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Kalowieka propaganda w Warzawie Odmowne stanowisko Małej Ententy - 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze | 

Sztukę „Krzyczcie Chiny'* wystawie- 

no we Lwowie, ałe po kilku przedstawie- 

niach zdjęto ją z afisza. Teraz gra się ją 

w Łodzi i gra w Warszawie w pseudo - 

robotniczym teatrze „Ateneum w insce- 

nizacji p. Schillera. Jest to sztuka przede- 

wszystkiem banalna, jedna z tych sztuk, 

którą produkcja kraju myśli w obcęgach 

wytwarza dziesiątkami, wytwarza w spo 

sób zmechanizowany, zestandaryzowany, 

jak maszyna rotacyjna odbijająca afisze. 

„Ale publiczności warszawskiej sztuka ta 

wydaje się oryginalna i ciekawa, a ży- 

dówki w biżuterji i jedwabnych pończo- 

chach biją brawa. Gdyby pogłodowały w 

Moskwie 6 miesięcy, za jedyne pożyw:2- 

nie mając oglądanie w kinach i teatrach 

utworów artystycznych, wszystkich jed- 

nakowych, wszystkich właśnie takich sa- 

mych, jak te „Krzyczcie Chiny* — toby 

brawa nie biły. 
Oczywiście, że artyzm jest artyzmem 

i może machnąć skrzydłem nawet wte- 

dy, gdy ma włókna mózgowe Ściśnięte 

przez żelazne kleszcze nakazów, zakazów 

i obstalunków socjalnych. W sztuce 

„Krzyczcie Chiny* widzę jednak tylko te 

pierwiastki sztuki propagandowo-rewolu- 

cyjnej, zarówno techniczne, jak ideowe, z 

których inni i gdzieindziej istotnie pier- 

wszorzędne wartości artystyczne wycią- 

gnąć umieli. 

Wszystkie składniki sztuki bolszewic- 

kiej znajdują się w  „Krzyczcie Chi- 

ny*. Zawiera ona całą treść recepty, 

przepisu, według którego produkuje Boi- 

szewja towar propagandy teatralnej. : 

Technika. Inscenizacja. Operowanie 

tłumem jako aktorem. Przedstawienie jak 

tłum wpada w panikę, w gniew, w żal i 

rozczulenie, wygrywanie w sposób arty- 

styczny momentów zmiany nastroju tłu- 

mu. Pokaz na scenie techniki, za pomo- 

cą której jednostka, o pewnem doświad- 
czeniu agitacyjnem, potrafi zmienić na- 
strój tłumu, z panicznego zrobić gnicw- 

ny, z mistyczno - religijnego — mate- 

rjalistyczno - rewolucyjny. W tę techni- 

kę nieodłącznie wrośnięta jest teza, że 

nad wszystkiemi uczuciami i podnietaaii 

zawsze muszą górować kwestje zarch- 

ków, płac i t.d., kwestje materjalistycz- 

no-gospodarcze. Tłumowi bolszewickiemu 

to nie ubliża, że ponad wszystko ceni so- 

bie trzy kopiejki więcej, lub mniej, 

— przeciwnie obowiązkiem każdego bcl- 

szewickiego propagatora / sceniczne- 

go (zawód odpowiadający pisarzowi dra- 

matycznemu w naszej cywilizacji), jest 

uwypuklać, podkreślać i przypominać 

ten moment, że ponad wszystko górują 
i górować powinny te trzy kopiejki. 

Wszystko to znajduje się w „Krzyczcie 
Chiny", tylko w inscenizacji p. Schillera, 
— jak mi ktoś słusznie powiedział — ma 
to wszystko charakter kopji a nie orygi- 

nału. Owszem, tłum jest, i silny wpływ 

kina jest, i są melodyjne pogwary tłumu 

przed i zaraz po podniesieniu kurtyny; 

technika teatru bolszewickiego jest 
możliwie dokładnie skopjowana, a jcd- 
nak to tylko kopja. To, co widziałem w 

Moskwie, było 0 wiele lepsze. Ta 

ociężałość, bryłowatość, niedźwiedziowa- 

tość, która nie przestaje ani na chwilę 

sprawiać wrażenia ciężaru, poruszała 

się z niezrównaną, choć jakby ukrytą 
elastycznością. To tak, jak język rosyjski: 

jest chropowaty, ordynarny,  pozoriiie 

grubjański, a jednak da się użyć do 
wypowiedzenin rzeczy najbardziej deli 
katnych, rzewnych, puszystych, jak 
aksamit. — A główna rzecz dystans — 

P. Schiller nie umie sobie dać rady z dy- 

stansem pomiędzy sceną a publicznością. 

Nie uchwycjł jeszcze sensu bolszewickiej 
inscenizacji, której pozory przybliżenia 

sceny do publiczności mają właściwie na 
celu jej oddalenie. Natomiast Meyerhol - 
dowskie wprowadzenie cyrkowej clow- 
nady do dramatycznego wątku i to w 
chwili najbardziej tragicznej, udało się 
p. Schillerowi tylko dlatego, że podał tę 
clownadę w sposób możliwie dyskretny, 
krótki, możliwie zapudrowany i zniwe- 

lowany, nie zaryzykował spróbowania 
swych sił reżyserskich na tej najtrudniej- 
szej do opanowania specjalności sceny 
sowieckiej. 

Burżuazyjny erotyzm. O tem, że ca- 
ia sztuka jest walką wyzyskiwanego tłu- 
mu z wyzyskiwaczami,  obrzydliwymi 
imperjalistami, že Mac Donald nie jest 
żadnym rządem robotniczym, a tylko [e- 
go Królewskiej Mości, że wojsko i 
maty służą tylko do ułatwiania drapież- 
com kapitalizmu ich hurtowych operacyj 
handlowych i t.d. i td. — o tem na- 
wet pisać nie warto. Łapię się tutaj na 
uczuciu, że jest mi.nudno pisać o tem, 
co stanowi 9/10 całej sztuki, mnie już 
jest nudno pisać o tem w krytyce, a ci 
nieszczęśliwcy, ci katorżnicy świata pra- 
cy, z tamtej strony granicy, muszą cią- 
gle to samo pisać w kółko w swoich 
sztukach, powieściach i poezjach. 

Wracam do mniej znanych poiskie- 
mu czytelnikowi tez bolszewickich. 
Oto pogarda i nienawiść do erotyzmu 
burżuazyjnego. Kiedy tłum się burzy, z 
angielskiego statku wojennego dolatują 
dźwięki tanga i fox-trotta. Obrzydliwa 
pannica burżuazyjna, która później bieg- 
nie z kodakiem fotografować stracenie 
Chińczyków i  placzącą żonę i dzieci, 
która widoku cierpień tak pragnie gwał- 
townie, że aż kapitan angielski, główny 
oprawca w tej sztuce, wydaje się Sytu- 
patyczny, skoro ją wyprawia na okręt, 
— tej pannicy podobały się usta Chiń- 
czyka, boya okrętowego. Chce go mieć, 
choć to jest jej wróg klasowy, łechce ja 
widać zapach żółtej skóry. Szlachetny 
boy protestuje tak, jak lud chiński prote- 
stował dotychczas, to jest wiesza się. 
„Nakłada na siebie ręce"... powiedziaiby 
recenzet rosyjski. Pannica przychodzi na 
randkę, a ten już dynda na sznurku z 
językiem wywieszonym. Epizod maka- 
bryczny. Muszę tu zrobić uwagę p. Schi!. 
lerowi: jego oficer angielski na widok wi- 
sielca czyni wydech zgrozy. „Nielzia tak, 
towariszcz, obszczaja linja nie wydzier- 
żana: szto anglijskomu biełagwardiejcu 
smiert“ odnowo kitajczonka““. 

Wyszydzanie równorzędnie wszelkiej 
religii. Sprzedawca amuletów, nienawi - 
dzący cudzoziemców, wzbudza wśród 
tłumu nastrój mistyczny. Ale trzeźwy 
głos młodego, uświadomionego  kulisa, 
potrafi rozproszyć te omamienia z łat- 
wością. Z ust tego sympatycznego kul: - 
sa padają ciągle zwroty o jedynym kre- 
ju proletarjatu, gdzie kulisi 'wypędzili 

swego Cesarza, o kraju, który jest ojczy- 
zną wszystkich robotników. Na scenie w 
„Ateneum“ tego rodzaju wykrzykniki, ma- 
ją pewną podszewkę zdrady stanu. Po- 
cieszam się zresztą tem, że choć nie opu- 
Ściłem w „Ateneum* ani jednego przed- 
stawienia, żywego robotnika na oczy 
tam nie widziałem. Potem są silniejsze 
wyśmiewania się z chrześcijaństwa. Świe- 

žo ochrzczona robotnica spazmatyczuie 

modli się do chrześcijańskiego Boga o 
uratowanie męża, którego okrucieństwo 
kapitalistów skazało na śmierć. Oczywi- 
ście, że nic nie ma z tych modlitw, a 
nawet pani, która była jej chrzestną mat- 
ką, obiecuje jej tylko umieszczenie syna 
w przytułku dla sierot. 1 

„Krzyczcie Chiny* dziś już nie jest 
sztuką prawowierną, Ta sztuka nie nio- 

głaby już być dziś graną na scenie so- 

wieckiej. Jest to bowiem sztuka 2 ОКге- 

su popierania przez Sowiety  Kuo-min.- 
tangu, sztuka z okresu, kiedy bolszewi- 

cy liczyli na współpracę z nacjonalizmem 
chińskim, tak jak teraz oblizują się na 

myśl współdziałania z Polską przeciw 

Anglji, Francji i Niemcom. W tej sztuce 
burżuazja chińska występuje, ale nie Sa 
to wcale jakieś szkaradne wywloki, tyj- 
ko właściwie przyzwoici ludzie, w obro- 
nie niewinnych kulisów stają na kolana, 
przynoszą szlatrok jedwabny, aby ska- 

zańców wykupić i t.d. Straceniec woła: 

ar- 

„umieram, bo įestem Chinczykiem“, —- 

Wszystko to jest dzisiaj dla bolszewi. 

ckiej sceny przestarzałe i niemożliwe 
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| wobec paktu czterech mocarstw 
KONFERENCJA TITULESCU Z AMBA- 

SADOREM SKIRMUNTEM. 
LONDYN. PAT. — Minister spraw 

zagranicznych Rumunji Titulescu przybył 
w piątek w południe z wizytą do amba- 
sadora Skirmunta i odbył z nim w amba- 
sądzie polskiej półgodzinną konierencję, 
w toku której poiniormował go o prze- 
biegu swych rozmów z Mac Donaldem i 
Simonem. 

Stanowisko, zajęte przez ministra Ti- 
tulescu w tych rozmowach, jest bezwa- 
runkowo odmowne wobec wszelkich pro- 
pozycyj współdziałania Małej Ententy z 
ewentualnym blokiem 4 mocarstw. Titu- 
lescu wskazał premjerowi brytyjskiemu 
również na niebezpieczeństwo, jakie dla 
pokoju Europy przedstawia podjęcie spra 
wy rewizji traktatów pokojowych w ra- 
mach paktu 4 mocarstw. 

Titulescu opuszcza Londyn w sobotę, 
udając się z powrotem do Genewy. 

WYKRĘTNA MOWA  PAUL- 
BONCOURA. 

PARYŻ. PAT. — W czasie wczoraj- 
szej debaty w Izbie Deputowanych nad 
sprawami polityki zagranicznej po prze- 
mówieniu Herriota zabrał głos Paui-Box- 
cour. 

Wyraził on pogląd, że od czasu wiel- 
kiej wojny dyplomacja musi łączyć się z 
Ligą Narodów i przystosować się do no- 
wych potrzeb chwili, _ przygotowując 
szczegółowo przyszłe prace genewskie i 
usiłując urabiać opinję publiczną innych 
krajów. 

Zdaniem Paul-Boncoura, nigdy jesz- 
cze idee, których zawsze broniła Francja, 
nie spotkały się z tak jasną aprobatą. Mi- 
nistęr przypomina, że gdy w niektórych 
państwach zachodzą wypadki, stojące w 

jaskrawej sprzeczności z temi ideami, że 
zawsze kiedy zdarzały się fakty, które 
stały w sprzeczności z traktatami, Fran- 
cja występowała z protestem. W związku 
z połączeniem w jedną całość organiza- 
cyj politycznych i policji Rzeszy Niemiec 
kiej, Francja, wspólnie z mocarstwami, 
które podpisały traktat w Locarno, — 
wszczęła kroki dyplomatyczne i jeżeli te- 
go zajdzie potrzeba, poruszy tę sprawę 
na forum Ligi Narodów. 

Paul-Boncour podkreśla, że w Gene- 
wie większość mocarstw przyjęła francu- 
ski plan rozbrojenia i bezpieczeństwa, a 
Anglja w swoim czasie dobrowolnie po- 
wtórzyła w znacznej części idee planu 
francuskiego. ! 

Istnieją jednak — mówił dalej Paul - 
Boncour — dwie, niemal stale działające 
opozycje — opozycja Włoch i opozycja 
Niemiec. Mogą one doprowadzić do utwo 
rzenia 2 bloków — bardzo niebezpiecz- 
nych dla sprawy pokoju. Niepodobna 
więc odrzucać możliwości współpracy 4 
mocarstw, które, jeżeli nie osiągną zgo- 
dy co do minimum pewnych punktów, u- 
niemożliwią wszelkie przyszłe rokowania 

W zakończeniu mówca podkreślił obo 
wiązek pójścia za propozycją Włoch, a- 
by zapewnić współpracę 4 wielkich mo- 
carstw, będących członkami Ligi, w spra- 
wach, które wszystkie te mocarstwa inte- 
resują. 

PARYŻ. PAT. — Francuskie minister 
stwo spraw zagranicznych opracowało 0- 
stateczny tekst odpowiedzi na propozycje 
włosko - angielskie. 

Odpowiedź francuska będzie bardzo 
krótka. Wyłuszczy ona zasady oraz przed 
stawi konkretne propozycje, które opie- 
rać się będą na art. 10, 16 i 19 paktu Li- 
gi Narodów. 

Oprócz klauzul politycznych odpo- 
wiedź francuska położyć ma szczególny 
nacisk na zagadnienie współpracy wiel- 
kich mocarstw w sprawach gospodar- 
czych, aby w ten sposób nawiązać do 
francuskiej koncepcji Unji Europejskiej. 

Tekst odpowiedzi rządu francuskiego 
podany będzie do wiadomości rządu an- 
gielskiego i włoskiego prawdopodobnie 
w dniu 8 bm. 

BELGJA WOBEC PAKTU CZTERECH. 

BRUKSELA. PAT. — Komisja spraw 
zagranicznych Senatu na wniosek mini 
stra Segersa powzięła uchwałę w spra- 
wie stosunku Belgji do planu paktu 4 mo 
carstw. W myśl tej chwały Belgia nie 
zgadza się na rozpatrywanie spraw jej 
dotyczących przez konierencję, w której 
nie uczestniczyła. Stwierdzając wierność 
zasadom, na których opiera się Liga Na- 
rodów, uchwała wyraża postulat, aby 
wszystkie kraje mogły wypowiadać się 
w sprawach je obchodzących. 

  

„Niewozwraszczeniec" Bezikowicz 
contra Sowiecka Misja Handlowa w Warszawie 

WARSZAWA (tel. wi.) Wielkie zaintereso laja Bezikowicza, który po zwolnieniu go z funk 
wanie budzi tu. speawa byłego pełnomocnika 0 cyj plenipotenta generalnego wystąpił do sądów 
wieckiego trustu gumowego na Polskę Miko- polskich o przyznanie mu odszkodowania za 

Znamienne zaprosiny 
Roosevelt zaprasza szefów rządów Francji, 

Włoch I Niemiec na konferencję 
WASZYNGTON. PAT. — Szefowie 

rządów irancuskiego, włoskiego i niemiec 
na konferencję amerykańsko - angielską. 
Według informacyj agencji Havasa, na 

kiego zaproszeni zostali do Waszyngtonukonierencję tę nie przyjedzie prawdopodo 
celem omówienia sprawy uzdrowienia 
światowej sytuacji gospodarczej. 

zaproszenia doręczone zostały ambasa 
dorom wchodzących w grę państw, przy- 
czem każdorazowo zaznaczono, że o ile 
przybycie szeia rządu okazałoby się nie- 
możliwe, to pożądany byłby przyjazd in- 
nego członka rządu. 

Р. $. Stany Zjednoczone, jak można wnios 
kować z powyższego zaproszenia, uważają po- 
wstanie „klubu pokoju“ juž za fakt dokonany 
tembardziej, že tem tylko można tłumaczyć i- 
nicjatywę Roosevelta. 

PARYŻ. PAT. — Do wieczora dnia 
wczorajszego nie otrzymał rząd francuski 
oficjalnego zaproszenia z Waszyngtonu 

bnie ani premjer Daladier, ani minister 
spraw zagranicznych Paul-Boncour. Fran 
cję reprezentować będą prawdopodobnie 
Herriot lub sen. Berenger. 

ORĘDZIE ROOSEVELTA W SPRAWiE 
10-PROCENTOWEJ OBNIŻKI TARYF 

CELNYCH. 

WASZYNGTON. PAT. — W kołach 
Kongresu twierdzą, że prezydent Roose- 

velt zwróci się w przyszłym tygodniu Z 

orędziem do Kongresu, w którem będzie 

zalecał obniżenie taryt celnych od towa- 

rów importowanych do Stanów Zjedno- 

czonych o 10 procent. 

Straceniec wołałby dziś: „umieram, bo 

jestem kulisem'*, a nie Chińczykiem, — 

burżuazja chińska nie byłaby o cal mniej 

wstrętną, niż burżuazja ameryko-europej - 

ska. Jest to sztuka, obliczona na wspė!- 
działanie z nacjonalizmem narodu cie- 

miężonego. To też podziwiam takt, owe- 

go polskiego dyrektora teatru, który 

zamyślił po raz pierwszy wystawić 

„Krzyczcie Chiny* właśnie we Lwowie. 
Podziwiam również konsekwencję i lo- 

gikę lwowskich władz administracyjnych, 

które w zezwoleniu na wystawienie tej 

sztuki, widziały widać jeden z tych 
środków, których używają przy pacyij- 

kacji Galicji Wschodniej. 
Wogóle siedząc w „Ateneum* na tej 

sztuce, zastanawiałem się, czy my wszy- 

scy,  tolerancyjgie przychodzący ma 

„Krzyczcie Chiny* dla wrażeń artystycz- 

nych, nie przypominamy trochę jednej z 

występujących w tej sztuce bohaterck, 

mianowicie owej pannicy erotycznej. 
Czy nasza konsekwencja, rozpoznawanie 

istoty, sytuacji i inteligencja, nie jest 

właśnie kierowana tylko takiemi odrucha - 

mi ciekawostek. Czy nie byłoby naprzy- 

kład zgodniejsze z mojemi przekonania- 

mi, zamiast wyuprzejmiania się z aktora- 

mi „Ateneum“, rzucić im ręczny granat 
na scenę. Przecież, to co pada ze sceny, 
jest w tej propagandowej wojnie, którą 
wypowiedziały Sowiety naszej cywiliza: 

cji, niczem innem, jak wystrzałem  peł- 

nym nabojem. W tej walce jesteśmy nie- 

równi. W Moskwie p. Mackiewiczowi nie 

pozwolą przeczytać jego „Liszeńca* w 

sali, do której dostęp nie byłby nikomu: 

wzbroniony. Gdyby chciał to zrobić, nie- 

tylko znalazłoby się w więzieniu, ale z5- 

stałby napewno pobity i co najważniej- 

sza, pobity nie przez policję, nie przeż 

G.P.U., ale przez tych, którzy w swoją 

ideę wierzą i propagować poglądów 

przeciwnych nie pozwalają. г 

Czy na tem polega nasza wyższość, 

czy niższość? Nie umiem na to odpowie 

dzieć. jeśli jesteśmy pewni, że bolsze- 

wizm wewnętrzny jest u nas tak słaby, 

że nic go rozdmuchać nie potrafi, to mo- 

że i można „Krzyczcie Chiny* wysta- 

wiać. Zresztą w ostatnich czasach w Pol- 
sce tak trudno o konsekwencje, jak o rów- 
nowagę na łodzi podczas wielkiej fali: Oto 

ci, którzy nie mieli kiedyś dość połajanex 

dla Dmowskiego za jego ideały pansła- 

wistyczne i rusofilskie, ci, którzy na ła- 

janiu Dmowskiego właśnie z tego powo 

du zdawałoby się, że zęby zjedli i życie 

temu celowi poświęcili, teraz nietylko, że 

mówią o _ antyniemieckiej solidarności 

świata słowiańskiego z Sowietami na cze- 

le, ale i endeków potępiają już tylko w 

ten sposób, że wynajdują wśród nich 

sympatje do hitleryzmu. Cat. 

  

wypowiedzenie i pozbawienie pracy. Powód do 
maga się zasądzenia 17 tysięcy złotych. Sowie- 
cką misję handlową reprezentował na rozpra- 
wie adw. Duracz. Według stanowiska adw. Du- 
racza, sądy polskie nie są kompetentne do roz- 

patrywania sporu z sowiecką misją handłową. 
Wyrok w tej ciekawej sprawie ogłoszony bę- 
dzie za kilka dni. 

PROWOKACJA PRASY NIEMIECKIEJ 
NA sLĄSKU. 

WARSZAWA. (tel. wł.). Z Katowic 

donoszą, że prasa miemiecka: wychodząca 

ma Śląsku Opolskim podaje zmyyślone 
wiładomościi o (tem, jaikoby rwiładze polskie 
odmówiły udzielenia tódhrony policyjneg 
@а. pnzedkitaiwiienia miemieckiego, które 
miało się odbyć wi dniu 6-go b. m, w My- 

słowieach oraz że chciano uniemożliwić 
odbycie się przedstawieniia  miemieckiego 
w Katowicach. Wszysłikie te informacje 
od początku do końca są zmyślone. W 
dmiiach tych bowiiem odbyły się przedstia- 
wiemfia miemiecktiie tm _ Mysłowicałdh, Kiato- 
wiicach i Rybniku. 

WYPADEK LOTNICZY. 

WARSZAWA, (tel. wl.). Na: titejszem 

łotniisku uległ dziś wypadkowi: sierżant 

— pilot Wtioński, który przybył ma samo- 
locie z Dęblina. (Podczas lądowania  sa- 
mollot skapołtowiał przyczem pilot: został — 
dość silmiie potiłuczany a aparat: poważnie 
uszikiodzony. 

NA ZLOT ALGIERSKO - MAROKAŃSKI 

WARSZAWIA. PAT. W dniu 7 b. m. o 

godz. 13 m. 5 wystlartowai! na samolocie 

RWD 5 na zlot algiersko - marokański: do 

Casablamca sekretarz generalmy  Aemo- 

klubu ppułk. Kwieciński oraz pilot kpt. 

Himszbatmd. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAIWIA. (PAT. Przedgiełda. 
Doliany 8,88 1/4 w płaceniu, dolany złote -— 
9,06 i pół, ruble 4,73 i pół. 

SZOK 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
PIŁKARSKA. 

GENEWA. PAT. Międzynarodowa kon- 
ferencja piłkarska obradowała w. Gene- 
(wie i #а mozegrać finały pił- 
karskich mistrzostw Świiata 1934 roku w 
Rzymie w dn. 6 — 15 maja. Rozpatrywa- 
no sprawę systemu nozgriywek mistrzow- 
Skiich jednak decyzji w ftiej mierze nie po- 
wziętło. 

30-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY 
W. U.S.A. 

WASZYNGTON. PAT. [Komisja 
pracy Tzby Reprezentantów uchwaliła pro- 

jekt ustawy madzwyczajnej o 30-godzin- 
nym tygodniu pracy. Ustawa będzie obo- 
wiązywała w ciągu 2 lat. 

SAMOLOT SPŁONĄŁ W POWIETRZU. 

ESSEN. (PAT. W okolicy Hamm zmu- 
szomy został do lądowania samolot D. 534, 
który przy lądowaniu spłonął doszczętnie, 
przyczem pilot zginął na miejscu. Towa- 
rzyszący mu radjomechanik odniósł je- 
dynie lekkie obrażenia. 

  

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwic2 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł Mickiewicza 10. 

SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 3. 
Łiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Koi. „Ruch*. 

K i . 40. Za tekstem 15 gr. 
ais ais Eina o zm. 

oraz 
proc. drožej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

a ai i 0 

$. P. KSIĄDZ BISKUP ANATOL NOWAK. 

  

W dniu wczorajszym zmarł w Przemyślu ś.p. 

ksiądz Anatol Nowak, biskup przemyski, któ:c- 

go podobiznę podajemy na naszem zdjęc u. 

* k o * 

PRZEMYŚL. PAT. — W dniu 7 bm. od- 
była się eksportacja zwłok śp. biskupa przemy- 

skiego Anatola Nowaka. Po odprawieniu mod- 

łów w sali pałacu biskupiego, w którym zwłoki 
dotychczas spoczywały, nastąpiło przeniesienie 

zwłok do katedry. Przed pałacem biskupim usta 
wiła się kompanja honorowa 38 pp. z orkiestrą. 

Trumnę wynieśli na ramionach księża, wśród 

bicia dzwonów. Na czele orszaku żałobnego 

kroczył ks. prymas Hlond w otoczeniu licznych 
biskupów. Za trumną postępowała rodzina, li- 

czni przedstawiciele wiadz państwowych i woj: 

skowości, delegacje stowarzyszeń oraz tłumy 

publiczności. W katedrze, gdzie zwłoki złożono 

na katafalku, chór ałumnów seminarjam ducho- 
wnego odśpiewał pieśni żałobne, poczem odpra 

wione zostało nabożeństwo. Dalszy ciąg uro- 

czystości odbędzie się dzisiaj o godzinie 10-tćj. 

——000——— 

TELEGRAMY 
NIE BĘDZIE ZMIAN PERSONALNYCH 

W M.S.Z. : 

WARSZAWA (tel. wł.). Agencja ls- 
kra donosi, że zamieszczone przez część — 
prasy wiadomości io przygotowywanych 

jalkoby zmianach ma stanosiiskach dynek- 
torów są pozbarwiiome wszelkich podstaw. 
Żadne zmianty personalne w MSZ nie są 
zamierzone. 

PŁK. KOWALSKI ATTACHE WOJSKO - 
WYM W BUKARESZCIE. ; 

WARSZAWA. PAT. (Płk. dypl. Jam 
Kowalski, dotychczasowy attache wojsko- 
wy w: Moskwiie, został mianowany attache 
wojskowym iw Bukareszcie. 

DELEGACJA YACHT-KLUBU U PANA 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ]. 

WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospoliłtej podejmiowiał dziś po po- 
ludniu herbatką na Zamku uczestników 
zjazdu delegatów Yacht Klubu Polskiego z 
komandorem Yacht - Klubu. Szadurskim, 
Alieksandnowiczem, aiddm. Unrugiem, gen. 

Zaruskim na czele. W czasie przyjęcia, — 
"Pan Prezydenit Rzeczypospolitej — 
kifóry — jalk wiiadomo jest.  komamdorem 
honorowym Yacht - Klubu, pnowadził, 
rozmowy z uczestnikami zjazdu, żywo in- 
teresująe się pracami klubu. 

ROKOWANIA CELNE Z AUSTRJĄ 
WARSZAWA. (tel. rst).  Dowiiaduje- 

may, Się, że miezależnie od! układu prefenen- 
cyjnego Austirja pnzedstawiiła obszerną li- 

stę żądań dotyczących zwykłych zmiżek 
tamyfowych opartych o klauzulę majwięk- 
Szego uprzywilejowania. Rokowamia na 
podstawie tej listy jak również wzajemnej 
listy polskich żądań celnych rozpoczną 
się w Warszawie jeszcze przed Świętami 
Wielkamocnymi. 

PRZED REWIZJĄ TRAKTATU POLSKO 
SZWAJCARSKIEGO. 

WARSZAWA. (tel. wi.). Ostatnio po- 
wrócił ze Szwiajcanji delegat Rady tnaktia- 
towej dr. Roger Batagilia który przepno- 
wadził w porozumieniu z polską placówką 
dyplomatyczną w. Bernie szereg rozmów. z 
pnzedstawicielami szwajcarskich sfer go- 
spodanczych 1w celu przygotowaniia platfor- 
my do mokowań o mewizję traktatu han- 
dllotwego polsko - szwajcarskiego. 

OBŁAWA NA KOMUNISTÓW. 

WARSZAWA. (tel. wł). "Władze bez- 
pieczeństwa w związku «2 nadchodzącym 
dniem 1 maja przeprowadziły szereg re- 
wiizyj i dokomały aresztowań wśród zna- 
mych agiflattorów (kommunistycznych. No- 
cy wezomajszej | przytiraymano į Sprowia- 
dzono do urzędu śledczego 116 osób. 

WORONIECKA PROSI 9 URLOP 
ZDROWOTNY. 

WARSZAWA. (tel. wi). Ks. Zofja 

Woronfieckia zabójczywii ś. p. Boyego złoży- 

ła podanie na ręce prokuratora z prośbą 

o udzielenie jej urlopu zdrowotnego i 

wypuszczenia na ność,



SILVA RERUM 
Kurjer Poranny, a za nim ABC (97) 

poruszają aktualną dziś sprawę ścierania 
się w nauce dwu prądów, dotyczących 
stosunku do dzieł literackich. Historja li- 
teratury, traktująca dzieło literackie, ja- 
ko wyraz przeżyć wewnętrznych autora 
i jako swego rodzaju dokument epoki, 
została zaatakowana i jest powoli od- 
suwana przez „naukę o literaturze, któ- 
ra rozpatruje dzieło w oderwaniu od att- 
tora. Kryterja historyczne zostają zasią- 
pione kryterjami estetycznemi. 

W obronie starej metody, t.j. histo- 

rycznej, wystąpił Zygmunt Wasilewski, 

dając wzór odmiennego sposobu interpre- 

tacji tego samego utworu. Przedmiot ana- 

lizy — wiersz Norwida p.t. „Wczora i 

ja 
głuchota. Gdy słowo słyszysz ale ginie koma 

i jota... 
2. Bo anioł woła... A oni ci rzeką: 

grzmiało!* Więc trumny na twarz załamujesz 

wieko — pod skałę. 
3) I nie chcesz krzyknąć: Eli... Eli...! Cze- 

mr? — Ach Boże! Żagle się wiatru liżą pó!- 

nocnemti, wre morze. 
4. W uszach mi szumi (a nie znam z teo- 

rji, co burza?). Więc śnię i czuję, jak się tom 

historji — zmarmurza... BL; 
Co to właściwie znaczy? Treść jest 

całkiem zagadkowa i napozór stwierdza 
słuszność opinji poety 
jaką się cieszy Norwid. 

Miriam-Przesmycki, wydawca dzieł 
Norwida i zwolennik metody estetycz- 

nej w analizić dzieł literackich, daje taki 
komentarz: 

W  przedburzowych chwilach... powstała 

niniejsza dziwnie lapidarna a dziwnie drgająca 
medytacja. Poetę ścigają wyraźnie przeczucia, 

że jakieś wczora się zamyka, że wre morze ja- 

kiejś przyszłości co dzisiejszością się już sta- 
wa. Ale w przeczuciach tych jest sam, bo ota- 
cza go smutna głuchota, bo „trzeźwi* ludzie 
styszą słowa, ale nie rozumieją ich znaczenia, 
bo gdyby anioł zawołał, oni spokojnie rzekli- 

by: zagrzmiało: Wiersz 11 jest może aluzją do 

Francji, uosobionej w Paryżu, który ma w her- 

- bie okręt z wydętemi żaglami (str. 529, wiersz 

> 56). я эр ое т 
Komentarz ten nie wiele wyjaśnia i 

wymaga bodaj komentarzy do komenia- 
rza. Zwolennik metody historycznej, Z. 
Wasilewski jest niezadowolony z analizy, 

przeprowadzonej przez Miriama i daje 

własny komentarz: 
Ja mam starą szkołę czytania; dla mnie 

największą ambicją czytania jest widzieć oczy 

piszącego; muszę go sobie wyobrazić żywego, 
coś 6 nim wiedzieć. Otóż wiem o Norwidzie, 

że w tym czasie był już bardzo głuchy: wiem 

o tem z listów do Cieszkowskiego, Bentkow- 

skiego; tracił siuch już od r. 1848, jako trzy- 
dziestoletni niespełna młodzieniec. A w dodat- 

ku na pierwsze dotknięcie tego wierszyka, li- 
rycznego, jak westchnienie, czuiem, że w nim 

jest coś bardzo osobistego. Więc czytał mi się 
ów wiersz w ten sposób: 

1. Smutna jest głuchota, odcina bowiem 
człowieka od życia, które mało jest widzieć, 

żeby w niem być. Choćby usłyszał słowo, to 

przecież nie wszystko — gdzież intonacja, bar- 

wa („Koma i jota'). . 
2. Zdaje mu się czasem, że słyszy COŚ: 

może to antoł woła? Pyta się, a ludzie go in- 
formują, że to grzmi. Raczej wiekiem trumny 
się odgrodzić! 

3. W rozpaczy człowiek tak samotny le- 
dwie się wstrzyma od krzyku: „Boże, czemuś 
mnie opuścił?!" Cóż z tego, że stojąc nad mo- 
rzem życia, widzi jego fale i żagle. Chciałby 
przecież przeżywać burzę. 

4. Cóż z tego, że ma teoretyczne pojęcie 
o burzy! Ma nawet szum w głowie, ale to nie 
burza, to dręczący stale współobjaw głuchoty. 
Życie w tych warunkach stało się jak sen o dniu 
wczorajszym. Człowiek, który się zaczynał ja- 
ko osobny „tom historji" odkąd ogłuchł, ma 
wrażenie, że osobistość jego zatraca  koniur 
indywidualny i z powrotem staje się cząstką 
bloku przyrody, z której go Bóg — wielki rzeź- 
biarz — wywołał do życia, że wzrasta w ska- 
ię, pod którą stoi nad morzem życia”. 

W świetle tych komentarzy triumiuje 
historyżm, ale z tego nie można wyciągać 
zbyt stanowczych wniosków. Badania hi- 
storyczne przecież zrodziły taki dziwo- 
ląg, jak żartobliwie nazywana — „wpły- 
wologja“, sprzyjały krzewieniu plotki 
pod płaszczykiem nauki, albo też rozsa- 
dzały ramy badań literackich i historja 
literatury stawała się historją kultury. 

Prawda leży po środku: w miarę hi- 
storji, w miarę estetyki i wówczas dc- 
piero twórczość autora zostanie OśŚwi:-- 

tlona należycie! Lector. 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE4 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBii 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZLICZE*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

TORJUM POD WILNEM. 

  

' 1. Oh! smutna to jest i mało znajoma —. | й " В A я Ko 
Niestychanie ostry teror hitlerowski, rządzący dziš „republiką“ niemiecką 

5 

  

zmusił setki i ty-- 
siące obywateli niemieckich pochodzenia żydo wskiego do ucieczki poza granice Rzeszy nie- 

  

„za- mieckiej. Na zdjęciu naszem widzimy gromadę uciekinierów żydowskich z Niemiec, którzy zna 
leżli schronienie w specjalnie utworzonych dla nich schroniskach w Paryżu. 

ŁO w vw: 

„Wojna” Zydów z Kitlerem 
WIEC PROTESTU W PARYŻU. 

PARYŻ. PAT. — Komitet walki z antyse- 
mityzmem organizuje w dalszym ciągu szeregi 
wieców na całym terenie Francji, protestują- 
cych przeciw barbarzyńskim metodom zwalcza 
nia żydów w Niemczech. 

Na jednym wiecu, odbytym ostatnio w Sa- 
li Wagram, jednej z najobszerniejszych sał Pa- 
ryża, przemawiał między innymi gen. Weilier, 
który scharakteryzował Niemcy jako groźną po 
tęgę dla pokoju Europy. Przemówienie, wyglo- 
szone w świetnej formie, zakończył mówca py- 
taniem, zwróconem do uczestników zgromadze- 
nia, czy w razie jeżeli Francja będzie tego wy- 
magała, pośpieszą wszyscy na jej wezwanie— 
Zapytanie gen. Weillera znalazło niesłychanie 
żywy oddźwięk wśród słuchaczy, którzy przez 
dłuższy czas maniiestowali na cześć Francji, 
armji oraz mówcy. 

PARYŻ. PAT. — Grupa parlamentarna s0- 
cjalistów francuskich uchwaliła rezolucję, doma- 
gającą się interwencji rządu francuskiego w 
sprawie prześladowań żydów w Niemczech. — 
Rezolucja brzmi: 

Izba Deputowanych, wzruszona prześlado- 

  

Centralizacja rządów w Niemczech 

BERLIN. PAT. — Gabinet Rzeszy ze- 
brał się wczoraj na narady w celu 0i:o- 
wienia szeregu doniosłych spraw z zakre 
su polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Na porządku dziennym znajdował się 
muędzy innemi projekt ustawy o ścisłem 
zespoleniu krajów związkowych ż Rzeszą 
Ustawa uchyla postanowienia konsrytu- 
cji wejmarskiej w zakresie autonomii sej- 
mow krajowych przy wyborach premje- 
ra i nominacji. 2 

Rzaąd Rzeszy powota do poszczegol- 
nych. krajów namiestników, którzy za 
swej strony mianować będą prenijerów 
krajowych. Nominacja innych członków 
gabinetów krajowych dokonywana bę- 
dzie przez premjera na wniosek odnoś- 
nych sejmów. | ' 

Wyjątek przewidziany jest dla Prus, 
gdzie atrybucje namiestnika przejąć ma 
osobiście kanclerz Rzeszy. 

W kołach politycznych wymieniają 
jako kandydata na premjera pruskiego mi 
nistra Goeringa i wice-kanclerza Papena. 

DR. SCHACHT O POLITYCE FINAN- 
SOWEJ RZESZY. 

BERLIN. PAT. — Na odbytem w pią- 
tek walnem zebraniu Banku Rzeszy pre- 
zes Banku dr. Schacht wygłosił mowę, 
w której przedstawił zadania polityki baa 
kowej, finansowej i gospodarczej. Mię- 
dzy innemi dr. Schacht podkreślił, że 
Niemcy będą musiały w każdej sytuacji 

uznać swe zobowiązania handlowe wobec 

zagranicy która jednak zrozumieć powin- 

'na, że wysyłanie większych sum z kraju 
zależy od obrotów handlowych z zagra- 

nicą. — Ze szczególnym naciskiem dr. 

Schacht podkreślił, że głównym celem 

krajów związkowych 
Banku Rzeszy jest utrzymanie wartości 
marki niemieckiej. 

ZABURZENIA .W LIMBURGU. 
BERLIN. PAT. — W Limburgu, powiato- 

wem mieście regencji wiesbadeńskiej, doszło 
wczoraj do zaburzeń. Tłum, podżegany przez 
agitatorów, wtargnął do ratusza i wymógł ustą 
pienie prezesa rady miejskiej i burmistrza. Na- 
stępnie manifestanci wdarli się do gmachu za- 
rządu powiatowego, poniszczyli urządzenia biu 
rowe i wypędzili z biur urzędników. Zaatako- 
wany landrat schronił się pod opiekę policji. — 
Zkołei tłum opanował gmachy urzędu skarbo- 
wego i kasy chorych, skąd wypędzono dyrek- 
cję. Wezwana policja z trudem wyparła napast 
ników i przywróciła spokój, aresztując przywód 
ców zaburzeń. 

ARESZTOWANIE WSPÓLNIKA van der 
LUEBBEGO. 

BERLIN. PAT. — W Plauen policja aresz- 
towała osobnika, podejrzanego o to, że bezpo- 
średnio przed zamachem na Reichstag ukrywał 
w swem mieszkaniu sprawcę podpalenia van 
der Luebbego. 

BERLIN. PAT. — Narodowo - socjalisty- 
czne organizacje lekarzy oraz prawników we 
Frankonji ogłosity oświadczenie, domagające się 
zupełnego wyrugowania żydów z wolnych za- 
wodów. 

USUNIĘCIE POMNIKA EBERTA. 
BERLIN. PAT. — We Frankiurcie nad Me- 

nem usunięty został pomnik, wzniesiony swego 

niezrozumialego, Fniesienie postanowień Konstytucji Wejmarskiej w zakresie autonomii 

czasu przez miasto ku czci pierwszego prezy- 
denta Rzeszy Eberta. Na miejscu usuniętego 
pomnika zatknięto na piedestale sztandar biało- 
czarno-czerwony. 

ŻYDZI NIEMIECCY UCHODZĄ DO 
HOLANDJI. 

ESSEN. PAT. — „General Anzeiger“ do- 
nosi z Holandji, że daje się tam zauważyć ma- 
sowy napływ żydów z Niemiec Pociągi na gra- 
uicy niemiecko - holenderskiej przepełnione są 
uchodźcami. Na dworcach granicznych czynne 
są specjalnie utworzone komitety, które rozta- 
czają opiekę nad uchodźcami. — Żydzi nie- 
mieccy osiedlają się przeważnie w większych 
miastach holenderskich. W samym Amsterda- 
mie, jak donosi prasa holenderska — osiedliło 
się dotychczas przeszło tysiąc żydów, przyby- 
łych w ostatnich dniach z Niemiec. 
Zderzenie się samolotów w powietrzu 

PRENN PRZENOSI SIĘ DO POLSKI. 

BERLIN. PAT. Po przeprowadzonej 

czystce w: boksie, polegającej na. wyelimi- 

nowaniu żydów, z wszystkich ongamizacyj 

bokserskich, obecnie hitlerowiey przepro- 

wadzają selekcję ® му innych gałęziach — 

sporlłu, (W związku z tem prasa domosi 

że słynny temisista milemieckij Daniel Prenn 

będący z pochodzenia polskim żydem, prze 
moSsi się na stałe do Polski gdzie mieszka 
jego rodzima. 

  

Dyrektor Hilchen zawieszony w urzędowaniu 
WARSZAWA. (itel. wł). Od dłuższego 

czasu ma łamach niektórych dzienników; — 
prowadzona była kampanja przeciwiko dy- 
rektowewii Departamentu  Momskiego w 
Min, P. i Handlu p. Felilksowi  Hilehenlo- 
mi.  Ostiatnlio szereg osób i firm przemy- 
słowtych wystąpiło ze skargą na działalność 
p. Hildhena do prokuratury w Gdynii 
Gdy: doszło о Чет do wiladomości p. Hiil- 

Wiosna w Japonii 
z     

Na zdjęciu naszem widzimy fragment parku w Tokjo, do którego budząca się wiosna zwabia 
codziennie tysiące dzieci. 

Katastrofa „Acronu“ 
Wszyscy teraz narzekają na sterowce. 

Admirat, czy inny szef lotnictwa, uwaža 
sobie za punkt honoru oświadczyć w wy- 
wiadach prasowych, że admiralicja posta 
nawia raz na zawsze zrezygnować z bu- 

dowy sterowców. Tak powiedziano \№ Ар- 

glji po katastrofie „R—101*, tak powie- 
dziano teraz w Ameryce po katastrofie 
„Acronu*. Teraz już wszyscy wiedzą, że 
sterowce są nic nie warte, że kosztują mil- 
jony, a dają minimum bezpieczeństwa. Że 
nie mogą się równać z płatowcami, że je- 
den myśliwski aeroplan, zaopatrzony w 
bomby wybuchowe i zapalne, zniszczyć 
może w ciągu kilku sekund najpotężniej- 
szy sterowiec. Że te „propagandowe cy- 
gara”, jak je anglicy nazywają, otoczone 
być muszą z reguły tlotyllą samolotów, bo 
inaczej grozi im niechybna zguba na woj- 
unie, że wreszcie sterowiec przedstawia cu- 
downie pewny cel dla artylerji, a niemiec- 
kie Zeppeliny zawsze czuły się bezpiecz- 
nie jedynie... w hangarach Fridrichshafen. 

Ponoć Francja zaczęła budowę sterow 
ców jeszcze przed wojną, typu „Patria“, 
ale zaniechała ze względu na ich „kru- 
chość''. Anglja posiadała sterowce małego 

typu, t. zw. półsztywne. Oddawały one u- 
sługi admiralicji brytyjskiej, strzegąc ран- 
cerniki nawodne i wypatrując niemieckie 
łodzie podwodne. Prócz tego małe sterow- 
ce eskortowały tlotę handlową. Wiadomo 
bowiem, że z góry wszystko się lepiej wi- 
dzi niż z ziemi. Widzi się daleko wgłąb 
powierzchni wodnej! — Sterowce wielki. 
go typu posiadały tylko Niemcy. Słynne 
na świat cały Zeppeliny. — I teraz, po 15 
latach od zakończenia wojny, mówi się 
dopiero o niecelowości *wielkich sterow- 
ców i o tem, że „Zeppeliny** pękały jak 
bańki mydlane i że czuły się bezpiecznie 
tylko w hangarach Friedrichshafen... . 

Dlaczego więc, właśnie po wojnie i 
Anglja i Ameryka rozpoczęły budowę wie: 
kich sterowców?, dlaczego, jeżeli pę* 
kały jak bańki mydłane?... Myć może, ż» 
objęci okupacją niemiecką, nic o tych ka- 
tastrofach nie mogliśmy wyczytać w prze 
cenzurowanej wojennemi ołówkami pra- 
sie niemieckiej, Ale ci, co wojnę przesie- 
dzieli w Paryżu i Londynie opowiadaj.; 
więcej o strachu przed nocnem bombar- 
dowaniem Zeppelinów. O zagasłych wszę 
dzie światłach, o syrenach ostrzegaw- 

czych, © piwnicach, do których chowała 
się ludność. Panikę tę wywoływały jedy- 
nie sterowce, a nie aeroplany, których 
raidy nocne nie były wogóle praktykowa 
ne. — W roku 18-tym „Berliner Illust- 
rierte Zeitung“ produkowała specjalny 
barometr, rozpowszechniony w Londynie: 
ponieważ raidy Zeppelinów odbywały się 
regularnie, a system przerwany być mógł 
tylko pewnemi zmianami atmosferyczne 
mi, przeto barometr, miast wskazywać 
przepowiednie pogody,  przepowiadał 
przybycie lub nieprzybycie Zeppelina. 
W tych czasach przepowiednie tego ro- 
dzaju bardziej interesowały mieszkańców 
stolicy Wielkiej Brytanji. — Mimo świet- 
nej rozbudowy floty powietrznej, mimo 
udoskonaleń artylerji, mimo wszystkich 
środków obronnych i zaradczych, Zeppe 
liny do końca wojny pozostały upiorem 
największych stolic świata i koalicji. 

Czemże w takim razie tłumaczyć no- 
toryczne katastrofy wielkich sterowców * 
Być może w konstrukcji ich kryje się ja- 
kowaś wada, jakiś feler niedostrzegalny, 
nawet dla fachowca. Sterowiec generała 
Nobile, też nie zapisał chlubnej karty w 
historji awjacji włoskiej, a jednak, —nie 
słyszeliśmy ostatnio o żadnej katastroiie 
najdoskonalszego statku powietrznego 
„Graf Zeppelin'*. — Może Niemcy nadal 
posiadają wyłączność tajemnicy? 

chena zwrócił się om! ido Miinistina Prze- 

mysłu i Hiandjiu z prośbą wszczęcia prze- 
ciwiko niemu postępowania dyscyplinarme- 
go. Minister. Przemysłu il Hiandlu przy- 
czymiił się ho prośby p. Hilchena i zawie- 

sił go w czymmościach zarządzając jedmo- 
cześnie wszczęcie dochodzenia: dyscypli- 

narnego. 
— — — -000 

NAGRODY ZA AFISZ P. O. S. 

W Instyftucie (Propagandy Sztuki w 
Warszaulie odbył się sąd konkursowy nad 
pracami, nadesłanemi mia konkurs, rozpi- 

salniy przez państwowy Umząd  Wiychowia- 
nia Fizyczaego co do priojpagandowego a- 
fisza. Państwiowiej Odznaki Sportowej. W! 
skład sądu wchodzili: prof. Skoczylas, — 
prof. Bałtłomiejczyłk, prof. Zamorski ii po- 
rucznik Fedorowicz. 

'Pienwsze dwie nagrody po 250 zł. zdo- 
były dwie prace: 1) p. Świłałło 2) wspólna 
praca prof. Kionanskiego i Tadeusza Grio- 
mowskiego. Drugą niagrodę złotych 200 — 
przyzmamo ip. Lipskiemu. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. W 26-tym 

dniu ciągnienia 5-tej kl. 26 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze wy 
grane padły na numery następujące: 

50 tysięcy złotych 68.732, 

10 tysięcy złotych: 72.167, 118.195. 

5.tysięcy złotych: 47.197, 60.677, 
93.198. 

Fabryki w Friedrichshaien miały być 
na mocy traktatów zniszczone, a Nieni- 
com zabroniono. fabrykacji Zeppelinów. 
Czy ten artykuł, wstawiony do paktów, 
dowodzi również  „„kruchliwości* tej 
broni? Raczej przeciwnie. — Ale wróć- 
my do katastrofy „Acronu*. Zmontowany 
był na zamówienie Ameryki właśnie w 
tabrykach Friedrichshaten, którym w ten 
sposób przedłużono żywot, a następnie 
zezwolono i Niemcom na tabrykację cy- 
wilnych sterowców. 

„Acron* miał być najbardziej bezpie- 
cznym balonem. Wnętrze jego wypełnił 
nie, palny wodór, będący w powszechnym 
użyciu, a niepalny gaz „hel“. Bardzo dro- 
gi i dobywany wyłącznie w Ameryce. 
Załodze przeto nie groziło niebezpieczeń- 
stwo spalenia żywcem w razie katastru” 
iy. — Śledztwo prowadzone celem wy- 
krycia przyczyn katastrofy  „Ącronu“, 
skłania się ku hypotezie, że balon wpadł 
w wir powietrzny, powstały naskutek 
zderzenia dwu burz, idących sobie na- 
przeciw. Wir ten rzekomo miał rzucić ste 
rowcem wdół i pchnąć go do oceanu. — 
Hypoteza, mająca wszelkie dane rzeczy- 
wistości, o ile oczywiście napór powie- 

trza z góry w dół był dostatecznie silny. 

Nie potrzebował być jednak fantastycznie 

ogromny. Nie. Konstrukcja sterowców о- 

piera się zupełnie na innych zasadach, niż 

waniami żydów i morderstwami politycznemi, 
dokonywanemi obecnie w Niemczech, zwraca 
się do rządu o interwencję dypłomatyczną u 
rządu niemieckiego, by zaniechano prześlado- 
wań, niegodnych cywilizowanego narodu. 

PRASA AMERYKAŃSKA W OBRONIE 
ŻYDÓW. 

NOWY YORK. PAT. — Prasa ameryka:ń- 
ska nie przestaje omawiać gwałtów antysemic- 
kich w Niemczech. „Evening Post* pisze, że 
Hitler ogłosił bojkot żydów-lekarzy, prawników 
studentów, kupców i dzieci. Kapitalne to głup- 
stwo strzelił on właśnie w chwili najmniej od- 
powiedniej. Opinja publiczna świata łudziła się, 
że wiadomości o gwałtach antyżydowskich by- 
ły przesadzone. Jedyną rzeczą, którą Hitler po- 
winien był uczynić, ażeby Niemcom przywrócić 
dobre imię, było położenie kresu gwałtom. Za- 
miast tego— powtarza on zbrodnie, właśnie w 
tej chwili, o które był oskarżony. Czyżby w 
ten sposób próbował dowieść, że tych zbrodni 
nie popełnił? — „Boże miej litość nad Niemca- 
mi* — których rząd znajduje się w takich rę- 
kach kończy dziennik. 

„New York Times“ pisze: Cały program 
Hitlera jest tak okrutny i nierozsądny, że wy- 
daje się nieprawdopodobny. Rozbudzone zosta- 
ły uczucia, które sięgają daleko poza granice 
polityczne i definicje rasowe. Rząd niemiecki 
nie może zmusić obywateli innych państw do 
milczenia wobec gwałtów, popełnianych w 
Niemczech wobec ludzi nauki i wobec ideałów 
nowożytnego państwa. Gdyby zagranica mil- 
czała, kamienie wołałaby o pomstę do nieba— 
Hitler może robić co chce z Niemcami, ałe po- 
za granicami Niemiec „pokazy" jego nie mają 
znaczenia. Nie może on zdusić głębokich ludz- 
kich instynktów cywilizowanych społeczeństw". 

BERLIN ZABIEGA O ZŁAGODZENIE 
OBURZENIA W AMERYCE. 

NOWY YORK. PAT. — Według prasy u0- 
wojorskiej, nie ustaje presja ze strony Niemiec 
na opinję publiczną w Ameryce, celem złago- 
dzenia oburzenia na gwałty hitlerowców. 

Były kronprinc wystosował przydługi tele- 
gram do znanego niemiecko - amerykańskiego 
pisarza Sylwestra Viedecka, zaprzeczając anty- 
żydowskim okrucieństwom. 

Podobne kablogramy do wysokiej hierur- 
chji katolickiej w Stanach Zjednoczonych wy- 
słali czionkowie rządu Hitlera — von Papen i 
von Neurath. Prezydent Carneggi Endowment 
for International Peace dr. Butler otrzymał ana- 
logiczny kablogram od dr. Jaeckha, prezydenta 
Deutsche Hochschule fuer Politik i od dr. Bevr- 
linga, dyrektora amerykańskiego instytutu w 
Berlinie. Rabini tutejsi otrzymali także podobne 
zaprzeczenie od rabinów z Niemec, które jedna 
kowoż uważane są za wymuszone pogróżkami 
hitlerowców. 

W celu zwałczania kampanji hitierowców, 
kongres żydowski w Ameryce wyłonił biuro 
propagandy. Tysiące dolarów wpływają со- 
dziennie do kas tego biura, na czele którego 
stoi dr. Margoshes, redaktor żydowskiego dzien 
nika „The Day“. 

* * 

PRAGA. PAT. — Odbył się tu wiec ży- 
dowski w sprawie prześladowania Żydów 
przez rząd Hitlera. Przemawiali wybitni przed- 
stawiciele żydostwa czeskosłowackiego.— Koło 
Legjonistów Polskich z Wojny Światowej po- 
chodzenia żydowskiego opublikowało odezwę, 
w której wzywa wszystkich Żydów czeskosło- 
wackich do wzięcia udziału w akcji przeciw 
terrorowi w Niemczech. W dalszym ciągu о- 
dezwa wzywa Żydów, by nie używali języka 
niemieckiego i by nie posyłali swych dzieci do 
szkół niemieckich jako do szkół nieprzyjaciół 
Żydostwa. 

* 

W WIRZE STOLICY 
Batory, Jagiełło, Kazimierz Wielki — azyta 

się o tem, jak o bajce, czy oni naprawdę ist- 

nieli A jednak to wcale nie dawno było. 
Rómmlowie, to znana puikownikowska ro- 

dzina, mają w biurku papiery od Matiasa Rora 

mla począwszy. Ten Matias Rómmel przybył z 
Anglji do Rygi na samym początku XIV-go wie 

ku, akurat wtedy, gdy w Polsce Łokietek uja- 

dał się o tron, otóż dzisiejsi bracia Rómmei są 
równo trzynastem pokoleniem w prostej linii 
od tego Matiasa. Sześć stuleci — 13 pokolei: 

Między średniowiecznym, dzikawym  conteni- 

porainem Łokietka, a chlubą naszej współcze- 
snej kawalerji stoi tylkc 11 ludzi. Gdyby usta- 

wić te 13 pokoleń w rząd — jakby to 

mało, jak blisko. 

Słuchać opowiadań dziadka jest zjawiskiem 

całkiem normalnem. Wystarczyłoby, by cztere 'В 

dziadków Rómmlów powtórzyło swym wnukom 

jakieś historje z czasów Łokietka, by dzisiejm 
Rómmiowie mieli ustne wiadomości o tych ni- 

by odległych czasach. Cztery razy tylko po- 

wtórzyć! Ojciec nie opowiada synowi, co usły- 

szał od dziadka, — dopiero zwierza się wnuka- 

wi, w ten sposób anegdoty z przed sześciu 

wiekow, doszłyby do nas Świeże, niespaczone.. 

Kościuszko, ostatni rozbiór — ach jak to 

dawno było! Ale gdy mi 60-letni pan mówi: 

gdy miałem 10 lat mój dziadek często mi opo- 
wiadał, jak jego matka chowała się do piwn- 

cy podczas oblężenia Warszawy w 1794 r., jak 

rodzice nie pozwalali jej biegać po ulicach i 

zbierać kule jak to czyniły inne dzieci... 

Wcale to nie było tak dawno. Karol. 

  

byio 

Z Ekwadoru 

  

Na zdjęciu naszem widzimy grupę miejsco 
wych Indjan, należących do plemienia Otava- 
lo, przybranych w charakterystyczne opończe. 
Ozdobę tych Indjan stanowią m. in. długie 
warkocze. 

Mord polityczny czy zemsta konkurenta 
WIEDEŃ. PAT. Według iniormacyj 

dzienników wiedeńskich, w miejscowości Va- 
duz w księstwie Lichtenstein 7 młodych ludzi, 
przypuszczalnie studentów niemieckich, dokona 
io napadu na byłych dyrektorów berlińskich 
teatrów Alireda i Fritza Rotterów, którzy po u- 
cieczce z Berlina, osiedlili się w księstwie Lich- 
tenstein. Alireda Rottera i jego małżonkę za- 
mordowano. 

Fritz Rotter i towarzysząca mu pani Wolit 
są ciężko ranni. jak wynika z dochodzeń, 
sprawcy napadu zamierzali pierwotnie porwać 
obu dyrektorów i uprowadzić ich do Niemiec. 
Zbrodniarze po dokonaniu morderstwa uciekli 
samochodem przez granicę austrjacką. Władze 
austrjackie zdołały ich jednak zatrzymać i are- 
sztowac. 

WIEDEN. PAT. — Dzienniki donoszą 0 a- 
resztowaniu w miejscowości Goetzis 5 spraw- 

ców napadu na braci Rotterów w Vaduz, w 
księstwie Lichtenstein. Przy aresztowanych zna 
leziono szprycę z trucizną, 7 ampułek z chio- 
roformem i dwa pistolety gazowe. Aresztowani 
przekazani zostali sądowi krajowemu w Feld- 
kirch. 

w śledztwie zeznali oni, że nie strzelali do 
braci Rotterów z rewolwerów, lecz chcieli tyl- 
ko z motywów patrjotycznych zachloroformo- 
wać ich i przewieźć do Niemiec, gdzie władze 
niemieckie wyznaczyły 50 tysięcy mk. za ich 
dostarczenie. Rotterowie bronili się przed pot- 
waniem i w wałce, jaka się wywiązała, ponie- 
Śli śmierć Alfred Rotter i jego żona Gertruda, 
zaś brat jego Fryderyk poranił się nieco. Obok 
5 studentów niemieckich aresztowany został ró 
wnież dyrektor Schedler pod zarzutem współu- 
działu w napadzie, Schedler namawiał Rotterów 
do ucieczki, w czasie której dokonano na nich 
napadu. 

Echa napadu na fińskiego atache w Warszawie 
WARSZAWA. PAT. W dpiu. dzisiej- 

szym w; Sądzie Okręgowym w Warszawie 

zapadł wymok przeciiwiko sprawieom zuch- 
wiałego miajpadu rabunikiowiego ma pułkowni- 

ka armji fińskiej Swansona. 

Na mocy wywoku tego Pachowski Zy- 

naszych dziecinnych baloników, rwących 
się z nitki ku górze. Sterowiec nie wyry- 
wa w powietrze jak zwarjowany, nieko- 
niecznie powinien być „lżejszy od powie: 
trza”, wystarczy, że nie jest cięższy niż 
wyparty przezeń obszar powietrza. Wraz 
z obciążeniem jest albo równy ciężarem 
otaczającemu go powietrzu, albo tylko 
nieznacznie lżejszy. W ten sposób mini- 
malna siła może spowodować ruch ku 
górze, w kierunku poziomym, lub w dół. 
Tą siłą są maszyny, jak w aeroplanach, 
zaopatrzone w Śmigła. Prócz tego istnie- 
ją specjalne balasty i rezerwoary z wodą. 
Przepompowywanie wody z jednego kot 
ca sterowca w drugi, może unosić jego 
dziób, lub skierowywać do ziemi. Konst- 
rukcja sterowca polega na sprofilowa- 
nych prętach duraluminjowych, obciągnię 
tych kilkuwarstwowem płótnem nagumo- 
wanem. Istnieją prócz tego powłoki cai- 

kowicie aluminjowe. Wadą sterowców są 

jego ogromne stery i wielka płaszczyzna, 
wystawiona *na działanie wiatru. Burza 

może z łatwością połamać stery. Walka 
zaś sterowca z burzą, polega na zmaga- 
niu dwóch sił: propelery maszyn przeciw 
stawiają się sile wiatru, Wnętrze wypeł- 
nione gazem jest materją w danym wy- 
padku neutralną. 

W takiej mniej więcej sytuacji znajdo- 
wał się amerykański „Acron*, gdy go na 

gmnunt Czubak: Józef ii Jezierski Stefan! — 

skazani zostalii każdy na 4 lata więzienia 

z pozbawieniem praw obywatelskich, Da- 

lej Wnorowski ii Sosinowski — każdy na 
2 i pół roku, 2 inniych oskarżonych uniewtn 

niono z powodu braku dowodów: winy. 
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oceanie Atlantyckim zastała straszliwa 
burza. Prąd powietrza pchał go ku doło- 
wi. Ażeby wyzyskać potencję gazu, wy- 
rzucono wszelkie balasty, puszczono w 
ruch wszystkie maszyny. Może się wznie 
sie ku górze... Ale zaradzić już było nie- 
sposób. Ponoć wielki deszcz utrudnia: 
akcję, a masy spadającej wody, pchały 
go coraz niżej. Niebawem też został por- 
wany przez fale. Wtedy umilkł rozpacz- 
liwy ryk pięciu motorów Maybacha, ka- 
żdy po 560 HP. Olbrzym poddał się, 0! - 
brzym długości 239 metrów, objętość 
184 tysięcy metrów kubicznych gazu po- 
grążyły się w wodzie. Niemiecki statek, 
znajdujący się w pobliżu pośpieszył na 

ratunek, ale zdołano uratować zaledwie 

czterech rozbitków. 
Do jak olbrzymich sukcesów doszła 

technika ludzka w ostatniem ćwierćwie- 
czu! „Acrón* robił normalnie 130 kilo- 
metrów na godzinę. Gdy pracowało zale- 

dwie 75 procent motorów, zdolny był do 
przebycia 17 tysięcy kilometrów w ciągi: 
ośmiu dni, bez opuszczania się na ziemię, 

był największym statkiem powietrznym 
na kuli ziemskiej. Ale zginął. 

Jakże nieopanowane są jeszcze ży- 
wioły tej kuli ziemskiej... aż. 

ski ! 
——



' Uprawa lnu i konopi na włókno 
i nasiona przez większą własność 

b „
ań

 

Ułarł się, zresztą z pewnych względów słu 
szny, pogląd, że len i konopie są rošlinani 

nadającemi się dla mniejszego rolnika. 

Te, že mniejsza własność utrzymała upra- 

wę lnu i konopi tam, gdzie większa dawno 

już te uprawy zarzuciła, tłumaczy się olbrzy- 

mią pracochłonnością tych roślin, a przede- 
wszystkiem niezmiernie kłopotliwa i wymaga- 
jącą dużej ilości pracy wyprawą słomy Iniancį 

i komopnej na włókno. Stąd też większe fol- 
warczne gospodarstwa środkowej, południowej, 

a nawet i zachodniej Polski, gdy przystępo- 

wały do uprawy Inu, to uprawa ta polegala 

wyłącznie na produkcji słomy i ziarna. Nato- 
miast wyprawą słomy na włókno zajmowały 

się krajowe, bądź nawet zagraniczne specja!- 

ne zakłady roszarnicze i międlarnie mecia- 

niczne. Z chwilą, gdy roszarnictwo i mecha- 

niczna obróbka Inu przestały się opłacać, za- 

pasy wyprodukowanej przez rolnika słomy Inia- 

nej pozostały bez nabywców. . 

Sztuczne roszarnictwo, jakkolwiek może 

dać włókno znacznie lepszej jakości, niż pry- 

mitywne sposoby naturalnego roszenia na Zie- 

mi, bądź w dołach, jest jednakże kosztowne. 

Prócz transportu słomy lnianej dochodzą ko- 

szty roszenia, amortyzacja urządzeń roszariu- 

czych, opłata fachowca — roszarnika, koszt 

kapitału potrzebnego do zakupu słomy i t.d. 

Mechaniczne międlarnie i trzepalnie dają w 

wielu wypadkach lepsze włókno, niż ręczna 

prymitywna obróbka, często grzesząca niedo- 

kładnością, powiększająca wagę włókna i об- 

niżająca jednocześnie jego jakość — jakkolwiek 

kilkakrotnie, albo i więcej, zwiększa wydaj- 

ność pracy człowieka. > 

Mechaniczna obróbka Inu i konopi jest 

droga. Nawet w Belgji, kraju może najbardziej 

zmechanizowanym, znającym wartość maszy- 

ny i mającym tanie maszyny i drogiego ro- 

botnika — ręczna obróbka Inu (trzepanie) nie 

została usunięta, nawet w okresie b. wysokiej 

konjunktury na włókno. To samo da się po- 

wiedzieć o przeróbce włókna konopi we Wło- 

szech. W Belgji na kołach flamandzkich dotąd 

przerabia się 3/4 całego Inu. da 

° ° Różnica między kosztem obróbki mecha- 

nicznej i ręcznej u nas jest duża. Koszt urzą- 

dzeń i wypływający stąd koszt kapitału i 

amortyzacji, ubezpieczenia, podatki i szereg 

innych kosztów, związanych z pracą zakładu 

przemysłowego, znacznie tę rozpiętość powię- 

ksza, szczególnie w dobie obecnej. 

Rozpiętość między kosztami sztucznego ro- 

szarnictwa a naturalnego, jest jeszcze większa, 

niż między kosztem mechanicznej i ręcznej 

obróbki roszonej słomy lnianej i konopnej, 

stąd też pewna mechanizacja procesu wypra- 

wy lnu i konopi, z chwilą, gdy konjunktura 

na łen poprawia się, może mieć miejsce, na- 

tomiast jeszcze bardzo dalecy jesteśmy od opła- 

calności sztucznego roszenia. 
- Te znaczy, postępując w dziedzinie obrót- 

ki lnu i konopi naprzód, będziemy musieli 

przedewszystkiem ulepszać mechaniczną obrót 

kę, mie wprowadzając narazie drogich automa- 

tów, lecz koła belgijskie i kilkowalcowe mię- 

dłarki. 
Jednakże, w chwili obecnej, może się spoi- 

kać z zupełnie słusznym zarzutem, że gospo- 

darstwa fołwarczne nie są w stanie wprowa- 

dzić żadnej inwestycji nawet kosztującej cho- 
ciaż tysiąc złotych. Mogę spotkać się z zarzu- 

tem, że wyprawa słomy lnianej i konopnej na 
włókno, ze względu na dużą ilość robocizny i 
środków potrzebnych na jej opłacenie, wogóle 
jest niemożliwą dla folwarcznych gospodarstw. 

W tym wypadku pozostaje jeszcze jedno 
wyjście. Nie twierdzę, że da się ono zrealizo- 

wać wszędzie, lecz tam, gdzie okoliczne wsie 
i chałupnicy nie posiadają w tej chwili pracy, 

nie zapomnieli uprawy i wyprawy Inu, da się 
łatwa wyprodukowaną słomę lnianą oddać im 
do odziarnienia, wyroszenia, wymiędlenia i 
wytrzepania. Tam, gdzie zaufanie skutkiem wie 
loletniej pracy istnieje między folwarkiem a 
wsią, ryzyko, że len nie wróci do właściciela 

jest b. małe. Zapłatą za wyprawę lnu może być 

włókno, tak cenny dla mniejszej własności su- 

rowiec, dający pracę w długie zimowe wieczo 

ry i budujący podstawy przemysłu ludowego. 
Właściciel, oddający słomę do wyroszenia i 
mechanicznej obróbki, otrzymuje pewną część 
włókna, np. połowę, bez nakładu pracy i ka- 
pitału. : 

W roku biežącym 1 ha Inu dawał przecięt 

nie około 5 q. nasion (był zły rok na nasiona) 
i okolo 300 kg. trzepanego włókna z ha, nie 

licząc pakuł. Cena na nasiona waha się od 34 
do 40 zł. za q., a cena włókna trzepanego od 
1,25 — 150 za klg. w zależności od jego ja- 
kości. : 

Jeden hektar Inu pochłania łącznie z uprawąi 
wyprawą około 120 dni pracy. Po odrzuceniu 
2 q. na nasiona, otrzymamy dochód brutto z 1 
ha około 500 zł. 

W tym roku, naskutek intensywnych zaki- 

pów rządowych, len stał się kulturą zupełnie 
dze opłacającą się. Co rok bieżący przynie- 
sie? 

Nastawianie się na surowce «rajowe trwa 
w dalszym ciągu. Ministerstwo Spraw Wojsko- 

„wych prowadzi prym. W roku bieżącym każ- 
dy żołnierz otrzyma z bawełny tylko podszew- 

kę i flanelę — reszta będzie z naszego Inu. 
Monopol solny przechodzi na worki Iniane. Wie 
ziennictwo nie używa zupełnie bawełny. Kasy 
Chorych i szpitale stosują już watę Inianą, za 
miast bawełnianej. Lada dzień cukier zaczniemy- 
pkować w workach Inianych i konopnych i 
jest rozwiązaną kwestja przejścia na opako- 
wanie nawozów sztucznych i niegryzących, w 
workach Inianych i konopnych. 

Jeżeli do tego dodamy usilną propagandę 
za używaniem Inianych wyrobów na wsi i w 
mieście, to stanie się jasnem, że zbyt na włók- 
no lniane i konopne będzie zapewniony. - 

Poza włóknem, len daje  siemię. Non 
Inianych w ciągu dwóch ubiegłych lat sprowa- 
dzaliśmy corocznie po 120.000 q. Od jesieni z0- 
stanie wprowadzone cło (nowa taryfa celna) 
20 zł. od 100 kig. Jest to wskazówką, że dą- 
żymy do samowystarczalności w tej dziedzinie 
i gwarancją, że wyprodukowane nasiona znaj-. 
dą zbyt. Coprawda stawka ta posiada omó- 
wienie: „za pozwoleniem Min. Skarbu za cieni 
ulgowem 5 zł.”, lecz trzeba mieć nadzieję, że 
Main. Rolnictwa i organizacje rolnicze będą 

tego postulatu bronić, a Ministerstwo Skarbu 
nie będzie wydawać zwolnień od pełnego cła. 

oro obowiązują cła na żyto i pszenicę, a 
$ tem premjujemy eksport zbóż, czyż mo- 
a wpuszczać nasiona lniane 

Mimo tych wszystkich zarządzeń, trudno 
będzie zapewnić Bardzo wysoką o dkość dla 
ubrąwy Inu i konopi, a w związku z tem, sze- 
se propagować instalowanie już w tym ro- 

Nie gządzeń do międlenia i trzepania włókna. 
e znaczy bym odmawiał gospodarstwom, któ 

Te zasieją Ien į i ić į postawi E potrafią go wyrosić, by nie 
TUSZARE międlarki o 4 — 6 parach walców, po 

"2 kieratem względnie parową maszyn 
i nie zainstaj SĘ Al 

pełgiskień В ее оаОа ьст“д' (?‘Ё“’Гчіте‚ temu gospodarstwu, które 
įnce w Ažiedzinie Inu i konopi pracować, za- AMIE Eh jeżeli Posiada Środki i nie po- 

suje pożyczać, by włąśnie rozpoczęło ulejs- 
szenie wyprawy słomy Inianej i konopnej od zainstalowania tych niedrogich i prostych ma- 
Szyn. Wiem jednak, że nie wiele gospodarstw na to będzie mógło się zdobyć — główną 
przeszkodą obok gotówki będzie brak  facho- 
wych wiadomości. Dlatego też, dla tych £0- 
spodarstw, które pierwsze kroki w dziedzinie 

uprawy lnu i konopi będą stawiać — radzę, 
by zastosowały omówiony powyżej sposób 
przeróbki słomy na włókno, powierzając tę 
czynność sąsiadom, gospodarzom mniejszej wła- 
sności, którzy zachowali umiejętność wyprawy 
Inu i konopi. Oddając wyprodukowaną słomę 
do wyprawy „na część" bez ryzyka i wkładów, 
możemy przeprowadzić eksperyment na nie- 
dużym obszarze. « 

Gospodarstwo folwarczne naogół może pro 
dukować słomę Inianą i konopną lepszą niż 
drobna własność, gdyż trudno na wąskich, wiel 
skich zagonach uzyskać len wyrównany. 

Sposób oddawania słomy inianej do wy- 
prawy na połowę, jest często stosowany na na- 
szej północy. W podobny sposób stosuje się tam 
dalsza przeróbka włókna na przędzę i tkaniny. 
Wiejskie prządki biorą włókno trzepane, odda- 
jac połowę wytkanej tkaniny. Wojsko, monopol 
solny, fabryki nawozów sztucznych kupują wy- 
twory tej manufaktury”, która na naszym 
wschodzie coraz większego nabiera rozpędu. 

„Bieda jest matką wynalazków” i chociaż 
wynalazkiem nie jest ani len, ani konopie, to 
jednak dzięki biedzie zwróciliśmy na nie uwa- 
gę. Produkcję włókna musimy możliwie naj- 
szybcej rozwinąć, pamiętając, że posiadamy ja- 
ko rolnicy w tej dziedzinie niewyzyskane ma- 
żliwości. Wykorzystując je, nie będziemy zinu- 
szeni do premjowania eksportu; zwiększymy 
zużycie nawozów — zwiększymy wartość ogól- 
nej produkcji rolnictwa i kraju i zmniejszyimy 
bezrobocie rolnictwa, jeżeli je całkowicie nie 
zażegnamy. Musimy pamiętać, że od chwili uzy- 
skania niepodległości, sprowadziliśmy samyci: 
tylko surowców włókienniczych za zgórą czte- 
ry miljardy zotych. 

każ 2 J. Jagmin. 
Artykuł powyżej zamieszczony, drukowany 

w „Słowie” z dn. 17 marca r.b. z winy drukarni 
błędnie został przełamany i wskutek tego dru- 
kujemy go po raz drugi. Red 
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Miesięczn'k „ROLNICTWO* — marzec, 

wydawany z zasiłku Ministerstwa Rolnictwa i 
Reform Rolnych. 

W zeszycie tym zamieszczony jest artykuł 
kpt. Romana Sliwy p.t. „Soja, jej znaczenie, 
możliwości zużytkowania i uprawy w Polsce" 
oraz artykuł dr. Antoniego Żabko-Potapowicza 
p.t. „Nauka o społecznem gospodarstwie agrai* 
nem w Czechosłowacji". 

Dział „Konjunktury rołniczej”, „Kronika*, 
„Przegląd piśmiennictwa”, „Materjały statysty- 
czne” oraz „Dziennik Urzędowy M-stwa Rolai- 
ctwa i Reform Rolnych', uzupełniają treść ze- 
szytu, zawierającego 146 stron druku. 

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY — maczec. 
Na treść zeszytu składają się artykuły: H. Stras- 
burgiera — „Dlaczego i w jaki sposób dążą 
Niemcy do aneksji Pomorza *, A. Krzyżanow- 
skiego — „Pożyczka wewnętrzna”, W. Borowe- 
go — „Edward Porębowicz, jako krytyk i ja- 
ko badacz literatury polskiej”, K. W. Zawodziń 
skiego — „Porębowicz — poeta na tle swej 
epoki", Z. Rawity-Gawrońskiego — - „Teore- 
tyczne podstawy poglądów gospodarczych hitie 
ryzmu“, A. Szczepańskiego — ;,Amerykanizm*, 
Otto Forst-Bataglia — „Tajemnica krwi”, 
Doležala — „Masaryk w walce z Aerenthalem“, 
R. Dyboskiego — „Anglja, widziana oczyma hu- 
morysty“. 

RUCH CHARYTATYWNY — Nr. 4. Žywo 
redagowany przez Jura Leżeńskiego miesięcz- 
nik, poświęcony dobroczynności katolick ej, 
przynosi m. in. artykuły ks. dr. K. Kowalskiego 
— „Odrodzenie nasze w miłosierdziu” oraz ks. 
J. Gaworzewskiego — „Początki Tow. św. Win 
centego a Paulo". Pozatem szereg innych arty- 
kułów, oraz bogata kronika, uwzględniająca 
teren całej Polski. 
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KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI PHILIPSA 

ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU. 
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ileżrka 
DORR SR 
SOBOTA 

Dzia 8 

Djonizego 
jutro 

Palmowa 
ANET VS LOWA. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 6 kwietnia 1933 r. 

Ciśnienie Średnie: 756. 

Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najwyższa:: 4. 

Temperatura najniższa: —2. 
Opad w mm.: 4. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi:: chmurno, przelotne opady. 

PROGNOZA POGODY P.l.M.-s 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiar- 

kowanem. Po nocnych przymrozkach dniem 

znacznie ocieplenie. Słabe wiatry północno - 

zachodnie i zachodnie. 

® 

Wschėd sioūca g, 4,38 

Zschėd słońca g. 6,03 
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KOŚCIELNA 
— Rekolekcje oficerskie. Doroczne rekole- 

kcje wielkopostne dla p.p. Oficerów Garnizonu 

Wileńskiego i ich rodzin, odbędą się w r. b. 

w dnach 10, 11 i 12 kwietnia o godz. 7 wie- 

czorem w kaplicy Chrystusa Króla (obok ko- 

ścioła garnizonowego). Konferencje wygłosi ks. 

Jan Rzymełka, superjor ks. ks. Misjonarzy w 

Wilnie i b. wizytator Misjonarzy w Brazylji 

URZĘDOWA 

— AUDJENCJE U iP. WOJEWIODY. — 
MW dniu 7-.b. m. przybyńły: do p. wojewody 
Jaszezołtia następujące reprezentacje: Ra- 
«dy: wytmaniilowej Gminy żydowskiej w о- 
siobach rabina Rubinsztejna, dra Wyjgodz- 
Ikiego, łajwnika: Krfukia i p. Żuka, Zwiiązek 

Harcerstwia. _ Polskiego - reprezentowany 

pzez prof. Dziewiulskiiego, p. prezydento- 

wą Mialeszewską i komendanta chorągwi 

haricerskiej p. Grzesiałka. Delegacje Zw. 

POW w osobach pp. Nagónskiego i Riu- 
seka. 

MIEJSKA 

— DOTACJE MIEJSKTE. Na rzecz 

insftfytucyj dobroczymtych w: mieście, ma- 
gistrat wyasygmował 68 tys. zł. jako bez- 
zwwotną zapomogę na! miesiąc marzec. 

— POŽYCZKI NA RIEMONT DOMOW 
Komitet Rozbudowy: dokonał podziału po- 

siadłaniych funduszów mia remont  stajnych 
domów. Zaliwiierdzomio. 87 podań ma sumę 
52.200 ziłotydh. 

— BUDOWNICTWO DREWNIANE. 
W: dniiu 13 b. m. ioldbędzie się posiedzenie 

Komitetu Rozbudowy, ma któnrem  mozpa- 

irzome zostaną podania o pożyczki: ma bu- 

downietwio drewniane. 

— SKLEPY W NIEDZIELĘ PRZED- 
ŚWIĄTECZNĄ. Jutrio, jako w ostatnią 

niledziiellę przed! świętami sklepy w mieś- 

cie mogą być otwarte od godziny 1 do 6 
miecz. _ N/aiągu całego wielkiego Tygod- 
mia. hamdel w skilepaiih 
do godz. 9 miecz. przedłużony został 

— MUZEUM. POLICYJNE. | 

menkinia Policji mis mt. MS magów 
muzeum kryminologiijneę zaopaltrzone w 

liczne eksponaty. Sala pnzeznaczoma na 
muzeum służy ponadto do wykładów dla 

fumkejonanjuszów służęy śledczej, 

PHILIPS 

  

— ŠWIATEOZNA POMOO BEZRO- 
BOTNYM. Bezrobołkii sezonowey, pozba- 
wieni jakiejkolwiiek pomocy z uwagi ma 
święta otrzymają odpowiednie zapomogi 
które im pozwolą przetrwać do czasu roz- 
poczęcia projekliawianych robót  milosen- 
mych. 

WOJSKOWA „ 

— URLOPY W WOJSKU. Oddziały 
wojskowe szykują listy szeregowych, któ- 
rym z racjii śmliątt będą mdzielane kmót- 
kie urlopy. Urlopy obejmą jakinajwiększą 
liczbę żołnierzy i z tego powodu będą 
stosowane iw dwfu tumniusach. 

KOLEJOWA 

— PRZYSPIESZENIE BIEGU [POCLĄ - 
GÓW. . Władze ikolejowie lopracowują obe 
enie zmiany, jakie mają być zastosowainie 
z chwilą wprowadzenia letniego rozkła- 
du jazdy pociągów. 

Specjalny nacisk położono nia wprowa- 
dzeniie ruchu przez pociągi! przychodzą- 
ce do Wilna, szezególmiie dalekobieżne 
skrócą cokolwiek ezas przebiiegu. 

— POCIĄGI „W NIEZNANE*. Wła- 
dze Kolejowe zamyśłają umządzić kilka 
wycieczek turystycznych, wiedłług ulgowej 
tamyfy bez zgóry wiładomej marszruty. -— 

Imowacja wycieczek nastąpi w początku 
miacja, 

— ZWIĄZEK URZĘDNIKÓW KOLEJO 
WYCH W WILNIE. We wtorek 11-go 
kwietnia b. m. w lokalu własnym przy ul. 
Słowadkiiego Nir. 11 odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Informacyjne członków 
Koła Wileńskiego. 

Na zebranilu tem będą wygłoszone refe- 
wałty przez senatora pana Leona Lempkie- 
go i posła p. Wacława  Stępińskiego na 
temat „Zagadnienie pollittyczno - gospo- 
darcze" Ze względu na ważność tematów 
porządaniem jest _ jakmajlliczniejsze przy- błcie członków. IPoczątek o godz, 18-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Staraniem Związku Zaw. Rolników z 

Wyższem Wykształceniem w Wilnie odbędzie 
się w sobotę 8 b.m. w lokalu Tow. Organiza- 
cji i „Kółek Rolniczych (ul. Mickiewicza 28), 
zebranie dyskusyjne, na którem inż. Władysław 
Jamie > referat p.t.: „Rentowność me- 
joracyj rolnych w dobie obecnego kryzysu". 
Początek o godz. 17, wstęp ŚR zde mi- 
le widziani. 

_ — Zebranie towarzyskie Polaków Kowień- 
skich. — Dziś o godz. 20-tej w lokalu „Wilbi* 

ul. Zamkowa 3 m. 3 Związek Polaków Ziemi 
Kowieńskiej urządza zebranie towarzyskie Zw., 
na którem p. T. Nagurski wygłosi referat pt.: 
„Kłajpeda — Kowno Wilno*. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości-sympatyków 
50 gr., akad. 25 gr. Bezrobotni członkowie Zw. 
bezpłatnie. 

,  —W dniu 8 b.m. o godz. 19-ej odbędzie 
się w lokalu P.C.K. w Wilnie aj ul. TAE 
skiej 5, posiedzenie wileńskiego Komitetu Okię- 
gowego Polskiego Czerwonego Krzyža, a w dn. 
9 b.m. o godz. 13 w tymże lokalu — walne 
zgromadzenie okręgu. 

„Na posiedzeniach tych wezmą udział przy- 
byli z Warszawy przedstawiciele Zarządu Głó- 
wnego P. C. K. — p. sędzia Kozłowski i na- 
czelny dyrektor dr. Zakliński. 

—ZLO.P.P. Na odbywającym się 
kumsie informacyjnym LOPIP dla: referen- 
tów „włojskowych  stlamostiw: inspekitor ©К- 
ręgowy POK kpt. Muller wygłosił dzi- 
siaj dwugodzinny wykład io znaczenilu po- 
gotowia sanitarnego PCK podając zana- 
zem zalkres pracy i zadań Czerwonego 
Krzyża. 

— ODWOŁANIE „CZARNEJ KAWY* 
W KLUBIE SPOŁECZNYM. Z powodu 
choroby referenta p. posła prof. Ozumy 
zapowiedziama mia dzień dzisiejszy „czatrnia. 
kawa“ Klubu i лй ` Społecznego odbędzie się po 

RÓŻNE 

— PROF. HORBACZEWSKI PRZYBY- 

WA DO WILNA. W rozmowe z pnzedsta- 

wiieielami prasy kowieńskiej prof. Hior- 
baczewski zaznaczył, że zaraz ido W. Niocy @ 
opuściła Litwę fi uda się do: Wilna gdzie 

chee zamiieszkiać mia stałe. 

— HONORARJUM ADWOKACKIE. gi 
2 dniem 6 b. m, weszły w życie nowe prze 
pisy mówiące o wynagrodzeniu adwioka- 
tów za czymniości pnzez nich wykionywane. 

Minimum  wymagnodzeniia  mależnego 
adwickiatowi iokreślono ma 15 zł. w Spra- 
wich: zakończonych wyrokiem zaoczniym, 

ugodą strom, gdy (pozew został cofnięty: 
lub odrzucony. Za czynności! kumałtora, — 
symdyłka, zarządcy masy upadłościowej — 
lub nadzoney sądowego,  wylnagrodzeniie 
adwokatów miie może przekraczać 3 tys. zł. 
miesięcznie. 

— ZAKAZ WIWATOWIANIA. Jiuż o- 
beaniie składy apteczne i dnogerje wistrzy- 
miały stę ze sprzedażą detaliczną chloramu 
połłasowiego i imnych śŚnodków: 'wybucho- 
wych, które to środki służą do spomządza- 
mila w okresie swiąt żabek lub petard ek- 
sploadujących. Ziakaz strzelaniny i sprze- 
dažy wspomnilanych artykułów obowiązu- 
je do dnia 18 b. m. 

— MINIMUM TRANZAKCYJNE PRZE 
| MWIORÓW MŁYNARSKICH 1.200 kig. 

Do znaczniego zwiekszenia (obirotow ma Giei 
drile Zbożotwio - Dowiamowej i Lniarskiej w 
Wilnie przyczyni się mieziątpliwie naj; 
nowsze doniosłe dla. hamidlu zanząjdzenie 
władz giełdowych. 'Otio mia. mocy uchwia- 
ły Rady Giełdowej, wzatwiierdzonej już 
pnzez Ministerstwo Przemysłu i Hamdlu 
dopuszczono old dnlia 7 b. m. do :tramłzalk- 
cyj na maszej giełdzie przetwory miłymar- 
skile już od 1,200 kg. począwszy, czyli par- 
tjami o połowę mniejszemi miż dotąd. Do- 
tychczas bowiem dopuszczone do rejest- 
rowłamiia ma giełdzie minimum * tranzak= 
cyjne zaczynało się od! 2.500 kg. Zmie- 
miiająe stłosowmiy paragraf (5-ty) regula- 
minu Raida Giełdy! usizględniła przeciętny 
poziom tiranzakcyj przełiwowami młynar- 
skiiemi  stosowamy w naszym handlu. 

— WYMIANA. WIĘŹNIÓW Z SOWIE- i 
TAMI. (W drugiej połowie bież, miesiąca 
mają być wznowłione pertraktacje z wła- 
dzami sowiedkiemi w sprawie kolejnej 
wymiany więźniów politycznych. W а- 
zie dojśdia do ponozumienia z Sowietów 
wróciłoby 50 Polaków w tem 8 duchaw- 
mych. Е 

— (BAICZKI ZYIWINOSCTOWE DO RO- 
SJI Z racji zbliżających się świąt wiamo- 
gła się bardzo zmaczmie wysyłka paczek 
żywmościowych do Soiwiietów. 77 samegio 
Wiilinia odchodzi «codziennie kilkadziesiąt 
talkich paczek. 

Rownilež ekspedjowalne są. młasowio pa- 
czkii z macą nadesłame przez żydów dla 
kirewnych i modzin mamiieszkujących  stiale 
m Rosjłi, 

— Transporty mięsa do Sowietów. W dnin 
4 bm. odszedł do Sowietów pierwszy, próbny 
transport mięsa i tłuszczów, zakupiony u eks- 
porterów polskich, podczas niedawnej ich wi- 
zyty w Moskwie. 

Od przyjęcia tego transportu uzależniony 
jest dalszy eksport bitej nierogacizny na rynki 
iosyjskie. Towary wysłane pochodzą w cato- 
ści zpoza Wileńszczyzny. 

— ZWALCZANIE 'PRZEMYTNICTW:A 
"Wobec wzmożonego przemytnichwha bakia- 

1ji i tytomiów z Łotwy i Litwy czujność 
KOP i policji! talk nia granicy jak i w miie- 
ście została zmaczniie wzmożona. Wezoraj 
np. ujęto wi śnódmieściu dwóch przemytimi- 
ków wiiozących transport rodzynek. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 
8 b.m. o godz. 8 wiecz. „Cały dzień bez kłam 
stwa', po specjalnie zniżonych cenach od 30 
gr. do 1.00 zł. 

— W niedzielę o godz. 12 — premjera Ba- 
jeczki. W niedzielę, 9 kwietnia o godz. 12 w poł. 
premjera prześlicznej bajki dla dzieci „Czerwo- 
ny kapturek* ze śpiewami i tańcami, w reży- 
serji E. Glińskiego — z udziałem baletu p. Sa- 
winy-Dolskiej. Bojecznie kolorowe dekoracje— 
nowe kostjumy — doskonała gra artystów z 
F. Trapszówną na czele — dadzą całość, która 
zachwyci maleńką publiczność. 

— „Dziewczęta w mundurkach. W nie- 
dzielę 9 kwietnia o godz. 4 po poł. publiczność 
wileńska będzie miała ostatnią okazję zobacze- 
nia przebojowej sztuk Chrysty Winsloe „Dziew- 
częta w mundurkach*, w reżysetji d-ra Ronard 
Bujańskiego. Ceny propagandowe od 20 gr. 

— „Czerwona limuzyna”. W niedzielę 9 
b.m. wieczorem po raz piąty niezwykle intere- 
sująca sztuka Tadeusza Łopalewskiego „Czer: 
wona limuzyna”. ‚ 

— Premjera „Lekarza bezdomnego“, tak 
ze względu na samą sztukę, jak i autora, An- 

toniego Słonimskiego, którego „Murzyn war- 
szawski* odniósł w Wilnie niebywały. sukces 
artystyczny i kasowy, — zainteresuje z pew- 
nością wszystkich bywalców teatralnych. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie wy- 
stępy Elny Gistedt po cenach propagandowych. 
Dziś i jutro — znakomita artystka Elna Gi- 
stedt wystąpi w barwnej i pomysłowej rewji 
„Pociąg wiosenny" w otoczeniu wszystkich Sił 
artystycznych, oraz zespołu girls. Celem udo- 
stępnienia ostatnich występów Elny Gistedt ce- 
ny miejsc dziś i jutro wyznaczono propaga !- 
dowe. 

— „Wesoła wdówka” po cenach propagan- 

dowych w „Lutni”. Jutro, w niedzielę, ukaże się 

na przedstawieniu popołudniowem czarująca ope 

retka Lehara „Wesoła wdówka” z Elną Gistedt 

w roli tytułowej. Ceny miejsc PL 

— Pożegnalny w Elny Gistedt w „Lu- 
tni*. Znakomita Obi Elna Gistedt, której 

wielkim talentem zachwyca się całe Wilno, wy- 

stąpi po raz ostatni w poniedziałek w wytwor- 

nej komedji muzycznej Stolza „Peppina“. Jest 

to jedna z ostatnich kreacyj tej niezrównakej 

artystki. Ceny miejsc na pożegnalny występ 

wyznaczono minimalne od 30 gr. do 2,50 gr. 

— KONCERT: CHÓRU „ECHO*. W 
sobotę dnia: 8 kwiietniia. odbędzie się w Gim. 
mamjum im. Zygmumta Augusta koncert 
chóru „Echo* na wpisy (dla miezamożnych 
mezjniiów. 

Początek 'o godz. 19 miiłn. 30 . 
Bilety w cenie — 2 ii 1 złoty, wejściowe 

50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REW JA — Łzy dwudziestoletniej. 

HELIOS — Ojeowie i dzieci 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 

CASTNO — Romans Bianriicy 
PAN — Śmiech w piekle 
LUX — Tommy boy. 

TADOWID — Klątwa rodu manda- 

rymów. 

  

   

  

   
   
   

    

SALOMEA W 

z domu żałoby ul. 

Prośba © bómoc 
Ciężki przedłnówiek zapowiada się dla u- 

Lód. Wiilna, odwiedzanych przez 

Stop arzyszenie Pań Miłosierdzia — ŚW. 

Wilneentego a Paulo. [Wśród 2125 u 

pozostających pod opieką, znajduje 

1093 dzieci szkolimych, skupionych m 

biednych modzinadh. Wszystkie te dzieci — 

doprowadziły Panie do sizlkwół, zaopalinująo 

w zimlie biedną dziatiwe w odziež ż obuwie 

z ostafecznym wysiłkiem i calkiowitem 

wyczerpaniem wszelkich swoich środków: 

Mimo opiekii zmiarło wi ubiegłym mroku 

szkolnym 57 dzieci z niedożywiania i - 

sznych warunków mieszkaniowych. w 

trzech ochrłonach przy ul. Jasińskiego, — 

Koszykowej i: Filareckiej, „mieści się 140 

biednych dzieci. Opieki rodzicielskie i zarzą 

dy naszych szkół pomagają znacznie przy 

dożywianiu dzieci w moku szkiolmym, lecz 

czas Świąt zamiast radości przytniosi та 

zwyczaj prz ie a często i mozpacz 

do naszydh modziim, gdyż szkoły) nia. iokires 

świąteczny, zamykają siwe „podwoje a tem 

samem i dožymianie. (Panie Mižosierdzia 

idošwiladezyty Itego u swbidh biednych mo- 

dzin w czasie długilch wakiacji Bożego Nia- 

modzeniia, a to samo oczekuje naszą biednią 

młodzież szkolną jak li ubogich i obecnie 

na czas świąt wielkanocnych. Wobec zu- 

wjyczerpalniia wszelkich swych 

funduszów, [Planie Miłosierdzia pragną ze- 

brać dhoć niezbędne śŚrodkłi mia: pnzeżyjwie- 

dhi: świątecznych, (dopóki otwancie szkół 

£ dożywiamiie 'w mich ubogiej dziatwy mie 

ulży: zmowiu obleganym wprost przez TZE- 

sze ubogiidh oddziałom Pań Miłosierdzia. 

W tym celu urządza Stowarzyszenie Pań 
Miłosierdzia wielki i bardzo uriozmaiicong 

koncert w niedzielę 9 kiwiletniia o godzinie 

8-ej wieczorem wi sali gimnazjum Lelewe- 

la przy ul. Miiekiiewicza. Program obejmu- 

je cały szereg utworów muzycznych i do 

śpiewu Ohopina, Puedinitego, Różyckiego 
Szymamowskiego i: Bizetia, które wykonają 

pp. Osiecimska, Potlapowiczowmna, Švviigaic- 

ka i hr. Wanda Halka Ledóchowska. Cel- 

hliiejsze utiwory Tlłakowiezównej i Dank 

sztównej wygłosi! p. Halina Mankiewiezów - 

mia. Kłlo dhce połączyć przyjemne z poży- 

tecznem, miech Śpiłeszy mia tem koncert, by 

nasza biedne dzieci doczekialty, się w te 

świiętla: trochę słońca wiosenniego i ożywieze- 

go powietrza. Otrzyjmy ubogim ma te 
śmięta trochę łe, których obecnie itak wiele 
płymie w ukryciu. w: różnych се- 
mach można nabyć pnzy wejściu nia salę. — 
Wszelkie ofiary dla ubogich nodzim choćby 
miajmniejsze Itak: w głotówee jałk w! mialtfumze 
możnia przesyłać pod adresem  prezeski 
Stow. Pań Miłosierdzia p. Zofji Kościał- 
kowskkiiej Bakszta Nir. 10. 

Ks, Jan Rzymełka 

Walne zgromadzenie 
członków 

Chrześcijańskiego Banku Spół- 
dzielczego na Antokolu 

W madchodzącą niedzielę 9-go b. m. wm 

sali szkoły Techniicznej na Antokolń odbę- 
dzie się doroczne [Włalne Zgromadzenie 
członków Chnześcijańskiego Banku Spół- 
dzieliczego na Antokolu. Porządek dzienny 
obrad: zawiiema między: innemii punkitiami, 
punkt, który miajlepiej świadcy: 0: rozwo- 

ju spółdzielni, co jest w całej pelni zasłu- 

gą zarządu Bamku z dyrektorem m. Ada- 

mem  Skarżyńskim ma czele. 
(Wi dzisiejszych ciężkich czasach przy- 

jęto uwiażać ma mzecz niemal mormalną 
„jeżeli instytucja pracuje bez deficytów il 
lub też zamyka okres swej działalności 
minimalną madwyżką. Pod tym względem 
Chnześcijańskii Spółdzilelczy Bamk na: An- 
tolkiolu może poszezycić się sukcesem 
służyć dla licznych spółdziieli kmedytto- 
wych przykładem, zamyka ibowiiem swo- 
ją roczną |idziiałalmość  rminiacznym zyskiem. 
któmy według: projektu podziału pozwoli 
na: wypłacenie 8 proc. dływidendy od u- 
-dziiałów po potrąceniu jwszystikiich — przez 
statut!  prizewiidziianych mależmiości. 

Niemniej wymownie niż suma zysków 
ilustrują działalność Banku cyfry porów 
maweze odl obrotówi i ilości członków. 
Podczas gdy m moku I ilość członków 

wymosiiła 71 osób a rw roku 1931 875 w 

moku 1932 wznosła do 1.024 osób. Udzia- 
žy w:rokiu 1924 wjymosily 1.460 zł. w w. 1931 
107.368 i wi roku 1932 134.515. Czysty — 
zysk (wi moku 1924 wynosił 246 zł. w roku 
1931 6.561 al w moku 1932 11.598 zł, 

Te cyfry majlepiej świadczą o роту- 
ślnym rozwoju pożytecznej placówki, która 
mimo kryzysowych lat stale rozszerza 
swój zakres działalności ku pożytkowi о- 
bywałteli naszego miastła. 

* 

PORZĄDEK DZIENNY WALNEGO 
ZGROM ADZENIA CZŁONKÓW CHRZE- 
'SCIJ AŃSKIEGO 'BANKU SPÓŁDZIEL- 

CZEGO NA ANTOKOLU 

1) Zagajenie i wybór Przewodniczące- 
go i Sekretarza. 2) Odczyfianie pnotokułu -z 
poprzedniego Walnego Zgrwomadzeniia. 
3) Odczytanie pirotokułu rewiizji Zwiiąz- 
ku Spóldz. Polskich. 4) „Spriamozdanie Zla- 
rządu za rok 1932. 5) Sprawozdanie Ra- 
dy Nadzorczej i (Komisji Rewizyjnej. 6) 

Zaliwierdzeniie spraiwozdaniiw za mok 1932 i 
udzielenie  absolutorjam  Zanządowi. — 
7) Podział zysków za rok: 1932 it ustialenie 
dywidendy. 8) Zaliwiendzenie budżetu na 
mok 1933. 9) Określenie miajwyższej sumy 
zobowiązań  zaciąganych pmzez Bank. — 
10) Zmiania Regulaminu Funduszu Zapo- 
mogowiego. 11) Ustalenie wipisowego dla 

mowych Człomków, Bamku. 12)  Wiybory 

Członków. Rad i Zarządu wzamian ustę- 
pujących. 13) Wiollne wnioski, Początek 
zebramiia 0 godz. 5-tej. 

  

  

+ GARE 
z ANDRUSZKIEWICZÓW 

INOGRADZKA 
WDOWA PO PUŁKOWNIKU 

iežkich i dingich cierpieniach zasnęła 

A : žyws y lat 59 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, (godziny podadzą klepsydry) 

Piaskowa 12 o czem zawiadamiają krewnych i pr.yjacicł 

w Bogu d. 7 IV. 1933 r. prze- 

CÓRKI, SYN ; ZĘĆ 

   

  

Obrażanie się za żarty 
było zawsze dowodem braku 

kultury 

We wszystikieh krajach  feljeionista 

ma prawio Żantu z osób, ikitóne piszą, lub 

działają publicznie. "Literat, talk jaik dzia- 

łacz społeczny jest zawsze wystlaąaliony na 

wiszelikiego rodzaju dodinki, żawiy i kamy- 

kaftury. Piami Helena: Romer samia zawsze 

gotowa jest bliźniego ośmiieszyć, albo też 

bliźniemu nawymyślać, potrafi artykuł po- 

Jemiczny przeciw polskiemu fiteratowii za- 

tyłłułować „Wiara hołoto*, a: jednocześnie 

obraża się za kiażdą swoją karykaturę, 

każdy żart: przeciw sobie sktierowiamy. To 

jest śmieszne i io jesit miekuliuralne. 

WV ostatniej szopce alkademildkiej, 20-— 

«tali ošmieszeni cztonkiowiie medalkeji „Sto- 

mia”. Zostali ośmieszenii w sposób złośliwy. > 

gdyż działały tu różne miiechędi, między im- 

charakteru politycznego. Jednakże memii 
nie przyszło nam do głowy obrażać się Е 

przediwnlie skwitonialiśmy oceną szopki, 
która w naszem mnilemaniiu była a 
uznając wierszyki przeciw nam. ienowa- 
ne za jedne z dowcipniejszych. Było to 
objektywne i ośmielamiy isiię stwłiendziić, 

było tło kulturalnie. 
Natomiast pami Helena Romer skorzy- 

stała z tej szopki, żeby napisać o tem, że 

członkowie redakcji „Słowia* mają w adę w 
głowie. Było to napisane nie żartem lecz na 
serjo, tak jak a jednym z naszych kolegów: 
„zitółko 'walerjana ma cuchnącem  bagmie 
wileńskiego życia”. Jednak ci, któnzy zna- 
ja wileńskie stosuniki i pamią Helenę Ro- 
mer znozumieją może dlaczegośmy z ta- 
kich ustępów nie wyciągnęli żadnych kon- 

sekwencji. 
(Kiedy świiełlniy, pisarz i zasłużony У-— 

miamiin dogonywał (pani Helena Romer tak 
sobie używała: 

„Aczkolwiek przykro mi przy tej okoli- 
czności przytaczać list ś. p. Żeromskiego, 
ale ponieważ nie traktuję go, jako polemi- 
kę z Cz. Jamk..... lecz jako pewne światło 
na mroki naszych stosunków, więc oto, co 
mi pisał w liście z dn. 16. IV. 25 r."... 

Następnie ogłasza majściślej prywatny 
iisi człowieka zmarłego mapadający na 
człowiiekia. umierającego i nie znalazł się 

nikt ktoby: jej wytłumaczył że to mie jest 
gest dżentelmeńskii z jej stromy. 

W! tym. samym czasie pisze p. Helena 
Romer o Ś. p. Czesławiie Jankowskim. 

— Niechże mu ordery i emerytura 
Rządu polskiego lekkie będą po tych 
wspomnieniach jego - niepodległościowych 
wspomnień z roku Pańskiego 1915. I niech- 
że się nie fatyguje dziękować mi w imieniu 
Wilna — zrobili to już nieraz ludzie o wie- 
le poważniejsi od niego ;, bardziej do tego 
zasługami powołami!.,.* ; 

(„K. Wil.* — Nr. 59 — 18, III. 1928 r.) 
Toteż jakeśmy dostali od pp. Jundkiiłta 

i Stamiewicza list zawiadamiający mas, że 
pani Helena Romer Ochenkowska @9. „- 
nikniecia drogi sądowej“ praignie  oddač 
rzekomy: spór o żarty, w feljetonie sądomi 
obyrwiatelskiemu, tośmy wybrali sąd koron- 
my. Pomijam już bowilem wszystkie гар 
mwiošei, kitóne wi związku : tłem co wyżej było 
powiedziane nasusają się, uważaliśmy, że 
sąd! obywałtelski powstający na podstawiie 
zgody obu stiriom o żarty w feljetoniie ośmie- 
Sza obie tte stromy, sąd koronny ośmiesza 
tylko jedną, a miamonłieie tą która po- 
zywa. Widać uznaje to i pami Helena 
Romer, która wbrew upnzednio wyrażonej 
zapowiedzi! przed! sąd! koronny nas nie po- 
zywa; ograniczając się do akcji! domokrąż- 
miej, która znów daje nam widzięczny ma- 
terjał feljetonowy. 

No alle teraz pax, Pozostawiiamy p. Romer 
jej własnej inicjatywie i wlięcej polemiizo- 

. Włać z nią ma temat jej mietiykalinošci nie 
1 będziemy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Okradzione mieszkanią.  Otworzywszy 
lufcik w oknie złodzieje weszli do mieszkania 
Jana Winarowicza przy ul. Filareckiej 25 i 
korzystając z nieobecności domowników skra- 
dli różne części ubiorów męskich oraz pościeli 
łącznej wartości około 300 zł. 

Z mieszkania Michała - Dziejmo przy ul = AE Е уНЕ Mostowej 25 jakaś kobieta skradła materiał je- 
dwabny wartości 180 zł. Sprawczynią kradzie- 
ży była Apolonja Pamžnikowa, mieszkająca 
przy Kasztanowej Nr. 2. 
„„Z mieszkania Józefa Zapołskiego przy ui. 
Wiśniowej 7, skradziono ubranie męskie i go- 
tówkę, w wysokości okolo 170 zł. 

2 mieszkania Wajnsztajn Liby przy ul 
Zawalnej 29 skradziono 100 złotych w gotówce 
Sprawczyni narazie nie zatrzymano. 

— Złodziejka w gimnazjum. Ze skradziona 
teczką zatrzymała policja Apolonję Majewską 
(Archanielska 4). W teczce były różne przed- 

mioty, ystko razem wartości trzydziestu kil 
ku *złotych. Kradzieży dokonała sprawczyni jej 
w lokalu gimnazjum Tow. Pedagogów przy ul. 
Portowej 5. Teczka była własnością G. Pilce- 
równy. 

— Alarmy pożarowe. Pożar wybuchł w do- 
mu przy ul. Mętnej 9, w mieszkaniu Tatjany 
Czarnowskiej w dniu 6 b.m. o godz. 18. Zapa- 
liła się ściana. Przyczyną była wadliwa budo- 
wa przewodów kominowych. Pożar ugasiła przy 
była na miejsce straż pożarna. 

W  pomieszkaniu Izraela  Lichtensztejna 
przy ul. Bosaczkowej Nr. 1/3 zapaliła się w 
suficie belka, przyczyną był wadliwie poprow?- 
dzony komin. Straż pożarna ugasiła ogień. 

— ZATRUCIE. Krawcowa Mera Gordon 
(Straszuna 11) wypiła esencji octowej w za- 
miarach samobójczych. Życiu jej nie grozi nie- 
= Rygos к 20m „Ratunkowe odwio- 

zło chorą do szpi ydowskiego. Przyczyna: 
brak środków do życia. 

— WYRWANA TOREBKA. Wracają - 
cej wieczorem do domu Marji Dobrowol- 
skiej (Śniegowy 7) jakiś opryszek wy- 
rwał torebkę z pieniądzmi. ;



  

Nadchodzący sezon kolarzy i motocyklistėw 

Wileńskiie Tuwo Oykklistėw i Motocyikili- 
stów opracowało już li mydało drukiem 

program sportowia - turystyczny na rok 

Bogalty program nozpocznie się w. dniu 
T maja umoczystym: flwiameiem sezonu i 

wiylcieczką dlo Trok. [WI następną zaraz nie- 
dzielę — 14 maja motocykliści będą mieli 
raid Wilno — Raduń — Wiilnio, a cykliści 
wyścigi tonowe. 21 maja: raid! naoltłocyklowy 
Wilno — Ejszyszki — Wilmo, 4 czenwiea — 
zjazd gwiazdzisty do Wiilna, 1il-go walid do 
Griodnia, 22 Jjpea! nocny raid do Ejszyszek 
(imtowaieja). 12 sierpnia wycieczka, do Pu- 
szczy Biłatowieskiiej (704 kilm.). Oto spis 
siekawszych imprez motocykilowych z ogól- 

Kolarze prócz szeregu włycieczek będą 
miielii wyścigi szosowie io miksitrzostwio 
Woj. Wileńskiego (100 klm.), takież na 
torze o mistrz. m. Wilna, o puhar „Dzien 
mika“ i ilnnie. 

Jak widzfimy więc progiraim bogaty inftere 
sujący miallaży eż spodziewać się że nowo- 
abiramy Zaaiząjd dołoży: starań aby zapowiie- 
dzilane imprezy przeprowadzone były spra- 
mnie ii pnopagamda ich mile zaniedbana, 

Wiiemy, że Tuwo uzyskało nowły, ładny 
lokal klubowy (razem z Aeroklubem — 
Zygmumtowskia 4), życzymy: więc mu aby 
Sezon. mozpoczęty na: „nowych śmieciach 
wypadł jak majpomyślniej il aby mie po- 
wtórzyły się błędy z lat! ubiegłych. 

* 

Niowiy Zarząd! T-wa ma wok 1933 ukon- 
stythtowal się iw! sposób następujący. (Рге- 
zes — 'T. Busz, wiceprezes cyklistów — W. 
Mickiewicz, wiceprezes motocyklistów — 
W. Kurec, sekmetarz — B. Rydlewski, — 

RUDUO ISIN SKA 

Frapujący mecz piłkarski 

22 P.P. CONTRA .WKS „WILNO*. 

Dziś o godz. 5 (3 po poł.) na boisku Ma- 

kabi rozpocznie się irapujący mecz piłkarski, 

w którym wezmą udział: ligowa drużyna 22 p. 

P. z Siediec i nowopowstały „Wojskowy Kiub 

Sportowy — Wilno“. 

Drużyna wileńska składająca się z b. gra- 

czy 1 i 6 pp. Leg. stanowi dziś jednostkę tak 

poważną, że niewątpliwie da sobie radę z ii- 

gowcami, którzy zresztą przed kilku dniami 

uzyskali wynik wymownie świadczący o słabej 

formie. Bądź co bądź są to rutynowani ligow- 

cy i nasi chłopcy muszą dołożyć starań jeśli 

chcą wygrać. 

Jutro, w niedzielę mecz-rewanż, o 3-iej na 

boisku 6 p.p. Leg. (Antokol). 

    

— SZOPIKA NOWOGRÓDZKA. W: dn. 

ой 8 do 11 b. m. w: lokalu Ogmiska od- 

będą się codzienne przedstawienia. „SZop- 

tktb mowogródzkiiej" rwystawiame przez ze- 

spół 2-giej drużymiy hamcerskiej im. Eli- 

z 

A — KRADZIEŻ W RADZIUKACH. W 

mocy ma 5 bm. we wsi Radziuki gm. ku- 

szelewskiej miezmanii sprawcy: po wyłama- 

miu kłódki dostali: się do spichlerza Alek 

salnidra Redziki, skąd skradli około 1000 

klg. żyta, 100 klg. wyki, oraz 80 klig. wę- 

dlim. Straty wymoszą (około 400 zł, 

— POTAJEMNE GORZELNICTWO. W 

dniu 2 kwietnia patrol posteruniku P. P. 

iw Kuszelewie przyłapał ma gorącym  u- 

czymku pędzemia samogonki Kiślakka Jó- 

zefa, mieszkańca wsi Brzozówka gm. ku- 

szelewskiej u którego w piwnicy zmale- 

ziomo kompletny apamat do pędzeniia sa- 

miogonki, 3 wiadra zacieru li blisko 3 litry 

  

— KÓŁKO ROLNICZE. (W: ldniiu 2 b. 

m. 'w lokalu szkoły powszechnej iw! Stoło- 

wiczach pod przewodnictwem Jama Łata- 

kia odbyło się zebranie członków Kółka 
Rolniczego na którem omawiano sprawę 

sadzenia wamzyw Jį kartośli, wogóle spra- 
wę roli i kiwestję budowy: spichnza. 

grodźięh ka 
— CZARNA KAWIA, Towarzystwo Przy 

jaciół Literatury i Szłłuki im. El. Orzesz- 
kowej unządzia w dniiu 10 kiwietnia o godz. 
8.30 w) foyer (teatru maiejdkiego — czar- 
mą Ikawę literacką. W programie referat 
p. mec Firstienberea „Przestępca". || 

— WIBCZÓR (POW. Staraniem maiej- 
scowegło Koła POW widniiu 9 b. m. o godz. 
18-tej odbędzie się w Kasynie  Giammizo- 

mowem wieczór POW. 
(W programie: odczyt! posła Terlikow- 

skiego, śpiewy, | je „ii minie. 
Wstęp 1 zł. 
— ZNALEZIENIE ZWŁOK. № dniu 5 

b. ma. pirizez Sapałę Bazylego ma polu w 
odległości 1 i pól klm. od wisi Riudowlany 
gm. Hołymka, zmalezionie rzostiały  zwłokiii 
kobiety, 

Jak sie olkiazało, są to zwiłoki Jaczuliik 
N*TYTYWYPYWYWTYTYYWYWYWYYYPYYYWYYTYPYVYWYCYYYY 

Dźwiękowe Kino „APOLŁO” 
Dominikańska nr. 26. 

Rewelacyjny film o głębokiej treści, wyja- 
śniający kim jest kobieta, która nie po- 
zmaje swojej córki p. t. 

WA o * 

.‚‚э&?Ё'ЩЕ Matki 
WYNNE GIBSON i PAT OBRIEN 

Wiarę! miłość! dziecko? szczęście! utraciła 
kobieta, która zamordowała swego męża. 

Ploez. seams. o godz. 6, 8, i 10.15 
WSTĘP 49 GROSZY. 

  

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

skarbnik — B. Piper, I kapitan motocyki. 
— E. Urmiaž, II kpt. motoe., Holsztejn, 
I kpi. cykl. — J. Balul, II kpt. cykl. 
В. Moroz, gospodarz A. Hemmanowiicz, zast. 

gosp. W. Kieraszewicz. 
* 

.Diugoletini sekretarz T-wia Bolesław Ry- 

dlewski złożył przed komisją egzamina- 
cyjną Pol. Zw. Tow. Klolarskich egzamin, 
w wyniku czego przyzmamo mu tytłuł Giłó- 
miniego sędziego kolalnskiiego. 

ABAP e EŃ 

| W kilku wierszach 
Nadchodząca wiosna, stanowi nitjpomy- 

Ślnfiejszy iokires do pnzygołlowania się i 
składamiła prób spiriawmości celem otnzyma 
miia Państwo niej Odzniaki: Sportowej, którą 
winien legfitymować się każdy sportiowiiec. 
Kibo nie jest przygotowany do odbydia ta-- 
kiej próby porwiniien zgłosić się do Ošnod- 
ka W. F., który iwikrótee uruchomi sze- 
reg kompletów ii kursów. ' 

* * * 

(Polski Związek Pływacki, ustanowił — 

specjaliną odznakę płysłacką. 
Odznaka, ta mie ma charakteru sporto- 

wego, a jedynie stamoawić ma  stwierdze- 
nie umiejętności płyrwamiia, będącej gwia- 
ramcją bezpieczeństwia życia, 

Odznaka nie posiada stopiai i może być 
zdobyta: tylko raz w żydiu, Uzyskač ją 
mogą (wiszyscy, posiadający kilasę zawod- 

miiezą, tytuł prizodowniika lub instruktora 
pływania. (Wymienieni! zdobywają odznia- 
kę automatycznie, bez żadnych prób. 

Miszysey  ilnini, zrzeszeni i niezrzeszeni, 
aby uzyskać odznakę płyjwiacką wiinni wy- 
(kaziać się umiejętnością pływania na wo- 
dzie stojącej, na dystansie minimum 200 
mr, 

Kompetencje przyzniawania odznaki — 

miają. poszczególne okręgi pływackie, 

* 

W majbližszą miedziklę odbędą się w 
grupie zachodniej 2 dalsze mecze o miistnzo 

stwo Ligi. Walczą: w Krakowiie Wisła z 
Ruchem a w Poznaniiu Warta z Podgó- 
Trzem. 

* * * 

W ltych dniach ukaże się diekaywie wyda- 
wietysło p. t. „Przewiodnik sportowy" pod 
redakcją jednego ze zmanych dziennikarzy 
sportowych, p. W. Kwiasta. 

(Prizewiodkiiik sportowy obejmuje wszyst- 
kie działy sportów, uprawianych 'w Polsce 
i stanowić będzie zmalkiomiitią. możliwość or- 

„| w. maszych stosumkach  sporte- 
mtych. 

Ammy umysłowo chorej, która w dniu 30 
grudnia «. ub. wyszła z domu i zaginęła 
Przypuszczać należy, że Jaczulik zamamzła 
w polu. 

— PODRZUCENIE DZIECKA. W kio- 
rytarzu Banku Polskiego znaleziono z0- 
stało dziedko w wieku około 6 tygodni przez 
Szabłowińską Franciszkę. 

Na schodach „Žiobika“ podrzucome iz0- 
stało dziecko w wieku około 2-ch mie- 
sięcy. W obu wypadkach sprawczyni — 
podzucenia mie są zmame. 

— ZATARG ROBOTNIKÓW W FA- 
BRYCE DYKTY W! MOSTACH. Priowa- 
dzone pertmaktacje pomiędzy 'właśdidie- 
lami fabryki dyktty w; Mostach a pnzed- 
stawicielami wobotniików! z Grodna i miej- 
seowymi miie doprowadziły |do skutku, — 
"Wobec czego przedstawiciele robotników 
z Grodna odjechali. Przebieg akcji ma 
charakter spokojny. 

Aoniirka 
— Spływ kajakowców szlakiem Sapiehy i 

Ogińskiego. — W związku z uroczystościami 
400-lecia nadania Słonimowi praw. magdebur- 
skich, 500-lecia śrnierci Lwa Sapiehy i 150-lecia 
otwarcia kanału Ogińskiego, w dniu wczoraj- 
szym, z inicjatywy Klubu Kajakowców przy Li- 
dze Morskiej i Kolonjalnej w Słonimie i 80 pp., 
zwołane zostało zebranie zarządów wszystkich 
klubów kajakowców i sekcji wioślarskiej 79 p. 
p. w Słonimie oraz przedstawicieli komitetu ob- 
chodu powyższych uroczystości i przedstawicie 
li Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 
Słonimie. 

Na zebraniu uchwalono zorganizowanie 
wiełkiego spływu kajakowców szlakiem Sapie- 
liy i Ogińskiego. Trasa ta ciągnie się na prze- 
strzeni 565 km., rozpoczynając się w Pinsku i 
biegnąc przez Jasiołdę, Jeziora Wyganowskie, 
Kanał Ogińskiego, Szczarą do Słonima, a na- 
stępnie Szczarą do Niemna i Niemnem do Gro- 
dna, skąd kanałem Augustowskim do Augusto- 
wa. — Spływ kajakowców do Słonima projek- 
towany jest na koniec czerwca i początek iip- 
ca br., to jest w okresie, gdy Słonim będzie ob- 
chodzii wielkie swe rocznice. Do wykonania 
technicznego prac i skoordynowania działalno- 
ści wyłoniono komitet międzyklubowy, do któ- 
rego wchodzą delegaci klubów kajakowców, 
sekcji wioślarskiej 79 pp. i Polskiego Towarzy- 
stwa Krajoznawczego. 

— POŻEGNANIE KIEROWNIKA SĄ- 
DU GRODZKIEGO 'W SLONIMIE. Grono 
sądowników _słomimskiich żegnać będzie w 
ūmiu 8 kwietnia m. b. ю godz. 20-tej dłu- 
goletniego kierownika sądłu grodzkiego p. 
Jana Osiecimskiegio w salach T-wa „Lut- 
mia“ w. Slonimie, 

— POSIEDZENIE KOMITETU BU- 

DOWY BURSY OSADNICZEJ 
Na dzień 9 kwiietmia b. r. ma gadz. 13 
tą zwołane zosfłało mosiedzemie komi- 

ttetfu budowy bursy osaidniiczej jw. Słoniimie 
które się odbędzie w sali konferencyjnej 
SHainostwa w celu ukonstyłtłuowamia. pre- 
zyłdjum komitetu, oraz omówienia, spra- 
wy nozpoczędia budowy busy osadniczej. 

— ZBBRANIE ZARZĄDU PTK w 
SŁONIMIE. Dowiadujemy sie. że zebra- 
nie zarządu polskiego  słomimskiego od- 
działu Towarzystwa Kmajoznawezego od- 
będzie się widmiu 10 b. m. ogodz. 18-fej 
w sali  komterenicyjnej starostwa. 

— ODCZYT O ŚLĄSKU. W dniu 9 b. 
m. o godz. 19-tej w sali domu ludowego 

w Słomiimie odbędzie się odczyt: p. t. — 

T TBA TIR TAKTINIS LI 

„Šląsk“,  zonganizomany. stiaraniem Koła 

. Młodzieży Kirajozmawczej przy  Państwio- 

wej Średniej Szkole Rolniczej w Żywo- 

wiieach. Dodhód przeznacza się na pieqw- 

sze polskie gimnazjum wi Niemczech. 

WŁADZOM KOLEJOWYM iPOD ROZ- 

WAGĘ. Przed ikiliku dniami podaliśmy ma 

tem miejscu komunikałt dyrekcji wileń- 

skiej dyrekcji kolei państwowych, awizu- 

jący liczne wycieczki pociągami specjal- 

memi do Warszawy, Kirakonva, Torunia, < 

Graz innych większych miast i uzdrowisk. 

Nawet krótka ta wiadomość wzbudziła 

większe zaimteresowanie nietylko w sfe- 

rach towanzystw krajoznawczych i tury- 

stycznych, lecz i w. szemokich warstwach — 

apoteczeūstiwa. wogole. Obecnie codziennių 

plsłaszają się imteresamci z zapytaniami, 

czy niema. bliższych szczegółów w sprawie 

tamich pociągów wycieczkowych, czy mie- 

zmany jest plan jazdy, a przedąsszystkiem 

dzień wyjazdy tego pociągu z Wilma, е 

względnie innej stacji początkowej. Nie- 

stety nikt w tej Spriawie bliższych wyja- 

śnień udzielić nie może, gdyż danych w 

tej kwiestji, ami towarzystwa  krajoznaw- 

cze, ani turystyczne, ami inne sportowe — 

nie posiadają. 

Dyrekcja kolei dając tego rodzaju ko- 

mnunikat ido prasy pominęła całkowicie 

konieczność marwiązania ścisłego kontaktu 

z towarzysbwami kmnajoznawezemi na tym 

terenie i niie udzieliła wi tym względzie — 

literalnie żadnych wiadomości, 

Tymczasem koleje framcuskie co mie- 

siąc nadsyłają do wszystkich towarzystw 

(krajoznawczych, turystycznych i sporto- 

wych biuletyny swoje, redagowane po pol- 

sku, zawierające dokładne dame io popu- 

larmych rwiycieczkadh francuskich i 0 wa- 

rumkach uzyskania ulgowych przejazdów ma 

teremie Francji, formalnie zarzucają prze- 

pięknemi ilustracjami francuskiemi, a na- 

wet ofiarują dostarczenia bezpłatnych fil- 

mów pmopagandowych, z których jeden: jak 

głosi biuletyn. kwietniowy, był wyświetla- 
my w Toruniu. Koleje francuskie wreszcie 
usilnie proszą o zwracanie się w! majnoz- 
maitszych kwestjach wiycieczkowych do 

swych przedstawicieli i udzielają nader 
wyczerpujących i jakże szybkich wyjaśnień 

i odjpowiedzi. 
Dyrekcja kolejowa w Wiilmie pramido- 

podobnie przytłoczona. ciężarem  wszech- 
wiładnego biumokratyzmu nie zdziałała nie 
w kierunku spopularyzowania swioich po- 

czynań, nawet nia podległym sobie admini- 
stracyjnie terenie. Polskie Towarzystwo 
Kra joznaąrwcze w Słomiimie, a sądzimy, że 

inne oddziały jak IWołkowyski, Nowogródz , 
ki, nawet [Wileński i Grodzieński nie ofi- 
cjalnie "o tych wycieczkach mie wiedzą 
i żadnych przedsięwzięć wi związku z pro- 
jektowanemi pociągami nie robią. 

Sądzimy, że nadejdzie to do mas w ter- # 
minie strasznie spóźnionym, itak, że na- 
leżyte rozrekllamowaniie, zwiłaszcza na te- 
renie powiatów! będzie już prawie wyklu- 
czone, a stamie się tedy z pięknemi projek- 
tami to, ©o stało się z wycieczka do: Biało- 
wieży... 

Starannie wiydrukowany, i precyzyjnie 

ułożony program wycieczki do Białowie- 
ży, madesłany został ido Słonima dopiero 

na 4 dni przed projektowamym dmiem wy- 
cieczki. 

Dlatego też, uważamy za konieczne — 
zwrócić uwagę Dyrekcji Okręgowej Pań- 
stwiowych Kolei w Wilmie na celowość na- 
wiązamia ściślejszego, niż dotąd kontalktu 
z towarzystwami krajoznawiczemi i tury- 
stycznemi i o szczegółowe informowanie 
ich o swych zamierzeniach, Bowiem te 
placówki ułatwią mozreklamowianie poczy- 
nań władz kolejowych i nięwątpliwie przy- 
czynią się do zwiększenia zapewnienia 

frekwencji w pociągach popularnych. 
Dzisiaj, kiedy wspomniane towarzy- 

stwa przystępują |do opracowania planu — 
wycieczek, informacje Dyrekcji Kolejowej 

w omawianych wyżej sprawach będą 
przyjęte z ogólnem uznaniem, w przeciw- 
mym. razie, sprawa ustalenia planu wysie- 
ezki 'w sezonie wiosennym ii letnim — uleg- 
mie dalszej zwłoce, gdyż organizacja ich 
we własnym zakresie, przy stosunkowo nie- 
zmaczniej zmiżce (33 1/3 proc.) jest dzi- 
siaj trudna do zrealizowania. Wik. 

# 

  

SKŁAD SUKNA, WEŁNY 
JEDWABIU 

Z. KAŽASKI 
WIELKA 36. : 
Nsdeszły 

ostatnie nowości 
SseZ0nu wiosennego 
materjały dzmskie i męckia na ubra- 

nia, suknie i palia. 

Ceny wyjątkowo niskie! 

  

Spróbujcie - porówaajcie 
a przekonacie się 

й 

wina wytwórni 

.lmełowski 
WILNO 

są staro—leżałe, mocne i zdrowe. 
ŻĄDZJCIE WSZĘDZIE. 

  

й 2 były majster lirmy 

(DĘŻY, „Paweł Bure" 
e, A J Poleca zegarki, biżuterię, 

srebro, platery orsz wszelką 

CZ 

A 

naprawę po cenach znacznie 

UW AGA! 

zniśgnych 

Sziep win, wódek i towarów spożywczych 

ZWIEDRYŃSKIEGO 
Został przeniesiony do nowego lokalu 

WILEŃSKA 36. Tel. 12-24, 
FORKAT EC ECT RAJSKO EREE NKL GERAS 

  

     

  

Drukarnia Wydawni 

  

   
    

  

WITOLD JUREWICZ | ( 

KINO REWJA || 
OSTROBRAMSKA 5 

Balkon 

35 gr. 
na wsrystkie seanse 

RITY GOR 

Dziś sstatai dzień! 100 proc. Czesk; film dźwięsowy p. t. 

ŁZY DWUDZIESTOLETNIEJ 
Reżysti: twórca „Erotikonu* G. Machaty. — Nadprogrsm: Sensacyjny proces 

GONOWEJ 
Jutro Wielka Premjera potężnego filmu 

Wizja lokalna na miejscn zbrodni 

Początek o godzinie 5, 7, 9 w soboty i niedziele od godz. 3-ej, 

ŚW. F 

KINO REWJA 
OSTROBRA*SKA 5 | 

Parter 

49 gr. 
na wszystkie SEMS 

        

RANCISZEK Z ASSYZ 
  

  

„CASINO“ 
Telegram! 

Dziš premjera! 

ROMANS BIARRICY 
Dziš premjerai 

Szczegóły w afiszach 

  

Pan 
tel. 528 

Nowy temat! 

  

1) Gigantyczny f Im osnuty na autent. 
przeżyciach 

MIECH 

PIEKL 
Oryginalna treść! 

dla miłośników muzyki 

Niema słów podziwu. 

Uwert. „Oberon” › 
w wykonaniu najsłynniejszej criiestry 

Świata. — Idealne nagranie. 

Kolosainy program — Reweiacja dla wszystkich! 

» Symfonja 
3) Świetna, cudowna 

komedja 

-. Czarownik Slim 
W rol. gł, Słynny 

Olśniewające widoki przyrody w Chi- 
nsch. — Smiech. ffumor. 

  

Dźwiękowe Lina 

«|; OJCOWIE 
» „Pod samowarem“ 

99 

Rewelacyjny program. 

I DZIECI — 
z rosyjskiemi 

śpiewami i t:ńcami, 

Symfon|a sześciu millonów wspaniały tilm z udzisłem ulub. kobiet 
Ricardo Cortez i bchat,f. „Kobieta z bocznej ulicy* Ireny Bunne. 

3 „Makabjado“ w Zakopanem w i. 1933. 
Balkon 50 gr. Pałter od 80 gr. — Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

    

  

Na wszystkie seanse ceny miejsc: na T miejsz e 49 gr., II miejsce 30 gr. 

Dźwiękowe kino 

HGLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 nietylko frapującym scenarjuszem, ale i 

Życie, miłość, szczęście można zgubić i znaleźć w rewelacyjnym dramacie 

sŁdĄ GÓBZINY oce 
MW rol. gł. Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik“ Miriam Hopkins. Film te n odznacza się 

now em rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo - fotograficznej. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

DEwigaww 7 

Kiae-Tesnc 

„ŽWIATOWID“ 
Mickiewicza Э. JANKO 

WIRÓWK 
wszelkie narzędzia i przybory mleczaiskie 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wena, Zawalna 11-a- 

  

  r AKSA 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 7 KWIETNIA 1933 R. 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 

Żyto zbierane /(cena' lorjentacyjjna) 
19 — Tend. słaba. 

(Pszemiica zbierania (ieena tnanz. 
=/1) — 81. Tema. spokiojna. 

Owies zbieramy (cena orjentacyjna) 14 
Tend. słaba. 

Dalsze miotiowaniia ma podstawie cen: 
 tranzakcyjnych 

Mąka. pszenna, 0000 A. luks. — 56 temd, 
słaba. 

Mąkia żytnia ido 55 proce. 32 temd. spok. 
Mąka żytłniia do 65 pmoc. 27 ttemid. spolk. 
Mąka razowa — B2 tenid. słaba. 
Ołiręby żytaie — 9.50. 
Kasza gryczana: 1/1 palloma: — 43. 
Kasza gryczama 1/2 palona — 40 
„Kasza perłowa Nr, 3 — 36. 

Wszystkie następnie notłowiania na podst. 
cen orjent, 

Siiemię imiane bas. 90 proc. — 38 — 39 

Nottiowiamila: za 1000 klig. f-qo Stacja: za- 
ładowamiia: Lem itrzepamy Włołożym bas. 1 
sk. 216,50 — 1244,87 — 1270,10 en (trzep. 

Druja — 1060,85 — 1082,50, len 'tmzep. — 
Dokszyce — 1180,92 1212,40, lem trzep. — 
Traby 1299 — 1320,65, lem czesany bas, I 

sk. 330,10 *— 1917,15 — 1991,80, kądziel 
howodziejdka bas. I 1039,20 — 1960,85. 

Radjo wileńskie 
SOBOTA, DNIA 8 KWIETNIA 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,10: Komun. meteor. 
13.15: Poranek szkolny. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Muzyka romantyczna (płyty) 15.15: 
Giełda roln. 15.25: Wiadomości wojskowe. 15.35 
Słuchowisko dla młodzieży. 16.00: Kwadrans 
akademicki 16.20: „Reformy XVIII w. w Pal: 
sce“ — odczyt dla maturzystów. 16.40: „O Ber- 
trandzie Russel'u* — odczyt. 17.00: Audycja 
dła chorych: pogad., muzyka. 17.30: Komuni- 
katy. 17.40: Odczyt aktualny. 17.55: Program 
na niedzielę. 18.00: „Polska współczesna” — 
odczyt dla maturzystów 18.20: Wiadomości b:e- 
żące. 18.25: Muzyka taneczna. 18.40: Tygodnik 
litewski 18.55: Rekolekcje radjowe — pogad. 
II, prowadzi ks. prof. H. Hlebowicz. 19.12: 
„Nowe metody nauczania” — pogad. 19.30: 
„Na widnokręgu”. 19.45: Prasowy dz. radį. 
20.00: Godzina życzeń (płyty). 20.55: Wiad 
sportowe. 21.00: Dod. do pras. dz. radjowego. 
21.05: Koncert. 22.05: Koncert chopinowski. 
22.40: „Wiosenne nastroje zoologa poczciwego” 

(710 

— feljeton. 22.55: Komun. meteor. 23.00: Mu- | 
zyka taneczna, wiadomości dla ekspedycji po- 
larnej polskiej, d.c. muzyki tanecznej. 

L. LL 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka od edcisków 

: FABRYKA 
i SKŁAD 

H. KILENKIK | Fk 
Spółka z ogr, 0d9. 

šo Wilna, ul. Taisrska 20, 
° от wlasny, lstnieje od 1840. © 

Jsdalnie, sypialnie, salony, 
$ gabinety, łóżka niklawane i 

= angielskie, kredensy, stoły, 
szaty, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zuiżone, 

  

  

     

   

  

Dziś egzotyczne arcydzieło. p.t. 

  

MEBLI | 

Kiątwa Redu Mandarynów 
Dramat miłości i zemsty. W rol. gł. urocza Chinka ANNA MAY WONG i WARNER CLAUD. 

Pozatem przepiękny film polski w-g H. SIENK IEWICZA p.t. 

MUŻYKAN 

MA FILMOWEJ TAŚMIE 
„OJCOWIE I DZIECI* — HELJOS. 

Tytuł wileński jest dużo lepszy od głupa- 

wego warszawskiego, gdzie nazwano ten film 

„Symfonją sześciu miljonów* (7) 

Trzeba wymyśleć coś podobnego! Naj- 

mniej rażący i literacko oszlifowany jest tytti 

powieści Fanny Kurst „Melodja žycia“, skąd 

zaczerpnięto scenarjusz. 

Obraz, aczkolwiek teatralny, oparty na kon- 

ślikcie psychologicznym (rzecz niekinowa) i 

przeładowany djalogami — jest ciekawy i Oiy- 

ginalny. Przedewszystkiem sam temat nie jesi 

banalny. Chłopiec z ghetta żydowskiego w 

Ameryce marzy ©: sławie chirurga. Gdy zostaje 

lekarzem, oddaje się cały ubogim. Leczy zadai- 

mo — jest otoczony uwielbieniem. Rodzina je- 

dnak nalega, by raczej pomyślał o zarobku 

Pod naciskiem robi młody lekarz karjerę, zdo- 

bywa majątek — lecz traci duszę; niema już 

świadomości spełnianej misji. Tragiczny wstrząs 

po śmierci ojca i ukochana przyjaciółka z lat 

dziecinnych zawracają doktora z drogi intere- 

su ku wzniosłej pracy dla dobra cierpiących. 

Film jest dobrze zbudowany. Myśl przewo - 

dnia uwypukla się wyraziście. Reżyserja umie- 

jętna, szczególnie w scenach początkowych 

(„odpoczynek* w rodzinie) i w zdjęciach w 

sali operacyjnej. 

Ricardo Cortez jako lekarz gra z umiarem. 

irena Dunn (znamy ją z „Bocznych ulic') —- 

jako kaleka jesyke — jest pełna czaru i sło 

dyczy. Szkoda tylko, że miejscami  operat::r 

psuł zbliżenia źle puszczonem światłem. 

Z reszty wykonawców wyróżnia się Gre- 

góry Fataff jako ojciec lekarza. Stworzył cn 

postać bardzo naturalną i pełną charakteru. 

Zapowiedziany film kolorowy „Pod sa- 

mowarem' w dniu t. zw. „premjery“ nie uka- 

zał się. Publiczność uważała, że ją nabrana. 

„Makabjada* w Zakopanem z wiosny r.b. 

—. udała się tak samo na taśmie, jak i w rze- 

czywistości. W terenie byławoda z odwilży i 

czywistości. W terenie była woda z odwilży i 

wartościowych i źle zmontowanych zdjęciach 

Całość może służyć za przykład — jak należy 

robić kiepskie reportaże i jakich napisów trze- 

ba unikać. 
Przerwy liczne i długie. Publiczność tupie 

całkiem słusznie. 

Zapowiedzi na święta są interesujące. 

* Tad C; 

AAAŁAAAAAAA AAADADAAAANAAAAAA NA 

Najwięcej żądana 

na rynkach światowych 

ANG. HERBATA. 
LYONS'A | 

JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW 

jest do nabycia w handlach kolonjaln. 
Żółte opakowanie — łagodna 

Czerwone 2 — cierpka 

WYYYYYVYVYYYYYYYYVYVVYY     

  

; 

NOWY SKLEPI 
Nowootworzony Polski Sklep 

„ŹRÓDŁO NOWOŚCI" 
"Wilno, Wielka Nr. 15 

poleca wszelkie nowości sezonu galanterji damskiej i męskiej 

pu cenach nelnitszych ' 

Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sąžni kw. 

  

jooooocoozoosoo== 0 BR 

  

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. į 

   

W rol. gł. M. Malicka, A. Dymsza, i K. Krx kowski. 
Ceny miejsc na wszystkie | seańsy od 30 gr. 
  

  

ZAWIADOMIENIE. 
Rada Gieidowa Giełdy Pieniężnej w Wi- 

nie zawiadamia pp. Członków, że w dniu 24-go 
kwietnia 1933 r. o godzinie 17-tej odbędzie zię 
w lokalu Giełdy, Mickiewicza 8, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Giełdy z nastę- 
pującym porządkiem obrad: 

1) Zagajenie. 
2) Odczytanie protokółu Zwyczajnego Wał 

nego Zgromadzenia Członków Giełdy z dnia 
12 maja 1932 roku. 

3) Sprawozdanie Rady Giełdowe; z czyn: 
ności Giełdy Pieniężnej w Wiinie za rok 1932. 

4) Zatwierdzenie protokółu Komisji Rewi- 
zyjnej oraz sprawozdania rachunkowego za rok 
1932. 

5) Uchwalenie preliminarza na rok 1933. 
6) Wybory: 

a) 5 członków do Rady Giełdowej, 
b) 3 członków do Komisji Rewizyjnej, 
c) 5 członków do Komisji Dyscyptinar- 

nej oraz 3 zastępców, 
d) f członków. do Komisji Rezjemczej. 

7) Wolne wnioski. 

W razie nieprzybycia na oznaczoną godzi- 
rę dostatecznej ilości członków — drugie Ze- 
branie odbędzie się tegoż dnia o godzinie 18-tej 
w tymże lokalu, bez wzgłędu na iłość zebrz- 
nych członków. 

  

  

RADA GIEŁDOWĄ 
Gietdy Pieniężnej w Wiłme. 
  

PRZYPUMNIENIE 
ze FARB'ARNI. PFALNI - 
e © CHEMICZNEJ i GREMPLARNI JEJ 

' * Р Ši „EXPRESS“ 3 
Em Wielka 31 (rėg Szklznej) @& 

SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — CENY ZNIŻONEI 

Proszę się przekocać| Prasowanie ubrań £ 
gremolowsnie materjsłów na poczekauia. 

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagielionowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta= 

wą. Wiadomość: u!. Zygmuntowska 

6—1, godz. 9 — 3. 

  

  

  

Drzewo suche górnośląski Węgiel 
o cenach zsiżonych 

poleca „PŁOMIEŃ Piwna s 
Sprzedaż również na raty       

KAA AI лег 

Kupuo PIANINO 
1 SPRZEDAŻ  „Szrodera“ w dobrym 

*eYSTUWYWYWYYYYTYWYW Stenie do sprzedania— 
_„ niedrogo. — Wielka 41 

m. 2. 

POSZUKUJĘ 
dwupokcjowego nien- 
meblowan. mieszkenis 
w śródmieściu bliżej 
stacji kołejowej przy 

  

2 rowery 
damski i męski prawie 
nowe, 5 lamp. radjo- 
aparat anodowy i głoś- 
nik „F lipsa, do sprze- 
dania. Dzielna 30 m. 1 

  

  

Oglądać od 10—11 i od jntejigentnej rot 
3—6. z utrzymsniem tub bez, 
че -- z używalnością łazienki 

KUPIĘ Wiadomość do wtorku 
włącznie ulica Raduń- 
ska 52, Szkcła, między 
godziną 11-ą 15-tą. 

msią maszynę do pisa- 
nia używaną w dobrym 
stanie. Oferty do Ad; 
ministracji „Slowa“ po!   

  

  

"A, W. M. N „AEGEE WOW 

Różne 
NOWE CENY! = Е ЗК 

Galanteryjny Pragnę 
spędzić tydzień świą- 
teczny ua wsi, w zu: 
pełnym spokoju, Wscn- 
uek: Cisza i wzorowa 
czystość. — Zgłoszenie 
przyjmuje „Słowa* poć 

M.Z.* 

   — SCHOROWANA 
wdowa z dwi 
kami w opidkam 
łożeniu woła o pomo: 
by podleczyć i łepiej 
odżywiać córeczki. Nm 
mniejsze ofiary w WOrh 
niu lub gotówce ska 
dać proszę pod literą 
$. do redakcji Słowa 

uroczo położony na 
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