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olegliwošci 
budžetowe šwiata. 

Od 1 kwietnia, a więc od dwóch 

tygodni, rozpoczął się nówy rok bud- 

żetowo-gospodarczy, — rok, który za- 

powiada się wprawdzie ciężko, ale by- 

najmniej nie groźnie, a już w najgor- 

szym nawet razie napewno nie kata- 

strofalnie. 

Przypuszczalny deficyt w roku 

1931-32, niezależnie od swej wysokoś 

ci, nie może stać się kałastrofą finan- 

sową dła państwa, które w ciągu ko- 

lejnych czterech lat (1926—1930) mia- 

ło poważne nadwyżki dochodów nad 

wydatkami, a w ubiegłym, krytycz- 

nym pod wzgłędem gospodarczym, ro- 

„ku potrafiło utrzymać równowagę 

budżetu pomimo wyjątkowo . dot- 

kliwych i niemożliwych do przewidze- 

Bia trudności gospodarczych. 

Jak wiadomo, w okresie obecnego 

wszechświatowego kryzysu ekonomi- 

ceznego wszystkie nieomal kraje euro- 

pejskie, a także przesycone złotem 

Stany Zjednoczone A. P., chorują 

mniej lub więcej ciężko na uporczywe 

dolegliwości i zaburzenie budżetowe. 

Jest pozatem rzeczą charakterystyczną 

że choroba ta nie ominęła również 

tych organizmów państwowych, któ- 

re nietylko nie ekspensowały sił i krwi 

w. zapasach wojennych, ale nawet (jak 

np. Szwecja) dzięki stosowanej pod- 

czas tych zapasów „gimnastyce han- 

dłowej* nabrały zdrowia i odpornoś- 

ci. Gospodarka deficytowa ogarnęła 

także kraje bogate, posiadające duże 

oszczędności, olbrzymie wolne kapita- 

ły i wysoki stopień przeciętnej zamoż- 

ności obywatelskiej (jak np. Anglja, 

Stany Zjednoczone, Finlandja i t. p.). 

Głównym powodem takiego stanu 

rzeczy jest fakt, że w okresie depresji 

gospodarczej, kiedy kurczy się pro- 

dukcja, zmniejszają obroty handlowe 

i maleje produkcja, — wszystkie bez- 

mała pozycje dochodów państwowych 

kurczą się wydatnie i prawie automa- 

tycznie. Inaczej natomiast jest z wy- 

datkami, z których znaczna część nie- 

zależnie od konjunktury gospodarczej, 

nie może być w niczem zmniejszona. 

a niektóre z nich, jak np. wydatki na 

zasiłki dła bezrobotnych, rosną właś- 

nie w miarę pogłębiania się kryzysu 

ekonomicznego. 

Ten „sztywny“ charakter wielu 

wydatków państwowych, jak spłata 

zaciągniętych długów, emerytury i ren 

ty, ogromna większość wydatków ad- 

ministracyjnych i kosztów obrony, 

państwa i t. p., w związku z elastycz- 

nym i zupełnie od konjunktury nieza- 

leżnym charakterem wszystkich do- 

chodów państwowych, uniemożliwia 

często zachowanie równowagi budże- 

towej nawet przy najdalej idącej 0sz- 

czędności w preliminowaniu wydat- 

ków i przy wielkiej ostrożności w 0- 

bliezaniu spodziewanych dochodów. 

/Wszak nawet w grupie wydatków 

inwestycyjnych, wysokość których 

mogłaby pozornie być dowolnie zwięk- 

szana lub zmniejszana w zależności od 

Skarbu Pań- 

stwa, — możliwość oszczędności jest 

bardzo poważnie ograniczona koniecz- 

nością wykonywania zawartych już 

posiadanych zasobów 

poprzednio umów — z jednej strony, 

oraz wzgłędami na ewentualne wielkie 

straty, wynikające z gwałtownego 

przerwania rozpoczętych już budowli 

i innych prac inwestycyjnych — z dru- 

giej strony. 

W praktyce więc—pewne oszczęd- 

ności przeprowadzić można dopiero w 

trakcie wykonywania budżetu, a to 

przez stosowanie t. zw. kompresji bud- 

żetu, t. j. ograniczenie kredytu oraz 

przez racjonalne stosowanie systemu 

budżetów miesięcznych, opartego o 

układanie planów gospodarki finanso- 

wej z miesiąca na miesiąc i o możliwe 

dostosowywanie wysokości wydatków 

do bardziej już skonkreiyzowanych 

pozyeyj dochodowych. 

Warto mieć przed oczami kilka 

liczb, ilustrujących deficyty budżeto- 

we w kilku państwach zagranicznych. 

W Anglji budżet za rok 1929-80 zo- 

stał wykonany z niedoborem 14,5 mil- 

jonów funtów szterlingów, zamiast 

preliminowanej nadwyżki 4,1 miljony 

tuntów szterl. Deficyt w ubiegłym ro- 

ku budżetowym obliczony jest przez 

kanclerza skarbu, Snowdena, na prze- 

szło 35 miljonów funtów szterlingów, 

czyli około półtora miljarda złotych 

polskich. 

W Niemczech minister skarbu Die- - 

trich oblicza defieyt budžetowy na rok 

1930 na sumę 1 miljarda marek, co 

odpowiada przeszło dwu miljardom 

złotych. а 

We Wioszech oblicza się deficyt 

budžetowy ostatniego roku na 1,012 

miljońów lirow, czyli pół miljarda zło- 

tych polskich. 

Prezes komisji finansowej senatu 

Stanów Zjednoczonych zapowiada nie: 

dobór budżetowy za rok 1930-31 na 

500 miłjonów dolarów, t. j. na około 

4,5 miljardów złotych. 

W Austrji deficyt ostatniego roku 

wynosił 135 miljonów szylingów, w 

Belgji — około 620 miljonów franków 

w Czechosłowacji — 424 miljony ko- 

ron czeskich, w Szwecji około 36 mil- 

jonów koron szwedzkich. 

Na posępnem tle podanych przy- 

kładów tegoroczny, znikomo mały nie- 

dobór budżetowy w Polsce jest na- 

prawdę nieznaczny. 

Śmiało więc możemy patrzeć w 

przyszłość. 

(TI TI TI TIPAS 

Przygotowania do konferencji rozbrojeniowej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z wyznaczeniem na po- 
czątku 1932 roku międzynarodowej 

konferencji rozbrojeniowej, przewidu- 
je się zorganizowanie obecnie po!skiej 
delegacji na tę konferencję. Dła doko- 

nania prac przygotowawczych zostanie 

utworzone biuro prae przygotowaw- 

czych do międzynarodowej konferen- 

cji rozbrojeniowej. Do czasu wyzna- 
czenia przez rząd polski delegacji na 

konferencję, szef biura podlegającego 

min. spr. zagran. pracować będzie w 

ścisłym kóntakcie z gen. Kasprzyckim, 

który dotychczas brał udział we wszyst 
kich międzynarodowych  konferen- 

cjach rozbrojeniowych. 

Obsadę personalną biura stanowić 

będą urzędnicy, wyznaczeni przez min 

spr. zagran. i oficerowie wyznaczeni 

przez szefa sztabu głównego. 

Aresztowania wśród komunistów. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z przygotowaniami ko- 
munistów do demonstracyj w dniu 1 

maja policja polityczna w Warszawie 
zlikwidowała komórki komunistycz- 

ne w stolicy. Aresztowano kilkadzie- 

siąt osób, które zajmowały się powie- 

laniem na maszynach i kolportowa- 

niem odezw i okólników komunistycz- 
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nych. Rewizja doprowadzila do ujaw- 
nienia i skonfiskowania ponad 20 ty 
egzemplarzy odezw. Policja politycz- 
na przekazała aresztowanych sędzie- 
mu šledezemu | Kwiatkowskiemu. 
Śledztwo trwa w dalszym ciągu i spo- 
dziewać się należy jeszcze dalszych 

aresztowań. 

    

Silne lotnictwo to potęga Państwai 

. nia pełnego sukcesu w jego 

  

Komisarz Generalny Rzplitej, p. min. Stras- 
sburger, który wobec wytworzonej przez Se- 
nat gdański sytuacji, nie dającej możności 
zabezpieczenia życia i mienia obywateli 
polskich w Gdańsku, zwrócił się do Rządu 
Polskiego z prośbą o odwołanie go ze sta- 
nowiska Komisarza Generalnego w Gdańsku. 
Krok powyższy Komisarza Generalnego 
Rzplitej p. min. Strassburgera podyktowany « 

został szeregiem incydentów, ktore rozegra- 
ły się ostatnio w Gdańsku, a których ofia- 

rami padli obywatele połscy. 

P. Prezydent nie chce być 
wyjątkiem. 

(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzplitej w związku 
z ogólną redukcją poborów urzędni- 
czych zarządził aby pobierane przez 
niego uposażenie zostało zmniejszone 
o 15 proc. począwszy od dnia 1 maja. 

  

Wymiana depesz. 

WARSZAWA, 20. IV. (Pat). Pan 
premjer Wałery Sławek otrzymał od 
nowopowolanego premjera - rumuń- 
skiego prof. Jorgi następującą depeszę 

Wobec powierzenia mi przez J. K. 
M. prezesury gabinetu, powołanego do 
podniesienia moralnego i materjalnego 
mojego kraju, pozwalam sobie prze- 
słać Jego Ekscelencji wyrazy najgłęb - 
szego przywiązania dla pańskiej о)- 
czyzny naszego drogiego sprzymie- 

rzeńca. 
W odpowiedzi p. premjer Walery 

Sławek wystosował w dniu 25 b. m. 
depeszę treści następującej: 

Dziękuję Jego Ekscelencji za ser- 
deczne słowa, które z racji objęcia za- 
szczytnej godności Jego Ekscelencja 
raczył mi przesłać, pozwalam sobie 
wyrazić moje najserdeczniejsze życze- 

pracy dla 

dobra i rozwoju Rumunji, naszego dro 

giego sprzymierzeńca. 

w O ZZA A DZA. 

      

W. ubiegłą niedzielę w dyskusji nad re- 

feratem p. W. Wielhorskiego w klubie Spo- 

łeczno-politycznym, przemawiał p. Włady- 

slaw Studnicki, który, mówiąc o sposobach 

rozstrzygnięcia sporu polsko-litewskiego, ш- 

żył zwrotu, obrażającego uczucia państwowe 

narodów bałtyckich, żyjących z państwem 

polskiem w zgodzie i przyjaźni. P. Wł. Stu- 

dnicki przemawiał w krótkiej zresztą dysku- 

  

sji ostatni. 
# ż 4 X # 

Żałować należy, że ani przewodniczący 

ał na nie-     ani nikt z zebranych nie 

stosowność tego wystąpienią i nie odgro- 

Wprawdzie nie ulega 

żony przez p. Stu 

jego indywidual- 

dził się od niego. 

  

wątpliwości że pogląd wyr: 

dnickiego jest wyłącznie 

nym poglądem, którego zapewne nikt z o- 

becnych nie podziela, to jednak brak reakcji 

ze strony zgromadzenia, spowodowany ogól- 

nem powstaniem z miejsc, mógł wywołać 

komentarze zupełnie odmienne, sprzeczne z 

uczuciami szacunku i przyjaźni, jakie na- 

sze społeczeństwo żywi względem swych pół- 

nocnych sąsiadów. 

  

  

Wspólna konferencja 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

P. premjer Sławek wraz z p. marsz. 

Świtalskim udali się do marsz. senatu 

Raczkiewicza i odbyli z nim wspólną 
rozmowę. Jak się dowiadujemy konte- 
rencje te poświęcone były sprawie u- 
stalenia toku i kolejności prac w nad- 
chodzącej nadzwyczajnej sesji ciał 
ustawodawczych. 

Narada ministrów. 
WARSZAWA, 20. IV. (Pat). W dn. 

20 b. m. odbyła się pod przewodnie- 
twem p. prezesa Rady Ministrów Wa- 

lerego Sławka konferncja ministrów, 

w której wzięli udział p. ministrowie: 

Pieracki, Matuszewski,  Składkowski, 
Prystor. Janta-Połczyński, Hubicki i 

Kozłowski. Na konferencji tej oma- 

wiana była akcja pomocy dla bezro- 
botnych. 

    

Dyskusja nad kwestja wileńską 
w uniwersytecie kowieńskim. 

Federacyjny projekt prof. Paksztasa. 

KOWNS, -20-3V. (7e/. wł.). /0W uniwersytecie kowieńskim odbyła 

się dyskusja nad kwestją wileńską. Prof. Herbaczewski wystąpił 

z dłuższem przemówieniem, w którem zaznaczył, iż Litwa może 

cdzyskać Wilno w tym wypadku jedynie, o lie wykaże większą 

aktywność. 

Po przemówieniu prof. Herbaczewskiego zabrał głos prof. Paksz- 

tas, przedstawiając swój projekt. Mianowicie, uważa on, że Litwa 

powinna stać się państwem federainem, w skład którego weszłyky 

kantony kowieński, wileński | nowogródzki. Stolicą tego państwa 

powinnoby było być Wilno. 

Р1епагпе posiedzenie Sejmu — 
we czwartek. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pierwsze posiedzenie plenarne Sej- 
mu zostało wyznaczone na nadcho- 

dzący czwartek na godz. 10 rano х 
jednym punktem porządku dzienne- 
go pierwszem czytaniem rządowego 
projektu ustawy o oddaniu francusko- 
polskiemu towarzystwu kolejowemn 
kolei Herby Nowe—Gdynia do ekspło- 
atacji, oraz o udzieleniu poręki pań- 
stwowej. 

W związku z tem wczoraj przeł 
poł., choć w Sejmie panuje jeszcze ci- 
sza, przerywana tylko wykańczaniera 
prac remontowych różnyeh lokali sej- 
mowych, rozesłano klubom parłamen- 
tarnym druki, zawierające projeki u- 
stawy, jej uzasadnienie oraz załącznik 

z warunkami koncesji. 
Nadchodząca sesja sejmowa będzie 

bardzo kórtka, albowiem poświęcona 
będzie wyłącznie jednej tylko sprawie 
projektowi ustawy o oddanie francu- 

sko-polskiemu towarzystwu kolejowe- 
mu magistrali węglowej do eksploata- 
cji i należy się spodziewać, że zostanie 
ona zamknięta w poniedziałek, naj- 
dalej we wtorek przyszłego tygodnia. 
Po pierwszem posiedzeniu Sejmu jesz- 
cze we czwartek zbierze się komisja 
skarbowa, ewentualnie połączona ko- 
misja skarbowa i komunikacyjna ce- 
lem szczegółowego rozpatrzenia pro- 
jektu tak, że w piątek po poł. będzie 
mogło się odbyć drugie plenarne po- 
siedzenie Sejmu dla załatwienia usta- 
wy w drugiem a może i w trzeciem 

czytaniu. 
Na sobotę zostało wyznaczone ple- 

narne posiedzenie Senatu celem rozpa- 
trzenia ustawy uchwalonej już przez 
Sejm. Prawdopodobnie projekt usta- 
wy w Sejmie referować będzie b. wi- 
cemin. skarbu poseł Starzyński. 

Ustawa antyalkohelowa wejdzie w życie 
w dniu 1 lipca. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że ustawa anty- 
alkoholowa w brzmieniu noweli u- 
chwalonej przez Sejm, wejdzie w ży- 

cie 1 fipca. Opóźnienie wejścia w ży- 
cie jej spowodowane zostało względa- 

mi technicznemi. 
is A 

Rewolucja w 
BOSTON 20.4. Pat. — Otrzymano 

tu wiadomość, że wezoraj o godzinie 

2 w nocy wybuchło w Hondurasie po- 

wstanie. W Pregresso ehwyeilo za 

broń przeszło 2060 ludzi. Według po- 

głosek powstały zamieszki w różnych 

punktach doliny rzeki Aguan. Komu- 

nikacja została przerwana Powstańcy 

maszerują na miasto Pela, 
czas niewiadomo, jakie są przyczyny 

rewolueji. 
WASZYNGTON 20.4. Pat. — W 

południowem Honduras wybuchła re- 

wolueja. Ruch skierowany jest przeci- 

wko liberałnemu rządowi prezydenta 

Cólingrasa. Wedle otrzymanych w 

Dotych- 

Hondurasie. 
Waszyngtonie wiadomości, oddziały 
rewolucjonistów zostały odparte w 
różnych punktach przez wojska rzą- 
dowe. Na ezeie ruchu rewolucyjnego 
stoi gen. Ferrara. Trzy krążowniki a- 
merykańskie otrzymały rozkaz uda- 
nia się do Hondurasu dla zapewnie- 
nia ochrony cudzoziemców. Władze 
amerykańskie są zdania, że rewelucja 
nósi charakter czysto ekonomiczny i 
wywołana została depresją ekonomi- 
ezną i wieikiem bezrobociem. Pow- 
stańey starają się zawładnąć portami 
zanim wyruszą na stolicę Hondurasu 
'Tegueigalpa. 

Wielkie uroczysteści w dn. 1 maja w Rosji Sow. 
Fel. od wł. kęresp. z Warszawy. 

W związku z uroczystem świętem 

Rosji Sowieckiej w dniu 1 maja, rząd 
Sowietów rozesłał zagranicę zgórą ty- 
siąc zaproszeń do sympatyków pań- 
stwa i ustroju sowieckiego. Zaprosze- 

nie służy za wizę wzjazdową do Rosji.. 
Dia gości wyznaczone zostaną specjał- 
ne pociągi, które przywiozą ich do Mo- 
skwy. Będą oni tam przyjmowani bez- 
płatnie na koszt rządu sowieckiego. 

Wojna handlowa Z.S.S.R. z Kanadą. 
MOSKWA, 20. IV. (Pat). Ageneja 

"ass podaje: Na podstawie decyzji ra- 

dy komisarzy ludowych, Z. S. S$. R. 

13 października 1930 r. komisarz han- 

dłv zagranicznego Rosengold ogłosił 

zarządzenie, zabraniające wszystkim 

organizacjom importowym oraz przed 

stawicielom handlowym dokonywanie: 
zakupów jakichkolwiek towarów ka- 
nadyjskich. Zarządzenie to jest odpo- 
wiedzią na decyzję rządu kanadyjskie- 
go, zabraniającą importu do Kanady 
towarów pochodzenia sowieckiego. 

Wzburzenie z powodu trującej mały. 
BRUKSELA 20.4. Pat. — W związku « 

pojawieniem się zabójezej mgły w okolicach 
Tilleur i Sełessin i zatrnciem się poważnem 
kilkunastu osób odbyły się demonstracje mie 
szkańeów tyeh miejscowości. Na wieeaek ро- 
stanowiono zorganizować speejałną komisję 
któraby zajęła się natychmiastową imterwen- 

cją u władz w związku z ciągiem pojawia- 
niem się zatentej mgły. Powodem pojawia- 
nia się zatrutej mgły są, jak się zdaje liczne 

fabryki chemiczne, które nie przedsiewzięły 

dostatecznych środków zaradczych, by une- 
szące się z kominów zatrute dymy unieszko. 
dliwić. 

intensywna akcja kolonizacyjna w Prusach. 
PIŁA, 20. IV. (Pat). W związku 

z programem pomocy wschodniej i 

przewidzianemi w nim funduszami na 

cele kolonizacji odbywają się obecnie 

przygotowawcze prace w kierunku 

pewnego zreorganizowania akcji osad- 

niczej. Jest przewidziane obniżenie 
kosztów budynków i ceny ziemi, jak | 

również renty rocznej płaconej przez 

osadników. Szczególnie intensywna 

akcja ma być prowadzona na wschod- 

niem Pomorzu pruskiem, gdzie cena 
osad ma wynosić maksymalnie 13 ty- 
sięcy marek. W roku 1931 ma być roz- 
parcelowanych 5 majątków ziemskich 
w powiecie lęborskim, a dwa majątki 
w powiecie Bytów. Dzienniki niemiec 
kie podkreślają stale narodowo-poli- 
tyczny charakter osadnictwa w zagro- 
żonych prowincjach , wschodnich, 
gdzie niemieccy osadnicy mają stać się 

wałem ochronnym przeciw polskości. 

Bomba na powitanie wice-króla Indyj. 
DELHI 28.4. Pat. — W przeddzień przy- 

jazdu nowego wieekróła Indyj lorda WiŃn- 
gtona nastąpił wybuch bomby na torze ko- 
lejowym wpobliżu dworca głównego w Dei- 

hi. Skutkiem wybuchu 4 kulisów odniosła 
poważne rany. Obecnie linja jest pilnie 
strzeżona. 

Re 

WysokiKomisarzLigi Narodów 
w Warszawie. 

  

ZLA AWR ARJCE WL MAC 74 
przez ministra Strassburgera dymisją, bawi 
w Warszawie Wysoki Komisarz Lig: Naro- 

dów hr. Gravina, 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
BUDOWA MUZEUM WITOŁDA WIELKIE. 

GQ W KOWNIE. 

W roku bież. rozpocznie się w Kownie 
budowa muzeum im. W. Wielkiego. Koszty 
budowy muzeum wyniosą ok. 2 milj. litów. 
Nowe muzeum obejmie eksponaty obecnego 
muzeum wojennego i miejskiego i galerję 
obrazów Cziulonisa. Będzie się ono skła- 

dało z dwóch pięter i suteryn. 

ZNIESIENIE WIZ MIĘDZY LITWĄ A CZE- 
t CHOSŁOWACJĄ OD 1 MAJA. 

W ostatnim numerze „Wiad. Urzęd.* z 

dn. 14 b. m. został ogłoszony układ między 
Litwą a Czechosłowacją, na mocy którego 
2 dn. 1 maja r. b. zostają zniesione wizy 

wjazdowe dla obywateli obu państw. 

  

маа 

Sędzia z ramienia Litwy 
w sporze pałsko-liewskimi 

w sprawię kołei. 
GENEWA, 20. IV. (Pat). Rząd fi 

tewski zawiadomił Stały Trybunał 
Sprawiedliwości Międzynarodowej w 
Hadze, że mianował jako sędziego ad 
hoc w sprawie speru polsko-litewskie: 
go w przedmiocie kwestji kolejowej 
między Litwą a Polską gubernatora 
Banku Litewskiego adwokata Staszin- 
skasa. 

Uznanie tymczasowego rzędu. 
kiszpanskiego. 

PRAGA, 20. TV. (Pat). Poseł czė- 
<chosłowacki w Madrycie wręczył hi-- 
szpańskiemu ministrowi spraw zagra- 
nicznych: notę, w której rząd czecho- 
słowacki uznaje tymczasowy rząd re- 
publiki hiszpańskiej. 

MADRYT, 20. LV. (Pat). Kolumbja 
Brazylja, Panama i Norwegja uznały 
mowy republikański rząd hiszpański. 

Przesilenie gabinetowe 
w. Bułgarii. 

SOFJA, 20. IV. (Pat). Po posiedze- 
miu rady gabinetowej bułgarski prem- 
jer Liapczew udał się do pałacu kró-- 
lewskiego celem złożenia królowi dy-- 
misji gabinetu. Krok ten ma na celu. 
umożliwienie królowi w związku z 
zamknięciem sesji parlamentu zasięg- 
nięcia porady u przywódców stron- 
nictw politycznych co do utworzenia 
nowego gabinetu. Wychodząc z pałacu 
premjer Liapczew stwierdził, że ustę- 
pujący ministrowie będą z polecenia 
króla w dalszym ciągu pełnili prowizo- 
rycznie dotychczasowe obowiązki 

Na 

  

Giełda warszawska z dn. 20.IV. b. r. 
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Jak ma byč? ' 
Od dłuższego już czasu w prasie, 

a więcej jeszcze na konferencjach na- 
uczycielskich i w rozmowach prywat- 
nych poruszaną jest drażliwa sprawa 
nauczania religji w szkołach powsze- 
chnych na wsi. Jakże się ta sprawa 
przedstawia w obecnej sytuacji i w po 
równaniu z dawnemi amaiorskiemi 
szkółkami, tajnie przez niefachowe pa 
nienki i domowo wykształcone paniu- 
sie prowadzonemi bez żadnych o pew- 
nie że bez żadnych metodyk, seminar- 
jów, pragmatyk, cyrkularzy, formula- 
rzy, programów, konspektów, planów 
na tydzień, dzień i godzinę każdą... Ot 
kpiny z wiedzy pedagogicznej, nic wię 
cej! Uczono, ot, jak się dało: wszysi- 
kich początków katechizmu, historji 
kraju, co kto umiał. 

A jednak... rzecz dziwna... za owych 
podłych czasów ciemnoty, kiedy jeśli 
istniała gdzie jaka organizacja zespo- 
łowa, oświacie, czy wspólnej pracy spo 
łecznej poświęcona, to musiała się kryć 
a była przez członków kochana i och- 
raniana od złych oczu policji, za tych 
czasów niewoli, kiedy to wieś miała 
jako kierowników umysłowych, nie 
jak teraz liczną rzeszę płatnych nau- 
czycieli, kierowników oświatowych, 
komitety, zarządy organizacyj cywil- 
nych i wojskowych, ale w najłepszym 
razie, i to nie zawsze, dwór, plebanję 

i czasami jakiegoś człowieka, przybłę- 
dę bożego, lub zwarjowaną panienecz- 
kę, którzy po cichu, po kurnych cha- 
tach uczyłi, za owych, powiadam, cza 
sów jakże się wieś nasza zachowywała 
Jaki był rezultat moralny, materjalny 
i patrjotyczny tych nauk i tych syste- 
mów? Czy wieś tyle piła ci teraz? Nie, 
piła mniej. Czy się zarzynali na wsi 
tak o byłe co, i to w najbliższej rodzi- 
nie? Nie, zbrodnia nie była prawie 
znaną wśród wieśniaków Wileńszczy - 

zny. O samobójstwach opowiadano so 
bie łatami z powiatu do powiatu, ja- 
ko o czemś niezwykle przerążającem 
Czy wieśniacy byłi biedniejsi niż te- 
raz? Czy teraz widać na ich chatach, 
na ich domowem życiu dużą zmianę 
w kierunku cywilizacji, zakresu wygo- 
dy, czystości, higjeny matki i dziecka, 
posiłku, uprawy roli? Wszak do każ- 
dej z tych spraw codziennych mają ty- 
łu, tylu nauczycieli! Specjalistów, kur- 
sów w mieście i na wsi. Popisów, po- 
kazów, nagród, uroczystości, fotogra- 

fij po gazetach, korespondencyj i %ub- 
wencyj... Czy wreszcie uświadomienie 
polityczne, narodowe, robi wśród cie- 
mnej masy włościańskiej, która przed 
wojną nie bardzo wiedziała do jakiej 
narodowości się zalicza, ałe podpisywa 
ła się i głosowała „na Polskę”, czy to 
uświadomienie, które istotnie zrobiło 
duże postępy, nie idzie łinją dość krzy 
wą, czyniąc tuman w głowach szar- 
panych słowami „jesteście polski lud'*, 
naprzemian z twierdzeniem „že właś- 
nie nie, są Białorusinami?... 

Jakoś nie tak idzie cywilizowanie 
naszej wsi jakby powinno. Na grunt 
surowy, a wojną stargany i zdemorali 
zowany, spadło za dużo haseł, za dużo 
różniczkowania, za wiele słomianego 
zapału i działaczy za pieniądze. nawrva 
cających wieś na te lub inne nowinki 
kultury. Chłop jest w tych rzeczach 
subtelny i czuły. Doskonale rozróżnia 
pracę ideową, bezinteresowną (co nie 
wyklucza, że się jej dziwi, ale ją 'sza- 
nuje), zaś czynienie czegoś w imię po- 
mocy, podniesienia dobrobytu. czy ul- 
gi bolączkom społecznym i pobieranie 
za to pensji wzbudza nieufność. „Tak 
gada, bo za to jemu płacą, więc on ma 
z tego korzyść, ale czy dla nas to po- 

trzebne?...“ . 
Nie sekret to chyba dla nikogo, wi- 

dać tę z korespondencyj w pismach, 
widać z wycieczek na wieś, widzą naj- 
lepiej udzie na wsi zamieszkali. W ka- 
żdej miejscowości, w malutkim jakimś 
ośrodku mnożą się organizacje, czy 
jest na nie miejsca, czy nie. Zamiast 
dobrze funkcjonującej organizacji je- 
dnej dwóch, któreby się podzieliły pra 

Napoleon 
Następną swą syłwetkę biograficz- 

ną poświęca Renć Kraus magnatowi 
przemysłu zapałczanego Ivarowi Kre- 
ugerowi, którego nazywa „Napole- 
onem business'u“. 

Dzisiejszy potentat przemysłu za- 
pałczanego, człowiek, który udziela 
państwom całego świata miljonowych 
pożyczek pod zastaw monopołów za- 
pałczanych Ivar Kreuger, rozpoczął 
swą karjerę przed trzydziestu laty na- 
der skromnie. Był wtedy zaledwie a- 
gentem pewnego maklera w Chicago i 
trudnił się sprzedażą małych placy- 
ków podmiejskich. i 

Było to w 1909 roku. Młody bo 
dwudziestoletni Szwed, z trudem zara- 
biał na chleb powszedni. Praca w Chi- 
cago nie była ani zbyt zyskowna, ani 
też miła. To też Kreęuger, z zawodu 
inżynier budowlany, ruszył niebawem 
wraz z dziewięciu kolegami po fachu 
do meksykańskiego miasta Vera Kruz 
by szukać tam szczęścia przy budowie 
mostów. W kieszeni miał wtedy... 50 
dolarów. 

Z dziesięciu inżynierów, budują 
cych w Vera Kruz mosty, ośmiu w ry- 
chłym czasie umarło na żółtą febrę. 
Ocalało dwóch tylko, w tej liczbi: mło 
dy Kreuger. 

Dalsze siedem lat życia upływa 
przyszłemu miljarderowi w uganianiu 
się po całej kuli ziemskiej w pogoni za 
zarobkiem. Młady Szwed buduje «lv- 
my w Nowym Yorku, wznosi gmachy 

są społeczną, każdy urzędnik nosi się z 
ambicją stworzenia jakiegoś zespołu 
pod jednym z popularnych tytułów. Te 
jest dobrze widziane u góry. Często 
nawet nakazane. Więc jazda! Często 
wszystko to istnieje na papierze, nie 
nie robi. Uczestnicy zapisani półgwał- 
tem, pod naciskiem urzędnika, zraża- 
ją się ostatecznie do haseł i akcji, be 
widzą, że cała czynność redukuje się 
do pobierania składek członkowskich 
które dobrze jak nie utoną w jakich 
kasowych  niedoborach... 
się mętny chaos, nie przywiązujący ni- 
kogo ideowo, upadające za wyjazdem 
oficjalnych inspiratorów imprezy i w 
rezultacie te piękne i rozumne hasła 
i projekty wiszą w powietrzu, są sztu- 
czne, podtrzymywane przez ludzi na- 
pływowych, tworzą państwowość i poł 
skość w powietrzu, nie przenikają do 
głębi psychiki warstw ludowych i nie 
dają mu pola do własnej inicjatywy i 
wyhodowania czegoś z własnej gleby 
duchowej. Ciągle jest w tem jakaś go- 
rączka pośpiechu, żeby wszystko odra- 
zu było, choć sztuczne, zamiast dać po 
woli rzeczy wzrosnąć i wrosnąć. 

Oto mimowoli zaczepiło się o muł- 
tum rzeczy, kiedy się miało zamiar pi- 
sać o jednej, ale się przecież w życiu, 
zwłaszcza duchowem, wszystko wiąże 

ze sobą? Wróćmy jednak do tej posz- 
czególnej kwestji bo jest ona na dobie 
w powszechnem nauczaniu wiejskiem 

„. Wydaje się to nie do wiary, żeby 
w społeczeństwie katolickiem i pod dy 
rekcją władz duchownych tak ostro 
krytykujących poglądy religijne nasze 
go nauczycielstwa czyniących mu tak 
surowe zarzuty, ta sprawa nauczania 
religii w szkole nie była dotąd uregu- 
lowana na całej linji bezspornie i bez 
zastrzeżeń. Co raz to słyszymy o ta- 
kiej sytuacji: ksiądz mieszka daleko, 
jest starym człowiekiem, obarczonym 
obowiązkami swego stanu kapłańskie- 
80, nie może obsłużyć kilku szkół dro 
gi złe roztopy i t. p. i t. p. Więc nauczy 
cieł, lub nauczycielka oczywiście może 
go zastąpić. Uczyła się chyba religji 
w seminarjum? Zdawała z niej egza- 
min? A ba, świadectwo katechety w 
seminarjum i państwowego zakładu 
nie wystarcza, żyjemy w czasach, gdy 
nie się nie dzieje bez trzystu sześćdzie- 
sięciu pięciu papierków, pozwoleń i za 
świadczeń. 

Musi mieć misję kanoniczną. -To 
znaczy specjalne upoważnienie od wła 
dzy duchownej. Zdawałoby się na zwy 
kły, ludzi rozum, że wysyłając ,„peda- 
gogiczne ciała* w jakąś okolicę można 
już wiedzieć zawczasu, czy w danej 
miejscowości będzie ksiądz odwiedzał 
daną szkołę, czy też nie? I odpowied- 
nio do stanu rzeczy zaopatrzyć ,,peda- 
gogiczne ciało” w wiatyk duchowy w 
postaci upoważnienia do katechizacji? 
A chyba najprościej wszystkim, kończą 
cym seminarjum, jeśli im świadectwo 

jego kończenia nie wystarcza wysta- 
rać się, słowem zaopatrzyć ich w świa 
dectwa potrzebne do nauczania reli- 
gji. Jeśli trafią do okolic, gdzie ksiądz 
proboszcz, czy wikary może i chce wy 
kładać religję, bardzo pięknie, „peda- 
gogiczne ciało nie będzie się do tego 
mieszało, ale jeśli nie, to odrazu zabie- 
rze się do wpajania zasad wiary w swo 
ich uczniów, nie czekając na przew- 
lekłe formalności, zwłoki nieporozu- 
mienia i w rezultacie pozostawienie 
dzieci bez nauki religji. Znam wypad- 
ki kiedy młoda, pobożna nauczyciel- 
ka nie otrzymując upoważnienia, mi 
mo, iż miejscowy proboszcz o nie pi- 
sał do Wilna, uczyła dzieci religji, przy 
gotowywała je do pierwszej spowiedzi 
i Komunii, nie zważając czy formalnie 
ma do tego prawo, czy nie? Ale inni, 

mniej wrażliwi na sprawę nauczania 
religji, czekają cierpliwie zmiłowania 
bożego i władz duchownych, a w re- 
zultacie dzieci wiejskie całemi sezona- 
mi nie mają wykładów religi. 

Czy to tak trzeba? Czy tak powin- 

interesu. 
w Londynie, hotele — w Ameryce Pe 
łudniowej, Indjach, Kanadzie. Stale je 
dnak zyski są minimalne. Jedvnie wię 
kszą korzyścią było bogate doświad- 
cznie, które potem pozwoliło Kreuge- 
rowi podbić bezkrwawo cały swiat 
swemi zapałkami. 

W 1907 roku powraca Ivar Kreu- 
ger do ojczyzny i za uciułane kor':ny 
zakłada w Sztokholmie wespół z in- 
nym przedsiębiorcą spółkę budowlaną 
pod firmą „Kreuger i Toll*. Dzisiaj 

firma ta rezyduje we wspaniałym pa- 
łacu rozporządzając kapitałem biisko 
6 miljardów złotych. Akcje firmy nale- 
żą do najbardziej poszukiwanych i 
przynoszą właścicielom pokaźną dywi 
dendę w wysokości 25 — 30 proc. ro- 
cznie. 

Nie odrazu jednak stanęła firma 
Kreuger i Toll na tych szczytach. Je- 
dynie stopniowo uczciwem i spręžv- 
stem załatwianiem interesów zdobywa 
sobie Kreuger zaufanie rodaków i prze 
chodzi od rozbudowy Sztokhounu do 
działalność na prowincji, a potem i 
zagranicą. Narazie Kreuger i Toll wzy 
wani są jako eksperci przy wszelkiego 
rodzaju budowach. Jeżdżą do Niemiec 
i Rosji. Nieznacznie z ekspertów stają 
się właścicielami. Rozwijają dzialal- 
ność spółki, angażują cudze kapitały, 
finansują coraz nowe przedsiębiorstwa 
Wtedy to postanawia Kreuger škoncen 
trować główną uwagę na zapałkach. 

Wytwarza. 

K UR I E R 

nó być? Czy nie można temu zaradzić 
raz na zawsze, wyczerpując kwestję? 
Zarzuca się nauczycielstwu w czam- 
buł indyferentyzm religijny, a nawet 
berwyznaniowość, a któż odsuwa je 
cd spełniania obowiązku katechizacji 
młodzieży ? 

Hel. Rower. 
    

Popierajcie Ligę; Morską 
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III ogólnokrajowy Zjazd 
Księgowych i Rzeczoznawców 

w Polsce. 
W.Warszawie dnia 19 b. m. odkrył 

się Zjasd przeszło 600 księgowych i 
rzeczoznawców w gmachu Związku 
Zawodowego Pracowników  Handl. 
Przem. i Biurowych przy ul. Siennej 
Nr. 16. 

Zjazd rorpóczął się o godz. 10.45, 
zagajeniem prezesa Rady Głównej Zrze 
szeń Księgowych i Rzeczoznawców w 
Połsce p. Antoniego Górskiego. . 

Na przewodniczącego zaproszono 
p. dr. Fr. Koniecznego z Poznania. któ- 
ry powołał na zastępców pp. Włodzi- 
imierza Jama Lgockiego z Poznania i 
Antonięgo Górskiego. 

Do prezydjum zaproszeni zostali 
przedstawiciele zrzeszeń reprezento- 
wanych w Radzie prof. H. Sachs, M. 
Grzybowski, M. Tarnowska, B. Budy- 
łowski, O. Giintzeł, С. Borysławski, 4. 
Dziamarski, W. Dyszenson, Z Krauze, 
S. Ajzenberg, oraz przedstawiciele 
większych miast pp. Busiewicz z Lu- 
blina, B. Szymański z Białegostoku, dr 
F. Tomanek re Lwowa i St. Hermano- 
wicz z Wilna, jak również pp. W. Be- 
reszko, K. Czerwiński i M. Gawroński 
z Warszawy. ; 

Nastąpiły powitania zjazdu przez 
przedstawicieli władz, Izby Przemysło- 
wo-Handlowej,'oraz Wyższych Uczel- 
ni i Zrzeszeń. 

Po odczytaniu depesz powiłalnych 
zatwierdzono regulamin obrad, i zo- 
stały wygłoszone referaty: 

"4) prof. Witolda Góry z Warsza- 
wy — Roła rzeczoznawcy księgowega 
w życiu gospodarczem; 

2 prof. Jana Namitkiewicza z 
Warszawy — Kodyfikacja prawa han- 
dlowego; 

3) dr. Tomasza Lulka z Krakowa 
Normalizacja bilansów; 

4) dr. Franciszka Koniecznego z 
Poznania — Ochrona zawodu i tytu- 
łu księgowego; 

5) Licencjata nauk handłowych —- 
N. Maskdleysona z Warszawy — O ety- 
ce w zawodzie rzeczoznawcy księgo- 
wego. ` 

Po referatach wyłoniono komisje 
do poszczególnych referatów. Zgodnie 
z uchwałą I-go i II-go Ogółnokrajo- 
wych Zjazdów Księgowych i w wyni- 
ku pracy specjalnie powołanej komisji 
z udziałem przedstawicieli ministerstw 
Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz 

Sprawiedliwości został ogłoszony przez 
p. W. Bereszko konkurs z nagrodami 
na Połską Metodę Księgowości. 

Warunki konkursu można prze- 
glądać w Radzie Głównej Zrzeszeń 
Księgowych i Rzeczoznawców w Pols- 
ce Warszawa, uł. Marszałkowska 74. 

Po wygłoszeniu referatów zarzą- 
dzono 2 godzinną przerwę obrad ple- 
narnych w cełu umożliwienia prac 
wyłonionych komisyj. O godz. 18-ej 
wznowiono dałsze obrady plenarne, w 
toku których uchwalono szereg donio- 
słych rezołucyj. Zjazd zamknięto o g. 
20.15, poczem w licznem gronie uczest- 
ników odbyła się biesiada towarzyska 
w 5ałonach klubu Związku Pracowni- 
ków Państwowych, Nowy Świat 67. W 
czasie biesiady wygłoszono szereg 
mów  okołicznościowych, przyczem 
wyróżniły się nacechowane powagą i 
głębią poruszonych tematów mowy 
przedstawicieli Ministerstwa Skarbu i 
Izby Przem. Handl. w Warszawie. 

Już dziad i ojciec Kreugera posia- 
dali małą fabryczkę zapałek. Wegeto- 
wała ona jednak podobnie jak inne te- 
go rodzaju zakłady z braku kapitału, 
udoskonałonych maszyn. sprężystej 
administracji. 8 

Ivar Kreuger pakuje w ten zanied 
bany interes grubszą sumę pieniędzy. 
Ulepsza metody produkcji, reorganizu- 
je z właściwą sobie energją tę branżę 
i oto w 1913 roku, tuż przed wybuchem* 
wojny Światowej, powstaje w Sztokhol 
mie „Fórenade —- Tindsticks Kon- 
zern* (Pierwszy Koncern Zapałczany) 
o kapitale zakładowym 5 miljonów ko 
ron szwedzkich (dwanaście miljonów 
złotych). 

Wybucha wojna Światowa. Teraz 
dopiero interesy Kreuagera zaczynają 
się w szybkiem tempie rozwijać. Nie 
spekuluje on jednak wzorem „reki- 
nów'* amerykańskich na głodzie i chło 
dzie wałczących narodów. Bynajmniej. 
Kreuger posiada jedynie cenną zdol- 
ność błyskawiczną orjentowania się w 
sytuacji. Umie wyciągać z danej kon- 
junktury największe dla siebie korzy- 
Ści. Umie „to make the best of it“ — 
jak powiadają Anglicy. I podczas gdy 
potężny, znacznie od. koncernu Kreu- 
gera potężniejszy, koncern Jónkóping 
zaczyna się chwiać z powodu braku 
surowca drzewnego z Rosji i chemikai 
jów z Niemiec, Kreuger nie traci gło- 
wy. Zakłada w amerykańskiem tempie 
fabryki niezbędnych do produkcji za- 
pałek maszyn, produkuje fosfór, rąbie 
łasy, eksportuje swe zapałki zarówno 
do Niemiec, jak do Angiji. Milczący i 

WI L[. E NS K I 

Prasa francuska o planie Kontrofenzywnym 
Brianda. 

PARYŻ, 20. IV. (Pat). Prasa oma- 
wia obszernie opracowany przez Brian 
da plan kontrofenzywy przeciwko pro- 
jektowi unji celnej austrjacko-niemiec 
kiej. Niektóre dzienniki zwracają u- 
wagę na to, że jest to manewr czysto 
gospodarczy i stawiają wobec tego py- 
tanie, czy nie spotka go ten sam los, 
co inne wspólne akcje ekonomiczne. 
Nie zniknęły bowiem przeszkody, któ- 
re akcje te zniweczyły, a z których 
najważniejszą jest stała dążność do pro 
tekcjonizmu, jaki ujawniają rozmaite 
państwa. 

W związku z tem „Le Journal* pi- 
sze, że należy zaatakować przeciwnika 
nie na terenie gospodarczym, lecz na 

terenie politycznym. Plan niemiecki 
bowiem ma na względzie różne cele 
polityczne, mianowicie wrogie zamiary 
przeciwko traktatom, jakie Niemcy 
starannie ukrywają gdyż czują dobrze 
że to jest ich słaba strona. Wszystko 
to stwierdziła zarówno Francja, jak 
Mała Ententa i Polską. Mamy to 
szczęście — pisze w zakończeniu dzien 
nik — że nie uda się Niemcom zama- 
skować tej strony unji celnej z Austrją 
ponieważ debata polityczna rozpocz- 
nie się w komisji europejskiej przed 
dyskusją jurydyczną. Nasuwa się 
więc okazja rozpoczęcia dziś lub nigdy 
prawidłowego kontrataku. : 

Ciężkie oskarżenie ex-króla hiszpańskiego. 
PARYŻ, 20. IV. (Pat). Dziennik 

„La Republigue'", który już kilkakrot- 
nie wyrażał swe niezadowolenie z en 
tuzjastycznego przyjęcia, zgotowanego 
ex-krółowi Hiszpanji Alfonsowi XIII 
przez łudność paryską, wystąpił wczo- 
raj z poważnym zarzutem przeciwko 
Alfonsowi XIII, oskarża go mianowi- 

cie o to, że w czasie wojny, otrzyma - 
jąc różne poufne wiadomości od fran 
cuskiego attche wojskowego, komuni - 
kował je Niemcom. Jak twierdzi „La 

Republigue“, £rancuskiej służbie wy- 
wiadowczej udało się przychwycić po 
ufne telegramy, adresowanć przez Al 
fonsa XIII do Wilhelma i rząd francu- 
ski miał jakoby wówczas w ręku do- 
wody, że Niemcy były poinformowane 
tą wyjątkową drogą o zamiarach stra- 
tegicznych Francji. Miało to być też 
powodem odmownej odpowiedzi Cle- 
menceau na wyrażoną przez Alfonsa 
XIII chęć spotkania się z nim. 

Zwycięstwo listy chrześcijańsko-społecznej 
w Austrii. 

WIEDEŃ, 20. IV. (Pat). Wczoraj 
odbyły się wybory do sejmu w Górnej 
Austrji. Na 48 mandatów, zdobyli 
chrześcijańsko-społeczni 28 (plus 1), 
socjaldemokraci 15 (plus 2! 
blok gospodarczy, t. zw. grupa Scho- 

Proces „Wampira 
BERLIN 20.4. Pat. —  Poniedziałkowa 

rozprawa przeciwko mordercy  Kiirtenowi 
wniosła szereg newych interesującyćh szeze- 
gółów, oświetlających motywy zbrodniczych 
czynów oskarżonego. Powołano na świadków 
między innemi sięstrę i braci Kiirtena, któ- 
rzy odmówili jednak zeznań. Przed przesłu 
chaniem ojca Kiirtena oskarżony zażądał 
wyprowadzenia go z sali rozpraw. Prezydent 
sądu Haertel, który prowadził śledztwo wstę- 
pne, scharakteryzował Kiirtena jako czło- 

ORKA a RAWA 

bera — 1 (minus 2). Kandydaci Heim- 
wehry, ani narodowo-socjalni nie uzy- 
skali żadnego mandatu. Chrzešcijan- 
sko-społeczni będą w nowym sejmie 
rozporządzali absolutną większością. 

diisseldorfskiego”. 
wieka niezwykle wysokiej inteligencji, za- 
sługującego bezwarunkowo na wiarę. W, 
czasie przesłuchiwania Kiirten prowadził z 
nim częste rozmowy na 'temat zagadnień 

seksualnych i kryminalistycznych. Tylko 
raz jeden Kiirten w czasie konfrontacji ze 

swą żoną usiłował odwołać poprzednie ze- 
znanie nie mogąc jak się wyraził — 
znieść widoku męczarni osoby tak mu biis- 
kiej. 

  

AKADEMJA 
zorganizowana przez Związek Strzelecki z okazji 12 rocznicy 

odzyskania Wilna. 

W dniu 19 kwietnia 1931 r. w ma- 
łej sali Pałacu Reprezentacyjnego wo- 
bec licznie zebranej publiczności uro- 
czystość Strzelecka rozpoczęła się Po- 
lonezem Szopena wykonanym przez 
orkiestrę 6 p. p. poczem ppłk. Doba- 
czewski wygłosił przemówienie oko- 
licznościowe przedstawiając zadania 
Strzelca i wzniósł okrzyk na cześć Mar 
szałka powtórzony przez obecnych. Po 
nim ppłk. Koc scharakteryzował dzia- 
łalność Marszałka i Jego wysiłki nie- 
podległościowe. Niezwykle zajmującą 
zgrabnie ujętą w doskonałą formę sty- 
lową wygłosił przemowę p. dyr. Zelwe- 
rowicz. Objaśnił zebranym że spo- 
dziewał się iż przemawiać będzie do 

„szarej braci strzeleekiej*, widzi za- 
miast niej bardziej krytyczne elemen 
ty, ale że czujei wśród nich otwarte 

na dzień dzisiejszy serca i że ma mó- 
wić o odwadze, więc się sam odważa. 
I mówił jak to „dzieje Polski można 
podzielić jakby na trzy księgi: złotą, 
(wieki dawnej chwały, kiedy to jawią 
się postaci wielkie, epiczne, silne in- 
dywidualności), potem czarną, (obla- 
ną łzami na kartach pisanych krwią i 
posypanych popiołem), i wreszcie trze- 
cią, purpurową, wschodzącą zorzę wol 

ności. Na karatach tej księgi narodu 
polskiego przewijają się dzieje trzech 
rodzai ludzi. Jedni to ofiarne pełne za- 
pału dusze, drudzy — bierna masa, 
trzeci — wieczni opozycjoniści. I dziw- 
ne to, że tego drugiego gatunku jest u 

zamknięty w sobie Szwed rozwija nie. 
słychaną aktywność. Dochodzi wresz- 
cie do tego, że starszy i zasobniejszy fi- 
nansowo Koncern „Jónkóping* skła- 
nia głowę przed obrotniejszym konku- 
rentem. W 1917 r. następuje fuzja obu 

koncernów i powstaje potężne towa- 

rzystwo akcyjne pod nazwą „Svenska 

Tandsticks“ (Szwedzka Zapałka) o- 

perujące kapitałami w wysokości 45 

milj. koron szwedzkich. Na czele T-wa 

staje oczywiście sam Ivar Kreuger. 
Korzystając z inflacji, skupuje on 

całe ulice w Berlinie i całe lasy w Rosji 
Kiereńskiego. Te ostatnie coprawda ry 

chło traci. 
Wojna światowa się skończyła. Ek- 

sport zapałek szwedzkich zagranicę 

gwałtownie się żmiejsza. Zubożała Eu- 

ropa nie może Szwecji płacić sum mil- 

jonowych. Powstają krajowe fabryki 

zapałek: niemieckie, angielskie, pol- 

skie. Ё 

Kreuger nie przejmuje się tem zbyt 
nio. Europa jest już dlań za ciasna i za 

biedna. Kreuger zwraca swój wzrok 

na Indje, zalewane dotychczas przez 

zapałki japońskie. I oto na półwyspie 
hindostańskim stacza Kreuger jeden z 

największych, bezkrawawych bojów 

świata. Kreuger kontra Janponja. Ra- 

sa biała przeciwko rasie żółtej. Bój 

o supremację gospodarczą. 

Kreuger nie wahał się puścić w 
ruch argumentów nacjonalistycznych. 
Setki jego płatnych agentów. nawoły- 
wało Indusów do bojkotowania ob- 
cych wyrobów, a do popierania zapa - 
łek krajowych. Mało kto zaś wiedział 

nas tak dużo, a tego trzeciego nie uby- 
wa, mimo iż mamy własne państwo, 
któremu służyć trzeba. 

I jeszcze większe zdziwienie ogar- 
nia, że osoba Marszałka Piłsudskiego 
nie jest bez zastrzeżeń popularna, gdyż 
nikt oddawna nie był takiem uosobie- 
niem zdrowego instynktu narodu jak 
On. Bo niezwykły umysł łączy się w 
Nim z uczuciowością, zimny zamysł 
z fantazją, jest to jakby idealna kon- 
strukcja Sarmaty. Może kiedyś zajdą 
takie okoliczności że sam instynkt sa- 
mozachowawczy zespoli Polaków w 
jedno uczucie. Wilno najlepiej rozu- 
imie Marszałka, gdyż On jest produk- 

tem Wilna, ale w takim dniu jak 
dzisiaj, gdy święci pamiątkę wyrwania 
z jarzma bolszewickiego bohaterskim 
wysiłkiem żołnierzy Piłsudskiego, po- 
winnoby więcej żywiołowej okazy- 
wać radości, bardziej szeroką falą za- 
znaczać swą wdzięczność. Zdobycie 
Wilna 12 lat temu, był to czyn w ro- 
dzaju tych, które stawiają Piłsudskie- 
go na osobnem miejscu w historji U 
niego to, co wygląda na szaleństwo, o- 
kazuje się zawsze skrupulatną rachu- 
bą, ma On niezwykły spokój przy 0- 
bliczaniu, a płomienny rzut przy wy- 
konaniu, precyzję w konstruowaniu 
planów, a nagłą racę w ich urzecze- 
wiek z epoki tej złotej księgi narodu, i 
wistnieniu. Słowem Wiełki to Czło- 
twórca współczesnej historji narodu. 
Tyle skromnych słów skromnego czło- 

że owe „zapałki krajowe produkowa- 
ne są na miejscu przez filje koncernu 
szwedzkiego. 

Złoto, energja i spryt zrobiły swo- 
je. Kreuger wyparł konkurentów ja- 
pońskich z Indyj. Mało tego. Wyparł 
ich również z rynków chińskich, a 
wreszcie wtargnął do ich własnego 
kraju. Założył w Japonji „Japan 
Match Company“ (Japońskie T-wo Za- 
pałczane), skupił w swem ręku jedną 
po drugiej fabryki japońskie, pokonał 
zachwiany wskutek kryzysu światowe- 
go Koncern krajowy japońskiego mag- 
nata przemysłowego barona Suzuki. 
Zapałki szwedzkie zapanowały na Da- 
lekim Wschodzie niepodzielnie. 

O wiele łatwiej poszło Kreugerowi 
w Ameryce południowej. Tamtejsze 
republiki znajdują się stale w tarapa- 
tach finansowych. Wiedział o tem: do 
brze Kreuger i wzamian za mniejsze 
lub większe pożyczki, puwydzierża- 
wiał monopole zapałczane Peru, К- 
wadoru, Boliwji, Kolumbji i t. d. 

Rozszerzenie się wpływów szwcedz- 
kich w Ameryce Południowej wywoła- 
ło niepokój wśród finansowych „reki: 
nów* północno - amerykańskich z 
Wallstreet. Sam „bóg złota”, wielki 
Pierpont Morgan zaczął kręcić nosem. 

Kreuger pośpieszył grożący  kon- 
flikt załagodzić. Nie mógł się oczywiś- 
cie mierzyć z nowojorskim władcą mil- 
jardów. Wybrał więc porozumienie. 
Na jakich podstawach się ono opiera i 

/ czy jest naprawdę porozumieniem, czy 
też ukrytą walką — o tem wiedzą tyl- 
ko Morgan i Kreuger, dwaj najbardziej 

Bir. 90 12032) 

wieka w tym dniu uroczystym”. 
W. przybliżeniu tylko podajemy 

świetne przemówienie p. dyr. Zelwe- 
rowicza, szkoda że nie słyszymy go 
częściej, gdyż w powodzi pustych Рга - 
zesów jakiemi zdarza się że nas nieraz 
karmią fałszywi entuzjaści, takie prze- 
mówienia korzystnie się odznaczają. 

Resztę programu zapełnił śpiew p. 
Hendrychówny, (piosenek  legjono 
wych i utworów p. Ludwiga), produk - 
cje wokalne artystów Teatrów, « któ- 
rych p. Wyrzykowski w wierszu o Pił- 
sudskim i p. Sawicka w przejmaującej 
grozą deklamacji Buty Kiplinga, osiąg 
nęłi wysoki stopień artyzmu, ora” arje 
z oper w wykonaniu p. Rewkowskiego. 

Tak się odbyło uczczenie pamiiętne- 
go dnia Wyzwolenia Wilna przez 
Strzelca. 

k 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś fas 

cynująca sztuka Leo Lenza „W nocy ze šro- 
dy na czwartek*, ciesząca się wielkiem powo 
dzeniem dzięki nader zajmującej treści, kon- 
certowemu wykonaniu aktorskiemu, oraz 
nastrojowym dekoracjom J. Hawryłkiewicza. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia 
że bilety zniżkowe i kredytowane mogą być 
wykorzystane do 1-go maja, po tym termi- 
nie zaś zostaną unieważnione. 

-— Teatr Miejski w „Latni“, 
— Występy M. Modzełewskiej i A. Wę- 

gierki. Dziś wystąpią po raz pierwszy zna- 
komici artyści teatrów warszawskich — Mar 
ja Modzelewska i Aleksander Węgierko. Przy 
jazd świetnych artystów wywołał żywe za- 
interesowanie, tem b. iej, że Wilno będzie 
miało po raz pierwszy sposobność podziwia 
nia tak wiełkiej i wszechstronnej artystki, 
jaką jest ulubienica stołicy — Marja Modze- 
lewska. Świetni artyści odegrają niezwykle 
frapującą sztukę L. Verneuilla „Pan Lam- 
berthier*. Role Żermeny i Maurycego, któ- 
re Modzelewska i Węgierko kreowali w wac- 
szawskiej premjerze „Pan Lamberthier* wy- 
wołają niewątpliwie w Wilnie nie mniejszy 
zachwyt, niż w stolicy. 

— Występy rosyjskiego teatru dramaty - 
eznego z Rygi w Teatrze „Latnia*., W piątelc 
dnia 24 b. m. rozpoczynają się występy zna- 
komitego zespołu rosyjskiego teatru drama- 
tycznego z Rygi.. Urozmaicony repertuar. 
świetne wykonanie aktorskie oraz wysoki 
poziom artystyczny zapewniają tej arcycie- 
kawej imprezie wiełkie powodzenie. 

— Występy J. Kurnakowicza na Pohu- 

lance. 27 b. m. rozpoczyna występy znako 
mity artysta scen stołecznych, jeden z naj- 
popularniejszych w Warszawie aktorów — 
Jan Kurnakowicz. Występy świetnego as- 
tysty, rodowitego wilnianina, wzbudziły w 
naszem mieście wielkie zainteresowanie, tem 
bardziej, że Kurnakowicz wystąpi w jednei 
z najłepszych swoich rół — jako Franie 
w arcywesołej komedji W. Rapackiego „W 
czepku urodzony”. 

— Tylko dwa występy Rosyjskiego arty- 
styeznego zespołu bałałajkowego w Wilnie. 
W. środę 22 i czwartek 23 kwietnia słyn- 
ny Rosyjski Artystyczny Zespół Bałałajkowy 
pod dyr. Eug. Dubrowina wystąpi w sali 
Klubu Handlowo-Przemysłowego (ul. Mic- 
kiewicza 33-a). Przed dwoma laty zespół ten 
citszył się u nas w Wilnie nadzwyczajnera 
powodzeniem i liczba koncertów wzrosła do 
dwunastu. Po dłuższej przerwie nabywszy 
nowy repertuar, zespół przyjeżdża tylko na 
dwa występy. W programie całkowicie nowe 
utwory oraz ostatnie przeboje rosyjskiej e- 
migracji: „Żegnaj dzwony rodzinne” i „Za- 
wiało Cię śniegiem Ojczyzno”. 

Bilety już są do nabycia w księgarni „Le 
ktor“ (ul. Mickiewicza4). Początek o g 
8.30 wiecz. 

ВАО 
WTOREK, 21-go KWIETNIA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 1450: „Zagadki Ży- 
cia* odczyt. 15.50: Odezyt dła maturzystów. 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.23: Program dzien- 
ny. 16.30: Utwory Griega (płyty). 17.15: 
„Trudności przy wprowadzaniu naukowej or 
ganizacji** odczyt. 17.43: Koncert symfonicz- 
ny. 18.45: Radjowa gazeta radjowa. 19.00: 
Tygodnik artystyczny. 19.15: Program na śro 
dę i rozmaitości. 19.35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19.50: „Laureat m. Warszawy E. 
Dębicki feljeton. 20.05: Lekkie piosenki w wy- 
konaiu chóru Dana. 20.30: „Cyganerja* ope 
ra O. Pucciniego (płyty). Po operze komuni- 
katy. 23.00: Kabaret (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
„CYGANERJA* Z PŁYT. 

Dziś o godz. 20.30 Rozgłośnia Wiłeńska 
nadaje ze studjo „Cyganerję* Pucciniego 
Opera zostanie nagrana z płyt niedawno 

  

        

   

  

/przez Radjostację zakupionych. Objaśnieni:+ 
do muzyki dodał prof. Michał Józefowicz. 

milczący i skryty ludzie pod słońcem. 
Faktem pozostaje tylko, że w rokowa- 
niach w sprawie planu finansowego 
Younga brali udział zarówno zaufani 
ludzie Morgana, jak Kreugera. 

Jedynym poważniejszym kłopotem 
szwedzkiego ,„Napoleona mteresu“ są 
dziś bodaj tylko Sowiety. One jedne 
nietylko oprały się przenikającym do 
wszystkich krajów zapałkom szwedz- 
kim, lecz co grosza stanowią dla Kreu- 
gera groźną konkurencję. Niezmierzo- 
ne bogactwa leśne i bezwzgłędny wy- 
zysk siły roboczej pozwalają Sowietom 
zalewać rynki światowe zapałkami, 
może gorszemi od szwedzkich, lecz 
znacznie od nich tańszemi. Jedynie cła 
ochronne tych państw, które zawarły 
zKreugerem odnośne umowy ratują go 
przed sowieckim rywalem.  Kreuger 
pokonał niebezpieczeństwo żółte. Gro- 
zi mu zaś obecnie czerwone. 

„Napoleon businenss'u'* nie spoczął 
jeszcze na laurach swych zasług i mil- 
jonów. Snuje podobno dałsze, olbrzy- 
mie ambitne plany opanowania pro- 
dukcji węgla kamiennego i rudy żelaz- 
nej, stworzenia potężnego przemysłu 
elektrycznego, wyzyskhnia niewyczer- 
panych sił wodnych, rozsianych po ca- 
łej kuli ziemskiej. 

Może więc niezadługo, o ile czer- 
wony Bliicher nie pokona białego „Na- 
poleona interesu", staniemy w obliczu 
nowych, globalnych sukcesów genjal- 
nego Szweda. 

  

R. Usz.
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Jak nam donosi nasz korespondent 

w Smorgoniach ma stanąč pomnik 

wdzięczności dła Marszałka J. Piłsud- 

skiego za Jego ojcowską opiekę nad 

Wiłeńszczyzną. Pomnik ma stanąć 

Wybory do Rady Miejskiej w Łucku. 
Zwycięstwo listy B.B.W.R. 

ŁUCK 20.4. Pat. — W dniu wczo- 

rajszym odhyły się w Łucku wybory 

do rady miejskiej, które dały nastę- 

pujący wynik: lista Nr. 1 Obywatel- 

"skie Zjednoczenie Gospodarcze z po- 

słem BBWR Tadeuszem Wierzbickim 

na czele uzyskała 14 mandatów, Nr. 

2 Żydowski Blok Gospodarczy — 1 
mandat, Nr. 4 Żydowskie Związki Ro 

botnicze Bund — 2 mandaty, Nr. 5 

Tragiczna Śmierć pod kołami pociągu. 
W niedziełę wieczorem, na szlaku kole- 

jowym Wiłno-Landwarów rzucił się pod ko- 

ła przejeżdżającego pociągu mężczyzna w 
średnim wieku. Stało się to tak prędko, że 

maszynista potiągu, aczkoiwiek zauważył 

sylwetkę rzucającego się pod lokomotywę 

nie zdążył pociągu zahamować i koła prze- 
cięły samobójeę na połowę. 

Pociąg natychmiast zatrzymano i o wy- 
padku powiadomiono pobliski posterunek 

Szewskim nożem usiłował | 
zamordować żonę. 

Kiirtenowska zbrodnia we wsi Piwniki. 

Mieszkańey wsi Piwniki wstrząśnięci z0- 

słali potworną zbrodnią przypominającą 
swym charakterem krwawe dzieje wampira 
z Diisseltorfa Kiirtena. 

Wdniu wezorajszym mieszkaniec tej wsi 
Kowełewski Ludwik w pewnej chwili por- 
wał za szewski nóż i zadał nim swej żonie 
Anastezji 4 głębokie rany w szyję. Gdy kobie 
ta zalana krwią upadła Kowalewski zaczął 
ranurzać nóż w piersiach z zaciętością gra- 

nicząeą z sadyzmem. 

Śmierć w nurtach Mereczanki. 
W niedzielę na rzece Mereczance, wpo- 

bliżu Gródka koło Mołodeczna wywróciła się 
łódź, w której znajdowało się dwóch ehłop- 
«ów Syłwestrowiez Józet i Czereszko Henu- 
djusz. Ponieważ ehłopcy nie umieli pływać 
sdraza poczęli tonąć . 

Pomimo iź tonących zauważyli żołnierze 

* Świnie pożarły zamordowane dziecko. 
Mieszkaniee kołonji Zajełniaki (gm. para- 

fianowskiej) Paweł Zarzycki, zauważył, że 

świnie gryzą jakieś kości i imęso, które wy- 

ryły z pod jego stodoły. Po odegnaniu świń 

Zarzycki z przerażeniem stwierdził, iż są to 

Tajemnica podpalenia urzędu skarbowego 
w Głębokiem. 

  

Zagadkowe podpalenie Urzędu Skarbowe. 
go w Głębokiem pozostaje narazie tajemnicą. 

Dia wyjaśnienia sprawy przyjechał na 
miejsce wypadku zastępea kierownika urzę- 

ORLONRZRZYNNEY WN 

NSWOGRÓDEK 
- Otwaeie Kursu radjowego. Nowogro- 

dzkie T-wo Miłośników Radja zorganizowało 
swój pierwszy Kurs, którego otwarcie nastą- 
piło w dniu wczorajszym. Do zebranych kil- 
kudziesięciu uczestników Kursu przemówił 

przestawiciel Sekretarjatu  Wojewódzkiegu 
Bezpartyjnego Boklu Współpracy z Rządem, 
p. R. Kawalec, poczem prof. Małynicz pre- 
zes T-wa, a zarazem kierownik działu tech. 
nicznego, przystąpił do. wykładów. 

+ Akeja odezytowa Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. Kontynuując plano- 
wo przeprowadzaną akcję odczytową, Sekre- 
łarjat Wojewódzki Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, urządził w ciągu bie: 
żącego tygodnia szereg odczytów po wsiach, 
Odezyty ilustrowane były prezroczami, za te- 
mat zaś miały sprawę nadmiernego używa- 
mia alkobołu i wynikających stąd sztraszli- 
wych spustoszeń w życiu rodziny. Wszędzie 
frekwencja 100 proc., wiełu wieśniaków nie 
mogacych się pomieścić w salach odczyto- 
wych, musiała odejść z niczem. Ten pocie- 
szający objaw świadczy wymownie o zainte- 
resowaniu się wsi pracą kulturalno-oświa- 
*tową. 

+ VI „Czwartek Literaeki*. Na program 
VI czwartku lterackiego Związku Dzienni- 
karzy i Literatów Województwa Nowogr., 
złożyły się referaty p. Marji Romerowej, zna- 

nej na tutejszym gruncie działaczki kultu- 
ralno-oświatowej, oraz p. R. Kawalca. P. Ro- 
aaerowa mówiła o historji dworów i dwor- 
ków litewskich w sposób nader zajmujący 
podając wiele nieznanych dotąd szczegółów 
dotyczących działalności społecznej ziemian 
polskich na Kresach. P. R. Kawalec rozwi 
nął w swym źródłowym referacie istotę fil- 

mu, jako dzieła sztuki, nowe prądy nurtu 
jące tę tak ciekawą dziedzinę, oraz stosunek 

filmu do literatury. Oba referaty wywołały 
ożywioną wymianę zdań. Wak. 

SMORGONIE 
+ Podziękowanie. Dyrekcja Średniej 

Szkoły Handłowej w Smorgoniach tą drogą 
składa p. Wacławowi Wejtko, Wilno ul. Św 
Anny Nr. 7 m. 1 serdeczne podziękowanie 
za nadesłane do tutejszej bilbioteki szkolnej 
44 tomy książek. Za ten naprawdę obywa- 
tełski uczynek dla rozwijającej się w trud- 
«mych warunkach materjalnych Szkoły Dy- 
rekcja przesyła staropolskie „Bóg Zapłać,.. 

— Zebranie P. W. i W. F. W dniu 15 b. 
m. odbyło się w lokalu Magistratu zebranie 
nowoukonstytuowanego Zarządu P. W. i W. 
Ж. Zebranie po zatwierdzeniu budżetu na 
rok biężący opracowało także szczegółowy > 

  

program p. y. Szczupłe ramy budżetu P. 

W. i W. F. niestety nie pozwalają zrealizo- 
wać niektóre zamierzenia Zarządu i dlatego 
postanowiono zwrócić się do powiatowego 

Zarządu P. W. i W. F. z prośbą o przyjścia 
z pomocą finansową. 

+ Przygotowania do 3-go Maja. Rada 
Pedagogicznej Średniej Szkoły Handlowej w 
Smorgoniach na posiedzeniu w dniu 17 b. m. 
postanowiła w dniu 3-go Maja urządzić uro 
czystą Akademję i popisy gimnastyczno-spor 
towe. Na tem zebraniu postanowiono ufun- 
dować dła zawodników dwie nagrody: jedna 
Dyrektora Szkoły i druga Rady Pedagogicz- 
nej. Nagrodami moją być książeczki PKO. 

'NIEMENCZYN 
+ Walne Zgromadzenie Sp. Sp. „Łącz- 

uość*. Dnia 19 b. m. Spółdzielnia Spożyw- 

  

Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego. 

RVR JE R 

Muzyka na placach 
i ogrodach. 

Publiczność wileńska, ta z ulicy, ta która : 

nie ma na najtańszy bilet na żadną kultural 

ną rozrywkę potrzebuje o przynajmniej prag 

nie muzyki. Zobaczmy jak ludziska stają i 

słuchają skrzeku i wycia radja, np. arję Lo- 

hengrina, przerywaną bekiem aut i szmera- 

mi ulicy. Co za profanacja arcydzieł muzycz- 

nych nb! Ale dlaczegóż nie dać tej stęsknio- 

nej do melodji publiczności trochę muzyk* 

wojskowej czy innych, zespołowych orkiestr, 

w niedzielne ranki, po kościele, na płacu Łu- 

kiskim, czy na Cielętniku? 

Niemcy za okupacji grywali co niedzielę 

dla siebie, ałe i nasi korzystali z pięnych 

produkcyj. Doprawdy, warto, by nasze or 

kiestry, mające bardzo mało pola do popi- 

sów pomyślały o tak dobrym sposobie za- 

znajomienia publiczności o swych postępach 

i szerzenia zamiłowania do muzyki. Kwad- 

ranes spędzone na słuchaniu mełodyj swoj- 

skich łub obcych, te chwile odebrane szya- 

czkom i mniej kulturalńym rozrywkom, @а- 

łyby lepsze wrażenie publiczności ulicznej. 

Zauważmy jak dużo ludzi idzie za wojskową 

orkiestrą gdy ta maszeruje po ulicy. 

tłumy snują się koło kawiarń. 

bować. 

niedaleko dworca kolejowego na grun- 
tach i staraniem Urzędu Gminy Smor- 
gonie. Wyświęcenie pomnika przewi- 
dywane jest na 3-go Maja. 

Zjednoczona lista Bromberga—8 man 

datów, Nr. 8 Zrzeszenie Cechów przy 

Związku Rzemieślniczym Żyd. — 1 

mandat, Nr. 10 sjonistyczna — 1 man 

dat. Ogółem na 27 mandatów lista 
Nr. 1 uzyskała 14 mandatów, listy 
zaś żydowskie — 13 mandatów. Lis- 
ta Nr. 1 uzyskała bezwzględna więk- 

Szość w radzie miejskiej. 

Jakie 

Warto spró- 
policji kolejowej, skąd natychmiast wydele- 

gowano dwóch policjantów. A 

Przeprowadzone dochodzenie pierwiastko 74 

we ustaliło że samobójcą jest stały mieszka 
niee miasta Wiina Romuald Sadkiewiez (Ba- 

kowa 10). Powodu samobójstwa narazie nie 

ustałono, tem bardziej że żadnych listów sa- 

mobójca po sobie nie pozostawił. 
Zmasakrowane zwłoki przewieziono do 

kostniey szpitala św. Jakóba. (e). 

Frekwencja w schronisku 
nad Naroczem. 

(List do redakcji), * % 

W związku z artykułem pod tytu- 
łem „Kto zacznie pierwszy zamiesz 

czonym w numerze „Słowa z dnia 14 
b. m. z powodu korespondencji p. He- 
leny Romer-Ochenkowskiej do „Dnia 
Kowieńskiego" — uprzejmie proszę o 
zamieszczenie w  poczytnem piśmie 
WPP. następującego wyjaśnienia: 

o
"
 

Krzyk mordowanej kobiety zwabił sąsia- 

dów, którzy z narażeniem własnego życia 

©obezwładnili zbrodniarza i przekazali go do 

dyspozycji władz śledczych. 
Aresztowany Kowalewski symuluje obły- 

kanie. 
Śmiertelnie ranioną kobietę przewieziono 

do szpitala powiatowego w Dziśnie. 
Powody zbrodni narazie nie są znane. 

Dochodzenie w toku. 

Schronisko nad jez. Narocz zosta- 
lo oddane do użytku publicznego dnia 
4. VI. 1930 r. podczas pobytu Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Т- 
nacego Mościckiego w Wileńszczyźnie. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zasz- 

(e). czycił swoją obecnością nasze Schroni- 
sko przebybywając w niem około 3-ch 
godzin i osobiście raczył przeciąć tra- 
dycyjną wstęgę przy poświęceniu i ot- 
warciu gmachu. 

Zbudowane Schronisko cieszyło 
się w sezonie ubiegłym 1930 r. dość 
znaczną frekwencją. Schronisko by- 

(e). ło czynne od dnia 24. VI.. 1930 r. do 
30. IX. 1930 r. Zamknięcie Schroni- 
ska nastąpiło wobec przeprowadzania 
wewnętrznych robót tynkarskich i 
zduńskich. W okresie 3-chmiesięcz- 
nym (24: VI. 30 IX. 1930 r.), zgodnie 
ze psrawozdaniem Oddziału naszego 
T-wa w Postawach z dnia 23. I. 1931 r 
Nr. 2 zarejestrowano i pobrano opłatę 
od 49 pensjonarjuszy. 427 osób ko- 
rzystających z noclegów, oraz 66 osób 
korzystających ze Schroniska bez no- 
clegów. Razem zarejestrowano osób 
korzystających ze Schroniska 542, w 
tem 476 noclegów. Pozatem te osoby i 
wycieczki, które nie korzystały z no- 
clegów i opłat za Schronisko nie uiści- 
ły, wzgl. nie zapisały się w księdze ewi- 
dencyjnej — nie podlegały rejestracji 
Ilość ich można określić na 500 zgórą 
osób. W sezonie letnim 1929 r., t. j. 
kiedy Schronisko nie było jeszcze cai- 
kowicie wykończone — zarejestro- 
wano w Schronisku 6 wycieczek uczą- 
cej się młodzieży w składzie 96 osób. 
24 wycieczki dorosłych w składzie 191 
osoba, oraz 67 osób pojedyńczych, a 
ogółem w 1929 r. osób 354 (Sprgwoz- 
danie Oddz. w Postawach Nr. 9-30 х 
dn. 2. III. 1930 r. 

Co do dróg komunikacji (szos) — - 
możemy stwierdzić na mocy danych 
otrzymanych z Wydziału drogowego 
Wil. Urzędu Wojewódzkiego, że w ro- 
ku bieżącym linja komunikacyjna (au: 
tobusowa) przez Mickuny, Ławarysz- 
ki, Michaliszki, Kobylnik na znacznej 
przestrzeni będzie przebudowaną na 
drogę o twardej nawierzchni (bruk). 
Roboty w bież. sezonie budowł. będą 
doprowadzone do Świra t. j. zostanie 
zbudowana droga na dalszej przestrze 
ni przeszło 50 kilometrów. Pozatem 
przeprowadzone będą roboty na lin- 
jach Wilno—Lida, Wilno—Podbrzć- 

zie, Wilno—Widze i Wiłno-—Oszmia - 
na. 

i szyhko pośpieszyłi im na rałunek, wartki 
prąd wody z wielką szybkością zaczął uno- 
sić nieszczęśliwych chłopców pod koła znaj- 
dującego się tu młyna. Sylwestrowicza udało 
się jednak wezas wydobyć jeszcze z ozna: 
kami życia. Czereszko zaś utonął. 

zwłoki jakiegoś zamordowanego i pochowa- 
nego pod stodoią dziecka. : 

O niezwyklem odkryciu Zarzycki powia- 
domił władze Śłedcze, które wszezęły ener- 
giczne dochodzenie. (e). 

du śledczego p. Komisarz Jastrzębski, któ- 
ry poprowadzi dalsze śledztwo. 

Do Głębokiego zjechało również dwóch 
rewidentów lzby Skarbowej. (e). 

ców „Łączność* w Niemenczynie odbyła do- 
roczne Walne Zgromadzenie swych człon- 
ókw, poprzedzone odczytem na temat „Roła 
Spółdzielni Spożywców na wsi*, wygłoszo- 
nym przez p. Bielawskiego Edwina, przed- 
stawiciela Rady Okręgowej Wileńskiej Zw. 
Sp. Sp. Rz. Pol. w Wilnie. Prelegent obrazo- 
wo przestawił zadanie i rolę Sp. Sp. na tle 
przeżywanego kryzysu gospodarczego  ilu- 
strując przykładami, zaczerpniętemi z hi- 
storji rozwoju spółdzielczości w Danji. 

Odczyt był wysłuchany z żywem zainte- 
resowaniem przez 60-ciu przezszło słuchaczy. 

Z obrad ujętych porządkiem dnia dowia- 
dujemy się, że Sp. Sp. „Łączność* rozwija 
się pomyślnie, powiększając swoje obroty 
i zyski z roku na rok: bilans za rok 1930 ty 
zamknięto kwotą zł. 16,528,78 z nadwyżką 
zł. 1,842,90, przy obrotach zł. 122,348,09. 

Walne Zgromadzenie udzieliło absulotor- 

jum Zarządowi za rok 1930-ty. 

Walne Zgromadzenie uchwaliło przystą- 

pić do budowy własnego domu, zbierając na 
ten cel składki od członków 10 zł. tytułem 
pożyczki bezprocentowej zwrotnej po 3 la- 
tach. 

Godną jest do naśladowania wspólna ha: 
monijna i twórcza współpraca ' wszystkich 
członków, oraz żywe zainteresowanie się 
własną spółdzielnią, co się uwidacznia na 
każdem posiedzeniu Rady Nadzorczej, oraz 
Waln. Zgr. 

Mówiąc o rozwoju Sp. Sp. „Łączność” 
niesposób pominąć nazwiska jej kierownika 
p. Stankiewicza Franciszka, który swą żmu- 
dną, codzienną i ofiarną pracą przypomniał 
nam starą prawdę, że „miłość i praca tworzy 

i wzbogaca”. 

  

Życzymy Sp. Sp. „Łącznoś* i na przysz- ASA 
łość odnosić tak ładne sukcesy w swej zbo- 
żnej mrówczej pracy. 

MIADZIOŁ 
+ ZAGADKOWY POŻAR. W dniu 18 

b. m. około godziny 22 w miasteezku Mia- 
dziole, powiat postawski, powstał pożar, któ- 
ry zniszczył zabudowania Chodosa Jankla, 

4 sąsiednie słodoły i skład posterunku po- 
licji państwowej. W składzie tym były umie - 
szezone dowody rzeczowe do kilku spraw o 
potajemnem gorzelnictwie. Ponieważ ogień 
zagrażał lokalowi posterunku, całkowite u- 
rządzenie posterunku i akta zostały wynie- 
sione. Przy wynoszeniu zniszezono wewnę- 
trzną ścianę. Straty i przyczyny narazie nie- 
ustalone. 

T-wa Miłośn. Jez. Narocz. 

Ludwik Szwykowski 

——— 

WŚRÓD PISM 
Najnowszy zeszyt „Tygodnika Iłustrowa- 

ką syntezę obecnego okresu „kryzysu i znie- 
chęcenia“, rzecz cała ujęta jest na szerszem 
tle międzynarodowych stosunków. Bardzo 

doniosły problem poruszono w „Ideach i 
zdarzeniach* mówiąc o braku u nas praw- 
dziwie „mocarstwowego“ myślenia; częstok- 

roć prasa nasza zajmuje bardzo niekonsek- 
wentne stanowisko w sprawach polityki za- 
granicznej. Boy-Żeleński („Arjeł i Kaliban*) 

zajmuje się tym okresem w życiu Krakowa, 
który wytworzył „tyle energji potencjalnej, 
że... badzo znaczna część tego, co się dziś w 
Polsce w zakresie sztuki dzieje, ma źródło 
w ówczesnym Krakowie". P. Kosmowska za- 
poznaje nas z Jugosławją, a p. Wierzbiński 
z „Portretem Wilhelma I* (z powodu ksią 
żki Ludwiga). Artykuły te zawierają ciekawe 
dokumenty ilustracyjne. Prof. Chrzanowski 
ocenia książkę Ciechanowskiego o Henryku 
Sienkiewiczu. p. H. Romer („Teatr na pro- 
wincji*) ukazuje żywy nurt życia artysty- 
cznego w zapadłej, zdawałoby się prowincji. 
Wzdiale „zagranica” zwraca uwagę bystra 

notatka o „Anschlussie*, pieniądzach i zbożu 
w której charakteryzuje się reakcję Do- 

  

Z BRENAMICZA 
-- Karygodny wybryk strażnika sowiee- 

kiego. Onegdaj wpobliżu odcinka graniczne- 
go Kalety jeden ze strażników sowieckich 
wystrzałem z karabinu zranił ciżko włościa- 
nina polskiego Michała Korwicza który za- 
jęty był podówczas piłowaniem drzewa w 
lesie położonym wpobliżu strefy granicznej. 

  

  

  

, Powyższe bezprawie strażnika  sowiec- 
kiego spowoduje zapewne interwencję grani- 
cznych władz polskich. 
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Ю 215 > . lityki francuskiej, wobec unji austro-niemis- 
Godzina 1950 ckiej. Pozatem trafne uwagi poświęcono in- 

+ cydentowi związanemu z wyjazdem naszych 
W RANI M Art. teatruLaScala przemysłowców do Rosji. Powieść Nowako- 

Aka „CYGANERJA*" wskiego, Nowela Wirskiego oraz wierze Ar- 
21 kwietni. tura Oppmana i Bronisława Stefanowskiego   

    

składają się na bogatą treść Tygodnika Illu- 

KAS RS I 

wanego“ (Nr. 16) przynosi na wstępie glębo- | 
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wilja grozi 
Wilja zaczyna gwałtownie przybie- 

rać. Sytuacja staje się z dniem Ка?- 
dym coraz bardziej groźna. Obecnie 
poziom wody wynosi 462 ctm. t. j. o 
224 ctm. powyżej stanu normalnego. 

Przy ul. Brzeg Antokolski koło po- 
sesji Nr. 3 wyłoniła się groźba wystą- 
pienia Wilji z brzegów. 

W związku z tem zorganizowano 
tam doraźną akcję ratunkową. Wszys- 

cy mieszkańcy wymienionego domu 
zostali ewakuowani. Mniejwięcej tak 
samo przedstawia się sytuacja przy ul. 
Tartaki 26. 

Wczoraj Wilja ruszyła już w gór- 
nym swym biegu wpobliżu Wilejki 
powiatowej. W związku z tem spodzie- 
wane jest dalsze przybranie wody, co 
może grozić katastrofą. 

Muzeum Sztuki Współczesnej 
otwarte zostanie w końcu maja. 

Wczoraj w mieszkaniu p. wojewo- 
dy Kirtiklisa i pod jego przewodnic- 
twem odbyło się posiedzenie Zarządu 
Tow. p. n. Muzeum Sztuki Współczes- 
nej, którego odezwy do artystów i spo- 
łeczeństwa niedawno zamieściliśmy. 

Jak się okazuje, prace Zarządu, 
dzięki gorącemu zajęciu się członków 
Towarzystwa sprawą uruchomienia 
muzeum i wydatnej wszechstronnej 
pomocy prezesa, wojewody Kirtiklisa, 
znacznie posunęły się naprzód. Przy- 
stosowanie lokalu muzeum które tym- 
czasowo mieścić się będzie w dawnej 
Kordegardzie wewnątrz podwórza pa- 
łacu po-biskupiego, jest w pełnym bie- 
gu. Towarzystwo uzyskało już kilka- 
dziesiąt dzieł sztuki współczesnej, częś- 
ciowo jako dary, częściowo jako de- 
pozyty, od wszystkich członków Wi 
leńskiego Tow. Artystów Plastyków 

    

oraz szeregu artystów pozamiejsco- 
wych. Dyrekcja zbiorów państwo- 
wych również w najbliższym czasie 
przekaże Muzeum pewną ilość dzieł 
w charakterze depozytów. 

Otwarcie Muzeum nastąpi w końcu 
maja równocześnie z otwarciem wy- 
stawy bieżącej Tow. Artystów-Plasty- 
ków i wysławy specjalnej im. Marszał- 
ka Piłsudskiego, obecnie znajdującej 
się w kamienicy Baryczków w War- 
szawie. 

Społeczeństwo wileńskie niez4- 
wodnie z wielkiem zadowoleniem po- 
wita ten nowy dowód żywotności tra- 
dycyj kulturalno-artystycznych swego 
miasta, które, pomimo niezmiernie cięż 
kiej sytuacji gospodarczej, znajduje si- 
ły i środki aby godnie podtrzymać i 
rozwijać ciągłość tej tradycji. 

KRONIKA 
         Dziś: Anzełma bisk 

Wtorek 
Jutro: Teodora. | 

| 
      21 _ | | Wschód słośck—g. 4 m. 27. 

wiecień «k ЛОО zanóowi 545 18 m. 42. 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorełogii U. 3. B. 

w Wliłinie z dnia 20/1V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia -|- 49 C. 

5 najwyższa: +] 8? C. 

a najniższa: O 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: wschodni. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA. 

-- P. wojewoda wileński Stefan Kirti- 

klis przyjął w dniu 20 b. m. prezesa „Okrę- 

gowego Urzędu Ziemskiego p. Stanisława 

Łączyńskiego, starostę wiłeńsko-trockiego p 

Radwańskiego w sprawach powiatu, dełega- 

cję pracowników farmaceutycznych, którzy 

przybyli do p. wojewody z zaproszeniem na 

ogólno-polski zjazd pracowników farmaceu - 

tycznych, mający się odbyć w Wilnie w dn. 

24, 25 i 26 b. m. Pozatem był przyjęty ar: 

tysta teatrów miejskich p. Wasilewski w 

sprawie obchodu 30-lecia pracy scenicznej 

dyr. Zelwerowicza oraz pos. Stanisław Do- 

bosz. 

ADMINISTRACYJNA. - 
— Starostwo Grodzkie Wileńskie podaje 

do wiadomości, iż za uszkadzanie wszelkie- 

go rodzaju ogłoszeń urzędowych, obwiesz- 

czeń i planów, jak też zrywanie, zaklejanie, 

lub w jakikolwiek sposób usuwanie osoby 

winne będą pociągane do odpowiedzialności 

administracyjno-karnej w myśl 8 7 rozporzą 

dzenia wojewody wileńskiego z dnia 17 
kwietnia 1929 r. (Wil. Dz. Woj. Nr. 5, poz. 
481 ex 1929) karani będą karą grzywny w 
drodze administracyjnej do 500 zł. lub aresz- 
tem do 14 dni lub obu temi: karami łącznie. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 

sze plenarne posiedzenie Rady Miejskiej od- 
będzie się w nadchodzący czwartek 23 b. m. 
Porządek dzienny zawiera m. in. następują 

ce sprawy: 
1 Projekt dodatkowego budżetu nadzwy- 

czajnego Wydziału Wodociągów i Kanaliza- 
cyj na okres budżetowy 1930-31 r. 

2) Sprawa przystosowania podatku inwe. 
stycyjnego na budowę dróg oraz innych sa- 
moistnych danin komunalnych, uchwalonych 
na okr kalendarzowy 1931 do roku budżelo- 
wego okresu 1931-32. 

3) Sprawa wydzierżawienia majątku Po- 
nary. 

4) Projekt 
rzeźni miejskiej. 

5) Projekt regulaminu o korzystaniu z 
obór miejskich przy targowicy rzeźnej. 

6) Wniosek w sprawie nadania szkolę 
powszechnej Nr. 19 nazwy „Miejska Publi- 
czna Szkoła Powszechna im. Królowej Jad- 
wigi“. а 

7) Sprawozdanie z działalności Powszecn- 
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na 

regulaminu porządkowego 

terenie województwa wileńskiego za rok 
1929. 

8) Wybory przedstawiciela Rady Miej- 
skiej i jego zastępcy do Komisji Poborowej. 

— Lustracja nowobudująeych się domów. 
W końcu bieżącego miesiąca specjalna Ku- 
misja z ramienia Komitetu Rozbudowy m. 
Wilna przeprowadzi lustrację  techniczno- 
budowlaną wszystkich nowobudujących się 
domów na terenie m. Wilna. 

— Projekt udogodnień w przepisach me!- 
dunkowych. Na dzisiejszem posiedzeniu Ma- 
gistralu rozpatrywany będzie wniosek prze- 
prowadzenia pewnych zmian w obowiązuja- 
cych przepisach meldunkowych. M. in. Magi- 
strat projektuje” skasować obowiązek meł- 
dowania i wymeldowywania stałych miesz- 
kańców Wilna, wyjeżdżających czasowo z 
Wilna do innych miast Polski. Inowacja ta 
nie dotyczy tylko osób podlegających obe- 
wiązkowi służby wojskowej i to tylko w 
tym wypadku o ile opuszczają one teren 
miasta na czas dłuższy od dwóch miesięcy. 

Uchwalenie tego wniosku będzie dużem 
udogodnieniem dła wszystkich stałych mie 
szkańców naszego miasta. 

SANITARNA. 
— Lustracja wodociągów i  studzien 

Władze wojewódzkie poleciły komisjom miej 
skim oraz stłarostwom przeprowadzić wio- 
senną lustrację i szczegółowe badanie pod 
względem sanitarnym wodociągów i studzien 
publicznych. Studnie muszą być obowiązko- 
wo poddawane stałej i ścisłej analizie władz 
sanitarne. > žų 

LIPERACKA. 
— 128 Środa Literacka, która się odbę- 

dzie w dniu jutrzejszym, poświęcona bedzie 
dyskusji na temał prądów nurtujących w 

„dzie obiecali swą pomoc: pani W 

najmłodszej literaturze polskiej. Punktem 
wyścia w dyskusji będą m. in. zagadnienia, 
poruszone w miesięczniku „Idącego Wiina * 
p. t. Żagary. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników Studentów U. S. Iš. 

    

Zarząd Koła podaje do wiadomoś że w 
piątek t. j. dnia 24 kwietnia b. r. ukażą się 

następujące skrypty: „Prawo Małżeńskie” 
„Prawo Kościelne*, „Medycyna Sądowa . 

Skrypt z statystyki administracyjnej okaże 
się w poniedziałek t. j. dnia 27 b. m. Powy- 

ższe sprypt obejmują wykłady za I-szy i Ц- 
gi trymestr i będą do nabycia wyłącznie w 
lokalu Koła Prawników (Zawalna 11) w go- 
dzinach urzędowych t. j. od 13 do 14-ej. 

— Sprawa Gdańska. Z inicjatywy Pol- 
skich Korporacyj Akademickich Vilnensi2, 
Cresovia i Aquilania oraz zrzeszeń ideowych 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej Legjo- 
nu Młodych i Myśli Mocarstwowej ma się 
odbyć w najbliższych dniach  akademieki 
wiec protestacyjny w sprawie gwałtów nie- 
mieckich w Gdańsku. 

Jak się dowiadujemy inicjatorzy mają 
zamiar prosić zarząd Bratniej Pomocy > 
objęcie kierownictwa we wspomnianej akcji 

protestacy jnej. 
Podobny wiec odbył się w dniu wczo 

rajszym w Warszawie w Sali T-wa Higjeni- 
cznego zwołany z inicjatywy „Legjonu Mło- 
dych”, Akadem. Związku Pracy dla Pan- 

stwa. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Czy nastąpi podwyższenie godzin na- 

uki nauczycielom? Że źródeł szkolnych do 
wiadujemy się, że krążą pogłoski o projek- 
towanem podwyższeniu godzin nauki nauczy 
cielom szkół powszechnych do godzin 30, a 
nauczycielom szkół średnich do 24 godzin 
tygodniowo. Rezultatem byłoby, iż zatrud- 
nianie większej ilości sił kontraktowych oka- 
załoby się zbędne. 

.. HARCERSKA. 
— Hareerski Komitet Obchodu „Bazyli- 

szka* zawiadamia, iż konstrukcja bazylisz- 
ka dobiega końca. Potwór ten, wykonany z 
wielkim nakładem pracy, będzie miał prze- 
szło 30 mtr. długości. obwożony będzie przez 
ukryty w ni samochód i ludzi. W obcho- 

Vinogradzka 
ze swym zespołem baletowym, liczne chóry 
wileńskie, orkiestry wojskowe, ułani w cha- 
rakterystycznych strojach, liczni „królowie 
chodzący co roku po kolędzie, i akademicy 
na koniach, oraz w przebraniu. Plan obche 
du ukaże się niebawem w licznych afiszacł 
i ulotkach. 

  

Z KOLEI. 
-— Przyśpieszenie biegu pociągów. Jak 

już w swoim czasie donosiliśmy, z dniem 1% 
maja r. b. wprowadzony zostanie w życz 
nowy rozkład jazdy pociągów na kolejach 
państwowych, różniący się od dotychczaso 
wego wielu radykalnemi zmianami i udoga. 
nieniami dla posożerów a przedewszystkiem 
przyśpieszeniem biegu pociągów osobowych 
W związku z tem obecnie czynione są pró- « 

by rozwijania większej szybkości, mającej 
wynosić dla pociągów pośpiesznych okoio 
110 kim. na godzinę. Zamówione już zostały 
lokomotywy szybkobieżne najnowszego sy- 
stemu. Zamówienia powierzono fabrykom: 
krajowym. Dwie lokomotywy są już ńa 
ukończeniu. ! 

Jak się dowiadujemy na przyśpieszeni» 
Wileńska Dyrekcja Kolejowa wygra 8.5 pro- 
cent szybkości dotychczasowej. 

Z POLICJI. 
— Kiedy i w jakieh warunkach polieja 

może używać siły fizycznej wobec przestęp- 
eów. Organa policyjne wydały rozkaz w 
sprawie używania siły fizycznej przez fun- 

  

kcjonarjuszy policjj w stosunku do prze 
stępców. 

W pierwszej części rozkazu nadmienia 
się, że zdarzają się ostatnio wypadki, że po- 
licjanci obawiają się ewentualnego oskarże- 
nia o akty przemocy lub gwałtu ze strony 
jednostek, przed któremi zmuszeni są wy- 
stępować. W wyniku tej obawy policjanci 
postępują chwiejnie i niepewnie, co może 
wywołać wrażenie braku energji i stanow- 
czości u organów policyjnych. W związku z 
tem komenda policji wyjaśniła, że wystąpie- 
nia policji nacechowane muszą być zawsze 
stanowczością i energją i że siła fizyczna 
musi być niejednokrotnie używana przez 
funkcjonarjuszów policji, jednak jedynie dla 
odparcia wyraźnego gwałtu. 

W drugiej części rozkaz podkreśla z na- 
ciskiem, że bicie i maltretowanie aresztowa- 
nych, jak również wymuszanie zeznań przy 
użyciu siły fizycznej, są bezwzłędnie niedo- 
puszezalne. W wypadkach pobicia lub mal- 
tretowania aresztowanych stosowane będą 
wobec winnych najsurowsze kary. W tej 
mierze nie będą uwzględniane żadne okoli- 
czności łagodzące przyczem wszyscy przeło- 

żeni osobiście są odpowiedzialni za wypadki : 
pobicia lub znęcania się nad zatrzymanym: 
przez podwładnych im oficerów i szerego- 
wych. W wypadkach skarg o pobicie należy 

2 

w trybie przyšpieszonym. przeprowadzic 
szczegółowe dochodzenie i w razie stwier- 
dzenia bezzasadności oskarżenia wnosić 
przeciwko winnym skargę 0 oszezerstwo. 
Gdyby fakt pobicia został potwierdzony, po- 
liejantów winnych pobicia powinna spotkać 

- w najkrótszym czasie surowa kara. 

GOSPODARCZA 

— Częściowy pobór zaległości z tytułu 
podatku majątkowego. Wileńska Izba Skar- 
bowa otrzymała okólnik w sprawie częście- 
wego poboru zaległości z tytułu podatku ma- 
jatkowego. 

Okółnik ustala, że w II i III grupie kon- 
tyngentowej od V stopnia wzwyż w skal 
podatkowej opłacone będą nowe raty w wy- 
sokości 0,3 proc. od wartości majątkowej. 
przyjętej prawomocnie za podstawę wymia- 
ru w terminie od dnia 15 czerwca r. b. 

— Podatek przemysłowy od obrotu. 15 
kwietnia upłynął termin wpłacania podatku 
przemysłowego od obrotu przedsiębiorst han 
dlowych I i II kategorji i przemysłowych 
od I do V-ej kategorji prowadzących pra- 
widłowe księgi handlowe. 

Władze skarbowe przedłużyły jednak ter 
min wpłacania tego podatku do 29 kwiet- 
nia bez kar i procentów. O ile jednak de 
tego czasu podatek nie zostanie wpłacony, 
zostanie on ściągnięty wraz z karami i oć- 

setkami. 
Dla niewypłacalnych płatników jest jesz- 

cze wyjście. Ministerstwo Skarbu zalecło 
władzom skarbowym przychylnie traktować 
petycje płatników, to też można skierować 
podanie do właściwego Urzędu Skarbowego 

o rozłożenie podatku na raty. Jeżeli Urzad 
Skarbowy odmownie załatwi podanie, po- 
zostaje jeszcze Izba Skarbowa. gdy zaś i lz 
ba zawiedzie należy zwrócić się do M-stwa 
Skarbu, które zarządzi rozpatrzenie sprawy 

i o wyniku zawiadomi petenta 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Podziękowanie. W związku z odbyta 
dnia 19 kwietnia Akademją ku uczczeniu ro- 
cznicy wyzwolenia Wilna Zarząd i Komenda 
Podokręgu Wileńskiego Związku Strzeleckie- 

go składa tą drogą serdeczne podziękowanie 
Panu Wojewodzie Kirtiklisowi za udzielenie 
sali, Panu pułkownikowi Biestkowi, dowódcy 
6 p. p. Leg. za udzielenie orkiestry, Dokto 
rowi Maleszewskiemu za udzielenie zieleni 
do dekoracji sali, Panu Dyrektorowi Kraus- 
sowi za zaofiarowanie 2 bukietów kwiatów, 
por. Herholdowi za wypożyczenie krzeseł i 
Bazarowi Przemysłu ludowego za wypoży- 
czenie kilimów, oraz za łaskawy współudział 
Akademji pp. ppłk. Kocowi i dyrektorowi 

. Zelwerowiężowi za wygłoszone przemówie- 
   

  

nia i pp. Dąbrowskiej, Hłendrychównie, Sa 
wickiej, Rewkowskiemu i Wyrzykowskiemu 
za wypełnienie części koncertowej Akadem- 
ji, a także panu kapitanowi Reszke, kapei- 
mistrzowi orkiestry 6 p. p. Leg. 

— Związek Spółdzielni Spożyweów Od- 
dział w Wilnie komunikuje, że z powodu nie- 
przewidzianych przeszkód, wyznaczona Kon- 
ferencja Okręgowa Wiosenna na dzień 26 b. 
m. nie odbędzie się w tym dniu, a zostaje 
przesuniętą na dzień 17 maja r. b. o godz. 
10 rano z tym samym porządkiem obrad. 

-— Zarząd Związku Absołwentów Gimna- 
zjum Jezuitów w Wilnie komunikoje, że 
uruchomił sekcję Pośrednictwa Pracy. Kie- 
rownik sekcji kol. v. prezes Henryk Monkie- 
wicz przyjmuje zgłoszenia o korepetytorów 
oraz kolegów potrzebujących pracy (korepe 
tycyj) we wtorki od godz. 12-ej do 20-ej i 
piątki od godz. 19.15 do 20.15 w nowym ło. 
kalu Związku przy ul. Wielkiej 64. 

Równocześnie przypominamy kolegom 
członkom Związku, że zebranie miesięczne 
odbędzie się w niedzielę dnia 26 kwietnia 
r. b. w nowym lokalu Związku. 

— Informacyjne zebranie Zw. Podofie. 
Rez. Dnia 19 r. b. w lokalu przy ul. Żeligow- 
skiego 4 odbyło się Informacyjne Zebranie 
Zw. Podoficerów Rezerwy, na którem poseł 
na Sejm p. Bohdan Podoski wygłosił referat 
z przebiegu prac na terenie Sejmu. W dy- 
skusji, jaka nastąpiła po referacie p. poseł 
Podoski udzielał wyczerpujących odpowiedzi 
na temat obecnego kryzysu gospodarczego, 
spraw bezrobocia i pierwszeństwa w przyj- 
mowaniu do pracy b. wojskowych. Z refe- 
ratu oraz przebiegu dyskusji zebrani byli 
zadowoleni i dziękowali p. posłowi Podo- 
skiemu za wygłoszone przemówienie rzęs:- 
stemi oklaskami, oraz prosili aby i w przy- 
szłości zechciał zawitać z progi Związku, 
przez wszystkich nałeżycie zrozumianą sy- 
aby wyświetlić w pewnych wypadkach nie 
tuację polityczną. 

W dalszym ciągu zgromadzeni omówili 
kiłka spraw organizacyjnych na czem Zeb- 
ranie zamknięto. 

Następne Zebranie Członków Związku od- 
będzie się w dniu 26 kwietnia r. b. o godz. 

16-ej w lokalu przy ul. Żeligowskiego 4. Na 
porządku dziennym odczyt z dziedziny P.W. 
Obecność wszystkich członków konieczna. 

: ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dmia 21 kwietnia r. b. odbędzie się 46- 

roczne wałne zebranie członków Polskiego 
Towarzystwa Dermatołogieznego w Szpitala 
„Sawicz* o godz. 8-ej wieczorem. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie protokó- 
łu z ostatniego posiedzenia, 2) Dr. Fedose- 
wicz: a) Przypadek Sarcoma idiopathicum 
haemorrhagicum Kaposi'ego, b) Lues gum- 
mosa. 3) Dr. Hanusowicz: Referat: „Wspói- 
czesne leczenie przymiotu*. 4) Dr. Sawicki: 
Referat: a) „Choroby skórne przy typowych 
zmianiach w gruczołach dokrewnych, bj 
Przypadek Urticaria pigmentosa. 5) Wybór 
zarządu. 6) Sprawy administracyjne i wołne 
wnioski. 

— W sprawie kwesty 3-go Maja. Central- 
ny' Zarząd Pol: j Macierzy Szkolnej przy- 
pomina, że w dniu dziesiejszym o godz. 6-ej 
odbędzie się posiedzenie Komitetu Pań w Sa- 
li Rady Mieskiej Dominikańska 4 w sprawie 
zbiórki na Dar Narodowy 3-go Maja. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
х Posiedzenie Naukowe odbędzie się. we 
środę dnia 22 kwietnia 1931-r. o godz. 20 ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia. 2. Dr. T. Rym- 
kiewicz: Druskieniki w obecnych warunkach 
rozwoju. 3. Dr. D. Jebwabnik: Zagadnienie 

gruźlicy płuc. Cz. II. 

  

  

  

  

— „Rzemiosło w Chinach*, W dniu 19-50 
m. b. o godz. 16-ej w lokału Szkoły Odzie- 
żowej im. „Promienistych* p. instruktor W. 
Kern wygłosił odczyt p. t. „Rzemiosło w Chi 
nach*, dla członków Z. M. R., na którym by- 
ły demonstrowane chińskie wyroby rzemie- 
Ślnicze. 

Należy zaznaczyć, że wśród młodzieży 

rzemieślniczej powyższy odczyt wzbudził о- 

gromne zainteresowanie, oraz p. prolegento- 
wi w imieniu młodzieży rzemieślniczej p. 
Antoni Anforowicz Kierownik Z. M. R. złe 
żył gorące podziękowanie. - 

— Walne Zgromadzenie Polskiego Towa- 
rzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i 
Ekonomicznej w Wilnie. Zarząd Towarzy- 
stwa podaje dowiadomości członków Pot- 
skiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy 
Handlowej i Ekonomicznej w Wiłnie, że dn. 

„4 maja r. b. o godz. 7 wieczorem w lokalu 
Instytutu Nauk Handłowo-Gospodarczych u!'. 
Mickiewicza 18 (Dom B-ci Jabłkowskich) od 
będzie się Walne Zgromadzenie Towarzy- 
stwa. 

— Baeznošė Kaniowczyey i Želigowezycy! 
W; dniu 26-go kwietnia b. r. o godz. 12-ej w 
południe w lokalu Kasyna Garnizonowego, _ 
ul. Mickiewicza 13 odbędzie się I Walne Že- 
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branie Wileńskiego Oddziału Związku Ka. 
miowczyków i Żełigowczyków. 

Obecność wszystkich Kaniowczyków i Że. 
ligowczyków konieczna. 

Ci Kaniowczycy i Żełigowczycy, którzy 
dotąd niezłożyli deklaracji, mogą być przy- 
jęci w poczet członków Związku w dniu 
Walnego Zebrania, po złożeniu odpowied. 
nich dowodów. 

RÓŻNE 
— Nowa plaeówka. W dniu 12 kwietnia 

r. b. ks. Franciszek Tyczkowski Rektor koś- 
cioła św. Michała w Wilnie, dokonał wobec 
licznie zebranych gości poświęcenia lokalu. 
porządanej nowej polskiej placówki biura 
zarządu nieruchomości p. t. „Administrator * 
z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5 pa- 
saż miejski Nr. 25, co w związku z nową u- 
stawą meldunkową jest bardzo pożądane i 
ma na względzie: 

1. Administrację nieruchomości na dogod- 
nych warunkach, 2. Porady i informacje w 
sprawach związanych z zarządem domów, 
3. Prowadzenie meldunków, 4. Przepisy ksiąg 
meldunkowych, 5. Informacje z zakresu 
Ustawy o Ochronie Lokatorów, 6. Sprawy 
podatkowe i karno-administracyjne. 

Informacyj udziela się bezpłatnie, biudG 
czynne od 8 rano do 7 wieczorem. 

— Choroby zakaźne. W ciągu ubiegłe- 
go łygodnia na terenie m. Wilna zanotowano 

mastępujące wypadki zasłabnięć na choroby 
zakaźne: ospa wietrzna 3; tyfus brzuszny 
20 (zgon 1); odra 1; róża 3;  ksztusiec 3. 
grypa 1; gruźlica 15 (8 zgonów); jagiica 10; 
świnka I. 

Ogółem chorowało 68 osób, w tej liczbie 
10 śmiertelnie. 

  

dig z 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Pamięci Berka Joselewicza. Komitet 

redakcyjny księgi dla uczczenia Berka Jose- 

„Znicz* w Wilnie i zostanie ukończony w 
najbliższych tygodniach. Długa zwłoka вро-; 
wodowana została trudnościami zebrania naa 
terjału historycznego i studjów, co towarzy- 
szy wszelkim zbiorowym wydawnictwom hi- 
storycznym. Księga formatu 18X25 (bez mar 
ginesów) obejmie w części oficjalnej prócz 
kroniki komitetu im. Berka Joselewicza w 
Wilnie artykuły i prace: prof. M. Bakabana: 
„Żydzi polscy z bronią w ręku”, dr. Z. Ki- 
py: „Z nekrologów  Berka*, M. Kukiela: 
„Czy istniał pułk Berka Joselewicza“, В. 
Łuninińskiego — „Berek Joselewicz”, H. Ro- 

mer - Ochenkowskiej — „Dlaczego walczył*, 
J. Opatasza — „Berek Joselewicz w Pary- 

  

  

žu“ i P. Kona „Žydzi na službie i gen. 
Dąbrowskiego. W części nieoficjalnej przy- 
niesie księga ogłoszenia prenumeratorów, 
które zajmują 60 stron druku. Album zawie- 
rać będzie bogaty materjał ilustracyjny, za- 
czerpnięty głównie z materjałów archiwal- 
nych. 

— Charltte Bronte. Dziwne losy Jana Ey- 
re. Powieść w dwóch tomach. Przekład T. 
Świderskiej. Nakł. Ks. Św. Wojciecha. Pisa- 
ną w połowie zeszłego wieku powieścią dia 
młodzieży starszej, utrzymała autorka swą 
sławę, gdyż uznaną została ta historja sie- 

roty - nauczycielki, za jedną z najlepszych 
powieści swego czasu. Zawiera bowiem op- 
rócz oryginalnego ujęcia przedmiotu i cha- 
rakterów, sensacyjną treść i przedewszyst- 
kiem zdumiewający, subtelny, gorący opis, 
doskonałe odezucie miłości, przyjaźni, niena- 
wiści, nieszczęścia, słowem uczuć ludzkich. 
Dlatego ks a ta cieszy się niesłabnącą po 
czytnošcią i byla czytaną przez parę poko- 
leń w różnych tłumaczeniach. Autorka, jed- 
na z czworga rodzeństwa pastora z dzikiej 
podgórskiej okolicy Anglji północnej, byla 
imym roku straciła Karolina dwie siostry, 
sały, Anna i Karolina, (Schirley) brat obie- 
cujący bardzo umarł wcześnie i w tym sa- 
mym roku straciła Karolina dwie siastrv, 
które dostały suchof w zakładzie naukowym, 

    

  

lewicza podaje do wiadomości, że druk księ- * opisywanym w Jane Eyre. 
gi oddany został zakładom. graficznym Życie autorki było dziwne i dramatyczne, 

K m ża i 

Dwa procesy przeciw komunistom. 
Skazanie podsądnych Ra ciężkie więzienie. 

Onegdaj II-ci wydział karny sądu okrę- 
gowego pod przewodnistwem p. sędziego 
St. Miłaszewicza rozpatrywał dwie sprawy 
wytoczone przez urząd prokuratorski działa: 
czom komunistycznym. 

Jedna z tych spraw dotyczyła studenta 
U. S. B. 25-cioletniego Samuela Meldenso- 
na, który do 27 lipca ub. r. uprawiał inten- 
sywną akcję wywrotową. 

Pełniąc obowiązki inkasenta w Zw. Zaw. 
Robotników Budowlanych, podburzał robot- 

ników do strajków i ingerował u władz. 
Jego to dziełem było wywołanie strajków 

robotników przy budowie traktów. 
W wyniku przewodu sądowego, który do- 

wiódł winę podsądnego sąd zgodnie z wy- 
wodami prokuratora p., Zdanowicza, skazał 
oskarż. Meldensona na zamknięcie w cięż- 
kiem więzieniu przez lat 6. 

W drugiej sprawie zasiedli na ławie os- 
karżonych: Mojższe Wygoda lat 21, Kiwel 
Abramson lat 23, Litman Nowik lat 22, Mar- 
ja Werba lat 21, Berek Szereszniewski lat 21 
i Rafał Trokiński lat 31. 

Wszyscy oni znaleźli się pod zarzutem iż 
do dnia 17 kwietnia ub. r. brali intensywny 
udział w spisku p. n. „Komunistyczna Partja 

Białorusi Zachodniej”. 
Władze bezpieczeństwa stwierdziły, iż 

Wygoda był słuchaczem Okr. Komitetu k. 
P. Z. B., prowadził rejestrację przydziału 
wydawnictw wywrotowych  poszczególnycu 
rejonom wydawał instrukcje. 

Abramson był członkiem wydz. technicz- 

nego K. P. Z. B. bezpośrednio zależnym był 
od Wygody. 

Werba, działaczka skompromitowana na 
terenie Łucka pełniła w Wilnie z ramienia 
M. O. P. R. rolę łącznika między więźniami 
na Lukiszkach 1 działaczami na wolności. 

Nowik, będąc legalnikiem w Zw. Zaw. 
budził fermenty śród robotników opracowy- 
wał odezwy . 

Trokiński był członkiem wydz. technicz- 
nego, kolprotował bibułę. 

Szereszniewski — sekretarz komitetu 
miejskiego Komun. Zw. Młodz. Zach. Biał. 
pod pseudonimem „Dawid* kierował akcją 
na terenie Wilna. 

Przeprowadzone rewizje w mieszkaniach 
wymienionych ujawniły moc kopromitują- 
cego materjału. 

Oskarżeni do winy nie przyznali się, da- 
jąc rażąco wykrętne wyjaśnienia. 

Liczni świadkowie powołani ze 
urzędu prokuratorskiego uwypuklili 
nak winę podsądnych. 

Podprokurator p. Zdanowicz domagał się 
surowej kary dla oskarżonych. 

Sąd po naradzie już późnym wieczorein 
ogłosił wyrok skazujący na ciężkie więzienie 

Wygodę, Abramsona i Nowika przez 8 łat 
Werbę i Szereszniewskiego przez l. 6 każ- 
dego. 

Podsądnego Trokińskiego dla braku do- 
statecznych dowodów winy sąd uniewinnił 

Ka-er. 

strony 
jed- 

  

aczkolwiek spędziła je w małem gronie o 
sób i przeważnie na prowincji. Wyszła dość 
późno zamąż i wniespełna rok, mąż umarł 
Tłumaczenie nie jest dokonane ze swobodą 
i zachowaniem oryginalngo stylu autorki. Po 
co też było nazywać Jane (Żanę) Joasią, kie 

dy imiona angielskie można zatrzfmać swo- 
bodnie po polsku, przytem umieszczanie sło- 
wa „panie“ (sir) używane w Anglji co trzy 
słowa, nie odpowiada naszemu sposobowi 
mówienia. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIEUDANE WYSTĄPIENIA KOMUNISTÓW. 

W ubiegłą sobotę późno wieczorem zano- 
towano parę nieudanych wystąpień  miej- 
seowego Komsomołu. Mianowicie w godzi- 
nach wieczorowych na rogu ulicy Derew- 
niekiej i Pióromontu grupka komunistów u- 
siłowała urządzić masówkę w trakcie czego 
jeden z prowodyrów zarzucił na druty tele- 
foniezne czerwoną płachtę. Na widok zbliża- 
jących się policjantów zebrani rzucili się 
do ucieczki sześć osób jednak zatrzymano 
i osadzono w więzieniu. 

Podobną masówkę komuniści usiłowali 
urządzić na rogu ul. Żydowskiej i Niemiee- 
kiej. Przybyła policja akeję sparaliżowała, 
przyczem skonfiskowano sztandar komuni- 
styczny i większą ilość ułotek wydanych 
przez centralny Komitet K.P.Z.B. Aresztowa- 
no 5 osób. 

Naskutek tych wystąpień polieja prze- 
prowadziła wśród miejscowych komunistów 
rewizje i areszty. 

Wszystkich aresztowanych osadzono w 
więzieniu Łukiskiem. (e). 

ARESZTOWANYCH ONEGDAJ OSADZONO 
NA ŁUKISZKACH. 

Donosiliśmy już w „Kurjerze Wileńskim 
© aresztowaniu 40 osób w nocy z ubiegłego 
czwartku na piątek. 

Wszyscy oni zostałi aresztowani z roz- 
porządzenia władz administracyjnyeh za u 
dział w nielegalnem zebraniu. 

Wszystkich aresztowanych przewieziono 
w niedzielę do więzienia Łukiskiego. 

ь (e). 
STRASZNY WYPADEK NA RZEŽNI 

MIEJSKIEJ. на 
Wezoraį o godzinie 4-ej nad ranem rzeź- 

nia miesjka stała się widownią tragieznego 
wypadku. 

Weiągający na górę wołu, robotnik rzeź- 
ni 50-eioletni Abram Gurwicz (Kozia Nr. 5) 
z powodu załamania się osi od koła przy po- 
mocy którego podnosił tuszę do góry, został 

Az. 90 120321 

podrzucony przez koło w powietrze poczem 
runął ze znacznej wysokości głową na żełaz- 
ną taczkę stojącą akurat wpobłiżu miejsca 
wypadku. 

Gurwiez odniósł śmiertelne potłuczenie. 
W stanie beznadziejnym przewieziono 50 
do szpitala żydowskiego gdzie dogorywa. 

te). 

HISTORJA Z ODNAWIANEMI MASZYNAMI 
„SINGERA*. 

Do policji śłedczej wpłynęło zammełdowa- 
nie przedstawiciela firmy maszyn do Szy- 
cia „Singer“ Kopelowicza, iż jneyś niezna- 
ni mu osobniey skupują stare maszyny singe 
rowskie, zewnętrznie odnawiają je i sprze- 
dają jako nowe. 

Naskutek tego zameldowania, polieje 
wdrożyła dochodzenie, które w dniu wcze- 
rajszym zostało ukończone. 

Podczas rewizji w jednym z lokali przy 
ulicy Niemieckiej znaleziono kilka takiew 
odnewionych maszyn. Sprawa skierowana 
została do sądu. $ (e). 

ŻONA DOROŻKARZA.. I LEKARZ. 

W niedzielę do wydziału śledczego wpiy- 
nęło zameldowanie dorożkarza G—i (ul. 
"Trakt Batorego), który prosi polieję o za- 
trzymanie jego 30-letniej żony Malwiny, któ 
ra za namową „zakochanego* w niej abso!- 
wenta wydziału medycznego U. S. B., ucie- 
kła z domu zabierając jednocześnie ze sobą 
200 złotych gotówką i garderobę. Na za 
końezenie G. oświadczył: „żona może sobie 
iść z kim ehee i dokąd chce — „habę* in- 
ną znajdę — ale 200 złotych musi zwrócić”. 

Poszukiwania za zbiegłą zarządzono. 
(e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY NA TLI 
ROMANTYCZNEM. 

Wezoraj w godzinach popoładniowych u- 
silowalu popełnić samobójstwo przez zatru- 
eie się esencją octową 19-toletnia Jadwiga 
Koe (Legjonowa 27). Samobójczynię prze- 
wieziono w stanie ciężkim do szpiiała Sa- 
wiez. 

Zamach samobójezy ma tło romantyczne. 
(6). 
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žin Aliejskie dnia 20 do 23 kwietnia 1931 roku wł. Wiosna UCZUC Najpotęśniejsz | poemięt P R Z E T A R 6. ka 66 
3 = ю ка będą wyświetlane filmy: KS młodych serc. Aktów 7 Fundusz Kwaterunku Wojskowego ogłasza * nieograniczone HOTEL BRISTOL 

m MIEJSK. rolach głównych: Helena Tweiwetrees i Fran! ertson. NAD PROGRAM: |) Od morza do morza, i >nani tępuj h robót: kura T U) Sziśkiem Pionatów, aktów 2 3) BziRziuS chce leka komoda w zaliucte „| przetargi na wykonanie następujących robó WILNO, ulica Mickiewicza 22. Telefon 754 
w WILNIE dla budynku oficerskiego przy ul. Wileńskiej, 

1) instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej. 
2) instalacji elektrycznej, 
3) dostawę stolarszczyzny (kompletów okien i drzwi). 

w PŁOCKU dla budynku oficerskiego i podoficerskiego przy 
szosie Warszawskiej, i 

zawiadamia swych szanownych klijen- > 
- tów i przyjezdnych do Wilna, iż - 

ceny na wszystkie pokoje zostały $ 

: znižone na 407), Ę 

Dina | drzwi | M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

na į tani el wenecyczna 
wykonuje firma 

K. Giesajtis | "ša ulica Mickiewicza 4, 

ul. Nowogródzka 18, 

telefon 10-90, 
oć godz. 9—12 i 4—5, 

oraz wszelkie roboty w 
zakres stolarstwa wchodz. 
UWADZE p.p. stolarzy! 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — 

BIAŁA TAL 
Katastrofa okrętu podczas nocnej burzy. Na pierwszy seans ceny zniżme. — 

Następny program: Film, o którym 
mówi cały świat: 

bój dźwiękowy! Potężne 
arcydzieło Abła Gance'a Ko n i e c Ś w i a t a ludzkości zagrożonej zagłedą 

wódce Abel Gance, Coliete Darfenil ini. Nan PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy „Foła”, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. l-ej. — — 

Wkrótce "xt" (ja zachodzie bez zmian i Pod dachami Paryża 

Nasiępny program: Romans kadeta 

Bziś! Monumen- 
talny przebój 
dźwiękowy 

Wstrzącający dramat miłosny. 

W roli gł. LEONORA ULRIC. 
Wapaniałe zjdęcia „т natury, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:30 pi o = k J S 
instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, 

Na zachodzie bez zmian. 2i instałacji elektrycznej. 
я Oferować można oddzielnie na każdą z wyżej wymienionych 

robót. 
Termin składania i otwarcia ofert na roboty w Wilnie dnia 

30 kwietnia 1931 r. © godz. 11 ranG, na roboty w Płocku tegoż 
dnia o godz. 12. 

Wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy w gotówce 
należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego na konto 
Nr. 1288, zaś w papierach wartościowych, objętych okólnikiem Mi- 
nisterstwa Skarbu z dn. 10 września 1927 r. do kasy F. K. W 

  

` HELIOS" | 
Wiishska 39, tel. 9-28 

Bziś! Arcysens. prze- Podług idei Fłammariona. 
Dramat miłosny i tragedja 

BŹWIĘKOWA KINO 

„НЦТНОО 
Miakiow. 22, tel. 15-28 

Na | »zy seans ceny znižone,! 
  

Dr. GINSBERG 
  

    

  

7 Roboty zostaną oddane za ceny jednostkowe, stałe przez Przyjmuje się wszelka ob- 
SOBA R RAEAA JAk 

ehor-by skórne, pone 
ryczne i moczopłciowa 

cały czas budowy. ‚ 
Plany, kosztorysy i warunki szczegółowe można otrzymać 

w kancelarji F. K. W. Warszawa, Žolibėrz, ul. Śmiała 31. k 
1 -1 

Wileńska 3 
od godz, 8—1 i 4—*. 

tel, 587. 3435 

M. Blumowicz 

Dziśł Super - przebój dzwię- 

100% dźwiękowiec 

nach Ceny konkurencyjne 
Firma egzystuje od 1918r. 

Oszczędności 

Wł : PIEŚNIARZ GÓR. (ti tpyuta) 
Dźwiękowe Kino 

Law. Tibbet. 

kowy I 
  C6/INS 

ul. Wielka 47, td. 15 41 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego 
śpiewaka opery „Metropolitain* w Nowym - Yorku 

  

Fascynująca treść! Przepych 
wystawy! Cały film w na- 
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6dy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland YVardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

ROZDZIAŁ XIII. 

Pudełko paciorków. 

— Grondal naturalnie wiedział o 
wszystkiem? — zapytał Lance O'Le- 
ary. 

— Tak — odpowiedziała łakonicz 
mie Mitlie, nie odrywając oczu od 0- 
gnia. 

— Czego pani szukała pod komo- 
dą w hallu? : 

Nie spojrzała na mnie. 
— Naturalnie zielonego słonia. A- 

dolf miał go w ręku w ostatniej chwi- 
Ń. Mam wrażenie — zmarszczyła czo 
ło — mam wrażenie, że wszyscy go 
szukają. Ale nie udało mi się go zna- 

leźć. 
— Dlaczego pani się zdaje, że wszy 

sey szukają tego słonia ? 
Wzruszyła ociężale ramionami. 
— Czegoś szukają. 
— Czy nie dostrzegła pani nikogo 

ma schodach nad Adolfem? Niech pa- 
ni sobie przypomni, panno Frisling 
— rękę — rewolwer — cień? 

Potrząsnęła głową. 
— Nie nie zauważyłam. Izabella 

musiała stać dużo wyżej, tak, że nie 
było jej widać. Wszystko stało się tak 
nagle, tak niespodziewanie.. Adolf 
szedł sobie spokojnie po schodach i 
w jednej chwili— Zadrżała i zakryła 
twarz rękami. 

Zielona  portjera  zafałowała i 
wszedł Eustachy, rozglądając się bacz 
nie po pokju. 

— Jak się pan miewa, panie O'Le- 
ary? — rzekł — A, panna Keate! Co 
słychać z dziadkiem? 

— Trochę lepiej. ы 
Popatrzyl na mnie zagadkowemi, 

czarnemi oczyma. 
—— Czy prędko odzyska mowę? 
— Przypuszczam, chociaż trudno 

powiedzieć coś okreśłonego. Nie jest 
wykluczone, że wogóle nie odzyska mo 
wy. 

— Mam nadzieję, że w razie czego 
da mi pani odrazu znać. Idzie o waż- 
ne rzeczy. Ale, a propos, widziała pani 
zielonego słonia? Stał tu na kominku. 
Otóż zginął od paru dni. To nie było 
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nic wartościowego, ale — dziaedk lu- 
bi to cacko. Chciałbym wiedzieć, gdzie 
się ono podziało. Może dziadek zechce 
o nie zapytać. Cacko z jaspisu. Czy 
pani o tem nie wie? 

— Nie — odpowiedziałam obojęt- 
nie, unikając wzroku O'Leary'ego. I 
rzeczywiście w danej chwili nie wie- 
działam. Uderzyła mnie niyšl, že Eu 
stachy mógł mi go zabrać i starał się 
w ten sposób odsunąć od siebie podej- 
rzenie. Byłoby to rzeczywiście w jego 
stylu. 

" — Niech pani będzie łaskawa od- 
dać mi tego słonia, jeżeli go pani znaj- 
dzie. — Mówił łaskawie grzecznym to- 
nem, jakiego używa się względem słu- 
żby. Po chwili usiadł zdaleka ode 
mnie i zaczął indagować O'Leary'ego 
o śłedztwo. Wślad za nim zjawiła się 
Izabella, Dimuck i March, która usia- 
dła obok mnie. Później Mittie przy- 
niosła sobie małe blaszane pudełko 
pełne błyszczących czarnych  pacior- 
ków i zabrała się do swej robótki. Sto 
pniowo ręce jej przestały drżeć. 

Zjawił się Deke Lonergan i usado- 
wił blisko March, ale milczał pochło- 
nięty własnemi myślami. Dopiero gdv 
do pokoju wszedł Genowefa i źle się / 
orjentując w życzliwych sercach, wsko 
czył mu na kolana, wydał okrzyk nie 
chęci i strącił kota na podłogę. 

Eustachy i Dimuck rozmawiali do 
rywczo, O'Leary dodawał czasami coś 

  

od siebie ale naogół wołał słuchać. Na 
gle w drzwiach stanął policjant 7 
czemś białem pod pachą. 

— Nie, proszę pana — rzekł do O* 
Leary'ego, jakby zdając raport, tylko 
to — pokazał biały przedmiot, trzyma 
jąc go delikatnie w końcach palców. 

Poznałam mój fartuch. Oczy polic 
janta przesunęły się podejrzliwie po 
mojej twarzy. 

— I jeszcze to znalazłem — dodał 
— pokazując latarkę elektryczną. — I 
jedno i drugie w tamtym pokoju z ru 
pieciami. 

— Mam z tobą do pomówienia O* 
Brien — rzekł O'Leary, rzucając mi 
wesołe spójrzenie. Poczem wyszedł na 
korytarz i oddalili się obaj, rozmawia- 
jąc półgłosem. 

Wieczór ciągnął się długo i niezno- 
śnie. Atmosfera napięcia, wisząca nad 
domem objawiała się w ciągłych na- 
wrotach milczenia. Mogło się zdawać 
iż każdy się obawia że jakieś niespo- 
dziewane słowo rozpęta burzę hamo- 
wanych uczuć, którym już żadna siła 

nie położy tamy. ‚ 
Machałam energicznie drutami, 

dzwoniącemi do wtóru paciorkom Mit 
tie. Około 10-ej zabrakło mi włóczki 
i poszłam do swego pokoju po świeży 
motek. Świeciłam sobie świecą nads- 
łuchując bacznie, czy nie usłyszę cze- 
go niesamowitego. W drzwiach swego 
pokoju stanęłam jak skamieniała, pa- 
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trząc ze zdumieniem na panujący w 
nim nieład. Wychodząc na obiad zosta 
wiłam wszystko we wzorowym porzą- 
dku. 

A więc ktoś był u mnie z rewizja 

i wywiązał się ze swego zadania grun- 

townie. Wszystko było wyrzucone na 
wilerzch, czyste fartuchy leżały na po- 

dłodze. Z przewróconej butelki z wo- 
dą lawendową rozlewała się po biurku 
kręta struga. Byłam w takim stanie u- 
mysłu, że nie podniosłam tej butelki 
i dopiero na drugi dzień rano zauwa- 
żyłam na ręce czerwoną oparzeliznę 
od roztopionego wosku, kapiącego ze 
świecy. ° 

Zeszłam prędko nadół i w pokoju 
wieżowym przypomniałam sobie, że 
nie zabrałam włóczki. Towarzystwo 
siedziało w takich pozach, w jakich je 
zostawiłam. O'Leary'ego nie było. Na 
turalnie nie wspomniałam o niczem. 
Jasną było rzeczą, że ktoś szukał zie- 
lonego słonia prawdopodobnie jeszcze 
zanim mi go zabrano, bo przecież Pó- 
źniej nie było powodu do tej rewizji. 
Myśli moje krążyły koło cichej grupy 
siedzącej koło kominka i oczekującej 
aż mój pacjent przemówi. Zaznaczę 0- 
drazu, że późniejsza prawda przeszła 
moje najfantastyczniejsze przypuszcze 
nia. 

Około 11-ej wszyscy wstali jak na 
komendę i ruszyli tłumnie ku drzwiom 
w których spotkali się z O'Learym. 

Reduktor odpowiedzialny Władysław 

— Przypuszczam, że nie potrze- 

buję państwu mówić, że na noc trze- 
ba się. zamknąć na klucz? — rzekł 
swobodnym tonem, życząc ini jędno- 
cześnie dobrej nocy. 

Nastała chwilowa pauza, poczem I 
zabella rzekła chrapliwym głosem. 

— Na Boga, nie! 

O'Leary cofnął się na bok pozwala 
jąc przejść szczególnej procesji. 

* — Zostanę na noc w tym pokoju z 
panią, panno Saro — rzekł 

Ucieszyłam się gdyż perspektywa 
długich, mrocznych godzin napełniała 
mnie przerażeniem. 

Patrzył na mnie przenikliwie i do- 
dał jakby nigdy nice: 

-— Powiem pani, że prawdopodob- 
nie grozi pani poważne niebezpieczeń- 
stwo. 

— Mnie? 
— Pani. 
— Ależ ja niemam pojęcia o co cho” 

dzi w tej sprawie. 
— Miała pani słonia. 
— Już go nie mam. Ale w moim po 

koju zrobiono rewizję od sufitu do po 

dłogi, gdy zeszłam na obiad. — Umil- 
kłam niespokojna, co on na to powie 
Bo swoją drogą nie jest przyjemnie u- 
słyszeć, że człowiekowi grozi paważne 
niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdy io 
jest prawdą. 

(D. c. n.) 

   


