w Genewie 'na zie- 
cenie swego rządu odmówi wzię- 
cia udziału w komisji 19 Rady 
Ligi Narodów przy omawianiu 
sytuacji chińsko - japońskiej. O 
ileby komisja ta przychyliła się 
do żądanią Chin zbadania sprawy 
warunków rczejmu, ustalonych 
w rokowaniach szanghajskich. 

Japonją uważa powyższe 2а- 
dania Chin za manewr, zmierża- 
jący do uchylenia się od zawar- 
cia układu w Szanghaju. Japonja 
jest gotowa przedstawić Lidze 
Narodów przebieg rokowań 
szanghajskich, ale stanowczo od- 
mówi swej zgody na przeniesie- 
nie rokowań rozejmowych do 
Genewy. 

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W RUMUNII 
WIZYTA (U KRÓLOWEJ MĄRIJi 

„ BUKARESZT. PAT. — Marszałek 
Piłsudski był w dniu 15 bm. przyjęty 
przez królowę Marję, która odjeżdża 

OPTYMIZM 
PARYŻ. PAT. —, Sekretarz stanu 

Spraw zagranicznych Stanów Zjedno- 
czonych Stimson, udzielił wywiadu 
przedstawicielom prasy amerykańskiej 
oświadczając m. in.: To, że podczas 

mego pobytu we Francji jest obecny 
Kellog, który wspólnie z Briandem u- 
łożył projekt paryski, wydaje mi się 
tem lepiej wróżącem, że pakt Briand- 
Kellog stanowił wspólność wysiłków 
obu krajów. Jestem przekonany — mó 

wieczorem do Białogrodu w odwiedzi 
ny do swej córki, królowej jugosto- 
wiańskiej. 

STIMSONA 
wił Stimson, że konferencja rozbroje- 
niowa, dzięki dobrej woli wszystkich 
uczestników, wyda pozytywne  re- 
zultaty. 

Na pytanie jednego z dziennikaizy, 
co sądzi o propozycji Gibsona, Stim- 
son odpowiedział, że byłoby niesłusz- 
nem uważać ją jako wytwór ściśle a- 
merykański, gdyż jest ona „logiczną 
konsekwencją  propozycyj, przedsta- 
wionych przez inne mocarstwa. 

  

Król Hedżasu przyjedziedo Polski 
WIEDEŃ. PAT. „Neue. Freie 

Presse'* donosi z Rzymu: Król Hedża 
su Faysal przybył z podsekretarzem 
stanu spraw zagranicznych do Neapo- 
lu. Zamierza on odwiedzić Austrię, 

Niemcy, Polskę 1 Turcję, aby umocnić 
stosunki Hedżasu z temi państwami. 
W Rzymie król Faysal będzie przyjęty 
przez Mussoliniego. 

ZWIĘKSZENIE GARNIZONÓW 

TOKJO. (Pat). Wobec strat, po- 
niesionych przez oddziały japoń- 
skie w walkach z bandytami wy- 
słane zostały z Korei do okręgu 
Czin-Czou świeże oddziały dia 
wypełnienia powstałych iuk. Za- 
rządzenie powyższe stoi w 
związku z zapewnieniem więk» 
szego bezpieczeńztwa dla mand- 
Żurskie]j komisji ankistowej, któ- 
rą ma przybyć do Czin-Czou. 

  

  

kroczenia ze strony swych pod- 
komendnych w ciągu dni następnych. 
Krwawe starcia uliczne miały również 
miejsce w godzinach wieczornych. 

W Karlsruhe policja aresztowała 
20 hitlerowców. Ulicami miasta prze- 
ciągnął demonstracyjny pochód sztur- 
mowców. W Darmsztacie policja kon- 
fiskowała znaczne zapasy broni, 
sprzętu wojennego i obciążających 
dokumentów, dotyczących organizacji 
i nielegalnych poczynań oddziałów 
szturmowych. и 

Kierownictwo  partji narodowo- 
socjalistycznej zamierza wystąpić ze 
skargą do Trybunału Rzeszy z po- 
wodu skonfiskowania w czasie akcji 
policyjnej materjałów, należących rze- 
komo do stronnictwa, nie zaś do od- 
działów szturmowych. 

HUGENBERG PROTESTUJE 

BERLIN, (Pat). Przewodniczący 

stronnictwa niemiecko - narodowego 

Hugenberg ogłasza odezwę, prote- 

stującą przeciwko rozwiązaniu od- 

działów szturmowych narodowych 

socjalistów. Dekret prezydenta Rzeszy 
Hindenburga nazywa jednostronnym, 
wzywając do obalenia obecnego sy- 
stemu w wyborach pruskich, 

  

Ksawery Dunikowski 
Laureatem nagrody artysty- 

cznej m. st. Warszawy 
WARSZAWA. PAT. — Sąd kon- 

kursowy nagrody artystycznej m. st. 
Warszawy na posiedzeniu w dniu 15 
bm., pod przewodnictwem wicepreze- 
sa Rady Miejskiej Józefa Zadora- 
Szwejcera, przyznał nagrodę artystycz 
ną na rok 1932 artyście-rzeźbiarzowi 
Ksaweremu  Dunikowskiemu. Wyso- 
kość nagrody wynosi 10 tysięcy zł. 

AFERA P. HANAU 
PARYŻ. PAT. — Minister finansów Flan 

din przesłuchiwany był wczoraj w sprawie 

pani Hanau przez sędziego śledczego Peyra. 

Rozmowa trwała godzinę i toczyła się około 

zarzutów przeciwko pani Hanau w sprawie 

wykradzenia dokumentu z gabinetu ministra 

finansów. 

Minister oświadczył, że po powrocie z 

Londynu dowiedział się o ogłoszeniu w, cza- 
sopiśmie „Forces* wyjątków z raportu pre- 

fekta policji paryskiej oraz o oświadczeniu 

pani Hanau, jakoby raport miał pochodzić z 

Ministerstwa Finansów, skąd pani Hanau 

miała ten dokument wydostać. Następnie mi 

nister oświadczył, że otrzymał ten dokument 

osobiście od prefekta policji i po przeczyta- 

niu schował go do szuilady, od której też 

ininister posiada klucz. Po sprawdzeniu, czy 

wszystkie inne egzemplarze znajdują się we 

właściwych miejscach, minister zabrał się do 

poszukiwań i skonstatował, że raport znild 

z jego gabinetu. 

Dalej minister oświadczył, że nie może 
podejrzewać nikogo ze swego otoczenia, jak 

również dać jakichkolwiek wyjaśnień, które- 

by skierowały śledztwo na właściwe tory. 

ВБЕЖЕЧННЯ KESTRANP TTE TT TRZCO TACE RY WTO W ОЛИ TOWAROWA 

ałłowe wybnchy wulkanów w Ameryce Południowej 
KRYZYS WULKANICZNY DOPIERO SIĘ ROZPOCZĄŁ 

WYWIAD Z PROF. GEOLGGJI 
MIECZ. LIMANOWSKIM 

Katastrofa wulkaniczna w Połud- 
niowej Ameryce obejmująca trzy re- 
publiki: Argentynę, Chile i Urugwaj 
zajmuje uwagę całego Świata. 

Dymiące wulkany Andów obrzuca- 
jące śmiercinośną ;lawą miasta i żyzne 
łany, przekształcające bogatą, rolni- 
czą krainę w pustkowie oto temat 
tysięcy artykułów w prasie całego 
świata i rozmów. Temat najaktual- 
niejszy dla wszystkich. 

Przechodząc około cukierni Rud- 
nickiego widzimy sylwetkę 'p. Mieczy- 
sława Limanowskiego, który jest 
profesorem geologii. 
: Za chwilę siedzimy już przy sto- 
iku, 

— Panie Profesorze proszę nam 
wyjaśnić przyczyny. katastrofy wulka- 
nicznej w Ameryce Południowej. Czy 
należy się spodziewać dalszej dzia- 
łalnosci wulkanów — słowem jaknaj- 
więcej. 

— Jakto, tak zaraz — na kolanie, 
bez mapy, bez przygotowania? 

— Tak. 
Po chwili namysłu nasz Szanowny 

informator mówi: 
— Jeżeli chodzi o Amerykę Po- 

łudniowę to na zachodnem jej wy- 
brzeżu mamy Andy, jak wiadomo na- 
jeżone wulkanami, Od czasu do cza- 
su któryś z nich wybucha. Obecnie 
mamy taki przypadek, że kilka są- 
siadujących z sobą wulkanów działa- 
ją jednocześnie. To właśnie pogor- 
Szyło sytuację, gdyż siła wybuchów 
jest znacznie większa. 

— Czem się tłumaczy, że „drze- 
miące* wulkany raptem ożywiają się 
itryskają ogniem? 

— W tym wypadku można tak 
tłumaczyć. W głębiach, mniejwięcej 
40 kilometrów pod Ameryką Połud- 
niową gromadzi się magma (ognista 
lawa). Na skutek stopniowego obni- 
żania się wschodniego wybrzeża i 
podnoszenia się zachodniego Ameryki 
Południowej magma ta przesuwa się 
w kierunku zachodnim pod ziemią i 
natrafiając na pęknięcia skorupy ziem- 
nej wzdłuż Oceanu Spokojnego (łań- 
cuch Andotów) wytryska na wierzch 
w formie lawy. Lawa ta w zetknięciu 
się z wodą eksploduje i w ten spo- 
sób powstaje piasek i popiół wulka- 
niczny, o czem podaje prasa. Wiat: 
rozsiewa ten popiół. 

Równocześnie z lawą wydostają 
się na powierzchnię gazy, które 
wśród detonacyj wydzielają się z tej 
lawy. 

— (Ciągle się czyta:... 
deszcz, brunatny pył... 
pył, czem się to tłumaczy? 

krwawy 
czerwony 

LONDYN, (Pat). Z Buenos Aires 
donoszą © nowych wybuchąch 
wulkanów w Andach w północ- 
nej Argentynie. Wulkan Las 
Zanias w prowincji Salta, który 
uważany był za wygasły, dziś 
rano znajdował się w stanie 
gwałtownej erupcji. Mieszkańcy 
miejscowości Chicoana, położo- 
nej u stóp wulkanu, uciekają w 
popłochu przed gradem kamieni, 
jakie wulkan z siebie wyrzuca. 
Na przestrzeni kliku mii skorupa 
ziemska jest popękana. 

W południowej Argentynie 
w Stanie ożywionej działalności 
znajduje się wuikan Las Yeguas, 
zagrażający życiu mieszkańców 
miejscowości Quiilno i La Rioja. 
Szef chilijskiej stacji meteoroio- 
gicznej oświadczył dziennika- 

rzom, że nie należy łudzić się 
co do tego, że kryzys wuika- 
niczny dopiero się zaczął i będą 
mu towarzyszyły nowe trzęsie- 
nia ziemi. 

PARYŻ. (Pat). Komunikat ofi- 
cjalny rządu chilijskiego donosi, 
że w republice chilijskiej nie by- 
ło w Koerdyljerach .ofiąr w Iu- 
dziach, straty zaś materjalne nie 
zostały dotychczas obliczone. 
Wulkan Qulzapo, będący jednym 
z najbardziej niebezpiecznych 
wuikanów w Kordyljerach chili]- 
skich, zaczął znowu działać. Z 
rozmaitych okolic Argentyny do- 
noszą, że Silne wstrząsy sej- 
smiczne dąły się odczuć ubiegiej 
nocy, zwłaszczą w Kordyijerach. 
Straty materjalne są nieznaczne. 

CERCA. S SIS 

— Świeża lawa, która wchodzi w 
stare kratery rozrywa je i wysadza w 
powietrze. Ponieważ stare kratery 
składają się z lawy zwietrzałej, w 
owych -okolicach czerwonej, przeto 
popioły z tych rozpadłych starych 
wulkanów są czerwone. 
= Wezuwjusz np. wydziela zawsze 
tylko szarą lawę. Etna też. 

— Czy były już podobne kata- 
strofy w Am. Południowej? 

— Było ich wiele, największy 
zdaje się w 17 wieku. Wówczas naj- 
czynniejszym był Aconcaqua. 

Jaka jest i czy jest wogóle perjo- 
dyczność wulkanów trudno powie- 
dzieć. Są one równie tajemnicze jak 
i europejskie, włoskie. 

— A czy nauka pozwala obliczyć 
kiedy należy spodziewać się wy- 
buchów? 

— Prawie nie. Wybuchy wulka- 
nów zaskakują zawsze ludzkość, 
zwłaszcza, że niektóre, uważane za 
wygasłe, raptem zaczynają działać. 

Weźmy najbardziej znany wulkan— 
Wezuwjusz. I dziś jeszcze niewiadomo 
kiedy wybuchnie jakkolwiek są pewne 
prognostyki, które zbierane na miej- 
scu.przez obserwatorjum, pozwalają 
przewidywać. Ale to może być brane 
pod uwagę tylko tam, gdzie jest sta- 
łe obserwatorjum. 

Pan Profesor zaznaczył, że 
przyczyną wybuchu wulkanów w Am, 
Południowej było przesunięcie się mag- 
my. Czy mogą być jeszcze inne przy- 
czyny? 

— Na wybuchy wulkanów oddzia- 
ływać może częściowo księżyc, tak 
samo jak oddziałuje na morze two- 
rząc przypływy i odpływy. Tego ro- 
dzaju przypływy magmy podziemnej 
w pewnych wypadkach mają napewno 
związek z księżycem. 

Faktem jest np., że wszystkie wy- 
buchy Wezuwjusza, które znamy i 
które mogliśmy badać na starych ry- 
sunkach miały miejsca w pełnię 
księżyca. 

— Jaki jest charakter wulkanow 
działających obecnie w Ameryce Półn.? 

— Charakter ich jest zupełnie po- 
dobny do wulkanów włoskich (We- 
zuwjusz, Etna) z tą tylko różnicą, że 
pasmo Kordyljerów jest wyższe od 
Andów i, że wulkany włoskie nie są 
na czubkach gór podczas gdy ame- 

> leżą na najwyższych grzbie- 
ach. 

— Jak długo trwać może wrzenie 
wulkanu? 

— Wulkany mają pewien proces 
trwania. Po pierwszych, wielkich parok- 
syzmach, polegających na tem, że 
lawa wydobywa się, następują chwile 
spokoju, poczem ostatni paroksyzm, 
w trakcie którego budynek (stożek 
wulkaniczny) podminowany przez eks- 
plozję i wytrysk lawy wali się z po- 
wrotem do krateru. 
‚ Chwila ta rodzi wielkie popioły 
i prawdopodobnie cała katastrofa, 
sygnalizowana przez gazety, należy 
nie do początkowego działania wul- 
kanu, a tylko ostatniego — 0 czem 
świadczy popiół będący miaterjałem 
zwalonych kraterów. 

Podobnie kończy wybuch We- 
zuwjusz przykrywając pola popiołem, 
nieraz ua kilka metrów. 

Te popioły pokrywające powierz- 
chnię są zabójcze przez to, że zabie- 
rają wilgoć z powietrza i tworzą pu- 
stynię, Z braku wody i zieleni ginie 
świat organiczny. To jest właśnie 
obecnie udzisiem żyznych z >
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nnlikowany proces i jego niespodzianki 
ROZPRAWA O ZABÓJSTWO Ś. p. S. WACŁAWSKIEGO 

SALA, OBROŃCY I OSKARŻENI. 

Publiczności jest tak wiele, że przewod- 
niczący w pewnym momencie każe usunąć 
z sali sądowej tych wszystkich, którzy nie 
znalazłszy miejsca, wypełniają przejście i 
tłoczą się nawet przed bałustradą. Czy na- 
pływ publiczności świadczy © doniosłości 
procesu? O jego, jak chcą niektórzy poli- 
tycznem znaczeniu? Czy też chodzi o wy- 
tworzenie pewnej podniecającej atmosfery? 
Myślę, że raczej to drugie. Istotnie, należy 
podkreślić nerwowość sali. 

Dziennikarzy dużo: zajęli 3 stoliki. Znacz- 
na przewaga sprawozdawców pism żydow- 
skich: wileńskich, warszawskich i lwowskich 
Obrońców aż czterech. Śród mich dwóch a- 
dwokatów warszawskich: pp. Śmiarowski i 
Margolis. Dwaj pozostali, to Wilnianie: pp. 
retrusewicz i Czernichow. jest też aparat 
fotograficzny. Słowem, pierwsze wrażenie: 
to musi być niezwykły, niecodzienny proces. 
Przecie świadków powołano prawie sześćdzie 
sięciu. Ale w miarę rozwoju akcji — wra- 
żenie to maleje i słabnie. 

Za stołem prezydjalnym zasiada Sąd w 
składzie następującym: przewodniczący sę- 
dzia Brzozowski, wotanci-sędziowie: Szpa- 
kowski i Bobrowski. Oskarża p. podproku- 
rator Janowicz. 

Oskaržonych trzech:  Lejba  Załkind, 
Chackiel Oguz i Szmuel Wulfin. 

Wszyscy trzej oskarżeni z art. 122 cz. 
I punkt 1 K. K., prócz tego Załkind oskar- 
żony jest z art. 470 cz. I punkt 1 K. K. 

Pierwszy z wymienionych artykułów mó 
wi o zbiegowiskach publicznych i o zakłó- 
ceniu spokoju z pobudek, wypływających z 
nienawiści plemiennej. Drugi o ciężkiem u- 
szkodzeniu ciała, powodującem śmierć. O u- 
szkodzeniu pod wpływem silnego wzrusze- 
nia duchowego. W danym wypadku chodzi 
o zabójstwo Stanisława Wacławskiego. 

Dwum pierwszym oskarżonym wytoczo- 
no jedną sprawę, Załkindowi drugą. Na 
wniosek jednak obrony, sąd postanawia 0- 
bydwie sprawy połączyć. 

Wszyscy trzej tedy siedzą obok siebie. 
Młodzi ludzie, o twarzach pospolitych. Naj- 
młodszy Wuliim — lat 19. Najstarszy Zał- 
kind — lat 24. Tylko Wulfin jest studen- 
tem. 

CO: MÓWIĄ OSKARŻENI? 
Oskarżeni nie przyznają się do winy. 

Załkind we wrześniu odsłużył wojsko i dwa 
miesiące szukał w Wilnie pracy. I właśnie 
tragicznego dnia, 10 listopada 1931 pracę 
rozpoczął w rozlewni spirytusu skarzonego. 
Od rana dnia tego był zatrudniony. 

Oguz owego dnia wstał późno — około 
12 w południe. Potem miał u siebie kołegów. 
I dopiero wieczorem wyszedł na miasto, gdy 
zajścia uliczne już ucichały. 

Wulfin z kołegą był tego dnia w stowa- 
rzyszeniu studentów żydów. Chciał się do- 
wiedzieć, czy odbędą się wykłady na uni- 
wersytecie, czy żydzi będą do uniwersytetu 
dopuszczeni. Na ulicy Słowackiego przyglą- 
dał się bójkom studenckim, ale potem szedł 
do swego wuja na ulicę Trocką. Tu oto- 
czyli go studenci w batorówkach. Nadcho- 
dził policjant Gulak. Oskarżono przed nim 
Wulfina, że brał udział w zbiegowisku. Więc 
go zaaresztowano i zawieziono do Urzędu 
Śledczego. 

Tak zeznają oskarżeni. 

CHORA NA RÓŻĘ STUDENTKA. 

z Kazimiera Łebkowska, studentka U.S.B., 
jest głównym świadkiem oskarżenia. Ona 

| RS Ear WORECZEK 

        

       , Genjalny król ekranu 

Iwan Mozžuchin 
w najnowszym arcyfilmie rež, 

ALEKSANDRA "WOŁKOWA 

SIERŻANT X | 
Największy przebój doby obecnej 

       

      
  
  

JERZY WYSZOMIRSKI. 

Szukamy 
URYWEK Z 

Kiedy nasza dawna, droga Frźulein 
musiała odjechać, płakaliśmy wszyscy 
troje. Kilka lat — to wiele czasu, gdy 
się wchodzi w piętnasty rok życia. 
Ale Frūulein wreszcie wychodziła za- 
mąż i była szczęśliwa. jechała z mę- 
żem daleko, wgłąb Rosji. Z Łomży wy 
dawało się, że to koniec świata. Tem- 
bardziej, że było to w roku 1913, że 
trzeba było koniecznie odwozić ją kil- 
kanaście kilometrów do pociągu. ы 

- W Czerwonym Borze wsiadła do 
wielkiego, rosyjskiego wagonu, i ra- 
zem z nią wsiadł mój ojciec. Jej nie- 
miecka chusteczka powiewała z okna, 

- dopóki pociąg nie zniknął na zakręcie. 
Biała chusteczka pożegnania, przyjaź- 
ni i przymiera, ach — sentymentalna 
panieńska jeszcze chusteczka. 

Za kilka dni powrócił ojciec z no- 
wą Fraulein. Nazywała się Herta E- 
vald. Pochodziła z miasta, którego 
wówczas prawie nie znałem. Aus Me- 
mel. Dziś to miasto nazywa się nie- 
dźwięcznie i ordynarnie: Kłajpeda. 

_, Wysoka i zgrabna, jasna blondyn- 
ka, silna, wspaniała, północna Niem- 
ka. 

Tamta była słodka, ta—twarda i 
stanowcza. 

Ja pierwszy, zanim zdążyła się ro- 
zebrać w ciemnawym przedpokoju i 
wejść w pełne światło wiszącej lam- 
py naftowej, ja pierwszy zauważyłem 
jej palec. Nie zdjęła rękawiczek, a już 
uczułem, że ukrywa swój palec. 

miała widzieć, jak Zaikind izucił kamieniem. 
Świadek ten nie, chciał Drzyjść na ro: 

prawę. Róża na twarzy byia temu przyczy- 
ną. Świadectwo lekarskie w załączeniu. Ale 
Sąd postanawia sprowadzi. 

   

£ zbkowsxa 
przez policję. Zachowuje się ona dziwacz- 
nie. Ma twarz obandażowaną, a jednak w 
pewnych chwiłach przemawia głośno i sia- 
nowczo, staczając spory z obrońcami. Kie- 
dy-indziej milczy, jak na zamówienie. 

Milczy wówczas, gdy pada pytanie adw. 
Śmiarowskiego: 

— (Co pani studjuje? 
Gdy odwokat Margolis zapytuje: 
— Gdzie pani skończyła gimnazjum? 

Czy pani ma indeks? 

Ostatecznie, okazuje się, że gimnazjum 
skończyła, zdaje się, w roku 1915, aczkol- 
wiek ma obecnie lat 31; że indeks znajduje 
się gdzieś na wsi, której nazwy nie pamię- 
ta; że z profesorów U. 5. B. zna tylko na- 
zwisko prof. Massoniusa. 

Inne pytania, zmierzające do wyjaśnie- 
nia, kiedy Łebkowska poznała Załkinda, w 
jaki sposób obserwowała zbierających się 
przy ul. Portowej 2 studentów żydów, jaką 
drogę odbywała ze swego mieszkania (Ta- 
tarska 20) na ui. Słowackiego w dniu 10 
listopada — te wszystkie pytania pozostają 
albo bez odpowiedzi, albo dają je bałamut- 
nie i niepewnie. Okazuje się również, że ser 
decznemi przyjaciółkami tej studentki huma- 
nistyki jest dozorczyni domu i służąca. 

ODPOWIEDŹ REKTORATU. 

Postać, zachowanie się, sposób wysłowie 
nia, sam charakter zeznań dziwnego świad- 
ka — zmusza p. prokuratora do pewnego 
oświadczenia, które stanie się w następstwie 
punktem zdecydowanie zwrotnym całego 
proces. 

.P. prokurator wnosi mianowicie o zażą- 
danie telefonicznie z Rektoratu opinji. O za- 
żądanie stwierdzenia, czy istotnie Łebkow- 
ska jest studentką. 

Badane w międzyczasie: dozorczyni do- 
mu i jej znajoma, wydają niezwykłej stu- 
dentce inne zgoła Świadectwo: była masa- 
żystką czy manikurzystką. — Ale jej nie 
można wierzyć — powiada dozorczyni sta- 
tecznym tonem. 

Odpowiedź Rektoratu nadchodzi: Kazi- 
miera Łebkowska w spisach studentów U. 
S. B. nigdy nie figurowała. Kazimiera Łeb- 

   

  

kowska na zlecenie prokuratora zostaje za” 
trzymana. 

EFEKT ODPOWIEDZI. 

Po odczytaniu przez p. przewodniczące- 
ge odpowiedzi Rektoratu U. 5. B., p. pro- 
kurator oświadcza, iż, wziawszy pod uwagę 
nieodpowiedzialność zeznań Łebkowskiej i 
jej poziom umysłowy — zrzeknie się oskar- 
żenia w stosunku do Załkinda i Oguza. 

Sąd ogłasza przerwę do godz. 5 m. 45. 

DALSI ŚWIADKOWIE. 

Po przerwie zeznają kolejno: kierownik 
Urzędu Sledczego Stanisiaw Wasilewski, dr. 
Jakób Wygodzki, woźny U. S. B. Ludwik 
Wołłejko, studenci: Arkadjusz Wyszomir- 
ski i J6zei Switan, dorożkarz Al. Oleszkie- 
wicz, Fr. Szeblińska i Opanowiczówna. 

Pierwsi dwaj wyjaśniają tło i podioże 
zajść listopadowych. St. Wasilewski opo- 
wiada o pochodach studenckich, które prze- 
ciągały ulicami; 0 zarządzeniach władz i 
działalności policji. 

Dr. Jakób Wygodzki mówi o stanowisku 
studentów Żydów, o bójkach i wybiciu szyb 
w Stowarzyszeniu Studentów Żydów przy 
«l. Ludwisarskiej. Nie wszystkie wszakże 
zeznania jego są absolutnie scisle. Powta- 
rza dość często: 

— O ile mi wiadomo... O ile mię pamięć 
nie zawodzi... 

Pozostali świadkowie charakteryzują sam 
tragiczny moment przy zbiegu ulicy Zawal- 
nej i Trockiej, gdzie, jak wiadomo, dorożkę 
z Wacławskim otoczył tłum, i gdzie padł ów 
fatalny kamień. 

Wyszomirski i Świtan jechali właśnie ra 
zem ze śp. Wacławskim. Wydarzenie samo 
miało miejsce przy domu z karjatydami na 
Trockiej ulicy. 

Opanowiczówna (zatrudniona w kawiar- 
ni przy ul. Zawalnej 28) obserwowała tłum 
w owym momencie i zauważyła śród niego 
osobnika w szarym płaszczu, który czynił 
wrażenie prowodyra. Cisnął on kamieniem 
w dorożkę. Osobnikiem tym był, według niej 
stanowczo Szmuel Wuliin. 

Ale w ogniu pytań obrońców świadek 
coraz bardziej wikła się w odpowiedziach i 
zeznania jego pod koniec stały się całkiem 
nieprzekonywujące. 

Badanie  Opanowiczówny zakończyło 
wczorajszą rozprawę. Dziś o godz. 9 zrana 
ciąg dałszy procesu. 

Krwawa walka wśród cyganów 
ADJUTANT KRÓLA KWIEKA STRZELIŁ DO ATAKUJĄCYCH 

60 WSPÓŁPLEMEŃCÓW 
Z Łodzi donoszą, że dnia 12 bm. komi- 

sarjat policji zaalarmowany został wiadomoś- 
cią o krwawych walkach cyganów. W obo- 
zie cygańskim doszło do ostrej bójki i do 
strzelaniny, w rezultacie której poturbowana 
została 16-letnia cyganka Miarka — z zawo- 
du artystka — jak sama podała, jej małżonek 
Lolo i— przedewszystkiem — adjutant „kró- 
„lewski* z Warszawy, pan Paweł Kwiek. 

Do Łodzi przybyły ostatnio dwa obozy. 
Jeden rozbił namioty daleko na Chojnach, 
drugi na Bałutach. Cyganie, którzy często 
przebywają w Polsce, nabywają niejako 
praw obywatelstwa. Stąd oczywista wynika 
dlą młodych cyganów obowiązek wstępowa- 
nia w szeregi wojska polskiego. 

-Lecz jak ująć w karby spisów ten ele- 
ment koczowniczy, niestały i często bardzo 
niepewny? Misję prowadzenia ewidencji po- 
borowych miał adjutant „króla'* Bazylego 
Kwieka, jego bliski krewny Paweł Kwiek-— 
Adjutant królewski nieprędko dosłużył się tej 
godności: liczy już 45 lat i dopiero od kilku 
lat piastuje wysoki urząd przy dworze króla 
Bazylego. 

Paweł Kwiek przybył wczoraj do Łodzi, 
by w obu obozach dokonać spisu poboro- 
wych. 

W obozie na Chojnach poszło wszystko 

BERZEERZOOORZTOTOZOCZT POTPAZOPECZEWITO 
KTO MA RATOWAĆ BAZYLIKĘ? 

Wczorajszy artykulik pod powyższym 
tytułem był, jak przypuszczam, łatwo się 
domyśleć, — pisany przeze mnie. 

Nie ode mnie jednak pochodzi tytui i 
przypisek, no i nie z mojej winy brak za- 
kończenia z podpisem. 

Co do stanowiska Redakcji w sprawie 
robót architektonicznych w bazylice, nie 
całkowicie pokrywa się ono z memi pogląda- 
mi i było dla mnie pod pewnym względem 
niespodzianką. W. Charkiewicz. 

ojczyzny 
— Fróulein musi mieć coś z pal- 

cem — szepnąłem po polsku siostrze. 

Frąulein zrozumiała tylko niemiec- 
kie słówo w tem zdaniu. Odwróciła 
się i rzekła zlekka karcącym głosem: 

— Nie sądzę, aby należało do do- 
brego wychowania mówić przy kimś 
w języku obcym.... W języku, którego 
nie rozumie — dodała szybko. 

Ale nie obruszyłem się na to. Właś 
ciwie „słowa moje mogły ją dotknąć. 
Ona uraziła mię również, jednak po- 
prawiła się. 

W gruncie rzeczy, z palcem nie by- 
ło nic nadzwyczajnego. Wskazujący 
palec prawej ręki. Ręce miała ładne, 
palce smukłe i długie, takie, które 
zawsze kochałem. Tylko ten jeden pa- 
lec. Częściowo pozbawiony paznokcia, 
a wzdłuż niego po wierzchu biegła 
długa szrama. Paznokieć nie zarastał, 
nie wiem dlaczego. Sżrama różowiła 
się lekką, nieco zygzakowatą linją, na 
wąskim, długim, pięknym palcu. Silna 
i urodziwa niemiecka dziewczyna 
cierpiała z tego powodu. ' Palca nie 
można było ukryć. Chyba, gdy się 
wciągało rękawiczki. Więc Fraulein 
Herta chętnie nosiła rękawiczki, ale 
zdawała sobie sprawę, że właśnie cią 
głe używanie rękawiczek mogło bu- 
dzić podejrzenia. Szczególnie latem, 
kędyś na przechadzkach, w lesie i na 
łące. Więc Fraulein Herta, przepełnio- 
na niekiedy złuradością ku sobie sa- 

zupełnie gładko. Niestety nie można tego sa- 
mego powiedzieć o cyganach, obozujących 
pod Bałutami. 

Adjutant Kwiek przybył do obozu i przy- 
stąpił do swych czynności urzędowych. To- 
warzyszyło mu kilku panów w szerokich gra 
natowych spodniach i złotych pasach — star 
szyzna z obozu chojeńskiego. 

Z pośród licznych cyganów, w wieku po- 
borowym przyszła kolej na młodego Lolo: 
jednak ten, małżonek artystki — tancerki 
Miarki za pamięci adjutanta trzykrotnie już 
podawał, że ma łat 18 Tym razem adjutant 
sprzeciwił się stanowczo temu wiecznemu 
chłopięcemu wiekowi Lolo i oświadczył mu 
wręcz, że nie ma on 18 lat, ale dwadzieścia 
i że pora iść do wojska. 

Kochająca małżonka, z temperamentem 
właściwym cyganom i artystom, rzuciła się 
przedewszystkiem na szyję swego ukochane- 
go i oświadczyła, że nie pozwoli go zapisać. 
Gdy adjutant królewski stał się stanowczy 
i ostro odtrącił 16-letnią małżonkę, ta rzu- 
ciła się na imć pana Pawła Kwieka i wyka- 
zała wyraźną chęć uczynienia mu krzywdy. 
Powstała wielka awantura: cygańskie diver- 
tissement baletowe na serjo. 

Adjutant królewski, którego tak sromot- 
na spotkała odprawa, czując, że spoczywa 
na nim godność majestatu, dobył rewolweru 
i począł strzelać nisko: po nogach. 

Lolo został ranny w udo. W mętliku po- 
strzelił się również w udo sam wysłannik kró 
lewski. Rzecz zakończyła się w policji. 

W obozie cygańskim nastąpiła cisza. 

Starsi z obozu bałuckiego pewnie myślą 
o nowej wyprawie. Skowronek już dzwoni 
nad runią i ziemia pachnie dalekiemi droga- 
mi. Pewnie niedługo cyganie pójdą prosto, 
przed siebie. Cyganie — niezbadana zagad- 
ka śród szczepów i narodów świata. 

mej, demonstracyjnie pokazywała 
swój okaleczały palec. 

Rozumiałem stopniowo, że wiele, 
niewyjaśnionych w pierwszej chwili 
osobliwości Fraulein Herty, miało swo 
ją przyczynę w jej palcu. 

Naturalnie, przywiozła ze sobą róż- 
ne niemićckie pamiątki. Pokazała nam 
wszystkie fotografje. Mówiła: 

— To mój ojczulek, moja matecz- 
ka, moja siostrzyczka. 

Zawsze bardzo pieszczotliwie. 
— A to jest mój ukochany braci- 

szek. Na imię ma Kurt. ° 
To imię, ten dźwięk, który wów- 

czas po raz pierwszy w życiu usłysza 
łem, nie rozśmieszył mię jednak, tak, 
jak na lekcjach łaciny, naprzykład, 
śmieszyły niektóre nowe, nieznane wy 
razy: CUrro, CUCUYrri..... 

Wchodziłem wtedy w piętnasty rok 
żywota. Wicek Juraha,, mój serdecz- . 
ny przyjaciel, musiał był właśnie 0- 
puścić moje serce. Jego miejsce zajął 
śliczny chłopiec rosyjski — Szura 
Smiełkow. Umiał mrużyć jasne i:śmia- 
łe oczy pod zrośniętemi brwiami, pły- 
wał znakomicie „po sażonkam* i grał 
na skrzypcach. Jego ojciec oficer prze 
niesiony został do Łomży z Turkie- 
stanu. Szura przywiózł ze sobą wspom 
nienia dalekiego kraju, 'zaborczą pier- 
wotność, obcą mi gibkość ciała i smu 
tek. Zabrał mi wszystko, poczynając 
od albumu znaczków pocztowych. Ža- 
brał mi serce. Moja: matka czyniła mi 
wówczas nieraz wyrzuty, że, niewia- 
domo dlaczego, stałem się nagle cu- 
dzy i obojętny. A ja uciekałem każ- 
dej wolnej chwili z domu, by słuchać 
Szury, by mówić z Szurą, mówić du- 

Venizelos krytykuje raport komitetu 
finansowego Ligi Narodów 

GENEWA. PAT. — Rada Ligi Narodów, 
która we wtorek osroczyła decyzję co do 
ogólnej części reportu Komitetu Finansowego 
do sesji majowej, rozpatrzyła w piątek dal- 
sze części raportu tego Komitetu, poświęco- 
ne Austrji, Bułgarji, Węgrom i Giecji. 

Co się tyczy Austrji, sprawozdawca, 
streściwszy raport tego Komitetu, zapropo- 
nował rezolucję, w której Rada wyraża na- 
dzieję, że Austrja uczyni wszystko, aby u- 
trzymać równowagę budżetową i skutecznie 
załatwić problemy bankowe. Wśród zaleceń 
Komitetu finansowego, potwierdzonych 
przez Radę, znajduje się zmniejszenie wydat 
ków kolei austrjackich, ścisłe wykonanie re- 
glamentacji walut i zmniejszenie do mini- 
mum importu. 

Przedstawiciel Austrji, przyjmując rezolu 
cję Rady, wyraził nadzieję, że dojdzie do no 
wych rozmów między mocarstwami i że da- 
dzą one rezułtaty oraz zapewnił, że rząd au- 
strjacki uczyni wszystko, aby sprostać swym 
zadaniom. 

Następnie Radą przyjęła do wiadomości 
rozdział raportu, poświęcony sytuacji Wę- 
gier, zalecajacy w szczególności zmniejsze- 
nie budżetu i zawarcie układów ze wszyst- 
kimi wierzycielami. 

Odnośnie Bułgarji sprawozdawca przy- 
pomniał, że Komitet finansowy  załeca 
zmniejszenie o 50 procent transieru spłat z 
tytułu długów zagranicznych, to jest 45 mi- 
ijonów lewów bułgarskich, zamiast 90 miljo- 
nów w przeciągu .6 miesięcy. 

Delegat Bułgarji oświadczył, że rząd jego 
uczyni wszystko, ażeby przeprowadzić tran- 

POWODZIE W 
WIEDEŃ. (Pat). Dzienniki wiedeńskia 

donoszą z Białogrodu. Wylewy w Ju- 
gosławji wzmzgają się coraz bardziej. 
Wczoraj wystąpił z brzegów Dunaj, za- 
lewając wielkie przestrzenie, е 

Na lewym brzegu Dunaju w pobli- 
Żu Białogrodu zalanych jest 46 mor: 
gów ziemi, Stan wody na Sawie pod- 
niosł się o 6 metrów ponad poziom 
normalny. Skutkiem wylewu Sawy 17 
tysięcy ludzi w Bośni Jest bez dachu. 

sier 50 proc. spłat, ale nie jest pewne, czy 
to będzie możliwe. 

Najdłuższą dyskusję wywołał problem 
Grecji. Premjer grecki Venizelos w dłuższem 
przemówieniu poddał krytyce raport Komi- 
tetu finansowego, przypominając, że Grecja 
żądała zawieszenia na lat 5 amortyzacji dłn 
gów zagranicznych, oraz pożyczki w wyso- 
kości 50 midjonów dolarów. Natomiast Ko- 
mitet finansowy proponuje tylko zawieszenie 
transieru i tylko na jeden rok oraz pożyczkę 
w sumie 5 miljonów dolarów. Nic nie po- 
zwala spodziewać się, że po roku Grecja bę- 
dzie mogła wznowić spłaty z tytułu amorty- 
zacji tego długu. O ileby zawieszenie na 5 
lat nie było aprobowane, musiałaby odrzucić 
pomoc, zaofiarowaną przez Koznitet finanso- 
wy. Ponieważ Rada Ligi odroczyła decyzję 
co do transieru do sesji majowej, Venizeios 
oświadczył, że Grecja będzie zmuszona nie 
dokonać transieru należności, przypadają- 
cych na 1 maja. 

W związku z tą deklaracją przedstawiciel 
Komitetu finansowego oświadczył, że jest to 
krok bardzo poważny, którzy rząd grecki 
czyni na własną odpowiedzialność. Venizelos 
odpowiedział, podkreślając, że spadek funta 
był dia Grecji katastrofą. Venizelos skierowy 
wuje do wielkich mocarstw apel, by porozu- 
miały się co do przyjścia z pomocą państ- 
wom, które spadek cen postawił w tak tru- 
dnej sytuacji. W końcu przyjęta została re- 
zolucja, stwierdzająca, że tylko wierzyciele 
Grecji mogą dyskutować z zagranicą w spra 
wie zawieszenia transieru i poczynienia u- 
stępstw, uznanych przez nich za konieczne. 

JUGOSŁAWII 
Wśród uchodźców górują choroby epi- 
demiczne. . 

Temperałura spadła wszędzie. W 
Serajawia i innych miejscowościach 
Bośni spadł śnieg Z powodu długo- 
trwałej zimy znaczne masy wilków wy 
szły z gór i lasów, grożąc osadam 
ludzkim. Na peryferjach Mostaru napa 
dły wilki ma folwark i rszszarpały wie 
Ia sztuk bydła domowego. 

— ES 

Hojny dar hr. Adama Branickiego 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
15 kwietnia hr. Adama Branickiego z 
Wilanowa, który wręczył Panu Prezy- 
dentowi pięknie na pergaminie wyko- 
nany akt wraz z wypisem notarjal- 
nym, na mocy którego na własność 
Rzeczypospolitej przechodzi cenna bi- 
bljoteka, licząca około 50 tysięcy to- 
mów, a składająca się z bibljotek 
Stanisława i Ignacego Potockich, Sta- 
nisława Septymusa Potockiego (za- 
wierająca w swoim zbiorze bibljotekę 
Karola X, króla francuskiego), bibljo- 
teki Konstantego i Ksawerego Branic- 
kich oraz modlitewnik królowej Bony. 

Następnie według aktu notarjalaego 
stały się własnością państwa polskie- 
go 2204 teki sztychów, zawierające 
około 15 tysięcy sztychów mistrzów 
zagranicznych i polskich, 11 cennych 
obrazów i dwa komplety belwedei- 
skiej porcelany. Intencją hr. Adama 
Branickiego jest, by sztychy i bibljo- 
teka posłużyły do zapoczątkowania 
bibljoteki i zbioru sztychów na Zam- 
ku Królewskim w Warszawie, obrazy 
zostały użyte do ozdoby rezydencji 
Prezydenta Rzeczypospolitej, pozost?- 
wił on jednak rozporządzenie zbiora- 
mi całkowicie do uznania Pana Pre- 
zydeuta Rzeczypospolitej. 

Przestępczość w Polsce 
Główny Urząd Statystyczny opra- 

cował b. ciekawe dane, dotyczące 
przestępczości w Polsce w roku 1931. 

Jak wynika z tych danych, najwięk- 
sza ilość zameldowań o przestępstwach 
dotyczyła, jak zwykle, kradzieży, któ- 
rych -zanotowano 356,114, w tem 
39,370 kradzieży z włamaniem, w ogól 
nej liczbie zameldowano o 6903 kra- 
dzieżach kolejowych, 454 kradzieżach 
przewodów telegraficznych i telefoni- 
cznych, 9342 kieszonkowych, 69,965 z 
pola i lasu, oraz 667 kradzieży koni. 

Z innych przestępstw zameldowa- 
no o 597 wypadkach zdrady stanu, 131 
szpiegostwa, 4011 innych przestępstw 
politycznych, 456 ukrywania przestęp- 
ców i ucieczki aresztantów, 2357 bun- 
tu i oporu władzy, 7335 innych prze- 
stępstw przeciw władzy, 889 krzywo- 
przysięstwa, 543 dezercji, 46 innych 
przestępstw przeciwko sile wojskowej i 

żo, dużo po rosyjsku. Ale u nas w do 
mu ten Moskal rzadko bywał. Nie lu- 
biono go. 

* 

Tego dnia wszyscy wyszli. Nastka, 
z którą miewałem już pewne, począt- 
kujące, a niewypełnione konszachty, 
gziła się na górze ze swoim Filipem. 
Niezadługo miała tego żałować. Frau- 
lein Herta została, i znalazłem się z 
nią raptem w jej pokoju. Piec był 
mocno nagrzany. Zaczęło się w spo- 
sób nierozumny, nielogiczny, niczem 
nieuzasadniony i raptowny. « Spłoną- 
łem cały, gdy padło znienacka pyta- 
nie: 

— Czy wiesz, 
po niemiecku? 

Co? co? Ach, mój Boże, co się na- 
zywa po niemiecku? 

I właśnie tym swoim palcem... 

jak się nazywa to 

O moja jedyna, ukochana Fraiulein 
Herta. 

* 

Prędzej, Prędzej. Szybko i gwał- 
townie opowiem dalej. Proszę czytać 
to, co ja piszę, także szybko i gwał- 
townie. Proszę nie zastanawiać się i 
nie szukać związku. 

Wyjechała na krótko do swego 
Memla. Umarł jej ojciec. Rzecz pro- 
sta, że nie byli zamożni. Przed wyjaz- 
dem miała długą rozmowę z moją 
matką. I może dlatego przyjechał z 
nią razem na pewien czas do nas 
Kurt. 

Kurt, wysoki i jasny blondyn, w 
moim wieku. Ale o pół głowy wyższy 
ode mnie, wyższy od Szury. : 

Szura, Kurt i ja. 

Państwu, 141 przekupstwa, 256 prze- 
kupstwa urzędniczego, 54,310 zakłóce- 
nia spokoju publicznego, 2689 potaje- 
mnego gorzelnictwa, 1006 przemyt- 
nictwa, 12.553 włóczęgostwa i żebrani- 
ny, 63,405 opilstwa, 1280 hazardu kar- 
cianego, 3829 podpalenia, 1595 fałszer 
stwa pieniędzy, 1521 fałszerstwa doku- 
mentów, 1055 fałszerstwa innego ro- 
dzaju, 1502 morderstwa i zabójstwa, 
1537 spędzenia płodu, 1518 in. rodzaju 
pozbawienia życia, 70,975 uszkodzeń 
cielesnych, 1766 podrzucenia dziecka, 
1237 przestępstw na tle seksualnem, 36 
handlu żywym towarem, 5624 in. prze- 
stępstw przeciwko moralności, 1442 bi 
gamji, 15,939 przywłaszczenia i sprze- 
niewierzenia, 1309 rozboju i rabunku, 
11,095 kłusownictwa, 1511 paserstwa, 
30.556 oszustwa, 5024 lichwy, oraz 0 
1105 wypadkach wymuszenia. 

  

Szura i Kurt nie mogli się poro- 
zumieć. Kurt i ja mogliśmy się po- 
rozumieć, Szura i ja mogliśmy się 
porozumieć. 

Ja ich łączyłem ze sobą. 
Kurt był zuchwały, Szura był smut- 

ny, ja byłem rozdarty. Zgubiłem sie- 
bie wówczas zupełnie. 

Owe ferje wielkanocne  spędzili- 
śmy we trzech. Pełnia wiosny piętna- 
stoletnich chłopców. We trzech poszli 
śmy na rezurekcję do starej fary. We 
trzech byliśmy potem w cerkwi i dłu 
go słuchaliśmy bicia wszystkich dzwo 
nów. 

A Szura, prawosławnym obycza- 
jem trzykrotnie się z nami całował. 
Kurt dziwił się wszystkiemu. Był naj- 
głupszy z nas trzech, najmniej umiał i 
najmniej odczuwał. Ałe wyróżniał się 
swym wyglądem, postawą, chodem i 
ułożeniem. Zwracano zawsze na niego 
uwagę i odrazu poznawano w nim 
innego, obcego człowieka. 

Parę tygodni spędziliśmy razem, i 
Kurt umiał już wszystkie nieprzyzwoi- 
te słowa rosyjskie. Mówiliśmy o róż- 
nych rzeczach. Lecz dziś jeszcze dzi- 
wię się, dlaczego ani razu nie użyli- 
śmy słowa: Polska? 

Ta wiosna była ostatnia przed wy- 
buchem wojny. 

Kurt wyjechał i razem z nim od- 
jechała Fraiulein Herta. Miała powró- 
cie, ale już nie wróciła. Wsiadali do 
bryczki, żółtej bryczki na wysokich 
kołach. Z tyłu przywiązano ich wali- 
zy. Bryczka turkotała i podskakiwa- 
ła na wyboistym bruku, aż zniknęła 
na zakręcie. A z nią zniknęły dwie nie 

SILVA RERUM 
Gazeta Poiska (Nr. 1031) zamie- 

szcza ciekawy artykuł W. Skoczylasa 

na temat kultury artystycznej Warsza- 
wy. 

Autor narzeka na Warszawę: 
Jeśli mówimy o kulturze artystycznej da- 

nego środowiska, to nie decyduje o niej ani 
bogactwo zbiorów, ani jakość wystaw, ani 
ilość i jakość mieszkających w niem  arty- 
stów, ale przedewszystkiem jego zdolność 
konsumcyjna sztuki. I jeśli tę stronę War- 
szawy weźmiemy pod uwagę, musimy skon- 
statować smutny iakt, że Warszawa pod 
tymm względem stoi w tyle poza innemi Śro- 
dowiskami, a zwłaszcza poza Krakowem. 

Wymowny przykład różnic w pozio 
mie kultury naszych stolic daje wysta- 
wa dzieł Dunikowskiego: w Krakowie 
wystawę zwiedziło 9120 osób, w pię- 
ciokrotnie większej Warszawie 
10800. Stąd wniosek że 

W Warszawie na 120 mieszkańców znaj- 
duje się załedwie jeden, który uważa za sto- 
sowne skorzystać ze sposobności, aby zoba- 
czyć wystawę, jakiej w tym rodzaju War- 
szawa dosłownie nigdy nie gościła. Nie kła- 
dę nacisku na inny fakt, że Dunikowski na 
tej wspaniałej wystawie nie sprzedał ani je- 
dnej rzeźby, że nie kupiono nic do żadnych 
zbiorów publicznych, mimo, że przed kilku- 
nastu laty ofiarował do zbiorów państwo- 
wych kilkanaście swych dzieł. W tym wy- 
padku można tłumaczyć się kryzysem. 

Jakże wygłąda współczesny miło- 
śnik sztuki w Warszawie? 

Ciężkie warunki polityczne i brak potrzety 
nej atmosiery artystycznej, wytworzyły w 
Warszawie specjalny typ miłośnika sztuki, 
który swą do niej miłość maniiestuje po- 
błażliwem klepaniem artysty po ramieniu, 
ierowaniem bardzo kategorycznych sądów 
i wybieraniem swą przemożną decyzją ta- 
kich artystów do Komitetu Zachęty, którzy 
będą tam organizowali wystawy, stojące na 
poziomie upodobań protektorów. 

Artykuł kończy się zarysowaniem 
nowego typu miłośnika sztuki: 

Do propagandy sztuki trzeba znaleźć in- 
nych miłośników; takich, którzy prawdziwie 
ją kochając, cieszą się wszystkiemi jej prze- 
jawami, w jej bogactwie, widzą bogactwo 
duszy ludzkiej, którzy wczuwając się w 
twórczy trud artysty ałbo we własną dusze, 
przejimą cząstkę tego trudu i w ten sposób 
ja wzbogacą. 

Gdy takich miłośników znajdzie się więk- 
sze grono, założą oni towarzystwo i działać 
będą pod jednem, wielkiem i nieustannie po- 
wtarzanem hasłem: „Zwiedzajmy muzea i 
wystawy sztuki'. Wtedy może już po kil- 
ku łatach mieszkaniec Warszawy, prawdzi- 
wy miłośnik swego grodu, nie będzie potrze- 
bował się rumienič, gdy będzie gdzieś ogła- 
szana statystyka frekwencji z wystaw sztuki 
w stolicy panstwa. 

Nie dobrze się dzieje w Warszawie. 
Ale cóż powiedzieć o Wilnie?. Kto z 
wilnian dobrze zna muzeum Tow. Przy 
jaciół Nauk? Kto bywa na wystawach? 
Czy wiele osób z tych, które zabiera- 
ły głos w sprawie pomnika Mickiewi- 
cza, oglądało wystawę projektów?.. 

W H. Kurjerze Codziennym (Nr. 98) 
znajdujemy artykuł W. Hofimana w o- 
bronie polskiej sztuki. Autor wskazuje 
na olbrzymie możliwośći, tkwiące w 
sztuce polskiej: 

Dobrze! Niechaj młodzi jeżdżą uczyć się 
zagranicę i to głównie do Paryża najwięcej, 
a może jedynie tam tylko może się polski 
artysta czegoś rzetelnego, prawdziwie istot- 
nego i wartościowego nauczyć. Wchłaniajniy 
w siebie śmiało wszystkie dobre wpływy ob- 
ce, ale nie bądźmy zbytnio defetystami, nie- 
chaj o nas nie będzie już można w świecie 
powtarzać ze wzgardą: „Slave-Sclave!*. Ta- 
lentów potężnych w Polsce, Bogu dzięki, ni- 
gdy nie brakło, raczej jeżeli czegoś brakło, 
to tej niezłomnej, upartej wiary w siebie i 
zdolności organizacyjnych na propagandzie 
swoistych ideałów opartych. W tym kierun- 
ku naprawdę mocno szwankujemy! 

Na zakończenie przytoczę słowa cytowa- 
nego przez Henryka Gotliba Jacka Malczew- 
skiego, tak pesymistycznie wyrażające się w 
rozmowie z nim o swojej sztuce, które kie- 
dyś do mnie powiedział: „Mam przeczucie, 
że polska sztuka ma wszystkie dane, aby 
była kiedyś pierwszą świata”. 

Do tego dążyć trzeba wytrwale! 
Lector. 

ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH ZAMIAST — JUTOWYCH. 

mieckie chusteczki, białe chusteczki 
pożegnania, przymierza i przyjaźni. 
— O, moja jedyna Fraulein Herta! 

O, cudzy i dziwny: Kurt! 
Wróciłem do Szury. Kurt zostawił 

mi na pamiątkę sentymentalny wier- 
szyk niemiecki, mający odpowiednik 
we wszystkich zapewne językach. Że 
wszystko niby ginie, kwiaty wonne 
więdną, złoto i srebro łamie się... 

— Aber unsere Freundschaft nicht! 
O, te spotkania... przemijania... Tak 

zaczyna się jeden z najpiękniejszych 
wierszy Briusowa. 

* 

Tamte lato spędziłem u kolegi w 
nadnarwiańskim lesie. I tam przyszedł 
sierpień 1914 roku. I o tamtym sierp- 
niu w wiele lat potem napisałem 
wiersz, który kończył się tak: 
1 jak zwykle las pachniał sierpniemi żywicą, 

I w nas pachniała młodość, skronie pulsowały. 

O, jakżebym chciał dzisiaj ten zapach uchwy- 

cić, 

I wciągnąć w moje płuca, by jak wówczas 

drgaly! 

Trudno. Dziś jestem o tyle lat starszy, 

| w-wyczerpanej piersi dławię krzyk daremny, 

Dziś, znużoną już głowę na dłoniach oparłszy, 

Czuję, żewieczór tamten był wietrzny i 
* ciemny. 

Prędzej. Prędzej. Nie chodzi wcale 
o to, aby analizować, opisywać i Ни 

maczyć dokładnie a szeroko. By przy- 
toczyć list, który zdążyłem jeszcze о- 
trzymać od Kurta z jego miasta ro- 
dzinnėgo 0 nazwie Memel — Klajpe- 
da. Trzeba się domyślać szczegółów i 
użipełniać  niedopowiedzenia. Czy 
trudno zgadnąć, jaka mogła być treść 

`



  

W groźnej chwi 
„SLOWO“ 

Prezydent Folejewski stanowczo ustąpi! 

w sprawie ratowania Bazyliki Wileńskiej 
Wczoraj, w małej notatce od reda- 

kcji, poruszyliśmy sprawę, która ma 

dla nas wilnian zupełnie kapitalne zna- 

czenie. 

Jak umiera ktoś, czyje życie 

wielkie znaczenie, to się nie poprzesta 

je na radach swego domowego leka- 

rza, chociażby nie wiem jakim był 

przyjacielem rodziny. Bolszewicy nie 

lubią burżujów, a jednak oto gdy się 

bkazało, że Stalin ma raku, to wytele- 

grafowują z Berlina i Londynu specja- 

W chwili niebezpieczeństwa 

drogiej osoby, sumienie nie pozwala 

ominąć rad, czy wskazówek wielkich 

specjalistów, renomowanych fachow- 

ców. 

Katedra wileńska się wali. Jeden 

z najcenniejszych pomników naszego 

miasta, naszego kraju, Polski całej znaj 

duje się w skrajnem  niebezpieczeń- 

stwie. Niebezpieczeństwo to jest więk- 

sze i bliższe, niż się przeciętnemu wil- 

nianinowi zdaje. 

Każdy wie, że kwestja fundamen- 

tów, a o to właśnie w Bazylice chodzi, 

stanowi w budownictwie dziedzinę spe 

cjalną, że od budowy fundamentów są 

specjalni inżynierowie, specjalni ia- 

chowcy. 

Nie chcemy bynajmniej obniżać po- 

wagi i autorytetu prof. Kłosa, ani kwe- 

stjonować jego wiedzy. Ale sam fakt, 

że prof. Kłos jest architektem i wszy- 

ssy go znają jako architekta ze strony 

zewnętrznej, ze strony artystycznej, 

sam fakt, że prof. Kłos wykłada histo- 

rję sztuki na uniwersytecie, przemawia 

tu przeciwko temu, aby jego czynić 

odpowiedzialnym za roboty w chwili 

tak grożnej. Jasne jest bowiem, że za- 

miłowania prof. Kłosa poszły w innym 

kierunku, niż badania fundamentów. 

Może kiedyś to umiał, lecz dziś całą 

swą pracą związany jest z inną spe- 

cjalnością. 3 

Nie zwracamy się do okulisty, gdy 

chodzi o położnicę, nie biegniemy do 

najwybitniejszego specjalisty od gruź- 

licy dla rany postrzałowej w brzuch, 

chociaż i to lekarz, i to lekarz. 

ma 

listów. 

Już po napisaniu słów powyższych, otrzy 

maliśmy komunikat następujący: 

KOMUNIKAT KOMITETU RATOWANIA 

BAZYLIKI WILEŃSKIEJ. 

Wobec ukazania się w Expressie Wileń- 
skim w dniu 14 kwietnia i w „Słowie w 
dniu 15 kwietnia br., (Nr. 86), notatek, kwe- 
stjonujących kwalifikacje iachowe osób, pie- 
czy których powierzone zostały roboty resta- 
uracyjne w Bazylice, Komitet Ratowania Ba- 
zyliki Wileńskiej uważa za swój obowiązek, 
dać wyjaśnienie następujące: 

Nad planowaniem i wykonywaniem robót 
badawczych i restauracyjnych, czuwa wyło- 
niona na zebraniu organizacyjnem Komitetu 
w lipcu 1931 r. komisja techniczna, składa- 
jąca się z 5 inżynierów architektów, 2 inży- 
nierów komunikacji, trzech inżynierów hydro 
logów, dwóch proiesorów geologji i konser- 
watora wojewódzkiego. Komisja ta, pod prze 
wodnictwem poprzednio p. inż Siły-Nowic 
kiego, dyrektora Robót Publicznych, a obec- 
nie — p. inž Zubelewicza, następcy inż. Siły- 
Nowickiego na stanowisku dyrektora, odbyła 
około 30 posiedzeń, na których przedyskuto- 
wano rzeczowo i uchwalono wszystkie za- 
mierzane i wykonywane prace, badano szcze 
gółowo na miejscu przebieg robót i stan bu- 
dowiany Bazyliki. 

W sprawach, wymagających daleko po- 
suniętej specjalizacji, komisja techniczna zwra 

DODASZ IE ORKISZ ORDO R OOJĘOR GADA 
listu? Czy trudno przeczuć, o czem 
mówią chłopcy piętnastoletni? 

Czy trudno przewidzieć jaki los 
spotkał Szurę? Szura zginął w roku 
1918, mając lat dziewiętnaście. 

A ja któregoś dnia majowego te- 
goż roku, mając tyleż lat, co Szura, 
znalazłem się na stacji kolejowej w 
Rohaczewie, który leży na Białejrusi. 

Pierwszy korpus polski... Przycho- 
dził kres. 

Niemieccy żołnierze wyróżniali się 
swym wyglądem, postawą, chodem 1 
ułożeniem. Gdyby nawet ubrać ich po 
cywilnemu, odrazu poznawało się w 
nich obcych ludzi. Werbel ich bęb- 
nów dziwaczny i niepokojący. Wer- 
bel ten podniecał, ogarniał i przeszy- 
wał człowieka. Ich szerokie obcasy tak 
były umyślnie zrobione, by ostro i 
twardo można w nie stuknąć przy po- 
stawie na baczność. Stuk obcasów od 
stóp do mózgu przebiegał i ziauszał 
do wspaniałego prężenia się. 

Na dworcu kolejowym w Rohacze- 
wie rozkwaterowywał się oddział nie- 
miecki, a komendę nad nim miał mło- 
dziutki, dziewiętnastoletni oficer. Wy- 
padło nam się przedstawić, wyjadło 
poznać się i przypomnieć. 

— Kurt Evald — rzekł 
zuchwały oficer. 

— Friunlein 
łem. 

! uuścisnęliśmy sobie 
nie. 

wysoki, 

Hefta == pomysła 

mocno dlo- 

Ale tak już składało się, że w dzie- 
sięć lat później, w roku 1928, miałem 
jeszcze raz spotkać Kurta. 

O, te spotkania.., przemijania... 

= 
cała 0 opinje i wskazówki do najwybit- 
niejszych specjalistów w Warszawie, jak pp: 
profesora fundamentowania na Politechnice 
Warszawskiej, J. Fedorowicza i inż. Romań- 
skiego, w związku z zagadnieniem wzmac- 
niania fundamentów, a ostatnio — do Pań- 
stwowego Instytutu Geologicznego w spra- 
wach hydrologicznych. Zwracanie się więc 
fachowców wileńskich o rady do wybitnych 
znawców w Warszawie, obała dowodnie po 
dejrzenie o istnieniu „małych ambicyjek*. 

Bezpośrednie kierownictwo robót Komi- 
tet powierzył na jednomyślny wniosek Ko- 
misji technicznej p. proi. |. Kłosowi, który 
też w myśl ustawy budowlanej i umowy za 
wartej z Komitetem, ponosi pełną prawną 
i rzeczową odpowiedzialność za wykonane 
pod jego kierownictwem roboty, uzgodnione 

zresztą uprzednio z Komisją techniczną. P. 
proi. Kłos jest dyplomowanym inżynierem 
architektem, ukończył wydział architektury 
na Politechnice w Wiedniu, posiada 25-let- 
nią samodzielną praktykę budowlano-archi- 
tektoniczną. 

Wreszcie Komitet zaznacza, iż szczegó- 
łowe sprawozdanie techniczne z wykona- 
nych dotychczas robót w Bazylice, podane 
zostanie do wiadomości publicznej w naj- 
bliższym czasie w związku z ukończenien; 
badań stanu fundamentów. 

(©) Ks. MICHALKIEWICZ, Biskup, 
Przewodniczący Komitetu Ratowania Bazy- 

liki Wileńskiej. 

(—)inż. A. ZUBELEWICZ, Dyr. R. Publ., 
Przewodniczący Komisji Technicznej 

WYWIAD Z p. KONSERWATOREM 
Chcąc wszechstronnie i dokładnie 

wyświetlić sprawę interesującą gorąco 
Wilnian, zwróciliśmy się do p. Kon- 
serwatora dr. Lorentza, z prośbą o wy 
jaśnienie obecnego stanu prac przy ba- 
daniu i zabezpieczaniu Bazyliki Wileń- 
skiej. 

Ogólną pieczę nad robotami tech- 
nicznemi w Bazylice, ma komisja tech- 
niczna, w skład której wchodzą specja- 
liści-inżynierowie, jak to zresztą stwier 
dza komunikat Komitetu Ratowania 
Bazyliki. W komisji widzimy nazwiska 
Pp: prof. Limanowskiego, prof. Ry- 
dzewskiego, inż. Jensza, inż. Olszew- 
skiego, inż. Narębskiego, inż. Wojcie- 
chowskiego, inż. Przygodzkiego, inż. 
Fiedorowicza, inż. Borowskiego, oraz 
jako przewodniczącego, inż. Zubelewi- 
cza (poprzednio inż. Siła-Nowickiego). 
P. dr. Lorentz bierze udział w pracach 
komisji jako konserwator wojewódzki, 

Jak wygląda praca Komisji tech- 
nicznej ? 

Obecnie co tydzień komisja odby- 
wa zebrania, na których referowane są 
wyniki, przeprowadzanych badań i u- 
stalane wytyczne dalszych prac. Dwie 
podkomisje: fundamentowa i geologicz. 
na, odbywają w Bazylice niemal co- 
dziennie wizje lokalne, składając z nich 
sprawozdania na tygodniowych zebra- 
niach komisji technicznej. 

* 

Po przeczytaniu komunikatu Ko- 

mitetu i po wywiadzie z dr. Lorent- 
zem, nie zmieniamy naszego stanowi- 

ska. Przeciwnie. Znajdujemy w nich 

potwierdzenie naszej tezy. 

A więc komitet składa jednak całą 

odpowiedziałność i kierownictwo ra- 

tunkiem Bazyliki w ręce prof. Kłosa. 

Otóż p. Kłos fachowcem nie jest, a 

przynajmniej wybitnym fachowcem nie 

jest. Roboty, które w tym zakresie pro 

wadził, jak remont murów wydziału 

sztuk pięknych, które się zarysowują, 

jak domy urzędnicze w Brasławiu i Po 

stawach, specjalnej renomy mu nie 

zrobiły. Słyszeliśmy bardzo, a bardzo 

ostre krytyki tych robót. 

Komitet twierdzi, że nad panem 

Kłosem roztoczona jest pilna kontrola 

Jak zamierza komisja przeciwdzia- 
łać niszczeniu się Bazyliki? 

Prace przy ratowaniu Bazyliki roz- 
padają się na dwie grupy. Jedna gru- 
pa — to prace prowizoryczne, zabez- 
pieczające Bazylikę przed dalszą ruiną. 
Druga grupa, to obliczone na dłuższą 
metę, planowe roboty przy wzmacnia- 
niu fundamentów. Roboty te potrwać 
magą szereg lat i wymagają olbrzymie 
go nakładu środków technicznych. Czy 
rozwiązane to będzie w drodze kontrak 
tu z jakąś firmą budowlaną, czy ina- 
czej, trudno narazie przesądzać, zanim 
rzeczoznawcy nie ustalą, w jakim kie- 
runku mają pójść roboty konserwacyj- 
ne. Aktualnie najważniejsze jest zabez- 
pieczenie Bazyliki przed jakąkolwiek 
katastroią. W tym celu w czasie naj- 
bliższym rozpoczęte być mają roboty 
prowizoryczne, które wzmocnią zagro- 
żone części Katedry i dopiero po usu- 
nięciu grożącego niebezpieczeństwa, 
będzie można przystąpić do robót wła- 
ściwych. 

Na zakończenie naszej rozmowy z 
p. Konserwatorem, dowiadujemy się, 
iż sprawozdanie, które wkrótce Komi- 
tet ratowania Bazyliki wydać zamierza, 
zawierać będzie dokładne dane, co do 
robót już przeprowadzonych i plan dal 
szych prac, przyjętych przez komisję 
techniczną. FSC: 

ze strony inżynierów budowniczych. 

Z kontrolą to różnie bywa. Oto np: 

p. inż. Borowski budował wieżę w Su- 

derwie, a robotę tą kontrolował pan 

Kłos. Wieża runęła. Dziś p. inż. Bo- 

rowski kontroluje p. Kłosa. 

Pan dr. Lorentz mówi o usilnej pra- 

cy podkomisji fundamentowej i geo- 

logicznej. Prot. Rydzewski, geolog, о- 

świadczył naszemu współpracowniko- 

wi, że raz tylko był w Katedrze w tym 

celu, ale żadnych badań nie przepro- 

wadzał i dopiero dziś był poraz drugi 

Mamy tu sprzeczność w informacjach. 

Nie może być dwóch zdań, że kie- 

rownictwo robót należy profesorowi 

Kłosowi odebrać i oddać rzeczywiście 

poważnemu specjaliście. Zbyt ważna, 

zbyt wielka jest to sprawa. 

  

WYBITNY FACHOWIEC 

© brukach z kostki drzewnej 
Inżynier Melchior Nestorowicz, Dy- 

rektor Departamentu Drogowego Mi- 
nisterstwa Robót Publicznych, jeden z 
największych autorytetów w sprawach 
drogowych w Polsce, udzielił na za- 
pytanie Izby Przemysłowo- Handlowej 
w Wilnie następującej opinji o jezd- 
niach z kostki drzewnej: 

—-Stwierdzam, że w Polsce kostka 
drzewna, jako materjał na jezdnię dróg 
jest używana bardzo mało. 

— Przed kilku laty w Warszawie 
było jeszcze dość dużo nawierzchni u- 
lic z kostki drzewnej, stopniowo jed- 
nak ilość ich znacznie się zmniejszyła. 

— To małe stosowanie kostek drze 
wnych tłómaczę tem przedewszystkiem 
że magistraty większych miast a ma- 
gistrat m. Warszawy w szczególności, 
stosowały je w sposób dużo pozosta- 
wiający do życzenia pod względem 
technicznym, dzięki czemu nawierzch- 
nie z kostki drzewnej szybko się nisz- 
czyły. : 

— W szczególności np. magistrat 
m. Warszawy używał kostki drewnia- 
nej nieimpregnowanej, gatunku drze- 
wa niejednolitego: kostki-te zalewane 
były zaprawą cementową; nic więc dzi 
wnego, że nawierzchnie te szybko się 
niszczyły i wypadały drogo. 

— O ile jednak materjał na kostki 
jest odpowiedni i jednolity, odpowied- 
nio impregnowany  materjałami bitu- 
micznemi, spoiny zalewane również 
materjałem bitumicznym, a poza tem 
nawierzchnie odpowiednio konserwo- 
wane systematycznie przez bitumowa- 
nie powierzchni z przysypywaniem od- 
powiedniemi grysikami, —  nawierz- 
chnie takie mogą być bardzo trwałe i 
powinny być stosowane tem bardziej, 
że zarówno materjał drzewny, jak im- 

'pregnacyjny, może być krajowy. 
— Niestety, fachowego i niepozo- 

stawiającego do życzenia pod wzglę- 
dem technicznym wykonania i utrzyma- 
nia jezdni z kostek drzewnych w Pol- 
sce nie widziałem, a inżynierowie dro- 
gowi z bardzo nielicznemi wyjątkami 

nie są obznajomieni z racjonalnemi za- 

sadami budowy i konserwacji tej na- 
wierzchni. 

— Fachowe wykonanie i konser- 
wowanie jezdni z kostek drzewnych, 
jest to conditio sine qua non. 

— Tem się tłómaczy niepopular- 
ność w Polsce jezdni z kostek drzew- 
nych. 

— Jak jest zagranicą, nie potrze- 
buję pisać, bo memorjał inż. G. Guch- 
mana wyczerpująco Izbę w tej sprawie 
poinformował. Szerokie rozpowszech- 
nienie w pewnych miastach kostka 
drzewna zawdzięcza iachowemu wyko 
naniu i racjonalnemu konserwowaniu. 
Jaskrawym przykładem jest Londyn. 

— (o do zastosowania jezdni z ko- 
stek drzewnych w Wilnie, uważałbym 
za pożądane jej stosowanie na głów- 
niejszych ulicach Wilna, o ile będzie 
rękojmia, że wykonanie i utrzymanie 
będzie stać na wysokości zadania z je- 
dnej strony, a z drugiej strony, jeżeli 
koszty budowy tej nawierzchni i iej 
konserwacji będą równe 
mz innych nawierzchni, obliczone w 
stosunku do jednego i tego samego 0- 
kresu trwania, np. na okres 15—20 lat. 

— Rozstrzygnięcie tego problemu 
może być osiągnięte przez bardzo dro- 
biazgowe kalkulacje techniczne i ewen- 
tualnie rozpisanie przetargu nieograni- 
czonego publicznego na blidowę i u- 
trzymanie ulic przez faclowe firmy. 
BOA EEEZE EOT OZ RRCZ PRAGA W YYAORIEORĘ 

lub niższe, ; 

We czwartek, wieczorem odbyło 
się posiedzenie konwentu senjorów, 
R. M. na którem definitywnie stało 
się wiadomem, że p. Folejewski sta- 
nowczo zrzeka się godności prezy- 
denta miasta. 

W związku z tem konwent senjo- 
rów zastanawiał się nad wytworzoną 
sytuacją poruszając m. in. sprawę 
następcy p. Folejewskiego. 

Odłamy pro rządowe Rady Miej-- 
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Dziś 1 6 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
" nego U.S.B. w Wilnie. 

z dnia 15 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: +6. 

Temperatura najwyższa: 
jemperatura najniższa: - 

Opad w mm: —. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

Wscnód słońca g. 5.01 

Zachód słońca g. 19.00 

  

     
   

MIEJSKA 
— Prące w Ostrej Bramie. Remont: 

w kaplicy M. B. Ostrobramskiej wciąż ! 
posuwa się naprzod i obecnie dopru- 
wadzane są do porządku ściany kapli- 
cy przez odpowiednie ich dekoracje. 

Jednocześnie, jak się dowiadufjemy, 
w kaplicy będą zainstalowane nowe or 
gany. 

— Straty miasta wskutek powodzi. Ostat- 
nia, stosunkowo nieznaczna powódź, wyrzą- 

dziła, jeżeli chodzi o majątek miasta, 10 ty- 
sięcy złotych strat. Dotyczy to przeważnie 
pozrywanych nasypów nadbrzeżnych i mo- 
stu w ogr. Bernardyńskim. 

— Koniec strajku szewców. Wbrew po- 
stanowieniom komisji strajkowej, poszczegol 
ni szewcy przystąpili do pracy, zawierając z 
pracodawcami indywidualne umowy. Zasad- 
niczo chałupnicy uzyskali nieznaczną zwyżkę 
cennika. 

— Regulacja brzegów. Ze wzgiędu 
na ogromne koszta, magistrat musiał 
zrezygnować z projektu wybudowania 
bulwarów nadbrzeżnych, na przest:ze- 
ni od więzienia wojskowego, do mo- 
stu Zwierzynieckiego i przeprowadzi 
jedynie regulację brzegu do mostu Zie- 
lonego. 

Plan regulacji i kosztorys, w wyso- 

BEŁRSZĄ TERESY POSTU O ŁSERSSASESRCZWA 

Ś. p. WITOLD GAN 
Dnia 6 kwietnia w rodowym swoim ma- 

jątku Łyntupka, pow. Lidzkiego zgasł Ś. p. 
Witold Gan w wieku lat 65. —Liczna lud- 
ność z bliższej i dalszej okolicy . zgroma- 
dziła się dnia 8-go kwietnia na cmentarzu w 
Sobotnikach, by zmarłemu oddać ostatnią 
posługę. — Skupione i nadmiar poważne 
nawet dla tak smutnego obrządku, twarze, 
wskazywały, że tu chodzi nie o zwykły 
pogrzeb, zwykłego człowieka, 

Zmarł rycerz. 
Chowano ideę. 
Grzebano człowieka, którego mową było 

„tak—tak“, „nie — nie“, który miał wolę 
od swych zasad nie odstępować, niezależnie 
od interesu własnego i niezależnie, czy się 
to komu podoba, czy nie. Zasady zaś te by- 
ły twarde, jak prawa przyrody, jak nakazy 
Boga. Bo też, przyroda i Bóg, skupiony je- 
go charakter wykuły na granit nieprzystęp - 
ny wszystkiemu, co jest z prawem Bożem 
niezgodne. 

Że śmiercią tego czcigodnego człowieka 
utworzyła się luka w licznych komisjach i 
instytucjach społecznych, w których zmarły 
brał bezinteresowny udział, jak również w 
radach i działach familijnych, do których 
przez znających go, był zawsze proszony. — 
Kim go zastąpić? 

Wyrazem troki i żalu powszechnego po 
tym prawym i niezłomnym w swych zasa- 
dach człowieku, był szloch jego  osieroco- 
nej Siostry i przejmujący Śpiew chóru i iu- 
du, towarzyszący smutnemu obrzędowi. 

W_ chwili opuszczania trumny do mogiiy 
— błysnęło i zagrzmiał pierwszy, w tym ro- 

   

ku grzmot. Tak, jakby przyroda pokazać 
chciała, że udział w pożegnaniu drogich 
zwłok na wieczny spoczynek udział bierze. 
Wyrazem umiłowania przez zmarłego Bo 

ga i przyrody, są jego liczne, narazie nie 
wydane, poezje. 

ześć jego pamięci. Niech że tobie zac- 
ny sąsiedzie i kochany przyjacielu ziemia lek 
ką będzie. J. M. D. m CZE O 

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 

maszyn i narzędzi rolniczych 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wilno, Zawalna 11-a 

  

USZKODZONE PRZEWODY TELEFONICZNE 
WILNO. W dniu wczorajszym wieczorem 

v pobliżu wsi Stołgiany gm. dziewieniskiej, 
stwierdzono uszkodzenie linji telefonicznej—- 

Nieznani sprawcy wycięli na przestrzeni 4 

słupów od Nr. 41—44 wł. drut, przerywając 

  

  

komunikację między Dziewieniszkami a Bie- 
niakoniami. Sabotaż 

  

Powiadomione władze śledcze zarządziły na- 
tychmiastowe dochodzenie. 

  

TOWARY POLSKIE DO KOWNA 
WILNO. Przez stację graniczną Raczki, 

do Prus Wschodnich „przeszło 42 wagonów 
towarów bławatnych, maszyn rolniczych i su 
perfosfatu. Transport towarów został zaku- 
piony przez Związek Kupców Litewskich w 

Kownie za pośrednictwem Izby Pruskiej. Za- 
mówione jeszcze zostały: 50 wagonów wę- 

gla i 10 wag. żelaza. Transport ten nadej- 
dzie do Litwy w przyszłym tygodniu. 

.— 

i drut zabrali ze sobą.. 

skiej wypowiedziały się za kandyda- 
turą p. Maleszewskiego, dotychcza- 
sowego szefa sekcji zdrowia. Inne 
ugrupowania nie wystawiły swoich 
kandydatów, ustosunkowując się jed- 
nocześnie przychylnie do tej kundy- 
datury. 

W ten sposób, w razie wejścia 
tej sprawy na Radę Miejską, wybra- 
nie p. Maleszewskiego na prezydenta 
miasta można uważać za pewne. 

  

kości 160 tysięcy złotych, został już za 
twierdzony przez Dyrekcję Dróg Wod- 
nych. 

RÓŻNE 
— Jeszcze dwa tygodnie. Obecna wysta- 

wa Motywów Wileńskich, mieszcząca się w 
lokalu Wagons-Lits/Cook, która wzbudził. 
tak wielkie zainteresowanie wśród miłośni- 
ków sztuki, trwać będzie jeszcze przez dwa 
tygodnie. 

Wystawa jest nietylko licznie zwiedzana, 
ale ściąga też rzesze nabywców obrazów. 

Dotychczas sprzedane są obrazy nastę- 
pujących artystów-malarzy: 

Adamskiej-Rouby K., Dunieca M., Horyda 
J., Karnieja E., Leįbowskiego M., Szera |]., 
Załkinda B. i innych. 

Obrazy pozostają na miejscu do końca 
trwania wystawy. 

Wejście 30 gr., ulgowe 20 gr., dia ucz- 
niów grupami po 10 gr. Otwarta codziennie 
od 10-tej r. do 7-ej wiecz. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
wych członków, mieszkających w 

ji św. jakóba o obecność przy sztan- 
darze Związku (na zmianę) podczas uroczy- 
stego nabożeństwa, które odprawi j. E. 

cybiskup Metropolita w kościele Św. Ja- 
kóba 17 b.m. o godz. 7 min. 30 rano. 

— Literat francuski w Wilnie. Dziś 
ża do Wilna znakomity literat 

icuski p. Jerome Taraud, który po- 
dejmowany. będzie przez Związek Li- 
teratów. 

  

    

  

        

  

    

   

BALE I ZABAWY 
— Rewja szkołna. W niedziełę dnia 17 b. 

m. 0-godz. 5 po poł. odbędzie się w lokalu 
gimnazjum im. T. Czackiego (Wiwulskiego 
3) Rewja szkolna p. t. „Śmiech przez łzy”, 

wystawiona staraniem Sekcji  Ogniskowej 
Br. Pom. uczniów gimn. im. T. Czackiego. 

— W sobotę dnia 16 kwietnia w salach 
kawiarni Czerwonego Sztralla odbędzie się 
dancing towarzyski na rzecz Oświaty Mło- 
dzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej. —- 
Początek zabawy o godz. il-ej. (godz. 23). 
Obowiązki gospodyń i gospodarzy przyjąć 
łaskawie raczyli: p.p. Dyrektorostwo Marja- 
nostwo Biernaccy, p.p. Posłostwo  Stanisła- 
wostwo Doboszowie, p. inż. Prezesowa Kazi- 
mierzowa Falkowska, p.p. Sędziostwo Witol- 
dostwo Górowie, p. Naczelnik Władysław 
Hajdukiewicz, p. Starosta Grodzki Waciaw 
Kowalski, p.p. Naczelnikostwo Eugenjuszo- 
stwo Kozlowscy, p. Pułkownikowa Zofja 
Landauowa, p.p. Mecenasostwo  Wincento- 
stwo Łuczyńscy, p. Eugenja Marcinkiewiczo- 
wa, p.p. Sędziostwo Leonostwo Sumoroko- 
wie, p. Doktorowa Władysławowa Szalewi- 
czowa, p. Aniela Sztrallowa, p. p. Prezydento 
stwo Władysławostwo Szumańscy. 

W czasie zabawy przygrywać będzie wy- 
borowy kwartet. Bufet na miejscu będzie 
obficie zaopatrzony. Wejście tylko 2 zł, a 
dla akademików — 1 zł. 

Przypuszczać należy, że nasz sobotni dan 
cing zgromadzi licznych przedstawicieli to- 
warzystwa wileńskiego. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pod falami* — na Pohulance. Dziś, 

w sobotę 16 kwietnia 6 godz. 8 w. po raz 
drugi głośna sztuka współczesna  Adolia 
Hertza „Pod falami*, w której Antoni Różyc 
ki daje koncert gry pelnej finezji i wdzięku. 
Sztuka na wczorajszej premjerze żywo inte- 
resowała licznie zebraną publiczność, gorąco 
reagującą na toczącą się akcję, co wróży 
sztuce duże powodzenie. 

Jutro, w niedzielę 17 b.m. o godz. 8 w. 
„Pod falami". 

— Uroczyste przedstawienie jubiłenszowe 
w Lutni. Dziś w sobotę 16 kwietnia o godz. 
8 w. z okazji 10-lecia pracy artystycznej w 
Wilnie Karola Wyrwicz-Wichrowskiego — 
odbędzie się uroczyste przedstawienie pełnej 
humoru komedji Caillavet'a i Fleursa  „Mi- 
łość czuwa* w reżyserji Karola Wyrwicza, 
który zarazem odtworzy jedną z rói głów- 
nych. Resztę obsady stanowią p.p.: Jasińska- 
Detkowska, Kamińska, Malinowska, Marec- 
ka, Molska, Lubowska, Szurszewska, Stani- 
sławska, Brusikiewicz, Ciecierski, Wołłejko, 
Skolimowski, Zastrzeżyński, Domański i inni. 

Jutro, w niedzielę 17 b.m. o godz. 8 po 
iaz drugi „Miłość czuwa”. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
-— Na Pohulance farsa „Słomkowy kape- 

lusz*. Jutro, w niedzielę 4 

  

  

17 b.m. o godz. 4 
po poł. ujrzymy po raz pierwszy jako przeć 
stawienie popołudniowe arcywesołą farsę 
„Slomkowy kapelusz““, tryskającą beztroską 
wesološcią.. Mile, wesołe melodje, oraz barw 
ność i ruch na scenie dają gwarancję weso- 
iej zabawy. Ceny miejsc popołudniowe. 

— W Lutni „Bęben*z Antonim Różyckim. 
Jutro, w niedzielę 17 b.m. o godz. 4-ej po 
poł. po cenach popołudniowych dana będzie 
wesoła i pogodna komedja „Bęben* z udzia- 
łem A. Różyckiego, w której oglądamy przy- 
gody niesfornego, samowolnego dziewczęcia, 
oraz kłopoty miłosne malarza Delanoy. 
„Bęben* jest jedną z najmilszych sztuk re- 
pertuaru francuskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Aniołowie piekła. 
Hollywood: Miłostki Jaśnie Pani. 
Casino: X-27 (szpieg). 

Pan: Pat i Patachon w konkurach. 

Stylowy 'irader Horn. 

Światowid Trader Horn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zaginęła młoda dziewczyna. Po- 
licja śledcza poszukuje obecnie 20-let- 
nią Jadwigę Stasiłociównę która przed 
kilku dniami zginęła wśród nieznanych 
okoliczności. 

Zachodzi przypuszczenie, że ucie- 
kła ona z domu, ulegając namowom ja- 
kiegoś osobnika, w towarzystwie któ- 
rego ostatnio stale ją widywano. 

DALSZE ARESZTOWANIA KO- 
MUNISTÓW. Nocy wczorajszej nastą- 

  

ZBYTEK i BIEDA 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, 

że utracjuszami i marnotrawcami są 
ludzie bogaci, oni to bowiem mają 
nadmiar pieniędzy, stać ich na zaspo- 
kojenie różnych zachcianek, na nad- 
mierne wydatki, oni to nie liczą się z 
groszem i wreszcie oni mogą być u- 
ważani za marnotrawców. Owszen!, 
tak bywa istotnie, ale musimy zwrócić 
uwagę, że i ludzie biedni również po- 
trafią niezgorzej marnować swój do- 
robek. Zdarza się przecież, że ludzie 
biedni pod wpływem jakiejś pobudki, 
czy czyjegoś dobrego przykładu, za- 
czynają oszczędzać. Niestety, nie mają 
oni nawyku oszczędzania, a zrozumie- 
nie tej głębokiej idei jest u ludzi ubo- 
gich dość płytkie, nietrwałe. To też ci, 
początkujący ciułacze najczęściej po- 
dejmują drobne oszczędności. Nie po- 
zwalają oni urosnąć im do jakiegoś 
poważniejszego kapitału. Oczywiście, 
że takiem oszczędzaniem niedaleko za- 
jedzie. Prawdziwa i trwała oszczęd- 
ność — to głębokie zrozumienie tej 
konieczności życiowej, to pewne po- 
święcenie wielu drobnych wygód i 
przyjemności dnia dzisiejszego na 
rzecz przyszłości. 

Należy zatem z silną wolą, hartem 
i uporem znosić złotówki do kas PKO 
na książeczkę oszczędnościową, aby 
wytworzyć sobie rezerwę pieniężną na 
wszelki wypadek, a po latach kilkuna- 
stu wytrwałego oszczędzania dojść « 
poważniejszego kapitału. 

Do obrońców Wilna 
W związku z podanemi swego cza 

    

su w prasie wzmiankami o projekto- 
wanemi na 16 i 17 kwietnia br. ll-gim 

- Zjeździe byłych obrońców Wiina i żoł- 
nierzy Litwy Środkowej, podaje się do 
wiadomości, że wobec nagłego zgonu! 
śp. gen. Mokrzeckiego, zjazd ten w po 
wyższym terminie nie odbędzie się. No 
wy termin zjazdu zostanie podany 0- 
sobno. 

Żebranie organizacyjne w sprawie 
ustalenia terminu nowego zjazdu, wy- 
boru zarządu Związku, oraz . zatwier- 
dzenia statutu, odbędzie się w dniu 17 
kwietnia br. o godz. 11-tej w sali kon- 
ferencyjnej Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego. Osoby zainteresowane w 
tej sprawie, proszone są o łaskawe pun 
ktualne przybycie. 

Komitet organizacyjny. 

STUDJUM AKCJI 
KATOLICKIEJ 

W niedzielę 10-go bm. w sali 
Śniadeckich USB. p. prof. Marjan Mas 
sonius wygłosił odczyt p. t. „Encykli- 
ki papieskie o wychowaniu". 

Zgodnie z planem encykliki, przed 
stawił rtferent ustosunkowanie się Oj- 
ca św. do trzech przedewszystkiem za 
gadnień: do sprawy wychowania fi- 
zycznego, do systemu koedukacyjnego 
oraz szkoły wyznaniowej. ; 

Sport traktuje się dziś często „jako 

  

zdobywanie rekordów,  zatracając 
przez to celowość i inteligencję ćwi- 
czeń. 3 

Inną kwestją jest wychowanie ii- 
zyczne kobiet. Ćwiczenia razem z 
chłopcami oraz występy publiczne, 
powodują zatarcie wrodzonej skrom- 
ności, powodują „odpoetyzowanie 
życia, przyzwyczajają do występowa- 
nia w nieskromnym stroju, są jedną z 
przyczyn dzisiejszej mody. я 

Następnem zagadnieniem jest spra 
wa koedukacji w średnich i. wyż- 
szych zakładach naukowych. Ujemną 
stroną koedukacji jest niesłychanie 
wczesne otrzaskanie się młodzieży z 
szeregiem spraw, co powoduje  zią 
konstrukcję powstającej rodziny. 

Koedukacja jest jedną z przyczyn 
nieszczęśliwych małżeństw, a później 
rozwodów. Pod względem rezultatów 
naukowych skutki koedukacji są rów- 
nież ujemne. > 

Glowną myšlą encykliki jest jej sto- 
sunek do szkoły wyznaniowej. 

Jak wszystkie kwestje, tak i tę nie 
rozstrzyga Ojciec św. jednostronnie, 
lecz dopuszcza to, co da się pogodzić 
z zasadami katolickiemi. е 

Państwo powinno wspėldziatač w | 
zakładaniu i prowadzeniu szkół mają- 
cych na celu wychowanie katolików. 

Ideałem musi być państwo chrześci- 
jańskie i swoboda wychowania kato- 
lickiego powinna być w każdym ustro 
ju państwowym zapewniona. 

W encyklikach Ojcieę św. zauwa- 
ża, że gdzie państwo jest twórcze, — 
tam idzie ono w kierunku albo religij-- 
nym, albo antyreligijinym, — chce bo- 
a" wychować pewien typ obywa- 
tela. ы е 

Encyklika kończy się apelem do 
katolików w kierunku osiągnięcia pla- 
nowego, katolickiego, wychowania. 

Po zakończeniu odczytu szereg 0- 
sób osobiście dziękowało p. profesoro- 
wi M. Massoniusowi za tak piękny i 
ważne poruszający zadania referat. 

W. K. 
PRZENBKARK STI I BRAIT DES 
piły dalsze rewizje w mieście u podej- 
rzańych o działalność komunistyczna. | 
Aresztowano kilka osób. 

— ŻZBŁĄKANE ŁODZIE. W dniu wczo- 
rajszym na rzece Dźwinie w pobliżu Dzisay 
zatrzymano dwie duże łodzie sowieckie, któ- 
re zniesione zostały silnym prądem rzeki. W 

łodzi znajdowało się 6 żołnierzy sowieckich. 
Po wyłegitymowaniu, strażników sowiecki-1 
przekazano komendantowi sowieckiemu.



Przepustki rolnicze przez granicę 
WILNO. Jak już donosiliśmy, w drugiej 

połowie kwietnia br. zostanie otwarta gra- 

nica polsko-litewska dla t. zw. małego ru- 

chu granicznego. W związku z tem władze 

starościńskie przystąpiły już do wydawania 

przepustek granicznych, rolnikom. Starostwo 

pow. wileńsko-trockiego wydało już 900 ta- 

  

Zdrojowisko 
Druskieniki 

Jak wiadomo, Druskieniki 
Państwa. Dzięki temu dokonują, mimo kry- 
zysu ciągłych i bardzo płodnych w następ- 
stwa inwestycyj, które podnoszą coraz wy: 

są własnością 

żej wartość tego zdrojowiska.  Druskieniki 
są dziś, do pewnego stopnia laboratorjum 
leczniczem, gdyż w: tkie inwestycje do- 
konywane są tu z inicjatywy Rady Nauko- 
wej, w której biorą udział wybitni lekarze, 
profesorowie wileńskiego uniwersytetu pod 
przewodnictwem d-ra Al. Januszkiewicza. 

W związku z nowo otwartym sezonem! 
warto podać tutaj КИКа wskazówek tyczą- 
cych się Druskienik. 

Właściwości klimatu Druskienik, oraz 
ich terenu, pozwoliły zastosować kąpiele po- 
wietrzno-słoneczne. Są tu dwa duże i ład- 
nie położone tereny, przeznaczone dla każ- 
dej płci z osobna; pozwała to wyzyskać wła 
ściwości powietrza, jako odnośnego bodźca 
leczniczego w różnej porze dnia — co ma 
znaczenie wobec dużych wahań w kierunku 
nasilania promieni słonecznych dla każdego 
chorego. Tego rodzaju leczenie nie da sis; 
oczywiście zastosować, o ile na kąpiele prze 
znaczony jest jeden teren, służący dła ko- 
biet i mężczyzn i tylko w określonych go- 
dzinach. 

Położone na wysokości 103 metrów nad 
poziomem morza, Druskieniki winny być za- 
liczone do miejscowości o klimacie lądowym, 
nizinnym — wahania zjawisk  meteorolo- 
gicznych, są stosunkowo nieduże, nie wyka- 
zując zmienności, cechującej klimat lądowy. 
Zawdzięczać to naieży z jednej strony — roz 
łegłym lasom sosnowym, jakie otaczają 
Druskieniki — z drugiej zaś strony stosun- 
kowo niedalekiej odległości od morza Ва!- 
tyckiego. 

   

    

WIL. OKR. ZW. GIER SPORTOWYCH. 

Wybrany niedawno zarząd Wil. Okr. 
Związku Gier Sportowych z prezesem mir. 
B. Szeligowskim na czele, zajął się energicz- 
nie pracami organizacyjnemi. Niezależnie od 
organizacji szeregu imprez, przystąpiono do 
uregulowania spraw finansowych. Skarbnik 
związku B. Wierzbicki, będzie miał niemało 
kłopotu z wyegzekwowaniem należności od 
klubów (zaległe składki). Wielką pomocą 
będzie mu w tem uchwała zarządu, przewidu 
jąca zawieszenie w prawach i czynnościach 
członków tych klubów, które do 26 b.m. nie 
wpłacą należności. 

Najbliższą imprezą będzie turniej trójko- 
wy siatkówki panów i szóstkowy pań w dniu 
16 1 17 b.m. Następną: turniej koszykówki 
o puhar „Strzelca* w dniu 23, 24 i 30 b.m. 
oraz i maja. 

Pierwsza z wspomnianych imprez odbę- 
dzie się w sali Ośrodka W. F. Początek o 
godz. 5 po poł. Zgłoszenia do dnia 14 b.m. 
u sekretarza Zarządu P. Kudukisa (Metropo- 
litalna 1). Wpisowe I zł. Rozgrywki odbę- 
dą się systemem olimpijskim przy nieogra- 
niczonej ilości zgłoszeń, jednakże bez prawa 
zamieniania graczy w ciągu rozgrywek. 

Do Komisji Gier i Dyscypliny W.O.Z.G.S. 
wybrani zostali: p.p. przewodniczący — T. 
Szumański, oraz Abramowicz, Brun, Kowal- 
czyński i Zapolski. (t) 

LAUDA ŻYJE. — WOJSKOWY KLUB 
MOTOCYKLISTÓW WZRASTA W 

SIŁY 

Otrzymaliśmy dwa komunikaty, treść któ 
rcyh dodaje nam otuchy. W sporcie wilef- 
skim nie jest źle. Kluby uważane powszech 
nie za wymierające, z nastaniem sezonu 0- 
żywają, a nawet można przypuszczać, że 
będą się rozwijały. 

Powszechnie mówiono o tem, że sekcja 
piłkarska Laudy została rozwiązana, a gra- 
cze przeszli do Ogniska. Pierwsze mecze 
Ogniska były tej wersji najlepszem potwier 
dzeniem, gdyż w koszulce fijoletowej para- 
dowali na boisku: Lepiarski, Cz. Godlewski, 
Okułowicz. — Tymczasem w dniu 13 bm. 
odbyło się walne zebranie PKS. Lauda, na 

kich przepustek, zaś Starostwo pow. Świę- 

ciańskiego 650. Również rozpoczęło wydawa 

nie przepustek Starostwo grodzieńskie i Su- 

waiskie. Pierwsza grupa  włościan-rolników 

ua podstawie przepustek granicznych prze- 

kroczy granicę jutro rano. 
  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
DWA SŁOŃCA 

„Greta Garbo i Marlena Dietrich... 
stawienie conajmniej fascynujące. Dwie 
wielkości wzajemnie się wykluczające. Gre 
ta zachwiała się na swym tronie nieznanej 
przedtem popularności i sławy, gdy wampi- 
rowate. oczy Marleny rzuciły z ekarnu urok 
na tysiące, miljony ludzi... Ale nie upadła 

sła boskiej Grety. — Dwa filmy w „Ca- 
sinie“ — „X 27“ i „Anna Christie“ nie sa 
dobrane szczęśliwie. Lecz mniejsza o to. 
Nie chodzi o porównanie filmów, łecz o ze- 
stawienie postaci dwu artystek. 

Marlena Dietrich ma niewątpliwie wielką 
skalę gry, wielką wnikliw artystyczną, 
objawiającą się zarówno silnie w Świetnej 
oprawie walca „Fale Dunaju jak w niesa- 
mowitej scenie śmierci szpiega —- lecz czy 
Marlena daje z siebie coś nowego? Czy nie 
kamienieje w rygorystycznych ramach, na- 
rzuconych jej przez Sternberga? Ten dreszcz 
przenikający saię na widok chudej twarzy, 
głębokich oczu i wspaniałej linji nóg, powta- 
rza się w każdym jej filmie, osłabiając się 
z biegiem czasu, tracąc posmak nowości, 
rozchodząc się jak wodne kręgi. 

A Greta Garbo? Nie ma wielu atutów 
swej przeciwniczki, — musiała przeczekać fa 
lę zainteresowania nowym wampem, musiała 
przeboleć pierwsze swe nieudane próby z 
głosem — ale razem z tem wszystkiem po- 
została o niebo wyższa od Marleny, To, co 
pozyskała u szczytu swej sławy — zagadko- 
wość i tajemniczość, zamknięte w bolesnym 
uśmiechu i dalekiem spojrzeniu, stworzyło 
dokoła niej pewnego rodzaju nimb. Urok Gre 
ty Garbo daje jej przewagę nad Marleną 
Dietrich jeszcze i z tego względu, że ta o- 
statnia ma w sobie mniej kultury artystycz- 
nej, mniejsze bogactwo duchowe... 

Przerwijmy zresztą te rozważania. Mo- 
że wypadnie wrócić do nich przy innej oka- 
zji. — Na zakończenie parę wiadomości o 
obu gwiazdach. — Marlena Dietrich miała 
wyjeżdżać do Europy, lecz w ostatniej chwi 
li pozostała, aby nakręcić jeszcze parę fil- 
mów. Korzystając z tego, zroibono koło jej 
osoby trochę reklamy. Podobno w szeregu 
„ilirtów* znalazł się ostatnio Maurice Che- 
valier, zaangażowany do tego stopnia, że 
zaszła potrzeba interwencji jego żony lvon- 
ny Vale. Greta Garbo miała również wra- 
cać do europy, ale po stratach poniesionych 
z powodu krachu koncertu, w którym mia- 
ła akcje, wyjazd odwołano. 

Film jej „Mata Hari“ z Ramonem Novarro 
zdobywa wszędzie laury. Ostrożna Szwedka 
nie daje powodu do plotek na tematy ero- 
tyczne. Tem niemniej popularność jej nie o- 
słabła i„trzyma się”. Tad. C. 

  

Ze- 

    

    

    

    

  

      

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SA- 
MODZIAŁOWE WYROBY Z WŁA- 

SNEGO LNU. 

którem ukonstytuowano władze sekcji w 0- 
sobach: T. Brożek — kierownik sekcji, J. 
Kozłowski — v.-kierownik, W. Kostanowski 
— kierownik sportowy, J. SSoroko — gospo- 
darz. i T. Bulsiewicz — sekretarz oraz u- 
stalono program działalności na rok bieżą- 
cy— 

W sezonie obecnym lauda wystąpi 
nowym odmłiodzonym składzie. 

A więc... jeszcze nie zginęła. Wystąpi w 
nowym, odmłodzonym składzie. Doskonale. 
Brawo, Lauda! 

To samo jest i z Wojskowym Klubem 
Motocyklistów—Wilno Nie zmarniał, a na- 
wet liczebny stan jego zwiększył się do 23 
członków (1 samochód, 22 motocykle). — 
Nadal pracować będzie samodzielnie, ani my 
śląc o połączeniu się z sekcja motocykiową 
Wil. Klubu Cyklsitów. „Jakby to wyglądało 
— powiadają — gdyby się motocyklista u- 
zależniał od cyklisty! Broń nas Boże od te- 
go” 

w 

Skoro tak jest, należy się cieszyć — i 
można przestać namawiać na połączenie się. 
Oby tylko antagonizm klubowy nie uniemoż- 
liwił członkom obu klubów startować w 
tych samych imprezach. W przeszłym roku 
dało się to zauważ nie daj Boże, aby 
się miało powtórzyć! (t). 

    

s L 0 

LISTY CZYTELNIKÓW 
Rubryka „Na filmowej taśmie" ma mocne 

oparcie i poparcie w postaci stałych iwy- 
trwałych czytelników. Dowodem tego są li- 
sty, które do rubryki tej przychodzą. Kino 
jest dziś rozrywką niemał codzienną, tanią 
i wszystkim dostępną. Publiczność chce i 
powinna zabierać głos w sprawie kina i 
filmów. Otrzymaliśmy ostatnio kilka listów, 
z których parę szczegółów pozwolimy sobie 
tu przytoczyć. : 

Pan P. omawiając szereg spraw zwią- 
zanych z kinami wileńskiemi, dotyka rów- 
nież kwestji niedbałego wyświetlania obra- 
zów. Nieliczne kina zadają sobie trud w 
dobieraniu odpowiednich płyt do niemych 
dodatków, co zdaniem p. P. obniża do mi- 
nimum wartość dodatków. Nieraz już pi- 
saliśmy o tem. Utyskuje również p. P. 
nad brakiem porządku, lub fachowego do- 
zoru w kabinach projekcyjnych niektórych 
naszych kin. Objawia się to w postaci nie- 
samowitych ryków głośnika, w częstszych 
niż zwykle zerwaniach taśmy, w złej ostro- 
Ści obrazu etc. 

Przytacza nasz korespondent dla przy- 
kladu „Heljos“, gdzie podczas wyświetla- 
nia dobrego zresztą obrazu „Wolne dusze“, 
głośnik wyczyniał nadzwyczajne brewerje, 
raz cichnąc, raz wydzierając się niemiło- 
siernie. Na to ma być tylko jedna rada — 
dobra: wola właścicieli kin. W Warszawie 
np. magistrat uregulował to w drodze roz- 
porządzeń administracyjnych. Za wszelkie 
przekroczenia przewidziane są kary. 

Podobne tematy porusza list pani K., 
która między innemi zupełnie słusznie zwra- 
ca uwagę na niski poziom estetyczny ogio- 
szeń, wyświetlanych w kinach. Przeraźliwe 
bohomazy, jaskrawe plamy reklam różnych 
firm, wywołują niesmak i politowanie dia 
wykonawców. Mamy przecież zdolnych 
malarzy, którzy mogliby postawić tę spra- 
wę na odpowiednim poziomie. — Zupełna 
racja. 

Otrzymaliśmy jeszcze kilka listów z „wy 
myślaniami* na nasze kina, lecz nie zaw- 

sze ich autorzy orjentują się w olbrzymich 
trudnościach, jakie mają do przezwycie- 
żenia właściciele kin. Trudna sytuacja fi- 
nansowa odbija się na dochodach kin, 
stwarzając niemożliwe do pokonania prze- 
szkody. Bądźmy więc przez czas jakiś 
względni, rozumiejąc, iż w interesie sa- 
mych właścicieli leży dbać o dobrą opinię 
publiczności. 

Od spraw ponurych odbiega list panny 
W. — Sądzę, że moje „zachwyty” (jak to 
p. W. nazywa) nad Normą Shearer nie są 
przecież czemś karygodnem. Wolno- i mnie 
mieć jakieś upodobania. Nic nie mam prze- 
ciw temu, że Pani „przepada* za Brodzi- 
szem. Powodzenia! Na list primaaprilisowy 
chętnie odpowiem ustnie, jeżeli zechce się 
Pani pofatygować w godzinach popołudnio 
wych do Redakcji. Tad. C. 

  

Radjo wileńskie 

SOBOTA, 16 KWIETNIA 
11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Słynni soliści z płyt. 
14,45 Koncert żydowski z Warszawy. 
15,30 Wiadomości wojskowe z Warsza- 

wy. 

16,10 Odczyt dia maturzystów z Warsza 
wy. „Bolesław Prus* — wygłosi Z. Szwey- 
kowski. 

16,30 Muzyka z płyt. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Utwory Bacha i Mozarta (płyty) 
17,10 „Rola Wilna w gospodarczej odbu 

dowie państwa polskiego* — odczyt wygło 
si gen. Lucjan Żeligowski. Transmisja na 
całą Polskę. 

17,35 Transmisja ze Lwowa i Warsza- 
wy. 

18.50: Komun. Wileńsk. Tow. Org. i Kół 
Rolniczych. : 

19,35 Rozmaitošci. 
20,00 „Na widnokręgu“ — Z Warszawy. 
20,15 Koncert z Warszawy. 

Około godz. 21,00 — transmisja z te- 
atru „Lutnia” — fragmentu uroczystości 
w związku z 10-leciem pracy scenicznej 
Karola Wyrwiczą -. Wichrowskiego. w 
Wilnie. 
21,10 Koncert życzeń (płyty) 
23,10 Koncert szopenowski z Warszawy. 
22,50 Muzyka lekka i taneczna z płyt. 

|TRUSKAWIEC 
OTWARTY! 

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

jedź do Truskawca na tani sezon 
włosenny kwieciań — maj!! 

| Informacyj żądać — mieszkania zama- 

  

wiać tylko przez Zarząd Zdrojowy 
— Truskawiec.   

wo 

  

Film rewelacja. 4.000.000 dolarów kosztowała realizacja tego arcydzieła. 
Dżwiękowy Najgłośniejszy film dobyzobecnej. 

so | ANIOŁOWIE PIEKŁA : 
Film który wstrząsnął światemł 

epokowe dzieło genjusza ludzkiego. 
miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych 

Film ten został zrealizow. przez słynnego miljard. ameryk. HOWARDA HUGHESA. Pocz. seans, o g. 4 6,8 110.15 
Ceny zniżone: na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80., na porostałe seanse Bsikon 60 gr. Parter 1 zł. 
  

  

Dziś Wszy sukces 
Dźwiękowe kino S 

ROLLYWCOD 

Mickiewicza 22.   

niewidziana viubienica publiczności 
światowy dawno BETTY AMANN w wielkim filmue dźwiękowym p. 1. 

AILEOGO$TKI JAŚNIE PANI 
Nad program! Dodatki dźwiękowe. Pocz. o g.-4, 5, 8 i 1030. w dnie świąt. o g 2ej. Na 1 szy seans ceny zniżone 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
ni. Wielka 47. Tel. 15-41. 

X-27 
Dziś! Na specjałne żidanie Sz. Publiczności wyświetlamy tylko jeden iilm p. t. 

jest to najpiękniejsza kreacja niezrów nanej 
i największej gwiszdy filmowej doby obecnej 

w fascynującej roli kobiety szpiega. Program uzupelniamy Świet: emi dodatkami dżwięowemi. 
ANON: Cd poniedziałku 18 b. m Przepiękna operetka filmowa „RONNY zapraszamy wsystkich ma 

Marieny Dietrich 

wielką ncztę artystyczną, 
  

  

Dźwiękowe kino 

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

w najnowszym swym pierwszym dźwiękowcu W KOR KURAS 

Nad program! Konkursowe dźwiękowe dodatki Psramouutu i Pata orsz dodaiek rysunkowy, Dla młodzieży do wo- 
lens. Ceny miejsc zniżone od od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Wkrótce słynna gwiazda Brygida Haim w jej najnowszej i uejleptzej kreaiji dźwiękowej „GLORJA“ 
  

  

Dźwiękowy Dziś! Naj,iękniejszy lilm! Cud objawienia! 100 proc, dźwiękowe arcydzieło mistrza VAN с В 

Ki ь Tesi 
Kino-Teatr ino-Test 

STYLOWY" BĘ EE T e % o ž Ee BE © | a „ŚWIATOWID 
3 ać Monumentalny epokowy dramet w Dżłunglach Afrykańskich. Mickiewicza 9. 

elka 
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Magistrat m. Wilna ogłasza 
1) Na wydzierżawienie miejsc dla ustawienia wag dokto:- 

skich na sezon letni 1032 w następujących skwerach miejskich: 

Na placu Orzeszkowej, 

Katedralnym, 

z Łukiskim. 

w ogrodzie po-Bernardyńskim, 

Cielętniku, 

po-Franciszkańskim, 

» » 

” 

„ э 

2) na wydzierżawienie ustępu na okres roczny w ogrodzie 

po-Bernardynskim. 

Oferty z podaniem cen, należy składać 

Zdrowia (ul. bominikańska 2), do dnia 21 kwietnia 

którym to dniu c godz. 10-ej odbędzie się otwarcie ofert i ustny 

przetarg. 

W rol. gł. Edwina żtoith i Harr Caney. 

эа 

przetarg 
  

MAGISTRAT MIASTA WILNA 
oglasza przetarg na wydzieržawienie na sezon 

Kawiarni restav:acji w ogrodzie po-Bernardyńskim, 

10326: 

oraz pawi- 

letni 

ljonu w ogrodzie Cielętniku dla sprzedaży kefiru, mleka, cukrów 

i tóżnych chłodzących napojów. 

Oferty z podaniem ceny, należy składać w biurze Sekcji 

Zdrowia (ul. Dominikańska Nr. 2) w terminie do dnia 20 kwiet- 

nia 1932 r. 

Otwarcie ciert, oraz ustny przetarg, odbędzie się w tymże 

dniu o godz. 10-ej. 

Stający do przetargu powinni złożyć kaucję w wysokości 

w Biurze Sekcji 

1932 r., w 
300 zł. na wydzierżawienie kawiarni-restauracji i 50 zł. na wy- 

«qzierżawienie pawilonu. 

Warki przetargu są do przejrzenia w Sekcji Zdrowia 
Magistrat 1 ri. Wilna. 

Stający do przetargu powinni złożyć kaucję w wysokości 

50 złotych. 

Warunki przetargu są do przejrzenia 

Magistratu m. Wilna. 

w 

Magistrat m. Wilna. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

OO UM O UP 
ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ p. t. 

WILEŃSKI DOM TOWAROWO-PRZEMY- 
SŁOWY 

B-cia JABŁKOWSCY Sp. Akce. 
powtórnie powiadamia p.p. Akcjonarjuszów, 
że w dniu 28 kwietnia r.b. o godz. 18 w 
siedzibie Spółki w Warszawie,przy ul. Brac- 
kiej Nr. 25, odbędzie się zwyczajne walne 
Zgromadzenie akcjonarjuszów z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawoz- 

dania, bilansu, oraz rachunku zysków 1 strat 
za rok 1931. 

3) Pokwitowanie władz Spółki. > 
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie budzetu 

wydatków na rok 1932. 
5) Upoważnienie Zarządu do z 

nabywania, i obciążania nietuchomo: 
6) Zmiany Statutu: 
a. co do $ 8, początek trzeciego zdania 

otrzymał brzmienie: „Zgroinaczenie yczaj- 
ne zwołuje Zarząd corocznie nie później, jak 
w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku o- 
brotowego* wzamian dotychczasowego: 
„Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd 
corocznie nie później jak w ciągu czierech 
miesięcy po upływie roku obrotowego. 

b. co do $ 25, aby paragraf ten o brzmie 
niu: „Sprawozdanie Zarządu, bilans Spółki, 
rachunek Zysków i Strat, wnioski Zarządu o 
podziale zysków, względnie o pokryciu strat, 
winny być przed przedłożeniem ich Walne- 
mu Zgromadzeniu zbadane przez Komisję 
Rewizyjną, która z wyników tego badania 
winna złożyć Walnemu Zgromadzeniu szcze- 
gółowe sprawozdanie, uzupełnić przez doda- 
nie drugiej części o brzmieniu następującem: 
„W związku z powyższem Zarząd Spółki obo 
wiązany jest w ciągu trzech miesięcy od u- 
pływu roku obrotowego sporządzić i złożyć 
władzom nadzorczym do zbadania bilans na 
ostatni dzień roku obrotowego (dzień bilan- 
sowy), rachunek zysków i strat, oraz dokład 
ne piśmienne sprawozdanie z działalności 
Spółki za rok ubiegły”. 

7) Wybory do Zarządu i Komisji 

zyjnej. 
Si A MU 

  

"wania, 

      

Rewi- 

  

Magistrat m. Wilna. 

TT. ABD BPD DDD PL 
Sekcji Zdrowia 
  

Z powodu przenosze- 
nia się do nowego lo- 

kalu przy ul. 

Mickiewicza 1 m. 11 

GABINET 
Kosmetyki 
Leczniczej a ę i i p 

J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

bęgdzie zamknięty od 
11 do 17 kwietnia 

AG ŁAŁAA KRA 

AAAAAALAAALASAAARAAS 

Lekarze 
RZA RRT RR 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

    

we. Wileńska 56—3, od 
8—1 14—8. Tel. 567 IKUPNO 

— 4] SPRZEDAŻ 
LALkAALAALSALALM AAA AI REKE ERA 

  

  —н KOSMELYKA © zzmienie ESET . : 
teywęgrycygyvyywywe: iokomobilę ok 30 sił 

na gater lub sprzedam 
Zakretowa 13-—2. 

5 A Ei ži E T BAAAAAAASAAAALAMAGAA. 

Racjonainaį Posady 

kosmetyk! 
ieczniczej YTPVYYTYTYYWYYYTYYN 

WILNO, inteligentny 
Mickiewicza 81—4 ; uczciwy młody czło. 

„kobiecą wiek poszukuje jakiej: 
rode: kolwiek pracy. Chetnie 

je, dosko- zgodzi się na wyjazd, 
uali, odświeża, RsuWA może "złożyć kaucję. 

jej skazy i braki, Masaż Oferty skł. do „Słowa* 
kosmetyczny twarzy. pod „Poszukujący pra- 
Masaż ciała, elektrycz- cy*, 
uy, wyszcznplający (pź= —— - 
miej, Natryski „Hormo- Ма tura 

na“ wediag proi. Spnh- przygotowywanie ze 
la, Wypadanie włosów, wszystkich  pczedmio- 
łapieł. Indywidealae tów @о egzaminów w 
dobieranie kosmetykÓW zzy, sie szkół średnich 
do p. dk Osiet jezyki obce: trancus- 
nie laike ki, miemiecki (konwer- 

dziennie cd g.10—ę 579) orz łacina i 
Codziei э EL „grecki, Lekcyj udziels- 
— № & РО ВА опнупожан! когере- 

7 am torzy b. uanczyciele 
POPIERAJCIE gimu. mag. lilozo!ji i 
L 0 p Pa” instematyki. Zg), 

s в E 

  
  

do Adm. „Słowa” pod 
„Matura“, 

    

о# 

  

Niania 
w średnim wieku, ła 
godnego usposobienia, 
czysta i zdrowa, tylko 
z dobremi poleceniami, 
potrzebna do półtora- 
rocznego dziecka, Zgło- 
szenia od 5—6 popol. 
Wielka 24, m. 11. 

Duży pokój 
dla jednej lub 
dwu osób do 
wynajęcia. Arty- 
leryjska 1, m, 3       

    

— Do wynajęcią 
Ochmisirzyni 4, 5 i6-cio pokojowe 

zawodowa wykwalifi- mieszkania wolne 
kowana zna się naSd psdatku iokalo- 
kuchn', poszukuje po- Wego, suche, jasne i 
sady, Wymagania ze wszelkiemi nowo- 

skromne od 10 do 2,Czesuemi = wygodami, 
Ostrobramska 22 m, 11 Wilkomierska 5 a. 

  

Qchmistrzyni  žAkAALAODAAMAAAABAAI 
z gotowaniem potrzeb Różne 
na na wieś. Zgłaszać 

się Portowa 4 — 8 0d paimamas: RASEENASS 
godz. 2—4. TYYTYYYYYWYYYYYYTYCY" 

inż. Agronom Wdowie MH. S. 
przyjmie posadę Wojnie wspartej przez 
majątka za skromne cgłoszenie brakuje je- 
wynagrodzenie.  Mły- szcze 75 zł, na ostate- 
uowa 2—39, Busel, czne opłacenie maszy- 

; “° пу — Tow. Pań Miło- 
Rządca - EKONOM sjerdzia św. Wincente- 
Samotny i niewymaga-go A Paulo uprzejmie 
jący, 20 lat praktyki, przeto prosi o pomoc, 
rekomenduje p. inży- by zapewnić przysz- 
nier górniczy Chą-łość biednej wdowy i 
dzyński zarmnieszkały— jej córeczek, 
W. Pohulanka 25. 

Należy zapamię- w 56 
tač, že do 98 

Nekrologi, kcmunikaty 

cgtoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 

: za pošrednictwem 

Biura Reklamowego 

$t. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie. 
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a i —————————'oooroo--------A-—- DUO PET PETERS SERA 
S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet ar. 77777. 
— Do szkoły przyjmują wszyst- 

kich, przecież nauka w szkole jest o- 
bowiązująca. Dobrze mi tam było. 
1am nie oglądano się na to, czyja je- 
stem córka, miałam przyjaciółki, pracę, 
przedstawienia, koncerty. Śpiewałam 
w chórze... A jak skończyłam szkołę 
znalazłam się na bezdrożu. Nigdzie nie 
przyjmują... I do pracy nie biórą... Co 
ja przez ten rok przeżyłam i wypo- 
wiedzieć trudno!.. 

— Czy macie brata... siostrę? 
— Nie mam nikogo, prócz ojca. 

Mama umarła przed sześciu laty... Dla 
niej to lepiej. Życie teraz jest nie do 
zniesienia... tak trudno żyć... Przecież 
zdajecie sobie sprawę, jak bardzo źle 
jest teraz być duchownym? Niema żad 
nych dochodów, ziemię cerkiewną ode 
brali, pomocy nie można czekać od ni- 
kogo. A do tego trzeba dodać, że więk 
szość ludzi otacza nas drwinami i 
złośliwością... Ojciec mój bardzo cier- 
pisa i moje życie nie jest słodkie! 

— Teraz wam zawdzięczam polep 
szenie losu. I sama się utrzymam i oj- 
cu pomogę. 

Borys nie wiedział „co odpowie- 
dzieć. Słowa Oli wzruszyły go głębo- 
ko. Banalne pociechy nie byłyby prze- 
szły przez gardło. Tragedja tej młodej 
dziewczyny, której życie zostało pod- 
cięte na samym początku, była czemś 
wielkiem i bolesnem, ponad zwykłą 
miarę. S 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Siedzieli długo w milczeniu. 
Smutneini oczami patrzała Ola na 

złocisty pas zor zachodniej. Ciszę 
przerwało głośne kołatanie improwiza 
wanego dzwonu, wzywającego robot- 
ników na kolację. 

Wieczorem długo rozmyślał Borys 
o łosie dziewczyny i o sposobach u- 
dzielenia jej pomocy, ale nie znajdy- 
wał odpowiedzi. 

Wyższe uczelnie były zamknięte 
przed nią. Stałej pracy nie mogła zna- 
leżć. Gdyby nawet udało się dać jej 
jakąś posadę, to przy pierwszej „czy- 
stce“ znów straciłaby ją napewno. — 

"Pakich, jak ona, pozbawionych praw 
ludzi jest bardzo dużo, a on sam czyż 
nie był uciekinierem z ich szeregów ? 

— Dopóki ja tu jestem, Ola, ma 
posadę zapewnioną, ale niech tylko 
mnie stąd ruszą i ona straci wszy- 
stko! Nie będą wahali się ani chwili, 
chciaż nie mają nikogo, ktoby ją mógł 
zastąpić! Narazie tkwię tu mocno i 
nie myślę się ruszać, więc mamy czas. 
Może coś wymyślimy powoli! Trzeba 
jej pomóc, szkodaby było, gdyby zgi- 
nęła dziewczyna tak marnie i bez wi- 
ny! Taka staranna, pracowita, mogła- 
by przynieść niemało korzyści społe- 
czeństwu. Jak pojadę do „partkomu“, 
zarzucę tam wędkę, może czegoś się 
dowiem, jakąś radę wyłowię! Tak, cię 
żkie czasy przeżywamy, a cierpieć mu- 
szą ludzie niewinni, którzy nie zasłu- 
żyli na to, 

XII * 
Ola również nie mogła długo za- 

snąć tego wieczoru. Niepokoiło ja to, 

    

że w porywie szczerości wyznała swe 
mu szeiowi to, czego lepiej byłoby, 
żeby on nie wiedział. Poco mu to po- 
wiedziała? Przecież i tak on nie mógł 
nic pomóc, nie można zmienić tego, 
co przekracza władzę jednego czło- 
wieka. Ta jej szczerość może tylko 
pogorszyć sytuację. Wierszynin uświa 
domi sobie, że nie ma prawa dawać 
pracy „liszence*! Chociaż jest dobrym 
człowiekiem i dba o robotników, a i 
dla niej był zawsze bardzo serdeczny, 
jednak przedewszystkiem jest komuni- 
stą i musi stosować się do praw, któ 
re on sam razem z najbliższymi przy- 
jaciółmi ustanowili i narzucili całemu 
państwu. 

— Czy zechce ryzykować, nara- 
żać swoją opinję dla mnie? — myśla- 
ła dla biednej dziewczyny, którą 
poznał niedawno. Cóż stąd, że nie mo- 
gę być niebezpiecznym 'wrogiem ich 
rządu, tu chodzi o zasadę! Jestem sła- 
bą dziewczyną, wyrzuconą poza na- 
wias życia dlatego, że jestem córką 
mego dobrego ojca! 

Czy ojciec mój byłby godnym sza- 
cunku,'a ja pomocy i opieki, gdyby 
teraz zaparł się swej wiary, drwił z 
tego, co czcił dotąd, aby uzyskać po- 
sadę i utorować mi drogę do lepsze- 
go życia? Przecież uczciwiej i szla- 
chetniej jest nie zmieniać przekonań... 
Czy można szanować, jak oni chcą, 
ojca Bazylego, który wyszedł w dzień 
Wielkiej Nocy na środek cerkwi, zrzu- 
cił złote szaty kościelne i depcząc je 
krzyczał do zebranego ludu, że nigdy 
nie wierzył w Boga, że Boga niema... 

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

Więc w ciągu dwudziestu lat oszuki- 
wał świadomie ludzi, odegrywając ro- 
lę głupiego narzędzia w rękach boga- 
czy i sług cesarskich. Nie pomogły 
wtedy błagania starego djakona, by 
nie hańbił siebie, nie bluźnił i nie 
szerzył zgorszenia. Ojciec Bazyli krzy 
czał dalej swe bluźniercze kazanie, 0- 
znajmił, że zrywa z dawnem życiem i 
zaczyna nową pracę, chcąc uczciwie 
zarabiać na chleb i nie być dłużej pa 
sorzytem na ciele społeczeństwa. 

Teraz ten człowiek ma posadę w 
Odesie w wydziale finansowym, a 
dzieci jego uczą się w wyższych uczel 
niach. 

Ola niechciała tą drogą wejść w 
życie, dążyć do szczęścia. Wolała 
swoje nędzne życie bez jutra, przy oj 
cu, którego nawet komuniści szanują, 
niż znosić przez całe życie myśl o 
hańbie ojca! Przypomniała sobie, że 
większość robotników wiedziała, kim 
jest jej ojciec, ale nie znalazł się ani 
jeden, któryby doniósł o tem zarządza 
jącemu. Widocznie nietylko szanowa- 
no jej ojca, ale i lubiano! 

Leżąc w ciemności, przypominać 
sobie zaczęła swe lata dziecięce, a po 
tem coraz żywsze obrazy lat szkol- 
nych przesuwać się zaczęły przed jej 
oczyma. 

Była członkiem misji kulturalnej, 
miewała referaty w dnie odpoczynku 
szkolnego, była komisarzem  klaso- 
wym, śpiewała w chórze, brała aktyw 
ny udział w pracy kółek. . 

W kółku polityki bieżącej opraco- 
wywała sprawy chińskie. Codziennie 

  

przeglądata „Prawdę“ i szereg in- 
nych gazet, wycinała z nich artykuły 
o Chinach, depesze i fotografje, ma- 
py, i co tydzień zdawała starannie o- 
pracowane sprawozdania z tego, co 
się działo w tym czasie na Dalekim 
Wschodzie. Nazwiska wodzów chiń- 
skich były jej dobrze znane, orjento- 
wała się doskonale w ich orjentacjach 
i przewagach. W końcu roku podała 
wielki referat p. t. „Chiny w 1929 r.* 
w którym opisała postępy agitacji ko- 
munistycznej w tem państwie, o robot 
niczych walkach. Referat ten posłano 
do Odesy na wystawę, jako wzorowo 
wykonany. 

Ola czuła, że wpływu ojca, który 

z cichym i słodkim uśmiechem mówił 
jej o Chrystusie, o Bogu Wszechmoc- 
nym i modlił się codzień przed „iko- 
ną”, wpływu jego nie mogli zagłuszyć 
mądrzy i pewni siebie nauczyciele, 
którzy tak głośno i często powtarzali 
że Boga niema. ы 

„Chrystus nie istniał nigdy, — 
twierdzili nauczyciele, — jest on mi- 
tem tylko, stworzonym przez wraźli- 
wą wyobraźnię ludzką. Historja Jego 
życia została w wiekach średnich wy 
myślona. Świat nie jest urządzony we 
dług planu jakiegoś wielkiego Ducha, 
— drwili, — niema na świecie mądrycii 
praw, cała historja ziemi sprowadza 
się do łańcucha kataklizmów, które bu- 
rzą i budzą życie. To człowiek stwo- 
rzył Boga, na pociechę w smutnem i 
pozbawionem szczęścia życiu, Bogiem 
zasłania się przed okropnością śmier- 

сН 

  

Czasem pod wpływem. tych ludzi 
budziły się w niej ęwątpienia. Ale zwy- 
ciężała miłość do ojca. ]akże kochała 
budziły się w niej zwątpienia. Ale zwy- 
tannie, załatanej na łokciach. Lubiła 
jego cichy, spokojny głos, jego uśmiech 
pełen dobroci, jego modlitwy wieczor- 
ne! Ojciec nie skarżył się nigdy i nie 
narzekał i smucił się tylko, że coraz 
mniej modlących się jest w cerkwi, że 
ginie wiara w ludziach, ale wierzył, że 
to są tylko próby, zesłane przez Boga. 

A przecież życie ich było bardzo 
ciężkie! Przez całą jesień grabili oboje 
badyle na stepie i znosili je na podwór 
ko. Miał to być ich opał na całą zimę. 
Szczęściem wiosna była bardzo wcze- 
sna, więc jakoś dotrwali. A cóż dopie- 
ro z jedzeniem! Teraz jest bardzo do- 
brze: Ola nie je przy stole ogólnym, 
dostaje obiad w swoim pokoiku. Nikt 
nie wie, że robi to dlatego, aby móc 
oddać połowę swemu ojcu, odnosi wie 
czorem obiad do jego chatki. Ма pół- 
tora wiorsty do domu. Darja wie o 
tem, że ona nosi ojcu obiady i dodaje 
jej potrochu zapasów, to mąki, to ka- 
szy, cukru. Jakież to szczęście ta pra- 
ca w „sowchozie!“ Teraz mogła przy- 
najmniej pomagać ojcu, a sama czuła 
się dobrze tutaj. 

Teraz po tym wybuchu szczerości 
wszystko się skończy. Przecież znała 
go tak mało! Robi wrażenie dobrego, 
Szlachetnego człowieka... 

Zmęczona, zasnęła o świcie. 

Cd 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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