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Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. 

Opozycja opuściła salę obrad. — Umewa o pożyczkę 
zatwierdzona w komisjach. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu było 

krótkie, jednak emocjonujące. 

Opozycja od szeregu dni przygotowy- 

dość 

wała za pośrednictwem swej prasy 

teren do przeprowadzenia ostrej kam- 

panji antyrządowej na tle zwołania o- 

becnej sesji przez Pana Prezydenta    
   

Rzplitej. wychodząc z założenia, że 

ścisłe określenie programu prac sej- 

mowych w zarządzeniu Prezydenta 

jest niezgodne z konstytucją. W tym 

też duchu w dn. wczorajszym przy- 

jni zamierzali przepro- 

wę przeciwko obozowi 

wódcy opozy« 

wadzić ofenz 

Marszatka Piłsudskiego. Chcąc bronić 

   

  

  

„praworządności*, której hasłem pie- 

czętuje się cała opozycja, chciała ona 

naruszyć regulamin obrad  sejmo- 

wych. Marsz. Świtalski, jako stróż re- 

gulaminu nie mógł dopuścić do złóże- 

  

nia deklaracji w tym „duchu, dlatego, 

że regulamin sepjmowy nie przewidu- 

je w danym wypadku tego rodzaju о- 

świadczenia. Wobec takiego obrołu 

rzeczy cała opozycja na znak dany 

przez posła Rybarskiego opuściła de- 

monstracyjuie salę obrad przyczem 

posłowie z PPS śpiewali „Gdy naród 

do boju wystąpił z orężem '(!) 

wczorajszej  de- 

monstracji opozycyjnej jest zgłoszenie 

Konsekwencją 

wniosku przez klub Ludowy i PPS o 

nieufności 

Sejmu d-rowi Świtalskiemu. Wniosek 

ten, noszący datę 23 marca, zostanie 

wyrażenie votum marsz. 

rozpatrzony na dzisiejszem posiedze- 

niu Sejmu. 

Projekt rządowy 0 udzieleniu To- 

warzystwu Polsko-Francuskiemu kon 

cesji na eksploatację magistrali węglo- 

Śląsk—morze Bałtyckie 

został w pierwszem przez 

wej Górny 

czytaniu 

"Sejm odesłany do komisyj skarbowej 

i komunikacyjnej, które natychmiast 

przystąpiły do szczegółowego rozpa- 

trzenia projektu. 

Obrady komisji przeciągnęły się 

do późnej nocy i zakończyły się uchwa 

leniem projektu. Dziś projekt ten znaj- 

dzie się na porządku dziennym plenar- 

nego posiedzenia Sejmu, na którem 

odbędzie się drugie, ewentualnie trze- 

cie czytanie. | 

Kluby opozycyjne w dyskusji me- 

rytorycznej postanowiły nie brać u- 

działu i ograniczyć się jedynie do'za- 

dania przedstawicielom rządu szeregu 

  

  

pytań, dotyczących tranzakeji. 

Przebieg posiedzenia. 
Pat. — Marszałek 

na wstępie odczy ądzenie Pana Prezy 

denta w sprawie zwołania Sejmu na sesję 

nadzwyczajną i oświadczył, że na podstawie 
tego zarządzenia zwołał dzisiejsze posiedze- 
nie z porządkiem dziennym, przewidującym 
pierwsze czytanie rządowego projektu ust: 
wy o oddaniu Francusko-Polskiemu Tow: 

stwu Kolejowemu s-ce akcyjnej w P: 
kołei Herby Nowe Gdynia z odn 

Siemkowice — Częstochowa do eksploatacj 
eraz o udziełeniu poręki państwowej. 

Jeden z sekretarzy odczyta listę ustaw 

zatwierdzonych przez Senat oraz rozporzą 
dzeń celnych, przedłożonych Sejmowi do za- 
twierdzenia. 

Przed porządkiem dziennym marszałek 
udzielił głosu poslowi  Niedzialkowskiemu 
(PPS), który na podstawie przepisów regu 
łaminu „zwrócił się do marszałka z prośl 
o uzyskanie zgody Sejmu na  uzupełnie- 

nie porządku dziennego dzisiejszego p. 

siedzenia dwoma sprawozdaniami  komisj 
administracyjnej. 

Marszałek oświadczył, że brzmienie za- 
rządzenia Pana Prezydenta wyraźnie ogr 
nicza sesję nadzwyczajną do' załatwienia je- 
«nego tylko projektu ustawy, zan ieszczone 
go w porządku dziennym wobec czego wnio- 

sku posła Niedziałkowskiego postawić nie 
może. 

Wówczas zwrócił się z prośbą o głos pos. 

23.4. WARSZAWA 
     
  

   

    

    

      

  

    

  

   

  

    

   

    

    

Róg (KI. Chłopski) w związku z oświadcze- 
niem szałka. 

Marszałek zwrócił uwagę, iź tej 
regulamin nie przewiduje. 

Następnie prosił o głos pos. Winiarski 
(Klub Narodowy) celem złożenia oświadcze- 
nia w sprawie niezgodności z konstytucją. 

Marszałek stwierdził że regulamin tej 
iadczenia nie przewiduje, doda- 

iż pos. Winiarski może wyciągnąć kon- 
kwencje ze swego stanowiska w formie 

wniosku, ale do oświadczenia marszałek do- 
puścić nie może. 

Wi tem miejscu na ławach opozycji po- 
wsłała wrzawa. Posiedzenie zostało zakłóco- 
ne przez posłów Niedziałkowskiego, V аг- 
skiego Róga, którzy pomimo wyraźnego 
brzmienia zarządzenia Pana  Prezydenta, 
chcieli,aby sesja sejmowa zajęła się również 
innemi sprawami, rozszerzając w ten spo- 
sób porządek dzienny obr Marszałek w 
kategoryczny sposób sprzeciwił się temu, 
wobec czego posłowie opozycji opuścili sa- 
lę. 

Projekt ustawy odesłano do połączonych 

  

   formy 

  

   
   

            

   

   
1.   

    

  

    

komisyj skarbowej i komunika po- 
czem posiedzenie obu komisyj z ne z0- 
stalo na godzinę 12-tą. Następne siedzenie 
plenarne Sejmu marszałek "t na je-      

   st 24 h, m. o godzinie 4 po południu 
idku dziennym sprawozdanie po- 

„onych komis, 
Na tem posied 

tro, to 
Na 

  

     

    

zenie zakończono. 

Ministrowie Kuehn i Matuszewski 
o pożyczce kolejowej. 

WARSZAWA. 22.IV. (Pat.) Na 
wstępie posiedzenia połączonych ko- 
misyj sejmowych skarbowej i komu- 
nikacyjnej w dniu 23 b. m. przewod- 

niczący pos. Hołyński (BB) zaprosił 

posła Starzyńskiego (BB) na sprawo- 

zdawcę projektu rządowego o oddaniu 
kolei śląsko-bałtyckiej do eksploatacji 
Francusko-Polskiej Spółce Akcyjnej. 

Kuehna. 

Pierwszy głos zabrał minister ko- 
munikacji Kuehn. który oświadczył. 
iż na budowę pojedyńczego toru na 
dwóch odcinkach od Herb Nowych da 
Inowrocławia i od Nowej Wsi Wielkiej 
do Gdyni w sumie tej nie przewidzia- 
no zakupu taboru. Roboty już wyko- 
nane pochłonęły 133 miljony złotych. 
Dalsza budowa zajęłaby jeszcze około 
4 lat. W jesieni roku ubiegłego zwró 
cono się do rządu połskiego z propo- 
p 

śpieszenia i rozszerzenia zakresu bu- 
dowy pod warunkiem udzielenia pra- 
wa eksploatacji. Rząd zgodził się na 
pertraktacje z uwagi na to, że prze- 
wlekanie budowy, prócz bezpośred- 
nich strat finansowych wskutek *wło- 
żenia dużego kapitału nieprocentują- 
cego spowodowałoby również duże stra 

ty gospodarcze przez hamowanie eks- 

portu węgla. Uznano też za konieczne 

zbudować odnogę Siemkowice—Czę- 
stochowa, by tę wielką magistralę eks- 
portową połączyć z zagłębiem Daąbro- 
wieckiem i Krakowskiem. Uznano też 

    

Przemówienie min. 

  

   

ja dostarczenia środków dla przy- 

za słuszne, ażeby cała kolej jako samo- 
dzielna jednostka rozporządzała także 
swym własnym taborem parowozo- 
wym i wagonowym. Opierając się na 
tym rozszerzonym programie ustalono 
ogólny koszt na 350 miljonów złotych, 
czyli około 1 miljarda franków. 

To było podstawą pertraktacyj z 

grupą zagranicznych finansistów fran- 
cuskich. Wynikiem ich jest obecny 

projekt umowy. Minister zwraca uwa- 

ge, że linja Herby—Gdynia będzie wła- 

śeiwie pierw cjonalnie zbudowa- 

ną koleją polską, łączącą nasze źród 

ła suroweowe z Bałtykiem od połud- 
nia ku północy, gdyż dotychczas nasza 
sieć jest ziepkiem trzech sieci dzielni- 
cowych, zbudowanych przez trzy mo- 
carstwa zaborcze i ma konfigurację 
bardzo  niedogodną pod  wzglę- 
dem gospodarczym dla Polski. Rząd 
pragnął, ażeby przy budowie i gospo- 
darce na tej linji zagwarantować jak 
największy wpływ władz państwo- 
wych polskich. Wprawdzie w radzie 
nadzorczej i w zarz e mieszanej 
spółki polsko-franeuskiej jest nie: 
znaczna przewaga po stronie francu- 

skiej, odpowiednio do większego jej 
udziału, ale te orgai 

darkę raczej, dotyczącą obrotu sum 
z emisji pożyczki obligacyjnej i zasad- 
nicze kwestje finansowych obrachun- 
ków, ale jeżeli chodzi o budowę i eks- 

  

     
  

     

    

   

   
    

    

  

  

ploatację, zgodnie z potrzebami gospo-' 
darczemi Polski, to zastrzegliśmy so- 
bie prawo wyłącznego głosu decydują- 

; prowadzą gospo . 

Sprawa pożyczki kolejowej. 
cego. Cały personel dyrekcji kolejowej 
musi być polski. Możliwe są wyjątki 
za zgodą ministra komunikacji. Ma on 
prawo zarządzić odwołanie każdego 
funkejonarjusza towarzystwa. 

Pożyczkę rozbito na trzy części w 
tym celu, aby nie odrazu wprowadzać 
dużo kapitałów, któreby należało о- 
procentować. Na obecny rok budow- 
lany wystarczy około 100 miljonów 
złotych. na początek zaś roku przysz- 
łego 30 miljonów, tak że razem pierw- 
sza transza wyniesie 130 miljonów zł. 
Dzięki temu przewiduje się na jesieni 

  

  

    

otwarcie ruchu prowizorycznego na 
przestrzeni _ Siemkowice—(Częstocho-     
wa. Przewidziana jest też wpłata do 
skarbu w sumie 65 miljonów franków 
na zwrot wydatków przy dotychczaso- 
wem kierownictwie budowy. Mamy 
też otrzymać 7 miljonów franków na 
nasz udział w kapitale akcyjnym. Na 
roboty przyszłoroczne przewiduje się 
około 100 miljonów złotych. Wyso- 
kość ostatniej transzy nie jest jeszcze 
ustalona. Zależeć ona będzie od kosz- 
tów robót już wykonanych i pozosta- 
łych, od stanu rynku finansowego i 
kosztowności kredytu. Dążeniem rzą- 
du jest, aby pożyczkę możliwie ogra- 
niczyć. W trzeciej transzy przewiduje 
się wpłatę 25 miljonów złotych ze 
skarbu państwa jako dalszy zwrot roz- 
maitych świadczeń, które już dotych- 
czas dła tej kolei uczyniliśmy. Co się 
tyczy 133 miljonów już wydanych na 
tę budowę, to nie będą one nam zwró- 
cone, gdyż wszystko, co za nie zbu- 
dowano, pozostaje naszą własnością, 
jak wogóle na + będzie 
wszystko, co zbudują. ” ia transza 
w zasadzie ma przyjść na wiosnę roku 
1935, lecz nie jest ona bezwzględną 
koniecznością. 

Przechodząc do omówienia spraw 
rozrachunków między rządem polskim 
a towarzystwem, minister oświadeza, 

iż przewidziany jest t. z. przedsiębior- 
a generalny, który skupi w sobie 
wszystkie sprawy finansowe, ale obo- 
wiązany jest wykonywać wszystkie ro- 
boty za pośrednictwem przedsiębior- 
ców polskich. Dyrektor budowy jest 
zależny od ministra komunikacji i pro 
wadzi całą budowę pod względem tech 
niecznym i administracyjnym. Wsku- 
tek wzmożenia tempa- robót koszta 
kierownietwa stosunkowo do koszłów 
robót przedstawiają się jako niższe, 

zato generalny przedsiębiorca będzie 
miał pewną prowizję. W czasie trwa- 
nia budowy eksploatację prowadzą P. 
K. P., towarzysiwu zaś zagwaranto- 
wane jest 6 proc. od kapitału akcyj- 
nego jako minimalna dywidenda Z 
chwilą rozpoczęcia eksploatacji przez 
towarzystwo, co nastąpi z dniem 1-go 
stycznia. Po ukończeniu robót sposób 

rozrachunku jest inny. przewidziana 

jest mianowicie premja gestyjna, któ- 

ra jest zagwaratnowanym zyskiem to- 

warzystwa póza obsługą obligacyj 
Premja ta waha się od półtora milj 
na franków do 4 i pół miljonów, 
czego po potrąceniu podatku docho- 
dowego do Francji pójdzie */,,, to jest 
do 1700 tys. fr. jako maksimum. Poza 
łą sumą akcjonarujsze mogą tylko 0- 
siągnąć pewien udział w czystych zy- 
skach, któreby się okazały po opędze 

    

  

   

  

  

   
   

  

  

  

   

  

  

    

      

      

   
   

  

  

   

  

   
niu wszełkich kosztów. Poza temi 

dwoma gatunkami zysku, t. j. premją 

gestyjną i udziałem w czystym zysku, 

Towarzystwo Akcyjne nie posiada 
nych innych bonifikacyj. Co się tyczy 
wykonania robót, zastrzeżono całko- 

wicie wszelkie dostawy dla przemysłu 
polskiego. Zaniówienia zagraniczne 
będzie mogło T-wo czynić tylko w wy- 
jątkowych wypadkach i to za uprzed- 

niem zezwoleniem ministra komuni- 
kacji i rozumie się, że będzie za nie 
opłacało zwykłe cło. 

  

Trwanie koncesji przewiduje się 
do końca 1975 roku, więc na niespeł- 
na 45 lat, termin zaś umorzenia poży- 
czek obligacyjnych — 40 lat. Jednym 

z najważni eh punktów umowy 

jest całkowiła swoboda P. K. P. w de- 
cydowaniu o taryfach na tej kolei. 

Ewentualne: rozwiązanie 
może nastąpić przedewszystkiem wte- 
dy, kiedy, Towarzystwo nie dokona 
spłaty kapitału. Drugim sposobem roz- 
wi nia umowy jest wykup po 20 
latach i później. Wreszcie trzeci spo- 
sób rozwiązania nastąpić może po 40 
latach, gdy obligacje będą już zamor- 
tyzowane. W zarządzie eksploatacją 
przewidziana jest szczegółowa ingeren 

   

  

    
  

  

    

  

umowy * 

cja rządu polskiego. Personel eksploa - 
tacyjny korzystać będzie z praw per- 
sonelu P. K. P. Przechodząe do ogól- 
nej kalkulacji pożyczki minister pod- 
kreśla, że pierwsza transza emisji о- 
piera się na następujących warun: 
kach: 6 i pół proc, kurs 94. prowizja 

proc., ostateczny zaś koszt po- 
życzki wynosi 9,37 proc. 

W całokształcie warunki pożyczki 
i eksploatacji są dła państwa korzyst- 
ne. Tranzakcja ta korzystna jest dla- 
tego, że zawarta jest z bardzo ostroż- 
nym i przyjaznym nam kapitałem 
francuskim, co słanowi dla nas dużą 
reklamę i osłabi nieufność kapitałów 
innych państw do nas. 

  

   

Przemówienie min. 
Matuszewskiego. 

Po przemówieniu p. ministra ke 
munikacji zabrał głos kierownik 
M-stwa Skarbu p. Matuszewski. Mini- 
ster zastanawia się na wsiępie nad py- 
taniem, dlaczego pożyczać i dłaczego 
należy pożyczać zagranicą. Na rynku 
wewnętrznym, zdaniem ministra, nie 
znajdujemy dosyć kapitałów. Gdyby 
one były, nie istniałby ten paradoks, 
że mamy w Połsce 350 tysięcy bezro- 
botnych, którzy reprezentują również 
wielki nieuruchomiony kapitał. Pol- 
ska jest obecnie w położeniu, kiedy 
nieznaczne stosunkowo wkłady w du- 
żej mierze przyczyniają się do podnie- 
sienia rentowności. To jest gospodar- 

moment, usprawiedliwiający za- 
ciąganie pożyczek. Mogą się one go- 
spodarczo opłacać, finansowo zaś mo- 
gą wytrzymać stosunkowo większe o- 
procentowanie, niż gdzieindziej. Ze 
względu na strukturę naszego bilansu 
płatniczego, czyli naszego rozrachun- 
ku z zagranicą, potrzebny nam jest 
jeszcze przez lat kilkanaście dopływ 
kapitałów z zewnątrz. Najlepszą for- 
mą kapitałów jest kredyt długotermi- 
nowy, który daje czas skrupulatnie 
przebudować bilans płatniczy. 

Przestrzegać jednak nałeży dwóch 
warunków kredytu długoterminowego: 
1) nie może on być za drogi: 2) musi 
być właściwie zużyty. W porównaniu 
z obecnie ofiarowanym kredytem fran 
cuskim kredyt krajowy jest droższy, 
kredyt francuski zaś tańszy. Minister 
zapytuje. czy też ten wkład, la inwe- 
stycja wytrźymuje bezpośrednio sama 
na sobie oprocentowanie 9,3 proe. ja- 
ko obliczony maksymalny koszt po- 
życzki. Minister dochodzi do wniosku, 
że inwestycja zużyta specjalnie na ten 
objekt kolejowy. nastawiony na skró- 
cenie przebiegu naszego eksportu, wy- 
trzymuje oprocentowanie znacznie wyż 
sze. niż normalne. Zdaniem mówcy, in- 
westycje na środki komunikacyjne są 
u nas wkładem najbardziej celowym. 

Fakt dojścia do skutku omawia- 
nej tranzakcji jest dowodem zaufania 
do kraju, do jego przyszłości, do wła- 
ściwego wyboru objektu, który ma być 
sfinansowany, wreszcie do tego ciała 

politycznego, które będzie decydować 
o zatwierdzeniu umowy i o którem 
wiemy. że nie będzie się powodowało 
informacjami kiepskich niemieckich 
dziennikarzy. Min 
nieścisłe doniesienia prasy opozycyj- 
nej, dotyczące poż) „ przyczem 
wskazuje, že proroctwa pesymistycz- 
ne co do warunków pożyczki jednak 
nie spełniły się. Jeżeli opozycj 
kończy minister — zechce nadał wal- 
czyć takiemi kiepskiemi, szuka jącemi 
dziury w całem, argumentami, które - 
mi walczyła w prasie, trudno będzie 
z nią dyskutować. Dłatego minister 
apeluje do wszystkich posłów, aby za- 

   

    
  

   

  

   

  

    
  

   

    

rzuty, czy też oceny wypowiadane na- 
komisji nie przypominały tej prasowej 
niepoważnej dyskusji. 

Przyjęcie projektu. 

Po przemówieniu pp. ministrów za- 
brał głos sprawozdawca pos. Stefan 
Starzyński. Referent zauważył, że po- 
życzkę obecną zaciągamy na 6 i pół 
procent, gdy Dillonowska wynosiła 8 
proe., stabilizacyjna 7: proc. Właściwy 
koszt pożyczki będzie wynosił 9,375 
proc., podczas gdy przy stabilizacyj 
nej pożyczee procentowej wynosił 9,45 
zapałczanej 9,44, przy Dilłonowskiej . 
10,97 proe.. Widać tendencję obniża- 
nia się kosztów pożyczek. W pierw- 
szych łatach nowa linja będzie deficy- 
towa: ale nie można uważać, ażeby 
zawsze taką pozostała: Cała tranzak- 
cja świadezy o tem, że nasi kontrahen- 

  

ster odpiera zkołei: 

ci zgodnie z nami wierzą w dochodo- 
ść przyszłą tej kolei. Obok 15.000 
:yj, z których 7 tysięcy nal do 

nas, a 8 tysięcy do Francuzów, jest 
jeszcze 6 tysięcy akcyj uprzywilejo- 
wanych, które nie dają prawa głosu 
a tylko dochód. Referent omówił prze 
pisy, dotyczące wykupu, unieważnie- 
nia koncesji i t. d. przyczem zazna- 
czył, że umowa zabezpiecza nas przed 
przejściem koncesji w ręce niepowo- 
łane. W końcu referent wyliczył nie- 
które ważniejsze pośrednie korzyści, 

     

  

Do tych cem dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%/,, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych 1 świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 250/,, Dla poszukujących pracy 300/, zniżki, 

wynikające z tej umowy, jak zakup to- 
warów przez spółkę i t. d., podkreśla- 
jąc, że wszystkie wyłuszczone momen- 
ty skłaniają do przyjęcia projektu. 

W dyskusji zabierał głos szereg 
mówców, stawiając zapytania pod ad- 
resem Rządu. Na poruszone sprawy 
wyjaśnień udzielił minister Kuehn. Po 
dalszej jeszcze dyskusji połączone ko- 
misje skarbowa i komunikacyjna przy 
jęły projekt ustawy o oddaniu kolei 
šląsko-baltyckiej do eksploatacji fran- 
cusko-polskiej Spółce akcyjnej. 

Porządek dzienny następnego posiedzenia 
Sejmu. 

WARSZAWA. 22.IV. (Pat.) Porzą- 
dek dzienny 27 posiedzenia Sejmu z 
dn. 24 kwietnia o g. 16-ej obejmuje: 
1) wniosek w sprawie votum niuefno- 
ści dla marszłaka Sejmu (zgłoszony 
przez kluby opozycyjne), 2) sprawo- 
zdanie komisji skarbowej i komuni- 

  

kacyjnej o rządowym projekcie usta- 
wy o oddaniu Fr. Polskiemu Tow. Koł. 
S. A. w Paryżu kolei Herby-Nowe— 
Gdynia z odnogą Siemkowice—Czę- 
stochowa do eksploatacji oraz'o udzie- 
leniu poręki państwowej. 

  

KLĘSKA POWODZI. 
Nadbrzeżne ulice i domy stoją pod wodą. 

Pierwsze ofiary w ludziach. 
Całe Wilno żyje obecnie pod zna- 

kiem nienotowanej od wielu lat po- 
wodzi. Już obecnie pod wodą znajdu- 
ją się ulice Zygmuntowska i część Ар- 
senalskiej, gdzie poziom wody osia- 
gnął wysokość '/, metra. Komunikae- 
ja autobusowa, jak również wszelki 
«uch kołowy i pieszy siłą rzeczy z0s- 
tały przerwane. Autobusy linji Nr. 3 
kursują obecnie na Antokol drogą 
przez Zarzecze. Wody wezbranej Wil- 
ji zalały również ulice, Pijarską oraz 
ezęšciowo Tartaki. Woda przedostaje 
się na ul. Mahometańską. podmywa- 
jąe szereg posesyj położonych przy 
tej ulicy. 

Komunikacja na ulicach zalanych 
odbywa się wyłącznie łódkami. 

Ze wszystkich terenów zagrożo- 
nych i ulie już zalanych ludność z0- 
stała ewakuowana. Większość powo- 
dzian korzysta z chwiłowej gości- 
ny swych krewnych i znajomych. 
Wielu jednak Śpieszy z pomocą Magi- 
strat, który specjalnie przyszykował 
na ten ceł cały gmach przy ul. Ponar- 
skiej Liezba powodzian rośnie nie- 
mał z każdą godziną. 

Pełną parą pracuje Polski Czer- 
wony Krzyż, który dostarcza wyży- 
wienia i posiłku ludności ewakuowa- 
nej. 

O godz. 7-ej wiecz. poziom wody 
na Wilji wynosił 7 metr. 20 em. a 
więc o 4 mtr. 30 em. ponad stan nor- 
malny. 

Pierwsze dwie ofiary powodzi w Wilnie 
Wczoraj o godz. 6-ej wieczorem wezbrane fale burzliwej Wi- 

lenki, która z każdą prawie godziną staje się groźniejszą, 

chłonęły pierwsze dwie ofiary w ludziach. A 

Wśród widzów, przygiądających się rozszalałemu żywiołowi 

przy ul. Safianik! znajdowat się również 4-roletni Charmac Chackiei, 

zam. przy ul. Popławskiej 5. Nagle wskutek nieostrożności stojące 

wpobližu brzegu dziecko wpadło do wody, a wartkie faie Wilenki 

porwały je z niezwykłą siłą i szybkością. Wśród zebranego tłumu 

powstało zamieszanie. Padły okrzyki: „Dziecko tonie". „Ratujcie”. 

Widząc co się dzieje, stojący na brzegu uczeń zam. w interna- 

cie Białomiejskiego Dordzik Mieczysław (Zarzecze 5) rzucił się do 

wody z zamiarem uratowania tonącego. 

Już miał go w ręku i płynął do brzegu, gdy wtem woda 

z całą siłą pchnęła go na mur i bohaterski uczeń, uderzywszy głe- 

wą © mur, Stracił przytomność i poszedł na dno. 

Dzięki wysiłkom saperów 4-letniego Charmaca udało się wy- 

dobyć, niestety już za późno, 
tunkowego orzekł, 

nie odnaleziono. 

gdyż przybyły lekarz pogotowia ra- 
że dziecko nie żyje. Zwłok drugiego topielca 

Na obecnych wypadek ten wywarł przygnębiejące wrażenie. 

Elektrowni grozi zalanie. 
Woda przybiera na godzinę Śred- 

nio od 6 do 7 em., co powduje, że 
stan wody stale wzrasta. grożące nie- 
ebliczalneini skutkami. W wielkiem 
niebezpieczeństwie znałazła się wczo- 
raj elektrownia miejska, która zosta- 
nie załana © ile poziom wody osiąg- 
nie 8 mtr. 20 em. W związku z tem 
szef sekeji technicznej Magistratu vi- 
ce-prezydent Czyż wydał zarządzenie 
polecające zabezpieczenie wszystkiech 
otworów i użycia wszelkich środków 

  

i sił dla zażegnania niebezpieczeń- 
stwa. Mimo to groźba zalania elektro- 
wni jest b. poważna. Trzeba bowiem 
uwzględnić fakt, że wezbrane wody 
z górnego biegu rzeki dochodzą da 
nas, po upływie kilkunastu godzin. 

Jak obliczono, szybkość wody na 
Wilji wynosi 6.5 km. na g. Wilenki 
zaš, až 7/. klm. Wynika z tego, że 
znaczne ocieplenie w dniu wezoraj- 
szym odbije się na Wilnie w całej 
rozciągłości dopiero dziś. 

Zatopienie kiosku rozdzielczego prądu stałego. Całe dziei- 
nice pogrążone są w ciemnościach. 

Już obeenie woda załała kiosk ro- 
zdzielczy elektrowni, który zaopatrza 
w światło elektryczne odbiorców prą- 
du stałego. Naskutek powyższego zo- 
staną pozbawieni Światła wszyscy a- 
bonenci tego prądu. Na ciemności 
między innemi zostały skazane uliee 
pomiędzy Mostem Zwierzynieckim a 
3-go Maja ul. Nadbrzeżna, dzielniea 
Pióromont (ul. Derewnicka, Lwowska 

Artyleryjska, Słucka i inne) i koszary 
6 p. p. Leg. mieszczące się przy koś. 
ciele św. Piotra i Pawła. 

Celem oświetlenia ulie Magistrat 
zarządził ustawienie retlektorów. 

Wezbrane wody Wilji w majątku 
miejskim Leoniszki zerwały tame, 

tworząc z porwanego drewna większy 
zator, który został usunięty za pomo- 
cą środków wybuchowych. 

Zalanie suteren przy ul. Mostowej. 
W godzinach wieczornych woda 

załała dalszą część ulicy Arsenalskiej 
sięgając aż do ulicy Mostowej, na któ 
rej przez wodę wydobywającą się z 
rur kanalizacyjnych zostały załane 
wszystkie  sutereny. Mieszkańeów 
tych suteren ewakuowano. W tym sa- 
mym czasie woda załała sutereny do- 

mu Nr. 12 przy ul. Zygmuntowskiej. 
Mieszkańców zawczasu ewakuowa- 

no i ulokowano w koszarach przy ula 
Szeptyckiego Nr. 12. w których zna- 
lazło tymczasowe ioceum kilkaset о- 
sób zmuszonych opuścić swe miesz- 
kania. 

( Giąg dałszy na stronie 2-ej). 

 



      

Sytuacja na pobrzežu Wilenki. 
„ Na Wilence w dalszym ciągu sy- 
tuacja jest niezwykle groźna szczegół- 
nie wjelkie niebezpieczeństwo zagra- 
ża posesjom NNP. 19, 21, 23 i 25 oraz 
posesji Nr. 1 przy ul. Połockiej. 
Na ul. Safjaniki lada moment spodzie 
wane jest zawalenie się domu Nr. 6 
którego fundamenty zostały już w ba- 
rdzo znacznym stopniu podmyle. 

Przy ul. Kopanica, gdzie mieści sie 
ogrodnictwo miejskie podmyty został 
brzeg. W razie osunięcia się domu 
przy ul. Zarzecze 21 nastąpi niewą- 
tpliwie zniesienie oranžeryj. 

Wobec groźby zerwania został 
przez 3 pułk saperów rozebrany most 
przez Wilenkę, prowadzący do klubu 
szlacheckiego. 

W groźnym też stanie znajduje 

się most Antokolski u ujścia Wilenki 
do Wilji, gdzie spód belki żelaznej 
tego mostu jest zaledwie 6 20 ctm. 
ponad wodą. 

Brzeg Wilji na całej przestrzeni od 
mostu Zwierzynieckiego do końca An 
tokola znajduje się pod wodą, szcze- 
gólnie ucierpiały tu posesje położone 
niżej. Na całej tej linji zalane są wszę 
dzie parkany i ubikacje gospodarcze. 

Magistrat uruchomił pogotowie te- 
chniezne, które jest czynne w lokalu 
Magistratu (pokój Nr. 58) przez całą 
dobę, telef. 731. 

Na wszystkiech mostach pełnią słu- 
żbę bez przerwy patrole 3 pułku sa- 
perów. Służba pomocnicza i sanitarna 
spoczywa w rękach Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. 

Dzień wczorajszy punktem kulminacyjnym, powodzi, 
W godzinach wieczornych przy- 

bór wód na Wilji prawie ustał. O g. 
10 m. 20 poziom wody wynósił 7 me- 
trów 32 etm. 

Wobec powyższego powstało przy- 

puszczenie że dzień wczorajszy był 
kulminacyjnym, aczkołwiek niewy- 
kluczone są jeszeze nieprzyjemne nie. 
spodzianki. 

Sytuacja o godz. 24. 
Woda na Wilence poczęła w godzinach wieczornych opadać. 

Przybór wody na Wilji, jakkolwiek nie ustał zupełnie, jak wynikło 

z dokonanych później obliczeń, jest znacznie powolniejszy, niż 

przedtem. Stan wody o godzinie 20 wynosił 7 m. 15 cm., © go- 
dzinie 24 — 7 m. 27 cm. 

Zw. Legjonistów i Stow. Rezerwistów 
na rzecz powodzian. 

Związek Legjonistów i Stowarzy- 
szenie Rezerwistów i-b. wojskowych 
urządza w porozumieniu z dyrekto- 

rem Zelwerowiezem w dniu 7 maja 
na rzecz powodzian przedstawienie 
w teatrze na Pohulance. 

сса оааа 

Na prowincji. 
Stan powodzi w Święciańskiem. 

ŚWIĘCIANY 23.4. Pat. — Znacz- 

nie podniesiony w godzinach rannych 

stan wód w godzinach wieczornych 

23 b. m. stopniowo opada. Uszkodze- 

nia na terenie powiatu są następują- 

ce: Zerwanyech 6 mostów drewnia- 

nych o ogólnej rozpiętości 53 metry. 

Komunikacja w' wiełu miejscach 

już jest przywrócona. Na terenie gm. 

twereckiej pod wodą budynki gospo- 

dareze w 4 wsiach. Wypadków z lu- 

dźmi na terenie powiatu nie było. 

Groźny wylew rzek Żejmiany i Dubienki. 
(Telef. z Podbrodzia), 

W dniu 22 b. m. wystąpiły z brzegów rzeki Żejmiana i Dubienka. 
W nocy z 22 na 23 b.m. wody Silnie wezbrały, zatapiając most objazdo- 
wy w Podbrodziu. Przyczółki zostały rozmyte. Komunikacja przerwana. 
Nowobudujący się most na Zejmianie jest również zagrożony. Woda 
szeroko się rozlała, zatapiając kilda domów w Podbrodziu, jak również 
okoliczne pola i łąki. 

Energiczną akcję ratunkową ® prowadzi 23 p. uł. na czele z por. 
Ranaszewskim i burmistrzem Rożnowskim. 

Sytuacja na linjach kolejowych. 

Powódź również dała się we znaki 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. Cały 
szereg odcinków poważnie jest zagro- 
żonych. Na zagrożone punkty wyje- 
chały Komisje techniczne i rzeczozna- 
wcow. 

Na ezełe jednej z takich Komisyj 
wyjechał na odcinek Ignalino—Šwie- 
<iany, gdzie sytuacja jest specjalnie 

groźna, prezes Ibyrekcji inż. Fałkow- 
ski. 

Dotychczas na terenie Dyrekcji 
Wileńskiej przerwana została komu- 
nikacja w czterech punktach. Między 
innemi podróżni pociągu pośpieszne- 
go z Turmont zmuszeni byli nasku- 
tek uszkodzenia toru kontynuować 
podróż z przesiadaniem. 

Alarmujące wieści z prowincji. Zalanie dróg. Podmycie 
torów kolejowych. 

Z prowineji dochodzą jeszcze bar- 
dziej ałarmujące wieści. W Święcia- 
nach woda osiągnęła nienotowany do- 
tychezas poziom. Drogi między Kołty 
nianami a Święcianami zostały poza- 
łewane, wpobliżu Święcian zostały 
zniszczone drogi na przestrzeni 30 m. 

Rzeka Szwinta uszkodziła tamy 
młyńskie w młynie Borówka gminy 
kołtyniańskiej. Około młyna Sziline 
woda podmyła silnie tor kolejowy, 
wskutek czego komunikacja kolejo- 
wa między Święcianami i Ignaliner 
została wstrzymana. 

Naskutek silnego wyłania bieg rzeki 
zmienił łożysko i uszkodził tor kole- 
jowy na przestrzeni 3 metrów, eo spo 
wodowało że komunikacja kolejowa 
odbywała się z przesiadaniem. 

W powiecie dziśnieńskim rzeka 
Serwecz wyłała również na bardzo 

znacznej przestrzeni, zalewając drogę 
na odcinku Dokszyce—Paratfjanowo. 
Sytnacja na terenie całego powiatu 
jest bardzo poważna. Wezbrane wo- 
dy Dźwiny załały miasteczko Dzisnę, 
gdzie pod wodą znalazło się 6 ulie i 
mnóstwo domów z czego 36 znajdu- 
je się w stanie bardzo groźnym. 

Nie lepiej przedstawia się sytuacja 
i na terenie powiatu postawskiego. W 
Duniłowiczach zalało 30 domów m. 
in. elektrownię: Miasteczko pogrążo- 
ne jest w ciemnościach. 

Wzrasta ogromnie poziom wody 
na rzekach w pow. oszmiańskim. W 
samej Oszmianie pod wodą znałazło 
się 21 domów, w Smorgoniach 16 do- 
mów, 6 mostów zostało całkowicie 
zniesionych. Elektrowni w Oszmianie 
grozi unieruchomienie naskutek pod- 
mycia. 

  

Blaski i nędze eks - króla 
hiszpańskiego. 

Wypadki hiszpańskie nie przesta- 
ją absorbować opinji publicznej całe- 
go świata. Co się właściwie stało? Jak 
się stało? Dlaczego? Co będzie dalej? 
Na pytania te odpowiadają publicyści 
większego i mniejszego kalibru, polity 
cy z pod ciemnej i jasnej gwiazdy. 
świadkowie wypadków, reporterzy, 
sympałycy republiki, wierni słudzy mo 
narchji, słowem, kto tylko w Boga 
wierzy i nie wierzy. 

Abstrahując od momentów polity- 
'cznych i powstrzymując się od stawia 
nia diagnoz i prognoz natury zasadni 
czej, spróbujmy spojrzeć na hiszpań- 
ską awanturę ze strony wesołej, może 
nięco powierzchownej, ale z pewnoś- 
cią niemniej zajmującej, co głębokie 
wywody polityków ex professo. 

W osobie Alfonsa XIII-go straciła 
Hiszpanją — jak o tem pouczą ałma- 
mach gotajski — ni mniej ni więcej 
jak „króla Hiszpanji, Obojga Sycylij, 
Jerozolimy, Korsyki, wysp Kanaryj- 
skich, 
nich wraz z lądem oceanicznym, arcy 
księcia Asturji, księcia Burgundji, Bra 
bantu, Medjolanu etc. etc. Piękny ty- 
tulik! Do przodków Alfonsa należeli: 
Hugo Kapet, Ludwik Święty, Henryk 

Indyj Wschodnich i Zachod- - 

IV, Ludwik XIV, bajeczny Pełagus 
(VII w.), kalifowie Almanzor i Abd- 
el-Raman, Ferdynand święty, Piotr O- 
krutny, Ferdynand Aragoński i Izabel 
la kastylska, Karol Wielki, Gaston Pho 
ebus, Plantageneci,  Andagawenowie, 
Izabella Braganza, Maksymiljan I, 
Karol V, Filip II, Marja Teresa, ksią- 
żęta Lotaryngji, Humbert sabaudzki, 
królowie Cypru Luzynjanowie, pier- 
wsi książęta Bretanji, Henryk Ptasz- 
nik, Otton Wielki, Henryk Lew, Fry- 
deryk Barbarossa, członokwie rodu 
Farnese, Borgiów, Medyceuszów, Sfor 
zów, d'Este, Viscontich... Ładne koli- 
gacje! Pewien dowcipniś obliczył, że 
ogólna liczba protoplastów Alfonso- 
wych, poczynając od Hugona Kapeła 
(X w.) wynosi... 34 miljardy osób. 
Gdyby ktoś zadał sobie fatygę pomiesz 
czenia imion tej „gromadki** wysoko 
urodzonych na papierze szerokości 2 
i pół cm. (tyle trzeba na czytelny wy- 
raz), długość powstałego w ten sposób 
drzewa genealogicznego wyniosłaby 
850 tysięcy kilometrów, a więc przesz 
ło dwa razy tyle co wynosi odległość 
od ziemi do księżyca. Solidne cyferki! 

W dniu 13 b. m. rano Alfons XIII 
(dwie feralne trzynastki!) nic nie wie- 

KUR J E R 

Wpobliżu granicy t. zw. Trakt Ko 
wieński zniszczony został most. 

Pomiędzy Nakowem a Mostami 
przerwana została naskutek wyłania 
rzek komunikacja. 

W Radoszkowiczach większość u- 
lie stoi pod wodą. 

WHL E NS K 1 

Na rzece Bujee omal nie utonelo 
9 osób, które zostały w bohaterski 
sposób z narażeniem własnego życia 
uratowane przez nacz. tamtejszej. 
straży Ladoskina przy czynnej pomo- 
cy funkejonarjusza Wójciekiego. 

Tor kolejowy Święciany — ignalino został naprawiony. 
W ostatniej chwili dowiadujemy 

się iż uszkodzony powodzią tor ko- 
łejowy Święciany — Ignalino został 

naprawiony wobec czego normalna 
komunikacja została wznowiona. 

(e). 

Rząd śpieszy z pomocą powodzianom. 
Dowiadujemy się, iż w związku 

rz katastrofalnym stanem powodzi na 
terenie województwa wileńskiego wła 
dze nadzorcze zwróciły się do władz 
centralnych © wyasygnowanie odpo- 
wiednich kredytów na akcję ratunko- 
wą. Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 

nych niezwłocznie przekazało na ten 
cel 100.008 złotych. 

Niezależnie od powyższego Wileń- 
ski Oddział Polskiego Czerwonego 
Krzyża zamierza w najbliższych dn. 
urządzić na terenie miasta zbiórkę 
publiczną na rzecz powodzian. 

Bardzo groźna sytuacja 
w województwie nowogródzkiem. 

NOWOGRÓDEK, 23-IV. (Pat). 
rzeki na terenie województwa 

W nocy z 23 na 24 b.m. wszystkie 

nowogródzkiego Niemen, Szczara, 
Berezyna i ich dopływy wystąpiły z brzegów, zalewając na całym 
szeregu odcinków wsie, przerywając wszelką komunikację. Najgroż- 
niej przedstawiał się stan powodziowy w powiecie stołpeckim, Nie- 
men miał tu 5 m. 20 cm. ponad 

rem, Nieświeżem i Świerzeniem 
stan normalny, komunikacja z Mi- 

została przerwana. W czasie prze- 
chodzenia przez podmyty tor utonęło w Stołpcach 3 robotników 
tartaku. Z terenów zagrożonych i załanych ludność została ewa- 
kuowana. W Sczorcach Niemen 
zawaleniem. Wszystkie mniejsze 

podmył filary mostu, który grozi 

mosty za Szczorcami zostały znie- 
sione. Woda na tym odcinku Niemna stale przybywa. Most w Miko- 
łajewie jest również w niebezpieczeństwie. Zagrożony nowowybu- 
dowany most w Ogrodnikach. Nad uratowaniem grobii pracuje tam 
kilkudziesięciu robotników. 

W powiecie wołożyńskim Berezyna zatopiła wsie Waberes, 
Sakowicze, Jagodziniec, Potasznie i miasteczko Bakszty. W Berezy- 
nie koło Suchego Boru utonął w czasie łowienia ryb Adam Jusz- 
klewicz. W wezbranym potoku w powiecie nowogródzkim wpobliżu 
Wołkowicz utonęła 13-letnia Wincenta Waka, zaś koło Horodeczna 
10-Ietni Sakowicz. Akcję ratunkową prowadzi Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych, która delegowała na zagrożone odcinki inżynierów: 
W akcji bierze udział przeszło 1.000 robotników. Rzeki przybierają 

a nk ЕЫ 

  

nadal, sytuacja jest nadal b. grožna. 
ZZ dać: З ZE Zi; 

Sytuacja gospodarcza w marcu. 

     

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Według oświetlenia Banku Gospo- 

darstwa Krajowego położenie gospo- 

darcze w Polsce w marcu przedstawia 
się w ten sposób, że przedewszyst- 

kiem zaznaczyła się poprawa cen zie- 
miopłodów, która wystąpiła w Polsce 
znacznie silniej niż zagranicą. 

Zwiększył się eksport zbiorów o- 

raz artykułów hodowlanych. Stan za- 

siewów o0zimych przedstawia się 
mniej pomyślnie niż przed rokiem. 

Wytwórczość górnictwa wzrosła w po 

równaniu z lutym, zwiększył się rów- 

Nota Litewska w 
KOWNO 23.4. Pat. — Rząd lite- 

wski przesłał dziś postowi niemieckie 
mu w Kownie notę werbalną do rzą- 
du Rzeszy. W uocie tej rząd ktewski 
odrzuca propozycję niemiecką prze- 
dłożenia urzędowi rozjemczemu spra 

nież eksport zagraniczny w dziale 
przemysłu przetwórczego; zaznaczy- 

ła się poprawa w przemyśle włókienni 

czym; eksport drzewa wzmaga się; w 

dziale wytwórczości chemicznej popra- 

wił się zbyt nawozów; zwiększyła się 

sprzedaż cukru na potrzeby kraju i 

na eksport. Obroty handlowe z zagra- 
nieą wzrosły. 

Podobnie jak w latach poprzed- 

nich liczba bezrobotnych zaczęła się 

obniżać w końcu marca w związku z 

rozpoczęciem prac sezonowych. 

sprawie Kłajpedy. 
wy 5 wydałonych z obszaru Kłajpedy 
obywateli niemieckich. Nota wycho- 
dzi z założenia, że decyzja co do nie- 
lojalności wydalonych Niemców pod- 
lega wyłącznie kompetencji sądów 
litewskich. 

Katastrofa kolejowa pod Rogowem. 
WARSZAWA 923,4. Pat. — Dziś w nocy 

© godzinie I minut 45 za sygnałem wjazdo- 
wym stacji Rógów z nieustałonej przyczyny 
wykołcił się pociąg towarowy 9.174. Wyrzu- 
€ony parowóz stoczył się z nasypu. 30 wa- 
gonów wykołejonych i rozbitych zataraso- 
wało prawy tor. Zdążający do Rogowa po- 
ciąg towarowy Nr. 75 wjechał na rozbite 
wagony, wskutek czego, parowóz wykolcił 
się. 18 wagonów tego pociągu ułegło rozbi- 
<iu. Wskutek katastrofy zosłał zabity kondu- 
ktor pociągu 9.174 Józef Fałat. Ciężko ran- 
ny został kierownik tego pociągu Władysław 
Świt. Ranny został konduktor Petrysiak - - 

ciężej. Lżej są ranni konduktorzy pociągu 
Nr. 9.174 i pociągu 75 Załęski, Puch, Brze- 
ziński, Sadowski oraz maszynista pociągu 
76 Reiner, pomocnik maszynisty Łuszkie- 
wiez, maszynista pociągu 9.174 Smielewski 
i pomocnik maszynisty Tężyeki. Po udzie- 
leniu pomocy rannym na miejscu, odwiezio- 
no ich pociągiem sanitarnym do Piotrkowa. 
Na miejsce katastrofy przybyły pociągi te- 
chniczne z Koluszek, Skierniewice, Łodzi, Wa 
rszawy i Piotrkowa. Oczyszczenie toru trwa 
i prawdopodobnie będzie ukończone wieczo- 
rem. 

  

Linja ioinicza Gdańsk—Saleoniki. 
ATENY. 23.1V. (Pat.) Grecki mini- 

ster lotnictwa oraz delegaci polscy pa- 
rafowali konwencję, na mocy której 
Polskie Towarzystwo Żeglugi Powietrz 

  

dział o wyniku wyborów. Otoczenie 
kryło przed krółem biobową wiado- 
mość, nie chcąc mu psuć nerwów. Do- 
piero hrabia Romanones podjął się tej 
przykrej misji. Dla króla nowina była 
najwidoczniej piorunem z jasnego nie 
ba, gdyż — jak opowiada świadek 
prof. Maranon — bardzo się przejął. 
Chciał jeszcze ratować zagrożony tron 
i powierzyć misję tworzenia gabinetu 
p. Villanuevie. Było już jednak za póź 
no. Nazajutrz rano prof. Maranon, od- 
grywający rolę pośrednika między re- 
pubłiką a tronem zwrócił się do hr. 
'Romanonesa z kategorycznem žąda- 
niem natychmiastowego wyjazdu kró. 
ła. W związku z tem, w obecności prof. 
Maranona odbyła się historyczna roz- 
mowa hr. Romanonesa i Alcali Zamor 
ry. Hr. Rómanones żądał w imieniu 
króla dwóch miesięcy do namysłu. 
Zamorra był jednak nieugięty: „Ani 
jednego dnia" — odrzekł stanowczo. 
7— „Kały naród, upojony radością wie 
rzy w niezwłoczny wyjazd króla. Gdy 
się zaś dowie, że król nie wyjechał, 
nie odpowiadam za nic*. Wyraźnie i 
stanowczo. Alfonsowi nie pozostawa- 
ło nic innego, jak spakować naprędce 
manatki i tegoż wieczora wyjechać do 
portu w Kartagenie, a stamtąd na po- 
kładzie krążownika „Principe Alfonso" 
— do Marsylji. By republika mogła 
żyć, Alfons musiał wyjechać. 

iezwtocznie po wyjeździe króla, 
opieczętowano pałac królewski. Strze 

nej „Lot* zostaje upoważnione do prze 
dłużenia aż do Salonik komunikacji 
lotniczej Gdańsk—Warszawa—Lwów 
—Bukareszt—Sofja. 

  

że go gwardja cywilna. Niezadługo spe 
cjalna komisja sporządzi listę przed- 
miotów i mebli, które pałac zawiera. 
A zawiera ich niemało. Przez tyle lat 
gromadzono w pałącu królewskim cen 
ne antyki, dzieła sztuki, kosztowne me 
ble. Wszystko to pozostało. republice 
w zysku. Alfons zdążył jedynie wy- 
wieźć biżuterję. Być więc może, iż u. 
słyszymy niedługo o licytacji ruchomo- 
ści burbońskich, na którą zlecą się z 
pewnością kruki antykwarskie z całe 
go świata. 

A może rząd republikański uchwa 
li zwrócić zasekwestrowane mienie Al 
fonsowi? Może uzna je za prywatną 
własność eks-króla? Niewiadomo. Na- 
razie republika uczyniła szlachetny 
gest pod adresem przytułków, sierot 
i inwalidów, ofiarowując im roczny do 
chód królewski w wysokości 9 milj. 
pezet (ok. 17 milj. złp.) | 

Mówiąc nawiasem, nędza byłemu 
monarsze nie grozi. Czując widocznie 
zawczasu pismo nosem, ulokował Al- 
fons XIII niedługo przed wyjazdem z 
Hiszpanji swoje oszczędności pienię- 
żne w wysokości 1.300.000 f. sterl. (ja- 
kieś 56 miljonów złotych) w bankach 
angielskich. Skoro się do tego doda 
wartość prywatnych latyfundjów Al- 
fonsa w Argentynie oraz wartość klej. 
notów koronnych, przezornie wywie- 
zionych, to się okaże, iż — według 
najskromniejszych obliczeń — wygna 
nie monarchy osładzać będzie „mają - 

Odznaczenie włoskie dzien- 
nikarza polskiego. 

RZYM. 22.1V. (Pat.) Z okazji rocz 
nicy założenia Rzymu 12 dziennikarzy 
cudzoziemskich, z pośród 200 kores- 
pondentów, otrzymało odznaczenia or- 
deru Korony Włoskiej. Wśród odzna.- 
czonych znajduje się rzymski kores- 
pondent P. A. T. p. Piotr Górecki. 

Niemiec — vice-ministrem dla 
mniejszości w Ruwunji. 

Podług informacji katowickiej „Po- 
lonji'* nowy premjer rumuński Jorga 
złożył oświadczenie w sprawie mniej- 
szości narodowej w Rumunji. Według 
tego oświadczenia, rząd rumuński ma 
dążyć do jak najlepszego wsuółżyci 
między mniejszościa a większością. 

Przy rządzie rumuńskim stworzo- 
ny został podsekretarjat stanu dla 
spraw mniejszości.  Podsekretarzem 
stanu mianowano posła Rudolfa Brand 
scha, narodowości niemieckiej. 
Brandsch jest pierwszym Niemcem. 
piastującym stanowisko ministra w 
Rumunji oraz pierwszym ministrem 
dla spraw mniejszości w tym kraju. 

Mianowanie Niemca na stanowiska 
podsekretarza stanu dla spraw mniej- 
szości wywołało duży niepokój wśród 
polskiej mniejszości narodowej w Ru- 
munji. 

Amanuliah podróżuje. 
SIMLAH. 22.IV, (Pat.) .Były król 

Afganistanu Amanullah w drodze do 
Hedżasu przybył do Dżedach. Cel tej 
podróży nie jest znany. Przypuszcza- 
ją, že były król pragnie nawiązać kon- 
takt z riatem muzułmańskim. 

и R OYE 

Francuskie złoto. 
NOWY YORK. 22.IV. (Pat.) Op- 

rėcz transportu 6 miljonów dolarów 
w złocie, który ma być wysłany z Pa 
ryża w dniu 25 b. m., bankierzy fran- 
cuscy zorganizowali nowy transport 
wartości 6 i pół miljona dolarów w 
złocie. 

  

  

   

      

Nasiona warzyw i kwiatów; naj- 
wyższej wypróbowanej 

dobroci poleća firma Zygmunt Nagrodzki, 
Wilno, Zawalna Nr. ll-a. 

Uwaga. Skład posiada własny aparat 
do próbnego kiełkowania nasion.   

  

Bank francuski a złoto 
sowieckie. 

W tych dniach sąd stanowy w Nowym 
Jorku rozpoczął przesłuchiwania w związku 
z niezwykle interesującym procesem Banku 
Francuskiego, a dotyczącym przesyłki złota 
dowiezionej do Ameryki w roku 1928, Histo 
rja tego transportu przedstawia się następu- 
jąco: Przed trzema laty nadeszła do portu 
Nowojorskiego, pod adresem dwóch banków 
amerykańskich, przesyłka złota wartości 
5.200.000 dolarów. W kilka dni potem kiedy 
wiadomość o nadejściu przesyłki stała się 
głośna, znana firma amerykańskich adwoka 
tów: Edwards, Scott, Sherman i Lion zwrć- 
ciła się do sądu federalnego z żądaniem, aby 
przesyłka została skonfiskowana. Wspomnia 
na firma wniosła to żądanie w imieniu Ban 
ku Francuskiego. Poseł francuski w Waszyn 
gtonie natychmiast poinformował rząd amery 
kański o powodach jakie skłoniły Bank Fran 
cuski do tego kroku, zaznaczając, że bank wy 
stępuje w tym wypadku, jako osoba zupełnie 
prywatna. Okazuje się, że w latach 1915-1917 
bank francuski uzyskał w Rosji znaczne zapa 
sy złota. ogólnej wartości 5 miljonów dola- 
rów. Złoto to złożył Bank Francuski w ro- 
syjskim banku państwowym. 

Bank Francuski nie twierdzi. że przesył- 
ka, której skonfiskowania usilnie się domaga 
zawiera owe słoto z czasów 1915—1917 1, 

że wobec tego, że Sowiety nie 
zapasów złota, które Bank Fra 

cuski zakupił w dawnej Rosji, ma specjalne 
prawa i pretensje do złota dowiezionego do 
Ameryki. Żądanie Banku Francuskiego wywc 
łało liczne protesty ze strony rządu sowiee 
kiego. W połowie kwietnia 1928 roku, złoto 
sowieckie dowiezione do Ameryki, przełado- 
wane zostało z okrętów na niemiecki paro 
wiec „Dresden“. Parowiec ten odpłynął po 
tajemnie z portu nowojorskiego i na pełnem 

morzu znawu przeładowano złoto na okręt 
sowiecki. Jednakowoż natychmiach po odwie 
zieniu złota przez bolszewików prasa amery 
kańska oznajmiła, że pełnomocnicy banku 
francuskiego zamierzają wytoczyć w tej spra 
wie proces, który też odbędzie się niezadlu- 
go przy udziale. sędziów przysięgłych. Obie 
strony reprezentowane są przez wybitnych ad 
wokatów. Jako rzeczoznawca banku francu 
skiego, wyjechał do Nowego Jorku b. rosyj 
ski wieeminister spraw zagranicznych i pro 
fesor uniw. petersburskiego, B. Nolde. 

      

    

  

    

    

       

teczek* wartości około 2 i pół milj. f. 
sterl. (przeszło 100 milj. złotych). 
Jest więc czem otrzeć łzy nicfortunne- 
go exula i jego rodziny. 

Jako szczegół, charakteryzujący 
przezorność Alfonsa, można podać 
fakt, że na krótko przed wyjazdem 
spieniężył on większość ze swych 46 
aut i 15 jachtów prywatnych. Jako 
drugi szczegół natomiast — że gotów- 
kę wolał umieścić. w bankach angiel- 
skich, nie zaś hiszpańskich. Patrjo- 
tyzm patrjotyzmem, łzy łzami, ale pie 
niążki to już niech lepiej spoczywają 
zagranicą. Widocznie, żeby ,,kochana 
ojczyzna” nie miała pokusy ich zasek - 
westrować. 

Za wzorem monarchy „wiać* za- 
częli zagranicę hiszpańscy grandowie. 
Gdybyż tylko „wiać* in naturalibus. 
Niktby o to zapewne nie miał pretensji 
Ale co gorsza, arystokraci wyjeżdżali, 
obładowani pezetami i akcjami. Od- 
pływ kapitałów z kraju okazał się tak 
gwałtowny, że zaniepokoił giełdę i mi 
nistra finansów p. Prieto. Minister wy 
dał w związku z tem surowe zarządze- 
nia. Uciekinierów rewidują na grani- 
cy bardzo skrupulatnie. Przy jednym 
z nich znaleziono okrągły miljon pe- 
zet (ok. 2 milj. złotych), przy innym 
— 30 tys. f. sterl. 1.200.000 złp.) przy 
księżnej Alba — 750.000 pezet, Miała 
je ukryte pod podszewką podróżnego 
płaszcza. 

Zmykają dumni grandowie i do- 

Nr. 93 12035) 

Wiosna, to wiosna! 
Ot, tobie i Bazyliszek! „Figle, figłe*, jak 

amwiała pani Jowjalska, a „tymczasowie* le- 

pszą tu wilnianom sensację i widowisko wy- 

prawiły ich rodzone rzeki, Oszalały, słowo 

daję! Impetu jakiegoś 

brawszy się* bez pami 

pij 
ne, żółte... Gdzie błękitne Нео?... 

nietutejszego „na- 

i lecą, bełkoczą jak 

ice, a brudne, a zamulone, bure, męt- 

Dna zło- 

cistego też ani dostać... Żarty... cztery me- 

try sobie dodawszy grubości ;wali Wilja bez 

żadnej pomiarkancji aż wypukła zda się od 

naporu wód, a zwarjowana Wiłenka, pieniąc 

  

   

  

się i skacząc po oberwanych murach, szar- 

piąc całą gębą tu brzeg, tu drzewo, tu za- 

konserwowaną od Gedymina 

ceglano-kamienną, tu podstępnie nurtując 

podnóża piaszczystych osypisk dolewa jesz- 

zmurszałość 

„cze wody swej macierzy do łona. 

Brzegi roją się od patrzących, wszystkie 

stany i narodowości; księ emeryci podpie- 

rający się wzajem, dzi Żydzi, kupcowe i 

bezrobotni, policjanci i urzędnicy, kto żyw 

biegnie oglądać te dziwy. Spokojne nasze, 

przezrocze rzeki oszalały. Na  Śnipiskina 

brzegu wczoraj jeszcze suchy ©fłmek dziś 

kąpie się w wodzie. „Ajjaj, patrzaj, 

tam chodzo?*. 

   
     

   
jak oni 

Nu, coż, ot i pomyć się nie- 

daleko, w stancji pokąpiesz sie... 

wo tam un, bielizna na sznurku suszo. „Nu 

i posuszy im, posuszy!* Dalej od połowy Zy- 

gmuntowskiej (Nadbrzeżnej), Wilja równo 

z chodnikiem. Ogromna, ponura jakaś i zła, 

niczem Wołga Od domów Tyszkiewiczów 

niema prze a w sułerenie jednej i dra 

giej woda się pokazuje... 

Cielętńik zalewa! Boże mój Boże, żeby 

do Katedry nie doszło!* „Ale coż znowu?* 

„Tak? a w 1889 jak było? Ryby łowili z 

łódką na Katedralnym Placu, to co myślisz, 

teraz nie może tak być?*. „Panowie ci pra- 

wda, że Śnipiski most zniosło* — mówi za- 
dyszana im (o pani gadasz, wszak słoi 

jak stal“. „A prawda, a mnie mówili, że 

już poszedł, przyleciała ja patrzeć 

Antokolu, to z szaf ubrań nie wybrali a już 

wody było pełno w stancji”, 

Takie rozmowy ciągną się wzdłuż całege 

brzegu Wilji, w Bernadynce, na Zarzeczu i 

na”Safjanikach Cóż to za okropna dzielni- 

ca, tam chyba nie zagląda oko porządku pu- 

blicznego. Rudery urągające nietylko hig- 

jenie i estetyce, ale i przyzwoitości, jakby 

tu wczoraj było trzęsienie ziemi czy wojna 

okopowa. S 

W dziedziūezykach wrzaski i lamenty, 

kto żyw wynosi się, a inni znów nic sobie 

z niebezpieczeństwa nie robią. Śmieją się do 

wiosny i idą kupować kwiatki na „Jurki*. 
Plac pod kościołem pełny doniczkowych ro 

ślin i doprawdy, pochwalić należy to coraz 

większe zamiłowanie do hodowli pokojo- 

wych roślin. Takie filodendrony wychować 

w mieszkaniu, takie mirty, ałoesy, kaktusy 

i rozmaite inne liściaste i kwiatowe, to po- 

winno wywołać jakiś konkurs, nagrody! Lu- 

dzie kupują drobniejsze rośliny, obwarzanki, 

pierniki, ale najwięcej „ziołki*, Tu dopiero 

cała tutejszość kwitnie. „Ci od poruszenia, ‹& 

od piersiowych suchot, czego chcesz dosta- 

niesz. Sosojnik, żeby dziecko, które zadu- 

žo nassało wyleczyć, żywokost, czarne korze- 

nie na wszystko co, dobre, na opadnięcie 

flegmy ta ziella na jajeczkach podać, a tu 

płucnik, gienjan i stary dąb, trójziele, mo- 

cne i pomocne*. Dobre, cudowne „ziołki*, 

leczą, zawierają w sobie promienie słońca 

i soki ziemi, nieprzeałembikowane przez 
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retorty, więc Świeże, w stanie naturalnym, 

cóż dziwnego że pomagają? Medycyna ofic- 

jalna dawno uznała skuteczność naszych ziół 

a kobietki siedzące w kucki w olśniewają- 

cych promieniach pierwszego dnia słonecz- 
nego, są jak 

zdrowia. 

tajemnicze  rozdawczynie 

H. R. 

      
Paszport zdrowia. 

Niemiecki komitet higjeny zajmuje się 
opracowaniem planu wprowadzenia w życie 
„paszportu zdrowia”. Komitet zamierza za- 
ten rodz. paszp. wszyst. cywilizowanym naro 
dom. Obywatele niemieccy przyjęli ten pas7- 
port z zadowoleniem. Higjeniści, którzy za- 
lecają badania lekarskie przed ślubem, rów- 
nie są z tego planu zadowoleni. Poszport ta- 
ki ma być przydzielony każdemu niemowlę- 
ciu przychodzącemu na świat. Rodzice 
mają go przechowywać do czasu, gdy dziec- 
ko urośnie i weżmie na siebie odpowiedzial- 
ność za utrzymanie paszportu w porządku. 
Lekarz nie będzie miał prawa leczyć pacjen- 
ta bez takiego paszportu, do którego będzie 
musiał wpisać rodzaj choroby. W paszporcie 
tym ma być wypisana historja rodziców, a 
nawet d: ów. 

  

stojne matrony, unoszące głowy i pie- 
niądze. Co ich obchodzi kraj i jego in- 
teresy? Aprės nous le dėluge, 

Alfons zamieszkał wraz z rodziną 
i świtą w wytwornym hotelu parys- 
kim przy rue de Rivoli. Zajął 28 pokoi 
No bo i „czeladka“ spora: aż 33 osoby 
Przed hotelem czas jakiś gromadziły 
się ttumy gapiów. Zrobiono z tego ma- 
nifestację rojalistyczną AHons z kwa- 
skowatym uśmiechem wychodzić mu- 
siał na balkon i kłaniać się na wsze 
strony, dziękując za objawy sympatji. 

Niedole hiszpańskich Burbonów 
wywołały huczek spory wśród głów 
koronowanych. Do Paryża w te pędy 
przybyła królowa belgijska. Potem 
królowa rumuńska Marja. Potem 
kisąże orlenński z domu Braganz. Po- 
tem inni książęta krwi. Huczek poru- 
szenie, płacz i zgrzytanie zębów. Nie- 
godziwi sankiuloci targnęfi się na oso- 
bę pomazańca bożego. Horror, obraza 
boska i koniec świata. 

A tymczasem Alfons, z miną po- 
ważną i dostojną przyjmuje kondolen- 
cje, unika reporterów. Śledzi dalsze 
wypadki za Pirenejami i szuka willi w 
okolicach Cannes na francuskiej Riw- 
jerze, .gdzieby można bylo w blaskach 
południowego słońca, w otoczeniu in- 
fantów i w spokoju ducha przeżuwać 
omaszczony chleb wygnania. 

Spectans. 
— 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 7 Pady Mielskiej. 
Urząd skarbowy w Głębokiem 

podpalił wożny. 
W „Kuejerze Wileńskim donosi- 

liśmy już o podpaleniu urzędu skar- 
howego w Głębokiem. Przeprowadzo- 
ne dochodzenie policyjne na mocy ca- 
łego szeregu niezbitych dowodów u- 
staliło, iż podpalenia urzędu dokonał 
wožny tej instytucji Andrzej Wożź- 
niak. 

Zbrodni tej dokonał z premedyta- 
cją cheąe zatrzeć Ślady szeregu przy- 
właszczeń i kradzieży zasekwestrowa- 

nego mienia. których dokonał na pare 
dni przed pożarem. Ustalono np., że 
w przeddzień pożaru wykradł zupeł- 
nie nowe, zasekwestrowane jednemu 

*z ńiepunktualnych płatników ubranie. 
Sędzia Śledczy zarządził aresztowa 

nie podpalacza. 
W dniu wczorajszym Woźniaka 

zakutego w kajdanki przewieziono do 
Wilna i osadzono w więzieniu Łuki- 
skiem. (e). 

Zamach samobójczy kontrolera skarbowego 
w Głębokiem. : 

łował popełnić samobójstwo przez postrze 
lenie się inspektor kontroli skarbowej Jó- 
zet Dejnarowicz. 

Rano z pokoju Dejnarowieza rozległ się 
huk strzału rewołwerowego. Wobec tego, że 
drzwi prowadzące do jego pokoju były zam- 
knięte musiano je wyważyć .Wówczas uj. 

> W dniu wezorajszym w Głębokiem usi- rzano Dejnarowieza leżącego na otomanie 
z przestrzeloną piersią. Kuła przeszła między 
4 а 5 żebrem. W stanie groźnym przewie- 
ziono go do szpitala żydowskiego w Wilnie. 
Powody nie są narazie znane. 

Dochodzenie, celem wyjaśnienia powo- 
dów i okołiczności samobójstwa prowadzą 

władze policy jne. ю (e). 

> Topniejący śnieg odsłonił straszną tajemnicę. 
Mi y Księżą Polanką a ulicą Ugorską 

w Widzach (pow .brasławski) znaleziono 
pod stopniałym śniegiem rozkładające się 
już zwłoki dwutygodniowego dziecka z wy- 
*ažnemi śladami uduszenia. 

Dziecko zamordowane zostało widocznie 

    

przed kilku miesiącami poczem zwłoki po- 
chowane zostały w śniegu. 

Dopiero teraz, gdy śnieg stopniał okro- 
pna zbrodnia dzieciobójstwa wyszła najaw. 

Dochodzenie w tej e prowadzi po- 
sterunek policyjny w Widzach. ścy: 

  

NEOZED 

NOWA WILEJKA 
+ Zebranie Rady Miejskiej. Dnia 21 b. 

š m. odbyło się drugie z rzędu Zebranie nowej 

ži 

  

Rady Miejskiej m. N. Wilejki w obecnošci 
й i Inspektora Samorządo- 

Trockiego. Zebranie to 
odbyło się pod hasłem wyboru wiceburmi- 
strza, którego wybór, jak to w swoim czasie 
pisaliśmy, nie został przez władze Nadzor- 
ze zatwierdzony. Radni z iisty Nr. 1 zamie- 

__ Tzali zgłosić tę samą kandydaturę, lecz kan- 

= dydai ich, ygnował z kandydatury. W tej 
3 €liwili opuścili radni z listy Nr. 1, za wyjąt- 
# kiem jednego ze swoich sympatyków, salę 

   
  

        

i wyłamanie się z grona swoich sympatyków 
niedoszego wiceburmistrza, umożliwio opo- 
zycji nietyłko przeprowadzenie wyborów. po 
śwojej myśli, ale wogóle wyborów. Przy taj- 
nem głosowaniu otrzymał p. Miecz. Branicki 
głosy wszystkich obecnych radnych w ilości 
%. Wybór ten wymaga jeszcze zatwierdzenia 
P. starosty pow. wil.-trockiego. Do sprawy 
tej powrócimy jeszcze w swoim czasie 

Następnie przyjęto jeszcze do wiadomości 
niektóre zmiany budżetu na rok 1931-32 u- 

_  Skutecznione przez władźe nadzorcze, które 
Ę: zamyka się w dochodach i rozchodach kwotą 

   
| zł. 119.046.43. (wiar). 
ч 
ч 

SLĘBOKIE 
-— Szkoła nowego typu w Giębokiem. 

   
    

    

   

+ Dotychczas nie można było zrozumieć, “а 
_ Tzego „czynniki miarodajne* zwlekają z bu- 

 dową szkoły, chociaż już prawie od 10-ciu 
- lat domagają się tego różne inne czynniki. 
Wszyscy mniej przewidujący, którzy dencr- 

_ Wowali się taką. jak zdawało się, opieszało 
ścią „czynników miarodajnych* mogą teraz 
zrozumieć, że nie była to (i nie jest) żadna 

| opieszałość, ale bardzo daleko idące prze- 

| Midywania. R 

'.. Żyjemy bowiem w dobie, kiedy postep 
/ dzie szybko naprzód, a wymagania bard 

Szybko rosną. Gdyby więc w roku 1922 wy- 
budowano szko ę w Głębokiem, to za kilka 

t nie odpowiadałaby ona już współczesnym 
Wymrganiom. Już dziś można słyszeć, 
Myśli się (a nawet i realizuje się te myśli) 

_ 0 szkołach pod gołem niebem, ewentualnie 
W warunkach więcej niż obecnie natural 
nych. 

Otóż i w Głębokiem będzie wkrótce taka 

  

   

     

   

  | AM mi 

Reumatyzm i 
R Obecna pora roku — okres ciągłych i 
fagłych zmian pogód zagraża zdrowiu wszy- 

  

_ Stkich. Dłatego też na ogólne zainteresowanie 
_ zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, Łódź 

= Miedziana 22, w którym pisze m. in. Od lat 
 zterech cierpię na reumatyzm. Gdy tylko 

miała nastąpić zmiana pogody czułem cier- 

  

    

    

     

   

   

   
     

    

  

     

  

„, lecz niestety bez skutku. Niedawno te 
- Mu czytałem w gazecie o Togalu i choć ma 

ło miałem zaufania do tego środka to je- 
dnak zakupiłem jedno pudełko. Już po za- 

Yciu zawartości tegoż poczułem znaczną ul- 
| 8£ w bółach stawów przy naciskaniu palca- 
mi. Zachęcony tym rezultatem począłem re- 

ч larnie zažywač Togal trzy razy dziennie 
PO 3 tabletki. Bóle w stawach zupełnie zni- 

HV i nie odczuwam już wcale zmiany pogo- 
Y. Ponadto p. G. wyleczył przy pomocy To- 

a че ПА ок ЧВ в лн е ОЕ: SBA: 

Walka w łonie dziennikarstwa 
sowieckiego. 

Ciekawy objaw daje się zauważyć 
W Rosji sowieckiej, specjalnie -zaś w 
dziedzinie dziennikarstwa; prasa so- 

_ Wiecka może być jedynie komunisty- 
 €zną, a wszelkie usiłowania zmierzają 
“e do utworzenia prasy opozycyjnej 
34 jak najsurowiej tępione. Tymcza- 
sem okazuje się, że między dzienni- 
"arzami sowieckimi, znajduje się zna 

 €zną liczba nie-komunistów. którzy 
Nie są członkami partji komunistycz- 
nej, ani nawet kandydatami na człon 
„Ów tejże partji Wskutek tego prasa 
W ZSSR jest w znacznej mierze obsa- 

ona siłami dziennikarskiemi, wręcz 
_ Brzeciwnemi ideologji komunistycznej. 
Zrozumiałem jest, że taka sytuacja 

rdzo niepokoi przywódców ruchu 
_omunistycznego w Rosji Sowieckiej, 

_ Ponieważ odbiera im zaufanie do swej 
_ Prasy, owładniętej obcemi rękoma. 

Moskiewskie pismo komunistycz- 
„e „Weczernaja Moskwa' pisze w jed 
"ym ze swych ostatnich numerów, że 

| skadry prasy budzą w nas do tej po- 
* zaniepokojenie. Między dziennika- 

A Ami jest warstwa ludzi, zupełnie 
cej obcych“. Słowa te skłoniły zwo- 

ników Stalina do przeprowadzenia 
: stiga akcjach pism moskiewskich „czy 
: щ' + Specjalnie zaš w tych pismach 
I których ciążyło podejrzenie, że pro 
Sa politykę niezgodna =. ideolo- 

  

    

     

   
   
    

    
   
    

   

   

  

obrad. Niezupełnie zrozumiałe rozgoryczenie 

- Bienia. Leczyłem się w najrozmaitszy spo- 

  

właśnie szkoła. Jest już nawet poniekąd taka 
i dziś. Uczniowie, a szczególniej nauczyciela 
w jednej z sal, gdzie nauka odbywa się na 
zmianyod godz. 8-ej rano do 8-ej wieczó- 
rem, mają wrażenie, że są właśnie w takiej 

„Szkole przyszłości*. Coraz częściej się bo- 
wiem zdarza, że zaczyna z sufitu kapać na 

ę, to za kołnierz lub jeszcze gdziein- 
Najgorzej zaś w tem miejscu, gdzie 

stoi którego z braku miejsca nie można od- 
sunać. 

Od czasu do czasu spadnie też 
kawałek tynku. Wiatr i deszcz w kla- 

5 zjawiskiem naturalnem. Jeszcze za ia- 
kiś czas będzie to już szkoła zupełnie nowe- 

   

      

"go typu! Pso. 

TURMONT 
-- Zorganizowanie Kolejowego Koła 1. 

O. P. P. Czynni, jak zwykle, pracownicy ko- 
lejowi st. Turmont w dniu 20 kwietnia stwo- 
rzyli nową organizację „Koło Kolejowe |. 

O. P. P.*, do którego już w dniu zorganizo 
wania należało 47 pracowników kolejowych. 

Do zarządu koła powołano: na prezesa 

p. B. Kobusa, na członków zarządu p. р. Зу- 
pniewskiego, Grzybowskiego, Gołubeckiego 
i Krupowicza. 

Należy przypuszczać, iż nowoobrany za- 
rząd rozwinie szeroką działalność nietylko 
wśród pracowników kolejo h łecz również 
i wśród miejscowej ludności i że w krótkim 
czasie na terenie Turmont nie będzie nikogo 
ktoby do L. O. P. P. nie należał. 

MOŁODECZNO 
+ Potajemne gorzelnietwo kwitnie: W 

ciągu ubiegłego dnia w Mołodecznie wykry- 
to dwie na szeroką skalę urządzone gorzel- 
nie Jedna z tych gorzelni mieściła się w 
mieszkaniu Pajewskiego przy ul. Kościusz- 
ki 38, zaś druga w mieszkaniu Bazylego 
Wołkowicza przy ul. Kościuszki Nr. 17. 

Trzecią gorzelnię wykryta w tym samym 
dniu we wsi Wielkie Sioło (pow. mołodeczań 
skiego) w mieszkaniu Piotra Karpiekiego. 
Aparaturę gorzelniczą tych wytwórni samo- 
gonu przekazano do dyspozycji Urzędu Ak- 
cyz i Monopolów Państwowych w Wilnie. 
„fabrykantów'* zaś osadzono pod kluczem. 

Pod względem ilości wykrytych potajem- 
nych gorzelni pow. mołodeczański pozosta- 
wił daleko za sobą inne powiaty naszego 
województwa. : (e). 

  

  

      

  
  

   

przeziebienia. 
galu swą małżonkę z następstw ciężkiej gry- 
py nie ma wprost słów pochwały dła sk: 
teczności działania Togalu. Podobne do 
wiadczenie poczyniło wiele cierpiących, kt 
rzy z najlepszych skutkiem przyjmowali To- 
gal przeciwko reumatyzmowi, podagrze, bó 
lom stawów, bólom nerwowym i głowy oraz 
przeziębieniom. Togał bowiem nietylko u 
śmierza bóle, lecz w naturalny sposób uśu- 
wa pierwiastki chorabotwórcze. Nieszkodli- 
we dla serca, żołądka i innych organów. 
Gdy inne środki zawiodły nawet w chroni- 
cznych wypadkach osiągnięto przy zastoso- 
waniu Togalu nadspodziewane pomyślne ce- 
zułtaty. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskict! 
Tysiące udręczonych odzyskało dzięki T». 
galowi swe zdrowie. Spróbujcie więc sami, 
lecz żądajcie tylko Togal. We wszystkich 
aptekach. 

  

   

  

  

o 

gją komunistycznej partji, — i do zre 
organizowania „Domu Prasy*, w któ 
rym znajdowało się również wielu 
dziennikarzy nie-komunistów. Do no 
wego zarządu powołano 56 dziennika- 
rzy, przeważnie członków partji komu 
nistycznej i postanowiono uchwałą, że 
„Dom Prasy“ musi być pomocnikiem 
partji komunistycznej w walce o ge- 
neralną linję (t. j. o kolektywizację), 
i łącznie z nią pracować nad przyspo- 
sobieniem kadr komunistycznych pra 
cowników dziennikarskich. 

W obecnej chwili, kładzie się w 
całej Rosji Sowieckiej specjalny na- 
cisk na skład osobowy sowieckiego 
dziennikarstwa, którego celem jest 
zmienić prasę nietylko w formie ale 
i w duchu na prasę, stojącą przy bo- 
ku czerwonego dyktatora dzisiejszej 
Rosji. 

diam 

WŚRÓD: PISM 
— Nr. 16 „Wiadomości Literaekieh* przy. 

nosi artykuł wstępny Skiwskiego o bada- 
czach literatury, historyczny wspominek Łu- 
nińskiego „Jak na dworze Borgiow“, szkic 
Heisztyńskiego o trzech monografjach By- 
rona, Edschmidzie, Maurois i Tretiaku, uwa- 
gi Essmanowskiego 0 „Angelicie“ Azorina, 
korespondencję Klingslanda z Paryża o pre- 
mjerze ciekawej sztuki Vospera „Wyobraž- | 
nia”, kronikę rosyjską, recenzje z nowości 
wydawniczych Zawodzińskiego, kronikę fil- 
inową Zahorskiej, kronikę tygodniową Sło- 
nimskiego recezje z nowych wystaw Ster- 
linga, aktualności. 

było się plenarne posiedzenie Rady 
Miejskiej, przeciekające naogół spo- 
kojnie i monotonnie. Na porządku 
dziennym nie figurowała żadna cieka- 
wa sprawa, to t eż uporano się z niem 
prędko i bez przewlekłej dyskusji, któ- 
ra stała się wszak już nieodzowną ce- 
chą prawie wszystkich posiedzeń na- 
szej Rady. 

Na wstępie p. prezydent podał do 
wiadomości, że na miejsce inż. Jensza, 

który zrezygnował ze swego mandatu, 
do Rady Miejskiej wchodzi następny 
kandydat z listy Nr. 10 p. Aleksander 
Bieliński Fornalczyk. 

Z powodu braku kwalifikowanego 
quorum skreślono następnie z porząd- 
ku dziennego projekt dodatkowego 
budżetu nadzwyczajnego Wydziału 
Wodociągów. i Kanalizacji na okres 
budżetowy 1930/31 roku. 

Po zagajeniu obrad frakcja PPS 
zgłosiła interpelację oraz wniosek na- 
gły. W interpelacji poruszono skanda- 
liczne stosunki, panujące w  ochro- 
nie prowadzonej przez stowarzyszenie 
Pań Miłosierdzia (Subocz 20). 

Przełożona tej ochronki Zofja Za- 
leska poszlakowana była o bicie i mal: 
tretowanie dziecka. Sprawa oparła się 
o sąd, który w wyniku rozprawy wy- 
niósł wyrok, skazujący oskarżoną na 
2 miesiące więzienia. Najgorzej jednak 
na tem ucierpieli wychowankowie. 
którzy podczas rozprawy sądowej zło- 
żyli zeznania mocno obciążające swo- 
ją przełożoną. Okazało się, że dzieci 
zostały z ochronki usunięte. 

Odpowiedzi na powyższą interpe- 
lację Magistrat udzieli na następnem 

posiedzeniu. 

Wniosek nagły dotyczył aktualnej 
obecnie sprawy 15-procentowej zniżki 
poborów pracownikom  samorządo- 
wym. Wnioskodawcy domagali się po- 
zostawienia poborów bez zmian, wy- 
chodząc z założenia, że w kwestji tej 
miarodajną jest jedynie uchwała Ra- 
dy Miejskiej. Wywiązała się dłuższa 
dyskusja, która w rezultacie dopro: 
wadziła do zawieszenia narazie tej 
sprawy, z tem, że zostanie ona ponew- 

nie rozpatrzona na następnem* posie- 
dzeniu jeszcze przed dniem 1 maja. 

Zkolei załatwiono kilka drobnych 
naogół spraw. A więc m. in. uchwalo- 
no całą tabelkę przeniesień kredytów 
w budżecie na rok 1930-51. Postano: 
wiono wydzierżawić na okres 12-letni 
majątek miejski Ponary p. Alfredowi 
Suszyńskiemu. Zaakceptowano nowy 
projekt regulaminu porządkowego 
rzeźni miejskiej oraz regulaminu ko- 
rzystania z obór miejskich przy tar- 
gowicy rzeźnej. Szkole powszechnej 
Nr. 19 postanowiono nadać nazwę 
„Miejskiej Publicznej Szkoły Powsze- 
chnej im. Królowej Jadwigi'. 

Na przedstawiciela Rady Miejskiej 
do Komisji Poborowej wybrano rad- 
nego Jakóbczyka, na następcę powo- 
łano r. Gordona. 

     

    

OBYWATELE! Nie wyrzucajcie na- 
próżno pieniędzy, nie płaćcie za zwy- 
czajną maszynę do szycia 700-—800 zł., 
kiedy również dobrą, takiej samej war- 
tości użytkowej, oryginalną, amerykań- 
ską (SINGERA rekonstruowaną) może- 

cie nabyć w składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, ul. Zawalna 11-a 

za połowę tej ceny. Żądajcie cenników. 

  
  

Przed zabiciem Bazyliszka 
na Bakszcie. 

"Apel do młodzieży. Harcerski Komite: 
Organizacyjny widowiska ludowego p. 
„Zabicie Bazyliszka na Rakszcie* zwraca się 
z apelem do młodzieży szkolnej i nieszkol- 
nej o wykonanie jak największej ilości bar- 
wnych lampjonów, oraz wzięcia udziału w 
pochodzie w dniu 25-go kwietnia 1931 roku 
(sobota). 

Szczegóły w .programach. 
Posiadanie lampjonu zwalnia od naby- 

wania biletu wstępu na organizowaną im» 

prezę. 

Przedsprzedaż znaczków 
W związku z organizowanem widow 
ludowem m. Wilna p. t. „Zabicie Bazyliszk= 
na Bakszcie* — Harcerski Komitet Organi- 
zacyjny zwraca się do Społeczeństwa o na 
bywanie znaczków smokowych, które od 
czwartku będą sprzedawane przez harcerki 

i harcerzy w cukierniach, sklepach, teatrach, 
kinach, na placach i ulic 

Należy przypuszczać niska, cena znacz- 
ka, gdyż tylko 30 gr. (trzydzieści) udostęp- 
ni zaopatrzenie się wszystkim mieszkańcom 
m. Wilna. 

Akademja Bazyliszkowa. Dnia 25 kwict- 
nia w sobotę odbędzie się w małej sali miej- 
skiej ul. Końska 1 „Akademja Bazyliszko- 
wa“ na program której złożą się: przemó- 
wienie pr. Limanowskiego, słuchov 
jowe p. t. „Bazyliszek na Bakszcie p 
Charkiewicza w wykonaniu artystów drama- 
tycznych, chóru Echo i zespołu muzycznego 
pod dyrekcją Eugenjusza Dziewulskiego. W 
części koncertowej biorą udział p. p. Kamiń 
ska i Jagminówna (śpiew) i p. Jodko (cyt- 
ra). Początek o godz. 20-ej. 

    

   

  

    
   

     

Uwadze zainteresowanych. Dowiadujemy 
się, że dziś o godz 15 ze stopni Starego Ra- 

tusza będą przemawiać do tłumu biorącego 

udział w pochodzie „Ludzie Sławni Wilna”, 

to znaczy, dowcipnie pomyślane i wykonane 

karykatury znanych Wilnu postaci. Teksty 

przemówień opracowali wybitni literaci, i- 

mion których ze zrozumiałych powodów nie 

podajemy. Podobno z grona „Ludzi sław- 

nych* przemawiać będą: Pan Wojewoda, Pan 

Prezydent miasta, prof. Ruszczyc, prof. Lima- 

nowski, pan Hulewicz i wielu innych. 

Sprostowanie. 
Do wczorajszej recenzji wkradły się 

opuszczenia, które zniekształciły treść. Pó- 
winno być: „Przeładowanie temi efektam 
grozi również wpadnięciem w melodramai“ 
wiersz 10 od dołu — a wyżej , granie w pół- 
tonach zrobiłoby z niej przewlekłe widowi- 
sko trzeba więc dużo akcji, klękań" i t. p. 

W/L LENS Ki 

KRONIKA 
    | Piątek Dziś: Jerzego m. 

24 | 
Wschód słońca—g. 4 m. 21. 

(Kaladen | Zachód » — «. 18 m. 47. 

Spestrzeženia Zakladu Meteorolegį! U. S. B. 

w Wilnie z dnia 23 IV—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia -- 100 C. 
2 najwyższa: +- 15° С. 

В najnzeza | 204% 
Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencia baroms stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

т URZĘDOWA. 
— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 

go p. Stanisław Łączyński wyjechał w dniu 
23 b. m. na dwa dni w sprawach służbowych 
do Warszawy. 

    

Jutro: Marka Ewang. 

  

  

  

  

MIEJSKA 
— Dokoła koncesji autobusowej. Wczo- 

j, jako w dniu ostatecznym, „Spółdzielnia 
a dodatkową ofertę, jakiej zażądał od 

niej Magistrat ze względu na niena]eżyte о$- 
wietlenie niektórych punktów w pierwszej o 
fercie 

Obecnie odbywa się badanie oferty i po- 
równywanie ofert „Spółdzielni* i „Arbonu“, 
poczem sprawa koncesji wpłynie pod obrady 
komisji technicznej, następnie zaś z jej opi- 
nją, pod obrady Rady Miejskiej w dniu 27 b. 
m. która definitywnie rozstrzygnie o losie 
koncesji. 

— Posiedzenie Komitetu Rozbudowy in. 
Wilna. Onegdaj odbyło się posiedzenie Ko- 
mitetu Rozbudowy m. Wilna. Na posiedze 
niu tem uchwalono wyasygnować 23,000 zł. 
na drobne remonty. 

Pozatem szeroko omawiana była sprawa 
usłosunkowania się Banku Gospodarstwa Kra 
jowego w Wilnie do poczynań Komitetu roz- 
budowy. Posiedzenie doszło do wniosku, że 
Odział Wileński Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego dzięki swemu negatywnemu stanowi 
sku względem finansowania Komitetu bar- 
dzo ujemnie wpływa na akcję rozbudowy 
Wilna, co w swych skutkach wytworzyło o 
becną krytyczną sytuację. 

Komitet w celu stwierdzenia niewłaściwej 
roli B. G. K. w Wilnie w akcji budowlanej 
wyłonił komisję z pięciu osób, która zajmie 
się bliżej tą kwestją i wyda o niej swą opinię 

Pozatem uchwałono jeszcze raz zwrócić 
się do władz centralnych z kategoryczną pro 
śbą o kredyty na rozbudowę. | 

    

  

UNIWERSYTECKA. 

— Wykład inauguracyjny. nowomiano- 
wanego prof. nadzwyczajnego  psychjatrji 
D-ra Maksymiljana Rosego, na temat: ,,Za- 
dania współczesnej psychjatrji odbędzie się 
w piątek dnia 24 kwietnia o godz. 19-ej w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKEE. 
-— Akademickie Koło Muzyczne. Próba 

orkiestry Akademickiego Koła Muzycznego 
odbędzie się w niedzielę dnia 26-go b m. o 

godz. 13 min. 15 w Ognisku. 

KOMUNIKATY. 
— Wykłady w Wyższej Szkole Instytutu 

Naukowo-Badawczego Europy Wsehodniej 
z powodu zalania przez wodę dostępu do 
lokalu Instytutu Zygmuntowska 2 zostają 
przerwane aż do odwołania w prasie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— „Piątek dyskusyjny* Z. P. O. K. Za 

rząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie zawia- 

dania swe członkinie, sympatyczki i zapro- 
szonych gości, że dziś t. j. w piątek 24 b. m. 
o godz. 6-ej w lokalu Związku (Ostrobram- 
ska Nrł 19), odbędzie się zkolei piąty „Pią- 
tek Dyskusyjny” na którym ma być dysku: 
sja na temat: „Powszechna Służba Obywa- 
telska Kobiet". 

Imienne zaproszenia nie będą wysyłane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt d-ra J. Zienkiewicza. W nie- 

dzielę dnia 26-go kwietnia o godz. 12.30 w 
Ośrodku Zdrowia przy ul. Wielkiej 46, odbę- 
dzie się odczyt d-ra J. Zienkiewicza p. i. 
„Krzywica* (angielska choroba). Wstęp 

wolny. ‚ 
— Walne Zgromadzenie właścieieli pi- 

wiarń, kawiarń i jadłodajń. W poniedziałek 
dnia 27 kwetnia o godz. 5 wieczór od- 
będzie się w łokalu Związku Drobnych Han 
dlarzy przy ul. Wielkiej 338 Walne Zgroma- 
dzenie właścicieli: piwiarń, kawiarń i jadło- 

dajń. $ 
Porządek dzienny: 1) Sprawy organiza- 

cyjne. 2) O podatkach. 3) O kasie wzajem- 
nej pomocy. 4) O wybieraniu patentów akcy 
zowych. 5) Wolne wnioski. 

Prosimy o jak najliczniejsze i punktualne 
przybycie. 

— Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Architektów. W dniu 28 kwietnia r. b. od 
będzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie 
Stowarzyszenia Architektów w Wilnie nl 
Wileńska 33 o godz. 20. 

Porządek dnia: 1) Sprawozdanie tymcza- 
sowego Zarządu. 2) Wybory Władz Stowa- 
rzyszenia. 3) Ustalenie dalszych czynnosci 
organizacyjnych stowarzyszenia. 4) Wolne 
wnioski. й 

— W Ognisku Kolejowem w niedzieię 
26 kwietnia 1931 r. o godz. 18 w sali Ogni 
ska, ul. Kolejowa Nr. 19, prelegent Zrzesze- 

  

  

  

. nia Kół Naukowych П. $. B. wygłosi odczyt 
na temat: „Małżeństwo w świetle nauki ka 
tolickiej*. Wstęp wolny. 

— Wileński Oddział Zrzeszenia Nauezy- 
cieli Geografji zwołuje w dniu 24 kwietnia 
o godz. 18-ej walne zebranie swych człon 
ków z następującym porządkiem dziennym: 

Sprawozdanie roczne. Wybór zarządu. 

Program pracy na rok przyszły. Wolne 
wnioski. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 24 b. m. odbędzie się w lokalu przy ul. 
Przejazd 12 (Antokol) ŁII zebranie Klubu 
Wł. Senjorów. Początek o godz. 19. Goście 
mile widziani. Na porządku dziennym dy- 
skusja na temat „Konsekwencyj Anschlussu* 
Zagai dyskusję prof. Wł. Studnicki. 

Trwożliwych a słabych duchem upewnia- 
my, że lokal Klubu nie jest zagrożony po 
wodzią, a dla trasportowania gości ulicą Ko- 
Ściuszki, są przygotowane luksusowe włó- 
częgowskie yacht'y. 

RÓŻNE. 
— Sekcja Kwaterunkowa Komitetu Wy- 

konawezego Kongresu  Eucharystycznego, 
mającego odbyć się w Wilnie w dn. 8, 9 i 
10 maja b. r. zwraca się z uprzejmą prośbą 
do katolików wilnian o zgłaszanie mieszkań 
na noclegi dla przyjezdnych uczestników 
Kongresu za opłatą 1 zł. 50 gr. do 6 zł. za 
dobę. Zgłoszenia na mieszkania bezpłatne 

przyjmuje się z podziękowaniem. Pożądane 
są również lokale na noclegi dla pielgrzy- 
mek. Mieszkania można zgłaszać do dn. 30 
b. m.: 1) w biurze Komitetu przy ul. Metro- 
politalnej 1, 2) w lokalu Narodowej Organi- 
zacji Kobiet przy u.l Orzeszkowej 11, od go- 
dziny 11 do 1 p. p. oraz 3) w magazynie p 
K. Gorzuchowskiego przy ul. Zawkowej 9. 

TEATR ! MUZYKA 
*— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8-ej w. fascynująca sztuka Leo Lenza 
„W nocy ze środy na czwartek* w doskona- 
iej obsadzie premjerowej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś rozpo- 
czynają się występy doskonałego zespołu ro- 
syjskiego teatru dramatycznego z Rygi. Wy- 
stępy te rozpoczną się arcyciekawą sztuką 
Miasnickiego p. t.. „Starcza miłość” z udzia- 
łem najwybitniejszych artystów zespołu. Ju 
tro głośna sztuka Bułgakowa „Biała Gwar. 
dja”. 

— Występy Jana Kurnakowicza. 27-go 
b. m. rozpoczyna w Teatrze na Pohulance 
szereg występów gościnnych świetny artysta 
scen stołecznych Jan Kurnakowicz. Gościna 
znakomitego artysty wzbudziła w Wilnie 
zrozumiałe zainteresowanie, ze względu na 
sympatję i uznanie, jakiemi Kurnakowicz 
cieszy się w naszem mieście. 

P. Kurnakowicz wystąpi w arcywesoicj 
komedji W. Rapackiego „W czepku urodzo- 
ny*. Bilety zniżkowe i kredytowe ważne, cs- 
ny miejsc normalne. 

— Jubileusz dyr. A. Zelwerowicza. Obchód 
30-lecia pracy artystycznej dyr. Zelwerowi- 
cza wyznaczony został na 5-go maja b. r. 
Wystawiona zostanie doskonała komedja F. 
Molnara: „Wróżka i adwokat, w której uj- 
bilat odtworzy rolę adwokata Sporuma. 

Wobec spodziewanego napływu gości po- 
zamiejscowych uprasza się osoby pragnące 
być obecnemi na widowisku jubileusz. % 
zamawianie miejsc (osobiście lub telefonicz- 
nie) w administracji Teatrów Miejskich WW. 
Pohulanka 11, od godz. 10—2-ej. Telefon 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 24 kwietnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Koncert popu 
larny. (płyty). 13.10: Kom. meteor. 14.50: 
Lekcja francuskiego. 15.30: Odczyty dla ma. 
turzystów. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.20: 
Program dzienny. -« 16.30: Koncert życzeń 
(płyty). 17.15: Cel możność i środki bada- 
nia przyrody“ —— odczyt. 17.46: Tr. z Poz- 
nania II części audycji rocznicowej. 18.30: 
Muzyka z płyt. 18.40: Kom. LOPP'u 19.00: 
Kwadrans akademicki. 19.15: Program na 
sobotę i rozmaitości. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.00: Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert syin: 
foniczny. W przerwie „Przegląd filmowy" 
Po kocercie kom. 

SOBOTA, dnia 25 kwietnia 1931 r. 

11,58: Czas. 12,05: Koncert popularny (pły- 
ty). 12,30: Tr. z Warszawy poświęcenia i u 
ruchomienia dzwonów przeznaczonych dla 
kościoła Opatrzności w Warszawie. 13,10: 
Komunikat meteorologiczny. 13,25: Program 
dzienny. 15,10: Odczyt dla maturzystów 
15,50: „Czartoryski a Chłopickił — odczyt 
16,10: Komunikat dla żeglugi. 16,15: Pro- 
gram dzienny. 16,30: „Mała skrzyneczka* — 
16,35: Koncert. 17,15: „Śląsk w. polskiem or- 
ganizmie gospodarczym* — odczyt. 17,45: 
Audycja dla dzieci. 18,15: Koncert dla dzieci 
18.45: Komunikat Wil. Towarzystwa Kółek 
i Organizacyj Rolniczych. 19,00: Program na 
tydzień następny. 19,10: Nowości teatralne. 
19,25: Pras. dzien radj. 20,00: „Ciotka Albi: 
nowa mówi. 20,15: Skrzynka techniczna 
20,30: Audycja literacka w związku z uroczy 
stościami ku czci św. Jerzego. 21,20: Muzyka 
lekka 22,00: „Na widnokręgu* 22,20: Kon- 
cert chopinowski, 23,00: Komunikaty i muzy- 
ka taneczna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZNALEZIONE PIENIĄDZE. 

Wczoraj w południe p. Staszkiewicz An 
toni (zaułek Śniegowy 14) przechodząc uliex 
Kwiatową spostrzegł leżącą na ziemi wię- 
kszą ilość pieniędzy. Po zabraniu zguby u- 
czciwy znalazea zaniósł ją do pobilskiego 
I Komisarjatu P. P. (Zawalna 56) i złożył 
w kancełarji, dokąd nieuważny przechodzień 
który powyższe pieniądze zgubił może się 
zwrócić po odbiór. 

 KARYGODNY. WYPADEK. 

Wezoraj w dzień jakiś nieuważny doroż- 
karz przejechał niejakiego Miehała Wenta 
(Wiłkomierska 7) który szedł na czele orsza- 
ku pogrzebowego z krzyżem w ręku. Wsta- 
nie ciężkim przewieziono go do szpitala św. 
Jakóba. — (e). 

PRZYGNIECIONY PRZEZ BECZKĘ. 

Wczoraj z rana przy ul. Kalwaryjskiej 
Nr. 131 wywracająca się beczka asenizacyi- 
na przygniotła furmana Bronisława Witkow- 
skiego (Nowogródzka 7). W stanie ciężkim 
przewieziono go do szpitala żydowskiego. 

(e). 

  

  

          

ZAMACH SAMOBÓJCZY 

Na ul. Zawalnej Pieszko Józef zam. sta- 
le w Białymstoku przy ul. Żółtkowskiego 9 
w celu pozbawienia się życia wypił spirytu- 
su skażonego z domieszką jodyny. Lekarz pa 
gotowia po udzieleniu pomocy odwiózł go 
do szpitala żydowskiego w stanie niezagra- 
żającym życiu. 

PODRZUTKI. 
W dniu 22 b. m. na kłatce schodowej 

domu Nr. 16 przy ul. Subocz znaleziono 2 
podrzutków, jeden płci męskiej w wieku o- 
koło 1 roku, drugi płci żeńskiej w wieku 
około 3 dni. Podrzutków ulokowano w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE 

Suchodolski Jan, urzędnik firmy „Hart. 
wig” zameldował, że w nocy zdnia 21 na 22 
b. m. z niezamkniętego składu firmy „Hart- 
wig* dokonano kradzieży 10 kawałków oło- 
wiu w sztabach, wartości 1000 zł. 

Budzyński Jan (Konarskiego 4) zameldo- 
wał, o systematycznej kradzieży z masarni 
wędlin wartości 1000 zł. Ustalono, że kradzie 
ży tej dokonywał Wierszyło Leon (Konar 
skiego 4), który został zatrzymany. 

Na ulicy Zawalnej na szkodę Lipnickiej 
Zofji (Ponarska) dokonano kradzieży chu- 
steczki z zawartością 3 zł. Ustalono, że kra- 
dzieży dopuściła się Fuma Chaja (R. Śmi- 
głego 38), którą ze skradzioną chustką za- 
trzymano. 

W nocw z dnia 22 na 23 na gorącym 
uczynku usiłowania kradzieży łóżka, war- 
tości 30 zł., ze składziku przy ul. Domini 
 kańskiej 13, na szkodę Kulpo Janiny, został 
zatrzymany znany zawodowy złodziej Drozd 

"Antoni (Rossa 13). 

ZA DOBĘ. | 

Q d dnia 22 do 23 wypadków zanotowano 
37, w tem kradzieży 6, opilstwa i zakłó- 

cenia spokoju publicznego 7, przekroczeń 
przepisów 16. 

N   
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Pieknošč a dziennikarstwo. 
i : 

   

    
„Miss Węgry” otrzymała posadę w pewnym 
dzienniku budapesztańskim. Widzimy tu ją, 
jak dokonuje wywiadu ze słynnym tenorem 

Fletą. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Jerzy Bandrowski, Wieś czternastej 

mili. (Serja „Dla wszystkich*). Księgarnia 
Św. Wojciecha. > 

Zajmujące opowiadania o życiu chińskiej 
wioski, takiej jak tysiące innych. z jej przy- 
ziemnem życiem, głodem, pracą i skamienia- 
łą uczonością inteligencji. 

— Piotr Godek. Złocista Jaszezurka. Pe 
wieść Dedektywna. Warszawa. Salezjańska 
Szkoła Craficzna ks. Siemca. 

Zwykłe, szabłonowe opowiadanie o szaj- 
ce rabusiów pod hasłem Jaszczurki i tajemni 
czym wodzem Jaruszyną, niezłe nie dość na 
iwne. A typową ignoracją o naszych ziemiacn 
odznacza się autor każąc mówić chłopce pod 
Nowogródkiem gwarą mazurską... 

— Stanisław Szpotański. Bez ziemi i bez 
nieba. Powieść Nakł. Ks. Św. Wojciecha. 

Znany autor historycznych opowiadań z 
epoki 1850 roku. tym razem obrał sobie stra- 
Szne czasy rzezi galicyjskiej za temat i bardzo 
dobrze przebieg tego potwornego zdarzenia 
przedstawił. Postać Szeli, oparta na dokumen 
tach i znajomości psychologji ludzkiej wogó 
le a chłopskiej w szczególności. jest zarysowa- 

na mocno i konsekwentnie. Inne typy prz; 
wódców Rabacji, plastyczny, szkoda, że za 
krótki epizod z Metlernichem i Haselhofem, 
daje świetny skrót pojęć o Połakach u ob- 
cych. Nie przeładowane okropnościami, da 
je jednak wstrząsający obraz tego szału, któ 
ry wtedy opanował polskiego chłopa. 

— Gustaw Morcinek. . Byli dwaj bracia. 
Powieść. Ks, Św. Wojciecha. 

Pełne życia i prawdy opowiadanie o 
dwóch braciach, jakby Kainie i Ablu, trochę 
biblijnie ujęte, ale daje wierny obraz życia 
śląskich górników, i innych sympatycznych 
pieronów oraz ich gaździnek. P. Morcinek ma 
już sławę regjonalnego pisarza. 

— Artur Górski. (opracował) Saga o Gi- 
slim, Wyjęty z pod prawa i inne sagi insladz ‹ 
kie. Książka wymagająca osobnego omówie- 
nia, tak jest ciekawa i piękna. Zawiera tłuma 
czone z niemieckich autorów (Diederichsa i 
in.) sagi z IX, X i XI w. pełne obrazów epic- 
kich, charakterów półbogów, przygód rycer 
skich i cudownych. Z Polską wiążą się te 
dzieje pierwszemi początkami państwowości 
piastowskiemi związkami krwi i drużby z 
królami północy. Lodowe fjordy, szerokie ża 
toki. morza i dzikie skały, pyszne dworzysz- 
cza, wszystko ożywa w opowieści o tych 
pradawnych czasach. 4 

— Herbert Adams. Tajemnica za bram 
Królowej. Powieść. Przekł. A. Szottowej. Św. 
Wojciecha. 

Sensacyjna historja o starym opuszczo- 
nym domu, zaklętym przez zmarłą imość 
wraz z klejnotami. Poszukiwania skarbów i 
morderców, zręcznie zagmatwane. Zwykła 
zresztą literatura detektywna, gdzie źli są u- 
'karani a uczciwi wynagrodzeni... zawsze połą 
czeniem się zakochanej pary i odnalezieniem 
skarbów. Dość to jest jednostajne. 

— Stanisław Ochocki — Tajemnicza dzie- 
wczynka. Powieść dla młodzieży. Z iustra- 
cjami Kamila Mackiewicza. Nakład Księgar 
ni Św. Wojciecha. Cena zł. 6. Rok 1930 

   
  

    

   

  

   

W stolicy odrodzonej Polski usłały sobie »   

   
gniazdka dwa młode serca wydarte na 

jedno dziewczynki pod pi 
czą piastunki, a drugie chłopca pod skrzy- 
dłami matki. Czemu dolę dziewczynki osianiu 

cz tajemnicy? Czy i tu w środku Poł 
czyha na nią groza? O tem dowiedzą się 

młodzi czytelnicy, śledząc z zapartym odde- 
chem, jak stopniowo tajemnica rozwieje six 
w oddechu pokoju, na wolnej ziemi o 
tej. 

— E. Atkinson. — Bobik od Franciszka- 
-. Przekład autoryzowany dr. Przyborów 

s j. Ilustracje Kamila Mackiewicza. Nak- 
ład Księgarni Św. Wojciecha. Cena zł. 5.50. 
Rok 1930. 

Jest to 

  

     

  

   
  

  

    
   

  

ka o psie, który ma pomnik w 
wielkiem mi Już małym dzieciom po- 
winni wychowawcy  wszczepiać _ wzgłędem 
zwierząt dobre uczucia. Dręczenie ich nie 

jest w żadnym wypadku dopuszczalne. A. ła- 
„skawe obchodzenie się z niemi je się nie- 
kiedy obowiązkiem. Dotyczy to takich czwo- 
ronożnych bohaterów, którzy okazali wier 
ność i miłość nad Śmierć silniejszą. Czytaj. 
cie dzieje Bobika, szkockiego pieska, a prze- 
konacie się, iż wart był, by mu wielkie mia 
sto wzniosło pomnik. 2 

— Waldemar Bonsels — Marek w lesie 
Przekład autoryzowany Heleny Sroczyńskiej 
Iłustrował Kamil Mackiewicz. Nakład Księ- 
garni Św. Wojciecha. Cena zł. 7. Rok 1930. 

Historja nawpół przyrodnicza a nawpół 
fantastyczna, przykuwająca. Krok w krok stą 
pając za sierotą zajrzyjmy do jego chwilo- 
wej siedziby w głębi boru, a potem wraz z 
nim dostrzegać będziemy cuda leśne: życie 
zwierząt, plaków i gadów, oddychać inną 
niż w miastach — czystą, uroczą, niezapom 
nianą atmosfi Autor umie przeplatać wia- | 
domości przyrodnicze z zaciekawiającą fa- 
bułą. 

-— Elżbieta Sehmidt-Pauli. Chleb i róże. 
Z licznemi ilustracjami. Nakładem Księgarni 
św. Wojciecha. R. 1930. Cena zł. 3. 

Jest to pierwsza książka z nowego cyklu 
żywołów świętych dla dzieci. Opracowana 
jest tak. jakby była krótką powieścią, w wa- 
żniejczych szczegółach zupełnie zgodna z 
historją i legendą. 

— Helena Zakrzewska. Dzieci Lwowa 
Wyd. 7-me Połecone do Bibl. szkolnych. 
Warszawa, Dom Książki Polskiej. Znana i 
ogólnie ceniona książka zawierająca @уа ©- 
powiadania: O małym Lulu, przerzucanym z 
rąk do rąk w czasie inwazji rosyjskiej na 
Małopolską Wschodnią, jego okrutnej niedo- 
li i cudownem odnalezieniu ojca w szere- 
gach zbawców Lwowa, oraz drugą niemnisi 
dramatyczną 0 dzieciach Lwowa, opisując 
niesłychane męstwo i poświęcenie dzieci te- 

    

   
   

    

" go bohaterskiego miasta, ich walki z Ukraiń- 
cami, ich ania się i nadłudzkie wysiłki 
ich męki śmierci ofiarne. Dła starszej mła- 
dzieży, która zrozumie i w miarę odczuje 
tragizm i wzniosłość tych chwil. 

     



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Sąd watykański. 

CITTA DEL VATICANO. (Pat.). 
Trybunał papieski zebrał się po raz 
drugi od czasu swego powstania, aby 
osądzić przestępstwo, popełnione przez 
obywatela włoskiego na terytorjum 
Watykanu. Usiłował on wyłudzić od 

zakonnic klasztoru św. Marty ofiary 
na zmyślone cele akcji asystencyjnej 
katolickiej. Aresztowany przez żandar- 
mów Włoch ów skazany został na 70 
dni więzienia i 150 lirów kary pie- 
niężnej. 

Briand głównym kandydatem. 
PARYŻ. 22.IV. (Pat.) Dziś nie ule- 

ga już żadnej wątpliwości, iż Briand 
postawi swą kandydaturę na stanowi- 

sko prezydenta republiki. Polityka 

przedwyborcza ześrodkowuje się pra- 
wie wyłącznie koło jego osoby. Dzien- 
niki prawicowe atakują Brianda gwał 

Kięska powodzi 
PRAGA 23. 4. Pat. — W południowej 

Słowaczyźnie skutkiem długotrwałych de- 
szęzów nastąpił wyłew rzek tak, że musiano 
ewakuować mieszkańców w szeregu miej- 
seowości. Na kilku lokalnych linjach kole- 

  

townie, mając nadzieję, że tym sposo- 
bem zniechęcą go i zmuszą do cofnię- 
cia swej kandydatury, natomaist pis- 
ma lewicowe występują gorąco w ob- 
ronie kandydatury ministra spraw za- 
granicznych. 

na Słowaczyźnie. 
przerwać komunikację. Normalny ruch na 
tych linjach ma być podjęty w ciągu tygo- 
dnia. Skutkiem wylewów utraciło żyeie kil- 
ka osób. Również na Morawach grożą wię 
ksze powodzie. 

KURIE RB WL LB ON SKC 

Nowy Nep? 
WIEDEŃ. 22.IV. (Pat.) Korespon- 

dent moskiewski „Neue Freie Presse“ 
zwraca uwagę na ostry zwrot na pra- 
wo, jaki się ujawnił obecnie w sowiec- 
kiej polityce gospodarczej. Radykalne 
reformy, zapowiedziane w kolejnict- 
wie bezpośrednio po procesie sabota- 
żowym, zostały obecnie cofnięte, po- 
nieważ okazało się, że dezorganizowa- 

ły one kolejnictwo. Stan dawniejszy 
został przywrócony. Fachowcy odzy- 
skali znowu swe znaczenie. To samo 
daje się zauważyć i w innych gałę- 
ziach gospodarstwa. Odżył zarazem i 
rynek prywatny. Sowiety zwracają się 
zwolna do metod gospodarczych ka- 
pitalizmu. 

Arystokracja filmowa. 
Czasy śpiących królewien i chętnych da 

ożenku królewiczów minęły zdawałoby się 
bezpowrotnie. Tymczasem tak nie jest. 
Świat bajki przeniósł się poprostu z dziedzi. 
ny marzeń ludzkich do Hollywood i każdy 
zwykły śmiertelnik może go dzisiaj zoba- 
czyć własnemi oczyma na ekranie lub 6 
długie opisy na szpaltach gazet. Któż nie 
wie, naprzykład, że nasza rodaczka Pola 
Negri, niegdyś ciche i skromne dziewczę 
wyszła zamąż za księcia grvzińskiego Ser- 
gjusza Mdiwani. W śłady demonicznej Poli 
podążyła druga gwiazda filmowa, Mae Mu- 
rray, która poślubiła rodzonego brata Ser- 
gjusza, księcia Dawida. Podobnie Gloria 
Swanson poślubiła markiza de la Falaise, 

  

   

    

jednak nadmierne powodzenie pięknego mar 
kiza stało się powodem rozwodu. Markiz nie 
jest tym obrotem fortuny nadmiernie zrozpa 
czony, ponieważ inna gwiazda filmowa Kon- 
stancja Bennot wzięła na siebie słodką rolę 
pocieszycielki. 

W świecie filmowym trudno mówić G 
„śpiących królewnach*, raczej możemy po- 
wiedzieć o „śpiących królewiczach*. Przed- 
siębiorcze bowiem królewny ekranu w mia- 
rę fantazji dobierają sobie utytułowanych 
mężów, którzy zjeżdżają tłumnie do Holly 

wood, nie z buławą marszałkowską w tor- 
nistrze, jak to niegdyś czynili ich przodko- 
wie, ale poprostu z dobrze skrojonym fra- 
kiem i smokingiem. W ostatnich jednak cza- 
sach księżniczki ekranu rezygnują już z 
„miłości od pierwszego wejrzenia”, a przez 

odpowiednie biura badają skrupulatnie prze 
szłość swych utytułowanych adonisów. Oka. 
zało się bowiem, że niejeden książe, czy hra 
bia of Hollywood w starej Europie bynaj- 
mniej nie nosił żadnego tytułu, a uzyskał go 
dopiero na pokładzie okrętu płynącego do 
Ameryki. Zdarzyły się jeszcze gorsze histor- 
je, jak np. że „potomek czterdziestu królów 
Francji*, w którego żyłach płynęła krew bur 
bońska, miał całkiem nieprzyjemne sprawy 
na sumieniu, przewidziane zresztą przez ko- 
deksy kryminalne wszystkich państw świata. 

Szwedzki chirurg zeszywa 
Serce. Ё 

W tych dniach dokonano Stokholmie 
niezmiernie interesującego zabiegu chi 
gicznego, dzięki któremu zdołano urato 
życie niebezpiecznie' rannego chłopca. Rar 
była skutkiem pojedynku na scyzoryki, jaki 
zaimprowizowałi ku uciesze kolegów dwaj 
piętnastoletni chłopcy na szkolnym koryta- 
rzu. Jeden z walczących przypadkiem 
pchnął „naprawdę* nożem swego przeciwni- 
ka, trafił prosto w pie! „biała broń* ut- 
kwiła w komorze sercowej. Rannego chłop- 
ca w bardzo ciężkim stanie odwieziono naly 
chmiast do szpitala. Tutaj zastosowano naty- 
chmiast doraźną pomoc lekarską która dała 
nadspodziewane wyniki. Oto młody chirur$ 
dr. Ernest Bergenfeldt, po otworzeniu piersi 
rannego i po usunięciu dwóch żeber zdoiał 
zeszyć ranę w komorze sercowej, a tem sa- 
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mem uratowal žycie chlopca. Następną noc 
i dzień chłopiec znajdował się jeszcze w sta- 
nie bardzo ciężkim, przesilenie jednakże mi 
nęło szczęśliwie i jest nadzieja zupełnego 
polepszenia zdrowia. 

W kronikach chirurgji szwedzkiej wypa- 
dek ten nie jest odosobniony. Kilka lat tema 
znakomity lekarz stokholmski, dr. Einar Key 
dokonał podobnego zabiegu. Tym razem ra- 
na była skutkiem postrzału i by móc ją ze- 
szyć, należało podnieść nieco serce i przez 
cały czas operacji trzymać w powietrzu. Is- 
totnie, podczas gdy dr. Key zeszywał ranę 
jeden z jego asystentów trzymał w rękach 
nieco powyżej normalnego położenia prze: 
strzelone serce, które działało i ż.yło w pal. 
cach i żyć nie przestało, ponieważ operacja 
znakomicie się udała. Tego rodzaju zabiegi 
należą mimo wszystko jeszcze do rzadkości 
i wymagają nadzwyczajnej wprawy. Nie ka- 
żdy chirurg może się poszczycić podobne: 
arcydziełem sztuki lekarskiej. 

Reumatyzm, Artretyzm, 
Podagrę, Ischias, 
Choroby kobiece 
leczy się najskuteczniej w zdrojowisku 

„INOWROCŁAW' 
Sezon od 1-go kwietnia. 

  

  

    

  

jowych wskutek podmycia toru musiano 

# 

* * 

šių Kiejskie 
4ALA BIEISKA 

žsirebramska 5 

  

dnia 24 do 27 kwietnia 1931 
Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

będą wyświetlane filmy: 

Komedja w 9 aktach. 

roku wł. Romans kadeta 

  Hollywood 
  

  

  

===  Triumfalny przebój dźwiękowy! 
ł Film o którym mówi cały światl 

  

(Jakich mężczyzn 
lubią kobiety) 

W. rolach głównych: George O'brien i Helena Chandler. 
NAD PROGRAM: PODRÓŻ POŚLUBNA Z PRZESZKODAMI — komedja w 2 aktach: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny pr.: Tajemnica kajuty okrętowej 

Dźwiękowe Kino-Teatry Helios 
  

Na zachodzie bez zmian 
W-g głośnej powieści Erika M. Remarque'a. Wobec niezwykłego zninteresowania, które wzbudził ten film na całym 
świecie i spodziewanej nadzwyczajnej frekwencji rówhież w Wilnie, arcydzieło to wyświetla się jednocześnie w 2-ch 
kinach Hollywood“ i „Helios“. 
seansów o g. 4, 6, 8 i 1015, w sob. i 

2-gi tydzień rekordowego 
2-ga i ostatnia serja oraz streszczenie i-ej 

serji najpotężniejszego filmu świata 

Wszechświatowy szlagier reżyserji Joe May. 

KINO-TEATR | 

„PAN“ 

niedz. od g. 2-ej. Na |-y seans ceny zniżone. 
Dla uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publ. o przybyw. na wczesn. seansy i na pocz. 

Film, który każdy powin. obejrzeć. 

Indyjski Grobowiec 
W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May, Lia 

de Putti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Moreno i Olaf Fons. 
Początek o godzinie 3-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
  

Film, o którym mówi cały świat! W rolach główn.: 

  

no! ==» ŻONA Faraona ini опп Rago kigšiks basi мее 
P ь 4 r |. s 2 

Dźwiękowe kino [DE SS PIESNIARZ GOR (isii Opus). 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziš Wspaniale 
arcydzielo filmowe 

p. t. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 

» 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego 
śpiewaka opery „Metropolitain" w Nowym - Yorku 
turalnych kolorach. 

i 10. 30, 

Wkrótce największy dzwię- 
kowo-śpiewny przebój Polski 

HJENY NOCY (Niezwyciężony) 
Wiełki dramat salonowo sensacyjny w 12 aktach, rozgrywający się na tle olśniewającej wystawy „kabaretowej 

W rolach głównych: Lucjano Albertini 

Law. Tibbet. 
Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

w dnie iąteczne o godzinie 2-ej. 

Janko Muzykant 

  

  

akrobatyczne i sceny cyrkowe. 

Fascynująca treść! Przepych 
wystawy! Cały film w na- 
Początek o godzinie 4, 6, 8, 

Na pierwszy seans ceny Żniżono, 

według znanej noweli 
Henryka Sienkiewicza. 

  

i ku, Niewidziane dotąd popisy 

fsbek dworca kolojow.) | | 77% i Wiwlan Gibson. Początek seansów o godz. 5 ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej pp. 

Niebywała sensacja! Wielki triumf sztuki japońskiej! Isaunolieyins pierwszy w Polsce film! Japońskie arcy- 

KING -TEATR dzieło o wszechówiatowej sławie, wyświetlane jednocześnie w Paryżu, Londynie, Berlinie i Ameryce p. t. 

STYLOWY 
ałisa Wisika 36. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie Antoni 

Maciejowski, zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego 6, 
ma zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 24 
kwietnia 1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul, 
Słonecznej Nr. 7 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Władysława 
Fadziewa i składających się z domu drewnianego, 
oszacowanych na sumę 600 zł. 

Wilno, dnia 10 kwietnia 193! r 

624/VI Komornik A. Maciejowski. 

Ogłoszenie. 
Wydział Zdrowia Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 

kiego niniejszem podaje do wiadomości, iż są do ob- 
jęcia wolne posady higjenistki (siostry miłosierdzia) 
i dezynfektora przy Państwowej Kolumnie Epidemicz- 
nej do zwalczania duru plamistego. 

Pożądanym warunkiem do objęcia posady jest 
przebycie przez petenta dura plamistego, oraz dla 
dezynfektora — dokładna znajomość z dezynfekcją 
cjanowodorową. 

  

Za Wojewodę 

Dr. med. K. Rudziński 
Naczelnik Wydziału 

JAKICHI-DRWAL (Jego największa ofiara) 
nieznane życie i obyczaje dalekiego wschodu. W roli głównej JAKICHA JVATA. Genialna gra wyłącznie japoń 

skich aktorów cesarskiego teatru w Tokio. 

  

(39 metr. bież. frontu od ul. Zawalnej 
18 „ „ „ * » 

głębokość parceli 4! metr, bież ) 

głębokość parceli 68 metr. bież.) 

i zegarem. + 

OEB TZZRSO T i i 

P. BOROWSKIEGO 
Szkoła tańców ul. Trocka Nr. 2 m.5. 
Za wyuczenie 4-ech najnowszych tańców tylko !6 zł. 

za mazura 5 zł. Kurs rozpoczyna się we wtorek 
21 kwiet. o godz. 7-ej wiecz. (w dnie świąteczne grupy   praktyczne). Zapisy codziennie 10 — 12 1 4 — 6. 

Monumentalny epokowy dra- 
mat w 10 aktach, ilustrujący 

Uwaga! Za względu na wysokie walory artystyczne dla uczącej się młodzieży wstęp do kina dozwolony. 

  

| Sprzedaje się 3 place budowl. w Wilnie 
każdy osobno lub łącznie przy ulicy Zawalnej róg Poznańskiej : 

1) Plac o powierzchni 89! metr. kwadratowych 

Poznańskiej) 
2) Plac o powierzchni 816 metr. kwadratowych 

(22 metr. bież. frontu od ul. Poznańskiej 

3) Plac o powierzchni 1873 metr. kwadratowych 
(27 metr. bież. frontu od ul. Poznańskiej 

Na placu znajduje się wodociąg miejski z odpowiedniemi kranami 

Bliższych informacyj można zasięgnąć w Zarządzie „Konkursowym 
Masy Upadłościowei Wileńskiego Banku Rolniczo-Przehysłowego w godz. 

od il-ej do 14-ej do dnia 15 maja 193] r., ul. Mickiewicza 21 m. 2, tel. 3-58 
Zarząd Konkursowy 

Masy Upadł. Wil. Banku Roln.-Przem. 

  

Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu na 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzielnej 40, Bardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć   

rejestr NANIIOWY. 
Do Reiestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu 24.111. 1931 r. 
Firma: „Bank Towarzystw Spółdzielczych. 

Spółka Akcyjna. Oddział w Wilnie". Kapitał zakła- 
dowy obecnie wynosi 300.000 zł. podzielonych na 
6010 akcyj całkowicie wpłacenych. Stanisław Karpiń- 
ski przestał być członkiem zarządu i dyrektorem za- 
rządzającym i prawo łącznego podpisu utracił. Dyrek- 
torem Centrali jest Władysław Heinrich z Warszawy 
ul. Zgoda 10. Przestali być prokurentami firmy: Hen- 
ryk Grabowski i Juljusz Zieliński oraz pełnomocni- 
kiem Franciszek Tyman. Udzielono prokurę z prawem 
podpisu za Centralę i oddziały Dyonizemu Kuliszowi 
z Warszawy, Wspólna 49 oraz prokury z prawem 
łącznego podpisu: z4 Centralę i Oddziały Bolesławo- 
wi Sobieckiemu z Warszawy, ul. Wilcza 30. 170/V1 

W dniu 12.III. 1981 r. 
504. 1. Firma: „Białakin. Spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnością”. Celem spółki jest polepszenie pro- 
dukėji skór rękawiczniczych i racjonalnej organizacji 
tejże produkcji. Siedziba w Wilnie, ul. Tartaki 2. Ka- 
Kapitał zakładowy 18.000 zł. podzielonych na 200 
udziałów po 90 zł. każdy. 40 proc. kapitału zostało 
wpłacone, reszta zaś winna być wpłacona 20 proc. 
do dnia | marca 1931 r., następne 20 proc. do dn. 7 
marca 1931 r. oraz pozostałe 20 proc do dn. 14 marca 
1931 r. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Miko- 
łaj Epsztejn przy ul. Mickiewicza 62, Morduch Nelkin 
przy ul. Gimnazjalnej 6, God Dorski przy ul. Rudni- 
ckiej 16 i Mikołaj Rzewuski przy ul. Podgórnej 7-a. 
Wszelkiego rodzaju zobowiązsnia, a w tej liczbie 
umowy, weksle, żyro na wekslach, czeki i pienipo- 
tencje na prowadzenie spraw sądowych i administra- 
cyjnych podpisuje trzech członków zarządu pod 
stemplem firmowym przyczem z liezby tych podpisów 
tylko jeden może być dokonany na podstawie pełno- 
mocnictwa specjalnego wydanego przez członka za- 
xządu którego pełnomocnik będzie reprezentował. 
Korespondencja zwykła, pocztowa i telegraficzna jak 
również odbiór przesyłek, paczek i przekazów pie- 
niężnych mogą być podpisywane przez jednego 
członka zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed ale- 
ksandrem Różnowskim Notarjuszem w Wilnie w dn. 
14 lutego 1931 r. za Nr. 714 uzupełnionego aktem, 
zeznanym przed tymże Notarjuszem Różnowskim w 
Wilnie, w dn. 24 lutego 193! r. za Nr. 847 na ėzas 

nieokreślony. 171/V1 

W dziu 21.11. 1981 r. 
505. I. „Firma: „Bartal Spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnością”. Prowadzenie handlu win, wódek 
i wyrobów tytoniowych. Siedziba w Wilnie, ul. Anto- 
kolska 82. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 
1930 r. Kapitał zakładowy wynosi 20C0 złotych po- 
dzielony na 20 udziałów po 100 zł. każdy, całkowi- 
cie wpłacony. Zarządcą spółki jest Jadwiga Barto- 
szewiczowa z Wilna, św. Jańska 11, która reprezen- 
tuje spółkę i działa w jej imieniu podpisując samo- 
dzielnie pod stemplem firmowym wszelkie zobowią- 
zania, weksle, umowy, czeki, pełnomocnictwa i wo- 
góle we wszystkich wypadkach. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 

49. III. 

  

przed Stefanem Przewłockim pełniącym obowiązki 
Juljana Marcelego Korsaka Notarjusza w Wilnie, w 
dn. 31 grudn'a 1929 r. za Nr. 4039 uzupełnionego 
aktem zeznanym przed Notarjuszem Juljanem Marce- 
lim Korsakiem w Wilnie, dn. 24 lutego 1931 r. za 
Nr. 551 na czasokres do dnia | stycznia 1933 roku. 

172/VI |e 

Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 18.III. 1931 r. 
506 1 Firma: „Kino Kasino w Wilnie, spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością". Kino w Wilnie, przy 
ul. Wielkiej 47. Siedziba w Wilnie, przy ul. Mickie-   

wicza 22. Przedsiębiorstwo istnieje od dnia 25 grud- 
nia 1930 r. Kapitał zakładowy spółki 10.000 zł. po- 
dzielony na 20 udziałów po 500 zł. każdy całkowicie 
wpłacony. Zarząd stanowią zam. w Wilnie: Borys 
Pimonow i Leonidas Pimonow obaj przy ul. Mickie- 
wicza 22, którzy upoważnieni są łącznie do podpisy- 
wania w imieniu spółki plenipotencji, weksli, czeków 
i innych zobowiązań aktów i umów notarjalnych i 
prywatnych. Natomiast do kwitowania z odbioru pie- 
niędzy jak również przesyłek, dokumentów i towarów 
z kolei, żeglugi, komór celnych oraz ze wszelkich in- 
stytucyj rządowych i prywatnych i otrzymywania 
korespondencji zwykłej, poleconej i telegraficznej 
upoważniony jest jeden z zarządców, który podpisu- 
je pod stemplem firmowym. Każdy z zarządców może 
zastępować się generalnym plenipotentem, którym 
może być również jeden ze wspólników. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnośhią zawarta na mocy 
aktu zeznanego przed Janem Buyko Notarjuszem w 
Wilnie, w dn. 26 listopada 1930 r. za Nr. 4577 na 
czas nieograniczony. 173AV 

W dniu 16.lil. 1931 r. 
505. |. Firma: „Towarzystwo Soyawil. Spółka z 

z ograniczoną odpowiedzialnością”. Prowadzenie w 
Polsce na rachunek własny i na zasadach komiso- 
wych handlu olejem roślinnym Soya, oraz innemi 
olejami roślinnemi. Siedziba w Wilnie, ul. Straszuna 15. 
Przedsiębiostwo istnieje od 21 sierpnia 1930 r. Ka- 
pitał zakładowy 6000 zł. podzielony na 400 udziałów 
po 20 zł. każdy całkowicie w gotowiźnie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Abram Kulbis 
przy ul. Kijowskiej 2, Elja Lew przy ul. Węglowej 10 
i Berko Dworzecki przy ul. Piwnej 6. Do podpisywa- 
nia w imieniu spółki plenipotecji, prokur, czeków, 
weksli i innych zobowiązań pieniężnych do zawiera- 
nia i podpisywania wszelkich tranzakcyj, umów 
nych aktów i dokumentów oraz do zastępowania 
spółki we wszystkich instytucjach sądowych, admini- 
stracyjnych i innych oraz wobec wszelkich osób 
trzecich uprawnieni są pod stemplem firmowym trzej 
członkowie zarządu. Do podpisywania w imieniu 
spółki korespondencji niezawierającej zobowiązań do 
odbioru wszelkiego rodzaju adresowanej spółce po- 
cztowo-telegraficznej korespondencji, oraz,do przyjmo- 
wania i odbierania wszelkich kolejowych i innych 
przesyłek wystarcza pod stemplem firmowym podpis 
jednego członka zarządu. Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
przed Józefem Płatakisem zastępcą Seweryna Bohu- 
szewicza Notarjusza w Wilnie, w dn. 2l sierpnia 
1930 r. za Nr. 4594 uzupełnionego aktem zeznanym 
przed Notarjuszem Sewerynem Bohuszewiczem w Wil- 
nie, w dn. 5 lutego 1931 r. za Nr. 678 na czas nie- 
ograniczony. 174/V1 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 10.11. 1931 r. 
9833. Jl. Firma: „Balberyski Aron*. Siedziba przed- 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. Niemiecką 17 
w Wilnie. Właściciel zam. pzzy ulicy Niemieckiej 17 
w Wilnie. ` 182/V1 

W dniu 3.II. 19381 r. 
9751. Il. Firma: „Kurycki Calel*. Przedmiot: Sklep 

Tytoniowy. 183/V1 

W dniu 10.III. 1931 r. 
9553. II. Firma: „Bak Mejer Zusman*. Siedziba 

w Święcianach, Rynek 5. Przedmiot: Sklep spożyw- 
czo-kolonjalny. Właściciel Bak Mejer Zusman zam. 
tamże. 184 VI 

W dniu 14.lII. 1981 r. 
5013. III. Firma: „M. Sztejnberg, Z. Sztejnberg. 

B. Łande, Ch. R. Łande, M. Aronczyk, D. Polaczek, 
R. Polaczek, M. Trocki i A. Mechanik Benłand. Spół- 
ka firmowa w Lidzie". Firma obecnie brzmi: „M. Sztejn- 
berg, Z. Sztejnberg, B. Łande, Ch. R. Lande. A. Sztejn- 
berg, L. Kuszelewicz, M. Kuszelewicz. Odlewnia żela-| 
za Benland. Spółka firmowa w Lidzie*. Wspólnicy 

zam, w Lidzie: Zelman Sztejnberg, Mejer Sztejnberg. 

Chaja Rajne Łande, Anna Sztejnberg, Benjamin Łan- 
de, Lew Kuszelewicz i Mina Kuszelewiczowa. Moj- 
żesz Aronczyk zbył swe udziały na rzecz Anny Sztejn- 
berg i wystąpił ze spółki; zarząd obecnie stanowią: 
Zelman Sztejnberg, Mejer Sztejnberg i Benjamin 

Łande. 185/VI 
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„KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. vdpow, 
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|| DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ: 
Wilno, św. Jańska Nr. 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 

zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

= TANIO — 
SOLIDNIE       

  

Maz 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i meezopłcicwe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—5, 

tel. 567. 3435 

  

уеа ktoby wie- 
dział o miejscu za— 

mieszkania Anny z Bru- 
żewskich Błażewiczowej. 
córki Wincentego i Anto- 
niny ze Stanejków, urodz. 
w r 1893 w Kownie, os-- 
tatnio w r. 1915 zamieszk. 
w Kownie, uprasza się: 
© podanie informacji do- 
Konsystorza Ewangelicko- 
Reformowanego — Wilno. 

ul. Zawalna Nr. || 

Sprzedaje się 

samochód 
„FORD” za 600 zł., opo- 
ny prawie nowe — Zarze 
cze, ul. Połocka 4 m. 12 

SPRZEDAJE SIĘ 

kredens 
dębowy i inne meble.. 
Oglądać od godz. 2 do 4 
na ul. Młynowej 7, m. I. 

Inteligentny 
człowiek, średnich lat, nie- 
pijący, b. dobrej opinii, 
ma chorą żonę w szpita- 
lu, jest bez pracy, znaj- 
duje się w bardzo ciężkiem. 

położeniu materjalnem, 
apeluje do szlachetnych. 
serc osób o udzielenie lub 
wskazanie możności zaro- 
bienia na chleb. B. A. 

ul. Subocz 65 m. 2. 

    

  

  

B. naucz, gimazjum 

udziela korepeiycje 
i przygotowuje: do €qiaz 
minów ze  wszystkiche 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalnośće 
matematyka, język polski.. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“. 

ЕЕЕ 
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ELT TG ETA TE WEKA ITA RSA MTEP AS ELSTA SI MMIS TORE APET ADS 

MIGNON 6. EBERHART. 

Gdy pacjent 
48 

przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie spodziewałem się tego tak 
prędko — rzekł po chwili O'Leary.— 
O tem, że pani miała w rękach słonia 
wiedzieli tylko Kema, Dimuck, Izabel- 
la i nasz — jakby to powiedzieć? — 
intruz. Naturalnie -— Eustachy też 

  

mógł się domyślić, że pani coś wie. To 
dowodzi. że przynajmniej dwaj ludzie 
dybią na słonia. 

— Jakto? Nie rozumiem. My- 
ślałam, że rewizja w moim pokoju od- 
była się przedtem, zanim odebrano mi 

słonia. ' 
Wykonał gest zniecierpliwienia. 
— Opuściła pani swój pokój na 

kwadrans przed siódmą. Panna 
March, Izabella, Eustachy, Dimuck i 

DekeLonergan- siedzieli w bibljotece 
ed wpół do siódmej do obiadu. Kema 
zaś gotowała w kuchni. W czasie obia-- 
du całe towarzystwo było razem i z 
raz potem zabrano pani słonia. 
z domowników nie mógł przeszukać 
pani pokoju przed napadem na panią. 
A jednak pokój został przeszukany 

— 0! — rzekłam słabym, głosem. 

    

„  Mydamaiciwo „Kurjer Wileński" 

O'Leary usiadł i potarł się z roztar- 
gnieniem po czole. 

Niech pani się zanadto nie prze- 

raża, panno Saro. Niech się pani tyl- 

ko ma na baczności. Ja będę czuwał 

dziś w nocy w tym pokoju. Tajemni- 
ca zielonego słonia i scehowanego w 

nim papieru jest tak ważna, że Adoif 
Federie zapłacił za nią życiem. Przy- 
puszczam, że odkrył ją przypadkowo, 
uderzony przywiązaniem ojca do ja- 

spisowej zabawki. 
— (zy pan sądzi, że to Izabella go 

zastrzeliła? — zapytałam z drżeniem, 
czując ciarki, chodzące mi po plecach. 
Jeżeli Adolf został zamordowany dla- 
tego tylko, że dostał do rąk słonia, to 
i mnie mogło spotkać to samo. Praw- 
da, że nie odkryłam tajemnicy zagad- 
kowego cacka, ałe przecież morderca 
o lem nie wiedział. 

O'Leary wzruszył ramionami 
— To się dopiero okaże. Tylko 

czasu i cierpliwości! Chciałbym, żeby 
moja praca odbywała się tak magicz- 
nie szybko, jak to sobie wyobraża pu- 

  

S-ka z ogr. odp. 

bliczność. Widzi pani, wytropienie 
winnego i dowiedzenie mu winy to są 
dwie rzeczy różne. Nie cheialbym że- 
by sąd uwołnił łotra z braku dosta- 
tecznych dowodów winy. Mogę pani 
nawet powiedzieć — tu zniżył głos do 
ledwie dosłyszalnego szeptu — że 
mógłbym go odrazu teraz aresztować, 
ale wtedy materjał oskarżeniowy spro- 
wadziłby się do przypuszczeń, a ja 

% 
chcę czegoś określonego. — Urwał i 
dokończył z namysłem: — czegoś bar- 
dzo określonego. 

Miałam wielką ochotę zapytać go, 
kogoby mianowicie aresztował, ale się 

powstrzymałam. Bo gdyby chciał, to- 
by mi sam powiedział. 

— Ale dlączego morderca Adolfa 
nie zabrał słonia? — zapytałam po 
pauzie. — Może to jednak była Izabel- 
la. I może zielony słoń nie miał nic 
wspólnego z jego Śmiercią? 

— Chociaż z drugiej strony może- 
niy przypuścić, iż zastrzelono go dla- 
tego, że przeczytał papier, schowany 
w słoniu. Mittie powiedziała, że słoń 

wypadł z ręki Adolfa i potoczył się po 
schodach. Morderca mógł go nie za- 
brać, bo nie zdążył. Bał się że pani 
go zobaczy. Pomyślał sobie prawdo- 
podobnie, że ponieważ ten drobiazg 

stał na kominku od dnia ataku pani 
pacjenta — na oczach wszystkich — 
to widocznie nikt nie orjentował się, 

co on znaczył. Pozostawało więc tyl- 
ślizgnąć się do pokoju przy naj- 

ższej sposobności i zabrać go. 

— Och, żeby ten stary wreszcie 
przemówił! — rzekłam. — On zna se- 
kret słonia. 

©'Leary skinął głową. 

— Niewątpliwie. Ale nawet w tym 
wypadku moglibyśmy — nie zdobyć 
"dowodów rzeczowych. 

— Nie przyszło mi do głowy, że 
ten słoń mógł być w środku pusty -— 
rzekłam z lamentem. — Ale na wi 
chu nic nie było widać, żadnego * 

du, wskazującego na to, że on się ot- 

wiera. Przypuszczam, że to miejsce 
musiało się kryć w fałdach skóry na 
karku pod uszami. 

— Sprawdzimy to jeszcze, panno 
Saro — odparł krótko O'Leary. — 
Niech mi pani tylko znajdzie tego sło- 
nia. Aha, i pierścień Adolfa i klucz do 

sypialni na górze. : 
Traf chciał, że właśnie lampa na 

stole zaczęła kopcić. Zerwałam się, 
aby ją przykręcić i w pośpiechu strą- 
ciłam na podłogę pudełko z paciorka 
mi, które Mittie zostawiła przez -za- 
pomnienie obok lampy. 

- Grad błyszczących paciorków po- 
sypał się na podłogę. Warstwa ich 
w pudełku była gruba na jakieś trzy 
cale. Pudełko upadło dnem do góry. 

  

      

  

  

  

   

  

Druk. „Zaicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-10 ° 

Podnosząc je, zobaczyłam na kupce 
paciorków... klucz. 

—- Klucz już jest — rzekłam nied- 
bale i ku własnemu zdziwieniu, gdyż 
usta wypowiedziały te słowa bez mo- 

   

   
jej woli. 

Najbardziej zdumiewające 
to, że klucz okazał się rzeczyw 
tym kluczem. O'Leary wbiegł na 
schody, sprawdził w zamku drzwi 

- ой zamkniętej sypialni identyczność 
klucza i wrócił z triumfującą miną, 
nim zdążyłam pozbierać paciorki, 
które Genowefa badał ostrożnie no- 
sem. 

— A co, nie mówiłem? — rzekł 
radośnie O'Leary. 

— Powiedział pan, że jestem nie- 
bezpieczną kobietą — odrzuciłam. — 
Powiedział pan, że można się mnie 

bać. 
-— Cofam swoje słowa — rzekł. —- 

Pani jest cudowną kobietą. Pani ma 

  

nadzwyczajny dar... 
—— Czy ja czasami nie zostawiłam 

tutaj pudełka z paciorkami? — za- 

brzmiał od progu głos Mitlie F'ris- 
ling. Strój jej składał się w tej chwili 

z papierowych papilotów i wyświech 
tanego, krepowego kimona. Wogóle 
jedno z moich najżywszych wspom- 
nień, związanych z domem Fede- 

rie'ch dotyczy różnorodnych negliżów 
domowników. Później dziwałam się 

     

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

nawet, że się ci ludzie wogóle rozbie- 
rali, bo tylko jedną noc mieliśmy zu- 
pełnie spokojną. 

O'Leary zamknął rękę, w której 
trzymał klucz, a ja odpowiedziałam: 

— Owszem. Strąciłam je przypad- 
kiem ze stołu i nie wiem, czy już wyz- 
bierałam wszystkie paciorki, czy nie. 

Spojrzała niespokojnie na pudełko 
i zamieszała paciorki wskazującym 
palcem. 

— Panno Frisling — rzekł surowo 
O'Leary. — W tym pudełku był klucz 
od zamkniętej sypialni na górze. 
Skąd on się tu wziął? Od jak dawna 
pani go miała? Czy pani zamknęła 
drzwi? 

   

Na szczęście nie puściłam jeszcze 
zupełnie pudełka, bo inaczej musiała- 

bym zbierać paciorki drugi raz. Mit 

lie spojrzała na okazany sobie klucz 

i ręce jej opadły wolne po bokach. 
żyła językiem blade wargi i w jej   Zwilży 

wyblakłych oczach zaświecił błysk. 
przerażenia. : 

W — w mojem pudełku? 
Tak. 
Znalazł pan — klucz? 
Właśnie. Proszę się wytłuma- 

czyć. panno Frisling. 

(D. e. n.) 
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