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MIESWIEŻ — Gl. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGREDEK — Kiosk Si, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgz, <a Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia ka — St Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksi ia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PRZEDSTAWICI 
BARAROWICZE — ui Szeptyckiego — 4. ŁRstua. 
BIENŁAKONIE, — Bulet Kołejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY —- Bułet Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzinieroów. 
GRODNO — Księgarnia T-wa b 
HMORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński 
TWIENIEC — skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*, 
1А — 1, Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksjęgaruia T-wa „Ruch*. 

    

  

s 

  

|| PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem 
1 pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
| ь 

„przesyłką 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

LISTY Z PARYŻA. 

Budżet ! szkoła Jedmolitu 
(Od własnego korespondenta) 

Paryż, 16 marca. 

Uchwalony przez lzbę 13 marca 

budżet francuski na rok 1930—31 wy- 

nosi 50.409 miljonów w dochodach i 

50.201 milj. w wydatkach. Nadwyżka 

wynosi wprawdzie 208 miljonów (0,4 

| proc. dochodów), ale jest pozorna, bo 

  ® 

  
| 
| 

    

nie są w budżecie dostatecznie uwzgięd 

nione wydatki związane z ubezpiecze- 

niami społecznemi, jakie mają wejść w 

życie 1 lipca, nie mówiąc już o odbudo 

wie nawiedzonego powodzią Połudu a. 

Senat naturalnie poskreśla niektóre wy 

datki zbyt „wyborcze*, ale nie pójdzie 

przecież do ostrego konfliktu z lzbą. 

Nie ma na to wiele czasu. W końcu r. 

z., widząc, że opozycja przedłuża .ie- 

batę budżetową, p. Tardieu przeprowa 

dził przez parlament uchwałę, że począ 

tek roku budżetowego zostanie przesu 

nięty na 1 kwietnia. Dało to parlamen- 

towi trzy miesiące więcej na dyskusję, 

- а1е dziś jest mocno wątpliwe czy bud- 

żet na czas będzie uchwalony. 

W każdym razie nowy budżet fran 
cuski będzie „dotykał'* deficytu. Skoń- 

czyła się trzyletnia e-a budżetów z mi- 
ljardowemi madwyżkami. Dała ora 

Francji zrównoważone finanse, ustabili 

zowanego franka, pozwoliła na umorze 

nie 18 i pół miljarda długu „wiszące- 

go“, bo specjalna Kasa Amortyzacyjna 

ma już tylko 28 i pół miljarda bonów 

Obrony Narodowej z dwuletnim termi 
[Bik spłaty. Wynik to wspaniały jeśli 

| Р omyšlimy, že w paždzierniku 1926 by 

„ło tych bonów 47 miljardów, w czem 

12 płatnych w terminie sześciomiesięcz 

nym. A pozatem, ta trzyletnia era 

„Skąpstw'a““ p. p. Poincarć'go-i Chó- 
ron'a pozostawiła w kasach  skarbo- 

wych 20 miljardów zapasów... 

W żadnym kraju skarb nie powi- 

nien w oszczędnościach przesadzać, a 

szczególnie się niemi chwalić, bo budzi 

to zaraz przesadne apetyty. Można z 

<ałą pewnością twierdzić, że jeśli wal 

ka o władzę przybrała dziś we Francji 
tak ostre formy, to między innemi dla- 

tego, że finanse francuskie mogą nara 

zie znieść różne „wyborcze wydatki. 

Ale i z punktu widzenia czysto gospo- 
darczego Ipolityka wysokich podatków 

i wielkich nadwyżek budżetowych nie 
da się na dłuższy termin obronić. Le- 

„piej jest nadwyżki pozostawić w kiesze 
niach płatników, bo w ręku społeczeń 
stwa pieniądz szybciej powiększa bo- 
gactwo narodowe i dochód społeczny. 

Budżet 50 miljardowy dowodzi w 
każdym razie, że francuski dochód spo 
łeczny jest imponujący. Przedwojenny 

budżet francuski wynosił 5 miijardów. 
łenieważ frank dzisiejszy wart jest 20 

przedwojennych centymów, przeto w 
wartości absolutnej Francja ma dziś 
budżet dwa razy większy od przedwo- 

jennego. 40 miljonów Francuzów płaci 

dziś 50 miljardów franków podatków i 

głośno przeciw temu protestuje; tym- 
czasem 44 miljony Anglików płaci 100 
miljardów franków (800 milį. f. st.); 
coprawda dochód społeczny na głowę 
jest w Angiji większy. 

W czasie debaty budżetowej, w no 
cy z 12 na 13 marca, Izba francuska 
uchwaliła, że od 1 stycznia 1931 r, 
nauczanie w 6 klasie liceów  francu- 

Fhrkich będze bezpłatne. W organizacji: 
francuskiego szkolnictwa średniego 6 
klasa jest pierwszą klasą liceum wyż- 
szego, a zatem odpowiada 4 klasie na 

Szego gimnazjum. Dotychczas naucza- 
nie bezpłatne obowiązywało tylko w 
szkolnictwie powszechnem; Ww liceach 
radzice płacą, co nie oznacza wcale 

ady pokrywali całe 6.000 franków ko- 
sftów rocznych, jakie przeciętnie na 

jefnego ucznia przypadają; rodzice pła 

cą zaledwie 1/7 tej sumy, ale i to się 

wydaje partjom lewicowym wygórowa 
ne. Chodzi pozatem lewicy o coś waż- 
niejszego, Chce ona znieść wszelkie 
przegrody istniejące dziś między szkol- 

„nictwem powszechnem a _ średniem; 
chce aby każdy uczeń ze skończoną 
szkołą początkową był przyjmowany 
bez egzaminu da 6 klasy liceum; chce 
aby całe wykształcenie w liceum było 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 
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ECHA STOLICY 
Dzień u premjera Bartla 
WARSZAWA, 20 Ill. Pat. P. pre- 

zes Rady Ministrów prof. Bartel przy- 
jął w dniu dzisiejszym ministra robót 
publicznych p. Matakiewicza, a następ- 
nie posła polsklego w Moskwie p. 
Patka. 

Po południu odwiedził p. premje- 
ra marszałek Senatu prof. Szymański 
z którym p. premjer odbył krótka 
konferencję. Od godz. 17 m. 30 do 
21 odbyło się pod przewodnictwem 
p. premjera posiedzenie komitetu eko- 
nomicznego ministrów. Po posiedze- 
niu komitetu p. premjer przyjął ko- 
lejno kierownika Ministerstwa Skarbu 
Matuszewskiego i min. Józewskiego. 

Komisja „przedsionkowa* skoń- 
czyła prace 

WARSZAWA, 20. III. PAT. Sej- 
mowa komisja do zbadania zajść w 
Sejmie w dniu 31. X. r. ub., na 4po- 
siedzeniu w dniu 20 b. m., stwierdzi: 
ła, że zaproszeni do złożenia zeznań 
poszczególni oficerowie wojsk polskich 
przesłali na ręce przewodniczącego 
komisji jednobrzmiące odpowiedzi, że 
o wezwaniu tem zameldowali swej 
przełożonej władzy wojskowej, celem 
uzyskania od niej zezwolenia do ze- 
znawania gprzed komisją. Komisja, 
stwierdziwszy, że jeden z pp. oflce- 
rów, wezwany dawniej na jedno z 
wcześniejszych posiedzeń komisji, od 
dłuższego czasu ani zezwolenia, ani 
odpowiedzi na swój meldunek nie 
otrzymał, doszła do przekonania, że 
przesłuchanie pozostałych Świadków 
okazało się niemożliwe. W tych wa: 
runkach, wobec tego, że przez zezna- 
nia dotychczasowych Świadków stan 
rzeczy został należycie oświetlony, 
komisja uznała swe prace za zakoń- 
czone i upoważniła sprawozdawcę ko- 
misji do złożenia sprawozdania z prze: 
prowadzonych badań na plenum Sejmu. 

Gdpowiedź posła Makowskiego 
na list „Genfrolewu“ 

WARSZAWA. 20. 3. (PAT). Przewodni 
czący komisji konstytucyjnej pos. Makow 
ski: w odpowiedzi na skierowane doń ze 
strony niektórych członków tejże komisji żą, 
danie zwołania w najbliższym czasie posie- 
dzenia komisji konstytucyjnej, wystosował 
do marszałka Sejmu pismo, w którem oś. 
wiadcza, iż z istoty stosunku pomiędzy Sej. 
memj a rządem 'w ustroju parlamentarnym 
wyrika, stosowany zresztą powszechnie i za 
chowywany w zasadzie u mas, zwyczaj za- 
wieszanią praq Sejmu w okresie  przesile- 
nia rządowego. Jeśliby nawet mogły się zda 
rzyć wypadki naglących konieczności, wyma 
gajacych natychmiastowej, niecierpiącej kilku 
dmiowej zwłoki decyzji, to nie ulega ууар 
wości, że taka ocęną nią może być stosowa- 
na do konieczności a ARE jaką jest 
rewizją konstytucji. względu mia swój za- 
sadniczy chłarakter i doniosłość dla życia i 
przyszłości państwa na długie lata: nie moża 
być ta sprawa traktowana pod kątem wi. 
dzenią samej tylko nagłości. Obecny stan 
pracy, każe przewidywać jeszcze pracę 
miesięczna, dla której kilkudniowa zwi 
związana z przesileniem gabinetowem, nie 
może mieć istotnego znaczenia. Słuszna za- 
sada umožliwienią wicielom rządu, 
którego rola ; stanowisko konstytucyjne jest 
przedmiotem projektowanej reformy,  usto- 
sunkowania + do obrad nad rewizją konsty 
tucji, nie może być jpoświęcona na rzecz po. 
zornego pośpiechią. Е 

Komisja konstytucylna, prowadząc swe 
obrady pod znakiem troski o ustalenie kon- 
stytucyjnych form, harmonijnego stosunku 
pomiędzy Sejmem a rządem, nie może po, 
stępowaniem swojem zaprzeczyć własnym 
dążeniom, a prowadzenie obrad podczas 
przesilenia bez możności uczestnictwa w 
nich rządu byłoby właśnie takiem zaprze- 
czeniem nietylko dążenia do naprawy, ale na. 
wet zachowania obecnych form współżycia 
Sejmu z rządem. W zakończeniu pisma prze 
wodniczący pos. Makowski oświadcza, iż w 
tych warunkach nie widzi możności zadość 
uczynienia żądania zwołania posiedzenia ko- 
misji. 

Przedstawienie galowe 
WARSZAWA, 20 III. Pat. Na za- 

kończenie wczorajszych uroczystości 
ku czci Marszałka Piłsudskiego odby- 
ło się w teatrze Wielkim przedstawie- 
nie galowe, które zaszczycił swą obec- 
nością Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej. Teatr wypełniony był po brzegi 
doborową publicznością. Obecni byli 
p. marszałek Senatu Szymański, człon 
kowie rządu, korpns dyplomatyczny 
generalicja, prezydent miasta Słomiń- 
ski i wyżsi urzędnicy państwowi. 

Marszałek Piłsudski wśród mi- 
Iusiūskich 

na specjalnem widowisku 
baletowem 

WARSZAWA, 20 Ill. Pat. Obywatelski 
komitet obchodu imienin Marszałka Pił- 
sudskiego zorganizował dziś po południu 
w teatrze Wielkim przedstawienie baletowe 
specjalnie dla dzieci, Zaproszone zostały 
szkółki Rodziny Wojskowej oraz szereg 
szkół prywatnych i miejskich. W połowie 
pierwszego aktu w loży zjawił się Marsza- 
łek Piłsudski z małżonką i córeczkami. 
Przybycie Marszałka Piłsudskiego wywoła- 
ło radość wśród dzięci, które zgotowały 
p. Marszałkowi gorącą owację. Podczas 
przerwy państwo Marszałkostwo przyjmo- 
wali w przyległym do loży gabinecie opie- 
kunki szkółek Rodziny Wojskowej i człon= 
ków sekcji opieki nad dziećmi. £ 

* 

£ 
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Konferencje prof. Szymanskiego 
WARSZAWA. 20.3. (PAT). Sekretarjat p. marszałka Senatu komu- 

nikuje: W związku z przyjęciem misji tworzenia rządu p. marszałek Senatu 
prof. Szymański odbył w dniu dzisiejszytń szłeteg konferencyj z przedstawi 
cielami poszczególnych grup politycznych Sejmu i Senatu, przyczem, celem 
szczegółowego zapoznania się z szerszą opinją, panującą w stronnictwach po 
litycznych, zaprosił na nie prezydenta klubów w pełnym składzie. Konieren- 
cje odbywają się w kolejności, odpowiadającej liczebności, klubów. O godzi- 
nie 10 rano p. marszałek odbył konferencjęz pińezesem klubu BBWR posłem 
płk. Sławkiem oraz z wicemarszałkiem Senatu sen. Gliwicem. Konierencja 
trwała do godziny 1 min. 45. O godzinie 12 min. 15 p. marszałek rozpoczął 
Bójko, Kościałkowskim, Lechnickim, , Loewenherzem, Polakiewi- 
czem, Piaseckim i Zdzisławem Strońskim, 

Na godzinę 17 zostali zaproszeni do p. marszałka p. wicemarszhłek Se. 
natu Posner, wicemarszałek Sejmu pos. Żuławski i posłowie Niedziałkowski i 
Lieberman, jakoj prezydjum PPS. Na tem zakończone zostaną konferencje w 
dniu dzisiejszym. Jutro przewidziane są dalsze konietencje. Na godzinę 10 za- 
proszone została prezydjum Wyzwolenia, na godz. 12 w południe prezydjum 
Klubu Ukraińskiego, na godzinę 6 po południu prezydjum Klubu Narodowego. 

WARSZAWA, 20 Ill, (Tel. wł. „Słowa”) Powyzsze konferencje mar- 

szałka Szymańskiego uznane zostały za poufne. Według wersyj krążących 

w kuluarach sejmowych przedstawiciele klubu B. B. mieli zakomunikować 

marszałkowi Szymańskiemu, że jeżeli rząd jego będzie miał poparcie Mar: 

szałka Piłsudskiego, to tem samem będzie miał i poparcie klubu. 

Przedstawiciele P. P. S. mieli przedłożyć marszałkowi Szymańskiemu 

rezolucję centrolewu, z której wynika, iż centrolew nie przedstawia swoich 

kandydatów na ministrów pozostawiając obsadę personalną Panu Prezy- 

dentowi Rzeczypospolitej. Centrolew dalej zapowiada, że ustosunkuje się 
do rządu zależnie od jego działalności, a jako postulaty swoje wymienił 
dążenie do zmiany systemu, praworządność i opanowanie kryzysu gospo- 
darczego. } 

Oprócz tych konferencyj ź przywódcami klubów В. В. i P.P.S. mar- 
szałek Szymański o godzinie 3-ciej odbył konferencję w Belwederze z Mar- 
szałkiem Piłsudskim, a o S-tej po półudniu konferował z premjerem 
Bartlem. R 
    

Latary juosłowiańko-bułyark 
MIN. NESICZ U MIN. BUROWA W SPRAWIE ZAMACHÓW, DYNAMITO- 

WYCH NA POGRANICZU MACEDONII. 
WIEDEŃ. 20. 3. (PAT). Dzienniki wiedeńskie donoszą z Sofji, że poseł 

jugosłowiański Nesicą podjął wczoraj ponowne kroki u ministra spraw zagra- 
nicznych Burowa, powtarzając w ostatecznej formie żądanie swego rządu, aby 
rząd bułgarski zastosował energiczne środki celem uniemożliwienia ch 
zamachów dynamitowych. Pos. Ncsicz wyraził przytem zdziwienie, | iż rząd 
bułgarski mimo poprzednich demarches oraz mimo kroków posłów angielskie- 
go i francuskiego, nic w tym kierunku nie przedsięwziął. 

ANGLJA, FRANCJA i WŁOCHY PO STRONIE JUGOSŁAW JI. 

Jak podaje prasa, w międzyczasie przyłączyły! się, do kroku Francji i 
Anglji także Włochy. Poseł włoski w czasie wizyty u min. Burowa udzielił mu 
tych samych rad, co posłowie Francji i Anglji. Fakt ten wywarł w Sofji silne 
wrażenie, ponieważ Rzym wstrzymał się ostentacyjnie od tego rodzaju akcji. 
Aby, wzmocnić wrażenie swych demarches, mocarstwa poleciły swoim przed- 
stawicielom powtórzyć je u prezesa rady ministrów Liabczewa. W Sotji pa- 
nuje przypuszczenie, że celem tych demarches było skłonienie rządu bułgar- 
skłego do uniemożliwienia działalności rewolucjonistów macedońskich. Prasa 
wyraża jednak powątpiewanie, czy rząd potrafi tego dokonać. 

  

Następstwa enuncjacyj min, Seweringa ‹ 
BERLIN, 20—III. PAT. Konflikt pomiędzy rządem Rzeszy a Turyngją, wywoła- 

ny listem ministra spraw wewnętrznych Seweringa przeciwko racjonalistycznemu mi- 
nistrowi Turyngji dr. Frickowi zaostrza się z każdym dniem coraz. bardziej. Dotych- 
cząs miarodajne kołą Rzeszy nie zdecydowały się jeszcze na ogłoszenie materjałów, 
obciążających dr. Fricka, które zmusiły min. Seweringa do cofnięcia subwencyj mie- 
sięcznych dla Turyngji. 

Wielkie wrażenie w kołach politycznych Berlina wywołała wiadomość, że list 
swój min. Seweriog wystosował między innemi ną życzenie ministrów, z którymi po” 
dobn'e jak i z kanclerzem Rzeszy, Omawiane były szczegółowo fwszelkie zarządzenia 
przeciwko dr. Frickowi. Wytoczenie skargi o zdradę stanu dr. Frickowi i nadbur= 
mistrzowi miasta w Eisenach p. jansonowi dotychczas nie nastąpiło. Cały materjał 
obciążający znajduje się narazie w ministerstwie sprawiedliwości. Według twierdzenia 
pewnych dzienników, należy się liczyć nawet z możliwością wkroczenia Reichswehry 
do Turyngii, o ileby dr. Friek nie chciał ustąpić ze stanowiska ministra spraw wew- 
nętrznych Turyngji. 

Orędzie Rindenbarga w sprawie padpisawia nstaw haskich 
będzie rozplakatowane na koszt państwa 

BERLIN, 20—III. PAT. Zgłoszony przez frakcje koalicji rządowej wniosek o 
rozplakatowaniu kosztem państwa orędzia prezydenta Hiadenburga w sprawie podpi- 
sania ustaw haskich przyjąty został wczoraj przez Reichstag. 

Lloyd George nie poprze wniosku antyrządowego 
LONDYN. 20. lil. PAT. Lloyd George oświadczył dziś w lzbie Gmin, 

iż liberałowie powstrzymają się od akcji opozycyjnej wobec rządu w dy- 
skusji nad artykułami projektu ustawy węglowej, nie chcąc narażać rządu 
na porażkę i upokorzenie w momencie, w którym ważą się losy konferen- 
cji morskiej. 

  

Rozmowa Mac Donalda z 'Grandim 
LONDYN. 20.111. Pat. Premjer Mac Donald rozmawiał dziś wieczo- 

rem w swoim gabiniecie w lzbie Gmin z szefem delegacji italskiej Gran- 
dim. Poza temi konierencjami prywatnemi do czasu powrotu do Londynu 
Tardieu i Brianda nie należy spodziewać się znaczniejszych posunięć w 
pracach konierencji. 

Parlament angielski uczcił pamięć Balfenra 
LONDYN, 20.III. Pat. Dzisiaj obie izby parlamentu angielskiego 

uczcjły uroczyście pamięć lorda Balfoura. W lzbie Gmin wygłosili prze- 
mówienia, poświęcone pamięci Balfoura, Mac Donald, Baldwin i Lloyd 
George. W Izbie Lordów przemawiali lordowie: Parmoor z Labour Party, 

Salisbury w imieniu konserwatystów i Beauchamps w. imieniu liberałów 
oraz arcybiskup Canterbury, 
ES EEE ES TUTIS TTK SENTINEL T DIT OT 3 IT IE TI TO Z ZAW TDK OKI 

" Silne wstrząšnienie aiemi na Górnym Śląsku 
: KATOWICE, 20. III. Pat, Na terenie Świętochowic, Królew- 
skiej Futy I Wielk. Hajduków odczuto dziś o godz. 15.45 po poł. 
silne wstrząsnienie ziemi, które trwało około 3 sekund. W slab- 
szym stopniu wstrząśnienie to również odczuto w Katowicach. 
Pochodzilo ono prawdopodobnie z detonacji podziemnej, wywo- 
łanej robotami w kopalniach. Wypadków z ludźmi nigdzie nie 
stwierdzono 

  

nueisca. ferminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 
  

Duokoła traktatu hanślowego z Niemcami 
Niemcy... zawsze praefyczale 
BERLIN. 20. 3. (PAT). W. niemieckich 

kołach gospodarczych i politycznych polsko 
niemiecki traktat handlowy jest w dalszym 
ciągu przedmiotem ożywionej dyskusji. Na- 
ogół koła te podkreślają że dalsza walka 
między dwoma państwami, mającemi wspól 
ną granicę dłuższą, aniżeli jakżekolwiek dwa 
inne państwa sąsiedzkie, byłaby nonsensem. 
Tylko agrarjusze powtarzają oddawna wysu 
wane przez nich argumenty, że ze strony 
kontyngentu nierogacizny polskiej zagraża 
niebezpieczeństwo, niemieckiej hodowli nie- 
rogacizny, przyczem zarzucają że polsko «4 
niemiecki traktat handlowy przewiduje wpra 
wdzie maksymalną granicę jlości sztuk, po 
mija jednak maksymalną wagę poszczegól- 
nych sztuk, Praktycznie oznaczać to ma rze 
komo podwyższenie rocznego kontyngentu 
polskiego o pół miljona centnarów. 

Obawy, wyrażone dotychczas w kołach 
niemieckiego przemysłu węglowego, ucicha 
ły. Sfery, które dotychczas wysuwały oba- 
wę, że węgiel polski, mający ze względu 
na swe geograficzne położenie tendencję ku 
tym samym niemieckim rynkom zbytu, co 
węgiel Sląska Opolskiego, będzie mógł łat. 
wo konkurować dzięki mniejszym kosztom 
produkcji w Polsce, obecnie wyrażają zado- 
wolenie, że przedstawiciele przemysłu węglo 
wego polskiego i niemieckiego zagłębia 
porozumieli się ze sobą w drodze prywatnej 
w sprawie unikania bezwzględnej walki kon 
kurencyjnej i że jest nadzieja wyparcia 
wspólnemi siłami węgla angielskiego z pół. 
nocnych rynków Niemiec. Natomiast w ko 
łąch przemysłu węglowego Nadrenji podno- 
szą zastrzeżenia, iż węgiel górnośląski wzmo 
cniony obecnie o kontyngent węgla polskie 
go rozpocznie silniejszą, niż _ dotychczas, 
konkurencję z węglem westfalskim.  Zgod. 
nie podkreślają z zadowoleniem, że polsko- 
niemiecka umowa węglowa jest przyczyną 
restytucji jedności gospodarczej Górnego 
Śląska. 

Jednocześnie prasa niemiecka nawołuje 
do ostrożności przy udzielaniu kredytów Pol 
sce, zwracając uwagę na skomplikowany 
charakter polskiego obiegu handlowego 
wskutek przerostu pośrednictwa przy wy. 
mianie towarów. Prasa wita przytem z zado 
woleniem fakt, że niemieckie koła gospodar- 
cze w Polsce postanowiły. utworzyć w War 
szawie centralną jnstytucję doradczo infor 
macyjną, która przedewszystkiem będzie mia 
ła za zadanie wprowadzenie kupców niemie 
ckich w polską praktykę handlowa, pośredni 
czenie w nawiązywaniu stosunków, równo- 
cześnie zaś udzielanie porad handlowo - te- 
chnicznych i prawnych. 

Echa w prasie francuskiej 
IPARYŻ.: 20. 3. (PAT). „Temps“ konsta 

tuje, że fakt podpisania w Warszawie trak 
tatu handlowego polsko - niemieckiego świad 
czy, iż tu rozum wziął ostatecznie górę nad 
rozrachunkami politycznemi. Obie strony mu 

siały poczynić pewne ustępstwa, lecz jedna 
i druga żnajdzie w zawartym traktacie wa- 
żne korzyści. Bądź co bądź, traktat ten wy- 
twarza możliwość współpracy w dziedzinie 
ogólnej działalności obydwu narodów, dzię- 
ki czemu jes t on w stanie ułatwić uspoko- 
jenie umysłów i wywrzeć korzystny wpływ 
na stosunki polityczne między Berlinem a 
Warszawą. Oczywiście, nieprędko jeszcze 
zniknie niechęć Niemiec do Polski, jak ró- 
wnież i nie z dnia na dzień zginie brak za- 
ufania ze strony Polski. Trwają w dalszym 
ciągu pretensje nacjonalistów, jeśli chodzi o 
wytkniętą przez traktat granicę wschodnią 

Rzeszy. niemieckiej, jak również nie osłabnie 
niczem niezachwiane postanowienie  Pola- 
ków bronienia nietykalności swego terytor- 
jum. Polska Jest dziś mocarstwem, mającem 
poczucie swej siły, któremu nie można żadL 
nej wyrządzić Krzywdy, lub dokonać gwałta 
nie narażając się na wielkie niebezpieczeńst- 
wo. Lecz ze względu na ochronę interesów 
gospodarczych i rozwój stosunków handlo- 
wych rzeczy przyjmą oczywiście inny obrót 
Zagadnienia polityczne utracą swą ostrość 
pierwotną i powoli zarysują się możliwości 
zbliżenia między dwoma narodami. Z tego 
też względu podpisanie traktatu handlowego 

polsko - niemieckiego, które zbiegło się z 
daniem przez prezydenta Hindenburga apro. 
baty umowie [ikiwdacyjnej, stanowi wypa- 
dek wielkiel donfosłości w całości polityi 
europejskiej. 

„Journal des Debats“ zaznacza, że wy- 
starczy rzucić okiem na mapę Polski i Nie- 
miec, aby się przekonać, że oba te kraje 
nie mogą dla pokojowego współżycia obejść 
się bez traktatu handl., ze sławetnym ko- 
rytarzem pomorskim lub bez niego. Prusy 
Wschodnie, IPomorze Pruskie, Górny Śląsk, 
Poznańskie i dawniejsze W. Ks. Warszaw- 
skie zależą jedne od drugiego pod względem 
gospodarczym. Wobec tego, skoro istnieje 
niepodległe Państwo Polskie, Niemcy powin 
ny były z niem się porozumieć na terenie 
gospodarczym. Qała kampanja  nacionali. 
stów niemieckich skierowaną jest nie prze- 
ciwko korytarzowi lub Górnemu Śląskowi, 
1ecz przeciwko samemu faktowi istnienia nie podległego państwa: Polskiego, na egzysto- 
wanie którego w żaden sposób zgodzić się 
nie mogą. W rzeczywistości więc idzie 0 0- gólny statut europejski. To też przyjaciele 
pokoju powinni cieszyć się z porozumienia, 
które stanelo w poniedziałek w Warszawie. 
Szczęśliwie się stało, że rokowaniami kiero- 
wało dwu ch mądrych dyplomatów — mi- 
nister Zaleski i poseł Rauscher. 
  

Bopolarneść Marszałka  Piłondskiego 
wóród Polónj! gdańskiej 

GDAŃSK. 20. 3. (PAT). Imieniny Mar- 
szałka Piłsudskiego święciła Polonia gdańska 
niezwykle uroczyście, urządzając szereg po- 
chodów. Uroczystości rozpoczęły się nabo= 
żeństwem, odprawionem w kościele polskim 
Na nabożeństwie obecni byli szefowie wszy 
stkich polskich urzędów i władz w Gdańsku 
wraz z urzędnikami, komisarz generalny min 
Strasburger, posłowie polscy do Sejmu gdań 
skiego, zarząd gminy polskiej w komplecie 
przedstawiciele wszystkich polskich  towa- 
rzystw ij organizacyj w wolnem mieście i ty 
sięczne tłumy publiczności, W południe szef 
wydziału wojskowego przy komisarjacie ge 
neralnym Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań- 

„sku podejmował szereg zaproszonych sus 
śniadaniem w salonach komisarjatu polskie. 
go. Zakończeniem uroczystości była akade- 
mja, zorganizowana staraniem związku zje- 
Po? zawodowego polskiego w Gdań- 
sku. Ę 

4LNY OUŁUSZEŁN: wiersz nutimetrowy jednoszpaliowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji o Aa 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

o 25 proc. drożej, 

20 groszy. 
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bezpłatne, aby tem samem przestało 

być „klasowem*. Na tem ma polegać 

sławetna ćcole unique czyli szkoła jed 

nolita. 

W teorji wygląda to pięknie i por 

nętnie, ale w praktyce postulat szkoły 

jednolitej dwie rzeczy we Francji ozna 

cza: po pierwsze, jest to hasło demago 

gji partyjnej radykalno-socjalistycznej, 

które w praktyce — jeśli całkowicie 

zostanie wykonane — wyrazi się zwięk 

szeniem podatków, obniżeniem poziomu 

nauczania; po drugie, postulat ten kry 

je w sobie ukryty zamach na prywatne 

szkolnictwo katolickie. Na szczeblu 

szkolnictwa powszechnego szkół kato- 

lickich jest niewiele: nie mogą one kon 

kurować z bezpłatnemi szkołami pań- 

stwowemi, to też na 3 i pół miljona 

dzieci tylko 80.000 chodzi do szkół ka- 

tolickich, które żadnych subwencyj od 

państwa nie otrzymują. W szkolnictwie 

średniem rola szkolnictwa katolickiego 

jest bardzo poważna: na 200.000 

chłopców 43 proc. pobiera naukę w 
prywatnych zakładach katolickich; na 

160.000 dziewcząt aż 60 proc. uczę. 
szcza do liceów katolickich. 

Jest rzeczą jasną, że kiedy licea pań 

stwowe będą bezpłatne, to sytuacja 

szkolnictwa prywatnego katolickiego 

stanie się o wiele trudniejsza. Szkolni- 

ctwo ta nie może w obecnej sytuacji 
liczyć ma żadne poparcie ze strony pań 
stwa, a więc tylko bardzo zamożni ro- 

dzice mogliby nadal swoje dzieci odda 
wać do prywatnych zakładów. 

Takie jest polityczne tło uchwały 
o bezpłatności €-ej klasy licealnej. Jest 
to pierwszy krok ku szkole jednolitej. 
Mówcy lewicowi z p. Herriot'em na 
czele nie ukrywali, że w ich umyśle 
jest to początek, i że ta bezpłatność 
rozciągnięta być musi na całe szkolni: 
ctwo średnie. Rząd p. Tardieu wniosko 
wi lewicy się nie sprzeciwił i sprawy 
zautania nie postawił. Uchwała prze- 
szła 292 głosami przeciw 286, co rady 
kałowie i socjaliści słusznie uważają 
za swój sukces. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
S-ta klasa—12-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
Po 10.000 zł. 

1061 4 8 
о 5. zł. wygrały n-ry: 2 

is — 199387, EE 
o 3.000 zł. ły nry; 7 151631. wygrały n-ry: 67629 114037 

© 2,000 zł. wygrały n-ry: 276: ‹ 
jęk i 197927 198302, PE 

o 1.000 zł. wygrały n-ry: 9290 1 15708 16330 31745 3022] 30423 41481 60508 
80519 96940 137284 149988 150456 173971 
pam R 260195 200769 203261. A 

o zł. wygrały n-ry: 10214 11903 
20459 22463 30045 47325 68402 71102 87618 
91413 106563 109608 136798 139537 147410 
BSA 154618 168513 179612 181233 184051 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 339 1755 2848 
4717 6835 9961 11216 11954 12915 17942 
22454 26764 27963 28247 29687 40680 41220 
49245 56895 59987 69363 70445 71332 80626 
81155 82561 86062 87051 98375 98619 10301 
105024 108312 112430 113074 123653 124138 
124356 126155 129382 131137 131207 133338 | 
134757 139294 143894 145747 149928 150116 
153097 154134 159029 159521 160796 161844 
163565 166592 169108 169611 170817 170902 
174415 177964 178246 180739 181707 181759 
181764 183822 184267 184814 186155 188824 — 
194780 199709. 

"Po przerwie 

350.000 wygrał Nr. 184188. 
e 0 opał nr.: s" 
o 10. zł wygrać "ry: 134018. i ygrały nry 

5 000 zł. wygrał nr.: 26393. 
50 5 = wyarały n ry: A A 

„000 zł. w; Ty: 
91357 139622 168120, - AI 

Po 1.000 zł, wygrały n ry: 22477 31745 
46291 55724 64284 63116 82907 103860 
128744 132302 139151 194731, RA YW 

Po 600 zł. 'wygrały n-ry: 1776 |1789_ 
6367 15430 18153 40943 46614 49302 '53390 
54947 70918 885 9 103337 110891 
128567 151725 166917 168174 179433 184917 
191181 193810 207700. : 

Po 500 zł. wygrał” nry: 3399 7063 
14075 19351 22145 29528 34503 25104 42097 
43821 47623 51322 57272 62343 63346 65862 
68073 69645 70587 70316 771777 8291 4 84302 
9039; 92534 163719 104441 105275 109162 | 
115026 121759 123920 124380 124427 125730 
127453 132323 135198 142476 143063 145138 
146583 146614 146657 151640 154635 161792 
168199 1 8:41 172057 173388 173399 184226 
185908 195864 179536 201447 206806,; 

Komu posłużył los? 
WARSZAWA, 20. Ill. Pat. Dziś w 13:tym 

dniu ciągnienia 5 kl. 20 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane pad= 
ły na numery-następujące: 75 tys. zł. — 3: 
po 10 tys. zł. —103267, 125524, po 5 tys. zł. 
—85588, 137579, 145690. 

: CR 

wygrały п-гу: 186980 | 

131217 
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ECHA KRAJOWE Na martwym punkcie 
PRZECHADZKI PO PROWINCJI 

PUDER 
Ucichły już echa karenawału, nastała po 

ra spokojna, poważna, przygotowująca do 
wielkiego święta — Zmartwychwstania. W 
powietrzu czuć wiosnę, poczta rozsyła już 
cenniki nasion, rolnik ogląda pług i bronę, 
kowalom przybywa pracy, banki ludowe i 
kasy Stefczyka zaopatrują się w monetę, 

*słowem, wre "wszystko w okresie przygoto- 
wawczym. A ja, jak zwykle: w wiecznej po 
dróży — niby żyd — tułacz. 

Zaopatrzywszy się przeto suto w „kaziu 
kowe* różnorodności, wyruszyłem z tuzinem 
sznurów „smorgońskich” obwarzanków na 
szyi, ku placowi Orzeszkowej, skąd autobu- 
sem udałem się w kierunku — Mejszagoły, 
bo trzeba wiedzieć, że jazda (krótsza o 6 
kim.) do Podbrzezia przez Rzeszę, wskutek 
złych dróg jest uciążliwą. 

Ot i Podbrzezie, a właściwie Podberezie, 
(dawna nazwa urzędowa) nazywają też kró 

ZEZIE 
Brzozowski, wójt gminy Jan Szarejko, p. Hen 
ryk Jasieński, ziemianin i wielu innych. 

Podbrzezie dzięki pomysłowi i niestru- 
dzonej pracy naucz. p. ]. Konecznego posia 
da piękną pamiątkę z pierwszego dziesięcio 
lecia, ad aeternam rei memoriam. Jest to 
pomnik — skała, (patrz na ilustrację) wy- 
sokości trzech metrów, na niej Orzeł z roz- 
postartemi skrzydłami. Poświęcenie tego po 
mysłowego pomnika — skały odbyło się 17 
czerwca 1929 r. którego dokonał uroczyście 
ks. proboszcz Wł. Brzozowski, przy udziale 
licznego tłumu ludzi. Szarfę przeciął starosta 
pow. Wileńsko-Trockiego inž. J. Radwański, 
akt erekcyjny odczytał ziemianin p. H. Jasień 
ski, poczem nastąpiły liczne podpisy, następ 
nie wmurowano go do skały. Akt ten opie 
wał: (podaję w skróceniu). Działo się w r. 
1929 za Prez. |. Mościckiego i pierwszego 
Marszałka J. Piłsudskiego i t. d. z inicjatywy 

  

  

  

Komitet, władze ; organizacje w chwili poświęcenia pomnika . skały w Podbrzeziu. 

ciej (modniej) Podbrzež, słowem, jak kto 
"chce. Miasteczko to leży nad — ро!ос7- 

kiem Dawle, przy drodze bocznej z Wilna do 
Wiłkomierza, a historja jego sięga do za- 
mierzchłych, pyłem  przysypanyc! stuleci. 
uż w r. 1484 wzniesiono itu kościół katolicki, 
<tóry od r. 1503 przeznaczono na parafjalny, 
przebudowany zaś przed r. 1713 i następnie 
trzykrotnie odnawiany. Paraija należała do 
dekanatu giedrojckiego i posiadała kaplicę w 
Glinciszkach. W tym czasie Podbrzezie liczy 
ło 267 domów, 1119 mieszkańców, w tej licz 
bie 423 katolików, 129 prawosławnych 558 
żydów. Cerkiew parafjalna drewniana — ро- 
przednio kościół katolicki, Na cmentarzu by 
ła kapliczka, w miasteczku szkoła ludowa, 
szkoła żydowska, targi w każdą niedzielę i 
dwa jarmarki doroczne, ma które przyjeżdża 
ła ludność z Podębia, Krowiela, Ciechanowa, 
Gauryliszek, Mitkuszek, Pokalniszek, Sawek, 
Gierwiat, Mieguci oraz z zaścianków: Szu- 
niele, Bližyszki, Nugary i Worówka. Był to 
bowiem t. zw. okręg wiejski — Podbrzezia. 

Pewien staruszek opowiada mi ze łzami 
w. oczach o prześladowaniach przez Rosjan 
wiary katolickiej, o nawracaniu na prawosła 
wie, i o różnych prześladowaniach, politycz 
nosnarodowościowych, zwłaszcza do r. 1905. 
Ze łzami też wspomina o rodzinie Werkow 
skich, zamieszkałej w nieistniejącym dziś 
zaścianku — Karczma, zesłanej na Sybir za 
udział w powstaniu. Jeden z członków tej ro 
dziny przybył na dni kilka w czasie wojny 
światowej do Podbrzezia i, łkając jak dzieč- 
ko pokazywał stare już ręczniki, wzięte je- 
szcze z domu — dzieło własnych rąk ukocha 

"nej matuli, która spoczywa gdzieś u stóp 
Urala.... 

Wróćmy jednak do doby obecnej, niczem 
niezamąconej, Miasteczko restauruje się stale, 
na wiosnę rozpocznie się jego brukowanie, 

Š y obecna zwózka kamieni 
Największą zdaje się bolącz 

brak kościoła, gdyż 
ny kościół drewniany robi wrażenie ja 
szopy i ani w części nie może  pomieś. 
liczby parafjan. Pocieszać się jednak należy 
rozpoczętą już budową kościoła murowanego 
i da Bóg, w niedalekiej przyszłości służyć on 
będzie ku Jego chwale. Podbrzezie obfituje 

    

     
    

  

w różne instytucje, jak np. szkołę, gminę, 
pocztę punkt felczerski weterynaryjny, poste 
runek policyjny, bank, spółdzielnia spożyw- 
ców i t, d. Do najruchliwszych działaczy spo 
łecznych, iktórzy udowodnili to swą mrówczą 
i cichą pracą należą m. in.: miejscowy nau- 
czyciel, p. Józef Koneczny, p. Karol Maslow 
ski (radny ; ławnik gminy, oraz członek sej 
miku) p. CE Henryk Kenig, dowódca 2 
Komp. K.O.P., ks. proboszcz Władysław 

  

TEATR „LUTNIA” 
„Miłość czy pięść Dunina- Markow: 

skiego i Fijatkowskiego, 

Idziemy do teatru. Mamy oglądać 
życie współczesne, odmalowane, ilu- 
strowane, artystycznie przetranspo- 
nowane, mniej lub więcej górnie i w 
jakiejś literackiej formie ulane. Praw- 
da, że idąc do Lutni już mamy te 
swoje skupuły czy wątpliwości. Bo 
jakżeż nie mieć wątpliwości skoro 
się czyta na afiszu: rzecz dzieje się 
współcześnie na Kresach Wschodnich. 
My tu zwyczajem odwiecznym 
nazywamy  Kresami Wschodnimi: 
Witebsk, Połock, Mścisław, Mohylew, 
Homel. Przecież szanowni autoro- 
wie komedji nie ważą się czynić 
iarsy ze stosunków, które panują 
tragicznie za kordonem. Więc wątpili: 
wości nie mogą nie wzejść, skoro 
autorowie  komedji już niebardzo 
jasno orjentują sie, na jakim tery- 
torjum te swoje figury umieszczają. 

Ale przejdźmy do porządku nad 
geograiją i nierozrónianiem części 
składowych naszej ojczyzny. Przecież 
Szekspir umieścił był kiedyś Czechy 
nad morzem, a Wenecję na twardym 
lądzie bez gondol i kanałów. Dlacze- 
poły „panowie Dunin-Markiewicz i 
ijałkowski nie mieli zatem umieścić 

swą komedję na Kresach Wschod- 
nich, pod którem to mianem nazywa- 
ją widocznie Grodzieńszczyznę, Wileń: 
szczyznę,  Brasławszczyznę, Nowo- 
gródczyznę, może nawet i Polesie, 

Jesteśmy w teatrze i przysłuchu- 
jemy się tei rozmowie na scenie z 

/ „tutejsza". Jakoś to niebardzo jest 
"_ tutejsze; język zacina się i co chwila 

zdradza, że jęst raczej z pod Rado- 

tut. nauczyciela Józefa Konecznego i przy 
jego wybitnej pracy, oraz przy pomocy kapi 
tana Henryka Keniga, społeczeństwo gminy 
postawiło i t. d. — Przygrywała orkiestra 
wojskowa, dziatwa była niemal ze  wszy- 
stkich „szkół z terenu gm.  Podbrzeskiej. O 
uroczystości tej wspominają wciąż żywo 
dzielni podbrzezianie. 

P. Koneczny zasługuje przeto na szcze» 
gólne wyróżnienie, gdyż bierze czynny udział 
we wszystkich pracach społecznych i zapo= 
czątkowuje obecnie budowę. Domu Ludowe 
go, tak koniecznego dla iPodbrzęzia, które 
żegnałem z głęboką wiarą w jego świetlaną 
przyszłość. J. Hopko. 

LEPIE (pow. Oszmiański.) 

— Praca społeczna. Im większy nacisk w 
pracy społecznej, tem dorobek kultury jest 
doskonalszy. 

To też w Lepiach oprócz i stniejących or 
ganizacyj jak Strzelec, który pielęgnuje mło 
dzież nietylko przed złemi wpływami i ze- 
psuciem. lecz także wzmacnia organizm j ówi 
czy ideały społeczna obywatelskie: 

Kółko Rolnicze szerzy oświatę, bezstron 
nie i bezapelacyjnie informuje miejscową lud 
ność o doniosłych sprawach w pracy zawo- 
dowej. 

Wreszcie zorganizowano Ochotniczą 
Straż Pożarną. Do zarządu zostali wybrani: 
prezes Stanisław Choruży, zastępca* Jan Na- 
rymowski, sekretarz miejscowy nauczyciel, 
skarbnik Józef Borejszo, naczelnik S. Cho- 
ruży, zastępca Wacław adziun, adjutant Jó- 
zef Radziun, gospodarz Władysław Jurgo, do 
wódc'a Emiljan Alenowicz. Do komisji rewi- 
zyjnej wybrani: Stanisław Dorniak, Józef Bo 
rejszo M., Stanisław Zubiel, zastępcy: Jan 
Alenowicz, Jan Stefanowicz i Wacław Bąniel. 

K. R. 
  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 

stematycznem piciem szczawnickich wód 

kruszcowych „Stefana“ i „Jėzefiny“. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach į skladach aptecznych.. 

W A 

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO» 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

mia, Skalmierzyc lub Opatowa. Biegną 
minuty. Przed nami kanapa rozwalo: 
na, w kącie zegar. jest stare biurko. 
Meble stylowe i kominek i ptaki, pta- 
ki, żywe ptaki w klatkach. Kury cho- 
dzą po scenie i gdaczą. Prawdziwe 
zatem „basse cour* i prawdziwy ko: 
gut, który co chwila korzysta ze spo- 
sobnošci, aby w sposób najgrubszy 
flirtować. Jednem słowem, dom zruj- 
nowany, bez gospodarzy, na łasce 
rządcy i gospodyni, wielka własność 
są z nimbu, wypruta z witalnych 
sił. х 

Słuchamy, natężamy ucho i ze 
zdumieniem odkrywamy, że to nie ty- 
le jest historja o jakimś domu na 

Kresach, ile przyczynek i to zgryźliwy 
do cudaceności naszej palestry, Wy- 
padek zachodzi, że majątek przez 
właściciela w testamencie jest równo- 
cześnie zapisany dwóm osobom. 
Adwokaci mają zrobić porządek z 
tem bliźniaczem, niemal Szekspirow* 
skiem rozdwojeniem i podwojeniem. 
Każda z osób oczywiście ma chrapkę 
na las, jezioro, zbożowe łany i na te 
pięknie namalowane w tyle pagórki 
morenowe, każda zezem spogląda na 
a na meble, na obrazy antena- 

w. 
Autorowie obrali Kresy Wschod- 

nie, jako tło do swego obrazu z na- 
walonych w jedno słabości i kontra: 
dykcyj ludzkich, moralnych pośliźnięć 
i racjonalności serc. W każdym razie 
im dalej i bliżej końca tem bardziej 
sypały się oklaski publiczności, jako 
odpowiedź na mniej lub więcej zręcz- 
ną agresję w stronę polskiej palestry. 
Z wielką "namiętnością następowało 
znęcanie się autorów nad oboma 
adwokatami. Mieli ci adwokaci |z 
sukcesorami porządek zrobić, a oto 

Briand niema co robić w tej chwili w Londynie 

LONDYN, 20. Ill. PAT. Delegaci amerykańscy i angielscy czynią w 
dalszym ciągu zbiorowe wysiłki celem ruszenia konferencji z martwego 
punktu, który spowodowały trudności porozumienia franko-italskiego 
Wczoraj wieczorem toczyły się narady dotyczące cyfr tonażowych  francu- 
skich i italskich. 

Briand wyjechał dzisiaj do Paryża. Przed wyjazdem z Londynu 
Briand zauważył: Nie warto, abym tu ;siedział, wyglądając przez okno z 
hotelu, jaka jest pogoda. Powrócę, jak tylko będzie tu dla mnie 
robota. : 

Co oznacza wyjazd Brianda? 
LONDYN. 20.lll. Pat. Kota zbližonė do konferencji morskiej poru- 

szone są niespodziewaną decyzją Brianda wyjazdu w czwartek do Paryża. 
O godzinie 9 wieczorem Mac Donald złożył wizytę  Briandowi, poczem 
obaj spożyli razem obiad, po którym o godzinie 11 Briand zakomuniko- 
wał dziennikarzom swą decyzję wyjazdu, tłumacząc ją niezbędnością swego 
udziału w obradach komisji spraw zagranicznych i podkreślając, że 
nie wie, czy będzie mógł powrócić do Londynu w sobotę razem z premje- 
rem Tardieu. 

Decyzja Brianda oszołomiła wszystkich, nikt bowiem nie zdaje sobie 
sprawy, czy ma to oznaczać zakończenie rokowań ze strony Francji, 
czy też przeciwnie, zwłaszcza, że przyjazd  Tardleu uważany jest za nie- 
pewny. 

Faszyści zadowoleni z rokowań londyńskich 
RZYM. 20.lll. (Pat. Na posiedzeniu wielkiej rady faszystowskiej 

Mussolini złożył sprawozdanie z sytuacji m!ędzynarodowej i odczytał ra- 
port nadesłany z Londynu. Wielka rada zaaprobowała całkowicie dzia- 
łalność rozwijaną przez delegację włoską w Londynie, celem obrony 
prawa ltaljj do parytetu morskiego z najpotężniejszem mocarstwem kon- 
tynentalnem. 

DRUAMCARZYTOROYNKA 

zatarg o generalnego dyrekfora kolel austriackich 
„WIEDEŃ, 20$lil. PAT. Wczoraj wieczorem odbyło się kilkugodzinne 

posiedzenie rady ministrów w sprawie obsadzenia stanowiska generalnego 
dyrektora kolei austrjackich. 

Według doniesień dzienników, miało dojść na tem posiedzeniu 
starcia między wicekanclerzem i ministrem spraw wojskowych Vaugoin a 
ministrem spraw wewnętrznych. 

W czasie posiedzenia minister Vaugoin zasłabł tak, że musiano go 
odprawić do domu. W sprawie pogłosek o przesileniu gabinetowem wyda- 
no dziś następujący komunikat urzędowy: W związku z doniesieniam 
niektórych dzienników o rzekomem przesileniu rządowem, wynikłem z po- 
wodu trudności przy obsadzeniu stanowiska generalnego dyrektora kole 
austrjackich, należy stwierdzić, że niema żadnego przesilenia i że Sprawa 
obsadzenia wspomnianego stanowiska będzie załatwiona w ciągu kilku dni 
bez jakichkolwiek przeszkód, : 

Śmierć słynnego bibljofila polskiego 
NOWY JORK, 20. Ill, PAT. Zmarł tu przeżywszy 64 lata, 

Wojn'cz, Światowej sławy bibliofil, były wygnaniec syberyjski. 
ENEI POYZI WA 

Wilired 

Statek śmierci na pełnem morzu 
Śmierć głodowa 8-miu zbłądzonych marynarzy chińskich 

LONDYN, 20 Hl. Pat. Jak donosi ajencja Indo-Pacyfic, w okolicy portu w Saj- 
gonie ukazała się tajemnicza szalupa, najwidoczniej nie prowadzona przez nikogo. 

Jak się okazało następnie, była to szalupa chińska, która w swoim czacie wypłynęła 
z jednego z portów w Kochinchinie i zginęła wraz z załogą. Po bliższych oględzinach 
okazało się, że załoga szalupy w liczbie 8 osób zginęłą śmiercią głodową. Wszystkie 
trupy znaleziono na statku. 
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OŚMIO CYLINDROWY 

„„STUDEBAKER““ 
Zwycięzca 11-tu ostatnich światowych rekordów w cenie 6-cio cylindrowych maszyn. 

Generalne Przedstawicielstwo na wojew. Wileńskie i Nowogródzkie: Wilno, Mickiewicza 31. 

sukcesorowie z adwokatami porzą- 
dek zrobili. „Sukcesorowie i,meccna- 
si“ czyżby to nie była lepsza nazwa, 
aby okrzcić tę satyrę niemal z kul- 
minacyjaym owym momentem, kiedy 
groteskowo palestra ograbia dwór. 
Gdzieś w połowie drogi komedja 
zczezła a satyra swe zęby szczerzyła 
na prawnicze menuety i bezceremo- 
njalaość obrońców, Znać autorowie 
albo sami mieli do czynienia ze 
spadkiem, albo sfingowali opowieść 
o takim spadku i o procedurze, któ- 
ra na skutek przesadzonego opowia: 
dania jakiegoś delikwenta kazała im 
irytować się do białości. 

„Miłość czy pięść*—bo oto spad- 
kobiercy panna Monika (Tarnowicz) 
ipan Roman (Zelwerowicz) za- 
miast dalej wojować ze sobą i pa- 
trzeć na siebie zezem, zaczęli się do 
siebie zbliżać z piorunującą siłą, w 
miarę jak agresja palestry stawała 
się nieznośną. Adwokaci chcieli zro- 
bić kokosowy interes, już się teatral: 
nie układali robiąc łamańce wszelkie, 
kiedy amor cudotwórczo wdał się w 
całą sprawę, skierowując młodą 
dziewczynę w objęcia młodego uczo- 
nego. To były najlepsze dowcipy, te 
sceny związane z szacowaniem kro- 
wy. Kiedy oboje zakochani (przed 
chwilą nienawidzili się!) ruszają do 
stajni, aby rozpocząć to nowe 

życie, sielankę nie  teokrytową 
a bardziej współczesną,  owianą 
mocno Warszawą. art jednak 
na stronę. Komedja panów  Du- 
nin-Markiewicza i Fijałkowskiego nie 
będzie Świeciła jak perła kałakucka, 
której można zawsze przyglądać się 
z upodoba'iem. Już w tej chwili na 
skutek protestu palestry wileńskiej 
uległa mocnej kastracji, Jeżeli tak da- 

lej pójdą protesty, to zostanie się na- 
gi szkielet, na którym pozostaną 
strzępy. Oczywiście, (widz myśli so- 
bie) z palestrą nie jest znowu tak do. 
brze, skoro publiczność tak gorąco 
klaszcze i skoro pewne jadowite alu- 
zje każą przypuszczać jak w „Ham. 
lecie", że popsuło się coś w króle. 
stwie Duńskiem, 

A teatr? Co zrobił teatr ze sztuki? 
Dekoracyjnie dał Karniej co mógł. 
Podpatrzył dobrze te nasze 'powojen- 
ne dwory, w których przez sufit za- 
cieka a po przez fFpodłogę kartofle z 
piwnicy wypuszczają pędy. 

Wśród aktorów sprawiła nam nie- 
spodziankę miłą panna Tarnowicz, 
Czekaliśmy długo na tę metamorfozę. 
cto w „Miłości i pięści" poczwarka 
przeobrariła się w śliczniutkiego motyla 
Panna Tarnowicz pokazeia się nam 
w pełnym rynsztuaku młodości, jak 
Hebe lub Aglaja. : 

Bez sztuczności aktorskiej poru- 
szała się wnosząc Świeżość, słońce į 
uśmiech na scenę. 

Temperament dawał*życie sztuce, 
tak, że mogliśmy chwilami mniemać, 
że to aużorowie dali tę całą galopadę 
wiośnianą. CÓŻ może być przyjem- 
niejszem jak powiedzieć teraz pannie 
Tarnowicz głośno i publicznie, że by 
ły to znać jakieś nieporozumienia, 
jeśli dotychczas nie mogła barw swo: 
ich należycie używać, a uciekała się 
do manjer aktorskich, w których jest 
niby wszystko, ale niema tej įedy- 
nej rzeczy która musi być, to 
jest życia. Panna Monika i pan „Ro- 
man byli rzeczywiście dobraną parą i 
dziwić się można było, ;że Zelwero- 
wicz tak się nagle kochać umie z 
meestrją a zarazem niewinnością. 
Muszę „powiedzieć, że ten pocałunek 

Majtaniej i najsolidniej 
możesz naprawić swój stary samochód 

p porady techniczne i wskązówki oraz 

| 
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Tunel pod ba Manche 
Raport angielskiego komitetu 
budowy podmorskiego tunelu 

Raport komitetu angielskiego, któ- 
ry rozpatrywał sprawę tunelu "pod 
kanałem La Manche, został ukończo- 
ny w dniu 14 marca. Większością 4 
głosów przeciw l-emu członkowie 
opowiedzieli się za budową tunelu 
mającego połączyć Anglję z Francją. 
Uznali istnienie takiego tunelu za po- 
żądane dla interesów ekonomicznych 
Anglii. 

Tak sądzą prezes komiłetu M. 
Pisoock, sir Clement Hindley, sir 
Fryderyk Lewis i sir Henry Cracoch 
podczas gdy lord Ebbisham jest zda- 
nia odmiennego. 

Realizacja tunelu kosztować bę- 
dzie 30 miljonów funtów sterlingow 
(około jednego miljarda trzystu mil- 
jonów złotych) ale w pierwszym ro- 
ku tunel jest obliczony na cyrkulację 
2.351.000 pasażerów. Wylot tunelu 
ma być umieszczony o 7 klm. od 
Folkestone w Sandling-Jonction. Bę- 
dzie on biegł trasą 15 klm. «na po: 
wierzchni ziemi, potem będzie 10 klm. 
szedł pod ziemią, ale w lądzie i do- 
piero wtedy wbiegać będzie pod mo- 
rze. Wybiegać będzie koło Boulogne- 
suz-mer o 15 klm. od tego miasta. 

Należy się jednak liczyć z poważ: 
nemi problemami  geologicznemi, 
Jedyna nadzieja możliwości prze- 
wiercenia tunelu polega na prze- 
prowadzeniu tunelu przez  po- 
kłady wapna o 120 metrów pod 
poziomem morza położonego. Ale 
być może, że te pokłady są przerwa: 
ne w niektórych miejscach przez pia: 
sek i wtedy budowa tunelu !się nie 
uda. Do jej powodzenia trzeba, aby 
pokłady wapna leżały nieprzerwanie 
na tym samym poziomie i były od- 
powiednio wysokie. 

Pierwiej zbuduje się mały  tunel- 
pilot, kosztem 5 miljonów f. st. a 
potem dopiero będzie się budowało 
tunel właściwy. (pussy). 

w __ Warszawie, 
| Grand hotel "mena 3, 

przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

          

   

    

    

    

    

W WARSTATACH 

TUDAUT 
Wilno, ul. Mickiewicza 34, 

inspekcja samochodów 

zupełnie bezpłatnie. 
i Przymujemy używane samochody do sprzedaży 

: komisowej oraz do zamiany na nowe. 

przy końcu (już tam przy stole gdy 
następuje finale) był taki jakiś dziw- 
nie prawdziwy, że gdybym nie wie- 
rzył, że Zelwerowicz jest aktorem z 
Bożej Łaski, to bym był mógł tylko 
w to wierzyć, że był nadsceniczny 
niejako, czyli z aktorska wcale nie 
umówiony. 

Panna Tarnowicz wnosząc £ paletę 
ciepłych farb nadała sztuce wyraźny 
ton, z którym gryzł się niepotrzebnie 
drugi ton, poddany i prowadzony 
przez obu mecenasów (Łublakowski 
i Ciecierski). Nie może nie urodzić 
się dysonans, jeśli jedni aktorzy grają 
bezpośrednio i w kontaktach na prze: 
żywaniu a drudzy równocześnie wy- 
stępują w formie już zgóry gotowej 
Spcoowanj 1 podawanej iegotycz: 
nie. ' 

Protest palestry wileńskiej prze- 
ciw autorom musi ,być rozciągnięty i 
na teatr, który w grotesce swojej 
niepotrzebnie wszystko  przerysował, 
Panowie Łubiakowski i Cieclerski 
Oraz pan Karczewski (komornik) 
zapomnieli znać, że to nie Goldoni, 
nie Szekspir albo Molier, ale Dunin- 
Markowski i Fijałkowski w doczesnej 
i bardzo współczesnej edycji i że na 
skutek tego, niema co konstruować 
marjonetkowych form, 

Słowem, fałsz artystyczny mecena- 
sów i komornika nie mógł się nie 
przyczynić do tego, że sztuka zamie- 
niła się w demonstrację przeciw pa- 
lestrze, to jest w demonstrację, o któ- 
rej się absolutnie autorom nie Śniło. 
Nieprawdopodobne sytuacje na sku: 
tek gry zostały spiętrzone do krę: 
tacły tak obrzydliwych, że mimowoli! 
na,plerwszy plan wzrosłą nagle, nie 
Tarnowicz, nie milość, nie przemiła 
pogierzchowność doktora Butryma, ale 

Dzieci, odżywiane 

FOSFATYNA 
FALIERA 

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląda г 

Niezrównanej dobroci mączka odżywcza feat 
wszędzie do nabycia. 

  

Modlitwa Mac Donalia 
Francuska gazeta „La Croix“ umie 

ściła fotografję przedstawiającą, jak 
premjer rządu angielskiego, Mac Do- 
nald, przed rozpoczęciem posiłku na u 
rzędowym bankiecie ze złożonemi ręka 
mi poświęca chwilę skupieniu i modli 
twie. Proszę sobie przedstawić — do” 
daje inne pisma pismo francuskie — 
że premjer rządu francuskiego tak pu 
blicznie manifestuje swe przekonanie, 
co zasługiwałoby zresztą na najgłęb- 
szy szacunek. Takiego premjera rządu 
posądzonoby że pragnie Republikę co 
fnąć do czasów starożytn ej inkwizycji. 
A jednak Mac Donald jest labourzystą 
najczystszej wody, należy do  najpo 
stępowszej partji angielskiej. 

4 

Coby na to powiedziala nasza pra- 
sa „postepowa“ i socjalistyczna? 

  

   

  

HRABIA 

ALA 
w krótce w kinie „HELIOS“ 

  

  

Glodówka pani Hanau 
Panią Hanau wzywa do pracy 

3.000 jej wierzycieli. 

Niesłychane rzeczy dzieją się we 
Francji z tą panią Hanau. Czytelnicy | 
przypominają sobie historję roku 
zeszłego, kiedy okazało się, że wy- 
dawnictwo „Gazette du Franc" i 
związane z nią przedsiębiorstwa w ca- 
łej Francji są tylko dętą aferą. Na 
czele tego stała kobieta-genjusz, cho- 
ciaż genjusz zbrodni, pani Hanau. 
Uwięziono ją, trzyma się ją teraz w. 
więzieniu. Ale oto zebranie pięciu- 
set ludzi, reprezentujące 3.000 kredy- 4 
torów pani Hanau postanawia prosić ' 
strażnika pieczęci (ministra sprawied- 
liwości) o zwolnienie pani Hanau, 

  
    chociaż prowizoryczne, bo tylko ona, 

twierdzą, potrafi ich wyprowadzić z 
chaosu finansowego, w którym się 
znaleźli. 

Ministerstwo sprawiedliwości 7za- 
dość uczynić temu nie chce, lecz pani 
Hanau rozpoczęła głodówkę. Głoduje 
już 18 dni. Straciła ”przez ten czas 4 
kilo 500 gr. Waży teraz tylko 56 kilo. 
Wykazuje przytem niesłychaną siłę 
woli.  Naprzykład przez cały dzień 
stoi w jej celi pełna szklanka ape- 
tycznego mleka. Pani Hanau nie sta- 
ra się go wylać, usunąć z oczu. 
Patrzy na nie i głoduje. 

Policja boi się manifestacji za pa- 
nią Hanau przed więzieniem. Trzy- 
dziestu policjantów strzeże gmachu 
więzienia od strony ulicy, ' 

Pamięć pani Hanau jest jednak 
osłabiona przez głodówkę. Kobieta ta 
ma pamięć fenomenalną. Pamięta nu- 
mery wszystkich akt, które ma w 
biurku i najdokładniej każdą małą 
sprawę w swoich skomplikowanych 
przedsiębiorstwach. Mówi się teraz o 
konieczności sztucznego odżywiania 
pani Hanau zapomocą zondy lub 
zastrzyków. (Pussy). 

  

sprawa owych stu złotych i 
która znać raziła przesadą, skoro 
widz, niemal co drugi kręcąc się w 
krześle, dawał upust swoim wątpliwo- 
ściom. 

Wychodząc z teatru natkąłem się 
na jednego z pisarzy wileńskich. „To 
już wszystko kiedyś Bałucki tysiąc 
razy iepiej oddał". Nie mogłem za- 
przeczyć. Pomyslałem sobie, jakie to 
Są dziwne czasy. Kledyś ojcowie 
nasi pojedyńczo pisall komedje 
z wigorem I humorem. Dziś ko- 
medjopisarze blorąc się za ręce, aby 
w zdwojony sposób pisać, dają 
nam zblakłe refleksy życia, w których 
jest więcej z abstrakcji niż z odde- 
chu ziemi. Sama nawet ziemia gdzieś 
znika pod stopami i zamienia się w 
Sztafaż mglisty i niewyraźny. Cudacz: 
nie zestawia się takie dwa słowa jak 
miłość i pięść — nie dając przez ca- 
ły czas ani miłości ani pięści, 

Wwaz, 

Wszystko zaš jest tak niewyražne, 
tak jakoš sklecone, že niespodzianie 
wypada'to oiczem się autorom nie šnitd 
Już nie miłość i nie pięść ale tak jak 
na wazach staroitalskich, które wy- 
grzebuje się w ogrodach między róża: 
mi i magnoljami i które zamiast —jak 
spodziewamy się—nśmiechnąć do nas 
słońcowem obliczem Apolla lub - Ju- 
nony straszą nas wykoszlawionem 
linjami maszkary, której na imię fałzs 
i krętactwo. 

Mieczysław Limanowski 
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NORJER G0520D4RCZY ZIEŃ WICHODNICA 
Podatek dochodowy w rolnicfwie 

skonalszą formę podatku — poda 
tek dochodowy, który w miarę 
potrzeb budżetowych z łatwością daje 
się o pewien procent podnieść lub opu 

'« ścić, przy czem unika się skomplikowa 
nei pracy nad wynalezieniem nowych 
źródeł podatkowych, wprowadzających 
komplikacje w życiu ekonomicznem 
kraju. 3 н 

. Stosowanie progresji też uważają 
niektórzy za słuszne, choć w krajach 
o, wysokiej kulturze stosuje się progre- 

‚ się b. umiarkowaną, rozumiejąc, że na 
mierne stawki progresyine prowadzą 
ostatecznie do zaniku wytwórczych sta 
rań: po co mam się wysilać, jeżeli fisk 
mnie wszystko ma zabrać? 

Nasze stawki progresyjne są zabój 

cze o twórców ich można posądzać o 

wszystko, tylko nie o zastanawianie się 

nad tem co: robią. Pamiętam, że za cza 

,_ sów, kdy każdy żebrak był u nas miljo 

| neiem, jeden z banków wykazał 17 mi- 

ljardów dochodu. Izba Skarbowa wy 
mierzyła, zgodnie z tekstem ustawy, 
podatek dochodowy w wysokości 72 
miljardów. Fakt ten dowodzi, że twór 
cy ustawy w swych zapędach iprogre 
syjnych nie raczyli sprawdzić rezulta- 
tów stawek na dochodach większych, 

„zadawalając się przykładem, w którym 
podatek wynosił 90 proc. dochodu. 

Osobiście uważam umiarkowany 
podatek dochodawy za możliwy w kra 
jach o wysokiej kulturze, gdzie rzeczy- 
wiście ludzie mają dochody i gdzie 
ściąganie podatku nie przedstawia trud 
ności ani dla Skarbu ani dla obywateli. 
U mas podatek dochodowy pomimo b. 
wysokich stawek oraz metod ściągania 
i określania go nieraz znajdujących się 
w rozbieżności z elementarną sprawie- 
dliwością, stanowi w  porówna- 
niu z trzy / miljardowym  bud- 
żetem stosunkowo małą sumę, wy 
magając natomiast niepomiernych wy- 
siłków urzędów podatkowych, które 
nie są w stanie czynności swych wypeł 
nić na czas, przez co zaległości wymia 
rów rosną coraz bardziej. 

Kraj, w którym nie więcej jak 2» 
proc. ludności podlega podatkowi do- 
chodowemu nie jest chyba do tego po- 
datku przygotowanym. 

Podatek od dochodu, przez samą 
nazwę swą, zda się wykluczać 

wszelkie inne o nim pojęcie. W rzeczy- 
wistości jednak traktowany jest przez 
urzędy podatkowe jako podatek stały, 
w rodzaju podatku gruntowego lub po- 
datku od nieruchomości a to na podsta 
wie prezumpcji, że dany objekt powi. 
nien dawać określony dochód, wedle 
norm przez urząd ustalonych. 

Stąd wynikają t. zw. „wątpliwo- 
šci“ co do niemal wszystkich zeznań o 
dochodzie, gdyż wykazywany dochód 
nie zgadza się z owemi normami hipo- 
tetycznemi, szczególnie zaś gdy dany 
objekt wykazuje straty zamiast zysków. 

Wielu 'teoretyków uważa za najdo- 

й 

| 
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Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg 
wedle zasad buchalterji, lub wcale ta- 
kowych nie prowadzi, zastosowuje się 
normy urzędowe, choć cyrkularze mi- 
nisterjalne nakazują przyjmowanie nie- 
tylko zapisów książkowych, ale nawet 
prostych notatek. Gdy zaś przedstawia 
ją się księgi buchalteryjn e prawidło- 
wo prowadzone, zawsze wynajdują się 
jakieś przyczyny, które służą do dys- 

/ }ЁЁЩШКЗСЁ przedstawionych rachun- 
w. 
Stąd. bierze początek ogólne mnie- 

manie, że nie idzie urzędom o określe 
nie ścisłe dochodu lub strat, lecz © 
uzyskanie pewnej, zgóry określonej su 
my, podatku dochodowego z danego 
okręgu. 

Szczególnie jaskrawo występuje ten 
gbjaw w stosunku do rolnictwa. 

j . Wszak wobec i każdemu zosobna 
wiadomo, że nasza Wileńszczyzna 
przez szereg lat aż do 1929 roku miała 
stały nieurodzaj i że gospodarstwa ku- 
powały nasiona i chleb, a głód ludno 
ści jaskrawo to zjawisko podkreślał. 
Rząd przychodził z pomocą w postaci 
pożyczek o różnych nazwach (siewne, 
przednówkowe, na zbiór kartofli, żniw 
ne) a społeczeństwo wysyłało zboże i 
kartofle dla głodujących — chyba to 
wystarczy, by nie posądzać płatników 
o ukrywanie dochodów. Deficyt wszy- 
stkich gospodarstw nie ulega wątpliwo 
ści u wszystkich — prócz urzędów 
podatkowych, które nadal mają „wąt- 
pliwości* i wymierzają podatek od 
norm dochodowości, które płatnik we- 
dle nich mieć jest obowiązany. 

Przystąpmy teraz do rozpatrzenia 
stosowania ustawy o podatku dochodo 
wym w rolnictwie. 

Jak wyżej wspomnieliśmy, urząd 
podatkowy wymaga przedstawienia ra 

unkowości prawidłowej z bilansem, 
raz wszelkiemi księgami pomocnicze 

+ Trzebaby trzymać wykwalifikowa- 
nych buchalterów bilansistów w każ- 
dym majątku lub folwarku, a takiego 
buchaltera nie można mieć już chyba 
taniej jak 300 zł. miesięcznie na peł 
nem utrzymaniu. 

Naszą własność rolna średnia i ma- 
„ała t. j. od 50300 ha nietylko nie mo- 
4 JO proliė sobie na taki rozchód, ale 

S c. byłaby szczęśliwa mieć do- 
chód „300 Zł. miesięcznie. Zaledwie pa 
ra większych majątków w  powiecie 
może utrzymać buchaltera. Zwracanie 
się do biur rachunkowych jest tańsze, й gdyż wynosi 200—300 zł. rocznie, 

Prócz opłaty za księgi, przesyłanie mie 

  

sięcznych sprawozdań i jazd dla da- 
wania wyjaśnień w biurze i opłat za 
przyjazd urzędników biura dla przepro 
wadzenia inwentaryzacji. .Prócz tego, 
trzeba aibo samemu jeździć do komisji 
szacunkowej i odwoławczej, jak też do 
urzędu «dla wyjaśnienia „wątpliwości, 
lub też posiłkować się zastępstwem biu 
ra,:co też darmo się nie robi. 

Czy więc rolnik nie mający na opła 
tę podatków gruntowych sejmikowych, 
gminnych i t. d. może jeszcze łożyć 

d tyle na obronę od podatku dochodowe 
go, pomijając to, że sam nie ma z cze- 
go żyć i prowadzić gospodarstwo? 

Mieliśmy w ręku urzędowy papier 
odrzucający jako niezasługującą na 
wiarę rachunkowość biura bo „nie by- 
ło dokumentów stwierdzających przy. 
chód* Na tłomaczenie, że nigdzie ta- 
kich dokumentów być nie może, nastą- 
piła odpowiedź „w bankach są przecie 
ordery przychodowe*(!!!). 

Chciałbym widzieć babę na wsi 
wydającą pokwitowanie i to opłacone 
stemplem, za zapłacenie za kupioną ka 
pustę lub rzeźnika — za kupione ciele. 
Co taki kwit miałby za sens, gdyby go 
dano? 

Przejdźmy teraz do kwestji, czy 
może być prowadzona prawidłowa bu- 
chalterja podwójna w. gospodarstwie 
rolnem? 

(W zasadzie — tak, gdyż teoretycz 
nie przypuścić wszystko można. Prakty 
ka mówi jednak całkiem co innego. 

Sporządzenie bilansu już jest czyn- 
nością wręcz niewykonalną: o ile mo- 
żemy ocenić budynki, inwentarz mar- 
twy i częściowo żywy (co jest b. trud- 
no), o tyle ocena na 1 stycznia płodów 
rolniczych pozostających niezrealizowa 
nych, jest wprost niepodobieństwem. 

Jeżeli mamy dajmy na to, zboże 
omłócone, to wykazuje się remanent, 
który urzęd podatkowy ocenia jako do 
chód, toć to zboże nie należy już wła- 
ściwie do rolnika, a jest tylko depozy- 
tem ordynarjuszy i tych, których kar 
mić gospodarz rok okrągły musi. 

Jeszcze gorzej jest z wymaganiem 

  

urzędu by do bilansu została wprowa- 
dzona wartość zboża w słomie? 

Któż to potrafi ocenić nawet w 
przybliżeniu, szczególnie w gospodar- 
stwach, gdzie zbiór dokonywa się żni- 
wiarkami i gdzie pojęcie „kopa“ czy 
„wóz nie egzystuje jako miernik. Przy 
puśćmy jednak, że jakimś cudem okre- 
Śliliśmy ilość zboża, kartofli i t. d. do- 
kładnie i oceniliśmy część, która gospo 
darzowi pozostaje po odliczeniu nasie- 
nia, ordynarji, karmu i obrotów wedle 
cen targowych, a więc z wyprowadzo 
nego teoretycznego czystego zysku na 
1 stycznia, musimy płacić podatek do- 
chodowy z progresją. 

Obecny rok wykazuje całą absurdal 
ność takiego ujęcia sprawy: na 1 stycz- 
nia cetnar żyta był wart 26 i pół zł., 
lecz go sprzedać nie było można, bo 
albo nie było młócone, albo nikt nie 
kupował. bilans przy tej cenie wyka- 
zał przypuśćmy zysk czysty  wyno- 
szący 2 zł. na centuarze. Obecnie żyto 
sprzedać teoretycznie można po 16 zł. 
(o ile kupią), a więc netto strata wy- 
niesie 8 i pół zł. a rolnik musi zapłacić 
podatek dochodowy od fikcyjnego zy- 
sku. Czyż to nie absurd? 

To samo dzieje się z obrokami, któ 
re figurują w remanencie a są tylko re- 
zerwą konieczną dla karmienia inwen- 
tarza, a więc nie są żadnym dochodem. 

Karm zbożowy dla inwentarza do- 
chodowego, wprowadzony jako rema- 
nent na I stycznia, za który jako „,do- 
chód'* płacić każą podatek, jest non- 
sensem, gdyż utuczona z tego remanen 
tu świnia, figuruje znowu jako dochód 
a więc to samo ziarno dwa razy jest 
podatkiem dochodowym obłożone. 

Komplikowane manipulacje z ra- 
chunkami noszące cechę obrotu wew- 
nętrznego, są nietylko zbyteczne i 
obciążające rolnika ale stanowią olbrzy 
mią pracę dla urzędów, która w rezul 
tacie przynosi ogromną krzywdę rolni- 
kom i zaognia stosunki pomiędzy -nie- 
mi 'a urzędami skarbowemi. 

Stanisław Wańkowicz 

(D. C. N.) 

  

Aresztowanie bandy kasiarzy 
Sprawców ostatnich włamań ujęto w drodze na dworzec | 

PIERWSZE KROKI ŚLEDZTWA. | ‚ 

5 Z chwilą gdy dokonano bezczelnego włamania do skłepu jubilerskiego Perkowskie- 
go i Malinowskiego, władze śledcze zmobikzowały cały swój aparat by za wszelką cenę 

. ujawnić sprawców tego: włamania. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że wszystkie ostatnio 
dokonane napady na kasy i sklepy były dziełem tych samych rąk, na co wskazywał" 
sposób wykonania włamań, identyczne próby zacierania za sobą śladów. 

Policja śledcza znając wszystkich swych klientów, przekonana była że działa tu ban 
da zamiejscowa, lecz wiedząc z praktyki, że występowicze siłą rzeczy będą musieli na- 
wiązać kontakt z miejscowymi przestępctmi roztoczyła nad tymi ostatnimi soisłą 
wację, aresztowując około trzydziestu miejscowych kasiarzy. W rezultacje' udało 

obser. 

się 
stwierdzić, że włamań dokonywują kasiarze warszawscy, których miejscowi kryminališci 
nie zdołali jeszcze poznać. Mając zupełnie pewne wiadomości skąd rabusie przybyli poli- 
cja natychmiast skomunikowała się z Warszawą, a jednocześnie cała brygada wywiadow- 
ców pracowała na mieście. Dzięki tym wywiadom zainicjowanym przez kierownika wydz 
śledczego, udało się stwierdzić, że u dozorcy domu nr. 5 przy ulicy Dąbrowskiego przeby- 
wają jacyś nieznani osobnicy, zachowanie się których daje dużo do myślenia. 

NA TROPIE ZŁOCZYŃCÓW. 

3 Nad mieszkaniem dozorcy, roztoczono jaknajścislejszą obserwacię. Ustalono, że 
wśród nich znajdował się znany 'kryminafista warszawski Leon Szydłowski, aresztowany: 
przed dwoma laty w Wilnie jako podejrzany o wiamanie da sklepu jubilerskiego „,Dja. 
mant“ przy ulicy Wielkiej. 

Agenci wydziału śledczego przez całą środę nie spuszczali z oka kryjówki kasiarzy 
czekając odpowiedniego momentu by ich ująć. Gdy zapadł zmrok posterunki zdwojono, 
Około wieczora, przed odejściem pocłągu do Warszawy, zauważono, że. z mieszkania 
wymienionego dozorcy wyszło trzech osobników z Szydłowskim na czełe, którzy skie- 
rowali się w stronę ulicy Mickiewicza. Wszyscy oni dźwigali dość duże walizki. 

OSACZENI i ARESZTOWANI. 

W momencie, gdy idący za n.m policjanci zauważyli, że nieznajomi chcą jakgdyby 
przywołać taksówkę, momentalnie jch otoczyli, Eiekt był piorunujący, Osaczeni, tak dale- 
ce się stracili, że nie próbowali nawet stawiać jakikolwiek opór, a widząc wymierzone do 
siebie luty rewolwerów, bez siowa sprzeciwu pozwolili zakuć się w kajdanki. 

„Aresztowanych natychmiast przewieziono do wydziału śledczego gdzie w pierwszym 
rzędzie poddano każdego z. nich szczegółowej rewizji osobistej. 

CO ZNALEZIONO PRZY ZATRZYMANYCH? 

Przedewszystkiem przeszifkano ubrania zatrzymanych i znaleziono część biżuterji 
skradzionej w Perkowskiego, jak również większą sumę pieniędzy. Walizy zaś zawierały 

cały arsenał różnych narzędzi kasiarskich, jak naprzykład raki, bory, kilofy, składane ło- 
my i td. któremi rabusie posługiwali się podczas swych występów w Wilnie. Wyniki re. 

wizji udowodniły niezbicie, że udało się ująć tych tak długo poszukiwanych sprawców 
ostatnich włamań. 

TOŻSAMOŚĆ RABUSIÓW. 

Mimo wykrętów aresztowanych kastarzy na podstawie posiadanych fotografij stwier 
dzono, że są to niebezpieczni przestępcy warszawscy ukiwani przez policję woje- 
wództw centralnych: Stanisław Szewczyk, Marjan Piofrówski i już znany Leon Szydłow 
ski, jako przywódca i kierownik całej wyprawy do Wilna 

REWIZJE I DALSZE ARESZTOWANIA. 

Wobec tego, że przy aresztowanych znałeziono tylko część tiżuterji wartości 12— 
15 tysięcy złotych, zaszła potrzeba wszczęcia poszukiwań za resztą zrabowanych u Per- 
kowskiego przedmiotów. 

Przystąpiono więc do szczegółowej rewizi: mieszkania dozorcy przy ulicy Dąbrow 
skiego. Rewizja ta trwała kilka godzin, w trakcie której przeszukano wszystkie złakamarki 
w tej posesji z uwzględnieniem lokalu nieczynnego kinematografu „Słońce”, bowiem za 
chodziło uzasadnione podejrzenie, że kasjarze mieli tam chwilowy przytyłek i skład rzeczy 

Wyniki rewizji dały ten rezułtat, że znaleziono cały szereg przedmiotów, pochodzą- 
cych z poprzednich włamań dokonanych w śródmieściu. 

Gros tych rzeczy było ukryte w mieszkaniu dozorcy, jako zapłata za” udzielone 
schronienie. Natomiast żadnej biżuterji nie zdołano zyałeźć. 

Występnego dozorcę aresztowano, jak również udało się wpaść rza ślad tych, którzy 
udzielali kasiarzom pomocy podczas ich pobytu w Wilnie. M. in. ujęto niejakiego Eljasza 
Bersona, który kilkakrotnie ostrzył, narzędzia kasiarskie. 

Ogółem doaresztowano jeszcze sześć osób pozostających pod śledztwem. 

ARESZTOWANIA NASTĄPIŁY W OSTATNIEP CHWILI. 

Jak się okązuje, kasiarze po udanych występach w naszem mieśbie obawiając się 
zdemaskowania, postanowińi ucięc 
przed udaniem się na dworzec. j 

i aresztowianie ich nastąpiło w ostatniej chwili tuż 

: Aresztowani nie przyznają się do in kryminowanych przestępstw i twierdzą, że 
dopiero przybyli do Wilna zaś znaleziona przy nich biżuterję nabyli przypadkowo na) 

f dworcu. (y) / 
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Samolot sowiecki spadł na nasze feryforium 
Wczoraj w dzień na odcinku granicznym w „okolice Hermanowicz powia- 

tu dziśnieńskiego szybował samolot o barwach sowieckich Nr. 489 W pewnym 
momencie samolot skręcił nagle w bok w kierunku naszej granicy i począł 
gwałtownie (opadać. 

Wysiłki iotnika uniknięcia katastrofy spełzły na niczem i aeroplan opadł 
na grunta należące do majątku Ludwinowo. : 

W chwili gdy na miejsce katastrofy przybyły władze cały samolot był w 
płomieniach i spłonął doszczętnie: Natomiast obaj lotnicy wyszli z katastrofy 
bez szwanku i zostali internowani do czasu wyświetlenia faktycznego celu zna. 
lezienia się na naszem terytorjum. Twierdzą oni że wypadek  uastąpił wskutek 
defektu motoru który nagle odmówił posłuszeństwa. 

KRO 
PIĄTEK 
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Katarzyny 

Spostrzeżenia Zażładu Meteorologji 
U.S b. w Wilnie 

z dnia 20 — III. 1930 r. 

| wo 

Wschód sł. g.5 m. 39 

Zachód sł. g. 5 m. 49 

  

Cišnienie 
średnie w mm 

Temperatura 
edia 

Temperatura najwyższa: -|- 99C. 

Temperatura najniższa: -p 19C. 
7 

x 

Wiatr 
prźeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost; 

Uwagi: pochmurno, wieczorem deszcz. 

kb, уу 

  

URZEDOWA 

— (y) Audjencje u p. wojewody. P. wo 
jewoda przyjął delegację  chrześcijańskiego 
związku szewców pp. Piętko, Miechowicza, 
Ą ramowicza i w związku z tem odbył kon 
ferencję z okręgowym inspektorem pracy p. 
Leszczyńskim. 

— (y) Białoruski komitet prawosławny 
u p. wój . W dniu wczorajszym złożył 
p. wojewodzie wizytę nowoukonstytuowany 
białoruski komitet prawosławny w osobach 
pp. Wiernikowskiego, Bildziukiewicza i So- 
roki. 

— (y) Depesze gratula cyjne z powodu 
imienin Marszałka Pilsudskiego. Na ręce p. 
wojewody wileńskiego zostały nadesłane de- 
pesze gratula cyjne z powodu jmienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego ze wszystkich po 
wiatów województwa z wyrazami hołdu, 
czci i oddania. Oprócz tego nadeszła depe- 
sza od zjazdu wójtów, burmistrzów oraz pi- 
Sarzy gmin i magistratów pow. mołodeczań 
skiego. Na ręce p. wicewojewody, który był 
obecny w jmieniu wejewody na uroczystej 
akademji kolejowej zostało złożone . pismo 
treści następującej: 

„Panie wojewodo? 
Wśród licznych życzeń jakie Pan Woje- 

woda będzie przesyłał Panu Marszałkowi 
Piłsudskiemu z okazji Jego Imienin od ziemi 
Wileńskiej, prosimy Pana, aby. - raczył. i od 
nas kolejarzy wileńskich złożyć nasze z głę 
bi serca płynące życzenia, aby _Marszaiek 
Piłsudski jak najdłużej przewodził " całemu 
Narodowi Polskiemu, oraz aby raczył w 
imieniu kolejarzy wileńskich przesłać wyra” 
zy czci ; hołdu i zapewnienia, że Pan Mar- 
szałek na kolejarza wileńskiego zawsze li- 
czyć może, że kolejarz wileński Pana Mare 
szałka nigdy nie zawiedzie i wiernie spełni 
wszelkie lego rozkazy”. K. Falkowski 

yrektor Okr. Dyr. Kolei Państw. 

— (y) Nowy tryb legafiźgacji statutów no 
jących organizacyj. Ze starostwa 

Grodzkiego dowiadujemy się, że przy skła- 
daniu podań o zarejestrowanie statutów no- 
wopowstających organizacyj, autentyczność 
podpisów oraz zdolność do działań  praw- 
nych członków założycieli winna być stwier 
dzona nie na jednym z przedłożonych. egzem 
plarzy statutu, lecz na podaniu. W. ten bo- 
wiem sposób petenci unikną poniesienia. do- 
datkowych kosztów o ile statut będzie podle 
gał przerydagowaniu. 

  

WOJSKOWA. 

— (y) Dekoracje i przeniesienia w woj- 
sku. Rozporządzeniem pana Prezydenta, za 
zasługi na polu organizacji i wyszkolenia woi 
ska odznaczeni zostali: złotym krzyżem zasłu 
gi gen. gen.: inż. Leon Berbecki, Edward 
Rydz Smigły, płk. Czesław  Kozierowski, 
ppłk. Konstanty Drucki  Lubecki, dyrektor 
nauk C.S.K., ppłk. Kazimierz Duchnowski. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
w jednym z najbliższych numerów „Dzienni 
ka Personalnego" ukaże się szereg przenie 
sień a m. in. dotychczasowy dowódca 13 p. 
uł. płk. Adam Korytowski obejmuje dowódz 
two brygady kawalerji — Równe. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Studjum katolicko społeczne. Trzeci 
z kołei referat z cyklu ,Studjum Katolicko - 
społeczne”, na temat „Obowiązki świeckich 
wobec zadania Kościoła Katolickiego* wy 
głosi pan profesor dr. Franciszek Bossowski 
w niedzielę dnia 23 marca rb. o godz. 1 po 
południu w dużej sali Chrześcijańskiego Do- 
mt Ludowego przy ul.. Metropolitalnej 1. 
"Wstęp dla inteligencji wolny, 

— Ogólne zebranie członków Sekcji Bu 
dowianej Związku Przemysłowców Polskich 
w Wilnie odbędzie się 24 marca rb. o godz. 
19 w lokalu Związku (Hotel Europejski 

Porządek dzienny: 1) sprawy finanso- 
we sekcji, 2) ustosunkowanie się sekcji do 
urzędów, 3) sposób zorganizowania przemy 
słowców budowlanych z, województw: Bia 
łostockiego, Nowogródzkiego i Poleskiego, 
4) sprawozdanie o zjezdzie, 5) referat inż. 
Dudzińskiego, 6) Wolne wnioski. 

W. razie niedojścia zebrania do skutku o 
godz. 19 z racji braku quorum następne ze- 
branie odbędzie się tegoż dnia o godz. 20 
przy wszelkiej ilości obecnych. 

— (k) Zebranie organizacyj katolickich. 
Dnia 23 marca o godz. 6.30 w sali parafjal 
nej Świętojańskiej odbędzie się odczyt 
przezroczami p.t. „skutki alkoholu", Wstęp 
wolny dla dorosłych, szczególnie zalecanem 
jest, aby rodzice przybyli. 

KOMUNIKATY. 

— Z lzby przemysłowothandlowej w 
Wilnie. Według posiadanych przez Izbę jnfor 
macyj pożądany i.opłacalny jest eksport rę- 
kawiczek do Rumunii. 

Osoby zainteresowane o szczegółach mo 
gą się dowiedzieć w lokału biura Izby, ul. 
Trocka 3. 

dzba jest w posiadaniu adresów firm 
włoskich, przerabiających żołądki ; kiszki. 

W Atenach, na stanowisko delegata pol 
skiego dla Bliskiego Wschodu desygnowany 
został p. Antoni Wernicki. Celem zapoznania 
się z postulatami ster gospodarczych, zainte 
resowanych eksportem do Lewantu, jakoteż 
udzielenia im bliższych informacyj w tej spra 
wie, p. delegat przyjmuje 

    

z” 

interesantów  wki społecznej, 

  

NIKA 
Warszawie od dn. 17 do 27 b. m. w biurze 
Państwowego Instytutu Eksportowego, pokój 
Nr. 361 — Warszawa, Elektoralna 2. 

— (k) Kursa dla Zarządów SMP. Dnia 
21 i 22 marca odbędzie w Sołach kurs dla 
zarządów SMP Soły, Żuprany, Gudogaje, 
Dokurniszki, Ostrowiec Wil., Śzutowicze, 

SMP, w którego miejscowości kurs 
odbywa winno wziąć gremjalnie udział. 

Z innych SMP mają przybyć zarządy, 
prezes, sekretarz i skarbnik, zaopatrzeni w 
sprawozdania z działalności w swoich sto- 
warzyszeniach. 

RÓŻNE 

— (0) Wymiana banknotów 2 złotowych. 
Jak wiadomo, bilety zdawkowe 2 zlotowe 
i 5-cio złotowe z datą 1 maja 1925 roku u 
traciły swą wartość jako prawn środek 
płatniczy od dnia 30 czerwca 1929 r. i o» 
becnie wymieniane są przez oddziały Banku 
Polskiego. 

Termin wymiany tych biletów przez Bank 
Polski ustalony został dla biletów 5 złotc- 
wych do dnia 30 czerwca 1931 roku, zaś dla 
biletów 2 złotowych do dnia 31 marca 1930 
roku. Po tym terminie bilety niewymienione 
tracą swą wartość. 

— Ostrzeżenie Kurji Metropolital- 
nej przed „łańcuchem szczęścia”. 
Mniej więcej od dwuch, może trzech tygod 
ni, Wilno zalewa istna powódź jakichś „łańcu 
chów szczęścia*. Szczególnie rozpowszech- 
niany jest rzekomo puszczony przez pewnego 
pułkownika artylerjj ameryk. Tego rodzaju 
„listy“ — to istna piaga, z radością przeto 
witamy komunikat Kurji Metropolitalnej, któ 
ry mówi co następuje: 

W ostatnich czasach znowu zaczę 
ły rozchodzić się różne „łańcuchy szczę 
ścia” bądź też modlitwy cudowne* z 
obowiązkiem by osoba, która je otrzy 
mała pod karą nieszczęścia rozesłała 
od siebe kilku lub kilkunastu innym o” 
sobom. 

Kurja ostrzega że są to najzwyklej- 
sze oszustwa i zabobony, obliczone tyl 
ko na ciemnotę i nieuświadomienie. 

Wszystkie tego rodzaju modl itwy 
i inne łańcuchy szczęścia należy nisz- 
czyć a nieświadomych pouczać. 

— (y) Obowiązek miast walczyć z cho. 
robami weqerycznemi. Departament służby 
zdrowia min. spr. wewn. opracował projekt 
ustawy o zwalczaniu chorób wenerycznych. 

Ustawą ta nakłada na miasto obowiązek 
utrzymywania przychodni wenerycznych, u- 
rządzenia w szpitalach oddziałów dla wenery- 
cznie chorych, opieki nad niemi t.p. 

Związkom komunalnym nieposiadającym 
na to środków finansowych udzielone będą 
specjalne subwencje rządowe. 

prowadzenie w życie tego projektu przy 
czyni się niewątpliwie do częściowego choć 
by zwalczania tej strasznej klęski społecznej. 

— (y) Księgi zażaleń w urzędach pocz 
towych. jak nas informują Ministerstwo 
poczt i telegrafów zarządziło zaprowadzenie 
ksiąg zażaleń we wszystkich urzędach i agen 
cjach pocztowo-telegraficznych. 

W lokalach urzędów wywieszone będą 
napisy, wskazujące gdzie książka znajduje 
się. Interesantowi musi ona być okazana na 
każde żądanie. 

się 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie . 
przedstawienie sztuki „Broadway”. Dziś je- 
dno z ostatnich przedstawień sensacyjnej a- 
merykańskiej sztuki „Broadway* która cis- 
szy się olbrzymiem powodzeniem dzięki do 
skonałej grze całego zespołu oraz malowni 
czej bogatej wystawie. Pod reżyserją R. Wa 
silewskiego dobiegają końca próby z ostat 
niej nowości scen europejskich, głośnej sztu 
ki wojennej L. Franka „Karol i Anna“. 

‚ — Teatr miejski w Lutni. , „Miłość czy 
pięść” komedja polska Fijałkowskiego i Du 
nin Markiewicza, która zdobyła. wielki roz 
głos i cieszy się nadzwyczajnem powodze 
niem grana będzie dziś i jutro. Akcja tej sztu 
ki odžwierciadla z całą dokładnością życie w. 
dworze polskim na Kresach Wschodnich. 
Główną rolę dr. Butryma kreuje niezrówna 
nie dyr. Zylwerowicz. 

larne przedstawienie dla wszyst 
kich. Dyrekcja teatrów w porozumieniu z 
magistratem organizuje w poniedziałek naj 
bliższy 24 bm. przedstawienie wieczorne po 
cenach najniższych od 25 groszy do 80 gr. 
(1 rząd parteru). Widowiska tego typu prze 
znaczone są dla niezamożnej łudności mia 
sta nie mogącej uczęszczać na przedstawie 
nia normalne. Wystawiona zostanie w dniu 
tym niesmiertelna komedja A. Fredry „Doży 
wocie* w wykonaniu wybitniejszych sił ze- 
społu.. Słowo wstępne wygłosi dyr. Zelwero- 
wicz. Bilety w kasie zamawiań. 

— Przedstawienia popołudniowe. W nic- 
dzielę nadchodzącą odbędą się przedstawie 
nia popołudniowe po cenach zniżonych w te 
atrach miejskich. W teatrze na Pohułance 
wystawiona zostanie opera narodowa „Kra 
kowiacy i górale" w teatrze Lutnia pełna fi 
neżyjnego humoru komedja francuska „Gdy 
bym chciała” w obsadzie premjerowej. 

‚ — Claudio Arrau w Wilnie. Znakomity 
pianista Claudio Arrau wystąpi w Wilnie 
raz jeden we wtorek 25 bm. w sali teatru 
na Pohulance. Koncert ten wywołał niebywa 
łe zainteresowanie z względu na sławę tego 
wirtuoza. Bilety nabywać można w kasie te 
atru Lutnia od 11 — 9 w. 

CO GRAJA W KINACH? 
Ognisko — Cyrk Royal. 
Kino miejskie — Gwiazda morza. 
Piccadiliy — Żywy trup: 
Hollywood — Największa ofiara kobiety. 
Światowid — Noc w New Jorku. 
Heljos — Dzika miłość. 
Lux — Szatąn w jedwabiachą 

и Wanda — Ciernista droga uczciwel ko- 
у 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cze 
sie od 19 do 20 bm. do godziny 9 rano za- 
notowano w Wilnie xóżnych wypadków o 
gółem 25. W tej liczbie było: kradzi 
zakłóceń spokoji publicznego i nadużycia 
koholu 11, przekroczeń administracyjnych 5, 

— (c) Padł z wycieńczenia. Wczoraj w 
dzień koło kościoła Św. Katarzyny upadł: ja 
kiś człowiek. Do zemdlonego wezwano le- 
karza, który stwierdził że nieznajomy za 
słabł w. skutek wycieńczenia. Po doprowadze 
niu do przytomności skierowano go do opie 

  

   

  

   

   

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

O przyszły hulwac wileński 
Chcę pokusić się o poruszenie sprawy, 

która, rozumiem to dobrze, nie jest dla Wilna 
naszego zagadnieniem chleba powszedniego, 
ale która niewątpliwie ma dla niego znacze» 
se duže, a stanowi obecnie w nim powažną 
ukę. 

Nie chcę mówić prosto z mostu o co 
chodzi, bo wiem że ten sposób nie da wyo- 
brażni mego czytelnika tego efektu, na któ 
rym mi zależy. Zrobię to inną drogą — dro 
gą porównań. 

Wiemy wszyscy dobrze, czem są Aleje 
Ujazdowskie dła Warszawy łub Planty dia 
Krakowa, Są to arterje uliczne przeznaczone 
dla spacerów. 

Mieszczuch warszawski, po całodziennej 
pracy, chce sobie odetchnąć t. zw. świeżem 
powietrzem, — lubi to. Jeśli ma trochę grosi 
wa, jeśli może sobie na to pozwolić, bierze 
samochód, nie samochód — to dorożkę i 
pędzi w Aleje. 

Jeśli ma w kieszeni pustki, to czyż mu 
to przeszkadza odbyć spacer pieszy od Pla- 
cu Trzech Krzyży do Belwederu i z powro 
tem? 

Teraz pytam się: gdzie w Wilnie zna- 
leźć można ulicę, na którą możnaby dla za» 
znania świeżego powietrza pójść lub poje- 
chać? 

Wiem dobrze, że w tej chwili, wielu z 
Państwa, którzy łaskawi jesteście czytać nia 
niejsze, na myśł przychodzi Antokol. I słusz 
nie, jeśli dokądś wilnianin, na wypoczynek, 
wyrywać się ma, to tylko na. Antokol. 

Chodzi jednak tutaj o rzecz inną, miane 
wicie, czy obecna t..zw. ulica Kościuszki i 
dalej Antokolska z ich brukami, z ich autobu 
sami i td. j t.d., odpowiadają temu typowi 
ulicy, na którym zależy, który tak wspaniale 
reprezentuje Planty Krakowskie, nie mówiąc 
już o Alejach stolicy? 

Otóż mnie osobiście wydaje się, że nie. 
Głównej a į Antokola trudno nazwać bul 
warem, a tutaj o bulwar właśnie chodzi. 

l aż dziwnem się wydaje, że Wilno, mia 
sto o przepięknem położeniu, 0  małowni- 
„czych okolicach nic podobnego nie ma. А 
przecież, ostatecznie, możnaby o tem pomy 
šleč, możnaby się tem zająć, już jeśli nie w 
imię wygody i przyjemności mieszkańców, to 
w imię walorów reprezentacyjnych tej kon- / 
cepcji. 

Uderzam umyślnie w akord reprezenta- 
cyjności zdając sobie sprawę jak wielką w 
Wilnie, do tego właśnie momentu, przywiązu 
je się wagę. 1 

W sprawie bulwarów wileńskich mam 
pewien konkretny projekt, o którego autor- 
stwo bynajmniej zresztą nie kuszę się. Shcę 
tylko przypomnie o czemś, co kilka lat temu 
leżało już na stole w naszym Magistracie. 

Oto, za prezydentury jeszcze p. Witolda 
nia wielkiego bulwaru, który stanowiąc prze 
Bańkowskiego istniał ponoć projekt stworze 
dłużenie ulicy Zygmuntowskiej i odcinka ul. 
Kościuszki do więzienia wojskowego (biegły 
brzegiem Wilji aż do ul. Promowej (obecny 
przystanek statków) na Pośpieszce. > 

` 

«Dziś jest ostatni moment do wznowie„ 
nia tego projektu, bowiem, jak wiemy, zimą 
tego roku oddany został miastu, zbudowany 
przez wojsko most na Wilji na Antokolu. 

Most ten, w obecnej chwili jest o Ayle 
niezdatny jeszcze do użytku, dla ruchu ko- 
łowego, że brak mu od strony Antokola wła 
śnie, nasypu dojazdowego. 

iMagistrat ma ten nasyp zrobić i zrobi te 
niewątpliwie w tym roku. 

Jeżeli, tworząc wysoki, na kilkanaście 
metrów nasyp, nie zbuduje się choćby jednej 
arkady dla przyszłego, dołem w tem miejscu 
idącego bulwaru nadwiłejskiego, to projekt 
dotyczący go, ze względu choćby na następ 
ne znaczne koszty, raz na zawsze pogrzeba 
ny zostanie. 

Pozatem jest jeszcze jeden powód, któ 
ry mnie skłonił do. poruszenia niniejszej spra: 
wy dzisiaj. Powodem tym są pogłoski o tem, 
że odnośne czynniki rządowe opracowują 
projekt regulacji Wilji. Wydaje mi się, że w 
projekcie tym winna być również uwzględnie 
ną koncepcja bulwaru. ' я 

Czy ta, wznowiona obecnie przezemnic 
dawna sprawa nastręczy dużo trudności przy 
realizacji? 

Nie jestem technikiem, ale o ile mi sądzić 
„po laicku można, niewiele. Brzeg antokolski 
Wilji jest brzegiem niskim, stąd regulacja 
rzeki obejmie go niewątpliwie w pierwszym 
rzędzie. ч 

Myślę, że regulacja ta, sama przez się: 
stworzy miejsce dla wytyczenia nowej ulicy. 
Przypuszczam, że należy też brać w pewnej 
mierze pod uwagę i konieczność wykupu nie 
wielkich terenów, ale nie jest to całkiem pew 
me i zależy od planu regulacyjnego Wilji. 

Co Wilno zyskałoby ną założeniu bulwa- 
„u nadwilejskiego, wyjaśniać nie warto. Jest 
to rzecz tak oczywista i tak omówień nie 
wymagająca, że już pisać o tem nie będę. 
Nadmienię tylko, że stworzylibyśmy coś od- 
powiadającego bulwarom innych wielkich 
miast polskich, a to coś mogłoby nawet, 
swym urokiem przyćmić urok tamtych tere- 
nów spacerowych. Mik. 

Wabnżeństem ma spokój dozy E. p. 
- _ Jórfa Montwiłła 

We czwartek dnia 20 bm. marca stara- 
niem Zarządu Towarzystwa Popierania Pra- 

cy Społecznej, w Bazylice Wileńskiej odpra- 
wione zostało nabożeństwo żałobne za spo. 
kój duszy znanego działacza społecznego i 

filantropa śp. Józefa Montwilła. Mszę św. ce 

lebrowai JE ks. biskup Michalkiewicz, pienia 

religijne wykonał chór „Lutni* pod batutą 

p. Jana Leśniewskiego. Na nabożeństwie 

obecni byli: w zastępstwie wojewody — sta 

rosta grodzki p. lszora, prezydent miasta p, „- 

Folejewski, zarządy banków  Wilefskich 

Ziemskiego i Handlowego z pp. K. Świątec- 
kim i S. Bochwicem na czele, prese Gięcze 

wicz, zastępca prezesa towarzystwa przyja 

ciół nauk p. Brensztejn, zarząd towarzyst-' 

wa popierania pracy społecznej, szkoła por 

wszechna im. Montwiłła, zarząd Stowarzya 

szenia sług św. Zyty, kilka ochron z przełóż 

żonemi na czele, oraz część społeczeństwa 

wileńskiego, które przybyło by się pomodlić 

za duszę zmarłego. 
i 

2 SZERZSZEEWOCAÓZNEROW KBE OST 

— (c) Zatrucie się, „Przy niewyjaśnio 17 
nych okolicznościach ułegła zatruciu jakąś 
trucizną 20 letnia Szula Rabinowicz z zawo 
du 'manikiurzystka zamieszkała przy ulicy 
Niemieckiej 8. 

- Do zatrutej wezwano Pogotowie Ratunko 
we 1 po udzieleniu pierwszej pomocy od 
wieziono do szpitala żydowskiego. 

— (c) Uparta oj Przed dwo 
mama dniami usilowala odebrač sobie žyciė 
e letnia: Fejga Pęm'el, zamieszkała przy ul. 
zpitalnej 8. Wypadek w czas zauważono, 

wskutek czego Pexsel zdołała przyjąć tylko 
niewielką dozę trucizny. Wczoraj. usiłowała. 
ona poraz. drugi popełnić samobójstwo przy 
pomocy, jodyny. W ostatniej chwili truciznę 
z rąk Penzel wytrącono i uniemożliwiono 
tem samem zamach. Powodem który skłania | 
ją do tak rozpaczliwych kroków jest niechęć 

i wy Žv    

    
     
      



Z SĄDÓW 
GORLIWY GOSPODARZ. 

Dobrze jest być gościnnym nie należy je 
dinak przesadzać gdyż można dojść do ab- 
surdu. Oto przykład, kiedy zbytnia gošcin- 
uość pana domu doprowadziła do nieszczę - 
ścia. 

K. Pichomow zamożny mieszkaniec wsi 
- Malkowszczyzna pow. brasławskiego spotkał 

się z kilku znajomymi w miasteczku. Wypito 
puteleczkę „oczyszczonej į ruszono Zz po- 
wrotem do domu. W Malkowszczyžnie Pi- 
chomow zaprosił całą kompanję do swego 
domu. Łibacja zaciągnęła się, a kiedy goś- 
cie postanowili wyjeżdżać gospodarz 

| wszczął awanturę. Ani rusz nie chciał ich 
 -« puś cić, zachęcając do dalszego picia. Część 

tości pozostała, a tylko Prokop  Zubkow 
wyszedł na dziedziniec, jak twierdził,, za- 
przędz konia. Kiedy Zubkow wrócił do izby 
Pichomow rzucił się do niego i uderzył kilka 

"razy siekierą zabijając na miejscu. 
__ Po dokonaniu tego sam udał się na poste 
'unek policji gdzie zameldował o wszyst- 
kiem. Motywował swój postępek, tem, že 

_ Zubkow chciał go zabić i dlatego wyszedł z 
chałupy aby poszukać siekiery. Bojąc się 

_ smierci sam pierwszy rzucił się na Zubkowa. 
Dochodzenie policyjne nadało sprawie in 

_ ny obrót. Okazało się, że Pichomow czuł 
" nienawiść do swej ofiary gdyż podejrzewał 

go o stosunek miłośny z żoną; cała libacja 
. została zorganizowana dla zamaskowania po 

_" wodów zabójstwa. 
: Sad przychylił się do tej koncepcji i ska- 

zał Pichomowa na 10 lat ciężkiego więzienia 
zaliczając, mu 6 miesięcy aresztu prewencyj- 

nego (y). 
- 

„ PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO+ 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

      

i 

Rejestr Handlowy 

RADJO 

Wilno, dnia 21 marca 1930 r. 
11.55—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka popularna w wyk. 

ork. Polskiego Radja. fort. f. A. Dygas w 
Poznaniu 1. Rossini — uwertura ;,„Ziodziej- 
ska uroczka* 2. Puccini — fant. z op. „Cy 
ganerja“. 3, Sinding — „Szmery wiosny” 
4. Schumann — „Marzenie* 5. Scharwenka 
— Mazurek. 

13.10—13.20: Komunikat meteorologicz 
nyny z Warszawy. 

15—15.20: Tr. z Warszawy odczyt dla 
maturzystów „Rzym starożytny" (prof. Ja- 

kubowski). ! 
16.10—16.15: Program dzienny. 

16.15—17: Muzyka popularna z 
„Polonja“ w Wilnie. 

17—17.15: Kom. L.O.P.P. 
17.15—17:40: „Kronika życia młodzieży** 

prow. Wróżka Dzieciolubka. 
17.45—18.45: Polskie piosenki  żołnier- 

skie St. Niewiadomskiego w wyk. Bronisła 
wy Korwin+Krukowskiej (sopran): I. cz. 
Panna i żołnierz, 2. Pytasz moja miła, 3. 
Werbunek, 4. Jadą ułany, 5. W krwawem 
polu. Il część: 1. Za Niemen, 2. Prośba pie- 
chura, 3. Na wojnę, 4. Zakochałem ci się, 
5. Ksiądz mi zakazował. 

18.45—19.15: Audycja poetycka. Zradjo 
fonizowane utwory Aleksandra Modzelewskie 
go i Władysława Sebyły. Režyserja Tadeu 
sza Byrskiego, wyk. Zesp. Dramatyczny Roz- 
głośni Wileńskiej. 

19.15—19.40: „Skrzynka pocztowa Nr. 
107'* odpowiedzi na listy słuchaczy wygł. Wi 
told Hulewicz, dyrektor programowy Polsk. 
Radja w Wilnie. 

19.40—20.5: Program na sobotę, sygnał 
czasu i rozmaitości. 

20.5—23: Transm. z Warszawy poga- 
danka muzyczna, koncert symfoniczny Zz 
udziałem A. Hoena i(fort.) i komunikaty. 

23—24: Muzyka lekka z kina „Holiy- 
wood* w Wilnie. 

rest. 

tamże. 

5 т @ 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 20. 3. 1930 r. 

Wałuty i dewizy. 

Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88. Belgja 
124,34 — 124,65 — 124,03. Hiszpanja 111,65 
— 111,90 — 11,40. Holandja 357,75 
358,65 — 356,85. Kopenhaga 238,80 
239,40 — 238,208Londyn 43,37 — 43,48 — 
43,27. Nowy Jork 8,907 — 8,927 — 8,887. 
Paryż 34,90 34,99 — 34,81. Praga 26,43— 
26,493 — 26,37. Szwajcarja 172,63 — 173,06 
— 172,20. Stokholm 239,65 — 240,25 — 
239,05. Wiedeń 126,70 — 126,01 — 125,39 
Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. Berlin w 
obr. pryw. 212,81. 

Papiery procentowe: 

(Pożyczka inwestycyjna 126 — 125. Prem 
jowa dolarowa 74,50 — 74,75, 5 proc. kon 
wersyjna 54. 5 proc. kolejowa 50,50. 8 proc. 
L. Z. Banku Gosp. Krajowego 94. Te same 
7 proc. 83,25. 42 proc. L. Z. ziemskie 53,50 
— 53,75. 44 proc. warszawskie 54. 5 proc. 
warszawskie 57,25 — 57. 8 proc. warszaw- 
skie 76 — 75,50 — 75,75. 8 proc. Łodzi 
67,50. » 

Akcje: 

Bank Polski 168 — 167. Przemysłowy 
we Lwowie 105. Zw. Spółek Zarobk. 78.50. 
Chodorów 137. Cukier 27. Węgiel 54. Ostro» 
I serja B — 54. Starachowicze 21 — 
21,5 , 

аВАЛЬ 
PTA 

  

11476. 1. A. Firma: „Czesler Rubin". Siedziba w Wasilisz 
kach, pow. Szczuczyńskiego. Przedmiot — sklep towarów kolo 
njalnych i zegarmistrzowskich. Właściciel — Czesler Rubin, zam. 

3719 — VI 

11477. I. A. Firma: „Dlugin Gita“. Siedziba w Dziśnie, 
"DO REJESTRU HANDLOWEGO SADU OKREGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

Dział A w dniu 4. 1930 r. 
11479. I. A. „Flejszer Morduch* w Dziśnie, pl. Rynkowy 

7. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1884 rokt. Właściciel — Flej 
szer Morduch, zam. w Dziśnie, ul. Kasowa 33. 3722 — VI 

11480. I. A. „Florjanowicz Jan“ w Woložynie, Rynek 29. 
__ Sklep win i wódek. Właściciel — Florjanowicz Jan, zam. tamże. 

Ka -- 28723 —= М 

11481 |. A. „Gringold Abram i Rubilnik Szmujło”. Spółka 
| __ została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 3724 — VI 

BOWIE eż w dniu 5.1 1930 roku. 
11482. I. A. „Obuchowski Abram" w Wilnie, ul. Wileńska 

"20. Pończoszarnia — sklep. Firma istnieje od 1930 roku. Wła 
“ ciciel — Obuchowski Abram, zam. tamże. 3725 — VI 

je 

i T 11483. I. A. „Ferder Mowsza” w Głębokiem, ul. Handlo 

|. wa 33. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 

Ferder Mowsza, zam. w Głębokiem, zauł. Łomżyński 5. 3726—VI 

11484. I. A. „Felgielman Ita* w Giębokiem, ul. Handlowa 

5. Sklep obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — Fėj. 

ielman Ita, zam. tamže. 3727 — VI a 
©' 

11485. I. A. „Koźlinier Mojżesz* w Prozorokach, pow. 
| Dziśnieńskiego. Sklep artykułów spożywczych i innych. Firma 

"_ istnieje od 1929 roku, Właściciel — Koźlinier Mojżesz, zam. tam 

że. 3728 — „VI 

11486. I. A. „Lewitan Gita* w Głębokiem, ul. Krakowska 

l. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

Lewitan Gita, zam. tamże. 3729 — VI 

11487. |. A. „Marcewicz Anna* w Lidzie, ul. Suwalska 

101. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 

Marcewicz Anna, zam. tamże. 3730 — VI 

        

    
   

    

у ‚ w dniu 5.11 1930 roku. : 

е 11471. I.-A. Firma: „Bojarski Morduch“. Siedziba w Li- 

| dzie, ul. Zamkowa 8. Przedmiot — piwiarnia. Firma istnieje od 

1028 roku. Właściciel Bojarski Morduch, zam. timże. 3714—VI 
   

    

    

    

  

с 11472. I. A. Firma: „Buzgan Abram“. Siedziba w Lidzie, 

_ Rynek 12. Przedrniot — piwiarnia ze sprzedażą wyrobów tyto- 

- miowych i jadłodajnia. Firma istnieje od 1928 aa Z CE 

Bużgan Abram, zam. tam.e 

7 11473. |. A. Firma: „Berszczańska Tema". Siedziba w 
Nowym Dworze, pow. Szczuczyńskiego. Przedmiot — sprzedaż 

towarów galanteryjnych i spożywczych. Firma istnieje od 1922 

roku. Właściciel — Berszczańska Tema, zam, tamże. 3716 — VI 

IM 11474. I. A Ei „Bobrowski Mowsza“. Siedziba w 

- Zabłociu, pow. Lidzkiego. Przedmiot — piwiarnia. Firma istnieje 

od 1929 róku. Właściciel Bobrowski Mowsza, CY 

ul. Piłsudskiego 10. Przedmiot — sklep spożywczy i innych 
towarów. Firma istnieje od 1909 roku. Właścicieł Dlugin Gita, 
zam. tamże. ° 3720 — VI 

| 11478. |. A. Firma: „Dwilańska Ctiana". Siedziba w LL. 
dzie, Rynek 99. Przedmiot sklep żelaza. Firma istnieje od 1924 
roku. Właścicieł Dwilańska Chana, zam. tamże. 3721 — VI 

. mai > a о, 
1146. I. A. „Guslawski Dionizy“ w Lidzie, ul. Wyzwole- 

nia 52. Piwiarnia z RENI papierosów i cygar. Fir 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Gusławski Dionizy, zam. 
tamże. 3674 — VI. 

11497. I. A. „Hajduk Jan“ we wsi Skargi, gm. i pów. Szczu 
czyńskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ścicieł — Hajduk Jan, zam. tamże. 3674—VI. 

— 11408. |. A. „Jezierska Chasia" w Lidzie, ul. Suwalska 107. 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — 
Jezierska Chasia, zam. tamże. 3675 — VI. 

11480. I. A. „Izraelewicz Chasia" w Lidzie, Rynek 5. Sprze- 
daż towarów spożywczych i żelaznych. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Izraelewicz Chasia, zam. tamże. 

3676 — VI. 

_ 11500. I. A. „Ki wielewicz Nachama“ w Lipniszkach, p. Li 
dzkiego. Piwiarnia. Firma jstnieje od 1928 roku. Właściciel — 
Kiwielewicz Nachama, zam. tamże. 3677 — VI. 

OGŁOSZENIE. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 

13.XI 29 r. pod Nr. 166 wciągnięto wpis dodatkowy: 
R. H. Sp. VI — 166. „Spółdzielczy Bank dla Handlu i 

Rzemiosł z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie”. 
Pełnomocnikiem Banku z prawem do prowadzenia 

wszystkich spraw Banku i podpisywania 'wszelkich dokumentów 
łącznie z jednym członkiem zarządu został Wincenty Rakowski, 
zamų w Wilnie, ul. Mickiewicza 7. 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 
17,XII 1930 r. pod Nr. 113 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. I! — 113 „Spółdzielnia mieszkaniowa pierwsze 
go Koła Pracowników inteligentnych w Wilnie z odpowiedział 
nością udziałami”. 

Na likwidatorów wyznaczono zam. w Wilnie: Aleksandra 
Luboińskiego — przy zauł. Portowym 3 — I, i Kazimierza Do= 
mańskiego — przy ul. Wiłkomierskiej 3—10. Na mocy decyzji 
Sądu Okręgowego w Wilnie, Wydziału Rejestru Handlowego z 
dnia 13 kwietnia 1929 r. zarządzono likwidację Spółdzielni i wy 
znaczono likwidatorów. Wpis z urzędu. . 3673—VI 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 
14.XI 1929 r. pod Ny. 569 wciągnięto wpis dodatkowy: 
R. H. Sp. II. — 569. „Spółdzielnia Osadników Wojskowych 

Pogranicze z odpowiedzialnością udziałami w Dubrowie*, 

wo 

R 
й 
B 

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNA 

„Pierosza parogo-mechaniczna pralnia bielizny” 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie, 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialaym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery- 

entrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy). tel. 14-72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu. 

  

  

Szeregowych, Policji Państwowej. 

  

KINO-TEATR 
„MOLbŁYWOGD* 
Mickiewicza 22, 

Dziśl Najciekawszy przebój obecnego sezonu 

ABEŁ 
Wielki dramat życiowy reżyserii 

Edwarda H. Grlfifha, 

W roli š i i 
asi Rod la Rocque i Sue Garol žiai EST 1025 «. 
  

  

Od dnia 21 do 24 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA „Damski pieszczoszek* 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: LEW CODY i AILECH PRINGLE. Nad program: 

ul. Ostrobramska 5, „BOBUŚ BOKSEREM* Komedja w 3 aktach. Kasa czynna od godz. $ m. 30. Początek seansów 
od godz. 4-ej. Następny program: „CORAZ PRĘDZEJ", 
  

  

PREMJERAI ARCYSENSACY JNA ATRAKCJA! 
Przediękna gwiazda, fascynująca 

„mowa wawa ms „SZOCHOWNICA SENŲ“ 
z udziałem bohatera filmu „Pieśń o stamanie* ADALBERTA SCHLETOWA. Film o kolosalnem napięciu 

Mistrzowska gra! 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. н 

sensacyjnem. 

POLSKIE KINO. 

„Wanda” 
Wielka 30. 

Tel. 14-81. w 10 aktach dramat 

Przetarg. 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia o prze- 

targu ofertowym, który odbędzie się dnia 13 Maja 
1930 r. o godz. 11, na sprzedaż parowozów nada- 

jących się do ruchu. Szczegółowe ogłoszenia zamiesz- 

czone są" w Monitorze 
i Gazecie: Polskiej Nr 74 z 

    
OBWIESZCZENIE. 

й. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie,, 

rewiru 4-g0 z siedzibą w Wilnie, przy za 

ułku $w. Michalskim nr. 8 m. 5, zgodnie z 

art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado 
mości, że w dniu 29 marca 1930 r., o godzi 
nie 10 rano, w Wilnie, przy ulicy św. Piotra 

i Pawła pod nr. 9 — 13. odbędzie się sprze 
daż z licytacji należącego do Stanisława 

Wołejszy, majątku ruchomego, składającego 

się z 2 domów i CA rozbiórkę, osza 
cowanego na sumę zł. т 

Komornik (—) A. Sitarz. 

- Pończachy I skarpetki 
  

Polskim Nr 64 z dnia 18/Ш 
dnia 16/I1 30 r. 

  

Marcela Albani 

Na premjerę honorowe bilety 

Dzisl Wielki niebywały program! DROGA HAŃBY plz powieści słynnego autora HALL GEJNE'A p: t. 

C€IERNISTA DROGA UCZCIWE 
przepiękny wzruszający w roli głównej Pola il Naj popularn 
szczapa BATALJON MIŁOŚCI komedja-farsa w 8 aktach. 

R POSADY J 

Miministrator-rzqdca 
nieruchomości  miej- 
skich, młody i ener- 
giczny, dający abso- 
lutną gwarancję solid- 
mości i uczciwości, 
obejmie w administra- 
cję i zarząd kilka do- 
mów i nieruchomości 
miejskich. Posiada 

BE Kosmetyka BĘ długoletnią praktykę 
administracyjaą, są- 

> dową i techniczną, 
Absolutna _ pewność 

Gabinet podniesienia rentow- 
Racjonalnej Kosme- ności domów. Wiado- 

tyki Leczniczej. mość i bliższe szcze- 

Wilno, góły: Wileńskie Biuro 
Mickiewicza 31 ma. 4, Komisowo -Handlowe 
Urodę kobiecą kon- ma 21, tele- 

serwuje, dosko- 10n 
= odświeża, usuw? 1 mm 172 

azy ra 
asaż twarzy i ciała B LOKALE R 

(panie). Sztuczne opa- Ef] gmasn sm 
cery. ada- 

nie włosów 1 ш- Mieszkania 
pie. Najūowsze z40- 7 wszelkiemi wygo- 

Niezwykła treść! 

i uzupełnienie 

   

® 

jako Kobleia na krzyżu 

Seansy o godz. 4, 6. 8 i 10.15. 
nieważne. 

a 

B6obiety | 
nie programu gratis. 1 raz w Wilnie 
iejsi komicy RIFF i RAFF amerykański 

l letniskowe, 
0ny kamienice, 

majątki, folwarki, 
place w wielkim 
wyborze posiada 

do sprzedania 
Dom H. K.„Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, o 

   

  

  

Majątek 
ziemski przyjmę w 
dzierżawę oraz udzie- 
lę na tenże poc ę 
hipoteczaą do 15.000 
zł Wiadomość: Dział I 
Pośrednictwa Biura 
Reklamowego — Саг- 
barska 1. —0 

DUŻY MŁYN 
wodny z folwar- 
kiem w woj. Bia* 
łostockiem do 

sprzedania 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, || Mickiewicza 21, 
tel. 152, —1 [I tel. 152* —1 

Do spraodauia 100 M, can mum ae 

  

0 bo 
i kapitał najpew- 
niej i solidnie za- 
bezpieczamy przy 

lokacie 
Wileńskie 
Komisowo - Handl. 

Biuro 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. p 

a m 

| gAMIENMY  fub 
84 sprzedamy ma- 
jątek ziemski, ob- 
szaru 220 ha, z 
ładnym lasem bu- 
dulcowym, w po- 
bliżu kolei i Wilna, 
na dom w Wilnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

  

  

    

    

        
we wszystkich najmodniejszych ko- bycze kosmetyki ra- 

  

lorach, bardzo mocne, orax dziecinne cjonalnej. 
pończoszki, po najniższej cenie Codziennie od p 10—8. 

poleca W ZEBLŚ. 

GŁOWIŃSKIWilefsta_ 27. | Urodą 59755 
STT KITOKIOS JOSKkONA), Odświeża. 

usuwa braki i nad: 
Regulacie i trwałe 

  

     

    

rzyciemnianie brwi. 
т ż № Gabinet  Kosme yki 

: ĄBAJCIE a, „CEDIB- 
we wszystkich aptekach i eik mos E 

składach aptecznych zńanego WE 10—1] Ayr i 

środka od odcisków W. Z. P. 26. 

Prow, В, РАКА 
BATE KERS 

« i do wszyst- 
Do „Słowa kich iui 
NEKROLOGI i wszelkie OGŁOSZE* 

STS" 

@. НЕВ 
Aaszerkašaialomska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar 

  

nasionZGUBY dami 2--3 pokojowe, 
kuchnia, mari 2 WRONKA 4 SWE M ERD 
wynajęcia, Ul. a- 
ki 34, od g. 10—3 p.p. swierku, gubioną książkę 

—Į wojskową, rocz- 
wyłuszczonych na nik 1902, wyd. 

MWAAWAM OO * kia przez R K. U. Wilno, 
1 I IC: i tec= 

KOPKO 1 SPRZEDAŻ Olszew. Woj. Wiień kiego, S desi cie 
mavažAaW,- —- = 
DO SPRZEDANIA | DZIETŻAWCÓW 

w większej ilości bu | solidnych z kapi- 
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— Dziękuję, — rzekł Udo, — cofa 

jąc się ku wyjściu i oglądając papiery. 

 Czy to juž wszystko? | ; 

| — Wszystko! Możesz mi wierzyć 

do! — odpowiedział szczerze Cytyl. 

' Von Winden przejrzał wszystkie 

| papiery i Hammerslay spostrzegł wyraz 

zadowolenia na twarzy kuzyna. ' 

W tej chwili Doris, obudzona ich 
rozmową, siadła na łóżku, nie mogąc 

wciąż jeszcze rozjentować się, czy jest 

to jakiś potworny koszmar, czy strasz 

a rzeczywistość. Udo zauważył to i 

 „ęka jego drgnęła. : 

| W głosie jego zadźwięczała 

 zmieszania, gdy rzekł: : 

i — Smutno mi bardzo, że krew Ojca 

| płynąca w twych żyłach zmusiła cię do 

- zdrady względem ojczyzny twej matki. 

Pan generał dawno już podejrzewał 
ciebie, ale ja gotów byłem przysiąc, że 

zk się myli. Naturalnie, nie mogę cię obwi 

B MaG AE: ; : 

1 — Taką juž jest wojnal — spokoj 

“nie odpowiedziat Cyryl. — Pamietasz 

przecie że nie szukałem was, tylko sam 

generał postanowił wykorzystać nasze 

pokrewieństwo i zwiócił się do mnie z 

propozycją współpracy. ; 

) Uda wzruszył ramionami. | : 

| —— Tak, ja wiem. Pan spełnił swój 

obowiązek, ale uprzedzam, że nie mo- 

żesz czekać odemnie ani pomocy, ani 

_ litości! : i 

/  — Nie spodziewam się tego bynaj 

_ mniej. Jestem w twej mocy. Możesz 

+ mnie nawet rozstrzelać, jeśli uważasz 

za konieczne. 
/./_ Udo uśmiechnął się. 

p 
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11475. I. A. Firma: „Chajkin Dusia". Siedziba w Duniło 

pow. Postawskiego. Przedmiot — piwiarnia ze sprzeda 

ą zakąsek oraz domowa sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma 

tnieje od 1929 roku. Właściciel Chajkin Dusia, zam. tamże. 
3718 — VI skiego. 

Zgłoszono likwidację spółdzielni. Na likwidatorów powo 
łano Witolda Ejsymonta, zam. w Rakowie, pow. Mołodeczańskie 
go i Jana Nowickiego, zam. w N. Święcianach, pow. Święciań. 
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NIA po cenach BARDZO TANICH 
przyjmuje Biuro Reklamowe Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, Garbar- 
ska 1, tel. 82. M 

stczki, piagi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-.| Miikoci a 1, tel. 

Wileńskie = Biuro     rzajki, wypadanie wło- |; 0. 
sów. Mickiewicza 46. 25. 
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—0, tego nie obawiaj się, teraz nie 
kocham cię już. Nie mógłbym kochać 
zaciętego wroga mojej ojczyzny, ale 
nie mogę też zapomnieć, że przed ro- 

kiem byłeś moim najlepszym, najbliż- 

szym przyjacielem. I dlatego nie oddam 

ciebie w ręce władzy, Cyrylu. Nie zabi 

ję cię, chociaż lepiej byłoby może dla 

ciebie, gdybyś zginął z mojej ręki, a 

nie... 
— Na wojnie wszystko zależy od 

przypadku i szczęścia, — wzruszył ra- 
mionami Hammerslay. — Z twego pun 
ktu widzenia, zasługuję na  haniebną 
śmierć. Ale dziękuję ci we  wlasnem 
imieniu i w imieniu miss Mater, za twą 
wspaniałomyślność. 

Udo zwrócił się w stronę 
Amerykanki i ukłonił się jej. 

— Gdyby warunki były nieco od-' 
mienne — rzekł z kurtuazją — byłbym 
najszczęśliwszy, mogąc zaprosić panią 
do mego zamku. Ale, miss Mater wie 
zapewne, że moja matka i siostra nie 
są obecnie w domu i że ja... 

— Naturalnie, proszę pana, wiem 
to i doskonale rozumiem, — odpowie- 
działa Doris po niemiecku, opanowując 
silne wzruszenie. 

— Niestety, nie mogę pani w niczem 
dopomóc. Jestem zupełnie bezsilny wo- 
bec sytuacji... generał von Stromberg 
jest w tej chwili panem w mym zamku. 
Tylko na jego rozkaz może ktoś zamie 
szkać lub wyjechać z zamku... 

— Zamieszkać tak, Udo, — przer 
wał Cyryl, — ale nie wyjeżdżać. 

młodej 

— Wybacz mi, ale musiałem speł- 
nić swój dług. Dobrze zrobiłeś nie 
sprzeciwiając się mnie i oddając mi pa 

s*piery. Natychmiast wracam do domu i 
addam je generałowi. 

Hammerslay otworzył szeroko oczy 
ze zdumienia. 

— Jakto, zostawiasz nas tutaj? 
— Oczywiście! Nie mógłbym pa- 

trzeć, jak cię postawią przed kuchenną 
ścianą i będą do ciebie mierzyć. Taka 
śmierć nie może być udziałem czławie 
ka, w którego żyłach płynie krew von 
Eppingemów. Lepiej już niechby cię 
zabili w czasie ucieczki. Obowiązek 
swój spełniłem. Nie możesz już zaszko 
dzić mej: ojczyźnie. Dla generała przy 
gotowałem już odpowiednią bajeczkę. 
Mam papiery a to jest najważniejsze! 
Gdybyś odmówił mii oddania ich — za- 
biłbym ciebie, ale teraz odchodzę z czy 
stem sumieniem! 

— Poczciwy z ciebie chłopak! — 
rzekł wzruszonym głosem Cyryl, zbli- 
żając się z wyciągniętą ręką. 

— Poczekaj mój drogi, wolę żebyś 
wyrażał swą wdzięczność na większą 
odległość. Nie chcę być świadkiem 
twej Śmierci, a tembardziej sam strze 
lać do ciebie. Dopóki tu jestem, powi 

ś uważać się za mego niewolnika. 
Jak wyjdę, — oficer wzruszył ramiona 
mi — będziesz mógł uciekać, gdzie 

zechcesz. 
Hammerslay skrzyżował ręce na 

piersi i zmarszczył brwi. 
— Gdzie chcę! — mruknął. — Kie 

dy już, w każdej wiosce, na każdej dro 
dze, czekają na mnie detektywi i pa- 
trole... 

Nastało milczenie, von Winden scho 
wał papiery do kieszeni i spokojnie 
zauważył: 

— Na nieszczęście, nie mogę ci w 
niczem dopomóc. Dopóki wody i sucha 
rów starczy, nie radziłbym wam wycho 
dzić z kryjówki. W nocy może mógłbyś 
przemknąć się jakoś przez las. A ca 

  

   

do pani, to uważam, że najlepiej zro 
biłaby jadąc do Berlina, najgorsze, co 
może jej grozić to kilkomiesięczny, 
areszt. 

Doris podeszła do Cyryla i położy 
ła rękę na jego ramieniu: 

— Widzisz, to samo mówiłam! Bła 
gałam, by się zgodził na mój plan. Cy- 
rylu, — zwróciła się do narzeczonego 
po angielsku, — musisz mnie puścić! 

— Dobrze, pomyślę o tem, — mruk 
nął. — Czy jesteś pewny, że jej nic nie 
grozi? 

Von Winden opuścił rękę, w której 
wciąż jeszcze trzymał rewolwer. Ham- 
merslay mierzył oczyma odległość mię 
dzy sobą a kuzynem. 

— Możesz ufać panu generałowi, 
skoro abiecał miss Mater, że ją odeśle 
do Anglii. В 

Cyryl pokiwał głową niepewnie. 
— Obawiam się, że nie zawsze moż 

na ufać słowom pana generała. Ale za 
stanowię się nad tem. Mogę cię tylko 
zapewnić, że jestem ci szczerze wdzięcz 
ny za twą szlachetność! Wojna zrobiła 
nas wrogami i ty pozbawiłeś mnie owo 
ców mych największych trudów. Ale 
nie mam do ciebie żalu o to. Uwažam 
siebie za twego dłużnika. Szczególnie 
ze względu na miss Mater. 

Zamilkł na chwilę, aby dodać po- 
wagi swym słowm i zakończył: 

— Nie mówiłem ci tego wcześniej 
Udo, bo nie miałem czasu na rozmowy 
prywatne. Ale teraz mogę ci powie- 
dzieć, że miss Mater obiecała mi swa 
rękę. ! 3 

Von Winden zwrócił się ku Doris i 
z uśmiechem złożył jej niski ukłon. 
Przyzwyczajenia światowca wzięły w 
nim na chwilę górę nad uczuciem nic- 
bezpieczeństwa. 

— Pani pozwoli, że złożę serdeczne 
życzenia, — wyrzekł ceremonjalnie. — 
żałuję bardzo że... 

Nie mógł skończyć zdania, gdyż 
Cyryl runął nagle na niego. Rewolwer 
wystrzelił w powietrze. Rozpoczęła się 
zacięta walka. Hammerslay przytłaczał 
kuzyna całem ciałem do Ściany, usiłu- 
jac wytrącić mu broń z ręki. Niemiecki 
oficer był niższy i szczuplejszy od An- 
glika, ale rucny jego były zwinne, a 
mięśnie stalowe. Walczyli w milczeniu, 
pochłonięci jedną myślą — zdobycia 
papierów za wszelką cenę! Dawna 
przyjaźń została zapomniana. Dwaj 
żołnierze, oddani każdy swej ojczyźnie, 
walczyli zaciekle. Von Winden  rozu- 
miał że zwycięstwo Cyryla groziło 
utratą papierów, był więc gotów zabić 
go, gdyby zdołał ta uczynić. Ale Ham 
mersłay zdawał sobie sprawę z sytua- 
cji i nie dopuszczał do tego, by kuzyn 
skierował rewolwer ku niemu. Dysząc 
ciężko tarzali się po sieni, a Doris za- 
marła z przerażenia wpatrując Się w 
straszną walkę. Dwa razy tłumiła 
okrzyk rozpaczy na widok podniesione 
go ku głowie Cyryla rewolweru, ale on 
silną ręką spuszczał dłoń przeciwnika. 
Chwilami przewaga była po stronie 
von Windena, to znów szczęście prze- 
chylało się na stronę Cyryla. Nagłym 

ruchem Cyryl uderzył pa ramieniu prze 
ciwnika i rewolwer, z trzaskiem upadł 
na ziemię. 

Von Winden mógł zabić Cyryla, ale 
nie wykorzystał sposobności, teraz 
Hammerslay nie chciał odpłacić mu się 
niewdzięcznością. Postanowił zwycię- 
żyć bez przelewu krwi. Podczas gdy 
trzymał go przyciśniętego do ściany, 
Duris podpełzła i pochwyciła leżący u 
ich nóg rewolwer, potem odskoczyła 

ku przeciwległej ścianie. 
Teraz walka już dobiegała końca. 

Siły niemieckiego oficera słabły. Opadł ' 
a Hammerslay usiadł mu na plecach. 

— Prędzej, Doris... daj coś by go 
związać... daj swoje pończochy! 

Doris usiadła i za chwilę podała mu 
pończochy i pomogła Cyrylowi zwią- 
zać von Windena. 

— Mógłbym go zabić, ale nie zro- 
bię tego — szepnął, dysząc ciężko Cy 
ryl. Słyszysz mnie, Udo? 

— Niema o czem mówić. Zabiłbym 
cię najchętniej sam, gdybym mógł. 
Ach, nie mogę sobie przebaczyć tej 
staliėšci — taka przegrana, taka hań- 
ba! 

— Niestety, Udo, wybacz mi to— 
rzekł, szczerze Cyrył, — ale, papiery 
należą do Anglji, muszę je tam  od- 
wieźć! 

, Nie tracąc więcej czasu, wyjął pa- 

piery z kieszeni kuzyna. 3 
‚ — Wolalbym, žeby to się stało z 

kim inym, — rzekł, — wątpię, czy ci 
się uda dowieźć te papiery do Anglii. 

_ — Spróbuję. 
, —A ja postaram się przeszkodzić 

CH ` 
— Jak? ` 
— Pomogę im. 
1 nagle oficer zaczął głośno krzy- 

czeć. Hammerslay niezbyt uprzejmie 
przycisnął kolanem jego pierś i wsunął 
do ust chusteczkę, podaną przez Doris. 
Za chwilę Udo był zmuszony do mil- 
czenia. Hammerslay usiadł przy nim na 
kamieniu, starając się złapać oddech i 
odpocząć po walce. Śmiertelnie blada 
ze strachu, Doris stała obok, uważając 
na najmniejsze jego skinienie, gotowa 
stanąć do pomocy. Wreszcie Cyryl 
westchnął z ulgą i roześmiał się. 

  

  Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. s
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