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Przed paru dniami zwrócił się do 
mnie p. redaktor Mackiewicz z propo- 
zycją wywiadu w sprawie katastrofy 
wulkanicznej w Ameryce południowej. 
Z powodu terminowych prac, a także 
posiedzeń komisji technicznej komite- 
tu ratowania bazyliki wileńskiej zmu- 
szony wyłem odmówić. — Jednakże 
poczucie obowiązku poinformowania 
szerszej publiczności o tem, epatują- 
cem zjawisku przemogło i śpieszę dać 
nieco wyjaśnień, korzystając z posia- 
danego czasu. Zgóry muszę się jed- 
nak zastrzec, iż trudno w chwili obec- 
nej dać czytelnikowi dane konkretne. 
Rozporządzamy jedynie wiadomościa- 
mi telegraficznemi, w których podane 
są nazwy wulkanów, tudzież miejsco- 
wości, dotknięte katastrofą. — Wiado- 
mości te są bardzo skąpe i nie pozwa- 
lają na odtworzenie sobie obrazu zja- 
wiska. Nie posiadamy jeszcze danych 
naukowych, które siłą rzeczy ukazać 
się mogą dopiero po pewnym czasie. 
O zjawiskach dzisiejszych czy wczoraj 
szych w Południowej Ameryce może- 
my przeto mówić jedynie przez porów- 
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nanie ich ze znanemi 
wulkanicznemi. 

juž procesami 

Ustalmy przedewszystkiem miejsce 
„katastrofy. Depesze wymieniają wul- 
kany Descabezado, Talca, Doinioyo, 
Camarica, Tinguiririca, Las Zanias, Las 
Yeguas, Quizapo. Niepodobna znaleźć 
wszystkich tych wulkanów na posia- 
danych przez nas mapach w każdym ra 
zie nalezą one do grupy wulkanów po- 
łudniowochilijskich i patagońskich, któ 
re długim rzędem biegną wzdłuż Kor- 
dyłjerów Ameryki południowej mniej- 
więcej od 30 równoleżnika aż po po- 
łudniowy cypel kontynentu. Wulkany 
Chilijskie, osadzone na środkowych 
pasmach górskich t.zw. Cordillera de 
los Andes, dochodzą do poważnych 
wysokości, przewyższając znacznie 

ч nasz europejski Wewuzjusz. 

A więc wulkan Tanguiririca mie- 
rzy 4920m. nad poziomem morza, 
Descabezado 3830 m. inne z tej grupy 
Overo — 4760 m., Maipo 5290. Na 
północy pas tych wulkanów wieńczy 
najwyższa góra Aconcaqua (8950 m.), 
co do którego nie wiemy jeszcze, czy 
posiada krater. Charakterystyczną ce- 
chą katastrofy amerykańskiej jest rów- 
noczesny wybuch kilku wulkanów. 

Świadczyłoby to, że zaburzenia we- 
wnątrz ziemi, które spowodowały oży- 
wioną działalność wulkaniczną, są bar- 
dzo poważne i dotknęły duże Środo- 
wisko głębi ziemi. Przemawia za tem 
także fakt o silnych wstrząsach ziemi 
ta znaczn. przestrzeni. Interesuiącą jest 
zwłaszcza wiadomość 0 _ działalności 
wulkanu Las Zanias w prowincji ar- 
gentyńskiej Salta, a to z powodu, że 
należy on do drugiej partji wulkanów 
południowo-amerykańskich, do bar- 

dziej północnej grupy t. zw. wulka- 
nów atakamskich i południowo-per- 
nańskich. Grupa ta oddzielona jest 
od wulkanów chilijskich przestrzenią 
wodną od gór ogniowych. Jeśli wia- 
domošč ta jest prawdziwą, fenomen 
argentyński rozszerzyłby się bardzo 
znacznie. 

Główny teren akcji wulkanicznej 
leży na granicy republik Chile i Ar- 
gentyny, dokładniej między pasem chi- 
lijskim od stołicy Santiago do miasta 
Concepcion na zachodzie i prowincją 

argentyńską Mendoza. na wschodzie. 
Drugi teren, północny, na północnym 
cyplu Argentyny (prowincja */ Salta) 
jPrzy pustyni Atacama. 
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Niepodobna narazie ocenić rozmia- 
rów katastrofy. Wiadomo narazie, że 
zniszczeniu uległy miasta Malergue i 
5. Raphael, położone w stanie Mendo- 
za, stosunkowo niedaleko od wulka- 
nów, aczkolwiek już za obrębem An- 
dów. Również trudno odtworzyć 50- 
bie obraz o przebiegu katastrofy. Ko- 
munikaty prasowe mówią O olbrzy- 
mich ilościach popiołu i o duszących 
gazach. Popioły doszły do Buenos-Ai- 
res, Montevideo, a więc do miejsco- 
wości o przeszło 1200 km. oddalonych 
od miejsca katastrofy, a nawet jakoby 
do jeszcze dalej położonego Rio-de Ja- 
neiro. — Otóż te wiadomości rzucają 
nieco światła na katastrotę, a miano- 
wicie pozwalają porównać  przynaj- 
mniej obecny wybuch do znanych 
człowiekowi procesów wulkanicznych. 

W poznanej dotychczas działalno- 
ści wulkanicznej nauka wyróżnia czte- 
ry typy erupcji wulkanicznej. Zostały 
one nazwane imionami najbardziej cha 
rakterystycznych wulkanów. Mamy 
więc typ Wezuwjusza, typ Krakatau, 
typ Hawajski, i typ Palėe. Ta klasyti- 
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kacja współczesnych wulkanów opar- 
ta jest na jakości materjału, wyrzuca- 
nego przez wulkan podczas procesu 
eksplozji. 
** Wezuwjusz rozpoczyna swoją akcję 
wydzielaniem wielkich ilości gazów, 
które z czasem potężniejąc porywają 
ze sobą miałki materjał, z jakiego zbu 
dowany jest jego stożek, tudzież roz- 
pyloną lawę, dając to, co nazywamy 
popiołem wulkanicznym, lapillami (ka- 
mykami) i bombami wulkanicznemi 
(duże bloki zakrzepłej lawy). Po- 
pioły lapilli i bomby, stanowią t. 
zw. sypkie produkty wulkaniczne. 
Przy silnych wybuchach, kiedy siła 
gazów jest bardzo wielka, popioły wy- 
rzucane są bardzo wysoko ponad po- 
wierzchnię ziemi, tworząc chmury czar 
ne nad stożkiem wulkanicznym, t. zw. 
pinję. Popioł opada na ziemię albo w 
postaci sypkiej, albo też wraz z de- 
szczem, jako błoto. Eksplozję Wezu- 
wjusza kończy wylanie się na powierz 
chnię z krateru wulkanicznego ogni- 
sto-ciepłej masy skalnej, lawy, której 
temperatura przekracza 1000 stopni. 

Podobnie pracuje Etna i większość 
wulkanów. 

Wybuch wulkanu Krakatau, poło- 
żonego w archipelagu Sundzkim, w ro- 
ku 1883 zaznajomił ludzkość z odmien 
nym typem działalności wulkanicznej. 
Pracę swoją ograniczył on do wyrzu- 
cenia potwornej W rozmiarach swoich 
ilości popiołu, wysadzenia w powie- 
trze wyspy, no i rzecz prosta gazów, 
które są w każdym procesie wulkanicz 
nym siłą motorową. Ilość sypkich pro- 
duktów obliczono na 18 kilometrów 
sześciennych. Wynosi to 1800000000 
wagonów towarowych, inaczej mó- 
wiąc, gdyby naładowano ten wyrzuco- 
ny w powietrze materjał na wagony, 
to te ostatnie utworzyłyby pociąg, któ- 
ry cztery i pół razy otoczyłby ziemię 
na równiku. 

Daje to nam wyobrażenie o niesa- 
mowitej sile wulkanu, a równocześnie 

`о niepodobnych do obliczenia zaso- 
bach energji, ukrytych w głębi naszej 
ziemi. Podczas wybuchu Krakatau po- 
pioły podniosły się w górę na 30 kilo- 
metrów od wulkanu, spadały na po- 
wierzchnię ziemi w odległości 3000 ki- 
lometrów od wulkanu. 

Typ Hawajski reprezentuje stosun- 
kowo spokojną działalność wulkanicz- 
ną.. Polega ona na ciągłem wylewaniu 
się z krateru wulkanicznego lawy. Kra 
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Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
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cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogioszet, 

Katastrofa wulkaniczna w Argentynie 
tery wułkanów hawajskich, to olbrzy- 
mie jeziora lawowe. Działalność ga- 
zowa słaba, popiołów brak. 

Oryginalnym niezwykle byt wybuch 
wulkanu Pelće na wyspie Martynice 
w maju 1902 r. Eksplozja polegała na 
wyrzuceniu z krateru płonących ga- 
zów, które stoczyły się po bokacn stoż 
ka wulkanicznego i spaliły miasto 
Saint Pierre, grzebiąc w ciągu jednej 
chwili trzydzieści tysięcy mieszkań- 
ców. Temperatura tych gazów wyno- 
siła 800—900 stopni. 

Jeżeli zestawimy to, co przynoszą 
depesze z miejsca katastroty ostatnich 
dni, z podanemi wyżej typami proce- 
su wulkanicznego, to wydaje się, że 
obecny paroksyzm wulkaniczny w 
Chili i możnaby porównać z eksplozją 
Krakatau. I tam i tu charakterystycz- 
ną cechą są potworne iłości gazów i 
popiołów. Oczywiście może to być wy 
buch normalny, jedynie niezwykłej si- 
ły, przy wielkiej ilości popiołów, mo- 
że też być coś zupełnie nowego, nie- 
znanego. Przed wybuchem Montagne 
Ре!ёе na Martynice nie przypuszczano 
o możliwościach staczania się z kra- 
teru rozżarzonych gazów. Ziemia kryje 
w swem łonie daleko więcej tajemnic 
i zagadek nad tę ich ilość, jaką potra- 
fił odkryć człowiek. 

O katastrofie amerykańskiej moż- 
na będzie coś pewnego powiedzieć do- 
piero po pewnym czasie, kiedy samo 
zjawisko zostanie zanalizowane i zba- 
dane na miejscu. Z piekła, jakiem się 
staje teren wybuchu wulkanicznego, 
niepodobna otrzymać wiadomości pe- 
wnych. Przerażenie gra-tu również о- 
gromną rołę i wieści podawane z miej 
sca katastrofy do miejscowości spo- 
rojniejszych, bywają mocno  przesa- 
dzone, a przedewszystkiem niedokład- 
ne. W każdym razie ołbrzymie masy 
popiołów, niesione na wielkie odległo- 
ści, zjawiska czerwonych łun na nie- 
bie, przesycenie powietrza pyłem wul- 
<anicznym, wszystko to bardzo żywo 
przypomina wybuch Krakatau. 

Jak wspomniałem wyżej, nie zna- 
my jeszcze rozmiarów katastrofy. Stra 
ty w ludziach, wobec nieznacznego 
zaludnienia tych obszarów, będą praw 
dopodobnie niezbyt wielkie, natomiast 
straty materjałne mogą być bardzo 
wielkie. Depesze donoszą, że popioły 
wulkaniczne w  południowo-brazylij- 
skim stanie Rio Grando do Sul, wy- 
tworzyły na powierzchni ziemi war- 
stwę grubości dwóch palców. Podob- 
nie się rzecz ma w Buenos-Aires i 
Montevideo, a więc w miastach, poło- 
żonych nad Oceanem Atlantyckim. Nie 
ulega kwestji, że bliżej miejsca kata- 
strofy, a więc w stanie Mendoza i in- 
nych stanach argentyńskich, warstwa 
opadłego na powierzchnię popiołu bę- 
dzie. znacznie grubsza. Popioły wulka- 
niczne pokrywając powierzchnię ziemi 
zwartą pokrywą, niszczą całkowicie ro 
ślinność. Są one katastrofalne, zwła- 
szcza wtedy, gdy dzięki deszczom rów 
nocześnie padającym, spadają na zie- 
mię jako lepkie, ciężkie błoto. Pod 
ciężarem popiołów nietylko giną li- 
ście drzew, ale przy większych ich ilo- 
ściach zapadają się dachy i słabe do- 
my 

   

Gruba warstwa popiołów staje się 
martwą powłoką dla gleby na długi 
czas, zatrzymując, lub  uniemożliwia- 
jąc pracę rolnika. Wprawdzie kiedyś 
dadzą one doskonałą glebę, ale proce- 
sy glebotwórcze są bardzo powolne 
i długo na to trzeba czekać! — Jeszcze 
na jedno chciałbym zwrócić uwagę. 
Oto zdaje się, że Chile, a więc ziemia 
rodzinna rozszalałych wulkanów, wyj- 
dzie z katastrofy dość obronną ręką. 
Fala zniszczenia poszła na wschód, na 
Argentynę. Pochodzi to prawdopodob- 
nie z tego powodu, że nizinę nadmor- 
ską, chilijską oddzielają od wulkanów 
pasma wysokich gór — a także być 
może z powodu wiatrów, które zniosły 
popioły w stronę Oceanu Auantyckie- 
go. Br. Rydzewski. 

LONDYN. PAT. — Z Santiago de 
Chile donoszą, że w dniu dzisiejszym 
odczutó tam krótkie, lecz silne trzęsie- 
nie ziemi. Istnieją obawy, że obecnie 
zaczyna się przewidziany okres wstrzą 
sów, wywołanych niedawnemi wybu- 
chami wulkanów. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnja K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzjmierow 

ja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzydski, 
GRODNO — Ksiegarn; 

IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK -— Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

NIEŚWIEŻ — uł Ratuszowa — Księgarnia jazwińskiego, | 
— Kłosk St, Michalskiego, 

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

1 

| NOWOGRODEK 

į 
i 

ZWI. ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, wi, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 4 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
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ISIóWa 0 POMOC 
WARSZAWA. PAT. — W „Dzieni- 

niku Ustaw R. P.* z dnia 18 bm. 0- 

głoszona została ustawa z dnia 15 mar 

ca br. o pomocy finangowej skarbu 

państwa dla gminy miasta Wiłna. U- 

stawa upoważnia ministra skarbu do 

udzielenia z funduszów skarbu państ- 

wa pomocy finansowej gminie m. Wil- 

na na pokrycie zobowiązań z tytułu 5- 

cio-procentowych obligacyj konwersyj 

nych tegoż miasta w funtach szterlin- 

gach, wypuszczonych na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej m. Wilna z d. 

6 listopada 1931 r., wzamian za obli- 

gacje drugiej obligacyjnej pożyczki im. 

Wilna, emitowane w roku 1921, na su- 

  

bartų dl Kila 
mę 449.160 funtów szterlingów. 

Pomoc finansowa skarbu państwa 

wynosić będzie połowę odsetek i rat 

amortyzacyjnych, poczynając od 15 
maja 1931 r. Ponadto skarb państwa 

pokryje połowę odsetek, wypłaconych 

posiadaczom obligacyj, za okres przej- 

ściowy od 15 listopada 1930 r. do 14 

maja 1931 r. w wysokości 2 i pół pro- 

cent od nominalnej sumy obligacyj, do 

puszczonych do konwersji. Ustawa we 

szła w życie z dniem ogłoszenia, a wy- 

konanie jej zostało poruczone ministro 

wi skarbu w porozumieniu z ministrem 

spraw wewnętrznych. 
  

ORGANIZACJA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 

bm. w wielkiej sali konferencyjnej Mi- 
nisterstwa Przemysłu i Handlu pod prze 
wodnictwem ministra Zarzyckiego od- 
była się narada w sprawie organizacji 
przemysłu naftowego, przy obecności 
wicepremiera Zawadzkiego. 

Na naradę zaproszonych było prze- 
szło 100 przedstawicieli przemysłu na- 
itowego, oraz samorządu gospodar- 
czego. 

Nawiążując do ostatnio uchwałonej 
ustawy o regulowaniu stosunków w 
przemyśle naftowym przez nasze Izby 
Ustawodawcze, p. minister podkreślił, 
że ustawa ta niema nic wspólnego z. 
teridencjami etatystycznemi, czy też 
monopolistycznemi rządu, które wogó- 
le nie istnieją. 

Po przemówieniu p. ministra zabrał 
głos dyrektor departamentu górniczo- 
hutniczego Ministerstwa Przemysłu i 

  

Handlu, p. Czesław Peche. 
Aby uzdrowić nasze stosunki w 

przemyśle naftowym, musimy organi- 
zację jego oprzeć na swoistych prze- 
słankach naszego życia gospodarcze- 
go, dbając przedewszystkiem o rozwój 
naszego wiertnictwa naitowego. Dla 
Polski problem nafty— jak zresztą na 
całym świecie — jest jednem z naj- 
kapitalniejszych zagadnień, nietylko 
natury gospodarczej, ale i politycznej. 

Po przemówieniu dyr. Pechego re- 
ierat o dotychczasowych organiza- 
cjach przemysłu naitowego wygłosił 
naczelnik inż. Friedberg, zaś inż. Szy- 
dłowski — o przebiegu i wyniku prac 
nad utworzeniem nowej dobrowolnej 
organizacji przemysłu naftowego. 

Reasumując konferencję, minister 
Zarzycki wezwał przemysł nattowy do 
utworzenia dobrowolnej pełnej organi- 
zacji w terminie do końca maja rb. 

KOREPETYTOR 
Min. Spraw Zagranicznych 

Prof. Stroński, którego nazywam 

korepetytorem naszego Min. Spraw 

Zagranicznych, gromi moje artykuły 

o pożyczce francuskiej, rzucając mi na 

głowę głosy organów mego obozu: 

„Gazety Polskiej“, „I-K.C.“ itd. Jeśli 

twoi tak piszą, to nie masz prawa 

myśleć inaczej. Jest to bądźcobądź 

polemika „ad hominem“, a nie „ad 

rem“. Natomiast odpowiedź meryto- 

ryczną prof. Stroński ogranicza do 

kilku bardzo ogólnikowych  aforyz- 

mów, wsród których znajdujemy na- 

stępujący: 
„Gotowość świadczeń. dla sojusz- 

nika, idzie w parze z jego wartością. 

Otóż to właśnie! Kiedy Rosja by- 

ła zaangażowana w wojnę japońską, 

stosunek Francji do Rosji uległ jed- 

nak pewnej zmianie na gorsze; a to 

wynikało z tego, że Rosja stała się 

chwilowo słabszą, była mniej „warta*, 

idąc za wyrazami użytemi przez prof. 

Strońskiego. Myśmy przywołali na 

swoje barki cały ciężar traktatu wer- 

salskiego, zadeklarowaliśmy się naj- 

goręcej jako amatorzy dźwigania go 

na własnych wyłącznie ramionach, 0- 

czywišcie, že jesteśmy mniej warci. 

Pisałem w styczniu 1927 r. „Krop- 

ki nad i*. Wszystko, co w nich przepo- 

wiadałem o dalszym rozwoju francu- 

sko-polskich stosunków sprawdziło 

się niestety. co do joty. Dziś prot. 

Stroński powiada, że moje obecne ro- 

zumowanie jest „naiwne*. Struś, cho- 

wający głowę w piasek, także sądzi, 

że ci, którzy patrzą są „naiwni*. Cat. 

  

niebywała klęska powodzi na Polesiu 
BRZEŚĆ n/Bugiem. PAT. — Wojewódz- 

two Połeskie dotknięte zostało w tym roku 

kięską powodzi, która wyrządziła ludności 
nieobliczalne wprost straty. — Wskutek po- 

tworzenia się zatorów na zamarzniętej jesz- 

cze. Prypeci oraz innych rzekach, poziom 
wód zaczął się gwałtownie podnosić, dopro- 
wadzając do zalewu wielkich przestrzeni i 
zniszczenia dobytku ubogich rolników tutej- 

szych. Powódź objęła dotychczas powiaty: 
piński, stoliński, kamień-koszyrski i prużań- 

ski. W szczególności katastrofalne rozmiary, 

od szeregu lat nienotowane, powódź przy- 

brała w powiecie pińskim i części stolińskie- 

go, gdzie sytuacja z każdą chwilą pogarsza 
się. Rwący potok wiosennych wód zatopił 
całkowicie we wspomnianych dwóch powia- 

tach Polesia około 40 osiedli, niszcząc za- 

siewy i zapasy przechowywanych w rowach 

kartofli, przerywając groble i burząc mosty 

i zabudowania. Cała południowa część po- 
wiatów pińskiego i stolińskiego stanowi w 
chwili obecnej jedno wielkie jezioro, po któ- 

rem spienione tale unoszą szczątki dobytku 

miejscowej ludności. 

Rozmiary katastrofy są tak olbrzymie, że 
trudno dziś nawet w przybliżeniu zorjento- 

wać się co do wysokości szkód, tem bar- 
dziej, że przez kilka dni z całym szeregiem 

osiedli nie było jakiegokolwiek połączenia, 
wobec zupełnego zniszczenia dróg i uszko- 

dzenia linij telefonicznych. Począwszy od dn. 

13 bm., dzięki naciskowi ze strony miejsco- 
wych władz administracyjnych, uruchomiona 
została przymusowo komunikacja wodna 

przy pomocy prywatnych statków pasażer- 

skich na najgłówniejszych szlakach komu- 
nikacyjnych, łączących najważniejsze ośrod- 

ki. Szereg jednak miejscowości pozbawiony 
jest dotąd jakiagokoiwiek połączenia z Piń- 
skiem i Stolinem. 

Doszczętnie zrujnowanych zostało 15 mo 

stów; nastąpiło przerwanie na Polesiu gro- 

bel, stanowiących nieraz najważniejsze ar- 
terje komunikacyjne, na łącznej przestrzeni 

30 km. Przechodzący przez powiat piński 
tor wąskotorowej kolejki Kuchocka Wola— 
Dąbrowica został częściowo zniszczony. 

Najlepszą ilustracją rozmiarów powodzi, 

jest sytuacja w Dawidgródku, (powiat sto- 
liński), gdzie woda załała 23 ulice i około 
2000 domów. 

Akcja ratunkowa, zorganizowana przez 

lokalne władze administracyjne, prowadzona 

jest z wielką energją, konieczne jednak bę- 

dzie odwołanie się do ofiarności całego spo- 
łeczeństwa polskiego dla okazania ubogim 
rolnikom poleskim wydatnej i szybkiej po- 

mocy. 

Z najniezbędniejszą pomocą pośpieszyło 
przedewszystkiem wojsko. Oddziały sape- 

rów, marynarki wojennej i K. O. P. wzięły 
wydatny udział w walce z rozszałałym ży- 

wiołem, broniąc zagrożone mosty, ratując 
ludzi i ich dobytek. Ponadta dowództwa sta- 

cjonujących w objętym powodzią miejsco- 

wościach, oddały ao dyspozycji władz ad- 
ministracyjnych zapasy żywności, niezbędne 
dla ratowania licznych rzesz ludzkich wprost 

od šmierci głodowej, oraz środki przewozo- 
we. Na szczególne uznanie zasługuje udział 
w akcji ratowniczej garnizonu m. Pińsk, skła 

dającego się z 84 pp. i Wojennej Flotylli Ma- 
rynarki Śródlądowej, którym ludność ma 

wiele do zawdzięczenia. 
Cała akcja ratownicza skoncentrowana 

jest w powiatowych komitetach pomocy о- 

fiarom powodzi, pozostających pod przewod- 

nictwem starostów, w skład których wcho- 

dzą przedstawiciele władz państwowych, 

wojskowości i społeczeństwa. Jednakże ak- 

cja tych komitetów nie wystarczy. Wobec 
groźnych rozmiarów klęski, koniecznością 

staje się zorganizowanie ogólno - państwo- 

wego komitetu pomocy ofiarom powodzi na 
Polesiu, dla częściowego chociażby złago- 
dzenia ich niedoli. 

WODY NA STYRZE i PRYPECI PRZYBIERAJĄ 
BRZEŚĆ n/Bugiem. PAT. W dal- 

szym ciągu zaobserwowano przybór 
wód na Styrze i Prypeci, co budzi 0- 
bawę rozszerzenia się powodzi w po- 
wiecie stolińskim. Również w powiecie 
pińskim poziom rzek stałe wzrasta i 

  

niema nadziei na szybkie opadnięcie 
wód. Duże straty wyrządził zalew pól, 
przygotowanych pod uprawy wiosen- 
ne. Powódź zniszczyła przeszło 50% 
ozimin. 

  

Sprawa Kłajpedy w czerwcu 
GENEWA. PAT. — Sekretarjat Li- 

gi Ńarodów ogłasza informację, otrzy- 

maną od sekretarjatu Trybunału Has- 

kiego, dotyczącą daty rozpatrywania 

przez Trybunał sprawy interpretacji 

statutu kłajpedzkiego. Według zarzą- 
dzenia przewodniczącego Trybunału, 

sprawa ta będzie rozpatrywana przez 
Trybunał na posiedzeniach publicz- 

nych w miesiącu czerwcu. 

EEN — 

Zgrupowanie Wojsk soGieckich 
TOKJO. PAT. — Agencja Reutera 

donosi, że — jak wykazało śledztwo 

— sprawcami zamachu na pociąg, prze 

wożący wojska japońskie, w dniu 12 

bm. byli komuniści rosyjscy. — So- 
wiety zgrupowały na swoich terytor- 

jach na Dalekim Wschodzie 9 dywizyj, 

skutkiem czego obawiają się prowo- 

kacyj z ich strony. й 
BERLIN. PAT. — Dzienniki popołudnio- 

we donoszą o silnem poruszeniu, jakie zapa- 
nowało na granicy mandżursko-syberyjskiej 

między Sowietami a Japonją. Japończycy, 
którzy oskarżają bolszewików o dokonanie 

zamachu na japoński pociąg wojskowy, spo- 
wodowali dziś aresztowanie przez władze 

mandżurskie w Charbinie kilkunastu obywa- 
teli sowieckich, w tej liczbie sekretarza kolei 
wschodnio - chińskiej. Sowiety skoncentro- 

9 dywizyj na Dalekim Wschodzie 
wać miały wzdłuż granicy między stacjamii 

Mandżurja a Władywostokiem 70 tysięcy 
czerwonego wojska. Pozatem, według infor- 

macyj z Tokjo, Sowiety dokonać miały 
wzmocnienia swej załogi na Sachalinie, z za- 
miarem opanowania kopalń nafty, eksploato- 

wanych przez Japończyków. 

JAN KIEPURA ZAANGAŻOWANY 
DO WIEDNIA. 

WIEDEŃ. PAT. — „Der Morgen* dono- 
Si, że dyrektorowi wiedeńskiej opery państ- 
wowej udało się wczoraj po uciążliwych ro- 
kowaniach uzyskać na stałe w charakterze 
członka wiedeńskiej opery państwowej Jana 
Kiepurę. Umowa została zawarta na trzy 
lata. Kiepura będzie przez trzy miesiące ka- 
żdego roku występował w operze państwo- 
wej. W tym roku w Wiedniu śpiewać będzie 
w maju 4 razy, w czerwcu Orazy.



MYŠLI ŽOLNIERZA I ROLNIKA 
o naszej gospodarce 
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Historja nas uczy, žė przygotowy- 
wać się do wojny nigdy nie można za 
dużo, zazwyczaj jest odwrotnie. , Jak- 
że ważnem jest dla narodu, który zna- 
lazł się w obliczu grozy, jaką jest woj- 
na, żeby już o niczem innem jak tylko 
o niej nie potrzebował myśleć, ponie- 
waż wszystko jest na miejscu i nic mu 
nie brakuje. Otóż brak własnego u- 
brania i bielizny obronę naszego kraju 
może znacznie osłabić. 

Trudno przewidzieć, jaki będzie 
przebieg tej wojny. Pewnem jest tylko, 
że będzie ona jeszcze więcej zaciętą, 
więcej upartą, więcej bezwzględną, niż 
wojny, któreśmy przeszli. Nic nie tra- 
cąc ze swych cech zasadniczych, woj- 
na się przekształciła w stosowanie 
środków niszczących, które pozbawiły 
ja wszelkiej rycerskości i uczuć hu- 
manitarnych, zaostrzając i brutalizu- 
jąc walkę. 

Lotnictwo, gazy trujące i czołgi 
wniosły zasadnicze zmiany w dziedzi- 
nie wojny. Już nietylko zniknęły z po- 
la bitew piękne i proste linje i żywe 
czworoboki, idące do ataku, znikać bę- 
dą w przyszłości umocnione punkty w 
terenie, ażeby się nie stać pułapką 
dla swoich i celem dla nieprzyjaciela. 
Jeszcze bardziej, niż to było w wojnie 
światowej, operacje przeniosą się w te- 
ren. Niewielkie masy ludzi, wykony- 
wtjąc plan dowództwa, działać będą 
przeważnie nocą, — a burze, deszcze, 
mgła i wszelka niepogoda, będą ich 
najlepszymi sprzymierzeńcami. 

Kwestja ubrania w tych warunkach 
nabierze doniosłego znaczenia. Hart du 
cha i ciała nowoczesnego żołnierza 
w znacznym stopniu zostanie uzależ- 
nionem od tego, czy jego ubranie bę- 
dzie dostosowane do warunków klima- 
tycznych i pozwoli mu obchodzić się 
bez krytych budynków. 

Nietylko armja, lecz i ludność cała 
będzie musiała przygotować się do za- 
mieszkania pod gołem niebem. Ten los 
szczególnie spotkać może mieszkańców 
większych miast, ośrodków  fabrycz- 
nych i węzłów kolejowych. Kilka ty- 
sięcy bomb, załadowanych gazami i 
rzuconych przez lotnictwo, zmusi lud- 
ność wielotysięcznego miasta do opu- 
szczenia swoich siedzib. Czyż trzeba 
wielkiego daru przewidywania, aby zro 
zumieć, jaką rolę w tym wypadku ode- 
gra wszelkiego rodzaju ubranie. 

Z powiedzianego wyżej wynika, że 
nasze położenie geograiiczne, klima- 
tyczne, polityczne i militarne, wyma- 
gają od nas, ażebyśmy byli samowy- 
starczalni pod wzgłędem ubrania. Sa- 
mowystarczalność włókiennicza wielo- 
krotnie zwiększy naszą siłę obronną, 
natomiast stan obecny ją ogromnie о- 
słabia. 

Zabezpieczenie naszego kraju w po 
trzebną ilość wyrobów włókienniczych 
winno się odbywać przez przemysł lu- 
dowy, czyli domowy, — przez chałup- 
nictwo. Nie można tak poważnej spra 
wy oprzeć tylko na fabrykach, które 
mogą stanąć, lub być zniszczone przez 
nieprzyjaciela.  Samowystarczalnošč 
włókienniczą należy oprzeć na tkackiej 
tradycji naszego narodu, gdyż mamy 
do tego dostateczną ilość ziemi i cza- 
su i środków. Fabryki tkackie można 
uruchomić i w czasie wojny, lecz za- 
późno będzie wtedy myśleć o zwięk- 
szaniu ilości owiec i obsiewaniu Inu i 
organizacji przetwórczości domowej. 

" Zorganizowanie przemysłu domowego 
ostatecznie uniezależni nas od drogich 
i niepewnych rynków zagranicznych, 
dając nam poczucie pewności i wiarę 
we własne siły. 

Czyż trzeba mówić o tem, że przez 
należyte zorganizowanie santodziałowe 
go przemysłu włókienniczego, zostanie 

Zawdzięczając bardzo chwaleb- 
nym staraniom naszego popularnego 
organizatora p. Zbigniewa Śmiałow- 
skiego, który — w porozumieniu ze 
znanym warszawskim przedsiębiorcą 
koncertowym p. Henrykiem Markiewi- 
czem — urządził w Wilnie czterodnio 
wy Wielki Festival, pod protektora- 
tem Komitetu II Międzynarodowego 
Konkursu im. Fr. Chopina w Warsza- 
wie, mogliśmy się bezpośrednio za- 
poznać z. artyzmem wykonawczym 
dziewięciu laureatów tego Konkursu. 
Występy młodych artystów wzbudzi- 
ły łatwo zrozumiałe zainteresowanie 
naszych melomanów, tłumnie zapełnia 
jących widownię teatru na Pohulance, 
nie szczędzących oznak zadowolenia z 
produkcyj i żywo omawiających do- 
znane wrażenia. 

Odrazu należy stwierdzić, że ogól- 
ny poziom wszystkich _ wykonawców 
— jak też i przewidywano — był 
bardzo wysoki i wykazał wielką doj- 

rzałość młodych adeptów i  wyśmie- 
nite opanowanie techniki, dochodzące 
u niektórych do całkiem imponujących 
wyników. 

Ze względu па to, że programy 
były poświęcone wyłącznie twórczo- 
ści Chopina, nie można pochwalić od- 
stępstwa od tej linji zasadniczej przez 
dodawanie nad program, utworów in- 
nych kompozytorów, duchem i sty- 
Jem całkowicie różnych od muzyki na 
szego mistrza; na takie uchybienia 

    

zdjęty ciężar z pleców dowództwa, ad- 
ministracji i organizacyj społecznych. 
Zamiast ciągłej troski o zaopatrzenie 
wojska i ludności, dowództwo będzie 
mogło z łatwością przerzucać jednost- 
ki bojowe z miejsca na miejsce, gdyż 
operacje będą się odbywały, jakby w 
wielkiej fabryce chleba i ubrania. Nie 
wynędzniałe z głodu i chłodu postacie 
będą błagać o szmaty na ubranie, lecz 
zasobny i pracowity naród razem z 
wojskiem weźmie udział w obronie 
swej ziemi. 

Wszystkie państwa dobrze zrozu- 
miały doniosłość własnych surowców 

włókienniczych. Francja mimo to, że 

ma własne kolonje, w których produ- 

kuje bawełnę, napełnia magazyny mo- 

bilizacyjne tylko tkaninami z krajowe- 

go Inu. Niemcy, pamiętając doświad- 

czenie ubiegłej wojny, specjalną opie- 

ką otaczają uprawę Inu, stosując prze- 

pisy ustawowe, wymagające dodatku 

do wszystkich wyrobów dla wojska 

50 proc. krajowego Inu. Rosja po re-- 

wolucji kilkakrotnie zwiększyła pła-* 

szczyznę obsiewu Inu, mimo tego, że 

posiada na Kaukazie i Turkiestanie 

zwiększające się obszary pod uprawę 

bawełny. : 

Byłoby wielkim błędem, ażebyśmy, 

mając wszelkie warunki ku temu, nie 

stanęli w dziedzinie włókiennictwa na 

własnych nogach. Straciliśmy już du- 

żo czasu, a więc nie można zwlekać. 

Trzeba myśleć nietylko o własnym lo- 

sie, lecz i o losie przyszłych pokoleń. 

Być może, że błogosławić będą one 

kryzys obecny, który zmusi nas do zej- 

ścia z błędnej drogi. 
Lucjan Żeligowski. 
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Ponura sytuacja Stanów Zjednaczenych 
LONDYN. PAT. — „Daily Telegraph" w 

korespondencji z Nowego Yorku daje ponu- 

ry obraz sytuacji Stanów Zjednoczonych — 

Dziennik przewiduje, że delicyt w obecnym 

roku budżetowym wyniesie sumę 450 miljo- 

nów funtów. Handel obniżył się od 20 do 80 

procent. Zyski banków spadły w stosunku 

Tajemnicze gazy 
BERLIN. PAT. — Ludność Hamburga za- 

niepokojona została w poniedziałek przesu- 

wającemi się nad portem chmurami gazu — 

Chmury te objęły pokład okrętu pasażerskie - 

go „Kurier“ i spowodowały szereg mniej- 

szych i T poważniejszych wypadków zatru- 

cia. Gaz wdarł się również do kajut i hali 

maszyn. Wszystkie części metalowe, a 

zwłaszcza miedziane, pokryły się nagle biaią 

powłoką. Zaalarmowana policja wkroczyła 

w maskach gazowych na pokład okrętu. Do- 

konana niezwłocznie ekspertyza stwierdziła, 

że podstawowym składnikiem  zlowrogiego 

gazu był związek chlorowo - siarkowy. — 

do roku 1929 o 82,6 procent. Podatek do- 

chodowy skurczył się o 45 procent. Wartość 

papierów i akcyj na giełdzie spadła w mar- 

си о 11 procent. Gubernator stanu nowojor- 

skiego określił sytuację jako kryzys równie 

szkodliwy, jak wojna. 

nad Hamburgiem 
Chmury gazu nadeszły, gnane wiatrem ad 

strony Harburga i Wilhelmsburga. Władze 

śledcze przypuszczają, iż gazy te pochodzą 

z jednej z tabryk, położonych w okolicach 

Hamburga. 

Ludność ogarnęło wielkie zdenerwowanie, 

gdyż w pewnej chwili rozeszła się pogłoska, 

że gaz jest słynnym fosgenem, którego pa- 

miętny wybuch pociągnął ongiś za sobą sze- 

reg ofiar. Policja w celu uspokojenia opinii 

publicznej wydała niezwłocznie komunikat. 

Dotychczas nie zdołano ściśle ustalić pocha- 

dzenia gazu. 

  

DAR HR. BRANICKIEGO DLA PAŃSTWA 
Jak donosiliśmy, onegdaj odbyła 

się w Warszawie na Zamku uroczy- 

stość wręczenia przez Adama hr. Bra- 

nickiego, właściciela Wilanowa, aktu 

darowizny części zbiorów wilanow- 

skich dla Zamku. 
Dar ten obejmuje m. in.: 50 tysięcy 

tomów, wśród których znajduje się 

sporo białych kruków. W skład zbio 

rów bibljotecznych, ofiarowanych pań 

stwu, wchodzą bibljoteki: Stanisława 

i Ignacego Potockich (część tej ostat- 

niej stanowią bibljoteki króla francu- 

skiego Karola X), Konstantego i Ksa- 

ZEZNANIA OOOCTEROEIE PCTEAORCA OOOO EPOOZESTOOOWEECATRAKĆ 

II WALNY ZJAZD REZERWISTÓW 
W niedzielę obradował w Wilnie 

Il-gi Walny Zjazd kilkuset delegatów 

wileńskiego Okręgu Związku Rezer- 

wistów i b. Wojskowych R. P. 

gen. broni Lucjan Żeligowski, wojewo- 

da biołostocki Kościałkowski, będący 

Zjazd zaszczycili swą obecnością: 
prezesem Zarządu Głównego i komen- 

dantem głównym Związku Rezerwis- 
tów, wojewoda wileński Beczkowicz, 

wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, 
przedstawiciele armji czynnej, bratnich 
organizacyj i społeczeństwa. 

Zjazd zagaił prezes Związku, na- 
czelnik Bruniewski, który wygłosił 
krótkie przemówienie: 

„W dniu 31 marca 1931 r., zamykając 
pierwszy walny zjazd delegatów Stowarzy- 
szenia Rezerwistów i b. Wojskowych Okręgu 
Wileńskiego, oświadczyłem w imeniu nowo- 
obranego Zarządu, iż praca nasza w najbliż- 
szej przyszłości pójdzie w dwu kierunkach: 
dania naszemu Stowarzyszeniu trwałych pod 
staw organizacyjnych i wlania w nie wlaš- 
ciwej treści, polegającej na wychowaniu 
świadomych swych celów obywateli, oraz 
dostarczenia armji wysoko pod względem i- 
deowym i etycznym stojących rezerwistów, 
głęboko przywiązanych do Ojczyzny i Pań- 
stwa. Tę zapowiedź staraliśmy się w ciągu 
roku ubiegłego w miarę naszych najlepszych 
sił i możliwości realizować. 

. P. wojewoda pomorski, Stefan Kirtiklis, 
nie patrząc na trudy związane z długą pod- 
różą, przybył dziś do nas, by wysłuchać na- 
szego żołnierskiego raportu i by przekonać 
się, w jaki sposób hasła przez niego rzuco- 
ne, zmontowania wielkiej i silnej armii re- 
zerwowej, my, jego następcy na terenie, w 
czyn wprowadzamy. Możemy zameldować 
Panu, Panie Wojewodo, że wprawdzie brak 
nam Pana i Pańskich wskazówek bardzo, 
jednak myśl Pana Wojewody jest zawsze 
wśród nas żywą i że często, jeśli staniemy 
przed trudną decyzją, w bardziej skompli- 
kowanem zagadnieniu, zadajemy sobie pyta- 
nie, jakby tę sprawę rozwiązał wojewoda 

Kirtiklis i wczuwając się w Pańskie intencje, 
znajdujemy trafne rozwiązanie”. 

Wszyscy uczestnicy Zjazdu udali 

dziesięciolecia powstania b. Pierwsze- 

go Korpusu Wschodniego. 
Następnie toczyły się merytoryczne 

obrady zjazdu nad sprawozdaniem za 

okres ubiegły, które przyjęto do wia- 

domości i nad planem prac na rok przy 
szły. W dyskusji zabierał głos woje- 
woda Kirtiklis. Powzięto szereg uch- 
wał w sprawach organizowania armii 
rezerwowej. Postanowiono zwrócić się 
do zarządu głównego Federacji z wnio 
skiem uczczenia pomnikiem ks. bisku- 
pa Bandurskiego, dalej z wnioskiem 
mianowania wojewody Kirtiklisa człon 
kiem honorowym i uchwalono specjal- 

ne podziękowanie dowódcy obszaru 
warownego pułkownikowi Kowalskie- 
mu za specjalną opiekę i życzliwe u- 
stosunkowanie się do spraw samopo- 
mocy i spieszenia na pomoc bezrobot- 
nym członkom. Na zjazd nadeszły de- 
pesze pomorskiej Federacji z Torunia, 
od związków rezerwistów z Krakowa 
Poznania i inne. 

Dokonano wyboru nowych władz 
Związku. Prezesem wybrany został po 
nownie naczelnik „Tadeusz Bruniewski 
a na członków zarządu poseł S. Do- 
bosz, Iwo Giżycki, K. Hertel, N. Trza- 

ska-Pokrzewiński, Felicjan Rzeczycki, 

W. Lemiszewski, K. Przegaliński, W. 

Popławski, D. Piotrowski, K. Łukie- 

wicz, Młynarczyk, K. Protassewicz, W. 

Jeśman, R. Siła-Nowicki, E. Stefanus. 

Komisję rewizyjną tworzą: poseł 
B. Wedziagolski, S. Wiśniewski, A. 
Kwašniak, Cz. Iwanicki, A. Žytko, F. 

Bobowski, P. Andrzejewski, Gan. 

Sąd honorowy: płk. Dobaczewski 
E., M. Biernacki, kpt. Ptaszyński, D. 
Piotrowski, S. Wysocki, L. Januszkie- 
wicz, W. Suszyński, A. Dzięciołowski. 

Sąd rozjemczy: Dr. F. Góra, mir. 
się do kościoła św. Jakóba na obchódKazimierz Bąbiński, S. Profic. 

szczególnie 
pianiści sowieccy. 

Bardzo znamiennym objawem — 
wobec coraz częściej obserwowanego 
ujmowania muzyki ze strony tylko for 

obojętni byli niektórzy 

malnej oraz czysto dźwiękowej — 
świadomie wszelkie pierwiastki uczu- 
ciowe usuwającego, było dość często 
akademickie traktowanie wielu utwo- 
rów, nieraz bez właściwego im sen- 
tymentu, tak nieodzownego w muzyce 
romantyków, a przedewszystkiem w 
tak subjektywnej twórczości Chopina. 
Dlatego też u większości wykonaw- 
ców najlepiej wychodziły utwory, wy- 
magające więcej temperamentu i bra- 
wury, niżeli odczucia pierwiastków li- 
rycznych. Zwłaszcza etjudy — poza 
nadmiernem nieraz  przyšpieszeniem 
tempa — były grane świetnie. 

Każdy z występujących tutaj arty- 
stów wykazał wielką przewagę zalet 
swej sztuki wykonawczej nad cechami 
ujemnemi, nieraz zupełnie znikomemi, 
Trudno —jednak— dać rzeczową i 
bezstronną, a nadewszystko słuszną 0- 
cenę, po jednorazowem wysłuchaniu 
artysty, który może być — z rozmai- 
tych powodów — w dniu występu 
mniej lub więcej zależny od chwilo- 
wego usposobienia, wypada więc tyl- 
ko podzielić się wrażeniami, zastrze- 
gając odrazu, że poglądy wypowie- 
dziane nie mogą być uważane za zu- 
pełnie niezmienne. 

Na pierwszem miejscu stawiamy, 
z najmocniejszem przekonaniem, fe- 
nomienalnego Imre Ungara, którego 
kongenjalne odczuwanie muzyki Cho- 

pina, jak nam ją przekazali bezpo- 
średni uczniowie mistrza, jest zachwy 
cające siłą i głębią wyrazu. Bezpo- 
średniość odtwarzania tej muzyki wy- 
daje się w grze Ungara natchnioną im 
prowizacją, wykonywaną jakby pod 
nakazem jakiejś niepojętej potęgi, ob- 
jawiającej się — jak przez medjum,— 
Prześliczny ton, od najpowiewniejsze- 
go, „pianissima*, przechodząc przez 
wszystkie gradacje, nabiera w „torte* 
charakteru najzupełniej dramatyczne- 
go. Niezawodna pewność rzutów ręki 
od odległych oktaw, wobec niemożno- 
ści posługiwania się wzrokiem, oraz 
olbrzymia pamięć, budzi podziw swą 
niesamowitością, jak zjawisko niewy- 
tłumaczalne. 

Po krótkiem,  kilkunastosekundo- 
wem, bezdźwięcznem dotykaniu ręka- 
mi klawiatury — jakby dla jej uprzy- 
tomnienia sobie — rozpoczyna Ungar 
grać z dokładnością techniczną, bez- 
względnie panując nad instrumentem; 
niebawem tak się przejmuje muzyką, 
jak w zahipnotyzowaniu, że się nastrój 
jego udziela słuchaczowi, coraz go sil 
niej pociągając. Sonata h-moll pozwo 
liła artyście wykazać wszechstronnie 
całą skalę swych możliwości odtwór- 
czych, od tragicznego demonizmu do 
wzniosłej ekstazy. Cały szereg następ 
nych dzieł, zakończony prześlicznie za 
graną „Barkarolą“, potwierdził wraże- 
nie początkowe, wywołując nieopisa- 
ny entuzjazm w przepełnionej publicz- 
nością sali. 

Połączenie olbrzymiego talentu niu- 
zycznego z nieprawdopodobną si'; pa 

werego Branickich. 
Ponadto w darze składa hr. Bra- 

nicki największy na świecie zbiór szty 
chów (w 2200 tekach), 11 obrazów 
starych mistrzów, modlitewnik królo- 
wej Bony, globus Hoene-Wrońskiego, 
odkupiony ostatnio od handlarzy obraz 
Franciszka Żmurki „Z rozkazu pady- 
szacha', porcelanę, wśród której — 6 
waz belwederskich. i 

Wartość daru hr. Branickiego się- 
ga kilkunastu miljonów złotych. 

P. Prezydent okazał zadowolenie z 
powodu tak pięknego daru, który na- 
zwał prawdziwie magnackim, dodając 
że tak bogate zbiory książek, wypełnią 
puste dotychczas sale dawnej bibljote- 
ki Stanisława Augusta. 

Tekst dedykacji, wręczonej p. Pre- 
zydentowi brzmi: 

„Najdostojniejszemu Obywatelowi Igna- 
cemu Mościckiemu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej. 

Pragnąc przyczynić się do uświetnienia 
Majestatu Rzeczypospolitej i wzbogacenia 
skarbnicy Narodu, na ręce Twe, Dostojny 
Panie Prezydencie, składam przodków mo- 
ich i mój dorobek, świadczący o chlubnej 
przeszłości Ojczyzny, a mający służyć nadal 
dla Jej dobra i świetności. 

Dar ten racz przyjąć Panie Prezydencie 
i wedle Twego uznania w pieczy najlepszej 
zachować. : 

AdamBranicki“. 
Dar Adama hr. Branickiego należy 

do największych i najwspanialszych, 
jakie kiedykolwiek złożono na rzecz 
państwa i odradza dawne _ tradycje 
patrjotycznej ofiarności. 

H. Branicki, właściciel dóbr wi- 
lanowskich, nie występował nigdy na 
widowni społecznej, lecz w zaciszu 
domowem oddawał się studjom histo- 
rycznym, zwłaszcza w zakresie dzie- 
jów kultury i sztuki. Oddawna nosił 
się z zamiarem złożenia daru na rzecz 
państwa, a zwłaszcza dzieł sztuki, któ- 
reby upiększyły sale Zamku. 

Spełniając ten zamiar, staje on w 
rzędzie największych ofiarodawców 
naszych czasów. 
EEMZNEOROSZWNY WORARERZP OREGON 

POWITANIE TWÓRCY WILEŃSKICH 

REZERWISTÓW. 

Na wieść o przybyciu na uroczystości or- 
ganizatora i niestrudzonego, a zasłużonego 
szefa wszystkich wileńskich związków b. 

wojskowych, p. wojewody Kirtiklisa, śpie- 
szono licznie na dworzec, by powitać Go w 
chwili przyjazdu. 

Poza przedstawicielami społeczeństwa i 

władz, spotykał go oddział b. wojskowych 

ze sztandarem. 
Serdeczne powitanie wojewody Kirtiklisa 

dowodzi, że stosunek, pełen wdzięczności 

Wilna do Niego, nie przerwał się z chwilą 

Jego wyjazdu na Pomorze. 

a ы ` 

rięci i znakomitą techniką składa się 
na tak niepospoli:: indywidualncsć ar 
tystyczną, że Uiwgar pozostanie w hi- 
starji pianizmu, ;ko „umikut* bez а- 
nalogji i niezmiernie interesujące zja 
wisko psychologiczne. 

Słysząc, bodaj wszystkich, najzna- 
komitszych artystów, w prze 
;„eśćdziesięciu, hardzo rzadki wyno- 
sFem z sali konceitowej tak głęl:*kie 
wrażenie, iak po ;::ze Ungara, przejo- 
jenej czarem niewysłowiuym i tem- 
es: mentem porywajacym. , 

Zavoczątkował czterodniowy cyl 
wybitnie utalentowany młodociany 
pianista więgierski Juljan Karolyi (na- 
zwisko trzeba wymawia: z przyci- 
s*ivr pierwszej zgłoski „Ka* —- ро- 
dobnie fak wszystkie nazwiska i na- 
zwy węsierskie), któregn dojrzałość 
artystyczna jest już teraz wysoko —- 
ponad wiek — rozwiniętą, nawet, gdy 
by miał więcej, niżeli lat szessiaś ce, 
mocno zaznaczonych ubraniem chło- 
pięcem, nieodpowiedniem: ari do wy- 
smukłej postaci, ani do twarzy Cai- 
kiem młodzieńczej. Wykonanie dwóch 
„Ballad“ i kilku utworów  mniej- 

szych wystarczyło do stwierdzenia, że 
Karolyi ma wiele warunków na wybit- 
nego odtwórcę Chopina i po dalszy:n 
rozwoju swego talentu powini:a sta- 
nąć w przodującym szeregu słynnych 
pianistów. 

Rodaczka Karolyiego, też pianist- 
ka Lily Herz, najkorzystniej się przed- 
stawiła w „Scherzo (b-molt) i w e- 
tjudach. Poionez  (fis-moll) nieraz 
mógł wywołać — w ujęciu — pewne 

      

„Kongres 

czerwonej armji” 
JAK INFORMUJE SIĘ CZERWONO- 
GWARDZISTÓW O SYTUACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

Władze sowieckie wykorzystują 
każdą sposobność, aby członków ar- 
mji czerwonej tendencyjnie, pod ką- 
tem komunistycznego pojmowania wy 
padków informować 0 sytuacji mię- 
dzynarodowej. W tym celu w poszcze 
gólnych oddziałach armji inscenizuje 
się „kongresy międzynarodowe”, na 
których miarodajne czynniki mają prze 
konać się jak czerwonoarmiści poin- 
tormowani są o zagadnieniach między 
narodowych i wszczepiać w nich ko- 
imunistyczne pojmowanie wypadków, 
mających miejsce w państwach „bur- 
žuazyjnych“. 

O jednym z takich kongresów pi- 
sze w tych dniach „Krasnaja Zwiez- 
Ча“. W czasie przygotowań do takie- 
go kongresu, każda komórka komuni- 
styczna, we wszystkich pułkach armji 
czerwonej, musiała przestudjować sto- 
sunki w poszczególnych państwach i 
wypadki, które w tych państwach mia 
ły miejsce, a które omawiane były w 
prasie czerwonej. Tak np. oddział go 
spodarczy studjował stosunki w Sta- 
nach Zjednoczonych, druga kompanja 
politycznej szkoły pukowej, studjowa- 
ła stosunki w Niemczech, inne w Chi- 
nach i Japonii. Następnie każda gru- 
pa wysłała na „kongres* swych „dele- 
gatów*, którzy musieli przygotować 
sobie referat o danem państwie. Re- 
ieraty musiały być uzupełnione djagra- 
mami, przedstawiającemi stan gospo- 
darczy w tem, czy owem państwie. 

Przygotowania do kongresu trwa- 
ły dwa dni. O godzinie 7 wieczór, w 
klubie pułkowym zebrali się czerwo- 
noarmiści. Stół, przy którym zasia- 
dło kierownictwo, pokryty był czer- 
wonem suknem. Na ścianie przed po- 
djum wisiała mapa świata, specjalnie 
opracowana dla kongresu. Przy każ- 
dem państwie nalepione były wycinki 
z pism, traktujące o wypadkach w 
tych państwach. Po  wygłoszeniu 
przemówienia „o sytuacji międzyna- 
rodowej'* udzielano głosu „przedstawi 
cielom poszczególnych państw t.j. żoł- 
nierzom, którzy mieli wygłosić referaty 
o sytuacji w danem państwie. Szcze- 
gólnem zainteresowaniem cieszyły się 
referaty o sytuacji w Chinach i Japo- 
nji, oraz o wypadkach na Dalekim 
Wschodzie. 

Jak zaznacza ,„Krasnaja Zwiezda”, 
„delegacja ZSSR* obrazowo przedsta- 
wiła wzrost i gwałtowny rozmach bu- 
downictwa socjalistycznego, kontra- 
trastujący z upadkiem i kryzysem w 
państwach kapitalistycznych*. Specjal 
ne djagramy przedstawiały zadania 
drugiej piatiletki a zarazem przepro- 
wadzona została kampanja, mająca na 
celu „odkrycie interwencyjnych pla- 
nów obcych państw*. W końcowych 
przemówieniach podkreślano koniecz- 
ność zabezpieczenia granic sowieckich 
i spotęgowania przygotowań wojen- 
nych armji czerwonej, jak również 
wzmożenia komunistycznej aktywno- 
SCI. 

Tego rodzaju „kongresy“ urządza- 
ne są we wszystkich formacjach armji 
czerwonej. Przy tej sposobności urzą- 
dzane są zbiórki pieniężne na budowę 
samolotów wojennych i samolotów 
pancernych. 

AFERA SZULERSKA 
WIEDEŃ. PAT. — Afera szulerska, uja- 

wniona w pewnym wiedeńskim klubie ary- 

stokratycznym, zatacza — wedłe „Sonn- und 

Montagsztg.' — coraz szersze kręgi i przy- 

biera rozmiary skandalu. Szulerzy ci działali 

nietylko w Wiedniu, ale także w Monte Car- 

lo i Sopotach. 

  

zastrzeżenia, a wykonanie „Ballady 
(F-dur) miało poważne niedociągnie- 
cia. 

Przeważnie, dość nerwowa i cza- 
sami trochę chaotyczna gra, jaką nam 
zaprezentował Kurt Engel (z Wied- 
nia) najlepiej wypadła w dodanej nad 
programowo, bardzo trudnej „Fanta- 
211° па tematy walców J. Straussa, a 
nie w programowych dziełach Chopi- 
na. Sympatyczny talent Suzanne de 
Meyere (Belgja) wywołał bardzo do- 
datnie wrażenie, ale nie zapewnił jej 
powodzenia, wynoszątego ponad in- 
nych współzawodników, sąsiedztwo 
bezpośrednie z fascynującą grą Un- 
gara jeszcze bardzo utrudniło pozo- 
stanie w trwałej pamięci słuchaczów. 

Dość podzielone opinje krążyły w 
publiczności przed występem piani- 
stów sowieckich: Teodora Gutmana i 
Leonida Sagałowa. Tym razem, nie- 
wątpliwie, swą grą odczutą i techni- 
cznie nieskazitelną, zdobył  Gutman 
palmę zwycięstwa. Może skutkiem 
chwilowego nieusposobienia Sagałow 
o którym niemało mówiono i pisano 
bardzo pochlebnie, sprawił — jak mi 
się zdaje — pewne rozczarowanie. 
Zwłaszcza Sonata, z ,„marszem żałob- 
nym“ mało mogła zadowolić. Niektóre 
inne utwory grał z wielkiem powodze- 

niem. 
Prawdopodobnie, najbardziej doj- 

rzałym z występujących u nas laurea- 
tów, jak można wnosić po jednorazo- 
wem usłyszeniu, jest Abram Lufer 
(Kijów). Gra jego, świetna technicz- 
nie i niezmiernie zrównoważona, spra 

” 

W WIRZE STOLICY. 
LEKARSTWA DOMOWE 

Dopiero gdy jakaś dolegliwość trapić za- 

czyna, można się przekonać, jakie skarby 

wiedzy drzemią u najgłupszych nawet ludzi. 

— Uhhh, uj, jakżeż boli.... 

— Trzeba posmarować słoniną, przyło- 

żyć plaster z razowego chleba, przemyć wo 

dą kolońską, trzymać w cieple, siadać на 

czemś innem... 

Ma się chrypkę. 

— Wypić parę szklanek gorącego mle- 

ka z masłem, miodu z pół kwarty — jakby 

ręką odjął. 

Szczęście, że zdrowie żelazne, bo ina- 

czej byłoby jak z tym osłem. Dwóch kmiot- 

ków spotyka się na drodze. 

— Macieju mój osioł jest chory; coście 

dali swemu, gdy zachorował? 

— Terpentyny. 

Po paru dniach nowe spotkanie. 

— Oj Macieju, dalem osłu terpentyny i 

zaraz zdechł. 

— To tak samo jak mój. 

<udowne,: domowe leki nic nie skutkują, 

ale nie tracą na renomie. Wiekami konser- 

wują się w ustnej tradycji, zawsze niezawod 

ne, niezastąpione. Jeszcze takie zabobony 

jak: konistury malinowe na przeziębienie, 

woda z solą na kątar — głupstwo, nie po- 

magają, ale i nie szkodzą. Są jednak ieki 

bardzo niebezpieczne. Ostatnio zdarzył się 

taki wypadek: 

Państwo Mruczkowie z potomstwem za- 

jadali obiad, żarłoczny pan  Mruczek nie 

grzebał w mięsiwie tylko połykał ogromne 

kąski. Nagle zaksztusił się, skamieniał — gru 

ba kostka utkwiła mu w przełyku. 

Pani Mruczek nic się nie przejęła niespo- 

dziewanym wypadkiem. „Babcia mnie nau- 

czyła, jak ratować w takich wypadkaci, 

— zawołała, — wnet ci tu pomogę”. 

Przepis babci brzmiał: rozpuścić trochę 

masła, słoniny, szmalcu, dodać 3 żółtka od 

jajek, pić powoli — gardło się odluzuje, 

gnat wyskoczy. 

— Na! i charczącemu mężowi po pięciu 

minutacn jęła wlewać pani Mruczek kojącą 

mmysturę, Po kwadransie Mruczek nie żył. 

Udusił się. 

Płacz, narzekania i zgrzytanie zębów. 

Sąsiadki pocieszały biedną wdowę: „samam 

winna, że umarł nieborak, szlochała pani 

Mruczek, miałam tylko 2 jajka pod ręką i 

dałam tylko 2 żółtka. Gdybym zbiegła do 

sklepiku i kupiła trzecie — lekarstwo, by - 

łoby doore i Anatol żyłby w najlepsze*..... 

— Pewnie, pewnie, przytwierdzały sąsiad 

ki, z medeceną niema żartów, akuratność to 

grunt, inakszej najpewniejsza recepta nie 

pomoże. Karol. 

FAŁSZERZE 100-ZŁOÓTOWYCH 
BANKNOTÓW 

POZNAŃ. PAT. Policja poznańska 

przy pomocy policji kaliskiej zlikwidowała 

szajkę fałszerzy banknotów 100-złotowych. 

Mianowicie w Kaliszu aresztowane niejaką 

Antoninę Adamską z Poznania, która przyje- 

chała do Kalisza z większą ilością fałszy- 

wych banknotów stuzłotowych, celem pusz- 

czenia ich w obieg. Na podstawie wyników 
śledztwa, 'przeprowadzono w Poznaniu licz- 

ne rewizje, które doprowadziły do wykrycia 

fabryki falsyfikatów. Skontiskowano maszy- 

ny drukarskie, płyty, farby, aparaty fotogra- 
ficzne i inne przybory. Znaleziono przytem 

cały plik gotowych do rozpowszechniania 

ialsyfikatów stuzłotowych na ogólną sumę 

600 tysięcy złotych. Pozatem w mieszkaniu 
Leona Adamskiego i Józeia Zurka znalezio- 

no większą ilość gotowych talsyfikatów. — 

Ujęto też głównego fałszerza, Fiedlera. ©- 

gółem aresztowane 5 osób. 

F.U e 

| TRUSKAWIEC 
OTWARTY! 

Kapiele truskawieckie i „Naftusia“ 
wrócą Ci siły i zdrowie!! 

Jedź do Truskawca na tani sezon 
wiosenny kwiecień — maj !! 

| Iniormacyj żądać — mieszkania zama- 

  

wiać tylko przez Zarząd Zdrojowy   — Truskawiec. 

i E O i 

—- AE ISIN INT TIE NST IAEA 

wia przyjemne wraženie doktadnem 0- 
panowaniem, wszakże kształtuje się 
bardziej pod wpływem intelektu, ni- 
żeli uczucia. Charakterystycznego dla 
Chopina — liryzmu nie uwydatnia 
dość wyraźnie. . Dlatego też najlepiej 
wychodzą utwory brawurowe , jak: 
polonez (As-dur), lub odpowiednie 
części Sonaty (h-moll). Zdaje się, że 
szczególnego upodobania do Chopina 
nie ma, gdyż na „bis* grał wyłącznie 
utwory nowoczesne, najbardziej dła 

gry jego stosowne. 
Najżupełniejszą niespodziankę spra- 

wił nam ostatni z występujących bar- 
dzo jeszcze młody Emanuel Grosman 
(Moskwa), o którym się nic nie wie- 

działo uprzednio. Jego delikatne uję- 
cie liryki szopenowskiej, przy bardzo 
dobrem wykonaniu technicznem i peł 
nem życia, epizodów brawurowych, 

pozwala wywnioskować, że stanie — 

z czasem — w rzędzie najlepszych 
odtwórców muzyki naszego mistrza. 
Powinien Grosman tylko się strzec 
przesady w kontrastach dynamicznych 
i w zmianach tempa, co się kiłkakrot 
nie dało zauważyć, aby nie wpaść w 
zmanierowanie. Tym, bardzo chwa-- 
lebnym, występem zakończył się inte- 
resujący turniej laureatów konkurso- 

wych. Michał Józefowicz. 
P. S. Rozgłośnia wileńska Pol- 

skiego Radja będzie nadawała, we 

czwartek 21 kwietnia rb. godz. 19 m. 
50 pogadankę autora tego sprawo- 

zdania na temat bardzo aktuałny: jak 

się Ungar uczy i jak wyglądają nu- 

ty dla niewidomych? 

4



  

  

WILNO RE zla 
WOW le ao 

    

МОЬОа 
WTOREK 

Dziś 1 9 

Jerzego 
jatra 

Teodora 
DOPADNIE 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 18 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 755. 
Temperatura* średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: -+2. 

Opad w mm: ślad. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: lekki spadek, potem stan stały 

Uwagi: pochmurno, wieczorem przelotny 

Wsenód słońca g. 4.55 

Zschód słońca g 190) 

r4. 

+6. 

deszcz. 

MIEJSKA 
— Przed ważną naradą w magi- 

stracie. W bieżącym tygodniu ma być 
zwołane, jak już pisaliśmy, posiedze- 
nie miejskiej komisji finansowej, która 
zapozna się z całokształtem finansów 
miejskich i sytuacją miasta wobec 
spadku wpływów. W związku z tem, 
odnośne wydziały magistratu opraco- 
wują odpowiednie materjały, które po- 
służą komisji do zorjentowania się w 
tej, tak ważnej obecnie dla miasta 
kwestji. 

— Lustracje sanitarne. Komisje porząd- 
kowe zwiedziły ostatnio liczne zakłady fry- 

zjerskie, mleczarnie, sklepy spożywcze i z 

mięsem. Za antysanitarny stan lokali sporzą- 

dzono około 50 protokułów. 

— Przegląd rocznika 1911. Na ulicach 
miasta rozplakatowano obwieszczenia o prze 
glądzie rocznika 1911 przez komisje poboro- 
we i zaciągu ochotniczym w r. bież. Do 
przeglądu stają: rocznik 1911, oraz 1909 i 
1910 kat. B. 

Na ochotnika mogą pójść do wojska u- 
10dzeni w latach 1912, 13 i 14. 

— Dokoła zmian w magistracie.— 
Notowane przez nas przed kilku dnia- 
mi pogłoski o mianowaniu komisarza 
rządowego (min. skarbu) w magistra- 
cie, który miałby nadzór nad sprawa- 
mi finansowemi miasta, narazie nie 
znajdują potwierdzenia. 

W związku z wymienianiem p. Pił- 
sudskiego, b. buchaltera magistratu, 
jako kandydata, na to stanowisko, wła 
dze miejskie jak i województwo wyja- 
śniają, że dotychczas o jakiejkolwiek 
decyzji władz centralnych w tej spra- 
wie nie wiedzą. 

W każdymbądź razie, takie czy in- 
ne stanowisko ministerstwa skarbu w 
sprawie potrzeby roztoczenia do pew- 
nego stopnia kurateli rządowej nad [i- 
nansami miasta, nie wpłynie na przesi- 
lenie na stanowisku prezydenta i wy- 
bory nawego prezydenta, jak do- 
tyczczas, nie zostały odroczone. Od- 
będą się one, jak wiadomo, w dniu 25 
bm. na specjalnie w tym celu zwoła- 
nem, posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Ustawianie pionów na raty. Sekcja 
techniczna magistratu otrzymała memorjał 

organizacyj rzemieślniczych w sprawie opłat 
za ustawiane w mieście piony. 

Memorjał wskazuje ra potrzebę wprowa- 
dzenia ratowych opłat za te roboty, co do- 

datnio wpłynie na rozszerzenie elektryfikacji 
miasta, gdyż nawet przedmieścia będą mo- 

gły pozwolić sobie na wprowadzenie elek- 
tryczności, za urządzenie której będzie mo- 

żna spłacać częściami. 

  

SZKOLNA 
— Wakacyjne kursy nauczycielskie Sto- 

warzyszenia. — Zarząd Wileńskiego Od- 
działu Okręgowego Stowarzyszenia Chrz. - 

Nar. Naucz. Szkół Powszechnych w rb. or- 
ganizuje trzy kursy nauczycielskie: 

1) Kurs pedagogiczny do egzaminu prak 
tycznego; 

2) Kurs metodyczny. nauczania w szk. 
powsz. języka polskiego i historji. 

„3) Kurs krajoznawczo - regjonalny, o0- 
bejmujący Wileńszczyznę i Nowogródczyz 
nę. 

й Dwa pierwsze kursy odbędą się w cza- 
sie od 3 lipca do 31-go Tafta na  acaijė 
Termin lil-go kursu będzie podany później. 
Zgłoszenia należy nadsyłać pod adresem za 
rządu Stowarzyszenia Chrz. - Nar. Naucz. 
Szk. Powsz. w Wilnie, Metropolitalna 1, — 
najpóźniej do dnia 15 majaj rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Budowa pomnika J. Montwilla. Dziš, 

o godz. 6 w. w sali konterencyjnej Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego odbędzie się po- 
siedzenie komitetu budowy pomnika J. Mont- 
wiłła w Wilnie. Przewodniczyć obradom bę- 
dzie p. L. Ostreyko. 

— 157 ŚRODA LITERACKA w dniu ju- 
trzejszym będzie wieczorem autorskim zna- 
nego publicysty łowieckiego i redaktora 
„Trąbek Myśliwskich" Michała Kryspina Pa- 

wlikowskiego. Usłyszymy na wstępie referat 
p. t. „Łowiecka literatura piękna w Polsce", 
sr in. wlikońaka odczyta własne u- 

wory, m. in. humoresk: - сЬгппу2“_;`…‹('›\ч“. ę „Towarzystwo O. 

— owarzystwa Prawni i й Daniłowicza w Wilnie. — WE ada 
nia rb. odbędzie się walne zgromadzenie 
członków T-wa Prawniczego o godz. 19-ej 
w lokalu Rady Adwokackiej (Mickiewicza 
36, pok. 25), w razie gdyby w tym termi- 
nie dla braku quorum zgromadzenie nie 
Przyszło do skutku, odbędzie się walne zgro 
madzenie w tymże dniu o godzinie 20-ej — 
które to zgromadzenie będzie ważne bez 
względu na ilość członków. 

Porządek dzienny: 
1) zagajenie zgromadzenia, 2) wybór 

RONIKA 
przewodniczącego, 3) sprawozdanie Rady, 
4) sprawozdanie kasowe, 5) wniosek ko- 
misji rewizyjnej, 6) zatwierdzenie budzetu 
na rok następny, 7) wybór członków Rady 
na miejsce ustępujących, 8) wybór komi- 
sji rewizyjnej, 9) wolne wnioski. 

— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. 
XIil Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 20 kwietnia 1932 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej, Nr. 24 2 
następującym porządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokułu ostatniego po- 
siedzenie. 2) proi. Dr. M. Rejcher: Znacze- 
nie badań grup krwi dła Antropologii i gru- 
py krwi u Karaimów. 

RÓŻNE 
—Przepustki do Litwy. W związku z se- 

zonem wiosennym, Starostwa powiatowe u- 

dzieliły już 1200 przepustek na przekrocze- 

nie granicy litewskiej. 

— Podziękowanie. Niniejszem Opieka Ro 
dzicielska gimnazjum im. ]. Lelewela wyraża 
swe gorące podziękowanie WPani Elizie Za- 
łuskiej, nauczycielce śpiewu solowego oraz 
zespołowi Jej uczenic i uczniów, za bezinte- 
resowne wykonanie opery komicznej Offen- 
bacha w 3-ch aktach „Zaręczyny przy latar- 

niach'', które to przedstawienie odbyło się w 
dniu 9-tego kwietnia br. w sali Gimnazjum 
Łelewela, a dochód z którego przeznaczony 
został na rzecz wpisowego dla niezamożnych 
uczniów wspomnianego zakładu. | 

Komunikując, iż na usilne prośby publicz- 
ności i Opieki Szkolnej p. E. Załuska zgo- 
dziła się łaskawie na powtórzenie opery w 
dniach najbliższych, Opieka Szkolna ufa, że 
i tym razem znane ze swej ofiarności społe- 
czeństwo wileńskie. nie zawiedzie pokłada- 
nych w niej nadzieji. 

Dokładna data i miejsce tego drugiego 
przedstawienia podane zostaną nieco później 

— Koniiskata broni. W ub. miesiącu pod- 
czas'rewizyj na terenie powiatów woj. wi- 
leńskiego ujawniono posiadanych nielegalnie 
9 rewolwerów i 17 karabinów. 

—. Pochody w dniu 1 maja. Starostwo 

Grodzkie otrzymało powiadomienie, że na 

dzień 1 maja zorganizowany ma być łączny 

pochód P. P. S$., Bundu wraz z Okr. Komi- 

sją Zw. Zawodowych i żydowskim Kultur- 

amtem. 
Gospodarcze Zw. zawodowe urzadzą od- 

dzielną demonstrację. 

— Konkurs muzyczny Rozgłośni Wileń- 
skiej. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 
konkurs muzyczny rozgłośni wileńskiej, któ 
ry trwać będzie 5 dni, w godzinach 20,15 do 
20,45. Konkurs dzieli się na pięć klas we- 
dług działów muzyki, każdej klasie poświę- 
cony będzie jeden. A więc — 19-IV muzy- 
ka poważna. 23-IV muzyka popularna, 24-1V 
muzyka rozrywkowa czyli „lekka, 27-IV 
muzyka polska i wreszcie 30-IV muzyka dla 
dzieci. W każdej z tych klas będzie można 
oddzielnie zdobywać nagrody, odgadując 
„autorów i tytuły płyt, poczem  najcenniej- 
sze nagrody przypadną tym,którzy we wszy 
stkich klasach nadesłali najlepsze rozwią- 
zania. 

Udział w konkursie mogą brać wszyscy 
zarejestrowani: radjosłuchacze za podaniem 
nr. upoważnienia, zawodu, nazwiska i adre- 
su. Wyłączeni z konkursu są zawodowi mu 
zycy i ich rodziny, oraz pracownicy Rozgło 
śni Wileńskiej i ich rodziny. 

Pierwszą nagrodą będzie aparat. „Ampli- 
fon", czyli wzmacniacz z głośnikiem do De- 
tefonu — wartości 125 zł. Dalsze nagrody 
stanowią: dwa kompletne detefony, dwa 
adaptery do grania płyt gramofonowych na 
głośnik, około 50 płyt gramofonowych i 
książki. Dokładna lista nagród ogłoszona bę 
dzie w komunikatach radjowych. 

Nadawane w konkursie płyty składać się 
będą wyłącznie z repertuaru gramofonowe- 
go, nadanego w programie wileńskim mię- 
dzy 15 listopada a 31 grudnia 1931 r. 
jeden na jeden 

— Liczba małżeństw w roku ubiegłym. 

—W ciągu roku 1931 na terenie wojewódz- 

twa wileńskiego zawarto 13,586 małżeństw; 

z tego na teren Wilna przypada 4820 zwią- 

zków małżeńskich. 
W porównaniu z rokiem 1930 liczba mał 

żeństw spadła o 18 procent. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pod falami* Jana Adolfa Hertza. — 

we wtorek 19 kwietnia o godz. 8S-ej w. sztu- 
ka Adolia Hertza „Pod falami* z udziałem 
Antoniego Różyckiego w roli malarza „Ste- 
fana*. Autor w sztuce swej z niezwykłą wni- 

i ąi ysłem obserwacyjnym przed- 
stawił przeżycia i komplikacje rodzinne, wy- 
nikłe na tle budzącej się miłości Stefana do 
pianistki „Marji*. Cała akcja toczy się na 
polskiem wybrzeżu morskiem. Niezwykłe e- 
iekty wywołuje w akcie Iil-cim „burze na 

Bałtyku”. 
Jutro, w środę 20 bm. o godz. S-ej w. 

„Pod falami". W sztuce tej Antoni Różycki 
zakończy swe gościnne występy w Wilnie. 

— „Miłość czuwa* w Lutni. Dziś, we 
wtorek 19 kwietnia o godz. 8-ej w. wesoła 
i dowcipna komedja Caillavet'a i Fleursa „Mi 
łość czuwa”, wystawiona z okazji 100-lecia 
pracy scenicznej Karola Wyrwicz-Wichrow- 
skiego. Świetni komedjopisarze francuscy 
przedstawili tu z niezwykłym humorem śro- 
„dowisko arystokracji francuskiej, przeciwsta- 
wiając jej zdrowy typ współczesnej panny. 

Jutro, w środę 20 bm. o godz. S-ej w. 
przedstawienie Związkowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X 

Hollywood: Miłość wśród lodów. 

Casino: Ronny. 
Pan: Gloria. 
Stylowy "rrader Horn. 
Światowid Trader Horn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— SAMOBÓJCZA SMIERĆ BEZDOM- 

NEJ. Marja Jakóbowska, bez stałego miej- 
sca zamieszkania, w celu pozbawienia się ży- 
cia wypiła esencji octowej. Lekarz pogoto- 
wia ratunkowego odwiózł desperatkę do 
Szpitała Sawicz, gdzie po kilku godzinach 
zmarła. Przyczyna — nieznana, Zwłoki za- 
bezpieczono do dyspozycji władz prokura- 
torskich. 

— Zatrucie rybą. Mera Wilkaniec į Jó- 
zefa Suchodolska (Wiłkomierska 41) po spo- 
życiu ryby „piklinga” uległy zatruciu. Lekarz 
pogotowia ratunkowego, po udzieleniu po- 
mocy, odwiózł wymienione do Szpitala Sa- 
wicz, w stanie niezagrażającym życiu. 

— WŁAMANIE DO SKLEPU I PRACO- 
WNI RYMARSKIEJ. W nocy z dnia 16 na 

   

  

   

      

znalazło 

Powódź w Dawidgródku 
Wskutek wylewu okolicznych rzek a mię okolicznych wsi. 

rzeki Horyń, w Dawidgródku 

pod wodą kilkadziesiąt domów. 

Zatopionych zostało również kilkanaście 

zy innemi 

      

  

Trzynaście osób wyratowano w os 

chwili z topieli. 

TRAGEDJA NA „PRZEJEŹDZIE ŚMIERCI” 
ZĄWÓD MIŁOSNY PRZYCZYNĄ ZABÓJSTWA ! SAMOBÓJSTWA 
WILNO. Wczoraj około godziny 6 wiecz. 

nieliczni przechodnie ul. Białostockiej usły- 
Sszeli kilka strzałów rewolwerowych, odda- 
nych w pobliżu przejazdu kolejowego. 

Rozdzierający krzyk, jaki towarzyszył 
strzałom, spowodował, że kilku okolicznych 
mieszkańców podążyło w kierunku, skąd 
przed chwiłą roziegało się wołanie. I tutaj, 
na odkosie przy moście natknięto się na dwa 
ciała, tarzające się w przedśmiertnych kon- 
wulsjach. Nim zdołano zorjentować się w sy- 
tuacji, oboje ranni wyzionęli już ducha. 

Zmarłymi byli kobieta i mężczyzna. Jak 

się potem okazało, była to 20-letnia Leo- 

kadja Czekajłówna, siostra funkcjonarjusza 

policji (Turgielska 34) i 25-letni Arkadjusz 
Lipiński, rolnik z pow. postawskiego, chwi- 

lowo zamieszkały w Wilnie, gdzieś na ulicy 

Bobrujskiej. 

Oględziny zwłok, przeprowadzone na- 
tychmiast przez przybyłe władze śledcze u- 

  

staliły, że zaszedi tu wypadek zabójstwa i 
samobójstwa. 

Czekajłówna, do niedawna pracowniczka 
firmy krawieckiej Grudzewiczowej przy ul. 
Ostrobramskiej, znała dobrze Lipińskiego, 
który miał w stosunku do niej poważne za- 
miary. 

Na tle niespodziewanego zerwania Cze- 
kajłówny z narzeczonym, doszło między mło 
dynń do nieporozumień, które wreszcie do- 
prowadziły do tragicznego rozwiązania. 

Zawiedziony w swych nadziejach Lipiń- 
ski powziął zamiar zemsty i chcąc ją wpro- 
wadzić w czyn, zwabił nieprzeczuwającą nic 
ziego dziewczynę na odludne pustkowie, 
gdzie już bez przeszkód dokonał na niej sa- 
mosądu i zdając sobie sprawę ze swego 
czynu, zabił następnie siebie. : 

Przejazd kolejowy w pobliżu uł. Biało- 
stockiej był już kiłkakrotnie świadkiem tego 
rodzaju tragedyj i to spowodowało, że na- 
dano mu  miakabryczną nazwę „przejazdu 
śmierci. 

  

w głębokim smutku 

Z Towarzystwa 
W pierwszym kwartale rb., t. j. do 

dnia 1 kwietnia, do zbiorów Muzeun! 
TPN. dary ofiarowały następujące 4 
osoby: p. Krystyna Adolphowa — me 
dał ku czci Onufrego Kopczyńskiego, 
„za grammatykę polskiego ięzyka* z 
r. 1816; p. Elżbieta Dawidowska — 
drewn. Mękę Pańską od krzyża, zna- 
lezionego w pow. mołodeczańskim; 
Ludwik Nieciecki — 2 strzelby myś- 
liwskie — dubeltówki, używane w s. 
1915 w oddziałach lotnych „Straży O- 
bywatelskiej m. Wlna“ i p. Jadwiga 
Pietraszewska —- odręczne pismo gen. 
Bosaka (Józefa Haukego) z dnia 11 X. 

  

Wyrok w protecię 6 zabójstwo 6. p. Wadławokiego 
Wulfina skazano na 2 lata domu poprawy 

Wczoraj dnia 18 kwietnia o godz. 
10 m. 25, przy niesłychanem podniece 
niu przepełnionej sali wchodzi sąd. 
Zapanowuje głucha cisza. 

Przewodniczący sędzia Brzozow- 
ski odczytuje wyrok: Lejba Załkind i 
Chaskiel Ogur uniewinnieni z powodu 
braku dowodów przestępstwa. Szmuel 
Wulfin skazany na 2 lata domu popra- 
wy. ы 

Obrońcy zapowiedzieli apelację. 

MOTYWY WYROKU. 
1. Z zeznań zbadanych na przewodzie 

sądowymi świadków tak dowodowych, jak 
i odwodowych, poza wszelką  wątpliwo- 
ścią wynika, że dnia 10 listopada 1931 r. w 
dwóch punktach m. Wiina, mianowicie: przy 
zbiegu ulic Słowackiego i Szeptyckiego, a 
następnie przy zbiegu ulic W.  Pohulanki, 
Zawalnej i Trockiej, w krótkim odstępie cza 
su jedno po drugiem miały miejsce dwa 
zbiegowiska, składające się z osób narodo- 
wości żydowskiej, które to zbiegowiska 
wspólnemi siłami uczestników, dopuściły 
się gwałtu na osobie ś.p. Wacławskiego, w 
pierwszym wypadku przez Śmiertelne ugo- 
dzenie go kamieniem w głowę i w drugim @ 
przez uderzenie go również w głowę kamie- 
niem już rannego i wiezionego  dorożką 
przez kolegów do Pogotowia Ratunkowego, 
tudzież przez obicie laskami dwóch przecho- 
dzących ulicą Zawalną studentów nie—ży- 
dów. 2 

2. Zbiegowiska te byly do pewnego sto- 
pnia wynikiem nastrojow, jakie zapanowaly 
wśród przeważnej ilości młodzieży žydow- 
skiej z powodu niewłaściwego i karygodne- 
go zachowania się pewnego odłamu młodzie 
ży polskiej na U.S.B., który tak w dniu 
poprzedzającym wyżej wspomniane zajścia, 
jak w dniu, kiedy te zajścia miały miejsce, 
nie dopuścił studentów —żydów do gma- 
chu głównego, oraz innych lokali uniwersy- 
tetu, a z lokalu, w którym się mieści fisicum 
umiwersyteckie, przemocą wydalił zebranych 
na wykładzie studentów — żydów. Te na- 

| wirówki „BALTIC“ 
różnej wielkoš i 

oraz usczynia i przybory mleczarskie 
poleca 

ZYGMUNT 
NAGRODZKI 
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17 bm. złodzieje dostali się do sklepu Samu- 
ela Mirskiego (Zawalna 58) i skradli 48 skór 
chromowych, 15 bukatowych i innych drob- 
nych rzeczy, łącznej wartości 800 zł. 

Nieznani sprawcy, zapomocą zrobienia 0- 
tworu w ścianie, dostali się do pracowni ry- 
marskiej Fiszela Jankowskiego (Zawalna 64) 
i wynieśli różne wyroby skórzane jak: lejce, 
pasy, uzdeczki i inne rzeczy, łącznej wartości 
555 zł. 

— Okradziony lekarz. Doktorowi Kopel- 

manowi (Zawalna 6), skradziono z biurka 
kilkaset rubli w złocie. 

Kradzieży dokonała pewna kobieta, poda- 

jaca się za chorą. 

Złodziejka narazie zbiegła, lecz po paru 

dniach zatrzymano ją w Grodnie z częścią 

pieniędzy. 

—Futro na pamiątkę. Z niezamkniętego 
mieszkania, na szkodę Jana Wrońskiego z0- 
stała dokonana kradzież futra damskiego i- 
mitacji foki. — Kradzieży tej dokonała Jó- 
zefa Wieremiejówna (Kalwaryjska 4). Futro 
znaleziono i zwrócono poszkodowanemu. -— 
Sprawczynię kradzieży zatrzymano. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY 
POD ŁAWARYSZKAMI. Taksówka nr 
57, którą jechał z Ławaryszek do Wil- 
na weterynarz powiatowy dr. Mackie- 
wiez, tuż pod miastem wpadła na przy 
one słupy, ulegajac rozbiciu. Dr. 

Mackiewicz uległ jedynie kontuzji ciała 
i Z PROWINCJI. 

-—- Samoloty litewskie. W pobliżu Drus- 
kienik zauważono nad granicą 2 samoloty 

litewskie typu wojskowego. 

— Okradzenie reemigranta. Bol. Kirko- 
wowi, mieszkańcowi wsi Małki pod Twere- 
czem, skradziono w nocy z mieszkania 3200 
dolarów. 

— Emisarjusze komunistyczni. Koło Koz- 
drowicz ujęto trzech emisarjuszów, wiozą- 
cych wozem bibułę komunistyczną, sprowa- 
dzoną z Sowietów. 

stroje spowodowały, że zamieszki, rozpoczę- 
te przez wzisiankowany  odlam miiodzieży 
polskiej w obrębie murów uniwersyteckich, 
które powinny i mogły być zlikwidowane 
wewnątrz tych murów przez władze aka- 
demickie, jak to zresztą potem się sta- 
ło i wylaly się, i to z winy młodzieży 
żydowskiej, w formę ekscesów  ulicz- 
nych tak w dniu 9-go listopada, kiedy po- 
szczególne grupy zydowskie zaczęły napa- 
dać na poszczególnych akademików -Polaków 
i dopuszczać się gwałtu na ich esobach, jak 
iw dniu 10 listopada, kiedy na idącą ulicą 
Słowackiego grupę akademików - Polaków 
po rozproszeniu przeż policję wiekszego ich 
zbiorowiska, zebranego na ul. Nowogródz- 
kiej, wypadła z ul. Szeptyckiego grupa ży- 
dów i obrzucając icii kamieniami, Śmiertełnie 
zraniła śp. Wacławskiego, a następnie inna 
grupa żydowska przy zbiegu ulicy Zawalnej 
i Trockiej bez żadnego powodu ze strony 
napadniętych i nie zważając na to, iż był 
wieziony Śmiertelnie raniony Wacławski, co 
rzucało się w oczy każdemu, tak ze wzgię- 
du na pozycję, jaką zajmował w dorożce, 
jak i na krew, która sączyła mu się z gło- 
wy i którą zbroczona była chustka, zasłania- 
jąca jego głowę, — obrzuciła kamieniami tę 
dorożkę, a jednym z tych kamieni został u- 
godzony znajdujący się już w agonji Wac- 
ławski. 

3. jeden z obrońców oskarżonych, sam 
żyd. podkreślał, że w żydach, zamieszkałych 
w Polsce, niema i nie powinno być w sto- 
sunki do Polaków nietylko nienawiści pie- 
miennej, lecz nawet  jakiejkołwiek niechęci, 
ponieważ Polacy w okresie kilkusetletniego 
współżycia z żydami nic prócz dobrego im 
nie uczynili, przytoczył przytera szereg iak- 
tów historycznych, dosadnie stwierdzających 
ten właśnie humanitarny do nich stosunek 
Polaków. A jednak, niestety, ta niechęć, nie- 
tylko niechęć, lecz i nienawiść istnieje, bo 
czemże, jak nie nienawiścią do nie-żydów 
wytiumaczyć zachowanie się tłumu żydow- 
skiego, który nie zawahał się przy zbiegu u- 
lic Zawainej i Trockiej umierającego już 
Wacławskiego ukamienować. Czem wytiu- 
maczyć, ża na pojedyńczo przechodzących 
akademików - Polaków, nie endeków, nie 
wszechpołaków, w rozmaitych częściach m. 
Wilna wypadały grupy żydowskie i biły ich 
w tem Wilnie, w którem nigdy pogromów 
żydowskich nie było, w którem jest ul. Gao- 
na i które jest kolebką dacha Mickiewicza, 
twórcy wyidealizowanej pod wpływem tę- 
sknoty za ojczyzną przepięknej postaci żyda- 
patrjoty, Jankiela - cymbalisty. Może ta nie- 
nawiść do Połaków jest tylko refleksem nie- 
nawiści, na wieki całe zapadłej w duszy ży- 
dowskiej i do dziś dnia jeszcze nie wygasłej 
do narodów chrześcijańskich, które ich paliły 
na stosach, lub w inny sposób uśmiercaży, 
ale ona jest i na te tymczasem lekarstwa 
jeszcze niema, pomimo zdawałoby się tak 
skutecznego środka, jak Kilkusetietni huma- 
nitarny do nich stosunek Polaków. Wystą- 
pienie na U. S. B. części młodzieży polskiej 
przeciwko studentom - żydom, było tylko o- 
liwą na ogień tej nienawiści, który płonie 
w dusząch żydowskich i który wybuchnął 
w ekscesach ulicznych, o których wspomi- 
nańo wyżej. 

'4. Z iaw oskarżonych padały zdania, iż 
naród, który nie potrali wystąpić czynnie w 
obronie swych praw, nie godzien jest nazwy 
narodu. Święte i słuszne są te słowa, i ni- 
kogoby nie zdziwiło, gdyby młodzież uni- 
wersytecka narodowości żydowskiej, Której 
urzeczywistniać słuszne jej prawa nie dawa- 
ła młodzież polska, jak to miało miejsce w 
gmachach uniwersyteckich, — na gwałt ze 
strony ostatniej odpowiedziała tam na uni- 
wersytecie również gwałtem, byłby to od 
ruch natychmiastowy i całkiem naturalny; 
niktby się również nie dziwił, gdyby nietylko 
młodzież ucząca się żydowska, lecz cała lud 
ność żydowska Wilna wyszła potem na u- 
licę, maniiestując swoje oburzenie i domaga- 
jac się ukrócenia swawoli wszechpolaków; 
ale napadanie bez powodu z za węgła, lub 
kamienowanie umierającego pod żadnym po- 
zorem: nie można uznać za obronę konieczną, 
obronę tych lub innych praw swoich. 

5 Z tych wszystkich danych i wypływa- 
jacych na podstawie ich rozważań, sąd przy- 
szedł do zgodnego przekonania, iż dnia kry- 
tycznego we wskazanych wyżej punktach 
m. Wilna miały miejsca zbiegowiska 'uliczne 
żydów, uczestnicy których to zbiegowisk z 
pobudek, wypływających z nienawiści ple- 
miennej, dopuścili się gwałtu na osobie ś. p. 
Wacławskiego, obsypując go, oraz idących, 
a następnie jadących z nim razem akademi- 
ków-Połaków gradem kamieni, co w zupeł- 
ności odpowiada dyspozycji art. 122 cz. I. 
punkt 1 K. K. 

6. Artykuł ten, który w myśl intencji pra- 
wodawcy rosyjskiego, miał być gwarancją 
bezpieczeństwa żydów, lub też innych inno- 
plemieńców, zamieszkujących b. imperjum 
rosyjskie, jak np. Ormian na Kaukazie, przed 

  

tiumnem wystąpieniem przeciwko nim tej 
lub innej większości narodowościowej, w O- 
drodzonej Polsce, tu w Wilnie, gdzie nie po- 
winno być nienawiści plemiennej, musi być 
niestety zastosowany wzgłędem żydów, boć 
nie ulega wątpliwości, że ich tłumy w dniach 
krytycznych na ulicach Wiłna  zapoczątko- 
wały wystąpienia, które noszą miano „po- 
gromów*. 

7. Przechodząc do kwestji, czy oskarżeni 
w sprawie niniejszej winni są udziału w O- 
pisanych wyżej zbiegowiskach, sąd zgodnie 
przyszedi do przekonania, iż wina oskarżo- 
nych Załkinda i Oguza nie została dowie- 
dzioną, jedyny bowieni świadek Kazimiera 
Łebkowska, która aczkolwiek w toku docho- 
dzenia i śledztwa, Graz na przewodzie Są- 
dowym twierdziła, iż widziała ich w liczbie 
uczestników zbiegowiska na rogu ulic Sło- 
wackiego i Szeptyckiego, jak również, że z 
rąk Zaikinda padi kamień, którym śmiertel- 
nie ugodzony został ś. p. Wacławski, w 0- 
gniu krzyżowych pytań sądu, prokuratora i 
obroriy, swemi odpowiedziami wzbudziła ty- 
le wątpliwości, iż opierać na jej zeznaniu 
wyroku skazującego w żadnym razie nie by- 
ło można, innych zaś dowodów ani dociio- 
dzenie, ani śledztwo nie dostarczyło, wobec 
czego sąd zgodnie z wnioskami stron zanie- 
chał badania innych świadków w tej spra- 
wie, przesądzając z góry wyrok względem 
nich uniewinniający. 

8. Inaczej przedstawia się kwestja winy 
oskarżonego Wullina. Z zeznań świadka O- 
panowiczówny i Gulaka bezpośrednio, a z 
zeznań jakóba i Sary Połetackich i innych 
świadków pośrednio wynika, iż uczestnikiem 
tłumu, który się dopuścił Gpisanych wyżej 
ekscesów przy zbiegu ulic Zawałnej i Troc- 
kiej, oskarżony Wullin niewątpliwie był i to 
uczestnikiem nie biernym, lecz czynnym. 
Wiarygodność zeznań świadków Opanowi- 
czówny i Gulaka niczem nie została podwa- 
żona, a pewna sprzeczność w tych zezna- 
niach daje się łatwo wytłumaczyć, jeżeli się 
weźmie pod uwagę, że ekscesy, które miały 
tam miejsce, odbyły się jeune po drugich 
prawie że migawkowo, trudno więc wyma- 
gać od tych Świadków, ażeby byli na tyle 
doskonałymi obserwatorami, by w tłumie i 
nie będąc do tego przygotowanymi, mogli 
zapamiętać nietylko charakter ekscesów 0- 
raz osobę, która brała udział w ich dokona- 
niu, lecz i kolejność tych ekscesów, odby- 
wających się z taką szybkością. To też sąd 
przyszedł do zgodnego przekonania, że wi- 
na Wuliina całkowicie została udowodniona. 

9. Rozważając kwestję wymiaru kary, 
którą należy wymierzyć oskarżonemu Wulii- 
nowi, sąd wziął pod uwagę młodociany wiek 
oraz uprzednią niekaralność jego, jak rów- 
nież psychozę sui generis, która zazwyczaj 
ogarnia uczestników tiumu, jako okolicznoś- 
ci łagodzące jego winę i wymierzył mu wska 
zaną w sentencji wyroku niniejszego karę, 
uważając ją za słuszną i sprawiedliwą. 

Gdzie wagon prezesa? 
P. E. Jurgenson jest kierownikiem 

biura podań przy ul. Jasińskiego. Pan 
Jurgenson lubi wypić, a.gdy wypije, 
przychodzą mu do głowy nadzwyczaj- 
ne pomysły. Niektóre z nich bywają e- 
fektowne. 

Naprzykład. Wczoraj na dworcu 
kolejowym zjawił się pewien dżentel- 
men. Pewnym, zanadto pewnym kro- 
kiem przeszedł przez sale, wyniośle od 
sunął kontrolera biletów, znałazł się 
na peronie i donośnym głosem za- 
wołał: 

— Gdzie jest wagon prezesa dyrek 
cji kolejowej? 

Podbiegło kilku kolejarzy. Ton nie 
znanego dżentelmena był bardzo sta- 
nowczy. Po głosie poznano władę. 

-— Jestem generalnym rewidentem 
wszystkich urządzeń państwowych —- 
grzmiała władza: Pokażcie mi natych- 
miast wagon prezesa! Przeprowadzam 
rewizję... 

W tym momencie dżentelmen za- 
chwiał się. Jednocześnie nastąpił atak 
czkawki. Po czkawce poznano pijane- 
go. Funkcjonarjusze odetchnęli. Ale za 
swój strach zaprowadzili p. Jurgenso- 
na na posterunek. 

Zemsta jest rzeczą brzydką. Należa- 
ło się pośmiać i wspólnie golnąć sobie 
jeden i drugi. 

+ 
z BOJARSKICH 

ZIEMIANKA 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła dnia 15, IV. 1932 r. w maj. 

Aleksandrowo przeżywszy lat 38. 
O czem zawizdamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrąteni 
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Przyjaciół Nauk 
1863 roku z wyrazami uznania za 
działalność w akcji powstańczej Ma- 
teuszowi Pietraszewskiemu.  Pozatemi 
nabyto za 15 zł. od Owsieja Straszu- 
na rzadką kolekcję banknotów powo- 
jennych, wypuszczonych przez zarzą- 
dy miast Rzeszy, obejmującą 205 szt. 
(w czem kompłet miast śląskich). — 
Tym sposobem zbiory niuzealne To- 
warzystwa pomnożyły się o 210 przed 
miotów. 

Muzeum było otwarte dła zwiedza- 
jących stale w niedziele w godz. 12— 
2 oraz w wypadkach wyjątkowych w 
dni powszednie dla zgłoszonych 
wcześnie wycieczek szkolnych i za- 
miejscowych. 

Ogółem w miesiącach: styczniu — 
marcu rb. Muzeum TPN. w Wilnie— 
zwidziło osób 514. 

Na rzecz bibljoteki T-wa w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy r. b. 19 о- 
sób prywatnych i 34 instytucje zło- 
żyły lub nadesłały na wymianę 277 
dzieł w 314 tomach. Najliczniejsze da 
ry (ponad 10 tomów) pochodzą od: 
dra Walerjana Charkiewicza (75 to- 
mów), Uniwersyteckiej Bibljoteki Pu- 
biicznej w Wilnie (36 tomów), Pań- 
stwowego Instytutu Nauk. Gospod. 
Wiejskiego (16 tomów), T-wa Nauko 
wego we Lwowie, dyr. Tadeusza Tur- 
kowskiego i Lucjana Uziębły. 

Do działu rękopisów złożyli ręko- 
pisy i druki: p. p.: Janusz Czarkow- 
ski, Włodzimierz Martewicz i  mini- 
ster skarbu p. Jan Piłsudski (dokumen 
ty, dotyczące rodziny Bilewiczów) i 
p. Staniewicz (wspomnienia Heleny z 
Kordzikowskich 
tekach). 

FUNDACJA 
$. i J. Montwiłłów 
Doroczne Walne Zebranie kurato- - 

Romańskiej — w 9 

rów Fundacji S. i J. Montwillow, dla. 
rozwoju prywatnych instytucyj dobro= 
czynnych i użytku ogólnego, odbędzie * 
się w poniedziałek 25 bm. o godz. 6 
m. 30 w. w sali posiedzeń Wiłeńskiego 
Banku Ziemskiego. 

W razie nieprzybycia dostatecznej. | 
ilości kuratorów, następne zebranie od 
będzie się o godz. 7, i będzie ważne, 
bez względu na ilość przybyłych. 

Na porządku dziennym sprawa po- 
działu zapomóg, przypadających w ro- | 

dobroczyn- - ku bieżącym instytucjom 
nym i kulturalno-społecznym. 

PRZEDSTAWIENIE SZKOLNE 
Dnia 9, 10, oraz 17 b.m. wystawiona zo- 

stała w sali szkoły powszechnej 15 i 29 na“ 
Antokolu (Piaski 1) sztuka w 3-ch aktach 
p.t. „Porucznik pierwszej Brygady". Przed- 
stawienie zorganizowane zostało przez Komi 
tety Rodzicielskie oraz grono nauczycieli 
tych szkół. Dochód przeznaczono na po- 
moce szkolne oraz dożywianie niezamoż- ' 
nych dzieci. й 

Wszystkie trzy przedstawienia cieszyły 
się powodzeniem. Rodzice lub opiekunowie 
dziatwy szkolnej, a także i osoby  sto- 
jace poza szkołą, szczególnie mieszkańcy 
Antokola, brali tłumnie udział w  przedsta- 
wieniu, tak, że nawet brakło biletów. — 
Powodzenie, jakiem cieszyła się sztuka jest 
w pełni usprawiedliwione. Zespół amator- 
ski dołożył wszystkich sił, aby  przedsta- 
wienie wypadło dobrze. Jak na amatorów 
wywiązali się aktorzy ze swego zadania 
doskonale, jeżeli nie brać pod uwagę nie- 
których dowolności w traktowaniu ról. Sta- 
ła to bolączka teatrów amatorskich, gdzie 
reżyser nie ma pełni swej władzy, a wy- 
konawcy nie zawsze poddają się jego uwa- 
gom. Wynikają spory, urazy na tle ambicji, 
miłości własnej i poczucia artystycznego. —— 
Widać, że w „Poruczniku I Brygady" unika- 
no wszelkich starć na tem polu, co z jednej 
strony pięknie świadczy o takcie towarzy- 
skim zespołu, z drugiej jednak niekorzyst- 
nie odbija się na sztuce. Najlepsze wyi- 
ście — to (dla dobra sprawy) poddanie się 
władzy reżysera, który zasadniczo jest za 
sztukę odpowiedzialny. 

Treścią „Porucznika I Brygady“ są, osnu 
te na prawdziwych zdarzeniach, dzieje mio- 
dzieńca — idealisty, uczestnika prac kon- 
spiracyjnych, a następnie oficera Legjonów 
i młodej panienki, córki urzędnika — Pola- 
ka w Warszawie. — Knowania „czarnego 
charakteru* szpiega rosyjskiego Frosimowa 
nie zdołały rozbić szczęścia młodej pary, 
która zyskuje zadowolenie osobiste dzięki 
bohaterskiej i zwycięskiej walce Komen- 
danta. 

Postać komendanta odtworzona została 
dobrze. Jedynie więcej należało włożyć ży- 
cia i ruchu, popartego mocną i zdecydowa- 
ną dykcją. 

Postać Komendanta odtworzona została 
co dobitnie świadczy o potrzebie i kultural- 
no-oświatowej doniosłości podobnego teatru 
amatorskiego na przedmieściu. Na frekwen- 
cję publiczności wpłynęła niewątpliwie bar- 
dzo ładna sala (wogóle warto obejrzeć lu- 
ksusowy gmach szkolny na Piaskach). — 
W przerwach przygrywała orkiestra wojsko- 
wa, zyskując ogólny aplauz. 

Zapowiedziane są dalsze przedstawienia 
w tej samej szkole. — Zasługują one na 
poparcie, tak ze wzgłędu na cel, jak na samą 
ich wartość. T. ©. 

OFIARY 
Marja Ordzina dla studenta USB. zł. 15. 
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Jak bedzie pobierany 
podatek wojskowy 

W związku z wszczętą w roku bieżącym 
akcją wymiaru i poboru podatku woj 
wego rta podstawie rozporządzenia rady mi 
nistrów z dnia 24-go sierpnia 1931 roku — 
ministerstwo spraw wewnętrznych wyjaśni- 
ło wojewodom w specjalnym  okólniku, że 
rozporządzenie o podatku wojskowym na- 
kłada obowiązek opłacania tego podatku na 
uznanych przy poborze za zdolnych do służ 
by wojskowej w pospolitem ruszeniu z bro 
nią lub bez broni, względnie — zupełnie nie 
zdolnych do służby wojskowej. 

Podatek wojskowy powinni zatem opła- 
cać mężczyźni zakwalifikowani przez komi- 
sje poborowe do jednej z wyszczególnio- 
nych kategoryj zdrowia. począwszy od ro- 
ku 1925, bez względu na to, czy stawieti- 
nictwo do poboru nastąpiło we właściwym, 
czy też spóźnionym czasie, oraz bez wzglę- 
du na rocznik. 

Obowiązkowi opłacania podatku wojsko- 
wego jednak nie podlegają mężczyźni rocz- 
nika 1897 i starszych, powolani do szere- 
gów na skutek mobilizacji. 

Natomiast podlegaja temu obowiązkowi 
mężczyźni urodzeni w roku 1898 i młodsi 
którzy zgłosili się do poboru w roku 1925 
iw latach następnych — gdyż normalny 
pobór tych roczników był zarządzony na 
podstawie obowiązujących ustaw. 

Wymiar i pobór podatku wojskowego 
powinien być uskuteczniony w ścisłym zwią 
zku z ewidencją i kontrolą ruchu ludno- 
ści. Dlatego sporządzone wykazy osób, pod 
legających opodatkowaniu wojskowemu - 
powinny być sprawdzone przez urzędy gmiń 
ne w kierunku ustalenia czy dana gmina 
jest właściwą do wymierzenia i pobrania 
podatku od osób, objętych wykazem. 

Przy ustalaniu tem należy kierować się 
ściśle postanowieniami rozporządzenia rady 
ministrów, według którego do wymiaru i 
poboru zasadniczego podatku wojskowego 
są zarządy gmin miejskich lub wiejskich, w 
których dany płatnik miał miejsce zamiesz- 
kania w dniu i5-ym grudnia roku poprze- 
dzającego rok podatkowy. 

  

  

Konferencja w sprawach 
polityki tłuszczowej 

W dniach 4—7 kwietnia br. odbyły się 
w Ministerstwie Rolnictwa 4 konferencje, po- 
święcone uregulowaniu sprawy polityki tłusz- 
<zowej, między innemi w sprawie żywo ob- 
chodzącej życie gospodarcze okręgu Izby P.- 
H. w Wilnie kwestji olejów roślinnych jadal- 
nych, oraz siemienia i oleju Inianego. 

Na powyższe tematy przeprowadziła Izba 
Przem.-Handi. w Wilnie szereg pertraktacyj 
z miejscowemi organizacjami przemysłowe- 
mi i rolniczemi, dążąc do znalezienia rozwią- 
zania zadawalniającego postułaty obu stron. 
W wyniku tych pertaktacyj osiągnięte zosta- 
ło uzgodnienie pogłądów na te bardzo do- 
tychczas sporne problemy. 

W zakresie produkcji roślinnych olejów 
jadalnych, przemysł olejarski zgodził się na 
przyznanie całkowitej preferencji surowcom 
krajowym, przedewszystkiem rzepakowi. Z 
drugiej strony skonstatowano, że samowystar 
czalność. Polski pod względem produkcji na- 
sion ołeistych nie jest jeszcze osiągnięta, 
wskutek czego rolnictwo zgodziło się na sy- 
stem niskocłowych kontyngentów przywozo- 
wych nasion oleistych zagranicznych, przede- 
wszystkiem przerabianego w poważnych i- 
lościach przez olejarnie wileńskie słoneczni- 
ka, w. wysokości, pokrywającej niedobory 
produkcji krajowej. 

Analogicznie potraktowano sprawę impor- 
tu zagranicznego (argentyńskiego) siemienia 

„ lnianego. Przemysł zaakceptował bez zastrze- 
żeń preferencję wewnętrzną dla siemienia kra 
jowego, zarówno z uwagi na znaczenie tej 
sprawy dla ogólnych: interesów gospodar- 
czych kraju, jak i na doskonałą jakość sie- 
mienia krajowego, znacznie przewyższającą 
zagraniczne. Rolnicy natomiast wyrazili zgo- 
dę na dopuszczenie do uzupelnienia niedobo- 
rów produkcji krajowej niskocłtowym kontyn- 
gentowanym importem siemienia zagranicz- 
nego aż do chwili osiągnięcia pełnej samo- 
wystarczalności. 

Obie te kwestje uchwalone zostały przez 
konferencje w Ministerstwie Rolnictwa zgod- 
nie z powyższemi tezami lzby P.-H. w Wil- 
nie. Z innych spraw konferencja podkreśliła 
doniosłość sprawy zorganizowania podaży 
rzepaku oraz uporządkowania handlu siemie- 
niem Inianem, przekazując do rozpatrzenia te 
kwestje wraz z niektóremi innemi organiza- 
cjom, bądź wyłonionej ad hoc podkomisji, 
mającej ostatecznie sformułować i uzupełnić 
ustalone tezy polityki tłuszczowe,    

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

SNEGO LNU. 
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Świat — Nr. 16. Wrażenia z pobytu w 
Genewie kreśli L. Chrzanowski, do Kanady 
prowadzi czytelnika G. Olechowski, o „Dziw 
nej parafji* w d.c. opowiada M. Fijałkow- 
ski, do Algieru razem z polską ekspedycją 
filmową każe udać się czytelnikom S. B. 
Jedna stronica została poświęcona znakomi- 
temu malarzowi, L. Wyczółkowskiemu, któ- 
ry II-IV r.b. obchodził 80-lecie swych uro- 
dzin. 

Tygodnik ilustrowany Nr. 16 zawiera 
bardzo różnorodną zwartą treść, ozdobioną 
ciekawemi zdjęciami. Feljetony A. Bregma- 
na p.t. „Parsenn, raj narciarzy, T. Grabow- 
skiego o wiosennych meczach tennisowych 
na Riwjerze, w których brały udział nasze 
rakiety, recenzje teatralne, malarskie, lite- 
rackie, po Parandowskiego — oto sze- 
reg pozycyj zeszytu. B. Richter pisze o He- 
luanie w Egipcie. W artykule wstępnym p. 
Jan Prosnak zajmuje się „Kłopotami XX wie 
ku“. W „Id h i zdarzeniach“, w artykule 
„Znakomite idjum* znajdujemy niemal 
entuzjastyczną ocenę pracy wileńskiego pi- 
sarza Z. Falkowskiego, który napisał rozpra 
wę p.t. „Ogień i łzy Wertera”. 

Kino Nr. 16. Numer kolejny w barwnych i 
dobrze wykonanych okładkach przynosi sze- 
reg aktualn. wiadomości z dziedziny filmowej 
wywiady ze znanemi gwiazdami (Pola Ne- 
gri) oraz kilka artykułów na tematy intere- 
sującey,, każdego kinomana (Dzikie Pola, 
Filmy egzotyczne, Greta Garbo). 

W dziale recenzyj filmowych ukazała się 
oryginalna korespondencja z Wilna pióra p. 
Tad. C., zapoczątkowująca rubrykę wileń- 
ską w „Kinie”. 

Jak zwykle — całość zdobią ładne i róż- 
norodne ilustracje. 

  

   

Ziemia — nr. 3. — Nowy zeszyt piękne-. 
go czasopisma Pol. Tow. Krajoznawczego 
zawiera bogatą i cenną treść, przeważnie 
związaną z okresem Wielkanocnym. Na ten 
temat znajdujemy artykuły A. Chętnika, — 
„Zwyczaje wielkanocne na Kurpiach* i Cz. 
Pietkiewicza — „Wielkanoc na Bialorusi“., 
Redaktor J. Remer w pięknym artykule p. 
t. „Pierwszy obowiązek* wzywa krajoznaw 
ców do akcji w celu uświadomienia społe- 
czeństwa w dziedzinie opieki nad zabytka- 
mi sztuki, kultury i przyrody. O. Hedemann 
w artykule „Zacieranie przeszłości” słusznie 
zaznacza konieczność zachowania starych 
nazw ulic w miastach. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„Pat i Patachon w konkurach“, są 0 tyle 
zabawni, o ile niewybredni i zawsze tacy 
sami. Ich przygody są zazwyczaj mało 
skomplikowane, zabarwione / grubszym 
humorem, opartym na komizmie sytuacyj- 
nym-i pozbawionym głębszych „idei* cha- 
plinowskich. Mają oni wszakże swoją pu- 
bliczność, która bawi się znakomicie kawa- 
łami dobrodusznego Pata i spryciarza P'a- 
tachona. „W. konkurach* są obaj wierni 
stałym swoim trickom. Sytuacje niektóre 
były dobre, np. morskie przygody na mo- 
torówce, obrona domu przed bandytami 1 
t.p. Dźwięk dorobiono słabo i niezbyt udat- 
nie. Na sali sporo dzieci i młodzieży, to 
też wesołość panuje żywiołowa. 

Nad program idzie doskonała rysunkowa 
parodja sportowa, oraz tygodnik Paramoun- 
tu. Ten ostatni, podobnie zresztą jak i Fo. 
xa, szumnie zapowiadał zdjęcia z wypad- 
ków w Mandżurji, lecz poza zdawkowemi 
zdjęciami zeszłorocznych manewrów japoń- 
skich, nic wartościowego nie przynosi. 
Przynajmniej w Wilnie nie oglądaliśmy je- 
szcze nic, coby „specjalna ekspedycja” Fo- 
xa, lu Paramountu zdobyć mogła (poza gu- 
zami oczywiście), w „żółtym kotle”. 

„Trader Horn* po raz drugi zjawił się w 
Wilnie na ekranach aż dwóch kin „Stylowe- 
go“ i „Šwiatowida“. Film ten, reżyserji zna 
komitego Van Dyke'a, jest bezwątpienia bar 
dzo wartościowy, jako dokument podróżni- 
czy. Nie treść, lecz zdjęcia z głębi Afryki 
są główną zaletą tego filmu. Widz jest jak- 
by podróżnikiem. Ogląda zbliska życie dzi- 
kich mieszkańców czarnego lądu, podpatru- 
je ich walkę o istnienie, regulowaną niewzru 
szonemi prawami natury. 

Kino spełnia tu w całej rozciągłości swo- 
je zadanie kulturalno-oświatowe. Dla wielu 
podróż po Afryce jest marzeniem niedości- 
głem, rojonem gdzieś w latach dziecinnych 
nad stronami jakiejś powieści Stanleya, Ver- 

  

nego, lub najczęściej „W pustyni i puszczy” teatralność zdjęć. 

„SŁOWO” 

SPORT 
SOBOTNI MECZ PIŁKARSKI 

Sobotni mecz piłkarski drużyny wojsko- 
wej „Mistrz DOK III" — Makabi budził spo 
re zainteresowanie z racji zapowiedzianego 
udziału nowych graczy drużyny wojskowej. 
Zapowiadali ją sami gracze, pragnąc zapew 
ne w ten sposób zwiększyć zainteresowa- 
nie. W rezultacie prócz znanych już nam gra 
czy 1 p. p. Leg. ujrzeliśmy wychowanka 
Cracovii Zbroję, oraz Wiska z „Fabloku“ о- 
bok b. gracza Laudy Miszczyńskiego. 

Makabi wystąpiła do zawodów w skła- 
dzie z ub. niedzieli. 

Gra dość żywo prowadzona przez oby- 
dwie drużyny z pewnym planem, rozbijają- 
cym się, niestety, o złą formę poszczegól- 
nych zawodników. 

Ani Zbroja, ani młody kierownik ataku 
Makabi nie wywiązali się ze swego zadania 
należycie. Doskonały technicznie Zbroja nie 
zdążył się jeszcze zgrać z Pawłowskim i 
Połubińskihm, jego vis - a - vis zbyt mało 
wykorzystywał Szwarca, trzymającego się 

stale w tyle. Lewoskrzydłowy Kel- 
. jeszcze gorszy od Ben - Oszera. 

Bracia Antokolce zapominają, że prócz nich 
są jeszcze inni napastnicy. 

U wojskowych: Miszczyński na centrze 
pomocy zapewne się nie utrzyma, czegoś 
mu brakuje, chociaż podania ma dokładne. 
Wisek okazał się dobrym nabytkiem. jest 
twardy i ruchliwy. 

„ Chowaniec i Malicki na obronie nie zro 
bili postępów, ale i nie zepsuli się. Byli 
lepsi od Szwarca II i Kotlowskiego. | 

, Wynik remisowy odpowiada przebiego- 
wi gry. Jeżeli nawet Makabi miała nieco 
więcej z gry — to jednak nie była lepszą. 
Sytuacje wytwarzała- pomoc, a atak je za- 
przepaszczał. Wojskowi zrywali przebojami 
Pawłowskiego, lecz musieli kapitulować wo 
bec doskonałej formy Rutsztejna w bram- 
CE. 

; Obiedzie drużyny grały spokojnie, tak, 
że sędzia p. Grabowiecki nie miał z niemi 
kłopotu. Publiczności sporo. (t). 

PRACE KOLEGJUM SĘDZIÓW 
PIŁKARSKICH 

, Okręgowe kolegjum Sędziów Piłki Noż- 
nej z nastaniem sezonu, a więc i roboty, 
odbyło kilka posiedzeń, wynosząc postano- 
wienia, których treść zainteresuje niewątpii- 
wie piłkarzy i amatorów piłki — kibiców. 

Przedewszystkiem: przybyło nam dwóch 
sędziów p. p. J. Grabowiecki (reaktywowa- 
ny) i F. Malanowski, pozatem uchwalono 
rozpisać egzaminy sędziowskie teoretyczne 
w drugiej połowie maja. Kandydaci winni 
złożyć podania, podając curriculum vitae, dokumenty stwierdzające ukończenie naj- mniej 6 klas szkoły średniej, oraz przekazać 
taksę egzaminacyjną w kwocie zł. 5 na kon 
to PKO. Termin składania podań upływa w dniu e maja. Nadmienić trzeba, że czyn- 
Eu gracze nie będą dopuszczeni do egzami- 
ów. 

Bardzo słuszna decyzja. Gracz sędziują- 
cy mecz, może bez złej woli popełnić błąd. 
a niezawsze bezstronna „opinia publiczna” 
może go posądzić o świadomą stronniczość 
podyktowaną chęcią osłabienia groźnego 
Wał A swej drużyny. Sędziowie po- 
winni rekrutować się z byłych gra - rych rutyniarzy. 2 RA > 
Obecnie mamy tylko dwóch czynnych 

graczy — sędziów: Kostanowskiego i Birn- 
bacha. 

Skoro już są, to niema rad ie ni przynajmniej nie będzie ich EE RE 
Mecz mistrzowskie A-klasy Sędziować 

będą w pierwszej turze p. p.: Kisiel, Birn- 
bach, Sznajder, Sudnik, Grabowiecki, Gisin 
(wystosowane zostało pismo do PKS. z propozycją zatwierdzenia go na sędziego 
rzeczywistego), Katz, Malanowski, Szadow- 
ski, Beigel, Wohlman, Kastanowski. 

Dla ułatwienia sobie funkcji pobierania 
taksy sędziowskiej, Kolegjum otworzyło 
konto w PKO. Kluby będą musiały wpłacić 
taksę przed meczem i okazać dowód wpła 
ty sędziemu, prowadzącemu zawody. Ten 
system odsunie od sędziów nieprzyjemny о- bowiązek inkasowania taks. (t) 
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Pe ae. 
W „Trader Hornie* znajdą ci wsz namiastkę podróży Prawdziwej. е 
„Pieśń o atamanie" sięga do ludowej tra dycji rosyjskiej. Dzielny ataman na czele 

bandy wszelkiego rodzaju wykolejeńców. 
jest postrachem wybrzeży tureckich i zmar” 
twieniem cara. Jak w piosence dziada —. lirnika przewija się przed widzem wyprawa 

kozacka, miłość atamana do pięknej księż- 
niczki tureckiej, bunt na łodziach i tragiczny 
koniec życia atamana, zupełnie, niestety, fil- 
mowo zepsuty, bo opowiedziany w napisie. 

Szletow (znany z filmu „Hajda trojka”) z 
precyzją odtwarza postać szlachetnego ata- 
mana Sumnego Wadą filmu jest _ zbytnia 

Tad. C. 

  

1) Dziś! Genjalny mistrz ekranu IWAN MOZŻUCHIN w arcydziele mówionem 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

SIERŻANT X 
2) Niebywsla 

sensacja! 
Fenomena ne, o niebywałych walorach artystycznych arcydzieło ze Śpiewem słyn. rosyjsk. rez. 

Człowiek =) Dramat 
przeszłości 

w Paryżu, w Warszawie i innych 

Na l-szy seans ceny zniżone, Początek o 

miłosny. Reż. twórcy filmu „Trojka* Włodz, 
Stryżewskiego. Film demonstruje się jednocześnie 

stolicach świata. 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
EJZENSZTEJNA. 

godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

Mickiewicza 22. 

Dziś przebój dźwiękowy! 

AOLO ŚĆ w$RÓD LOGÓW 
W rolach głównych GILBERT ROLAND i BARBARA LEONARD. Wspaniałe widcki północy. Nad program: 

Arcywesoła komedja dźwiękowa pit. „NIEOPŁACONE RADJO*. 
Początk o gcdz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt o godz. 2-ej. Ceny miejsc zniżone, 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINC 
nl. Wielka 47. Tel. 15-41. 

produkcji francusko-, 
niemieckiej p. t. 

Dziśl Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Publiczności arcydzieło filmowe — przepiękną operetkę 

„RO NRRY*% Mozyka EMER. KALMANA 
z udziałem KATE de NAGY. 

Nad program: Arcyciekawe urozmaicenia dźwiękowe. Ceny normajne. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kino 

s PAN“ »» @О ВА 
Wielka 42, tel 5-78. 

Dziś! Stynus gwiaza BRYGIDA HELM filmowa 

Ceny miejsc cd 40 gr. 

w jej najnowszej i najlepszej 
kreacji dźwiękowej p. t. 

› @ Dźwiękowy tilm najnowszej produkcji francuskiej 1932r.Film dla wszystkich. 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe oraz dodatek Pata. , 

Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

Dźwiękowy Dzas! Najęiękniejszy film! Cud objawienia! 100 proc, dźwiękowe arcydzieło mistrza VAN Kino-Teatr 

smiowye | PFA TRADER HORN „ŚWIATOWID" 
a . Monumentalny epokowy dramet w Dżunglach Afrykańskich, Mickiewicza 9. 

Wielka 36 W rol gł Edwina Both i Harr Caney.     

Radio wileńskie 
WTOREK, 19 KWIETNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Utwory Liszta (płyty). 
15,25 „Reformy Wielkiego Sejmu" — od 

czyt z Warszawy wygłosi prof. H. Mości- 
cki. 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy i 
ze Lwowa. 

16,20 „Napoleon“ — odczyt z Warsza- 
wy wygłośi prof. J. Iwaszkiewicz. 

16,50 Mistrzowie wiolonczeli (płyty). 
17,10 „Mieszkanie wielkomiejskie a ogro 

dy działkowe” — odczyt z Warszawy wy- 
głosi Z. Chmielewska. 

17,35 Popularny koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

18,50 Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19,00 „Przed 13 laty w Wilnie* — od- 

czyt litewski. 
19,20 Pogadanka radjotechniczna — wy 

głosi M. Galski. 
20,00 „Cztery wiosny* — feljeton z War 

szawy wygłosi M. Szpyrkówna. 
20,15 Wielki konkurs muzyczny Roz- 

głośni Wileńskiej — wieczór I-szy Muzyka 
poważna. 

21,30 Słuchowisko 
niarz Zz Gremony“). 

22,00 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22,15 Recital skrzypcowy z Warszawy. 
22,45 Komunikaty i muzyka poważna z 

Warszawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 18 twietnia 1932 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87 
Belgja 12485 — 125,16 — 124,34. 
Gdańsk 174,80 — 175,23 — 174,37. 
Holanėja 361,15—362,03—360,25 я 
Londyn 33,68 — 33,65 — 33,94 — 33,50 
Nowy York 8,901 — 8,921 — 8,881. 
Nowy York kabel 8,806—8,926—8,886 
Paryż 35,13 — 35,22 — 35,04 
Praga 26,38 — 26,37 — 26,44 — 26,32. 
Szwajcarja173,25 — 173,68 — 172,82. 
Włochy 45,80 — 46,03 — 45,37 
Berlin w obrotach nieoticjalnych 211,70 
Tendencja niejednolita, 

Pożyczii polskie w Nowym Yorku: 

Dolarows 55,50 
Dillonowska 54,00 
Stabilizacyjna 52,00 
Warszawska 39,50 
Sląska 39,00 

LL IA 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Bernardyńskiej Nr. 3 m. 3, zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 20 kwietnia 1932 roku, 
o godz. 10-tej rano, w Wilnie przy ul. Sa- 
wicz Nr. 12 m. 1 odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji należącego do Bronisława Franciszka 
Pawłowicza majątku ruchomego, składające- 
go się z umeblowania mieszkaniowego i re- 
stauracyjnego, oszacowanego na sumę zł. 
1735. 

z Warszawy („Lut- 

Komornik A. Rubom. 

A ЫНО НАН НННННЫО 

Baled Fortepianów, Plania, Fisdarmtonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

Inteligentny Dwa mieszkania: 
i uczciwy młody czło: rzy pokoje i cztery 
wiek poszukuje jakiej- pokoje ze wszelkiemi 
kolwiek pracy. Chętnie wygodami, słoneczne, 
zgodzi się na wyjazd, snche w ładnej dziel- 
może "złożyć kaucję nicy do wynajęcia, In= 
Ołerty skł, do „Słowa* formacje w Redakcji” 
pod „Poszukujący pra: „Słowa* od 11—12 tel. 
cy; 17-82. 

  

AAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAADAAAAASAAA A 

Nowootwarta Kawiarnia - Mleczarnia 

„ŚWITEZIANKA" 
Wilno, Wileńska Ne. 9 (dawniej „Zie- 
miańska*). OBIADY na maśle z 2ch dań 
1zł,z3 ch dań 1 zł 20gr Potrawy jarskie. 

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYTYTYYYYYYYYYY 
  

  

OR ZZOZ REY ZE IRT EE ZEPEROZEC EOT 

Owies „BIAŁY ORZEŁ" 
dał najlepsze wyniki w doświadczeniacg 

Jęczmień 2-rzędowy 
„BAWARJA ACKERMANA" 
i jęczmień 4-rzędowy 

„MARCHIJSKI“ 
poleca 

Wileński Spółdzielczy , 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie ul. Zawalna Nr. 9, tel.   323.   

      

WAGAŚŁAJ 

  

VERTA ŻZBYGOE Z Rocca ua 
i - Kosmetyka ** *; io novezo Io 

wvvyvvvyvt Mickiewicza 1 m. 11 

„ GABINET 

    

GABINET kosmetyia tedih" 
Lecznicze] ,, Ё 

Racjonalne] I Hr yniewiczowe! 
kosmetyki (Wielka 18 m. 9) 

lecznicze będzie zamknięty od 
WILNO, * 11 do 17 kwietnia 

Mickiewicza 81—4 
KCDIECĄ | aAAAAAAAAAŁAAŁAŁAŁA! 

rod konserwa- Ee 
je, dosk- | ekarze 

mali, odświeża, niauwa 
jej EZ Masaż 
kosmetyczny twarzy. © 
Masaż ciała, elektrycz- Dr.Ginsberg 

w aria PE Choroby skórne, we- 
> AE CHAO? neryczne i moczopłcio- ua* według prof, Spukh= we Wileńska "od 

la. Wypadanie włosów, s 4 14—8 Tel 567 
łupież, Indywidualne |" 8 
dobierenie kosmetyków 
do každej cery. Osizi- AAAAAAAAAAAAAMAAMAMA, 
nie zdobycie kosmety- Posa dy 

ki racjonalnej, 

YYTYYVYVYYYVYYYVYVVVI 

  

  

Codziennie od g. 10—68 
w. Z. P. 43 

POPIERAJCIE 

L.0.P. 

  

inż. Agronom 
przyjmie posadę w 
majątku za skromne 
wynagrodzenie.  Mły- 
nowa 2—39, Busel. 

  

. osoba, 

  

vėžiniai 
; Корно 

poszukuje pracy w 
Wilnie w gospodar- i SPRZEDAŻ 

LARA TV ARA stwie domowem U Sa- "r4TYYYPWYWYYYYYYTYYY 
motnych, do dzieci, 
lub pilnowania mie- 
szkania. Ma bardzo ,  SAMOChód 
dobre świadectwa. — oŚmiocylindrowy Stu- 
Makowa 8 m. 2. debaker President — 

21/115 K. M. prawie 
. nowy (przeszedł tylko 

inteligentna 
średnich lat, 

  

  

  

  

M 11000 klm.) do sprze- 
Matura dania. Obejrzeć moż- 

przygotowywanie — 1е па ой 11—1 przy za- 
wszystkich  przedmio- 
łów. do egzaminów w tika. = obroczynnym 
zakresie szkół średnich AD 
Języki obce: fraucns- 
ki, niemiecki (konwer- 
sacja) oraz łacina i 
grecki. Lekcyj udziela- 
ją R ij 
tor: |. nauczyciele 
śm mag, tilozotji isłiczne sadzonki 
spec matematyki. Zgł, sosnowe i šwierko- 
do Adm. „Słowa* pod we 1i2 letnie z wła- 
„Matura*. snych szkółek po ce- 

nach konkvrencyjnych 
poleca Zarząd Dóbr 
Parafjanów i Hniaz- 
dziłów, poczta Para- 

LII 
eszkanią | isninnass misos Mieszkanią Różne 

z 8 i 4 pokoi ze 

Wdowie H. S. 

Zamienię 
lokomobilę ok 30 sił 
na gater lub sprzedam 
Zakretowa 13—2. 

      

  

wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wy- 

  

najęcia. Wilno, ul. 
Słowackiego 17 RB wspartej przez 

ogłoszenie brakuje je” 
Sklep szcze 75 zł. na ostate- 

Duże czne opłacenie maszy- 
do ynajęcja. Duże ny — Tow. Pań Miło- ckno wystewowe. W 

  

  

  

sierdzia św. Wincente- 
y= wn so Ugo & Paulo uprzejmie 

: przeto prosi o pomoc, 
by Po. ŁA 
łość biednej wdowy 

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

* koci лвО 
zguby 

  

  

— АРАЧ 
3 mieszkania Zgubiony 

i ogród znak rowerowy Nr. 34 
owocowo - warzywny wydany przez Magi- 

do wydzierżawienia — strat m, Wilna na imię 
niedrogo. — Stolarska Lachowicza Stanisława 
4,53. unieważnia się. 

ATEITIS SRITIS IIS AION A OFE ROZ OOP RO ZZO RYOOAE A ELAT OTWOOTOGEBZDĆ IT TR OGONOWE IS TTT O TIT TIA 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Ogniow z uczuciem prawdziwej ra- 

dości słuchał muzyki i śpiewu tego ro 
dzaju wrażenia artystyczne były zu- 
pełnie niedostępne w jego żmudnej 
pracy w „sowchozie“. 

W sali widač byto mundury „kra- 
skomów*', białe kitle marynarzy i ko- 
lorowe chustki na głowach ,,partrabot- 
mo > 

Jakowlew przedstawił tow. Wier- 
szyninowi kilku wybitniejszych partyj- 
ników. Borys ściskał ręce prokurato- 
ra i naczelnika „okroupka” i jakiegoś 
aowódcy czerwonej armji w eleganc- 
kim mundurze, w czerwonych „galife” 

i lakierowanych butach. 
Siwe, nastroszone jego wąsy, po- 

ciągały specjalnie uwagę. Był to do- 
wódca „kaweskadrona*, były gusar 
starej armji, który zachował dotąd da- 
wną manjerę nonszałancji i pertumo- 
wania się. Potem Borys rozmawiał 
długo z komendantem pancernika, któ- 
ry mówił z wyraźnym akcentem  nie- 
mieckim. Ten znów miał zwyczaj pa- 
trzeć gdzieś wdal, jakby wzrok jego 
był przykuty nazawsze do rozległych 
morskich przestworzy i nie był w sta- 
nie zatrzymać się bliżej. Byli tu i sta- 
rzy znajomi, których poznał zaraz po 
przyjeździe do Odesy: naczelnik „G.P. 
U.*, który opowiadał ciągle anegdot- 
ki i śmiał się z nich. najgłośniej. W 
klubie tym zbierała się miejscowa „a- 
rystokracja”. Wszyscy traktowali Bo- 
rysa z wielkim szacunkiem i cenili 

bardzo jego uwagi. Po koncercie wy- 
pili wszyscy herbatę w butecie klubo- 
wyin, a potem grali w szachy. Borysa 
zwyciężył prokurator, ale to go nie 
zmartwiło, bo gra zainteresowała go 
bardzo. 

Do numeru swego, Borys 
późno i zasnął momentalnie. 

XIII. 
O dziesiątej rano, Ogniow wcho- 

dzit na trybunę, gdzie już stał Jako- 
wlew, komendant miasta, naczelnik 
G.P.U. i trzej członkowie „Ispotkomu ` 
Kominternu'* — — anglik, niemiec i 

murzyn, którego szaro-niebieska skó- 
ra wydawała się jeszcze ciemniejsza 
przy śnieżno-białej koszuli. Trybuna 
stała na środku olbrzymiego placu, ku 
któremu płynęły ze wszystkich ulic 
rzeki ludzi. Jedna strona placu była 
już zajęta przez równe szeregi czer- 
wonej armji. Konie kawalerji miały 
czerwone czapraki, w orkiestrze  ra- 

ziły w czy błyszczące w słońcu in- 
strumenty, a nad wszystkiemi powie- 
wały płomienne języki jedwabnych 
sztandarów. 

Robotnicy zebrali się przed tabry- 
kami i po półgodzinnym wiecu wszy- 
scy ruszyli na płac, Białe, granatowe, 
różnokolorowe korzule, czerwone chust 
ki na głowach kobiet, wstążki, odzna- 
ki, las czerwonych chorągwi , różno- 
barwnych plakatów, tworzyły panora- 
mę. Tylko środek placu pozostał wol- 
ny. 

Organizatorzy wiecu jeździli na ro- 
werach, wskazując miejsca, organi 
cjom, chociaż plan od trzech dni już 
rozesłany był do wszystkich związ- 

wrócił 

  

a= 

ków. 
O dziesiątej podjechał do trybuny 

samochód i wszyscy z trybuny wciska 
ją się do niego. Samochód pełznie po- 
woli wzdłuż frontu stojących organi- 
zacyj i związków. Samochód zatrzy- 
muje się co chwiła i wtedy jeden z 
jadących wita stojące przed nim sze- 
regi, winszując im święta proletarjatu! 
W odpowiedzi rozlegają się krzyki, 
chusteczki powiewają nad głowami, 
mężczyźni zrywają czapki z głów. 

Powitanie skończone, znów wraca- 
ją wszyscy na trybunę i rozpoczyna 
się mityng. Z dwóch trybun, stojących 
na dwóch końcach elipsy, płyną mo- 
wy. Olbrzymie głośniki roznoszą głosy 
na cały plac. 

Borys wita zebrane tłumy w imie- 
niu „politbiura“, które stale i niewzru 
szenie prowadzi proletarjat po linji 
wskazanej przez Lenina na wyżyny 
komunizmu... ; 

Muzyka zagrała marsz triumfalny, 
potem międzynarodówkę, ze wszyst- 
kich stron podniosły się okrzyki, wszy 
stko się zlewa w jeden grzmot, przy- 
pominający huk rozkołysanego przez 
burzę morza. 

Na trybunę wdrapuje się robotnik, 
który w. imieniu tłumów głosi goto- 
wość podtrzymania wysiłków  „polit- 
biura”. Potem przemawiają: chłop, 
żołnierz, marynarz. To wszystko dzie- 
ci wielkiej rodziny proletarjackiej, go- 
towe stanąć ramię przy ramieniu w 
obronie komunistycznych ideałów. 

Potem naczelnik G. P. U. zapew- 
niał, że wszyscy mogą żyć i pracować 
spokojnie, gdyż jego baczne oko wszel 

ką zdradę dopatrzy i kontrrewolucyj- 
ne próby w korzeniu zniszczyć po- 
trati. 

Mowy zlewają się z dźwiękami 
międzynarodówki, granej przez kilka 
orkiestr naraz we wszystkich rogach 
placu. Do trybuny podchodzić zaczę- 
ły warty honorowe oddziałów wojsko 
wych i delegacje z chorągwiami od 
związków i fabryk. Tworzą oni ja- 
skrawe, ruchome plamy na szarem tle 
placu. Młodzi żołnierze wystąpili z 
szeregów, by złożyć uroczyste przy- 
rzeczenie. Większość złożyła już przy- 
rzeczenie jesienią i teraz staje nie- 
wielka ich liczba. Chórem powtarzają 
słowa formuły przyrzeczenia za star- 
szym „kraskomem*, obiecując bronić 
proletarjat przed wszystkimi jego wro 
gami. 

Następnie rozpoczyna się pierw- 
szomajowa defilada. Najpierw idzie 
czerwona armja. Równe kolumny jed- 
nakowo ubranych ludzi idą, uderzając 
obcasami o bruk do taktu marsza. W 
świątecznych mundurach, ściągniętych 
w pasie, idzie, piechota, równemi sze- 
regami błyskają w słońcu bagnety. Na 
przedzie niosą sztandary, błyszczące 
instrumenty orkiestry. Wyelegantowa- 
ni „kraskomi' jadą na spasionych, wy 
pieszczonych koniach, które tańczą, 
przebierają nóżkami do taktu. „„Kras- 
komi* salutują przed trybunami. Młod 
si oficerowie przed kolumnami żoł- 
nierzy sadzą w susach na koniach nie 
spokojnych, rozgorączkowanych. Zie- 
lono - szare kolumny piechoty ustę- 
pują miejsca jasnym szeregom mary- 

narzy. W białych marynarskich blu- 

zach z granatowemi kołnierzami, w 

kloszowych spodniach, z karabinami 

na rzemieniach, idą również sprężyś- 

ście i równo. Nad głowami ich po- 

wiewają taśmy przy czapkach, a wy- 

żej łopoczą na wietrze purpurowo - 

czerwone i ciemno - malinowe sztan- 

dary, z opadającemi ciężko złotemi ki- 

tami. Dudni ziemia pod miarowemi 

krokami tysięcy ludzi. A w powietrzu 

rozlega się grzmot pieśni, zlewając 
się z muzyką orkiestr. 

„Ale od tajgi do brytyjskich mórz, 
Najsilniejszą jest armja czerwona! 
Płyną słowa pieśni z ust maryna- 

rzy. Mijając trybuny, żołnierze grzmią 

cem „ura!* odpowiadają na rzucane 

im przez głośnik życzenia. 
Wiatr powiewa małemi proporczy- 

kami na lancach; posuwają się z po- 

czuciem własnej godności dobrane 
wzrostem i maścią koniki. Jedynie 

na nodze błyśnie chwilami biała łat- 
ka — ciemne kasztany, jak wymalo- 

wane, trudnoby je było odróżnić. Na 
przedzie jedzie znajomy Borysa z klu- 
bu o siwych wąsach dowódca. Z po- 
wagą prowadzi swój pułk, wprawną 
ręką powtrzymując gorącego rumaka, 
który wyrywa się do biegu. Pobrzęku- 
ją błyszczące pochwy szabel kawale- 
rzystów, ciemnieje ias lanc, łopoczą 

barwne proporce. 
A dalej: saperzy, oddziały rowerzy 

stów... grzmią lafety artylerji ciężkiej 

i lekkiej, wstrząsając ziemią  Suną 

zwolna ciężkie tanki. Pstre czapki kon 

nej i pieszej milicji płyną za woj- 

skiem, potem grupy „G.P.U.*, oddzia- 

ły sanitarne, samochody straży ognio- 
wej... 

Potem już maszerują wojskowym 
krokiem komuniści, „komsomolcy*, 

pionierzy, studenci z „Wuzów*, „F.Z. 
U.*i siedemdziesiąt pięć „szkół pra- 
cy“ — długa, hałaśliwa wstęga O 
różnobarwnych plakatach i koloro- 
wych hasłach. Za szkołami jadą w cię 
żarowych samochodach dzieci z przed 
szkoli. Maleństwa machają małemi 
chorągiewkami, krzyczą, śmieją się, 
cieszą się, że mogą wziąć udział w 
święcie dorosłych. ! 

A na ulicach, wokoto placu wre, 
jak w ulu: tam gospodarują resztki 
prywatnej inicjatywy,  przekupnie 
sprzedający lody, baby z koszami, peł 
nemi obwarzanków, „Siemieczek*, 
ciasta, chłopaki z papierosami, skrzyn 
ki na kołach z wodą i kwasem.... 

Kilka słabo zaopatrzonych kiosków 
„rabkopu' _ (robotniczych  koopera- 
tyw) nie może konkurować z „pry- 

watnym handlem". : 

A przed trybunami idą dalej coraz 
to nowe szeregi: robotnicy ze związ- 
ków: metalowców, aprowizacyjnych. 
transportowych, krawcowych, chemi- 
ków, komunalnych, oświatowych itd. 
itd. 

Zwolna plac pustoszeje. Oto z po- 
za kolumn wypełza duży samochód 
ciężarowy — więzienie. Okna osłonię 
te kratami, dookoła strażnicy z odzna 
kami faszystów, a z okien wysuwają 
się ręce z czerwonemi chustami i sły- 
chać jęki. 

(C. d. n.) 
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