
      

W roku ubieglym wygasly upraw- 

tienia do pobierania gminnego podat- 

ku wyrównawczego. Na terenie woje- 

wództwa wileńskiego, wpływy z tego 

tytułu stanowiły w przybliżeniu 40 

proe. łącznej sumy dochodów zwyczaj 

nych gmin wiejskich. To też utrata tak 

poważnego źródła zasilania kas urzę- 

dów gminnych siłą rzeczy musiała 

spowodować wyjątkowe trudności 

budżetowe, — tem większe, że powia 

towe związki komunalne, znajdując 

się również w krytycznej sytuacji, nie 

mogły przyjść tu z właściwą pomocą, 

pomimo ustawowo przewidzianego 
obowiązku pokrywania niedoboru w 

budżetach gminnych. Z memorjału o 

potrzebach wileńskiego samorządu tę- 

rytorjalnego — odczytanego na kon- 

ferencji gospodarczej na Zamku w 

październiku ubiegłego roku — do- 

wiadujemy się, że wydatki gmin na 

administrację ogólną wynoszą prze- 
ciętnie 54 proc. wszystkich wydatków 

zwyczajnych. To znaczy, że z chwilą 

zniesienia podatku wyrównawczegc, 

„gminy wiejskie nie były w stanie z po - 
zostałych dochodów pokryć wydat- 

ków na administrację. W związku z 
tem, w wymienionym memorjale wy- 

sunięty został postulat treści następu- 
iącej: 

wiejskich od ke; yłęsie, jaka im <a- 
raża w roku bieżącym (t. zn. 1930), klęski, 
óra grozi w żywotne interesy społeczeń- 

stwa i państwa, uważamy za konieczie 
przyjście gminom z pomocą ze skarbu pań- 
Stwa w postaci bezzwrotnej dotacji, pokry- 
wającej lukę w dziale dochodów budżeto- 
wych, wynikłą na skutek przekreślenia po- 
datku wyrównawczego, wysokość tej do— 
tacji dla całego terenu województwa wileń- 
skiego wyniesie kwotę okrągło 2,5 miljonów 
złotymch*”. 

Trudności powstałe na tle skaso- 

wania podatku wyrównawczego by- 
najmniej nie miały charakteru doryw- 
czego. Pogłębiają się one w związku 
z coraz cięższą sytuacją powiatowych 

związków komunalnych, powodowaną 

Skutkiem zadłużenia się i ogólnego 
kryzysu gospodarczego, który  zdol- 

ność płatniczą ludności sprowadził do 

zera. Ktoś powiedział, że wysokość 

podatku wyrównawczego była spraw- 

dzianem nieudolności gmin do gospo- 

darowania i wykonywania swoich 

czynności. Niewątpliwie sprawność 

urzędów gminnych przedstawiała du- 

żo do życzenia — w ostatnich jednak 
latach sprawność ta stale zyskiwała 

_*« Ma walorach, doskonaliła się, dawała 
coraz lepsze rezultaty. Dalsze uspraw- 
nienie gospodarki gminnej powinno 
być przedmiotem nieustannej troski 
miarodajnych władz. Tem niemniej, 
idąc tylko w tym kierunku, trudności 

budżetowych gmin wiejskich nigdy nie 
- usuniemy. 

Nie będziemy  uzasadniali tego 
ostatniego zdania, — nie jest ono kwe 

stjonowane przez nikogo, kto nawet 

pobieżnie stykał się z zakresem  go- 
spodarki gminnej. Zwrócić musimy 
uwagę na co innego, — że są zwolen- 
nicy przywrócenia na stałe podatku 
wyrównawczego. Ci, idąc po linji naj- 
mniejszego oporu, nie widzą innego 
wyjścia, celem usunięcia trudności 
budżetowych gmin, jak przerzucenie 
ciężaru niedoborów gminnych na lud- 
NOŚĆ. 

Przynajmniej na naszym terenie 
ziem 'północno-wschodnich i zwła- 
szcza Wileńszczyzny musimy temu sta 
nowczo przeciwstawić się. Żadnych 

nowych podatków, żadnych. restytu- 
cyj podatków skasowanych, — ponie- 
waż istniejące opodatkowanie już 
„przerasta gospodarczą zdolność płat- 
niczą ludności. Należy szukać ińnych 
dróg wyjścia, — a przedewszystkiem 
w odciążeniach świadczeń i odciąże- 
niach czynności. : 

Siusznie, zdaniem mojem, zwraca- 

no w cytowanym memorjale uwagę 
czynników rządzących: 

4 — dlaczego wyłącznie na gminy 

_ wiejskie spada obowiązek pokrywania 
kosztów leczenia ubogich  mieszkan- 

^ 
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ców gmin, a zwłaszcza umysłowo- 

chorych; 

— dlaczego koszty remontu i utrzy 

mania dróg i mostów, z których ko- 

rzystanie wzbronione jest specjałnemi 

zarządzeniami o ruchu  przygranicz- 

nym, ponoszą gminy; 

— dlaczego w budowie szkół pow- 

szechnych skarb państwa uczestniczy 

zaledwie w 20 — 30 proc., resztę zaś ności 

musi łożyć gmina (o ile wytrwa w 

zrozumieniu potrzeby budynku  szkol- 

nego). 

Tych „dlaczego*, sądzę znajdzie 

się jeszcze spore. W każdym razie 

nie może ulegać wątpliwości możli- 

wość i to bardzo znaczna możliwość, 

całkiem _ uzasadnionego odciążenia 

świadczeń. : 

Nie mniej wažnem jest z drugiej 

strony odciąženie czynnošci.. Wspomi- 

naliśmy o tem, że wydatki gmin wiej- 

skich na administrację wynoszą okol - 

ło 54 proc. wszystkich wydatków. 

zwyczajnych. Otóż ta administracja 

ogólna w 75 proc. obarczona jest wy- 

konywaniem  czynno'ci poruczonych. 

W tej sprawie czytamy w memorjale 

o potrzebach wileńskiego Samorządu 

terytorjalnego co następuje: 

„Gmina, będąca w ustroju Państwa ko- 
mórką administracyjną i organem wykonaw- 

czym władz państwowych, w miarę postę- 

pu akcji dekoncentracyjnej coraz bardziej 

jest obarczona rozmaitego rodzaju czynno- 

ściami z t. zw. poruczonego zakresu dzia- 

łania. jest to zresztą objaw niezmiernie do- 

datni, albowiem stopniowe zwiększenie za- 

kresu kompetencji gminy uważamy, za 
najracjonalniejszą drogę, którą można osiąg- 

nąć tak bardzo 

nimy sobie, że podobne obciążenie gmin nie 

idzie w parze z jednoczesnem, jak tego 

wymaga ustawa o finansach komunalnych, 

zwiększeniem ich źródeł dochodowych, to 

stwierdzimy, że wywiązanie się gmin z 
wkładanych na nie nowych obowiązków w 
znacznym stopniu przerasta możliwości fi- 

nansowe gmin i Tomaso „przyjścia tym gmi 

nom, w imię dobra administracji istwo- 
wej z wydatną pomocą ze strony Państwa. 

Pomoc ta, zdaniem naszem polegałaby: a) 

na odciążeniu in od takich czynności, do 
wykonywania których powołane są specjal- 
ne organa administracji państwowej, wzięd- 

nie takich zadań, sprostanie którym jest 
ponad przeciętne siły gminy, b) na udziele- 
niu gminom ze strony Skarbu Państwa, 
odpowiedniej rekompensaty finansowej za 

te. czynności, które zostały gminom zięcone 
z pominięciem wymogów ustawy 0 finan- 
sach komunałnych wskazujących na ko- 
nieczność każdorazowego zapewnienia 

związkom komunalnym _ odpowiedniego 
źródła dochodu na pokrycie wydatków zwią 
zanych z wykonaniem zadań nowych i 3) 
na przyznaniu gminom prawa pobierania 
opłat administracyjnych od osób zaintere- 
sowanych zaświadczenia gminy, nie wyni- 
kające z ustawowego obowiązku pow- 

szechnego”. 3 

Całkowicie kreślimy się pod temi 

dezyderatami z wyjątkiem punktu C, 

który wymaga bliższego omówienia w 

sensie ścisłego ustalenia za jakie kon- 

kretne czynności i w jakiej wysokości 

może być pobierana opłata administra 

cyjna. Do tego dołączyć chcemy ży- 
czenie, by nowo-uchwalone rozporzą- 

dzenia nie wkładały zbyt pochopnie i 

bez głę! bszego zastanowienia się no- 

wych obowiązków na gminy wiejskie. 

Mianowicie . utarł. się u nas zwyczaj 
przekazywania pewnych czynności 

gminom; bez uwzględnienia, czy zdol- 
ne one są wykonać je należycie, — tyl 

ko dlatego, że wydatki związane z 
temi czynnościami nie były zawczasu 

przewidziane w budżecie tego lub in- 

nego ministerstwa. Klasycznym przy- 

kładem tego może służyć rozporządze 

nie z marca 1928 r. o statystyce pro- 

dukcji rolnej. Urzędy gminne, nie po- 
siadające odpowiedniego aparatu, prze 
ciążone innemi- zadaniami muszą spo- 

rządzać zestawienia gminne na podsta 

wie kwestjonarjuszy o obszarze zasie- 

wów, wysokości zbiorów, zapasach 

ny. Według statystyki zbiorów za rok 
1928 (rok klęski) w powiecie Moło- 

deckim (wówczas Mołodeczańskim) 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca 
cją mie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

pożądane zbliżenie admini- | 
stracji do ludności. jeżeli jednak uprzytom- 
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Podatek WYTÓWNAWCZY Układ celny niemiecko -austrjacki 
Pełny tekst umowy 

_„ WIEDEŃ. PAT. Rządy austrjacki i nie- 
miecki w drodze wymiany listów między 
obu ministrami Spraw Zagranicznych wy: 
raziły zgodę co: do rozpoczęcia rokowań w 
sprawie traktatu, celem wyrównania stosun 
ków ceinych, handłowo-politycznych na pod 
stawie i w ramach następujących linij wy- 
tycznych, ujętych w: następującym protokule 
urzędowym: 

1. 1) Przy, pełnem utrzymaniu niezależ- 
obu państw i przy pelnem respekto- 

PRZYCHYLNE STANOWISKO 

waniu zobowiązań wobec państw trzecich, 
mia traktat zapoczątkować nowe uporządo- 
kowanie stosunków gospodarczych w dro- 
dze urnów regjonałnych, 2) W szczególno- 
ści oświadczą obydwa państwa obowią:u- 
jąco w traktacie, że gotowe będą z kazdem 
innem Paa na jego życzenie rozpo- 
cząć rokowania, co do podobnego ureguto- 
wania stasunków. . 

П. 1). Niemcy i Austrja ułożą ustawę 
celną i taryfę celną, która wejdzie w życie 

SOCJALISTÓW AUSTRJACKCH 
WIEDEŃ PAT. jak iniormuje agencją socjaldemokratyczna, zarząd austriackiej 

partji socjaldemokratycznej powziął w sprawie prowadzonych pomiędzy Rz. eszą Niemiec 
ką a Austrją rokowań w przedniiocie utworzenia wspólnoty celnej uchwałę, w której 
między innemi wita z zadowoleniem usiłowania rządu Rzeszy Niemieckiej i Austrji w 
kierunku stworzenia wspólnoty celnej i będzie te dążenia bezwzględnie popierać, żą- 
dając jedynie, ażeby rząd austrjacki dalszą akcję prowadził w ścisłem porozumieniu z 
austrjacką radą nar 

GŁOSY PRASY ANGIELSKIE|. 

‚ LONDYN. PAT. — Prasa w dalszym ciągu bardzo żywo omawia układ celny 
austrjacko-niemiecki, zwracając narazie większą uwagę na tajemniczość, jaka towarzy- 
rzyła jego zawarciu oraz na wybór chwili podania do wiadomości publicznej samego 
faktu zawarcia ukałdu, niż na samą jego treść. „Daily Herald" stwierdza, że układ 
wpłynie na zwiększenie nerwowości w stostinkach międzynarodowych. Atmosfera nie- 
pokoju została wywołana w chwili, kiedy 
potrzebny dla Europy. 

spokój jest bardziej niż kiedykolwiek bądź 

Dr. Curtius i dr. Schober — pisze dziennik — powinni byli raczej poczekać. W 
każdym razie było, poważnym błędem z ich strony pominięcie wstępnych 
innemi mocarstwami, które były nakazem 

rozmów z 
zwykłej kurtuazji. Tajemniczość, która ota- 

czała układ i jego niespodziewane ogłoszenie, wywołały tylko podejrzenie. 

„Manchester Guardian", zastanawiający się nad akcją, jaką ze strony mocarstw 
wywoła ukałd austrjacko-niemiecki, pisze, iż polityka zagraniczna rządu angielskiego 
polegała w ostatnich czasach na przygotowaniu odpowiedniej, przychylnej atmosiery 
dla konferencji rozbrojeniowej, Niedawny układ francusko-włoski był wspaniałym kro- 
kiem naprzód na tej drodze. jest więc zupełnie zrozumiałe, iż powstało pytanie, czy 
układ austrjacko niemiecki będzie sprzyjał, czy też stanie się przeszkodą w 
konferencji rozbrojeniowej. 

pracach 

Zerwanie rokowań czesko-austriackich 
WIEDEŃ, PAT. Delegacja czechosłowacka, która bawiła tu celem prze- 

prowadżenia rosowań handlowych z dejegacją austrjacką, wróciła wczoraj 

niespodziewanie do Pragi. Termin dalszych rokowań nie został ustalony. 
Liczyć się należy z możliwością, że traktat handlowy z Czechosłowacją będzie 
w najbliższym czasie wypowiedziany. 

  

Układ handlowy w karykaturze niemieckiej 

  

Odjazd Marszałka Piłsudskiego 
nie był oczekiwany 

FUNCHAL, PAT. Reuter, podając wiadomość o wyjeździe 
Marszałka Piłsudskiego z Madery na polskim statku wojennym, 
zaznacza, że odjazd ten był do pewnego stopnia nieoczekiwany, 
ponieważ — jak to agencja Reutera podawała przed kilkoma 
dniami, — Marszałek miał jakobv odjechać z Madery 26 marca 
na pokładzie statku portugalskiego. 

  

Groźna choroba Metropolity Szeptyckiego 
LWÓW, PAT. „Słowo Polskie" dowiaduje się, że grecko- 

katolicki metropolita Szeptycki od dłuższego czasu niedomagał, 
a w ubiegłą sobotę stan jego zdrowia znacznie się ogorszył. 
Zwołane na niedzielę konsyljum iekarskie orzekło, iż ks. metro- 

„polita zapadł na ognisko zapalenia płuc. Ze względu na wysoką 
gorączkę i poprzednie niedomagania organizmu stan zdrowia 
metropolity budzi w najbliższem otoczeniu poważny niepokój. 

DATEL TIT T TSO OPERA ARTS TTRTEEETS TK S BIORA, 

płodów rolnych, ilości inwentarza ŻY- poznańskich! Urzędy gminne nie są w 
wego i t.p. Zestawienia te siłą rzeczy stanie sprawdzać, czy niepismienny 
polegają na automatycznem, bez wni- wieśniak podał zamiast hektarów dzie 
kania w treść uzyskanego materjału, sięciny, zamiast zbiorów w centnarach 
podsumowywaniu danych. W ostatecz — zbiory w pudach. Jednak gminy 
nym wyniku materjał statystyczny muszą wykonywać zbieranie materja- 
ostrożnie mówiąc jest mało wiarygod- łów statystycznych, ponieważ w pre- 

liminarzu _ budżetowym Głównego 
Urzędu Statystycznego w swoim cza- 
sie skreślono pozycję wydatków na 

wydajność zbóż była tak wysoka, że prowadzenie statystyki produkcji. rol- 
mogła wywołać zazdrość rołników nej! W rezultacie naszą politykę rolni- 

czą opieramy na statystyce, która bu- 
dzi zbyt dużo zastrzeżeń, by mogła 

być miarodajną podstawą dla wnio- 

sków decydujących być może o dal- 

szych losach rolnictwa. 

Mniejsza o to, jednak wracając do 

właściwego tematu i reasumując na- 
sze uwagi, musimy stwierdzić, że ist- 

nieją duże możliwości uporządkowa- 
nia budżetów gminnych, bez koniecz- 
ności powrotu do podatku wyrównaw- 

czego. : H—ski. 

wraz z traktatem na czas jego trwania, Z 
zgodnie na obu terenach celnych, 2) Zmia- 
ny ustawy celnej i taryfy celnej mogą tyć 
przedsięwzięte na czas trwania traktatu tyi- 
ko w drodze porozumienia obu stron. 

JIL. 1) W obrotach między obu państwa 
mł nie mogą być pobierane w czasie trwania 
traktatu żadne cła przywozowe i wywo- 
zowe. 2) Obydwa rządy porozumieją się 
w traktacie co do tego, czy i dla okre 
ślonych kategoryj towarów tudzież na jaki 
czas okażą % potrzebne cła wewnętrzne. 

TV. Obydwa rządy zawrą w traktacie 
rozumie do co tymczasowego  uregulo- 
wania stosunków w ych, 
do podatków od obrotu towarów i co do 
takich towarów, które obecnie w jednem, 
lub państwie, podlegają monopo- 
KE: też opłatom konsumcy jnym. 

1) Administracja cełna każdego z 
państw, ma być od administracji drugiego 
państwa niezależna i podlega tylko rządowi 
swego państwa. Każde państwo ma również 
ponosić koszty swojej administracjqi sł 

2) Przy zachowaniu powyższej 
zasady przedsięwezmą obydwa tech- 
niczne zarządzenia, celem równomiernego 
przeprowadzenia ustawy selnej, taryfy cel- 
nej i innych przepisów celnych. 

VI. 1) Cła będą pobierane na niemiec- 
kiem terytorjum celnem przez administrację 
celną niemiecką, na austrjackiem terytorjum 
celnym przez administrację celną austrjacką. 

2) Po odciągnięciu wspólnych kosztów, 
wynikających z przeprowadzenia traktat 
będą dochody celne rozrachowanę między 
obu państwami według klucza rozdziałów. 
3) Poczynione będą zarządzenia, by prawa 
zastawu dochodów w jednem lub drugiem 
Ba p zostały uszczuplone. i 

4 Zakazy przywozu, ZU 
przewozu nię mają istnieć miedzy Nani bi 
a Austriją. W traktacie mają byč wymienio- 
ne z możliwą dokładnością wyjątki, które 
mogą wyniknąć ze względu na pieczeń- 
stwo publiczne, higienę publiczną it p. 

2) Obydwa rządy zaprowadzą w miejsce 
ustaw: AE. obowiązującej mię- 
e: iemcami a Austrją, z dnia 12 lipca 
1924 roku, O ile możności  jaknajszybciej, 
najpóźniej zaś w roku po wejściu w życie 
traktatu, nową umowę, która ułuje han 
de! zwierzętami i produktami  zwierzęcemi. 

IX. 1) Każdy z obu rządów ma po wej- 
šciu w życie traktatu zasadniczo za- 
wierania traktatów handlowych z twa- 
mi trzeciemi. 2) Przy rokowaniach z p: 
stwami trzeciemi niemiecki - 

strjacki mialy age B = 

ye! kny. eczności z interesami 
50 ile to odpowiadać interesom 
handlowym obu państw będą traktaty han- 
dlowe z R zawierane wspól 

, także i w tvm wypadku będą Niemcy 
i Austrja osobno podpisywały i ratyfikowały 
traktat handlowy. 

przedsięwezmą na 
lednie zarządzenia, aby traktaty 

handlowe, zawarte przez Niemcy i Austrię 
z państwami trzeciemi odnośnie do stawek 
celnych i odnośnie do przeprowadzenia za- 
kazu przywozu i wywozu a także i innych 
kozy PY, uzgodnione z trześcią i ce- 

zawrzeć się mającego traktatu, 
XI Celem 

traktatu ma być orzona К‹ a rozjem- 
cza, SA się z parytetycznie przed- 
stawicieli stron. 

XII. 1) Traktat zawrzeć się mający ma być 
ratyfikowany w terminie, ustałonym w trak- 
tacie. 2) Traktat może być wypowiedziany 
każdego czasu w terminie jednego roku. 
po raz pierwszy nie wcześniej jednak niż 
po ie trzech lat od we jego w ży- 
cie. 3) Wypowiedzenie może być dokona- 
nem tvlko na podstawie ustawy. państwa, 
K wypowiedzenie zamierza  przeprowa- 

OPTYMISTYCZNE NASTROJE 
W BERLINIE 

WIEDEŃ. PAT. — „Neue Freie 
Presse'* donosi z Berlina z kół dyplo- 
matycznych, że wrażenie tych kół po 
zachowaniu się mocarstw wobec pła- 
nów austrjacko-niemieckich jest ko- 
rzystne. Przedewszystkiem wskazują 

na to, że ze strony mocarstw nie nastą 
pił w Wiedniu formalny protest. Nie 
było też w Wiedniu wystąpienia kole- 
ktywnego akredytowanych posłów. 
Przedstawiciel każdego państwa zja- 
wił się zosobna u austrjackiego mini-* 
stra spraw zagranicznych. Także i w 
Berlinie min. Curtius przyjął ambasa- 
dora Francji, Anglji i Włoch, aby u- 
dzielić im bliższych informacyj 0 ukła 
dzie niemiecko-austrjackim. W Berli- 
nie sądzą, że rząd angielski i francuski 
zachowają się z pewną rezerwą, nato- 
miast z innej strony słychać, że fran- 
cuskį minister spraw zagranicznych 
Briand miał oświadczyć ambasadoro- 
wi niemieckiemu, iż uważa układ nie- 
miecko-austrjacki za pokrzyžowanie 
jego. planów co do gospodarczej Pan- 
europy. 

  

  

WAŻNIEJSZE WYGRANE 

WARSZAWA. PAT. — We wtorek 
w 13-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22 
Polskiej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery następują- 
ce: 20 tys. zł.146.982, 15 tys. zł. — 
178.230, po 10 tys. zł. — 4078, 10501, 
23.446, po 5 tys. zł. 101, 501, 170.514, 
177.452, 3 tys. zł. — 47,057, 
162.436, 206.449 

  

tu, litycznej i dawnej wojskowej pracy. 

| nat na Ołyce, poseł wołyński ks. Janusz 

ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — № Farzsiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewiczą 24, F. juczewse» 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Ruch“. A 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i 3-ej gz. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Usa. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z 
Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 

prowincji © 25 proc. drożej. 
drożej. 1erminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

dowoinie. £a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

  

ZAŚLUBINY 
hr. Jana Tyszkiewicza, posła 

wileńskiego z ks. Anną 
Radziwiłfówną 

Wczoraj, we wtorek 24 marca miał miej 
sce Ślub hr. Jana Tyszkiewicza z: księżnicz- 
ką Anną Radziwiłłówną w kościele P.P, Ka- 
noniczek w Warszawie. Ze względu na czas | 
wielkopostny, jak również na żałobę Panny | 
Młodej, ślub miał charakter uroczystości 
wyłącznie rodzinnej, a jednak wiadomość o 
o nim odbije się wdzięcznem echem w Wil- 
nie i na Litwie. Panna Młoda, córka ś, p. 
księcia Janusza z Kowieńszczyzny i lzabel- | 
liny z hrabiów Wodzickich, związana jest 
urodzeniem i pochodzeniem z krajem i mia 
stem naszem, Pan Młody, właściciel Waki 
i Wołożyna, dziś poseł wileński, niegdyś: 
bohater samoobrony wileńskiej, jest znany, 
ceniony, szanowany i wreszcie serdecznie 
kochany przez szerokie koła Wilna i Wileń- 
szczyzny. 

Na cześć Państwa Młodych w przed- 

dzień ślubu wydali raut hr. Benedykto-- 
wie Tyszkiewiczowie. Wieczorem 0 godzi- 

nie 10 do pałacu przy ul. Matejki przybyli 

przedstawiciele spokrewnionych z Młodą 
Parą rodzin, jak Radziwiłłów, Tyszkiewi 
czów, Potockich, Raczyńskich, Tarnowskich, 
Lubomirskich, Sapiehów, Branickich, Sobań 
skich i licznych innych, jak również przeło- к 

żeni i koledzy Pana Miodego w obecnej po- 

  

   

  

  

      

A
 

O godzinie 11 min. 30 w košciele P, P. 
Kanoniczek rozpoczął się piękny obrzęd 

ślubny. Panna Młoda w szacie ślubnej 
weszła, prowadzona przez drużbów Michała | 

  

Tyszkiewicza, najmłodszego brata Pana 
Młodego i ks. Franciszka Radziwiłła. Tren | 
jej białej sukni niosło dwóch ślicznych 
paziów: córeczka hr. Władysława Tyszkie- 
wicza i synek ks. Zofji Czetwertyńskiej bra- . 
ta i siostry Pana Młodego. Pan Młody, w 
mundurze oficera 13 pułku ułanów wileń- 
skich, z Virtuti Militari i innemi odznacze- 
niami, które w ciężkich wojennych czasach — 
zdobył na placu boju, postępował w to- 

warzystwie druhen ks. Jadwigi Radziwił- 
łówny i hr. lzy Platerówny. Dalej postępo- 

wał orszak Ślubny, mieniący się nazwiska- 
mi historycznemi. W pierwszej parze pro- 
wadził babkę Pana Młodego hr. Różę Ra- 
czyńską ks. Franciszek Radziwiłł — wuj 
opiekun Panny Młodej, a potem szli kolejno 
hr. Karol Raczyński prowadzący ks. Zoiję | 
Radziwiliową, hr. Roger Raczyński — hr. 
Marję Skórzewską, hr. Benedykt Tyszkie- | 
wicz hr. Konstancję Potocką, hr. Władysław | 
Tyszkiewicz ks. Taidę Radziwiłłównę, ordy-- 

     

    

    

     

     
   
    

    
   
   

    

    

    

   
    

    

    

   

   
   

    
    

  

    

    

    

         

     

     

    

     

   

  

    

Radziwiłł ks. Izabellę  Radziwiiłową, ks. 

Hieronim Radziwiłł ks. Czetwertyūski ks, 
Włodzimierz Czetwertyński hr. Rogerową | 

Raczyńską, ordynat Skórzewski hr. Różę | 
Tyszkiewiczową, hr. Edward Raczyński or 
dynatową Skórzewską, hr. Adam Potocki 
hr. Adolfową Bnińską, hr. Karol Skórzew- 

ski hr. Benedyktową Tyszkiewiczową, hr. 
August Cieszkowski hr. Karolową Raczyń: 
ską, ks. Artur Radziwiłł hr. Józefową Tysz- 
kiewiczową, hr. Andrzej Potocki hr. Karo- | 
lową Skórzewską, ks. Krzysztoi Radziwiłł 3 
hr. Adamową Potocką. Ślub dawał byłemu 
swemu koledze z jednego pułku, z tej samej 
partyzantki, która kiedyś z Wilna p и 
się przez Niemców i bolszewików — ks. | 
Walerjan Meysztowicz, kiedyś plutonowy w | 
oddziale jazdy Dąbrowskiego — dziś kape-- 
lan i profesor seminarjum duchownego w 

Wilnie. W kilku słowach przemówił po 
mszy: „Niech ta miłość, która dziś was łą- 
czy, trwa zawsze. Niech się zmienia, lec 
niech się nie urywa. ю 

Na uroczystości ślubnej, prócz wyżej 
wspomnianych, obecni byli marszałek Sena- | 

ku Bezpartyjnego w Sejmie p. Tadeusz 
łówko, mjr. Jerzy Dąbrowski: b. dowódc: 
13 pułku Ułanów Wileńskich, jak równ 
płk. Konstanty ks. Drucki-Lubecki i p 
Butkiewicz, wreszcie liczni koledzy i znajo- 
mi. Rtm. Prosiński reprezentował kolegów 
i oficerów 13 pułku ułanów. 

Po uroczystości ślubnej miało miejsce w | 
mieszkaniu księstwa Karolostwa Rad 
łów, przy ul. Pięknej, śniadanie dła najści- 
ślejszego grona rodzinnego, gdzie uprzejmi 
przyjmowali rodzinę ks. Izabella Karołowź 
ks. Franciszek i ks. Albrecht ordynat 
Nieświeżu Radziwiłłowie. Poczem na 
odjazd Państwa Młodych na dworżec kol 
jowy, skąd o godz. 3 po południu odjech 
do Włoch. 

Redakcja „Słowa* składa serdeczne | 
czenia Hr. Janowi Tyszkiewiczowi, czło : 
wi swego komitetu redakcyjnego. Składa je 
jako wilnianinowi, który z nami dzielił dni 
najcięższe i nie Szczędził żadnych ofiar, 
święceń ani wysiłków, gdy wisiały nad 
szem miastem losy tragiczne. Składa je | 
ko działaczowi społecznemu, pracujące! 
zawsze z porywem uczuć _ najszlachetniej- 
szych. Składa je jako ziemianinowi nasz 
kraju, do którego działalności patrjo 
społecznej oby wszyscy byli podobni.
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ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE 

—lmieniny Marszałka. W roku bieżącym 
szczególniej uroczyśc ie obchodzono Dzień 
Imienin Wodza Narodu. Już o godzinie 16 w 
dniu 18 marca w całem mieście widać go- 
rączkowe przygotowania do obchodu Imie 
nin. Tu i ówdzie dekorują domy, urządzają 

| anacię. przybierają zielenią portretami i 

Na wszystkich gmachach łopocą chorąg 
wie białoczerwone 

Q godzinie 19 orkiestra strażacka i 78 p. 
piech. z pochodniami przeszły ulicami miasta 
za orkiestrami szły tłumy publiczności, two 
rząc ołbrzymi pochód. 

Na terenie kolejowym capstrzyk odegra 
orkiestrą kolejowa. 

©О godzinie 6 rano 19 marca pobudka. 
Pogoda z samego rana zapowiada się prze 
piękna, mrozik, który panował zrana, nieco 
osusza ulice. 

Przed grobem Nieznanego Żołnierza, 
ydzie ma się odbyć defiląda, idzie gorącz 

la 

nież miłymi i również drogimi — i możecie 
liczyć na naszą przyjaźń, naszą opiekę, a 
w frazie potrzeby i pomoc. 

W radosnej dla całego Narodu Polskiego 
chwili, — witając Was, mili sercu naszemu 
Goście — proszę wznieść okrzyk: 

jjaśniejsza Rzeczypospolita, Dzielna 
Armją i jej Wódz, Marszałek Józef Piłsud- 
ski niech żyją!” 

Z ramienia komitetu regjonalnego prze- 
mawiał p. rejent Danowski, który między in 

i powiedział, że nie z kurtuazji miasto 
wita pierwszy dywizjon 20 pułku, ale cieszy 
się, iż powiększają się kadry polskości tu- 
taj w naszym grodzie, powiększa się kultura 
Zachodu, przeciwstawiając się Kulturze 
Wschodu. 

Wreszcie inż. M. Laydiań witał Dywi- 
zjon z ramienia kołei. 

Na przemówienia odpow.:lział krótko 
po żołniersku dowódca uywizjona dziękując 
za tak gorące spotkanie. 

Pe mszy polowej wojszo t orynnizacje 
społeczne odmaszerowały ood pomnik Nic- 

  

        

kowa robota, bo miasto 
piaskiem. 

Nabożeństwa rozpoczęły się od Kościo- 
ta parafjalnego, gdzie zostało odprawione 
nabożeństwo o godzinie 9. Na nabożeństwie 
byli obecni przedstawiciele wojska, władz 
administracyjnych i komitetu regjonąlnego. 
Do mszy przygrywała orkiestra gimnazjum 
Państwowego. 0 godzinie 9.30 odbyło się 
uabożeństwo w synagodze, a o godzinie 10 
w. cerkwi. з 

Przed godziną 10 na dworcu kolejowym 
zaczęły się zbierać władze kolejowe, organi- 
zacje ze sztandarami, pluton przysposobie- 
mia kolejowego, przedstawiciele wojską na 
czele z gen. Krok - Paszkowskim. O godzi 
nie 10 przyjechał p. wicewojewoda Godlew 
ski wraz ze starostą Przepałkowskim. 

O godzinie 10 nastąpiło odsłonięcie ta- 
blicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonał Ną- 
czelnik Oddziału Drogowego inż. Layman, 
adczytując akt i wygłaszając krótkie prze- 

posypuje jeżdnie 

" mówienie, zakończone okrzykiem ną cześć 

= 

Solenizanta. Okrzyk ten spontanicznie był 
podchwycony przez obecnych. Orkiestra 
odegrała hymn Narodowy. 

Następnie w sali I klasy odbyło się przez 
obecnych przedstawicieli _ podpisanie aktu 
pierwszy złożył swój podpis z ramienia 
rządu p. wicewojewoda Godlewski. 

W uroczystościach tegorocznych po raz 
pierwszy na gruncie Barąnowicz wziął u- 
dział niedawno przeniesiony na stały pobyt 
dywizjon 20 PAP-u, to też przed mszą po- 
tową Komitet Regjonalny wraz z organiza- 
cjami społecznemi powitały Dywizjon. Z 
tamienia miasta wygłosił powitalne przemó 
wienie burmistrz miasta Senkowski, który 
powiedział, co następuje: 

_— „Panie Dowódco, Panowie  Oficero- 
wie i Żołnierzę. Podwójną dzisiaj uroczy- 
stość święci nasze miasto: Dzień Imienin 
Wodza Narodu Marszałka Piłsudskiego, 0- 
raz przybycie do Baranowicz Pierwszego 
Dywizjonu 20 Pułku Artylerji Polowej. Sta- 
ropołskie przysłowie mówi: „Gość w dom— 
Bóg w dom”. Jako gospodarz tego miasta, 
w imieniu władz miejskich, i ludności z 
radością witam nowy oddział naszych dziel 
nych wojsk w skromnych murąch Barano- 
wicz, w tem przekonaniu, że Pierwszy Dy- 
wizjon 20 pułku Artylerji Połowej przybywa g 
do nas jednak nie w. gościnę, ale na stały 
pobyt. 

Prawdziwą wdzięczność nałeży się Wła 
dzom Wojskowym od Miasta za zaszczytne 
wyróżnienie Baranowicz, — za wybór na- 
szego grodu dla osiedlenia jeszcze jednej 
jednostki bojowej. 

Choć może ciasno u nas, może nawet u- 
bogo — bo miasto nasze jest bodaj najmłod 
sze w całej Rzeczypospolitej i dopiero za- 
"czyna się rozwijać, — więc brak mu historji 
brak starej tradycji, ałe poświadczyć mogą 
liczne oddziały, zdawna stacjonowane tu i z 
nami współżyjące, że cąła ludność miasta 
czuje szczerą sympatję do naszego wojska 
i otacza je nie kłamanym sentymentem i 
prawdziwą miłoscią. 

. W imieniu Władz Miejskich, jak i miej- 
scowego społeczeństwa śmiem zapewnić Pa 
mie Dowódco, Was, Panowie Oficerowie i 
Żołnierze, że z chwilą waszego wkroczenia 
w nasze progi — stajecie się dla nąs rów- 

Generał Lasalle 
„„„Istnieją tylko dwa zawody god- 

qe wyzwolonego i niepodległego męż- 
czyzny, a mianowicie: zawód poety i 
kawalerzysty' — pisze w doskonałej 
przedmowie do książki Marcelego Du- 
ponta o generale Lasalle*) płk. Wie- 
niawa - Długoszewski i zarówno przed 
mowa jak książka, którą przełożył jest 
świetną ilustracją tego twierdzenia. 
Jedno tylko można mieć zastrzeżenie, 
że jak nie można rzemieślniczym i mo- 
zolnym trudem wejść na poetycki par 
mas tak nie można nabyć przy najbar- 
dziej szczerych chęciach cech prawdzi 
wego kawalerzysty. I poetą i kawale- 

- rzystą trzeba się urodzić. 

  

т 

Hrabia Antoni - Karol - Ludwik de 
Lasalle, generał i dowódca lekkiej ka- 
walerji francuskiej był właśnie takim 
urodzonym, stuprocentowym  kawale- 

 rzystą. W jego krótkim, lecz jakże pięk 
nym rycerskim żywocie, jak w soczew 
ce skupiają się te wszystkie cechy praw 
dziwego, z Bożej łaski, kawalerzysty, 
który żyje pełnią duszy w zwycięskiej 
szarży, kocha się w zuchwałym pod- 

*) Marcel Dupont. 

  

Generał  Lasalle, 

i przełożył i wstępem opatrzył Bołesław Wie- 
- miawa Długoszewski. 

znanego Żołnierza. skąd phzed gen. Krok- 
Paszkowskim, wicewoj. Godlewskim, gen. 
Skotnickim, star. Przepałkowskim i in. dy- 
gnitąrzami odbyła się defilada. 

O godzinie 12.30 odbyło 3ię uroczyste to 
siedzenie Rady Miejskiej, na któwem  ucn- 
walono wysłać hołdowniczą depeszę do 
Marszałka Piłsudskiego na Madt'ę  treś.i 
następującej: = „Monsieur Joseon Piłsudzni 
Marschal de Pologne Funschal Madere 

_ W dniu Twoich Imienin Panie Marszałku 
Pierwszy Honorowy  Obywatlu naszego 
miasta Rąda Miejska w imieniu całej lud- 
ności Baranowicz zasyła Ci RA. hołdu i 
oddania oraz serdeczne życzenia długich lat 
dła dobra ukochanej Ojczyzny. Senkowski 
burmistrz i przewodniczący Rady Miejsxiej 
Baranowicz“. 

, Po odczytaniu depeszy przez burmis*rza 
Senkowskiego, takową została przyjęta je- 
dnogłośnie oklaskami. 

O godzinie 13 w sali Kina Apollo odby- 
ła się uroczysta akademja, zorgąnizowana 
przez miasto. Akademję zagaił _ burmistrz 
miasta p. Senkowski, przemówienie okolicz 
nościowe wygłosił poseł Poźniak. 
„W dziale koncertowym udział wzięli ucz 

niowie i uczenice gimn. państwowego (chór 
i deklamacje), szkoły powsz. nr. 5 orkie- 
stra piórkowa) oraz orkiestrą 78 pp. 

„O godzinie 14 urządzono akademję dla 
dzieci przedszkola kolejowego, w czasie któ 
rej nauczycielka przedszkola _ wygłosiła 
okolicznościowe pogadanki z dziećmi na te- 
mat: „Znaczenie Obchodu Uroczystości”, 
poczem dzieci przedeklamowały wiersze i 
odśpiewąły kilka piosenek. 

„Po zakończeniu akademji wydano — @а 
dzieci prezenta i urządzono herbatkę. 

„O godzinie 19 w prześlicznie udekorowa 
nej i iluminowanej sali odbyła się uroczy- 
sta akademja, którą zagaił p. inż. Prawdzic- 
Lavman Marjan, poczem wygłosili okolicz- 
nościowe przemówienia: pan profesor gim 
nazjum Państwowego Bożeński i instruktor 
ka pani Bojarska Stefanja, poczem orkiestra 
kolejowa odegrała hymn Narodowy, — па- 
stępnie pod kierownictwem nauczyciela szko 
ły powszechnei p, Czesława Truszkowskie- 
go — chór odśpiewał kilka piosenek, 

Deklamacje wygłosiły dzieci z przedszko 
la „Kto Cię Woła” i „Święto dziś w Belwe- 
erze. 
„o godzinie 16.30 przy licznie zgromadzo 

nej publiczności oraz władz przedstawicieli 
nastąpiło otwarcie Muzeum Powiatowego. 
Gości powitał kustorz muzeum Turski, Po- 
święcenie muzeum dokonał ks. Żoładkowski 
wygłaszając okolicznościowe kazanie, 

Na zakończenie programu: Dnia uroczy- 
stości w przepięknej sali Ogniska Garnizo- 
nowego odbył się raut, który zgromadził li 
czne rzesze społeczeństwa, jak cywilnego, 
tak i wojska. 

W ciągu całego dnia ulice miasta były 
przepełnione publicznością, która z zacieka 
wieniem ogladała dekoracje gmąchów pu- 
blicznych, oraz domów prywatnych. 

Z nastaniem zmroku fasady domów roz 
jaśniły tysiącami świateł. 

S. 

  

  

  

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
jeździe i uwiełbia i jest 
przez piękne kobiety. 

_ Zawrotna i fantastyczna była kar- 
jera wojskowa najpiękniejszego z hu- 
zarów. Osiemnastoletni rekrut zostaje 
kapitanem w dwudziestym roku życia, 
pułkownikiem w dwa lata później, a 
w dwudziestym dziewiątym  genera- 
łem dywizji j ulubieńcem Cesarza. Ten 
szalony marsz życiowy odbywa się w 
szczęku i hałasie bitew, wśród pęka- 
ących granatów i niezwykłych osza- 
łamiających epizodów miłosnych, na 
tle wspaniałej epoki napoleońskiej. Gi- 
nie Lasalle z okrzykiem „vive I“ Em- 
pereur! w szarży na kawalerję austrjac 
ką w trzydziestym trzecim roku życia, 
jakby stosując się do głoszonego przez 
siebie przykazania, że „huzar, który 
nie zginął mając lat trzydzieści jest 
tchėrzliwym trutniem“. 

uwielbiany 

p
 

Lasalle jak každy prawy kawalerzy 
sta wiał wielką słabość do trzech „K*, 
co według kompetentnego wyjaśnienia 
tłomacza oznacza: koń, konjak, i kobie 
ta, ale oprócz tych zawaleryjskich sła- 
bości, które przeplatały barwną wstęgę 
jego życia, nie obce mu były uczucia 
głębsze, a ponad wszystkiem górowało 
przywiązanie do Napoleona. Bonapar- 
te był jego ukochanym wodzem, któ- 
ry oceniał swego ulubieńca i wybaczał 
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Nowy rząd na Łotwie 
RYGA, PAT. Przywódcy Związku Chłopskiego Ulmanisowi 

udało Się we wtorek po południu utworzyć rząd koalicji prawicy 
mieszczańskiej i parfyj centrowych. Ulmanis objął stanowisko 
premjera oraz tekę spraw zagranicznych. Ministrem finansów 
został Annus (nacjonalista), ministrem spraw wewnętrznych 
Petrewicz (również nacjonalista), wojny — Laiminsz (Związek 
Chłopski). Nowy rząd przedstawił się we wtorek wieczorem 
sejmowi. Fxposć nowego rządu omawia szereg zagadnień z 
polityki gospodarczej. 

  

_Qbrady bioku agrarnego 
W AMBASADZIE POLSKIE] W RZYMIE 

RZYM, PAT. Stosownie do powziętej w Bukareszcie rezolucji stałego 
komitetu studjów ekonomicznych zebrali się we. wtorek w ambasadzie 
polskiej w Rzymie przedstawiciele państw, należących do bloku agrarnego 
Europy Środkowej i Wschodniej, stworzonego przez zeszłoroczną konie: 
reńcję warszawską. Obrady zagaił przemówieniem powitalnem ambasador 
Przeździecki, podkreślając znaczenie sprawności ścisłej współpracy państw 
rolniczych w zwalczaniu kryzysu. Na przewodniczącego wybrano szefa 
delegacji łotewskiej, ministra łotewskiego w Rzymie posła Seya. Obrady 
toczą się nad sprawą porządku dziennego konferencji zbożowej oraz nad 
sprawą stanowiska, jakie blok na niej zajmie, 

- Lotnicy polscy w 
  R TY 

Kong 

    

ELISABETHVILLE, PAT Lotników polskich kpt. Skarżyńskiego i por. 
inż. Markiewicza spotkało w Elisabethvilłe (Kongo belgijskie) 
serdeczne przyjęcie, Na liczne prośby lotnicy wykonali 
wobec wielkiej ilości widzów. Silnik samolotu pracuje zuakomicie 

nadzwyczaj 
loty pokazowe 

i po 
dokonaniu naprąwy w Atbara nie należy przewidywać niespodzianek, 
W dniu 25 b. m, nastąpi start do miasta Luluaburg, położonem nad rzeką 
Lulua. 

  

Skazanie akuszerki w Lidzie 
LIDA. PAT. Wileński Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w _ Lidzie 

skazał w dniu 23 marca r. b. akuszerkę Klarę Epsztein na 4lata więzienia 
i pozbawienie na przeciąg lat 5 praktyki akuszeryjnej za spędzanie płodów, 

Zomysłowy Szantażysta 
W pierwszych dniach marca r. b. w 

„kKurjerze Warszawskim ukazało się ogio- 
szenie o poszukiwaniu sekretarza lub sek 
rutarki ze znajomością języka angielskiego, 
Go wielkiej organizącji kolonizacyjnej, na 
świetnych warunkach, z kaucją od 1,000 do 
2,000 doł. am. Oferty pod „Kołonizator* i 
t. d. 

"Mnóstwo pań i panów praguęło objąć 
intratną posadę na wyjazd. 

Pierwszy „zaszczycony został odpowie- 
dzią p. Tadeusz jędrzejowski, właściciel do 
mu, absolwent wyższej szkoły handlowej, 
(Równa 19), do którego zadzwonił jakiś 
pan, podający się za Księcia Gintułt - Dzie 
wałtowskiego, prosząc o zgłoszenie się w dn 
17 b. m. między godziną 6-tą a 8-mą wiecz 
do hotelu „Bruhlowskiego* w Warszawie 
w sprawie złożonej oferty. Pan J. zjawił się. 

Książę opowiedział iż niedawno temu 
wrócił z Ameryki Poł. Zajmuje się — Ко- 
łonizacją w Peru. jest posiadaczem 200, 
ha ziemi i lasu. : 

Mą szerokie plany na przyszłość, Cho- 
dzi o nawiązanie Kontaktu z emysłetm 
polskim. Dotychczas wysłał już 500 robotni 
ków. z Polski do Peru. 

Ofertant przedstawił swoje kwalifikacje: i 
wyraził życzenie objęcia wakującego stano- 
wiska. 

Omówiono warunki: pensja 1000 zł. mie 
sięcznie, koszta rozjazdów i diety — 10 dol. 
am. dziennie. 

‚ МНа rozmową z elegańckim „dżentel- 
menem“ przeszła wreszcie na temat kaucji. 

Przyszły kandydat zamiast gotówki pro- 
ponował zabezpieczenie hipoteczne na 
a: х t ši: 

siążę i na to prz, 
Kiedy jednak Omawiano sprawę urzą- 

dzeń technicznych olbrzymiego tartąku w 
Peru, stanowiącego własność nieznanego ko 
tonizatora, pan |. doszedł do wniosku, z 
czem jednak narazie się nie zdradził, że it. 
rzekomy książę dawał mętne wyjaśnienia, 
i że nie ma o tem... zielonego BRA 

Stanęło na tem, iž p. J. miał dostarczyć 
ewikcję hipoteczną, jako kaucję. › 7 

  

Centrala: Warszawa, Jasna 9 
Ekspozytury: Nowolipki IO, 

Prėžna 3, Hale Mirowskie 

Gwarantuje wkłady 
gotówką,  najpewniejszemi  lokatami 
w złocie i licznemi nieruchomościami. 

Suma wypłaconych procentów 

„mu najrozmaitsze wybryki  gorszące 
nieraz poważnych obywateli. : 

Pewnego razu — opisuje Dupont 
— gdy pułk. Lasalle stacjonował w 
pobliżu Bajonny w miasteczku. Agen, 
miejscowy prefekt wydał bal na któ- 
ry z niewiadomych powodów zanied- 
bał zaprosić oficerów 10-go pułku tu 
zarów. Trzeba zaznaczyć, iż w t 
rodzin i niejeden z nich liczył wśród 
swych bliskich jedną, lub więcej о- 
kresie stosunki między urzędnikami 
prawie bez wyjątku dawnymi jakobi- 
nami, a oficerami lekkiej kawalerji nie 
odznaczały się naogół zbytnią serdecz 
nością. W większej części bowiem ci 
ostatni rekrutowali się z lepszych o- 
fiar terroru. Trudno więc było się dzi- 
wić, że młodzi ci ludzie żywili instyk- 
towną nienawiść i pogardę dla opraw- 
ców swych krewnych. Tem żywiej od- 
czuto zniewagę. Lasalle nie odezwał 
się ani słowem, łecz w duchu zaprzy- 
siągł pomścić obrazę swego korpusu 
oficerskiego. 

W dzień balit nakazuje nocne ćwi- 
czenia pułku i przeciąga je do dzie- 
siątej wieczorem. O. tej porze zabawa 
jest już w pełni. Na to właśnie czeka 
Lasalle. 

Odprowadza szwadrony do koszar, 
zatrzymuje oficerów na koniach j wraz 

raził wielkie 

KTO OSZCZĘDZA DZIŚ — TEN JEST SPOKOJNY O JUTRO! 

POCZTOWA + DZE > 

Obrót P. K. O. wyniósł w r. 1930 24 miljardy złotych. 

-  ponadI3 miljonów złotych 
Każdy urząd pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty, 

Następnego dnia |. udał się do urzędu e- 
migracyjnego, w celu poinformowania się, 
czy wiadomo tam o Ei koloniza-- 
cyjnych ks. Gintułt - Dziewałtowskiego z 
w Peru, 

— Radzimy zachować wielką ostrożność, 
— oświadczono niedoszłemu sekretarzowi 
tajemniczego  „kolonizatora“. 

Kandydat z oferty zgłosił się do warsz. 
urzędu śledczego i doniósł o kaucyjnych 
zakusach „pana* z hotelu Bruhlowskiego. 

Gdy jędrzejowski znalazł się w swem 
mieszkaniu, poproszono go do telefonu,. 

Odezwał się ktoś, podający się za przo 
downika - wywiadowcę policji śledczej ja 
nikowskiego. 

— Czy to pan złożył protoku! w spra-. 
wie księcia Gintułt - Dziewałtowskiego? — 
zapytał nieznajomy. 

Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, roz 
mówca telefoniczny zapewnił Jędrzejowskie 

000 go, iż sprawa została zbadana przez urząd 
śledczy, że w danym wypadku nie stwierdzo 
no nic podejrzanego, wobec czego wskąza 
ne yłoby odwołanie doniesienia, jako 
zupełnie bezpodstawnego. 

Pan J. porozumiął się z brygadą  iał- 
szerstw urzędu śledczego. Ku niemałemu 
zdziwieniu dowiedział się, iż nikt z policji 
nie telefonował, i że cała rozmowa była 
specjalnie zainscenizowana przez księcia G. 
celem zmylenia go z tropu. | 

Późnym wieczorem dwaj wywiadowcy 
z. do „Bruhla“. Jeden stanął na kory 

arzu, pod drzwiami, gi wszedł do nu- 
meru. 

Dz. zaskoczony zjawieniem się nieznajo- 
mego, sądził w pierwszej chwili, iż ma 
PZ sobą jednego z licznych kandyda- 

w. 
Przyjął go b. serdecznie. Opowiedział 

mu o swoich bogactwach w Peru, o kar- 
owe lasów, o 500 robotnikach pol. 

Kiedy jednak z przykrością dowiedział 
się, iż wizytę mu złożył... wywiadowca poli 
cji, „książę-pan* zerwął się z miejsca, 

zdenerwowanie i w jednej- 

Oddziały: Katowice, Kraków, Poznań, 
Łódź, Wilno. 

Zapewnia wkładom  oszczędno- 
ściowym 

pełne bezpieczeństwo i tajemnicę, 
możność natychmiastowego wycołania 

solidne oprocentowanie. 

     
      
        

      
    
    

za wkłady wyniosła w roku 1930 

z jednym płutonem udaje się pod pre- 
tekturę. | 

Tam zeskakuje z konia i ze swoją 
eskortą »wkracza do pałacu. Powstaje 
niebywała konsternacja. Prefekt pró- 
buje protestować. Lasalle donośnym 
jak na ćwiczeniach, głosem oświadcza, 
że zlekceważenie korpusu oficerskiego 
10 pułku huzarów jest obrazą armji i 
on Lasalle tego nie zniesie. * Ruchem 
ręki przywołuje pluton „huzarów i Każe 
powyrzucać z sąsiedniej sali, gdzie 
przygotowano wystawną  wieczerzę, 
wszystkie potrawy za okno. 

Wieść o zajściu rozeszła się błyska 
wicznie. Oburzano się i potępiano wy- 
bryk Lasalla i pewno, gdyby to zrobił 
kto inny, nie uszłoby mu to na sucho. 
Ale Lasalle był ulubieńcem Napoleona, 
który przez palce patrzał na ekstrawa- 
gancje swego pupila i szczypał go na 
znak niezadowolenia przy raportach 
za ucho, karząc drobnemi dyscyplinar- 
nemi karami. ) 

(idy minister spraw wewnętrznych 
zwrócił się do pierwszego konsula z 
prośbą o aresztowanie Lasalla za ten 
wybryk, Napoleon po chwili namysłu 
odrzekł: 
—-Bardzo cenię zasługi pańskiego pre 

fekta, ale dość mego jednego podpisu, 
abym miał drugiego prefekta, a drugie 
go Lasalla nie będę miał i za lat 20. 

li Kolonia 

  

        

           

Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 12-ty dzień ciągnienia 
PRZED PRZERWĄ 

10.000 zł. wygrał nr. 2864 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 11267 155657 

204707. 

Po 2.000 zł. wygrały nr.: 23781 29836 
44105 71054 92886 129843 143994 194170 

Po 1.000 zł. wygrały nr.: 5136 10428 
13892 16607 18348 53339 57007 60965 66959 
67909 85153 1550410 153456 173962 

175542 186356 188546 192906. 
Po 500 zł. wygrały nr.: 2529 4453 7668 

12652 13202 15203 15414 17262 24263 25764 
33854 35854 35304 35497 35583 35983 37716 

38603 40262 41834 42774 47606 49654 50223 
51697 52477 53639 66474 71047 71129 73226 
73557 78927 80989 90051 90052 97164 
99556 112056 112858 113794 120511 120921 

121324 126773 128104 132245 138909 139148 
139246 139848 141028 144996 147860 150072 
150547 151561 155998 161055 162412 163129 
164833 166560 167012 173885 175387 176638 
177506 179378 180668 181298 182089 182826 
183453 

22 Polska 

PO PRZERWIE 
Po 5.000 zł. wygrały nr.: 85764 

192591 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 45751 161064 

207198 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 24435 43511 

116531 117484 137860 174401 194326 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 16865 21197 

23575 20402 35544 44432 71271 74161 78375 
95676 97890 106941 143100 16531 177183 
179063 180809 206123. 

Po zł. 500 wygrały nr.: 917 1428 6267 
7896 9667 13531 16858 21870 21867 22406 
24096 24409 28960 32772 40627 41191 44922 
40098 52364 540038 58081 61689 62765 
70875 71832 72157 75212 77632 81813 85327 
85505 91863 95803 06313 96710 96888 
100141 102271 103632 104281 105444 108058 
108772 109352 111224 113559 114161 115697 
118769 119484 121604 124207 124041 128683 
129437 138689 143088 146339 149226 158387 
159276 160730 160804 161570 165490 168009 
169399 170041 170276 172245 178591 180815 
181406 181768 182391 183691 183244 183902 
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chwili podbiegł do palta, stanąwszy bliżej 
wyjścia. 

Wywiadowca dai susa w stronę gościa. 
Chwycił go za rękę a jednocześnie spraw 
dzit zawartość paltą: w jednej kieszeni zna 
lazł nabity rewolwer syst. „Brauning*, z 7 
kulami. 

— Pan jest aresztowany! — oświadczył 
tonem urzędowym policjant. 

Wyszło na jaw, iż zatrzymany legitymu 
je się dowodami ną nazwisko Zbigniewa ks. 
Gintutt -- Dziewałtowskiego z Litwy. 

Ma lat 25 Ziemianin. (bez ziemi.). 
Rodzina jego posiadała jakoby majątek 
kowo; pow.  dziśnieński., woj. wileń-- 

  

je. 
Wykształcenie: 7 klas gimnazjalnych i 

korpus paziów w Petersburgu (17). 
Już pierwsze, doraźne wywiądy ustali-- 

ły, iż kolonizacja w Peru była zwykłym 
„trickiem“ oszukańczym. В 

Od początku do końca zmyśłona i obli 
czona jedynie na wyłudzenie od naiwnych 
kancyj w dolarach. 

Aresztowany Dz. miał również pomocni 
ka, występującego w roli prokurenta. 

Byi nim Witold Petlars z Pińska. 

ofertantów spotykamy nazwiska: Zofja Szu 
mińska, Buczkowska, Helena Strawińska (żo 
na podkomisarza Straży Granicznej z Wil- 
na), Irena Radowicz - Jodko (aktorka) i 
wiele innych. 

Gintułt - Dz. — jak to sprawdziła poli 
cja — w 1929 roku był na uniwersytecie 

Now ie usunięt a pewnym czasie u o go, gdyż 
świadectwo maturalne na jego imię > 
sfałszowane. 

Fałszerz zamieszkął w Warszawie w ho 
telu „Bristol“. 

Rychło nawiązał znajomości z osobami z 
wyższych ster. ё 

Widywano go w towarzystwie elegan- 
ckich dam. f 

Dziesiątki pań  naciągał na pożyczki, 
wekselki i t. p. 

Na jednym z balów w salonach hotelu 
„Europejskiego* w księciu G. zakochała się 
hrabianka o głośnem i znanem nazwisku, z 
Poznania. 

GG. szukał pieniędzy, potrzebnych mu na 
wyjazd do przyszłej narzeczonej. 

Wśród wielu osób, które padły ofłarami 
oszustw ze strony ks. G. między. innemi 
naciągnięty również został właściciel zakłą 
du krawieckiezo, Bolesław Sikorski (Krak. 
Przedmieście 67). 

S$. nie podejrzewając złych zamiarów, 
pożyczył klientowi swemu 3,000 zł. G. wy 
brał się do Poznania, zabrawszy ze sobą 
czeladnika krawieckiego, któremu miał na 
miejscu zwrócić dług. 

Tymcząsem w drodze — klient znikł mu 
z oczu. Wysłannik krawiecki .wrócił do 
Warszawy. 

Policja zajęta jest obecnie ustaleniem 
tożsamości aresztowanego, posiłkującego się 
dokumentami, watpliwej wartości. 

  

Lasalle był nieobliczalny w pomy- 
słach, nie zastanawiał się długo i puł- 
kiem szarżował dywizje, szwadronem 
pułki, nie było dla niego trudne zaje- 
chać konno na salę balową lub też 
przekradać się głęboko na tyły nie 
Przyjacieła, dla zamienienia kiłku uści- 
sków z czarującą kochanką. 

Krótkie czasy pokoju i postojów 
w garnizonach były dla Lasalla okresa 
mi przymusowej nudy, którą starał się 
utopić w winie. Jego żywiołem była 
wojna, walka ofenzywna, działania ka- 
walerji w straży przedniej, podjazdy, 
wypady, szarże — wówczas czuł, że 
żyje całą duszą. Jego fantazja, energja, 
odwaga znajdowały świetne pole do 
popisu, znacząc mu drogę życiową 
zwycięstwami i wplatając liście wa- 
wrzyni do wieńca, który otoczy skro 
nie bohaterskiego dowódcy lekkiej ka 
walerji armji napoleońskiej. 

Po kampanji hiszpańskiej, kiedy 
jeszcze tu i ówdzie w Kastylji, grzmia- 
ły strzały partyzantów, dowiedział się 
Lasalle o przygotowaniach do wojny 
z Austrją, prosi więc o przeniesienie 
jego do armji, która będzie działała na 
tym froncie. Cesarz uwzględnia jego 
prośbę. ]est to ostatni etap. W przed- 
dzień bitwy w której kula w czoło zwa 
liła najpiękniejszego z huzarów, Lasal- 
la opadły złe przeczucia. 

AS wpłynęło 30 skąrg. W spisie a 

W WIRZE STOLICY. 

PROSIAK W ROLI SWATA 
Pan Walenty, naczelny świnopas w ma- 

jatku „Golędziołki”, pod Warszawą, otrzy- 

mał ważną misję odwiezienia znacznej par— 

tjj swych wychowanków do rzeźni miej- 
skiej. Załadował je na wóz i hajdał 

Żal mu było prosiaków. Takie młode, 
ładne, czysto umyte, dobrze odkarmione — 

czy nie grzech oddawać toto pod nóż, pod 

ząb złym ludziom? Mój Boże — stanowczo 

życie nie jest romansem. Tkliwy pan Walen 

ty postanowił sprawić  prosiakom ostatnią 

przyjemność: niech choć  zobączą bidulki 

przed śmiercią wielkie miasto, piękne ulice, 
gmachy... 

Wiózł tedy swą trzódkę nie prosto do 

rzeźni, ale przez Leszno, Bielańską, na plac 
"Teatralny. Póki wieprzki patrzyły na operę, 

Oazę i teatr Narodowy, wszystko było dob 1 

rze. niestety, rzuciły też okiem na drugą 

stronę placu — na magistrąt. 

Widok uświęconej siedziby tępoty i 

głupstwa rozjątrzył dobre stworzenia. Może 
na dobitkę  zoczyły jeszcze paru radnychi 

i ławników — dość, że zawrzało w wozie, 

zakotłowało się, i pisk, skowyt, tupot i 

wyłamawszy boczną deskę, cała gromąda 

prosiaków wysypała się na bruk. Co za za 

mieszenie! Jaki harmider! Chyže czworono-- 
gi rozbiegly się po calym placu. Tramwaje, 

autobusy, taksy, — wszystko stanęło. Pub 

liczność, naprzód skonsternowana, rzuciła 

się łapać miłe bestyjki. 

Gazeciarze mieli uciechę — dzikie go 
nitwy, wrzaski uchodziły doskonale—świetne 

polowanie. Policjant próżno usiłował regulo 

wać ruch, na jego pałeczkę nie zwążały 

ani wieprzki, ani goniący. Pan Wałenty zlazł 
z kozła i objął komendę: 

— Trzymaj prosiaka, trzymaj wciurności 
za nogę! — o niezdara! o flejtuch wąrsiaw 

ski, mocno, nie bać się, nie ugryzie! 

Nieprawne mieszczuchy daremnie chwyta- 

ły śmigłe wieprzki za kark,--szachnął się 

warchlak i już był wolny. na wskazówki 
doświadczonego Świnopasą nikt nie zwa- 
żał. 

Bęc! W zapale pościgu zderzyli się nad 

jakimś prosiakiem młody człowiek i panien 
ka. Aż im nosy zgrzytnęły. „Och, przepra- 

szam panią", „Nic, nic, to moja wina“, 

„Bardzo panią boli? * „Ależ to drobiazg!” 

„Muszę panią odprowadzić..." „A no, pro— 

szę”. y 

Idą pod rękę, gawędzą, żartują. Znajo-- 
mość, przyjaźń, miłość — ślub. 

Ktoby to myślał, że pan Walenty, a ra 

czej jego Świntuch, będzie swatem tych 
dwojga. ` 

A gdy dojdzie kłótnia, rewolwer, roz- 

wód, kto winien ponieść karę? Dobrze, że 

wieprzak przed pół rokiem zginął w rzeźni, 
bo  dostałoby mu się teraz od zwaśnionej 

pary. 

UMOWY ZE ZŁODZIEJAMŁ 

W jednej z gazet można było onegdaj 

przeczytać następujące ogłoszenie: 

Złodzieja, który mi ukradł palto 9 b. 

m. z lokalu... proszę uprzejmie o zwrot 

za wynagrodzeniem rękopisów, znajdują 
cych się w bocznej kieszeni, oraz chu— 

steczki do nosa — bardzo pamiątkowej. 

Coraz. częściej widać podobne ogłosze- 
nia. Poszkodowani nieraz proponują łotrzy- 

kom odkupić swą własność za skromną ce- 

nę. Będzie to obopółnie dobry interes: 
Złodziej otrzyma więcej niż od złodzieja — 
Żyda — posera, a okradzionego taniej to 

kosztować będzie, niż nowy zakup. 
Wracąmy do dobrych egipskich czasów 

z przed pięciu tysięcy lat. W Egipcie była 
złodziejska giełda — gdy komu co zginęło, 

szedł tam i za niską opłatą otrzymywał swą 
własność z powrotem. Giełda ta była usan 
kcjonowana przez faraonów i policję. 

Możeby i u nas urządzono coś podob- 
nego? Ką. 

B9Q88%8RQ22% 

    
_ Prawdziwe 

Jedwabie 
z Milanówka 

Szale przetykane złotem 

kupić można w 

BAZARZE LUDOWYM 
ui. Zamkowa 8. 

jeszcze tylko jeden dzień dzisiejszy J- 

 4OREJ RZECZ PRCEKCTO ZZ ROZYNE ZSZZE DAS TTT UTENA 
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Dwa —jak powiada Dupont — dro 
bne wypadki sprawiły na nim przy- 
gnębiające wrażenie, a mianowicie faj 
ka, z którą nigdy się nie rozstawał, 
pękła w skórzanym tuterale i manier- 
ka z wódką rozbiła się w skrzynce ze 
spirytualjami. 

— Nie przeżyję dnia dzisiejszego 
— oświadczył swemu odfutantowi. 

Przeczucie nie zawiodło go. Naza- 
jutrz wieczorem po kilkunastu krwa- 
wych szarżach padł w ataku na ka- 
walerję austrjacką pod Leopoldau. 

Całą armję okryła żałoba. 

* + 

Książka o Lasallu wzbogaca naszą 
literaturę o epoce napoleońskiej i ja- 
ko taka jest cennym wkładem dla cha- 
rakterystyki ludzi Napoleona. Znajdzie 
się ona oprócz ludzi interesujących się 
tym okresem dziejów, w ręku każdego 
szwoleżera i ułana polskiego, Lasalle 
bowiem może być wzorem tego ducha, 
który cechuje prawdziwego kawalerzy 
stę. 

Płk. Wieniawie Diugoszewskiemu 
należy się szczególne uznanie za to, iż 
przysparza splendoru naszej kawale- > 
rji, dowodząc, iż prawy kawalerzysta 
równie dobrze włada piórem, jak lan- 
cą i szablą. fr. 

*    
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA 

(W7g sprawozdania za rok 1928) 

Ogólna liczba ubezpieczonycn wv- 
nosiła w roku 1928 średnio 932,637. 
W reku 1927 liczba ta wynosiła 
860,951. 

W ciągu roku liczba ubezpieczonych 
wzrosła z 866,401 w styczniu do 
1,004,666 w grudniu. przytem pizė- 
bieg 'tego wzrostu był następujący: 

Miesiące L. ubezp. Miesiące L. ubezp, 

1 866,401 VII 945,584 
i 846,704 „VIII 971375 
ш 858,856. (Х 989,969 
Ww 873,078 X 1,004,031 
У 900,572, XI 1,011,209 
М 913,158 XII. 1,004,666 

Rachunek działalności Funduszu 
Bezrobocia wykazuje w roku 1928, ia 
ko ogólną sumę opłat za ubezpieczenie 
od zakładów pracy 32,072,772 zł., co 
wraz z 50 procentami dopłaty ze Skar 
bu Państwa stanowi 48,109,158 zi. 
Pozostałe pozycje dochodów, a więc 
kary, odsetki, dary oraz inne prowizje 
za państwową akcję dorażną, stano- 
wią łącznie 2,892,303 zł. 

Przeciętna składka w r. 1928 za -1 
ubezpieczonego _ robotnika  wynusi 
34,38 zł., zaś wraz z dopłatą Skarbu— 
51.58 zł. Odpowiednie liczby dla 1927 
r. wynosiły 33.03 zł. i 49.55 zł Wi- 
dać więc pewien wzrost będący kon- 
sekwencją wzrostu płac. 

Na świadczenia ustawowe wydano 
w 1928. roku 20,680,480 zł., co stano 
wi w porównaniu do roku 1927, gdzie 
suma ta wynosiła 16,055,171 zł. 
wzrost prawie o 25 proc. 

Na doraźną akcję państwową wy- 
dano w r. 1928 dla robotników 
13,199,783 zł., zaś dla pracowników 
umysłowych 2,756,490 zł. 

Liczby te dla kołejnych trzech lat 
przedstawiają się następująco: В 

Wydano na akcję doražną: 
Ё р 1926 r. 1927 r. 1928 r. 
Kobotnicy  43,036,893 25,599,510 13,199,793 
Prac. umysł. 4,440,849 4.879.263 2,756,100 

Zasiłki doraźne są bardzo czułą 
miarą konjunktury gospodarczej 
maleją silnie, gdy konjunktura się po- 
prawia. 

Odnosząc sumy świadczeń do 
przeciętnej liczby ubezpieczonych, о- 
trzymujemy następujące dane: 

Na 1 robotnika, pobierającego za- 
siłki ustawowe: 

1926 1927 1928 
przypadło w zł. 507,82 63447 731.79 

Na 1 pobierającego zasiłki doraźne 
przypadało w złotych: 

1926 1927 1928 
Robotnik 489,22 509,89 612,23 
Pracownik umys. 602,56 631,13 654,59 

Koszty administracji łącznie z kosz 
tami prowadzenia państwowej doraż- 
nej akeji wynoszą sumę 5,422,795 zł., 
własne zaś 

(Więj grow 
koszty administracyjne 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 
w Wilnie, Zawalna 9, tel. 2-23 

ad'es telegr. „Rulnicze* 

  

Rugowanie jednostek miar 
niemetrycznych przy po- 

miarze skór 
, Dotychczasowy system pomiaru skór 

miękkich odznaczał się tem, że niemał w 
każdej miejscowości używane są różnego 
rodzaju miary — stopy. 

Doszło do tego, że przy zakupie skór, 
zapytywano: „jakiej garbarni są te stopy”. 
Na tem tle doszło też do nieuczciwej kon- 

xkurencji. 
)czywiście w tych warunkach niemożli- 

wa jest jakaś miarodajna kalkulacja, to też 
władze powołane przystąpiły do wprowadze 
nia jednolitej miary metrycznej, czego zresz 

tą maga obowiązujące prawo o miarach! 
prowadzony zostaje decymetr kywadra- 

towy, jako jednostka. 
Wielu kupców, przyzwyczajonych do do- 

tychczasowego systemu mierzenia, będzie 
się czuł skrępowanym nowym systemem, 
an jak wykazała praktyka z metrem, 
itrem i kilogramem, w niedługim: czasie 
wszelkiego rodzaju stopy pójdą w zapom- 
nienie. Odpada też zarzut, że wprowadzenie 
systemu metrycznego do mierzenia skór za- 
bije krajowy przemysł garbarski, gdyż za- 
granica stosuje wyłącznie stopy. 

Pogląd taki jest zupełnie niesłuszny, gdyż 
1) eksport skór miękkich stanowi znikomą 
część produkcji krajowej, 2) skóry przezna- 
czone na eksport będą mogły być dodatko- 
wo znaczone w stopach kwradratowych an- 
skich;3) skóry ze leze będą musiały 
być przez składników znaczone w jednost- 

kach metrycznych. Zresztą w pierwszym 
okręsie, kiedy odbiorcy nie będą jeszcze 
dostatecznie oswojeni z jednostkami me- 
trycznemi, będą mogli dokonywać przeli- 
czeń za pomocą dogodnych tablic zmiany, 
wydanych przez Główny Urząd Miar. 

*zeciwników systemu metrycznego przy 
pomiarach skór można podzielić na dwie 
kategorje. Do pierwszej należą ci, którzy 

Ją się wszełkich zmian, nawet PRZYNOIE 
cych wyraźne korzyści, do drugiej ci, kt 
trzy ciągnęli zyski z dotychczasowego 
chaosu. 
._ Licząc się z pewną zależnością rynku kra 
lowego od zagranicy, Główny Urzad Miar 
prowadzi u6ilną propagandę za międzynaro- 
įdowem wprowadzeniem systemu metryczne- 

pomiaru skór. 
_ Należy jeszcze zwrócić uwagę na jeden 

ważny szczegół, 
Dotychczas odbiorcy skór byli bezbronni 

wobec nieuczciwych garbarzy. Nawet w ra- 
zie urzędowego stwierdzenia, że skóra po- 
Siada powierzchnię mniejszą, niż wiekość na 
na niej podana, Sąd nie uwzględniał rekla- 
macji poszkodowanego, ponieważ  garbarz 

ierdził, że miara na skórze podana jest w 
Opach nie angielskich, lecz w innych np. 

Polskich, nowopolskich lub t. p. 
_ Wprowadzenie oznaczenia skór w decy- 
ietrach kwadratowych kładzie kres tej bez- 
arności stanowiąc zatem skuteczną ochro- 

Ay odbiorców skór. 

wynosiły 4,707,677 zł., co stanowi 
11,2 proc. składek ( w 1927 roku — 
9,3 proc.) 

Nadwyżka dochodów nad wydat- 
kami wynosiła w 1928 r. 24,879,784 

ł+ ( w 1927 r. — 26,759,924 zł.) 
Stan zarejestrowanych robotników 

bezrobotnych w poszczególnych mie- 
siącach 1928 r. był następujący: 

1 161,530 VII 95,717 
AI 166,027 XIII 82,687 
Ш 159,827 ix 75,210 
V 145,837 „X 69,513 
у 128,570 XI 78,199 

Vi 112,789 XII 106.158 
Przyjmując stan stycznia za 100, 

otrzymujemy dla lat 1926, 1927 i 
1928 następującą tablicę wskaźników: 

Miesiące 1926 r, 1927 r, 1928 r, 
I 100,0 100,0 100,0 
U 106.0 105,5 102,8 
MI 102,8: 105,2 98,9 
IV 95,5 98,1 90,3 
у 89,2 91,0 79,6 

VI 83,3 83,3 698, 
VII 76,4 75,8 59,3 
VIII 69,2 69,8 51,2 

IX 61,0 61,7 46,6 
x 55.5 51,0 43,0 

XI 53,2 60,5 48,4 
XII 57,9 76,6 65,9 

Stosunek liczebności pobierających 
zasiłki i zapomogi do ogółu zarejestro 
wanych bezrobotnych robotników 

według miesięcy, daje nam następują 
cą tablica: 

Mies. Zasiłki ustawowe Zapomogi doraźne 
1926 1927 1928 1926 1927 1928 
26,8 17,5 30,1 30,3 36,6 22,4 

I 25.1 20,0 33,3 31,4 34,9 24,7 
Ul 25,2 20,1 31,4 34,6 34,6 25,7 
fV 210 19,2 21,3 39,2 35,6 24,2 
V 147 177 18,2 42,9 35,5 21,3 

VI 112 16,3 15,5 46,6 36,4 21,1 
VII 10,7 14,0 16,6 47,1 39,7 19,0 

VIII 11,6 12,7 17,4 46,1 315 11,8 
IX 10,5 11,9 18,9 46,2 33,0 9,7 
X 10,2 13,2 19,7 449 335 9,6 

„XI 11,9 16.1 26,6 43,2 307 7,9 
XII 13,1 22,8 32,3 39,6 25,4 5,5 

Podobnie, stosunek pobierających 
zapomogi pracowników umysłowych 
do ogółu zarejestrowanych pracowni- 
ków umysłowych, daje nam następują 
ca tablica: 
Miesiące 1926 r, 1927 r, 1928 r, 

I 24,4 29,7 37,9 

„U 28,7 35,0 46,6 
II 30,2 44,1 49,3 
IV 29,7 52,8 53,4 
у 36,6 35,3 26,7 

vi 293 46,1 29,0 
VII 28,1 49,2 30,5 
VIII 324 45.5 26,3 

IX 42,8 370 28,2 
X 36,1 42,3 24,8 

XI 32,4 43,2 20.8 
„XII 59,6 4T,4 19,0 

Powyższe dane  przytoczyliśmy 
w/g „IV-go Rocznika Ubezpieczeń 
Społecznych w Polsce* (wydawni- 
ctwo Ministerstwa Pracy i Opieki Spo 
łecznej) O) - 

(iępnanie p. Hipolita GioczeWicza 
W niedziełę dn. 22 b. m. odbyło 

się u państwa Z. Bortkiewiczów pożeg 
nanie p. Hipolita Gieczewicza, dotych- 
czasowego prezesa Rady Wojewódz- 
kiej Związków Ziemian Ziemi Wileń- 
skiej, który jak wiadomo musiał opu- 
ścić to stanowisko dla objęcia zarzą- 
du nad swemi dobrami w powiecie 
Wilejskim, wskutek  pržedwczesnej 
śmierci syna Ś. p. Leona Gieczewicza. 

Na to zebranie przybyło liczne gro 
no gości z pośród miejscowego  Zie- 
miaństwa, delegaci powiatowych od- 
działów Związku Ziemian i przedsta- 
wiciele instytucyj, z któremi łączyła 
Związek bliższa współpraca. W imie- 
niu Zarządu Głównego Kresowego 
Związku Ziemian żegnał Pana Preze- 
sa Gieczewicza Antoni hr.  Jundziłł, 
wygłaszając następujące przemówie- 
nie: =« 

„Czcigodny Panie Prezesie! W imieniu 
całego Ziemiaństwa kresowego pragne Pa- 
nu p nasze gorące podziękowanie za 

y dotychczasową, diugoletnią, ofiarną pracę i 
głęboki żal, że w dzisiejszej, tak ciężkiej 
dla nas chwili, jesteś zmuszony naszą pla- 
cówkę opuścić. 

Broniłes Pan, Panie Prezesie, interesów 
naszego Ziemiaństwa z tak wielkiem poświę 
ceniem i oddaniem dlatego, żeś Pan dobrze 
wyczuwał, że Ziemiaństwo nasze — to tra- 
dycja, — to historja Ziem W. X. Litewskie- 
go; Ziemiaństwo, to największy filar pol- 
skości tutaj, a zanik jego, to katastrofa na- 
rodowa dla r” kraju. Wysoko też nio- 
słeś sztandar ziemiańskiej, kierując ca- 
ły wysiłek dla bronienia i dźwigania upada- 
jacych na duchu, każdy znajdował u Pana 

Z dobrą radę , pomoc w ciężkiej 
с ь : 

Świeciłeś, Panie Prezesie, przykładem, 
jak interes ogólny stawiać ponad osobisty, 
nie brakło Cię na żadnej płacówce, w żad- 
nej potrzebie — jesteś i będziesz dla nas 
wzorem 1 przykładem. 

Za Twą Syria A he ze 
pracę, za godną reprezentac cał lasy 
ziemiańskiej, składamy Ci, Ki: 
z głębi serca wyrazy czci i wdzięczności. 

Ufamy, że nas nie opuszczasz zupełnie, 
że będziesz z nami sercem i duszą współ- 
pracował, że do Twoich mądrych rad koła- 
tać i nadał będziemy mogli, że Cię w na- 
szych szeregach, w naszej codziennej, żmud 
nej pracy widzieć będziemy. Ž 

Niech mi wolno będzie, Czcigodny Panie, 
w dowód naszego wielkiego uznania, czci i 
wdzięczności, ofiarować Či ten skromny 
upominek z życzeniami, byśmy Cię długie 
łata w dobrem zdrowiu wśród nas oglą: й 

(Росхет wręczono kryształową 
wazę). 

Następnie p. Zygmunt Bortkiewicz, 
obecny prezes Rady Wojewódzkiej 
Związków Ziemian Ziemi Wileńskiej 
odczytał następujący adres: 

„Wielce Szanowny i Czcigodny Panie 
Prezesie! Ziemianie Województwa  Wileń- 
skiego składają Ci wyrazy serdecznego po- 
dziękowania i szczerego uznania za długo- 
letnią, ofiarną i owocną Twą pracę sed Or- 
waz: i kierownictwie naszego Związku 
Wysokie zalety charakteru i umysłu, oraz 
powaga Twego Autorytetu przyczyniły się 
do zsołidaryzowania się naszego  Ziemiań- 
stwa i zgodnej jego współpracy na arenie 
naszej organizacji, dzięki czemu też potra- 
fiłeś zapewnić Związkowi Ziemian zależyte 
uznanie, jak ze strony Władz tak i całego 
społeczeństwa. 

W uznaniu ch zasług Walny Zjazd 
Delegatów Zwiazków Ziemian obrał cię do- 
żywotnim Honorowym Prezesem nasz! 
Związku. — Rozumiejąc, iż jest to tylko sła- 
be zadośćuczynienie w stosunku do Twych 
wielkich zasług, racz, Czcigodny Panie, przy 
186 ten wybór, jako wyraz hołdu naszego 
dla Twej SA i pozwól byśmy mogli w 
chwiłach potrzeby liczyć lal na Twą po- 
moc i opiekę Ojcowską*. 

Poczem wręczył dyplom na Hono- 
rowego Dożywotniego Prezesa Związ- 
ków Ziemian Ziemi Wileńskiej. 

Pan Prezes H. Gieczewicz w pięk- 
nem i wzruszającem przemówieniu 
dziękował zebranym za współpracę 
w czasie swego urzędowania, oraz za 
wyrazy uznania, któremi był żegnany; 
na co wszyscy obecni zgotowali Mu 
gorącą owację. 

  

Czy znamy:Wilno?. 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „SŁOWA" 

Nasz konkurs odgadywania  fotografji 
„Czy znamy Wilno, wzbudził wielkie zain- 
teresowanie. Otrzymujemy paki listów. Po- 
czekajcie jednak, kochani czytelnicy — nie 
będzie tak łatwo w przyszłości. — Dwie 
pierwsze fotografje umyśnie . przedstawiały 
fragmenty więcej łatwe, wygodniej wpada- 
jące w oko i tkwiące w pamięci. Później 
tak nie będzie. — Będziecie patrzyli, wie- 
dzieli, że to coś znanego, a jednak ani rusz 
nie będziecie mogli dać odpowiedzi co to 
mianowicie jest. 

Będziemy zostawiali pod kilszą białe 
miejsce na odpowiedź, oraz nazwisko i adres 

jącego.   

o w ou 

  

Józef Adam Korwin-Kurkowski 
właściciel majątku Podolce i Rymdziuny w Woj. Wileńskiem, 

b. Prezes Związku właścicieli hoteli m. Wilna 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Bogu w dniu 24 marca 1934 r. 

w wieku lat 72. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Bakszta 2) do Kościoła Parafjalnego Św. Jana, odbędzie się 

w środę 25 b. m. o godz. 19 m. 30, nabożeństwo żałobne, odprawione zostanie w czwartek dn. 26 b. m. 

o godz. 9-ej, poczem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych na cmentarzu po-Bernardyńskim, 

o czem zawiadamiają, pogrążeni w głębokim „smutku 

Żona, córki, syn, zięciowie, wnuk i rodzina 
DES S IE SI IO NT OE WALCZAK) 

“LL LS NS AOL IP NSE GRU RP 
; sf». | 

  

  

NADESŁANE 

KOMUNIKAT D-TWA OBSZARU 
WAROWNEGO WILNO 

Postępowanie honorowe, wszczęte przez 
p. kpt. dypl. Galinata przeciwko redaktoro- 
wi odpowiedzialnemu „Dziennika Wileńskie- 
go“ p. Cieszewskiemu Jerzemu za rozpow- 
szechnienie w Nr. 21/31 wspomnianem cza- 
sopismie artykułu „Niedopuszczalne  meto- 
dy*, zostało zakończone spisaniem _ przez 
zastępców p. kpt. dypl. alinata: p. pik. 
dypi. Wendę i p mjr. Fieldoria — protoku- 
łu jednostronnego — wobec złamania przez 
p. Cieszewskiego Jerzego $ 62 przyjętego 
przez obie strony kodeksu honorowego Bo- 
ziewicza. 

Złamanie postanowienia $ 62, kodeksu 
Boziewicza przez p. Cieszewskiego nastą- 
piło przez zamieszczenie w „Dzienniku Wi- 
leńskim* z dn. 19-III br. artykułu p, t. „Czap 
ka niewidymka", za który w myśl $ 34 wy- 
żej cytowanego kodeksu odpowiedzialność 
ponosi p. Cieszewski. 

Ponieważ wystąpienie przeciwko p. kpt. 
dypl. Galinatowi było rozpowszechnione 
drukiem, zastępcy jego postanowili podać 
jednostronny  protokuł do wiadomości pu- 
tlicznej za pośrednictwem prasy, stwierdza 
jąc równocześnie, że powyższa sprawa zo- 
stała zakończona honorowo i ostatecznie 
dla p. kpt. dypł. Galinata. 

Protokuł został spisany dnia 20-III 31 
roku w gabinecie dowódcy 1 p.p. Leg. i 
podpisany przez — p. ppłk. dvpl. Wendę 
Zygmunta, oraz mir. Fieldorfa Emila. 

Dowódca Obszaru Warownego 
> 1 Komendant Garnizonu Wilno 

PAKOSZ PUŁKOWNIK 
  

  

FILM i KINO 
HELJOS: MELODJA SERC. W RO 
LACH GŁÓWNYCH DITY PARLO 

I WILLY FRITSCH 

Niema gadania: film jest dobry. Jed 
nak nie bez ale. Eryk Pommer jako 
kierownik artystyczny i Jan Szwarc ja- 
ko reżyser, rozplanowali, ułożyli, i 
zmontowali wszystko bez zarzutu. Di- 
ty Parlo czuje się znakomicie i w roli 
nieśmiałej, zakochanej wieśniaczki j w 
roli dziewczyny ulicznej. Willy Fritsch 
(1 m. 79 cm. wzrostu, 68 kilo wagi!) 
w sam raz nadaje się na żołnierza ho- 
szwedów i pełnego temperamentu i 
sentymentu zarazem — parobczaka 
węgierskiego. Akcja może budzić za- 
interesowanie: miłość żołnierza i wiej 
skiej dziewczyny, która podstępnie zo- 
staje wtrącona do domu publicznego, 
gdzie zarabia na kupno konia dla swe- 
go narzeczonego. Oczywiście narzeczo 
ny dowie się o tej straszliwej tajemni- 
cy. Dziewczyna utopi się z rozpaczy. 
Można, patrząc na te  perypetje, 
uśmiechnąć się .czasem, można pobła- 
żliwie a ironicznie wzruszyć ramiona- 
mi, ale cóż robić: takie jest życie. Ci 
młodzi kochają się naprawdę, napraw- 
dę przeżywają tragedję i naprawdę 
złamią swoje życie. A ich całkiem ide- 
alna miłość, która się tak tatalnie koń- 
czy, rozwija się na wspaniałem tle: 
imponujących widoków Budapesztu i 
wsi węgierskiej. 

A na czem polega to „ale“? Otėž 
— film przytłacza nadmiarem wszela- 
kich środków artystycznych i efektów 
„wWizualnych* (tak się teraz mówi) i 
akustycznych. jest tu naturalnie foto- 
montaż, tramwaje, samochody, konie i 
puszta węgierska, tańce ludowe, knaj- 
pa żołnierska, koszary, lunapark i lu- 
panar; ryki syren fabrycznych, sygna- 
turki i dzwony, świsty parowozów i 
harmonja, skrzypce, basetle, najroz- 
maitsze szumy, szelesty, śpiewy i mo- 
wa — słowem widz i słuchacz, odu- 
rzony i ogłuszony tym chaosem dźwię- 
ków i obrazów, wychodzi pod wraże- 
niem, że istotnie miał doczynienia z 
dźwiękowcem stuprocentowym. A o 
to niewątpliwie chodziło reżyserowi. 

ZAWODY STRZELECKIE - 
Dla uczczenia Imienin Marszalka Jėzefa 

  

Pitsudskiego — W.K.S. 6 pułku piechoty 
Legjonów, przy udziale delegata Związku 
Strzeleckiego, urządził w dniu 18 marca 
1931 roku zawody strzełeckie, w wyniku 
których 70-ciu żołnierzy zdobyło ogólno-| 
ską „Odznakę Strzelecką” JI klasy е 

ZSĄDÓW 
SPRAWA O NADUŻYCIE 

W dn. 1 kwietsia Sąd Apelacviny rozno- 
aspiranta Rodziew:cza, oraz dostawcy, Bur 
zna sprawę b. komisarza policji Iwanoffa, 
sztejna, skazanych przez Sąd (*kregowy w 
zwiazku z ujawnieniem poważnych nadt- 
żyć przy dostawach dla policji, woj. wi- 
leńskiego. 

Sprawa budzi duże zainteresowanie. 

ANDRZEJ 
Długoletni członek Zarządu I Komisji 

Woj. R. P w 

KULESZA 
Rewizyjnej Związka Inwal. 

Wilnie 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł ćnia 23 marca 1931 r. 

w wieku lat 50. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 25 b. m. w kościele Serca 
Jezusowego na Antokolu o godz. 7 m. 35 rano 

Wyprowa zenie zwłok na cmentarz Św. Piotra i Pawła 
godz. I6-ej, o czem zawiadamiają 

tegoż dnia o 

Zarząd Wojewódzki Z. I. W. R. P. w Wilnie 
Zarząd Okręgowego Koła Z. I. w. R. P. w Wilnie 

| KKSC LIF BRD ESS 

„związki zawodowe rozwiązane 
za komunistyczną działalność 

Starosta grodzki wileński wystąpił z 
wnioskiem w marcu r. b. do Sądu о- 
wego w Wilnie o rozwiązanie Žwiązku Za- 
wodowego Robotników Pas Budo- 
wlanego Ziemi Wileńskiej, oraz Związku Za- 
wodowego Robotników Przeżyida Metalo- 
wego Ziemi Wileńskiej. 

Pierwszy z tych związków posiadał swe 
oddziały w Wilnie, Oszmianie i Głębokiem, 
drugi zaś, w Wilnie. Przyczyną tego wnio- 

sku posłużyła działalność Związków nie ma- 
jaca nic wspólnego z celami zawartemi w 
statucie, krócej mówiąc, była to działalność 
antypaństwowa, znajdująca się pod całko- 
witemi wpływami kierowników związków 
obsadzanych z szeregów partji P.P.S. lewi- 
су 1 К. Р. 7 В. 

Wskutek wymienionych powodów Sąd 
Okręgowy postanowił związki te rozwiązać 
za jawnie komunistyczny charakter, 

  

Desperacki krok młynarza 
PO STRACIE ŻONY ł DZIECKA POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO 

We wsi Zakroczymskie Góry, pow. Mo- 
łodeczańskiego, miał miejsce wypadek, który 
głośnem echem odbił się w całej okolicy. 

Zamożny młynarz, Lejba Kantorowicz, 
którego interesy majątkowe, w związku ze 
spadkiem cen na zboże, zachwiały się ostat- 
nio, popełnił samobójstwo w warunkach zgo 
ła niecodziennych. 

Zgnębionego moralnie i materjalnie spo- 

tyka okropny cios. Umiera mu syn. Nawpóź 
przytomny z żału błąka się Kantorowicz po 
domu, a kiedy umiera mu naglę żona, roz- 
R Payna zo i don 4 ch, "= 3 

ala młyn i zanim plomienie ogarn 
Eni wiesza się na bełce. й 

Podczas akcji ratunkowej znałeziono już 
tylko zwęglone szczątki ongiś zamożnego 
kupca. 

  

  

KRONIKA 
ŚRODA 

Dziś 25 W. s. g. 5 m, 14 

Zw. N M PJ 
jutro 

Emanuela 

Z. s. g. 5 m. 38 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 24 III. 31 r. 

Ciśnienie Średnie w mm. 762 
Temperałura Średnia -|- 2 
Temperatura najwyższa -l- 4 

Temperatura najniższa — 0 

Opad w mim, — 
Wiatr: zachodni 
Teudencja: stan stały 
Uwagi: pochmurno 

— 

URZĘDOWA 
— Przedłużenie godzin handlu. Na pod- 

stawie SOZOPACZNA panietenziwa ZAB. 
wewnętrznych w okresie przedświą n 
dozwołone jest aalies godzin LIE 

W niedzielę, dnia 29 b. m. dozwolony 
jest handel w godzinach od 13 do 18 wiecz. 
następnie w poniedziałek 30 b. m. we wto- 
rek 31, we środę 1 kwietnia 2 i 3-go han- 
del dozwolony jest do godz. 9 wiecz, w 
sobotę 4 kwietńia tylko do godz. 18 wiecz. 

W pierwszy dzień świąt Wielkanocnych 
I skłepy, ale" wszelkiego rodzaju ja- 

dłodajnie i ale rozrywkowe muszą być 

zamknięte. 

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 
go. W dniu 23 marca r. b. pod przewod- 
nictwem EE Stefana Kirtiklisa odby- * 
ło się 42 z kolei posiedzenie Wydziału Wo- 
jewódzkiego na którem: 

Rozpatrzono szereg odwołań od wymia- paj 
ru podatków, dokonanych przez Magistrat 

m. Wilna. Zaznajomienie się ze sprawą 
zmiany sposobu obliczania ilości (wody zu- 

     

1 Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tygodnia książki —od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć we wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł, 4.00 za egz. 

Placyd Jankowski (John of Dycalp)— 
życie i twórczość . . ZŁ 10 

Bez steru I busoli (Sviwetka 
x prof. Michala Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumn tu Pa- 
pieskiego w Wilnie . 

„Żyrowice—łask krynice °. 
Pierwsze trudy I walki wi- 

2— 

leńskich kolejarzy + . 

  

wanej z wodociągów miejskich i odpowied- 
niemi taryfami wodociągowo-kanalizacyj- 
nemi. Rozpatrzono 9 uchwał finansowych 
powiatowych związków komunalnych w 
Brasławiu i Wilejce. Zatwierdzono i 
narz budżetowy Powiatowego Zwi Ko- 
raunalnego w Brasławiu na rok 1931 — 32. 
Budżet ten bilansuje się kwotą 597.000 i jest 
blisko o 500.000 mniejszy od budżetu ze- 
szłorocznego. 

Rozpatrzono i zatwierdzono  preliminarz 
budżetowy Powiatowego Związku Komunal 
nego w Wilejce na rok 1931 — 32. Budżet 
tego Związku sięga kwoty 541.000 i jest 
vkrągło o 140.000 zł. niższy od budżetu ze- 
szłorocznego. 3 

Ze względu na toczącą się obecnie akcję 
zatwierdzania  preliminarzy = budžeto: 
Związków Komunainych. Następne posiedze 
nie Wydziału Wojewódzkiego zostało wy- 
znaczone na dzień 30 marca r. b. 

MIEJSKA 
— Przeniesienie Wydziału Elektrycznego 

Jak się dowiadujemy, zostanie wydział е- 
lektryczny przeniesiony do gmachu elektro 
wni miejskiej przy ul. Rybaki. Ną miejsce 
wydziału elektrycznego zainstałowany bę- 
dzie wydział kanalizacyjno - wodociągowy. 

— Zniżka cen na żełazo i ow Mini 
sterstwo przemysłu i handlu komunikuje, że 
na skutek pertraktacyj ministra przemysłu i 
handlu z przedstawiciełami przemysłu żelaz 
nego, hutniczego, przemysł ten zobowiązał 

się przeprowadzić od dnia: 10 marca rb. ob- 
niżkę dotychczasowych detalicznych cen że 
lazą ze składu o złotych 15 na jednej ton- 

nie. W związku z powyższem rząd uważa 
swoją akcję w dziedzinie zniżki cen na że 
lazo za ukończoną. 

. Jednocześnie od dnia 16 marca rb. ob- | 
niżone będą ceny na węgieł kamienny na 
rynku wewnętrznym w ten sposób, że od 
cennika obecnie obowiązującego (lista nie- 
at przyznane zostały następujące  ra- 

konsumentom przy odbiorze _ miesięcz- 
nym od 51 do 500 ton — 3 proc. 

konsumentom przy odbiorze _ miesięcz- 
nym powyżej 500 ton — 4 proc. 

dlą rolnictwa bez względu na ilość —* 
4 proc. ` | 

Dla gazowni, elektrowni, zakładów wo- | 
dociągowych, hut, cementowni,  wapienni- 
ków, cegielni, przemysłu włókienniczego, 
fabryk papieru, przemysłu _ metalurgiczne- 
go, chemicznego, magistratów — 5 proc. 

Warunki dostawy t rabaty udzielone cu- 
krowniom pozostaną niezmienne. W związ- 
ku z powvższem rząd uważa aż akcję 
w dziedzinie zniżki cen węgla kamiennego 
za ukończoną. 

ZEBRANIA I ODCZYTY — 
126 „Środa Literacka* poświęcona 

będzie zagadnieniom filmowym. Poruszy je 
w swoj pogadance najdowcipniejsza z 
literatek, Maedałena Samozwaniec, opowia- 
dając z ściwym sobie humorem o „nie- | 

   

    

mowięciu filmowem i o tem, co z niego wy- | 

2 
3 
3 

rosło”. Zebranie to odbędzie się dzisiai o 
godz. 8 wiecz. w lokalu Związku Literatów. 
Wstęp mają członkowie, sympatycy i wpro- 
wadzeni goście, oraz ci, którzy specjalnie 
interesują się sprawami filmu artystycznego. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-e]) 
     



  

  

UJAWNIONY PRZEZ AGENTOW G. P. U. 

Na odcinku granicznym Lužki przytrzy- 
mano dwóch młodych mężczyzn przedziera- 
L się przez zarośla z terenu sowiec- 

о. 
_ Jak się okazało byli to dwaj Białorusini, 

- którzy uciekli z Białorusi Sowieckiej w oba 
wie przed aresztowaniem. 

Zbiegowie złożyli zeznanie, z któ rego 
> że na terenie Białorusi Sowieckiej 

ujawniono zakrojony na dużą skałę spisek 
antysowiecki, 

W dniu 25 marca miały nastąpić zbroj- 
ne wystąpienia. 

G. P. U. powiadomione o spisku prze- 
prowadza masowe rewizje i areszty, przy- 
czem obaj uciekinierzy mieli poważne oba- 
wy co do tego, że zostaną aresztowani. 

Obaj odesłani zostali do Głębokiego. 
  

  

— Odczyt. We czwartek dnia 26 bm. 
© godzinie 18 w lokalu przy ul. Zawalnej 

1 — 4 p. inspektor Umiastowski wygłosi 
ear odczyt pod tytułem „Praca młodo- 

; ch“ 

Vstęp wołny. 

WOISKOWA 
— Ze stowarzyszenia rezerwistów i by- 

_ ych wojskowych. Dnia 22 b. m. w lokalu 
_ Wojewódzkiej Federacji P.Z.0.0. przy ul. 

Żeligowskiego 4, został wygłoszony przez 
inspektora L.O.P.P. P.G. p. Korowajczyka 
odczyt p. t. „Walka chemiczna w przyro- 

dzie”. Lokas odczytu były wyświetlane 
przezrocza, umożliwiające słuchaczom przy- 
swojenia wspomnianego tematu. SĘ 

Następny odczyt na temat „Zbrojenia 
chemiczne Stanów Zjednoczonych Amery- 
ki Północnej i Rosji sowieckiej", odbędzie 
się w dniu Ż9 b. m. o godzinie 10. 5 
° Родае się do wiadomości wszystkich 
członków, oraz zympadków. że Sekcja Kul- 

alno-Ošwiatowa N/Stowarzyszėnia przy- 
stąpiła do zorganizowania podsekcji teatral- 
nej. Zapisy do wyżej wymienionej podsek- 

i przyjmuje Sekretarjat codziennie od go- 
dziny 16 do 20 (z wyjątkiem dni świątecz- 

). 
— — ь 
29 marca r. b. 

    

ficerowie Rezerwy! Dnia 
niedziela) o godz. 16 w 

szym i 16.30 w drugim terminie w 
lokalu przy ul. Żeligowskiego 4, odbędzie 

się doroczne Walne Zebranie Członków Ko- 
i ła Wileńskiego Og. Związku Podoficerów 

  

Rezerwy z nast. porządkiem dziennym: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego ze- 
brania, sprawozdanie zarządu z działal- 
ności, 3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
4) dyskusja nad sprawozdaniami, 5) wy- 
bory nowych władz Koła i 6) wolne wnio- 
ski. 

Obecność wszystkich członków obo 
wiązkowa. Nięprzybycie na zebranie odno- 
towane zostanie w ewidencji danego człon- 
ka na jego niekorzyść. S 

jednocześnie Zarząd Kola Ppoina 
członkom obowiązek opłacania składek człon 
kowskich. Członkowie zalegający w opła- 
tech ponad 6 miesięcy, zostaną skreśłeni z 
szeregów Związku Pod. Rez. 

RÓŻNE 
— łaż. F. Szczygieł przeniesiony do Ło 

dzi, Kierownik ziału Drogowego Dyrek- 
cji Robót Publicznych w Wilnie inż. Fran 
ciszek Szczygieł mianowany został dyrekto- 
rem robót publicznych w Łodzi. 

Rezerwat bobrowy w Rybakach. jak 
się dowiadujemy, Dyr. Lasów Państwowych 
postanowiła ogrodzić i zorganizować rezer- 
wat bobrowy w  Rybakach nadleśnictwa 
mostowskiego. 3 

Bobry są rzadkością i z racji tego są 
chronione przęz miejscowe władze leśne już 
od kilku lat. Wyniki tej akcji są pomyślne, 

gdyż ilość bobrów wzrosła, a nawet obrały 
one sobie nowe stanowiska na wyspie na 
rz. Niemen. 

m Po Wysoka I arkas ące godnia, równolegle z wystawą о- 
p K an wileńskich, ma być otwarta 
"wystawa dzieł AE akwaforcisty ame- 
rykańskiego Eljasza Grosmana. Akwaforty 
tego artysty zdobyły sobie uznanie cąłego 
Zachodu, a miarą jego artyzmu może posłu 
żyć ten fakt, iż p. Grosman wykonał por- 
Sy w dobie obecnej osobistości 
—— Mussoliniego, prof. Einsteina, Rabindrathe 
Tagore i w. in. . Grosmanie wiemy, iż 
ochodzi on z Wołynia imałym chłopcem 
jeszcze wyemigrował z Polski do Ameryki, 

_ gdzie z odznaczeniem, dzięki wybitnemu ta- 
° letowi ukończył szkolę sztuk pięknych w 

New Yorku, pracując tam pod kierunkiem 
A Ana tów. 

— owanie, Związek Pracy Oby- 
_ watelskiej Kobiet w Wilnie tą drogą składa 

'_ serdeczne podziękowania p. Korwin - Kru- 
kowskiej i pp. Tomaszewskiemu i Wyrwicz 
 Wichrowkskieme za bezinteresowne wzięcie 
udziału w zabawie dlą dzieci, urządzonej w 
dniu imienin Marszałka w Sali Miejskiej, о- 
raz 3 Bataljonowi Saperów za bezintereso- 

_ wne udzielenie orkiestry na tę zabawę. 
> —Podziękowanie. Związek Pracy Obywa 

 telskiej Kobiet tą drogą składa najserdecz- 
niejsze podziękowąnie p. Korwin - Krukow- 
skiej p. Tomaszewskiemu i p. Wyrwicz Wi- 

emu, oraz wychowankom seminar 
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hima Lelewela za wzięcie udziału w za 
dla najbiedniejszych .dzieci, urządzo- 

nej przez ZPOK w Sali Miejskiej w dniu 

A Zegarek do odebrania. Znał — Znaleziony na 
ulicy zegarek jest do odebrania w biórze 

_ Kasy Stefczyka — ul Mickiewicza 4 m. 4 
od godz. © — 2 po poł. 

   
   

   

    

> 

SAFRIDAN. 

`„ Tajemnica amuletu 
: — A więc zaraz wyruszam w dro- 

gę. Proszę, nie zapominaj o dawaniu 
 chininy i aspiryny  Troversowi. Ja 
_ prędko wrócę. 

Szybko wybrała tragarzy j odeszła, 
_ zostawiając ojca z chorym Traversem 
_ i dwoma służącemi. Myśliwy wyjął 

_ oliwę i ścierki i zabrał się do czyszcze 
- nia broni. Cisza : spokój, po męczącej 
podróży sprawiały mu rozkosz. Ner- 
Wy wyczerpane kilkomiesięcznem po- 
lowaniem ; podróżą, potrzebowały 

_ odpoczynku. Upał, harmorijny śpiew 
s rozmaitych owadów, słodkawy zapacii 

oliwy, wszystko to usposabialo go 
sennie. Ralf Veston zdrzeninął się nu- 
mowoli.. Obudził go jakiś krzyk, 
pierwszą rzeczą, którą ujrzał, otwiera- 

jąc oczy, były luty strzelb skierowane 
_ ku niemu. W tejże chwili silnem ude- 
- rzeniem pozbawiono go przytomności. 
| Czarne postacie wysuneły się z za 

krzaków i poniosły obu białych męz- 
czyzn. Słońce odbijało Się jasno od 
ch metalowych odznak... jakiś ptak, 
krzycząc rozpaczliwie przelatywał nad 
 opustoszałym od0zem... 

 Zbliżając się do obozu, Tommy 
zauważyła, że stało się coś niedobre- 

go. W towarzystwie Maruli rzuciła 
sie naprzód j zatrzymała się na pagór- 
ku, ogarniając wzrokiem opustoszałe 

namioty i rozrzucone wśród krzaków 
skrzynie. Nawet mniej doświadczone 
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jum Ochroniarskiego 1 uczniom gimn. im. K. 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciąg dałszy. 

HI 

  

  

    
  

Iść wypadnie trudna rada — 

A więc nasz Cierpiałło bieden 

Na piechotę sunie dziarsko 

Do urzędu Końska, jeden. 

м 

  

  

Boże święty co to znaczy — 
Ciżba ludzi nieprzejrzana 
Tak jak u Matejki mistrza 
Pod Grunwałdem bitwa znana, 

ORAZ: PSK ROWIE ROZROKE 

— Wyniki akcji przeciwgruźliczej w po- 
wiecie Wil.-Trockim. Komitet Lokaln „Dr 
przeciwgrużliczych* powiatu Wileńsko- 
Trockiego podaje do wiadomości, iż w wy- 
niku akcji, prowadzonej na terenie powiatu 
od dn. 10-XII 1930 r. do dnia 10-I 1931 r., 
osiągnął dochodu brutto zł. 2.920,65. 

o potrąceniu wydatków  organizacyj- 
nych w kwocie zł. 65,35 przekazał Woje- 
wódzkiemu Komitetowi dni  przeciwgružli- 
czych zł. 710.80, oraz pozostałość w kwocie 
zł. 2.144,.50 złożył na konto czekowe P.K.O. 
Nr. 81.309 na rzecz Pra SZ 
dla grużlików w Ponarach k/Wilna 

Jednocześnie Komitet Lokalny wyraża 
ofiarodawcom i wszystkim osobom, ktėrz 
przyjęłi czynny udział w przeprowadzeniu 
akcji gorące podziękowanie. 

Wiceprezes dr. St. Fekecz 
Sekretarz M. Rode. 
Skarbnik W. Orlicki 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 ukaże się po raz drugi pełna tragi- 
cznego napięcia świetna sztuka L. Andreje- 
wa „Ten, którego biją po twarzy”, która 
zdobyła na premjerze wielki sukces artysty 
CZĘ i zasłużone powodzenie. 

rzyczynia się do tego treść sztuki, jak 
i gra wykonawców z Kazimierzem Junoszą- 
Stępowskim na czele, który odtwarza nie- 
słychanie plastycznie S hrabiego Man- 
cziniego. 

W innych rołach ukażą się: Eichlerówna, 
Kamińska, Jaśkiewicz, Kreczmar, _Milecki, 
Żurowski, oraz dyr. Zełwerowicz. Efektow- 
ne dekoracje pomysłu j. Hawryłkiewicza, 
oraz iłustracja muzyczna pod kierunkiem E. 
Dziewulskiego przyczyniają się niemało do 
powodzenia l sztuki. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 ukaże się po raz 13-ty „Sztuba“ K. Le- 
czyckiego, ciesząca się wciąż rekordowem 

W osiowe Ni rolach głównych wystąpią: Niwińska, 
Balcerzak, Łubiakowski, oraz Wasilewski. 
Wszystkie bilety sprzedane, 

przygotowaniu najnowsza komedja 
M. EP „Koniec i początek“. 

— Wieczór szkolny w  Konserwatorjum 
Muz. W piątek dn. 27 b. m. o 8 w. 
w sali Konserwatorjum Muz. w Wilnie (Wiel 
ka 47 — wejście od ul. Końskiej) odbędzie 
się tercjałowy wieczór uczniów i uczenic 
onserwatorjum. 

„ Wystepowač będą uczn. z klasy forte- 
pianu, skrzypiec, śpiewu sołowego i instru- 
mentów: dętych. 

„Karty wstępu otrzymać można w Sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od godz. 4 — 7 w. 

— Koncert relig „ W niedzielę palmo- 
wą 29 bm. w sali Konserwatorjum Muzycz 
nego odbędzie się koncert religijny, który 

  

" Antysowiecki spisekna Białorusi Sowieckiej RADJO WILERSKIE 
ŚRODA, DNIA 25 MARCA 1931 R. 
12.5 —12.50: Muzyka hiszpańska (płyty) 
14.40 — 15.20: Odczyty dla maturzy- 

rzystów z Warszawy. 
15.50 — 16.10: „Radjokronika” z Warsz. 
16.10 — 16.15: Komun. dla żegiugi z 

Warszawy. 
16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci > 
16.45 — 17.15: Koncert dla młodzieży 
17.15 — 17.40: „W pałacach Djoklecja- 

па“ — odczyty z Warszawy, wygłosi prof. 
A. DE 

1.45 — 18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19: Chwilka strzelecka. 
19 — 19.10: Program na czwartek i roz- 

maitości. 
< 19.10 — 19.25: Komunikat „Sokoła”. 

19.25 — 19.50: Uwagi dla detektorowi- 
czów z Warszawy. 3 

19.55 — 20.15: „Podłoże konfliktu po- 
między Rządem i Kościołem na Litwie" — 
odczyt wygłosi Marjan Bedermann. 

20.15 — 20.30: „Wśród książek* omówi 
prof. Mościcki z Warszawy. 

+ 20.30 — 20.45: „Dzień jego powrotu" 
feljeton z Warszawy wygłosi dr. W. Zawi- 
stowski. 

20.48 — 21: Pogadanka muzyczna 
21 — 23.30: Koncert symfoniczny z Lon- 

dynu (solistka — Guilhermina Suggia — 
wiolonczela). Po koncercie komunikaty i 
muzyka taneczna z Warszawy do 24 godz. 

OFIARY 
Kółko Historyczno - Literackie im. Mar 

szałką J. ikos eieso przy szkole powsz. 
nr. 1 kų uczczeniu dnia imienin swego Pa- 
trona składa na Ligę Morską 6 zł 80 gr. 

Dla ciężko chorej z dzieckiem C.L.—zł. 2. 
EEE DJP DY TOYCOWAZPT 

orgąnizuje Wil. Tow. Muzyczne „Lutnia“ 
Wprogramie z okazji 175 rocznicy uro 

dzin Mozarta, wykonane będzie m. in. ar- 
cydzieło tego kompozytora p.t. „Requiem* 
z udziałem chórów: Pocztowego i T-wa „Lu 
tnia“ orkiestry i solistów pod dyr. J. Leš- 
niewskiego. 

Początek o godz 8 wiecz 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wrogowie ógnia. 
Heijos — Melodja serc. 

  

  

Hollywood — Kobieta, która cię nigdy iS 
niezapomni. 

Casino — Wesoły Madryt. 

Pan — Pojedynek w przestworzach 
Wanda — Miłość na rozdrożu. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Stylowy — Messalina. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Wszystko kradną co się 

da. sprzedać. Rudomin Dawid, W. 
Pohulanka Nr. 8 zameldowal, że nieznani 
sprawcy dostali się do składu zapasowego, 
mieszczącego się w tymże domu i skradli 
3 aparaty wodo-wskazowe wartości 1000 zł. 

Dochodzeniem ustalono, że kradzieży 
tej dokonali Matuiewicz Czesław, Horodel- 
ska Nr. 20, Stryjewski Stanisław, Chocim- 
ska Nr. 19, Bondziel Stanisław, Popławska 

y Nr. 6 i Klukowicz władysław bez stałego 
miejsca zamieszkania, których zatrzymano. 
Jeden ze skradzionych SW znaleziono 
u paserki Szrejer Liby, zki Nr. 17, = 
aparat u Dzięcioł Michaliny, Subocz Nr. 29. 

— Dorożkarze okradli pasażera. Na szko 
dę Leszkiewicz Aleksandra, zam. w Drui 
pow. Brasławskiego, przy postoju dorożek 
został skradziony zegarek wartości 30 zł. 
Ustalono, że kradzieży a dorożka- 
rze Berensztejn Alter, Nawogródzka 65 i 
Kac Szołom, Lwowska Nr. 67, których wraz 
ze skradzionym zegarkiem zatrzymano. 

Różne drobne kradzieże. Ingielewicz 
Jadwiga, Piaski Ir. 12 zameldowała, że z 
mieszkania jej skradziono szał wartości 12 
zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonała Cze- 
chowska Anastazja, Syberyjska Nr. 25, któ- 
rą zę skradzionym szalem zatrzymano. 

— bojstwo, Płaszczewski Wacław, 
Piłsudskiego Nr. 54 w celu pozbawienia się 
życia wypił esencji octowej. Pogotowie Ra- 
tunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy 
przewiozło w stanie b. ciężkim do szpitala 
żydowskiego. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Szapiro Mał- 
ka, Majowa Nr. 18, padając na ulicy złama- 
ła nogę. Pogotowie Ratunkowe odwiozło ją 
do szpitala żvdowskiego. 

— Bójka oraz ciężhie uszko 
dzenie ciała. W czasie bójki na tle 
nieporozumień osobistych m-cy wsi Iwa- 
nowo, gm. Łańskiej, Adama i hał Szczer 
ko zranili Dymitra Świderskiego, lat 60 m-ca 
tejże wsi. Rannego Świderski w stanie 
bardzo ciężkim natychmiast « leziono «o 
szpitala sejmikowego w Klecku. ^° 

— Kradzież w Mołczadzi, Do mieszkania 
Michelis Szmuilowicza i Chąsi Pińczańskiej 
wykryci sprawcy, podczas niecbecnošci do- 
w Mołczadzi, właniali się dotychczas nie- 
mowników, skąd z uiezamkniętej szafy skra- 
dłi 2 koszule damskie, wartości 10 zł. oraz 
po wyrwaniu skokin do kufra zabrali znaj- 
dującą się tam gotówkę, w sumie 181 do- 
larów amerykańskich, 30 rubli rosyjskich *v 
złocie i 300 zł. oruz jeden zegarek złoty 
wartości 150 zł. 

okc. poznałoby odrazu, co się stało. ło, poczem uzbroiła wszystkich ludzi 
Dziewczyna poceszła do miejsca, na 
ktorem pozostawiła ojca, zabierające- 
go się do roboty, obejrzała wywróco- 
ną blaszankę od ołiwy, rozrzucone 
ścierki... 

Zdawało się. że przez obóz prze- 
leciał huragan, niszcząc i rozrzucając 
wszystko. Tommy usiadła na pniu i z 
wysiłkiem zebrała rozproszone myśli. 

Nainiebezpieczniejszem w tej sy- 
tnacji byłoby przedsiewziąć coś bez 
głębszego namvsłu. Za parę godzin 
zapadnie noc, Tommy miała więc na- 
dzieję, że dopedzi zbrodniarzy. Alz 
przedewszystkiem należało zbadać kto 
napadł na obóz i w jakin* celu? Niż 
było wątpliwośc., że napastnikami byli 
krejowcy, a nie biali. W miękkim grun 
cie pozostały ślady kop:; i bosyci 
nóg. Tommy przypominała sobie ko- 
iejio wszystkich wodzów  miejsco- 
wych, gdy mysl jej rozjaśnił promien 
świadomości. _ Macosini.  Macosini 
chciał zemścić się za skonfiskowaną 
broń, chociaż aziwnem bvło, że zde- 
cydował się na takie ryzyko. Jedno 
było zupełnie jasne: musiał się ktoś 
wmieszać do 1ego i podiudzić wo- 
dza. jeżeli się tak rzeczy miały, nale- 
żało nie tracąc czasu, ruszyć w pogoń 
i spróbować uwolnić jeńców. Ze zmar- 
szczonemi brwiami i wyrazem stanow- 
czości na, twarzy, dziewczyna zaczęła 
się przygotowywać do wyprawy. 

Napełniła ładownice przejrzała re- 
wolwery i strzelby, potem zwołała tra 
garzy i przewodników i w  kiótkici 
słowach wytłoniaczyła im, co się sta- 

Mizsistaw Mackiewicz, Rzdsktot odpowiedzialny Witoló Boydyiio 

podzieliła na dwie partje jedni mieli 
pozestać przy skrzyniach z kością sto- 
niową, a inni pójść za nią Wiedzia- 
ła ona doskonale, że strzelby w rę- 
kach tubylców nie mogą  przyniesś 
żadnej korzyści, ani szkody, ale uspa- 
sabiały tych luszi bardziej wojowni- 
czo i dodawały im odwagi. 

Tommy szła na czele ekspedycji. 
Napastnicy nie próbowali zatrzeć śla- 
dy i łatwo było podążać za nimi, za 
niezliczonemi znakami, które dla 
wprawnego oka Tommy były zupeł- 
nie wyraźne. Ślądy te szłv prosto do 
obozu Macosiniego. Tommy wysłała 
wywiadowców przed sobą. aby ochro 
nić się od możliwości zasadzki i wkrót 
ce stanęła na pagórku, z którego wi- 
dać było, jak na dłoni zabudowania 
wieski plemienia Warambo. 

Dziewczyna przyglądała się uważ- 
nie przez lunete widokcwi, który roz- 
pościerał sie w dolinie. Co$ musiało 
się dziać niezwykłego w wiosce. Z 
daleka trudnoby było zbadać, co było 
powodem wzbuirzenia ludności, ale są- 
Aząc z ruchu, który panował pomię- 
dzy chatami i na placu, przed namio- 
tem wodza, musiało się przygotowy- 
wać jakieś niezwykłe widowisko. 

Tommy schowała lunetę do futera- 
łu i w towarzystwie Marseli zeszła na 
dół, ukrywając się za drzewami, aż do 
otoczonej krzakami polanki, leżącej 
blisko wioski, skąd widać było jak na 
dłoni, co się działo na placu. Chociaż 
gołem okiem można było wszystko 
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KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
MIEJSKIE Od dnia 23 do 27 marca 1931 r włącznie będzie SCO: > 2. serjach (20aktach) 

ramat sensacyjny w 2-h serjac! aktach) 
SALA MIEJSKA „WROGOWIE OGiiA** W rolach. głównych: Jack Daugherty i 

Ostrobramska 3. Helena Ferguson Zajmująca treść! Wstrz: 
Serja J Aktów 10. Wyswietla się cd 23 do 25. III. włą z. Serja ll. Aktów 10. wyświetla się od 20 do 27 III. włącz. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek od g. 4-ej Następnv program: „Cuda w Górach Massablels«ich'" 

ające sceny! Pogoń za złotemi 

  

  

  

Dźwiękowy Dziśł Największy wszechswiatowy sukces filmu dźwęko ego! U.ubiony amaut Świata 3 
KINO-TEA18 Wiiii Fritsch i prześliczna gwiazda Dita Pario я Wielki film 
HELIOS“ tańczą, mówią i śpiewają w arcyfiimie RELÓ DiA SER = miłosny 

i Wileńska 38 reżys. genjalnego Eryka Pomera. Zachwycające pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganów JANCZI BOLOGH'A. 
т sze. Każdy musi usłyszeć jak brzmi „Melodja Serc*, którą odśpiewa Willi Fritsch. Nad prudram: „Rapsodia Węgierska". 
JE 828, Na pierwszy seaus ceny znižoni. Początek seansów o g dz. 4, 6. 8 i 10.15. 

Dziś 100 proc. przebój dzwiękowy. Najwybit iejsze gwiazdy ekranów europejskich Lil Dagoveri Iwan Petrowicz 
Dźwiękowe kino we wspaniałym poemacie dźwiękowym p t. GE 

= = ° е + э 

e, Kobieta, Która dy nie zabomn POK si (eta, racieni nie ZabžmAi 
Mickiewicza 27.   Nad program: Dodatek dźwiękowy p. t. Płomyczek słońca*. Pocz. o godz. 4, 6,8 i 0.15. Na |-szy seans cenv zniżone @. 
  

/ 

  

  

DŽWIĘKOWE KAIMO 

C6/INS 
znów zaspiewa przebojowe piosen 
ki w swoim najn »wszym sukcesie 

Dziś! sensacyjny P.zebój dźwiękowy! Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczi 

WESOŁY RABRYT 
W rol. gł. kobiecej Doorthy Jordan. Nad program Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

   ści Ramen Novaro 

  

  

  

  

WIELE 47 tel. 15-41 Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4 6, 8 i 10.ł5. W sobotę i niedz, o godz. 2-ej 

Qd poniedziałku! Poraz pierwszy w Wiinie najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

Rak w $STWORZACH Raw | POJEDYNEK W PRZESTWORZA 
” Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w 10 акё, ilustrujący dzieje nienawiści dwuch rywali. Zbrodnia przeciw 
WIELKA 42 prawu! W rol. gl. Mady Christlans i Gabrjei Gabrio Film ten grą i wzruszającymi momentami porusza każdego 

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8 z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu 26 marca 1931 r. 
o godzinie 10 rano w Wilnie 8 ul. Rysiej 
Nr. 22 w domu Sakowicza będzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Heleny i 
Bolesława Kozłowskich majątku ruchomego 
składającego się z samochodu torpedo mar- 
ki ,Chevrolet" z licznikiem, oszacowanego 
na sumę zł. 1500. 

Komornik F. Legiecki 

  

     

    

    

    

   

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wiino, ul. Ad. Mickiewicza 9 

otrzymano w wielkim wyborze 
CERATY stołowe i meblowe 
LINOLEUM korkowy 
Chodniki ROZMAITE 
Wycieraczki, rzeczy podróżne. 

Ceny zniżone 

Aika: 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 
! Isinieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębc- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

2800809008 68 

W.JUREWICZ 
były majster firmy 

  

   
   

    

  

Paweł Bure 
połeca wielki wybór zegarów i bi 
żuterjij (oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

„A AAAA 
OBWIESZCZENIE 

Kemornik Sądu Grodzkiego w Wilniż VI 
rewiru Jan Lepeszo, mający Si:dzibę w Wil- 
nie przy Edos Zan kowej nr. 15 m. 2, na za- 
sądzie art. 1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 
1 kwietnia 1931 roku od godziny 10 rano 
w Wilnie przy ul. Wiłkomierskiej nr. 26 m. 
1 odbędzie się sprzedąż z ko MS 
nej ruchomości, należącej do dłużnika Szai 
Lipkowicza, składającej się z dzenia 
iegzkaniowigo, oszacowanej dla. licytacji 
na sumę zł. 540 na z: ojenie pretensji 
Zakładu Ubezpieczeń od wypadków. 

  

widza. Ceny od 40 gr. 

Aparaty wielkiej częstotliwości JAkuszerki 

AKUSZERKA d'Arsonvala: 

ŚMIAŁOWSKA ogólno-tecznicze 
oraz Gabinet Kosmety= 
czny, usuwa dar SSA dentystyczne 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, korzajki,wy- H kosmetyczne 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

KOSMETYKA 

GABINET 
RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- 

NICZEJ 
WILNO, MICKIEWI- 

CZA 31 m. 4. 
kobiecą 

Urodęzec 
je, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

S
p
r
a
w
n
o
ś
ć
 

g
w
a
r
a
n
t
o
w
a
n
a
 

Šanio nas 54 ы ya usuwa bowiem wszelkie bóle 

WZ BAB Ž ь mięśniowe, postrzał, łamania, 

ZWEI MA jeż gościec, bóle reumatyczne szyb- 
IE ko i pewnie. 

5 
LOKALE 

Mieszkanie 
z 6-iu pokoi ze wszel- 
kiemi wygodami do 
wynajęcia przy ul, Ko- 
lejowej 15. Dowiedz. 
u dozorcy. 

1 i 2 pokoje 
frontowe z balkonem, 
osobnem we ściem i 
wygodami do wynaję- 
cia dla solidnych lo- 
PD”. Kasztanowa 
4— 

Rutynowany 
pianista 3 

poszukuje pracy. Zgło- 
szenia do „Słowa* 

Kucharka 
poszukuje posady w 
mieście lub na wyjazd 
Subocz 2, m. 14. Go- 
golewicz. 

Stolarnia 
mechaniczna do wyna-“ 
jęcia. Dowiedzieć się 
M. Pohulanka 6 od g. GONTY sprzedaje Pol- 
9-ej do 2-ej. ski Lloyd ul. Kijowska. 

  

Planina I fortepiany 
nowe i używane na 
raty. Kijowska 4—10 

Absiow 
  
  

Działka ziemi; 
pod Wilnem, od 
stacji kolejowej 
Ii pół klm. Ziemia 
bardzo dobra, ' łąki, 
las, ogród owocowy 
zabudowania nowe 
sprzedamy,dogodnie 
dom H.KŃ. „ło” 
chęta** Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

  

  

      

obserwować, dziewczyna wyjęła lune- czy Tommy bez trudu rozpoznały złą 
tę. s 

Ludzie tłoczyli się na płacu, pozo- 
stawiając niedużą przestrzeń wolną, w 
środku której stały nosze, z wijącym 
się na nich młodzieńcem, usiłującym 
zerwać pęta. W nieruchomem, jakby 
zamarłem powietrzu, rozlegały się gło 
śno jego jęki i rozpaczliwy krzyk. Mło 
dzieniec był krajowcem... Tommy przy* 
glądała się badawczo całej scenie i 
wkrótce zrozumiała, co się tam działo. 
Młodzieniem na noszach był widocznie 
chory, a uroczysta ceremonja musiała 
mieć na celu wyleczenie go. Tommy 
była obecna nieraz przy składaniu 0- 
fiar za zwierząt, których świeża krew 
miała uleczyć umierających, według 
miejscowych zabobonów. Przypusz- 
czenia jej nie czekały długo na potwier 
dzenie. Rozległo się głuche bębnienie, 
którem posługują się szamanowie przy 
odpędzaniu złych duchów od stworze- 
nia, przeznaczonego na ofiarę. 

Luneta drgnęła nagle w ręku dzie- 
wczyny: Na ziemi leżał biały człowiek, 
do pasa obnażony. Biała jego skóra 
stanowiła wyraźną plamę na tle czar- 
nych postaci. Na piersi widniało ciem 
ne koło, którem oznaczono serce. Tu- 
ziemcy, którzy wnieśli białego człowie 
ka, odeszli... Tommy zabrakło tchu w 
piersiach, a serce przestało bić na 
chwilę — nie było wątpliwości: tym 
białym skazańcem był jej ojciec! 

Jeniec byt tak związany, że nie 
mógł poruszyć ani ręką, ani nogą. 
Tłum rozstąpił się. Na środek placu 
wystąpił wódz Macosini w tow arzy- 

i ciemną twarz Pareiry. 
Teraz nie było wątpliwości, w ja- 

kim celu zebrał się tutaj ten tłum. Cho 
dziło tu o „Ofiarę żywego serca" upra 

wana bardzo często w Afryce, dopóki 
rządy angielskie nie położyły kresu te 
mu zabobonowi. M 

juź oddawna nie słyszano o tego 
rodzaju ceremonji. Murzyńskie plemio- 
na bez trudu zaprzestały stosowania 
tego okrutnego lekarstwa. Niewątpli- 
wie tym razem był w tem  szatański 
pomysł Pareiry. Dziewczyna zdobyła 
Się na zimną krew, wiedziała, że te- 
raz jedynie od celności jej strzału za- 
leży życie ojca. Dziękowała Bogu, że 
za silne nerwy, któremi ją obdarzył! 
Wzięła z rąk Maruli strzelbę, ciesząc 
się w duchu, że ma tak celną i precy- 
zyjną broń, dzięki Wortingtonowi 
Milson. 

Wódz Macosini zwrócił się do lud 
ności. Jego ostry donośny głos dolaty- 
wał wyraźnie aż do polany, na której 
przyczaiła się Tommy ze swym sługą. 

-—Ludzie mój, widzisz że mój syn, 
wasz przyszły wódz jest chory i u- 
miera! Wszystkie lekarstwa i sposoby, 
wszyscy szamanowie i lekarze z są- 
siedniej wsi, nie mogą nic pomóc! Mój 
syn umiera. Z miłości dla niego, z mi- 
łości dla ciebie mój ludu, postanowi- 
łem starym zwyczajem przynieść „O- 
fiarę żywego serca”. Ten NR czło- 
wiek będzie ofiarą. Chcę, żeby syn 
mój odzyskał zdrowie: i miał siły i ro- 
zum tego białego człowieka. Nie ma- 
my za co lubić białych ludzi, oni ode- 

stwie świty. Wśród nich wprawne o0- brali nam ziemię naszych pradziadów 

Bruramie Wydzwnictwa „Słowo” zad AA 
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Radości | chtiomentol 

ichtiozaenioł 
Laboratorjum chem. aptekarza M-ra Szymona Edelmana 

we LWOWIE, Teatyńska 16. 
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Wszędzie do nabycia 
po 3 zł. za flakou. 

Wyrób i skład wysyłkowy: 

   
    

      
Prosimy się przekonać 
żewełny, jedwabie, jedwabie sztuczne, 

perkale, oraz materjały pościelowe, 
bieliźniane żyrardowskie, widzewskie, 

kołdry i koce sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

      

    

   

    

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz uk-ńczyć 
kursy fachowo - ko:es- 
pondencyjne im. profe- 
sora. Sekuło s icza. War: 
szawa Żurawia, 42. Kur 
sy wyuczają listownie: | $i 
buhalterji, rachunkowo- 
ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenografji, na ski han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 

  

  

go, niemieckiego, piso- POPIERAJCIE - 
wni, gramatyki polskiej 
oraz ekonomii. Po u- 
kończeniu egzamin. 

jcie prospektów. 

® 

L.0.P.P. 

i przeszkadzają nam żyć tak, jak oni 
żyli. Ale żeby ich zwyciężyć trzeba | 
nam mieć ich siły i rozum. Dawnym 
zwyczajem zębrałem swój lud, żeby 
wysłuchać jego zgody. 

Cichy szmer przeleciał nad tłumem. 
Widocznie nie wszyscy byłi gotowi do 
zgody. Ale nikt też nie okazał chęci sta 
nąć w obrónie nieszczęsnej ofiary. 
Przeciwnie, Tommy widziaia wyraz | 
okrucieństwa i chciwości na twarzach 
dzikich murzynów. Ciekawość i nie- 
nawiść walczyły ze strachem. Murzy- 
ni są przesiąknięci przekonaniem, že 
nie wolno bezkarnie skrzywdzić białe 
go człowieka. Na środek koła wystąpił 
siwowłosy murzyn i skłonił się ike 
przed wodzem. 8 

-—Nie bardzo my kochamy białych 
o Macosini, ale kochamy siebie, — za- | 
czął. Dobrze, że chcesz uratować sy- 
na od śmierci, ale ratując jego, gubisz 
nas wszystkich. Jeżeli o tem dowiedzą | 
się biali, przybędą tu tłumy, spalą 
wszystko i zniszczą, a nas zamordują. 
Oto dłaczego nie chcemy dać naszej 
zgody, o Macosini! у 

-— Jesteś mądry i ostrożny, Mase- 
la, — zawołał wódz rozgniewany, — 
ale nie takich słów oczekiwałem od 
człowieka, oddanego mnie i mojemu 
synowi —. twojemu przyszłemu wodzo 
wi. Zapamiętam sobie słowa twoje . 
Ofiara będzie złożona mimo twojego 
strachu. Niech ci, co myślą tak jak ty, 
odejdą na bok. а będę znał moich 
przyjaciół i. wrogów! 

A ^


