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DUKSZTY — Bnfet Koiejowy. 

GŁĘBOKIL — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec koiejowy — K. Smarzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
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WARSZAWA —- F-wo Księg. Kol. „Rach*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia F-wa „Ruch”. 
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rasa Europy o Mtklistie CurtiusounjicelnejzAustrją 
którą odczuwali Niemcy po przegra- 
nej wojnie, obfitującej w szereg zwy- 
cięstw „„Miłość własna niemieckiego 
narodu zostanie zaspokojona Anschlus 
sem, co przyczyni się do polityczno - 
psychicznej równowagi Niemiec. 

Sprawy pretensyj austrjackich wy- 
stąpią wówczas na pierwszy plan. Kon 
stytuanta austrjacka w 1920 r. prote- 
stowała przeciwko przyłączeniu do 
Czechosłowacji Nord - Bomen, kraju 
niemieckiego posiadającego nieznacz- 
ny procent Czechów. Przedstawiciel- 
stwo tej prowincji w  konstytuancie 
austrjackiej protestowało przeciwko 
włączeniu jej do Czechosłowacji. Kwe- 
stja północnych Czech narodowościo- 
wo. niemieckich nie była aktualną w 
ciągu ostatnich lat dwunastu, gdyż sła 
bość Austrji nie zezwala na jej reali- 
zację. Po Anschłussie wyjdzie ona na 
porządek, dzienny. 

Konsekwencją Anschlussu musi być 
porozumienie gospodarcze środkowej 
Europy. Otóż za udział nasz w tem 

Większość naszych gazet, będą- 
cych pod większym, lub mniejszym 
wpływem ideologji endeckiej, zajęła 
wrogie stanowisko względem unji cel- 
nej austro-niemieckiej, będącej zapo- 
czątkowaniem Anschlussu j usiłuje 
przedstawić, że prasa europejska od- 
nosi się do tej idei wrogo i nie dopu- 
ści do jej realizacji. jest to najzupeł- 
niej niezgodne z prawdą. 

The Manchester Guardian 25-11, oma- 
wiając projekt unji celnej pomiędzy Austrją 
i Niemcanii pisze m in.: „jeżeli oficjalna 
Francja zwycięży i Austrja i Niemcy będą 
zmuszone odstąpić od swego projektu, to 
wówczas można spodziewać się, że współ- 
praca Niemiec i Austrji w szerszym projek- 
cie ekonomicznym zjednoczonej Europy, bę- 
dzie niemożliwa". Zdaniem autora, nikt tak 
nie będzie zadowołony z fiaska  projekto- 
wanej unji celnej, jak agrarni protekcjoni- 
ści niemieccy, którzy obawiają się klauzuli, 
dopuszczającej akces innych państw dó unji. 
„Jeżeli Henderson — pisze dziennik — zdo- 
ła przekonać Brianda o konieczności rozsze- 
rzenia a nie unicestwienia projektowanej 
unji cełnej, to przyszłość zjednoczonej Eu- 
ropy będzie znacznie jaśniejsza”. 

News Chronicie 25.111, pisze w art. wst.: 
„Należy spodziewać się z całą pewnością, 5 1 

ЕНа Bia ое SPARE s di porozumieniu będziemy mogli uzyskać 
"rancji wobec ° + + 

uczy Neeżii Asta: Może zdawać $Warancję i RA 
się dziwnem, że Francja zmuszona jest opo- terytorium tak na zachodzie, jak na 
nować przeciwko pierwszemu praktycznemu wschodzie. 
krokowi, zulierzającemu ku ideałowi jej mi- в 6 : 

„ mistra spraw zagranicznych t. j. europejskiej Przeciwstawianie się państw euro 

AE AI EA AEC są oczywi” pejskich Anschlussowi może tylko wy 
scie czysto ityczne 1 wią w PR Я ° ° = z ° 
п-юпутушд{:„’уіе tego rodzaju porozu. wołać zbliżenie niemiecko sowieckie. 
mienie doprowadzi w rezultacie do nowej Prasa sowiecka bardzo zręcznie wyzy- 

austrjacko-niemieckiej konfederacji  militar- skuje sytuację wypowiadając się w o- 
nej. Najlepszą odpowiedzią Francji byłoby bronie Anschlussu. 
przyjęcie zaproszenia rządów niemieckiego i 
austrjackiego do przystąpienia do unji. Oba 
rządy są skłonne zawrzeć podobne traktaty 
z tnnemi państwami, celem obniżenia barjer 
celnych, co zdaje się być niezwykle dużym 
postępem w kierunku wolnego handlu. Kra- 
je, stawiające protekcjonizm, zostały ciężkO nią unji celnej. Akt ten zdaniem „Izwiestii"* 

nietć z KAzy? Senais i MODE posiada wielkie znaczenie polityczne. „Todt: 
jego nowy ten projekt jes! „w tym dzenia prasy francuskiej, iż zawarcie unji ce! 

wźgiędzie reakcji į. Nadarzy” się' $o-nie--pef sprzeczne jest z Gaktałem -wersalskifi; 
powodzeniu rozejmu taryfowego, opatrzno- nie odpowiadają rzeczywistości o ile cho- 
šciowa okazja — zredukowania taryf €u- dzi o stronę prawiią. Traktat wersalski nie 
ropejskich i zachęty ku większej wolności ząbrania zawarcia unji celnej, lecz jedynie 
handlowej. Czy rząd brytyjski gotów jest uzależnia unję polityczną od udzielenia zgo 

SA R daleko idące możliwości, jakie dy Ligi Narodów. jednakowóż jeśli oceniać 

daje oferta Europy Centralnej? Czy znaj- sprawę z punktu widzenia politycznego, to 
dzie się w rządzie człowiek dostatecznie nje ulega Żadnej wątpliwości, iż unja cel- 

zręczny i mądry, który potrafi zawrzeć te- na pomiędzy Austrią i Niemcami jest kro- 
go rodzaju traktaty dostatecznie trwałe i kiem, zmierzającym do zjednoczenia  poli- 
korzystne dla handlu brytyjskiego". tycznego. Posunięcie dyplomacji zek 

i i j Kiej i austrjackiej idzie po linji zwalczania 

Nietylko prasa angielska ze, BalKANSZACJH BUFORY i = PR? Senóe nie 
włoska, która mogłaby się obawiać „rzeczy postanowieniom formalnym trak- 
Anschlussu ze względu, że jego kon-- tatu wersalskiego. Niemniej posunięcie to 
sekwencja musi być dążenie połączo- należy oceniać jako uderzenie w system, 
nych Niemiec z Austrją do odzyskania wytworzony przez traktat wersalski. Z punk 
Triestu zajmuje względem Anschlussu uj, Widzenia gospodarczego aaa Zi „Zajmuje wzgjęci celnej pomiędzy Austrją i Niemcami wzma 

stanowisko raczej życzliwe. » cnia stanowisko kapitalizmu niemieckiego 
Corriere della Sera 23-II1 w koresp. z na rynkach międzynarodowych. Unja celna 

Wiednia obszernie cytuje głosy prasy au- wzmocni siłę skoncentrowanego przemysłu 

Strjackiej w kwestji, czy Austrja 1 iwenicy 
miały prawo do połączenia się pod wzglę- 
dem gospedarczym. Koresp. wskazuje szcze 
gólnie na następujące poglądy  austrjackie: 
Art. 88 układu pokojowego i protokół ge- 
newski z r. 1922 nie pozwalają Austrji wy- 
rzec się niezależności gospodarczej. Ž dru- 
giej strony jednak, jak można zabronić Au- 

"stji tego, czegoby się nie zabroniło Rumu- 
mt i Jugosławii, a na co już pozwolono 
Szwecji i Norwegji, Zamknięto Austrji wszel 
ką drogę ratunku a wezwanie Brianda w 

wie w Majų ub. r. pozostało bez 
skutku, 

„ Ła Tribuna 24-III, w art. koresp. wiedeń- 
skiego pisze, że układ gospodarczy między 
Austrją a Niemcami uzupełnia to upodob- 
nianie się Austrji do Niemiec, które przy- 
gotowano już pod względem ustawodaw- 
stwa, administracji, kolejnictwa i wojska. 
Tylko: pod względem gospodarczym dotych- 
czas nic jeszcze nie zrobiono, Choć rządy 
niemiecki i austrjacki zaprzeczają temu, ist- 
ty: połączenia między obu państwami się 

od UE : 3 
kładu tormalnie jeszcze nie zawarto, 

tylko go zapowiedziano, żeby Sobie umożli- 
wić wycofanie się w razie zbyt silnego sprze 
Ciwu z zewnątrz, Ale nawet po wycofaniu 
się pozostanie to dobitną demonstracją So- 
lidarności  niemiecko-austrjackiej. Schober, 
będąc w r. 1930 w Berlinie, miał podobno 
Niemcom przypomnieć konferencję salcbur- 
ską z r. 1917, na. której rozpatrywano 
współdziałanie gospodarcze Austrji, Niemiec, 
MSZE, Bułgarjt i Turcji, oraz tych krajów, 

by państwa. centralne Zd. Dziś się 
myśli o czemś podobnem; przedstawia się 
to jednak nie jako dążenie do Anschlussu, 
lecz jako drogę do Paneuropy Brianda. 

„Izwiestja* piszą: 

„Izwiestja 24. III. w art. wst. omawiają 
znaczenie, zawartego pomiędzy rządem Rze 
szy a Austrją układu w sprawie wprowadze- 

niemieckiego, powiększając również i ry- 
nek wewnętrzny. jednocześnie układ nie- 
miecko - austrjacki Świadczy o silnem dąże 
niu Niemiec do zjednoczenia _ wszystkich 
terytorjów niemieckich. Dążenia te niewąt- 
pliwie wywołają silne wstrząsy w Europie, 
wobec których samo istnienie imperjalizmu 
znajduje się pod znakiem zapytania. 

Nie sądzimy, żeby Auschluss, lub 
dzisiaj stojąca na porządku dziennym 
unja celna niemiecko - austrjacka zna 
lazła sprzeciw nieprzezwyciężony w 
Europie. Tylko udzielenie znacznych 
kredytów ze strony Francji Niemcom i 
Austrji może na parę lat ana tę 
sprawę, będącą historyczną  koniecz- 
nošcią. WI St. 

RYGA. (PAT). — Wybory do samorzą- 
dów miejskich odbyły się na całem terytor- 
jum Łotwy. 'W czasie wyborów nigdzie nie 

ców znacznie wzrosła, osiągając przeciętną 
90 proc. Dzięki temu, iż polska mniejszość 
występowała 2 jedną listą, głosy jej nie zo- 
stały rozbite. To też w Daugavpils (Dyne- 

Prąsa francuska w sprawie An- burg) lista polska zdobyła 10 mandatów 
schłussu przejawia silne zdenerwowa- (uprzednio 8) i jest obecna  najsilniejszem 

-nie. "ry „ Stronnictwem w radzie miejskiej, w Rydze 
„Journaj des Debats" pisze: Zaś zdobyła 2 mandaty (uprzednio 1), przy 
"A cy podeszły do rewizji trakta- czem przyrost wyniósł 1.190 głosów. W Li- 

      

  

tów od strony Anschlussu, chociaż zdawa- bawie Pol i hczasowy į + Ansch ‚ czasowy stan 
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® ności idh dypłomacji, lecz zarazem krótko- _ . RYGA. (PAT). — Po uokonanych w u- 
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105 biegłą niedzielę wyborach do rady | miej- 
UEPROKKOTTWZERIOWDOROZIUWORGZCYKO VANEBE оо РИ 

PREZYDENT. MOŚCICKI POWRÓCIŁ 
DO WARSZAWY 

WARSZAWA. (PAT). — We wto- 
rek o godz. 10.15 powrócił ze Spały 
do stolicy pan Prezydent Rzeczypo- 

«i ich przeciwników. „Nie należy 
: ać ani na chwilę, że jeżeli ta 
„Mac tprobe" — próba siły — im się uda 

й p pangermański dojdzie do skutku, ta 
zabiorą się oni niezwłocznie do Polski, po- 

i "m do granie zachodnich, o czem już na- 
ł wspominano w Reichstagu. Dlatego też 

leż» powiedzieć i 
_ ustępować". 
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„f Analogiczną opinję wypowiada na- SPOlitej. | 
_ ©Za prasą endecka, lecz nie wytrzymu- MARSZAŁEK PIŁSUDSKI NA 

ZAMKU 
WARSZAWA. (PAT). — Pan Mar 

szałek Piłsudski udał się w dniu 31 bm. 

„90a krytyki. Po Anschlussie Niemcy 
 Pozledziczą ważne sprawy austrjackie 
Ares. bardziej ważne, niż sprawa ko- 
ji wra s o na ma tylko © godz. 11.30 na Zamek, gdzie zło- 
ЕЙ . Moment psychologiczny, w tej żył wizytę Panu Prezydentowi Rzeczy I > R R, pospolitej į : 

   
    

  

WZGLĘDY GOSPODARCZE MOTY- 
WEM UKŁADU 

BERLIN. (PAT). — Na posiedze- 
niu Rady Rzeszy w dn. 31 marca mini 
ster spraw zagranicznych Curtius wy- 
głosił przemówienie w sprawie  nie- 
miecko - austrjackiej umowy celnej. 

Minister stwierdził na wstępie, że 
międzynarodowa dyskusja, przeprowa 
dzona: na temat tego układu, przebyła 
już pewien etap, zwłaszcza od chwili, 
w której stało się faktem, że Rada Na 
rodów zajmie się niebawem tą sprawą. 

Briand — mówił Curtius — w swej 
mowie wygłoszonej w Senacie francu- 
skim uznał niebezpieczeństwo, zagraża 
jące gospodarstwom narodowym kra- 
jów środkowej i wschodniej Europy, 
mówił o zagadnieniach gospodarczych 
ciążących na Europie środkowej, a 
szczególnie na Austrji. Troski gospo- 
darcze połączyły rządy austrjacki i 
niemiecki. Ciężka dola gospodarcza 
zem'sza nas do takiego postępowania. 
Niemcy przy bezrobociu, obejmującem 
5 miljonów osób, przy uciążliwych zo 
bowiązaniach politycznych, przy zupeł 
nie niewystarczającej ilości kapitałów, 
przy głębokim krzyzysie rolnictwa — 
zagrożone są ciężkiemi gospoda”czemi 
i społecznemi _ niebezpieczeństwami. 
Obok potrzeby uzdrowienia i podnie- 
sienia rynku wewnętrznego stoimy wo 
bec konieczności rozszerzenia rynków 
i handlu zagranicznego. Austrja zaś, 
wyrwaną z wielkiej jedności gospodar 
czej, posiada zbyt szczupłą podstawę 
dła swego aparatu gospodarczego do 
tych samych co my celów. 

UNJA CELNA NIE KOLIDUJE Z 
UKŁADAMI  MIĘDZYNARODOWEMI 

Czysto gospodarczy charakter nie- 
miecko - austrjackiego płanu nie pozo- 
staje w sprzeczności z zobowiązania- 
mi, wynikającemi z prawa narodów, 
Badaliśmy wspólnie z rządem austrjac 
kim układ z 1922 roku jak najsumien- 

niej. Od pierwszej chwili naszych roz- 
mów oba rządy zdawały sobie jasna 
sprawę z tego, że musi się umiknąć 
zą wszelką cenę nawet najmniejszego 
pozoru naruszenia niezawisłości Au- 
steji. To właśnie doprowadziło do 
wzięcia pod uwagę stosunku umowy, 
w który wkraczają oba państwa, jako 
całkowicie równouprawnieni partnerzy 
który nie zawiera żadnych państwowo 
prawnych połączeń, ani państwowo- 
prawnych organów, który pozostawia 
nienaruszonemi oparte na prawie mię 
dzynarodowem możliwości handłowe, 
który wreszcie przewiduje warunki 
wypowiedzenia, mające zastosowanie 
w każdym zwyczajnym traktacie han- 
dlowym. 

Pian idzie w kierunku unji celnej 
oraz swobodnej wymiany towarów na 
wewnątrz, a identyczności ceł i poli- 
tyki handlowej na zewnątrz, ale w kie 
runku unji sui generis, dostosowanej 
do specjalnego porozumienia z Austrją 
Nie słyszeliśmy dotychczas, ma czem 
właściwie ma polegać rzekoma niedo- 
puszczalność naszego postępowania, 
to znaczy jakie konkretne punkty nie- 
miecko - austrjackich linij wytycznych 

  

skiej w Rydze, w których brało udział około 

90 proc. uprawnionych do głosowania łotew 
skie ugrupowania mieszczańskie odniosły 

mandaty. Razem stronnictwa mniejszości u- 

mają zawierać w sobie naruszenie pro 
tokułu genewskiego. 

NIEMCY I AUSTRJA WOBEC LIGI. 

W dalszym ciągu swego przemówie 

nia minister Curtius powiedział: | 

Co do angielskiej propozycji, aże- 

by przed powzięciem daiszej decyzji 

przedstawić prawną stronę zagadnie- 

nia do rozważenia Rady Ligi Narodów 

jest rzeczą jasną, że my ze swej stro- 

my nie możemy uważać za potrzebne 

rozważania strony prawnej zagadnie- 

nia, skoro cały plan opiera się na na- 

szem i Austrji przekonaniu, że mieści 

się on całkowicie w ramach międzyna 

rodowych układów. Jest i rzeczą 

sam zez się zrozumiałą, że mie U- 

anas się od takiego omówienia 

sprawy w Radzie Ligi Narodów przez 

mocarstwa, które podpisały protokół 

genewski. Nie potrzebujemy w žad- 

nym razie obawiać się wspomnianego 
rozważenia. Nasz polityczny zarzut 

odnosił się do tego, że nasze czysto 

gespodarcze porozumienie mogłoby w 

Radzie Ligi Narodów, jak tego doma- 

gały się pewne głosy, poddane być dy 

skusji, jako zagrażające pokojowi. Ta- 

ka hipoteza byłaby pozbawiona jakie- 

gokolwiek istotnego uzasadnienia. Ta- 

ka argumentacja byłaby  niedopusz- 

czalna. ! 

Minister Henderson oświadczył, że 

wystąpi z propozycją postawienia spra 
wy na porządek dzienny najbliższej se 

sji Rady, która odbędzie się w maju. 

Nie możemy mieć nic przeciwko temu. 

Pozatem liczymy na to, że już przed- 

tem w komitecie studjów unji europej 

skiej nastąpi wypowiedzenie się w ca- 

łej tej sprawie. Mamy nadzieję, że wy- 

powiedzenie się przez komitet studjów 

i Radę usunię nieporozumienia, które 

«wyłoniły się w prowadzonych w ostat 
nich dniach debatach. 

UNJA CELNA NIE ZAGRAŻA PO- 
KOJOWI 

Przechodząc do sprawy krytyki po 

stępowania Austrii i Niemiec, minister 

zaznaczył, że w tej dziedzinie niema 

sobie nic do zarzucenia. Natomiast sko 
ro tylko rządy Austrji i Niemiec zdały 
sobie sprawę z doniosłości charakteru 
ich planów, wydaliśmy — mówił mi- 
nister — mołecenie naszym przedstawi 
cielstwom poinformowania obcych rzą 
dów. Niemcy i Austeja wiedzą zbyt 
dobrze, jak silnie ich własne interesy 
związane są z interesami innych kra- 
jów i że niemniej, niż jakiekolwiek in- 
ne państwo liczyć muszą na pełrą za- 
ufania współpracę z innemi krajami. 
Nie mieliśmy ną myśli tego, ażeby za- 
skoczyć świat politycznym szachem, 
który mogłby być przeszkodą pow- 
szechnym europejskim dążeniom i wy 
wołać zamęt. Dlatego sądzę, że w żad 
nym razie nie potraktuje się słusznie 
sprawy, jeżeli do pewnego stopnia 0- 
kreśli się ją jako wypadek. Jeżeli mi- 
mo to niemiecko - austrjacki płan wy- 
wołał podniecenie, to istotne zamiary 
Niemiec i Austrji nie dały do tego żad- 
nego powodu. Zagranicą jednakże ca- 
łą sprawę bez powodu przesunięto z 
terenu gospodarczego na polityczny i 

  

Wybory samorządowe na Łotwie 
SUKCES POLAKÓW W DYNEBURGU I RYDZE 

zyskały 26 mandatów wobec posiadanych 
poprzednio 25, co, wobec zwiększenia licz- 
by członków rady miejskiej z 90 na 100 o- 

został zakłócony spokój. Frekwencja wybor- poważne zwycięstwo. Połacy otrzymali dwa znacza pewien ubytek w dotychczasowym 
stanie posiadania. 

  

Sidzikauskas posłem w Londynie 
  

KOWNO. (PAT). — Obecny poseł litewski w Berlinie p. Sidzikauskas 
został odwołany i mianowany jednocześnie posłem w Londynie. Posłem w 
Berlinie został mianowany dotychczasowy poseł w Paryżu p. Klimas. 

Nowa taryfa celna na Litwie 
KOWNO. (PAT). — Rząd wydał zarządzenia, dotyczące podwyżki ta- 

ryf celnych na szereg towarów. M. in. zostały również ustalone cła na ce- 
ment. Nowa taryfa celna obowiązuje z dniem ogłoszenia, a dodatkowo je- 
szcze może być stosowana do tych towarów, która przed ogłoszeniem przy- 
były i znajdują się w komorach celnych. Jednocześnie zostały zniesione cła 
od futer, wobec czego Rosja sowiecka ma urządzić ogromne składy futer w 
Kownie, w których będzie zaopatrywana cała Europa Zachodnia. 

Litw now jedzie do Turcji 
ANKARA. (PAT). — Ze źródeł 

przybyć ma tu w końcu października 
kompetentnych donoszą, że Litwinow 
w celu złożenia wizyty rządowi oraz 

wzięcia udziału w obchodzie święta narodowego. 

  

związano z politycznetni celami, z któ 
remi nie ma ona nic współnego. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że niemiec- 
ko - austrjackie postępowanie wysuwa 
różnego rodzaju sprawy gospodarcze. 
Wydaje mi się rzeczą niezrozumiałą, 
że mówią przytem o utrudnieniu dob- 
rych stosunków między narodami lub 
co więcej o jakiejkolwiek groźbie dla 
pokoju. Z tego powodu nie mogę się 
zgodzić na to, ażeby niemiecko - au- 
strjacki plan mógł być przeszkodą dla 
konferencji rozbrojeniowej, zbierającej 
się w roku przyszłym. Żaden kraj na - 
świecie nie jest bardziej zainteresowa- 
ny w pokoju Europy i jej rozbudowie, 
niż Austrja i Niemcy. Oile austro-nie- 
miecki plan będzie tak zrozumiany i 
oceniony, jak został pomyślany przez 
obu partnerów, to mamy nadzieję — 
zakończył minister Curtius — utrwali 
się zrozumienie, że naogół płan ten 
podporządkuje się europejskim dąże- 

Przemówienie min. Curtiusa jest odpowie 
dzią na ostatnią mowę Brianda z powodu 

unji celnej austrjacko - niemieckiej. W prze- 

mówieniu tem Briand podniósł, iż układ za- 

warty pomiędzy Austrją a Niemcami nie 

jest w zgodzie z obowiązującemi przepisami 

Z pobytu MarszałkaPiłsudskiegc na Maderze 
i podróży na pokładzie „Wichru” | 

WYWIAD Z DR. WOYCZYŃSKIM. 

„Kurjer Poranny“ zamieszcza cie- 
kawy wywiad z dr. Woyczyńskim, 
który towarzyszył p. Marszałkowi w 
czasie pobytu na Maderze. 

— Przez cały czas naszego pobytu 
na Maderze — zaczyna swe opowia- 
danie dr. Woyczyński — sprzyjała 
nam znakomita pogoda. Na zakończe- 
nie jednak — rozkaprysiła się. Marzec 
wypadł fatalnie. Wprawdzie temperatu 
ra nie opadała w dzień poniżej plus 15, 
a w nocy poniżej plus 9 st., szalały 
jednak porywiste wichry i padały de- 
Szcze. 

To też Marszałek Piłsudski nie 
mógł już doczekać się powrotu do 
kraju i z niecierpliwością wypatrywał 
„Wichru“. 

— Tymczasem zaš „„Wichei“, kto- 
ry jest okrętem niezwykłe szybkim, ale 
słabo zanurzającym się, w drodze na 
Maderę przeszedł w Biskajskiej zatoce 
taką burzę, że nawet najwytrwaśsi ma- 
rynarze chorowali. 

Wobec tego oficerowie z naszego 
kontrtorpedowca chcieli koniecznie 
odradzić Marszałkowi powrót drogą 
morską. 

— Nie bójcie się, ja tak wam mo- 
rze „zaczaruję', że wszystko będzie 
dobrze. 

— I rzeczywiście, — opowiada dr. 
Woyczyński z uśmiechem, — Marsza 
łek Piłsudski dotrzymał, słowa. 

Tyle nam naopowiadano o Biskaj- 
skiej zatoce, gdzie morze szałeje na- 
wet wówczas, gdy'na Oceanie panuje 
spokój, że opuszczając Funchal, oba- 
wiałem się trochę o zdrowie i wygodę 
Marszałka Piłsudskiego. 

Tym jednak razem zatoka Biskaj- 
ska była spokojna, jakby kto wylał na 
nią oliwy. 

Zato u brzegów Madery, nazajutrz 
po naszym” wyjeździe rozszałała się 
burza! 

W Cherbourgu złapała nas taka 
mgła, iż pilot portowy odmówił wy- 
prowadzenia „„Wichru”* na morze. 

Przy tej okazji Marszałek Piłsud- 
ski opowiedział nam, jak kiedyś jadąc 
do Londynu przez La Manche, stał ze 
statkiem 12 godzin w pobliżu portu, 
gdyż z powodu niebywałej mgły nie 
sposób było wpfowadzić do niego 
oczekujących na redzie okrętów. 

Kiedy jednak opuściliśmy wkoń- 
cu Cherbourg, pogoda znów nam 
sprzyjała i zarówno La Manche,. jak i 
Morze Północne, „zaczarowane przez 
Marsząłka Piłsudskiego, witało nas 
taflą niemal że zamarłych wód. ; 

Wreszcie, gdy mijaliśmy kanał Ki- 
loński, Marszałek Piłsudski rzekł do 
mnie z uśmiechem: : 

— No już dość tego. Teraz prze- 
staję wam „czarować”* morze. Niech 
doktór troszeczkę pochoruje. 

Bałtyk powitał nas dużą fałą, a o 
godz. 12 w nocy, kiedy pokładliśmy 
się już spać, poczęło „Wicher* rzu- 
cać na dobre. Rozpoczął się wesoły 
taniec walizek i pozostawionych na 
stole drobiazgów po całej kajucie. 

Była to jedyna w czasie całej po- 
dróży niespokojna noc. 

-— Nazajutrz rano Marszałek Pił- 
sudski wstał wcześniej niż zwykle prze 
demną jeszcze, co mu się nigdy nie 

międzynarodowemi i jako taki zagrażać mo 
że bezpieczeństwu. Francuski minister spraw 

zagranicznych zamierzał nawet na tej pod- 
stawie wystąpić o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Rady Ligi Narodów, ale wobec odmien 
negu stanowiska Anglji, która nie podziela 

całkowicie poglądów p, Brianda, odstąpił oć 

swego zamiaru i sprawa unji znajdzie się | 
dopiero na sesji majowej Ligi. 

Odpowiedź min. Curtiusa kładzie nacisk 

na sytuację gospodarczą jako główny mo- 
tyw unji celnej. Między jej wierszami mo- 
żna jednak wyczytać pewną aluzję: Niemcy | 

— daje do zrozumienia p. Curtius — ro- | 

bią wszystko aby dotrzymać swe zobo- 
wiązania międzynarodowe. Nie trzeba im 

utrudniać sytuacji. Unja celna z Austrją zła 
godzi kryzys gospodarczy. Ten kto utrudnia 
jej zrealizowanie popycha Rzeszę w objęcia | 
kryzysu gospodarczego tak groźnego, że 

wówczas wszystkie zobowiązania Niemiec 

mogą stanąć pod znakiem zapytania. Oprócz 

tego odpowiedź Curtiusa stara się wyko- 

rzystać różnicę poglądów pomiędzy Francją 

i Anglją wyrażając nadzieję, iż przed Ligą | 
Narodów unją zajmie się komisja europejska 

w skład której wchodzą Sowiety i Turcja | 
a więc te państwa które z zasady popiera- - 
ją tezy niemieckie w każdym sporze z Fran 
cją. (przyp. Red.) Х 

    

   

     

    

    

  

   

    
     

     

  

   
    
   

        

    

   

  

     

   

    
     

   

   

     

     

    
   

   

    
   

    

    

      
   

  

     

    

    

     

  
   

  

  

zdarzało. Widać po nim było pewne 
znużenie. : 

-— Naogół jednak Marszałek Pił- 
sudski doskonale znosił podróż mor- 
ską. į $ 

Codziennie przy stole rozmawiał 
długo z oficerami ,„Wichru*, przyczem | 
jego zwyczajem kończyło się na t 
że z właściwym sobie czarem opowia- 
dał o swych przeżyciach, a wszyscy 
go tylko słuchali. : 

— Przy wejściu do kanału Kiłoń- 
skiego, na pokładzie „„Wichru“ zamel- 
dował. się oficer komplementacyjny | 
niemieckiej marynarki, ze zwykłą w 
takich wypadkach kurtuazyjną wizv- 
tą. Został on przyjęty jedynie przez 
dowództwo okrętu, Marszałek Piłsud- | 
ski zaś wcale do niego nie wychodził. 

Na kanale spotkaliśmy dwa polskie 
statki handlowe, oraz, co było pewne- 
go rodzaju sensacją, okręty sowieckie. | 

— Kiedy po uroczystych powita- | 
niach w Gdyni i całodziennej podróży 
dojeżdżaliśmy wreszcie wieczorem do 
Warszawy .— ujrzawszy po kilku mie- | 
siącach jej odległe Światła — trochę | 
rozrzewniłem się. i 

Marszałek przeciwnie, 
tracił na humorze. 

— Czego doktór tak się cieszy? | 
Co przyjemnego czeka nas w Warsza- 
wie? Same kłopoty! 2 

— Trzeba jednak powiedzieć, 
Marszałek Piłsudski powrócił w pełni - 
sił i energji, znów gotów do wytężo- 
nej pracy. Odpoczynek na Maderze. 
zrobił mu doskonale. ё 

Marszałek Piłsudski nie 
wracać do kraju koleją, uważał 
wiem, iż dosyć już miał wszelkich | 
oficjalnych uroczystości w czasie swej | 
grudniowej podróży. х 
‚ — Nietylko w czasie podrėžy, ale | 
i na Maderze Marszałek Piłsudski uni- | 
kał ludzi, którzy tak chętnie i w naj- 
szczerszych intencjach chcieliby się 
z nim widzieć. Stale musieliśmy 
goś odprawiać z kwitkiem. 

— Marszałek tak dałece chciał wy- 
począć od swych „kłopotów”, iż obie- 
cywał sobie, że poza listami od rodzi- | 
ny, nic nie będzie go łączyło z chwi! 
bieżącą. W szczegółności zaś zapo- 
wiedział, że do rąk nie weźmie gazet. 

W czasie rozmowy doktór Woy- | 
czyński częstuje portugalskiemi papie- 
rosami. 

— Niech pan sprobuje, doskon. 
papierosy. Ale muszę panu przyte! 
powiedzieć, iż Marszałek Piłsudski na: 
wet wobec tych doskonałych papiero- 
sów został wierny swoim krajowym | 
papierosom, których miał do końca — 
poddostatkiem. i 

— Córeczkom przywiózł Marszałe| 
Piłsudski zarówno ananasy jak i ba 
nany. » 

Z prezentami dla dorosłych mieliś- 
my trochę kłopotu. : 

Długo szukaliśmy czegoś odpo- 
wiedniego, wreszcie Marszałek Piłsud- 
ski znalazł piękną, bajecznie kolorowo 
haftowaną serwetę, jak powiedział: 
„coś charakterystycznie maderskiego. 

I wziął ją dla żony. ; 

Pozatem zakupił mnóstwo — БаНо- | 
wanych chusteczek i serwetek dla sio- | 

strzenic. $ 

  

wyražnie 

 



    

                                

    

    
    

   

    
    

  

    

  

    

    

    

      

   

    

    

    

     
      

    
   
    

     

    

   
       

    

   

  

     

   

  

   

     

      

   

   

OSZMIIANA 
— Pod znakiem teatru. jakoś tak się 

złożyło, że m-c marzec obfitował u nas w 

szereg udanych imprez teatralnych. a gdy 
| jeszcze zaznaczę, że mieliśimy również go- 

| ścinę Reduty z „Włamaniem”* Grzymały - 
Siedleckiego, to chyba wystrczy, dłacze- 
go pod takim tytułem piszę dziś swą kore- 

spondencję. 
A więc 1-go marca urządzono przez 

młodzież gimnazjalną, pod wytrawnem kie- 
rownictwem p. prof. Lubicz - Borowskiego, 

| „Wieczór Pieśni Polskiej”, 
Za deklamacje chóralne, wykonane Z 

wielkim artyzmem, należą się specjałne bra- 

wa. Dochód z wieczoru był przeznaczony 
dla niezamożnej uczącej się młodzieży. 

Е W tydzień potem zespoł dramatyczny 
„Sokoła” wystąpił z  komedją Winawera 

„Roztwór prof Pytla". Naprawdę trudno mi 
kogoś wyróżnić, lub pominąć, tak wszyscy: 
wszystkim się podo bali.  Zaznaczę tylko, 

że wśród niedawno pozyskanych sił, p. Pa- 
| zińska znaczniejsze czyni postępy, p. Basa- 

go zaś w roli radcy Mętlika zrobił nam 
| wielką niespodziankę, odtwarzając tę rolę 

re zrozumieniem rzeczy. 
: Co do tak zwanych „asów* zespołu, 

| nadmienię, że wszystkie sceny ,  wktórych 

brali udział dr. Perimuter (p. Sałmanowicz), 
Podołek — pedel uniwersytetu, (p. Narkie- 

| wicz), i p. Iwanowski jako dr. Gordon 

| (ten ostatni zwłaszcza w akcie 1) — były 
' bardzo dalekie od poziomu gry amator- 

skiej. 

EBonóńo, że sztuka — jak na amatorów 

— trudna, — wykonanie było bardzo staran- 
BIL 

A Na sali omal, że nie tłok, gdyż część 
sku została przeznaczona na uzupełnienie 

bibljoteki przy miejscowym szpitalu pań- 
stwowym, cieszącym się u nas wielkiem za- 
ufaniem. ь - 

Dalej w dniu 12 marca, jak wspomnia- 
tem na wstępie, zawitała do nas „Reduta“, 
która gra wprost porywająco — ma jednak 

| swoje „ale”. Chodzi mianowicie o to, że ze- 
spół, uważający siebie (oby takim jaknaj- 

| dłużej został!) za instytucję. niosącą kaga- 
| wiec oświaty na Kresach i oczywiście prag 
| gący, by ta oświata dotaria do jaknajdal- 

szych zakątków kraju i jaknajszerszego spo 
teczeństwa, zespół pozostający pod opieką 
władz, a więc mający pewne przywileje, — 

wyznacza ceny biletów tak wysokie, że 
| aajszerszym właśnie warstwom inteligencji 

utrudnia lub wręcz uniemożliwia pójście do 
teatru i ujrzesie gry pierwszorzędnego ze- 

społu dramatycznego, na czele ze świetnym 

| aktorem, a naszym miłym autorem „Kłopo- 
| tów Oszmiańczuka”, p. Wołłejko. 

Z tem jakoś trzeba skończyć. 
Następnie w dn. 19 marca T-wo Mu- 

zyczno - Dramatyczne wystawiło jednoak- 
 tówkę Bakala p. t. „Szaleńcy, o czem szcze 
 gółowo pisałem w recenzji z Obchodu imie- 
tfiin Marszałka a NZ 

"_ |ak słyszeliśmy, ruchliwy zespół „Soko- 
ta” wystąpi niebawem z nową sztuką, prze- 

| znaczając tym razem dochód na urządzenie 
| święconego dła biednej dziatwy. 

Jak widzimy, marzec u nas przeszedł 
rzeczywiście pod znakiem sceny. Pek. 

WIEŚ DUBICZE 
— Niedobrze się dzieje. W n-rze 62 „Sło 

wa“ z dn. 17 marca b. r. p. Tadeusz Leśkie 
owicz w artykule pod powyższym tytułem 
podał jeden obrazek z życia szkoły w wio- 
sce К..... Uderzyło autora to, że ksiądz nie 
chcąc czy nie mogąc wykładać religii w 

szkole, przekazał swe obowiązki kierowniko 
| wi szkoły. . 

U nas jest jeszcze gorzej. Mimo, že na 
miejscu mamy ks. proboszcza i nauczyciela 
katolika, w szkole naszej niema zupełnie lek 

| cyi religji.! 
-— Dzieci 

  
ieci nashze uhschmząmusząfuhwarno 

,.. Dzieci nasze uczą się czytać, pisać, ra- 
chować, ale o Bogu nic im nie mówi. 

_€zyciel nie chce, czy nie umie uczyć reli- : : A 

A jakie są skutki? Dzieci nasze nie zna- 
Boga, bo chociaż matki mogą nauczyć 
e dzieci pacierzy, podać im kilka prawd 

podstawowych o Bogu, lecz tego jest za 
mało jeszcze, gdyż trzeba wytworzyć w du- 
szy dziecka pojęcie Boga. 

Ciemna będzie przyszłość naszych dzieci, 
jeżeli się nie zmienią stosunki! 

p A wy, panowie wychowawcy, będziecie 
_ ręce łamali i rozpaczali nad zepsuciem, nad 
_zbydlęceniem wsi, nie zdając sobie sprawy 
| z tego, że będzie to wasza wina. Jeżch nie 

| zasiejecie pola wiosną, nie czekajcie płonów 
| w jesieni. 

Na was spadnie odpowiedzialność za czy 
my przyszłej młodzieży!, 

й Aleksandra Śmielewiczowa 

GŁĘBOKIE 
— Udział gimnazjum im. Unji Lubelskiej 

| w zawodach sportowych. Dzień imienin 
| Marszałka Piłsudskiego uczczono w Głębo- 

kiem zorganizowaniem zawodów  sporto- 
wych. O godz. 7 odbyły się zawody strze- 
feckie na strzelnicy policyjnej. Zawody od- 
bywały się w przeddzień imienin Marszałka 
w dniu 18 marca. O godz. 10 odbyły się 
zawody narciarskie: 1) Bieg 13 klm. dla 
5* 2) bieg 5 klm. dla hutców szkolnych, 
8) bieg 10 klm. dla Klubów i Stowarzy- 

_ szeń P.W., 4) bieg patrolowy. 10 klm. ze 
_ strzelaniem, 5) bieg 2 klm. junjorów. Start 
_ i mefa koło Nadleśnictwa. Zawody  urzą- 

_ dzone staraniem Klubu Sportowego „Kreso- 
_ wiak* Związku Strzeleckiego. 

MW zawodach strzeleckich zdobył odzna- 
_ kę strzelecką klasy HI Józef _ Drozdowicz, 

uczeń klasy VII-ej. 

Bu 

ja 

   
   

BLASZANE SZABELKI 
__ Okazuje się, że wszystkiemu win- 
te są dziecinne zabawki. Tak przy- 
ńajmniej twierdzą zawodowi pacyfiści. 
Syn robotnika, czy cesarza, syn śred- 

_ miego burżuja czy właściciela obszer 
nych dóbr, jeżeli jest grzeczny, do- 
staje na imieniny różne prezenty. Już 
ta okoliczność, że jest wogóle synem 
a nie córką, decyduje o tem, że z po- 
śród najróżnorodniejszych zabawek naj 
milsze są mu: szabelka, karabin, pisto- 
let strzelający pistonami. Dziś czasy 
się zmieniły i dzieci bogaczy dosta- 
wać mogą małe tanki, samoloty i t.d. 
| — „Oto jest źródło nieszczęść*!— 

" wykrzykują patetycznie europejscy pa- 
_ cyfiści — „gdyby nie wychowanie dzie 
_ ci w tym kierunku nie byłoby najwięk 
_ szych nieszczęść na świecie, jakiemi 

są wojny*! — Te to właśnie blaszane 
szabelki i ołowiani żałnierzykowie two 
rzą takie sytuacje, jaką była pod Ver- 

   

      

    

  

; 
dE 

_ dunem. — Jeden z deputowanych pa- 
o ayskiej Izby parlamentarnej, który о- 
_ślepł na wojnie nawołuje do kardynal- 
mej zmiany systemu wychowawczego. 

. — „Naležy — powiada w szkołach po 
A czątkowych urządzić „godzine antywo 
' jenną*, podczas której nauczycieł mu- 
15) 
. и 

   
Ksiądz był w szkołe parę razy, a nau- 7 

  

W biegu I, 5 klm. dla pań, z zawodach 
narciarskich, zdobył pierwsze miejsce 7а- 
szcżytne, zespół gimnazjum im. Unji Lubel- 

skiej w składzie: Drozdówna Zofja, ucznica 

kl. VIH, Rapoportówna Róża, uczenica ki. 
VIII, Jungielsonówna Eska, ucz. kl. Vl-ej. 

W zawodach narciarskich, w biegu 5 
km. zdobył pierwsze miejsce zaszczytne 
zespół gimnazjum w składzie: Dejlitko Lu- 
cjan, uczeń kl. VII, Janczewski Czesław, 

ucz. kl. Vi, Okołowicz Z., ucz. kl. IV. Miej- 
sce drugie zdobył zespół w składzie: Gasis 

  

Feliks, Targoński T., Szydłowski Wł, i ze- 
spół: Janczewski Cz., Gasis Е. 1 target 
ski T. 

i WILEJKA 

— Kursy dokształcające. W obecności 
zastępcy starosty wilejskiego i przedstawi- 

cieli ada dokormno otwarcia 3-tygodnio- 

wych kursów dokształcających dla drogomi 
strzów gminnych i dozorców drogowych, 
na drogach, administrowanych przez Wydz. 

Powiatowy Sejmiku  wileįskiego. Na kurs 
uczęszczać będzię 41 słuchaczy. Program 

wykładów obejmuje 6 przedmiotów  facho- 
wych, a mianowicie: budowa i utrzymanie 

dróg gruntowych, budowa mostów, mater- 

jały budowlane i ustroje budowlane, mierni- 
ctwo, budownictwo wodne i rysunki tech- 

niczne. Pozatem program obejmuje naukę 
języka połskiego i matematyki, oraz ćwi- 

czenia z dziedziny wychowania fizycznego. 

Wykłady odbywają się codziennie od godz. 

15-tej w lokalu gimnazjum  państwowe- 
go, ćwiczenia fizyczne w świetlicy Związku 

Strzeleckiego. 

NOWA-WILEJKA 

— Koło Przyjaciół Związku Harcerstwa 
Poiskiego. Koło Przyjaciół Z. H. P. w N- 

Wilejce po dłuższej przerwie w pracy, wzno 

wiło swą działalność w grudniu 1929 r. Sta 

raniem p. Anny Kalenkiewiczówny, kuratorki 

drużyny żeńskiej, zostało zwołane organiza 
cyjne zebranie, które wyłoniło z pośród sie- 
bie zarząd, w skład którego weszli.: 

jan Żebryk — przewodniczący, Juljan 

Rybałko — wice-przewodniczący, Lidja Po 
ziemska — sekretarz, Bronisław Krasnik — 
skarbnik, i Helena Terpiłowska — członek 

zarządu. Nowy zarząd z zapałem zabrał się 

do pracy i pomimo ficznych przeszkód, napo 

tykanych na swej drodze, usiłnie i niezmor 

dowanie pracował dla dobra drużyn. 

W ciągu 1930 r. Koło urządziło szereg 
odczytów i imprez dochodowych, które u- 

możliwiły udzielenie zapomogi drużynom: 

żeńskiej — w sumie zł. 250 i męskiej — wi 
sumie zł. 140. Koło liczy obeenie przeszło 

30 członków i istnieje przy 13-tej Żeńskiej 
Drużynie Harcerskiej im. „Grażyny”, prowa 
dzonej przez drużynową Aldonę Terpiłow- 
ską. liczącej 40 druhen i 15 zuchów i I-szej 
Męskiej Drużynie Harcerskiej im. hetm: St. 
Żółkiewskiego, prowadzonej przez drużyno- 
wego Włodzimierza  Poziemskiego, liczącej 

40 druhów i 10 wilcząt. Koło uzyskało od 

magistratu bezpłatnie dla drużyn: izbę, świat 
Jo i opał. Koło zawdzięcza wiele w swej 

pracy p. p.: burmistrzowi Jerzemu Ołdakowi 
skiemu i dowódcy 85 p. p. w N. - Wilejce, 
którzy stale przychodzą z pomocą i okazują 
wiełe zainteresowania pracą Koia, którego 

praca idzie obecnie w kierunku zdobycia fun 

duszów, celem kupna namiotów i urządze- 

nia w okresie wakacyjnym obozów dla dru- 
żyn. 5 

— Z życia Stowarzyszenia rezerwistów i 
był. wojskowych. Wzorem wszystkich miast 
i gmin w Połsce utworzyło się w naszem 
mieście koło miejscowe Stow. rez. i b. woj 
skowych. Zebranie organizacyjne odbyło się 
z początkiem grudnia 30 r., łecz niestety, 
prace Organizacyjne nie dały, jak dotych- 
czas, pożądanych wyników, gdyż na około 
500 b. wojskowych zamieszkałych na tere 
nie m. N. Wilejki, zaledwie 50-ciu zrozu- 
niało konieczność utworzenia Koła, zapisu- 

jąc się na członków. Jest to tem bołeśniejsze 
w N. W. zamieszkuje bardzo wielu urzęd 

Vvtórzy bezwzględnie powinni być 
m i należeć do Stow. rez. i b. woj 

«wycen i rezerwistów do najbardziej po- 
wołanej do  zszeregowania i zjedrioczenia 
organizacji. ! 

Dła uruchomienia sekcji _ samopomocy, 
kulturalno - oświatowej i wojskowo - wy 
chowawczej koniecznem jest, by wszyscy 
rezerwiści b. wojskowi przystąpili do na- 
szego koła, a požądanem, by sympat'cy i 
życzliwie dla byłych wojskowych usposobie 
ni obywatele, zgłosili się na członków wspie 
rajacych wzgł. nadzwyczajnych. 

Pamiętajmy, że Stow. rez. i b. wojsko- 
wych ma zjednoczyć wszystkich tych, bez 
względu na stopień służbowy i zapatrywa- 
nie polityczne, którzy dbają o całość i silną 
Mocarstwową Polskę. 

Pamiętajmy, że braterstwo, jakie łaczyło 
nas w walkach o Wołność i Całość Ojczy- 
zny, później w czasie służby wojskowej, mu 
si i nadal istnieć i wszystkich zjednoczyć, 
zatem zgłaszajmy $ię wszyscy na członków 
Stow. rez. i b „wojsk. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat Koła w 
każdv piątek od godz. 18 — 20 w Magistra- 
cie. (jar) 

sitas 

  

KIEMIELISZK! 
— Pomór świa Ostatnio na terenie gmi 

ny kiemieliskiej zanotowano dwa wypadki 
zachorowań swiń na podejrzaną — prawdo 
podobnie zaraźliwą chorobę. (Ter.) 

APRA A NM AAA: 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
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si wykładać o okropnościach wojny i 
nieszczęściach jakie ona przynosi. Bar- 
dzo piękny projekt, wszyscy mu przy- 
klasnęli, ale na tem się oczywiście skoń 
czyło.... „Spójrzno, czy nie pięknie wy- 
gląda ten kirasjer na koniu. Słońce mie 
ni się na jego pancerzu, a czerwona ki- 
ta dumnie strzela ku górze”. Trudno 
takim już jest świat... 

Ale międzynarodowi pacyfiści nie 
ustępują. Poza wszelkiemi mniej lub 
więcej poważnemi Ligami, Stowarzy- 
szeniami, Związkami i t.d. i t.d. Towa 
rzystwo pod nazwą „Młoda Republi- 
ka* w Paryżu założyło muzeum „Okro- 
pności Wojny*. Muzeum to jest  je- 

'szcze w stadjum organizacji, ale posia 
da trochę eksponatów, wykresów, a 
najwięcej danych statystycznych, któ 
re przerażać mają ludzkość ogromem 
zniszczenia jakiego dokonała wojna 
światowa. х 

Nawiasem mówiąc ciekawe mu- 
zeum, 0 ile oczywiście dane i wykre- 
sy są naprawdę uczciwie przedstawio- 
ne. Na pierwszem miejscu wisi ołbrzy 
inia tablica, komasująca plon wielkiej 
wojny: Zostało zmobilizowanych — 60 
miljonów, ludzi. Z tej liczby — 12 mil- 
jonów zabitych (czyli co piąty  żoł- 
nierz) 20 miljonów rannych, 7 miljo- 
nów jeńców. Być może. — Bardziej 

» 

ECHA KRAJOWE Konferencja zbożowa w Rzymi 

© 6В о 

RZYM. (PAT). — Po wczorajszych posiedzeniach komisyj konieren- 
cji zbożowej wydaje się, że jedyną kwestją, co db której zostanie osiągnięte 
porozumienie, jest kwestja organizacji wymiany, czyli rynku międzynarodo- 
wego. 

Pierwsza komisja konierencji zbożowej wyraziła życzenie, aby w jak 
najprędszym czasie została zwołana konierencja przedstawicieli ster handło- 
wych i finansowych, zainteresowanych w handlu zbożem, dla zbadania i 
przyczynienia się do rozwiązania spraw, znajdujących się na porządku dzien 
nym obrad. Druga komisja kontynuowała dyskusję, zapoczątkowana wczoraj 
przez podkomisję w sprawie kredytu dla handlu i produkcji zbożowej. 

Mustrja zamierza wypowiedzieć Czechom 
traktat 

WIEDEŃ. (PAT). 
handlowy 

- „Neues Wiener Tageblatt“ dowiaduje się, że rząd 
austrjacki ma zamiar wypowiedzieć traktat handlowy z Czechosłowacją w 
dniu 15 kwietnia. * 

Wykrycie komunistycznego składu bomb 
BERLIN: (PAT). — W garażu samochodowym jednego z dzienników komunistycz 

nych we Wrociawiu policja wykryła skład materjałów wybuchowych, służących do wyro 

bu bomb. Policja aresztowała szofera, jako zarządzającego składem. Podobne składy 

mieli komuniści również w szeregu innych miast Rzeszy. 3 

Sensacyjny proces w Belgji 
BRUKSELA. (PAT). — Proces przeciwko administratorom fabryk, któ 

tych gazy, wydzielając się z kominów, wywołały w swoim czasie tyle pani- 
ki i zatruć w okolicach Vilvorde, trwa w dalszym ciągu. Na ostatniem po- 
siedzeniu zeznawał minister zdrowia publicznego, żądając dodatkowej jesz- 
cze ekspertyzy. Skonstantowano, że gaz wyrządził ogromne szkody w rolni- 
ctwie, tak, iż po przejściu fali gazowej nad jakąś okolicą wymarły tam drze- 
wa i inne rośliny. 

  

Zakończenie debaty budżetowej 
w Sejm e Śląskim 

‚ KATOWICE. (PAT). — Po blisko 13-godz. obradach Sejm śląski około 
godz. 1 w nocy ukończył debatę budżetową, uchwalając preliminarz budżeto- 
wy w trzeciem czytaniu. Uchwalony budżet przewiduje w dochodach zwy- 
czajnych 112676202 zł., w dochodach nadzwyczajnych 300 tys. zł., 
112.976.202 zł.; w wydatkach zwyczajnych — 98.177759 zł. i 52 
datkach nadzwyczajnych — 14791068 

razem 

gr. w wy- 
zł., razem — 112968827 zł. i 52 gr. 

Poczta w czasie Świąt Wielkanocnych 
WARSZAWA. (PAT). — W związku 

nisterstwo Poczt i Telegrafów komunikuje, 
z nadchodzącemi Świętami Wielkiejnocy Mi- 
że urzędy pocztowe dostępne będą dla pu- 

bliczności w dniu 4 kwietnia do godz. 17. W tymże dniu doręczanie zwykłych przesyłek 
listowych i paczek uskuteczniane będzie przez większe urzędy pocztowe  dwurazowo, 
prze zmniejsze natomiast jednorazowo. 

Doręczanie przesyłek pośpiesznych i dokonywanie protestów weksli będzie usku- 
teczniane w tym dniu normalnie. W dniach 5 i 6 kwietnia rbę. poczta dla publiczności 
nie będzie czynna. Doręczanie przesyłek w dniu 6 kwietnia rb. będzie ograniczone do 
wydawania pośpiesznych przesyłek wszełkiego rodzaju i wydawania gazet adresatom, 
zgłaszającym się po ich odbiór, w którym to celu zarządzone będą w urzędach odpo- 
wiednie dyżury. Godziny urzędowania dla publiczności w telegrafie i telefonie pozostają 
bez zmian. 

ORZEKA TEN TAIKOS ITS VT NR INTO СВ УС 
KTO OSZCZEDZA DZIŚ — TEN JE<T SPOKOJNY O JUTRO! 

Pocztowa Kasa Oszczędności 
Centrala, Warszawa Jasna 9. 

Ekspozytury: Nowolipki 10, Próżna 3, Hale Mirowskie 

Oddzieły: Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Wilno 

GWARANTUJE 
wkłady 

gotówką, najpewnieįszemi 

lokatami w złocie 
i liczaemi nieruchomoś iami 

PKO 
ZAPEWNIA 

wkładom oszczędnościowym 
p-łne be pieczeństwo i tajem- 
nisę, możność natychmia- 
stowego wycofania, 

solidne oprocentowanie 

Obrót P. K. O. wyniósł w 1930 roku 24 miljardy złotych 
Suma wypłaconych procentów za wkłady wynosiła w r. 1930 

/ ponad 13 miljonów złotych 

  

Każdy Urząd Pocz'owy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty 
   

  

IW. Charytonowicz.5-ka 
APTECZNY DOM HANDLOWY 
ul. Mickiewicza Nr. 7. 

107 rabatu świątecznego с 
Tel. 971 

UDZIELA 
2 i 38 KWIETNIA 

Świeże: szatran, wanilja, kardamom i t. p. 
Wytworne perfumy i kosmetyki w największym wyborze 

Ceny najniższe 
— 

    

  

NOWINKI WIOSENNE 
modne jedwabne pulowerki, kamizelki, bluzeczki, sweterki deseniowe 

wybór modnej konfekcji i galanterji 
Polski Skład Konfekcji, Galanterji I Trykotaży 

Wacława Nowickiego, ul. Wielka 
Własna wytwórnia modnego i gwarantowanego obuwia 

Ceny zniżone. 

i gładkie. Bogaty 

już nadeszły: 

poleca 

30 
  

W _WIRZE STOLICY. 
NIESŁYCHANY DZIEŃ 

Właśnie pan Kleofas zawiązywał przed 

szybą krawat, gdy zadźwięczał dzwonek. 
Poszedł otworzyć — gruby pan z teczką 
pod pachą wtłoczył się szybko. 

— Obdzieralski, do usług — komornik! 
— Aaa, no cóż! proszę, niech pan za- 

biera tę ostatnią szafę i stół o trzech nogach. 
— Wygląda pan mi coś na markotne- 

go, — zauważył komornik, czyżby moja 
wizyta pana inkomodowała. 

— Panie! chyba pan rozumie... 

— Więc pan jest w złej konjunkturze 
finansowej. Aha, zgadłem, co? 

— Bierz pan szafę i wynoś się. 
— Kochany panie, — rzekł serdecznie 

komornik, — myślałem, że pan chce się 
pozbyć tych starych gratów i, by nie pła- 
cić łudziom za wynoszenie, zgodził się na 
moją interwencję. Są dziś tacy oszczędni 
spryciarze. Ale widzę, że tu zachodzi inna 
okoliczność. Nie chcę panu robić  przy- 
krości — nic nie zabieram, a jeśli pan tyl- 
ko pozwoli -—— służę pożyczką. 

— Panie... 

— Bez cerefnonji, proszę oto 1000 zł., 
odda mi pan, gdy będzie mógł  Dowi- 
dzenia. 

Zdumiony pan Kleofas dokończył tuale- 
ty i podążył do Kasy Chorych, od której 
otrzymał wezwanie do wpłacenia zaległych 
składek za 75 robotników, z jego fabryki 
przetworów na torty Świąteczne. Ponieważ 
pan Kleofas nigdy w życiu nie był właści- 
cielem żadnej fabryki — szedł wszcząć 
starania o uchylenie podatku. Zaopatrzył 
się po drodze w dwa tuziny arkuszy kan- 
celaryjnych do padań i marki stempłowe 
za 50 zł. 

Ledwie wszedł do chorego gmachu i 
stanął w ogonku do głównego odźwierne- 
go — po informacje — wybiegł ku niemu 
dyrektor i zawołał: 

— Panie Kleofasie! Pomyłka, straszliwa 

pomyłka. Przepraszam tysiąckrotnie. Win- 
ni już są ukarani. Nic się od pana nie na- 
leży, a za to, że pan się napróżno fatygo- 
wał — proszę! | dyrektor wsunął gościo- 
wi do ręki bon, uprawniający do bezpłatne- 
go podjęcia w aptece kasy ośmiu pigułek 
olejku rycynowego. 

Uradowany pan Kleofas pobiegł 
pocztę, gdzie odebrał długi list 
gospodarującego na wspólnym / majątku. 
Dziwy, dziwy, brat pisał najwyraźniej: 
„Kartofle poszły ogromnie w górę, udało 
mi się sprzedać 300 korcy po 7 zł. za ko- 
rzec, Czyli z tak małą stratą, że to czysty 

zysk. Żyto również spławiłem po bajecz- 
nej cenie — 23 zł. za korzec. Jeśli te wspa- 
niałe ceny się ustalą, to gospodarka będzie 
rajem, deficyty będą tak minimalne, że nie 
warto o nich mówić. Starosta twierdzi, że 
podatki nie zostaną podwojone w tym ro- 
ku. Co za pomyślna wiadomość, zaczyna- 
ja przebąkiwać o budowie szosy — niezbęd 
nej, jak wiesz. Pieniądze, pobierane od nas 
jako podatek drogowy, mają iść teraz na 
ten cel..." 

Nie do wiary. Pan Kleofas aż sobie hop 
nął z uciechy. Kupił gazetę — na pierwszej 
stronicy widniało olbrzymie ogłoszenie: 

Potrzebny handlowiec 
Może być bez wykształcenia, prakty 
ki, zdołności, referencji, inteligencji 

i kaucji. Zgłaszać się zaraz w Banku 
K. A. K. A. D. U. 

— Pewnie już zajęte! westchnął 
Kleofas, jednak by mieć czyste sumienie, 
zaszedł do Banku i zameldował się u pre- 
zesa. Ten wyskoczył aż na korytarz i Ści- 
Snąwszy przybysza za ręce krzyknął: 

— Nareszcie! Przecie ktoś zwrócił uwa- 
gę na ogłoszenie. Od tygodnia zamieszcza- 
my i — nic. Jakiej pan żądasz pensji? 

— Panie prezesie, nie wiem, co będę 

na 

od brata, 

pan 

robić, czy podołam... 

— Ależ drogi panie! Pisać umiesz? Ra- 
chować też trochę? No to wystarcza. Na 
początek 500 zł. miesięcznie, potem zoba-: 
czymy. Jutro o 9ej punkt w biurzel 

Oszołomiony, upojony pan Kleofas zna- 
lazł się znowu na ulicy. Szedł nie widząc, 
nie czując, lekki, wesoły jak ptak. Nagie 
nadepnął komuś na nogę, zachwiał się, wał- 
nął tego kogoś głową w brzuch a łokciem 
w pierś. 

Oprzytomniał, stanął,  przetart oczy. 
Przed nim stał oficer z ręką w kieszeni. 

— O Boże, — pomyślał pan Kleofas, — 

zaraz wyciągnie rewołwer i zastrzeli mnie, 

przecie go znieważyłem... 

-—— Czy aby nic się panu nie stało, — 
rzekł uprzejmie oficer i otrzepał mu chu- 
steczką kapelusz, — przepraszam! Sługa! 
Cześć! ° 

Coraz bardziej zdziwiony pan Kleofas 
wstąpił do narzeczonej. Powitała go nie ze 
zwykłą twarzą, ale z , ujmującym  uśmie- 
chem. 

— Wiesz, Kleosiu, zwracam ci słowo. 
Możesz się nie żenić ze mną — i alimen- 
tów za dziecko nie żądam. Wychodzę za 
naczelnika Painucego. 

Niebo otworzyło się przed panem Kleo- 
fasem. Wyleciał jak z procy. W pośpiechu 
nie zauważył, że brakuje kawałka poręczy 

i stąpnął w próżnię. Z czwartego piętra 

znalazł się odrazu na parterze — zdrów, ca- 

ły, nadal rzeżki... 

Na dworze nie padał śnieg, nie było zi- 
mno. Samochód go nie przejechał. Nikt mi- 
jając go, nie mówił: psiakrew, cholera... 

No, ale nawet na prima aprilis trzeba 
skończyć artykuł. Karol. 

  

22 Polska Państwowa Loterja 
Kiasowa 

5-ta klasa, 18-ty dzień ciągnienia 
PRZED PRZERWĄ 

Po 5000 zł. wygrały nr.: 124460 199691 
3.000 zł. wygrał nr. 106986 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 26824 53362 

R U 19350. 
О zł. wygrały nrż. 11010 20325 

23302 34870 dorią 72361 18183 90047 
110083 121493 138999 159338 174414. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 63 354 2273 4780 
9018 9435 11353 14008 14739 17034 18222 
19870 20048 24012 25354 27544 28750 32236 
33657 341197 34209 35737 37535 38146 
42962 43084 44536 44836 46383 48139 51274 
55182 58317 59045 60265 61128 64834 72012 
72415 79136 82167 92327 95158 98279 99656 
99682 102795 106263 108241 109462 109733 
111966 112079 112661 114844 115315 116028 
118738 124458 124907 130039 135845 139775 
141389 141928 145453 150543 151152 153336 
156628 157682 158788 159467 161962 172848 
174407 176978 179075 179912 184199 184599 
186449 188847 189198 189406 189862 190360 
199588 200722 204981 206381 209320. 

PO PRZERWIE 
10.000 zł. nr. 113024 
Po 3.000 zł. nr.: 33248 
Po 2.000 zł. nr.: 25154 40410 96129 

117962 138831 157393 182032 189878 
Po 1000 zł. nr.: 7434 26171 54399 58390 

76549 88350 93557 96792 — 102212 104021 
105488 140810 150974 171947 173221 179087 
197890 206877. 

Ро 500 zł. nr.: 2223 4560 9204 17282“ 
17242 19015 21427 36287 39040 41047 42257 
42405 42909 44931 45385 46099 46116 50497 
50751 51606 52437 55161 55585 56962 57277 
58766 50533 61984 53395 63910 64114. 

6608 70621 71285 73419 74545 81888 
83966 87581 91556 92266 93799 100065 
110381 110901 121842 123284 124564 131842 
132255 132876 136197 137556 139128 145663 
116963 155406 159149 161391 167773 165994 
166914 171748 176009 177640 181507 182198 
186592 187644 192300 196366 199281 204511 
206457 208243. 

Główriejsze wygrane 
WARSZAWA, (PAT). — 31 marca w 

19-tym dniu ciągnięcia 5 kl. 22-giej Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej  główniejsze 
wygrane padły na numery: 10 tys. zł, — 
41950. e 5 tys. — 22683 165309 po 3 tys. 
— 7066 46848 130257 142496. 

  

Podobne wypadki oznaczają 
stosunku do Wydawnictw zarówno 

pieniu tego zła. 
Jednocześnie oświadczamy, że 

dową. 

Radjo, Wilner Tog,   

KOMUNIKAT WYDAWNICTW 
Niżej podpisane Wydawnictwa oświadczają, co następuje: 
Ustalone zostało, że niektórzy uliczni sprzedawcy gazet wypoży- 

czają za opłatą, wydane im do komisowej sprzedaży pisma, które nastę- 
pnie zwracają Administracjom, jako niesprzedane. 

ków, wypożyczających pisma do przeczytania. 
Ponieważ system wypożyczania pism jest nieetyczny, ponieważ 

stanowi spekulację ną cudzej własności, narażając interesy Wydawnictw 
na Szwank, apelujemy do uczciwej opinji o okazanie nam pomocy w tę- 

trolę naszą faktów wypożyczania pism, będziemy przeciw osobem, win- 
nym nadużyć w stosunku do Wydawnictw, występować na drogę sąd- 

Cajt, Dziennik Wileński, Express Wileński, 
Ilustrowany Kurjer Codzienny, Kurjer Warszawski, 
Nasze Wremia, Ostatnie Wiadomości, Owent Kurjer, Słowo, Wilner 

wyraźnie nadużycia, popełniane w 
przez sprzedawców, jak i czytelni- 

w wypadkach ustalenia przez kon- 

Gazeta Wileńska 10 gr, 
Kurjer Wilenski,     

natomiast probłematycznemi wydają 
się cyfry tycźżące ludności cywilnej. 
Według tej. statystyki, podczas bom- 
bardowania miast, od epidemji, ewaku 
acji, różnego rodzaju, kwarantannach, 
z głodu i td. i td. zginąć miało 60 
miljonów ludności cywilnej, czyli zno- 
wu na jednego człowieka ginącego na 
froncie umierać miało 5-ciu ludzi na 
tyłach. 

Cyfry te wydają się bardzo prze- 
sadzone, ale mniejsza z tem, mówimy 
o muzeum. — Pokazuje ono nam da- 
lej cyfry dotyczące wydatków ponie- 
sionych na wojnę. — Generał francu- 
ski Devigne obliczył, że wojna koszto- 
wata 337 miljardów dolarów. Gdyby 
te miljardy zmienić na złote luidory, 
możnaby było niemi zapełnić 400 po- 

W, o trzydziestu wagonach ka- 
NAA 
Gdyby trupy poległych żołnierzy 

ułożyć ramie przy ramieniu na równej 
płaszczyźnie, utworzyłaby się droga 
ciągnąca z Paryża do Bombaju w In- 
djach. Znalazł się nawet taki muzealny 
malarz, który przedstawił tę straszli- 
wą szosę ludzkich ofiar, ciągnącą się 
przez ćwierć kuli ziemskiej. 

Następne uderzenie skierowane jest 
w paryską Arkę Tryumfalną, pod którą 
spoczywają zwłoki „nieznanego żoł- 

nierza*. Arka ta posiada 49 metrów 
wysokości, 45 szerokości i 23 metry 
objętości. Otóż, podobno, z kości za- 
bitych na frontach żołnierzy możnaby 
zbudować taką samą arkę 70-ciokrot- 
nie. większą.—Wiele w tem jest kości 
żołnierzy francuskich? — Tyle ile wy- 
nosi przeciętna gęstość zaludnienia 6- 
ciu departamentów Francji. 

Kilka tygodni temu, ukazała się w 
pismach francuskich wiadomość, że w 
pewnych podziemiach leżą szkielety 12 
tysięcy francuskich żołnierzy, dotych- 
czas jeszcze nie pogrzebanych. Nie- 
którzy nie wierzyli tej wiadomości. 
Wydelegowana nawet została specjal- 
na komisja ministerjalna dla zbadania 
faktycznego stanu rzeczy. Komisja 
przybyła na miejsce — zastała olbrzy 
mie złomy ludzkich kości. Na drugi 
dzień parlament przeznaczył 50 miljo- 
nów franków na pogrzeb tych bohate- 
rów. — „Oni mają prawo tego wy- 
magać, — trzynaście lat oczekiwali 
pogrzebu“! 

Przechadzajac się po salach tego 
dziwnego muzeum spostrzegamy  nie- 
zliczone fotografje zv pola bitew, zbio 
rowe mogiły żołnierskie, wielkie lasy 
krzyży, zniszczone przez wojnę setki 
tysięcy hektarów ziemi uprawnej... To 
mniej zajmuje rodowitych  paryžan. 

Wszak pola bitew leżą tak niedaleko 
od Paryża... 

„Młoda Republika* usiłuje uspo- 
sobić ogół obywateli przeciwko woj- 
nie i mówi im: gdyby pieniądze zuży- 
te na armaty, gazy duszące, pociski ar 
matnie i t.d. obrócić na inny cel — ka- 
żda rodzina francuska mogłaby posia- 
dać własny dom z ogródkiem. Cóż za 
wymarzona sielanka dla przeciętnego 
Paryżanina! A wiele kosztuje jeden 
pancernik. — Bagatela, mniej więcej 
tyle co miasto - ogród złożony z 225 
willi! 

Wielka wojna minęła. Wyrasta po- 
kolenie, które jej wcale nie widziało, 
które nie rozumie czem była ta wojna. 
Ale oto statyści francuscy  obliczają 
czem będzie wojna przyszłości. Twier- 
dzą, że wystarczy zaledwie 100 samo 
lotów, zaopatrzonych każdy w jedną 
tonnę gazów trujących i cały Paryż, 
piękny Paryż, dzisiejszy Babilon świa- 
ta, zginie w ciągu kilku godzin! 100 
aeroplanów — to przecież tak mało! 

W Paryżu istnieje towarzystwo 
pod, napozór grubjańską nazwą, ale 
nazwa ta ponoć zapożyczona jest z 
gwary okopów. Towarzystwo nazywa 
się „Wykręcone Gęby*. Należeć do 
niego mogą jedynie dawni żołnierze, 
którzy naskutek ran otrzymanych w 

głowę, a głównie w twarz posiadają 
straszne maski o wyrazie budzącym 

grozę i wstręt. Nałeży się im tytuł bo- 
haterów, ale jakże inaczej wyglądają, 
niż ci bohaterowie na obrazkach! W 
muzeum „okropności wcjny* wisi cała 
galerja fotografij takich „typów*, któ 
rych niepodobna upodobnić do żadnej 
z istniejących na świecie rasy ani.na- 
rodowości. — Ha, trudne, zem brzy- 
dziej wygląda w tej chwili, czem więk 
szą odrazę budzi w otoczęniu jego 
twarz straszliwie zniekształcóna— tem 
większe było jego bohaterstwo, tem 
większe uznanie się mu należy, Czy 0- 
statecznie ci panowie z „Młodej Repu- 

    

   
   

   

    

bliki* wynaleźli coś nowego?| Czy 

twarz dawnego rycerza rozpłatarła mie 

czem, bluzgająca krwią i mózgiem wy, 

glądała bardziej nęcącą od trupa 
gowca jakiegoś tam 299 pułku piec! 
ty, który zginął nad Sommą? — Dosyć 
trzeźwo ocenia się mimo wszystko wy 
siłki tej „Młodej Genubliki* w Рагу- 
żu. — Nie było nas był las. Więcej 
dzi zamieszkuje teraz glob ziemski n 
przed 100 laty. Większe wojny i.... 
więcej ofiar. Zdaje się, że sprzedawcy 
zabawek moga być spokojni o swoje 

blaszane szabelki, miedzianych żołnie- 
rzyków i drewniane strzelby... aż. 
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Ogólno-krajowy zjazd fachowo-rolniczy 
W dn. 13.i 14 marca r. b. odby- 

wał się w Warszawie zorganizowany 
przez Związek Rolników i Leśników 
z Wyższem  Wykształceniem Zjazd 
Fachowo - Rolniczy. Zjazd, który miał 
na celu ustalenie wytycznych odnoś- 
nie organizacyj gospodarstw rolnych 
w dobie przeżywanego obecnie kryzy 
su rolniczego, zgromadził około 400 
producentów rolnych, zaproszonych 
Amiennie na te narady 

Na plenum  zreferowane zostały 
wnioski Sekcji Ekonomicznej: 

Wnioski ogólne: 

1) — Zjazd uważa za konieczne 
rozszerzenie kompetencyj  Minister- 
stwa Rolnictwa na wszystkie dziedzi- 
ny życia gospodarczego. związane z 
rolnictwem, a w szczególności też z 
procesem produkcji, jej techniką, i or- 
ganizacyją. 

2) — Zjazd uważa, że konieczne 
jest przeobrażenie Państwowej Rady 
Rolniczej przez dobranie do jej składu 
szeregu najkompetentniejszych w roz- 
maitych gałęziach producentów roł- 
nych i z nadaniem jej szerokich upraw 
nień. 

3) — Zważywszy, że postulaty, 
wypracowane przez  Ogólnokrajowy 
Zjazd Fachowo - Rolniczy, powinny 
być zrealizowane, a to pod grozą 
rozszerzenia się katastrofy kryzysu roł 
nictwa do rozmiarów, rujnujących ca 
łe życie gospodarcze Polski, Zjazd po 
wołuje Komisję Wykonawczą, która 
składać się będzie z zarządu Związku 
Rolników z Wyższem Wykształceniem 
oraz z przewodniczących i referentów 
generalnych poszczególnych ^ зеКсу] 
Zjazdu. Zadaniem Komisji będzie roz- 
powszechnienie ustalonych na Zjež- 
dzie rezołucyj oraz przedstawienie ich 
czynnikom miarodajnym, zarówno rzą- 
dowym, jak i społeczno -zawodowym. 

4) — Wobec rozpaczliwego poło- 
żenia rołnictwa Zjazd wyraża przeko- 
nanie, że konieczne kompresje budże- 
towe nie powinny być czynione z fun 
duszów Ministerstwa Rolnictwa, prze 
,znaczonych na podniesienie rolnictwa. 

Wnioski szczegółowe: 

1) — W zakresie polityki podat- 
kowej: 

Zważywszy, iż położenie rolni - 
ctwa znacznie pogarsza wadliwy sy- 
stem podatkowy, obowiązujący obec- 
nie w Polsce, a to głównie przez nie- 
równomierne rozłożenie ciężarów na 
płatników — Zjazd uważa za niezbęd 
ne przyśpieszenie przez Rząd prac 

mad "przebudową całego systemu po- 
datkowego, opierając go na zasadzie 
popierania j ochrony własności prywat 
nej, postawienia zasady, że podatek 
winien być płacony z dochodu, a nie 
z substancji majątkowej, że winna być 
prowadzona zasada oszczędności, 0- 
raz że proces kapitalizacji nie powi- 
nien być zahamowany i utrudniony. 
Na chwilę bieżącą Zjazd uważa za 
niezbędne zastosowanie daleko posu 
niętych ulg indywidualnych w spłacie 
zaległości w formie częściowego u- 
morzenia kar za zwłokę i rozkładania 
zaległości na kilkoletnie spłaty ratalne, 
ze szczególnem uwzględnieniem roz- 
kładu podatku spadkowego na maksy 
malny, dopuszczony ustawą na okres 
10 łat. 

_ Il) — W zakresie polityki 
pieczeń i świadczeń społecznych: 

REZONATORY OAZY OPOROWY 

Walne Zgromadzenie Akcjo- 
nariuszów Wileńskiego Banku 

Ziemskiego 
W poniedziałek, dn. 30 marca od- 

było się Walne, doroczne Zgromadze- 
nie Akcjonarjuszów Wil. Banku Ziem- 
skiego. Przewodniczył prezes Zarządu 
Banku p. Minister Aleksander Mey- 
sztowicz. 

.W zgromadzeniu, prócz 55 akcjo- 
narjuszów udział wzięli: z urzędu, ja- 
Komisarz Rządowy Banku, prezes - 
by Skarbowej p. Ratyński, oraz goście 

norow:, wśród których m. inn. 
Min. Witołd Staniewicz, dyr. oddz. 
Wil. Banku Gosp. Kraj. p. Szwykow- 
ski i dyr. Wil. Oddz. Banku Polskiego 
p. Wysocki. 

Sekretarzował 

ubez- 

RE 

p. Notarjusz Jan 

W. toku obrad Walne Zgromadzenie 
przyjęło do wiadomości referaty Za- 
tządu j Komisji Rewizyjnej, zatwier- 

* dziło rachunek strat i zysków za rok 
operacyjny 1930, oraz  prelimi. buy ua rok 195] DE 

Ze złożonych przez Zarząd spra- wozdań wynika, że dywidenda za rok 
1930 wyniesie po zł. 20 — na akcję. 
Е „Tzyjęty preliminarz wydatków 

widują tracyjnych na rok 1931 prze- 
ki zł 1g ygnowanie przez Bank kwo- 
doro na cele społeczne i 

Następnie Walne Zgromadzenie 
AK zdakceptowało ai instrukcję 
o dokonywaniu szacunku nieruchomo- 
ści, OTAZ przeprowadzono wybory 
członków władz Banku w związku z 
kolejnem wygaśnięciem mandatów. 
„ Wybrano na członka Zarządu p. Stanisława Bochwica, na kandydata 
do Zarządu p. Wł. Mineykę, na człon- ków Kom. Szacunkowej p.p. Hr. Wac- 
ława Mohla i Zygmunta Bortkiewicza 
! na kandydata do niej p. Leona Wo- 

kowicza, potwierdzając w ten spo- 
Ba, i popredni skład osobowy władz 

"nastąpić 

„dążyć w kierunku: 

Zjazd stwierdza, że rozbudowa u- 
bezpieczeń społecznych w rolnictwie 
w dobie obecnej jest nietylko niemoż- 
liwa, ale należy dążyć do zmniejsze- 
nia ciężarów, z tego tytułu wynikają- 
cych, specjalnie na terenie Małopolski, 
Wielkopolski j Pomorza. W związku z 

tem Zjazd uznaje za konieczną noweli- 
zację ustawy o ubezpieczeniach spo- 
łecznych z dn. 19 maja 1920 r. z u- 
względnieniem tworzenia kas zastęp- 
czych. ; 

Ill) — W zakresie polityki kredy- 
towej: 

Zjazd stwierdza, że głobalna suma 
zobowiązań rolnictwa, wysokie tej su- 
my oprocentowanie, i niewłaściwa for 
ma kredytu, — stwarzają sytuację nie 
zmiernie ciężką i nie dającą się utrzy- 
mać. Ponieważ trudności wyjścia z 
tego stanu rzeczy leżą zarówno w 
braku odpowiednich kredytów zagra- 
nicznych, jak w stanie rzeczy w Pań- 
stwie istniejącym, a polegającym na 
utrudnianiu procesu kapitalizacji 
Zjazd ze względu na rozmiary i wagę 
tego zagadnienia, nie dającego się 
doraźnie rozstrzygnąć, uważa za ko- 
nieczne wyłonienie z Komisji Wyko- 
nawczej podkomisji, któraby te za- 
gadnienia zbadała ze stanowiska prak 
tycznych potrzeb produkcji i wypraco 
wała odpowiednie wnioski, uwzgięd- 
niając szczególnie takie momenty 
możliwości znalezienia środków finan 
sowych, nawet na rynku wewnętrz- 
nych, jak przemyślenie możliwości 
koncentracji i komasacji kredytów rol- 
niczych, względnie ich grup, w powo- 
łanych instytucjach. Wnioski podkomi 
sji zatwierdzone być winny przez Ko- 
misję Wykonawczą. 

W zakresie polityki agrarnej: 

Zjazd stanął na stanowisku, że nie 
dopuszczalne jest stosowanie nadał 
przymusu parcelacyjnego i że winno 

całkowite zniesienie wszel- 
kich przepisów, utrudniających wolny 
obrót ziemią, domaga się zatem anu- 
lowania ustawy o reformie rolnej. Ob- 
rót ten winien być umożliwiony przez 
udzielanie niezbędnych kredytów par- 
celacyjnych, dawanych tam, gdzie to 
jest uzasadnione popytem na ziemię, 

który jedynie daje gwarancję tworze- 
nia zdrowych gospodarczo jednostek i 
utrzymania cen ziemi na właściwym 
poziomie. W związku z tem Zjazd do- 
maga się znowelizowania ustawy O 
reformie rolnej w myśl wyżej wyłu- 
szczonych zasad, podkreślając z ca- 
łym naciskiem konieczność wprowa- 
dzenia w życie ustawy o niepodziełno 
ści gospodarstw poniżej pewnego mi- 
nimum. 

W zakresie polityki samorządowej: 

W zakresie polityki samorządowej 
Zjazd stanął na stanowisku, iż ko- 
nieczne jest: 1) poddanie gruntownej 
rewizji gospodarki samorządowej w 
kierunku jaknajdalej idącej oszczędno- 
ści i usprawnienia administracji sa- 
morządowej; 2) ustabilizowanie sto- 
sunku procentowego szeregu podat- 
ków samorządowych do obciążeń po- 
datkami państwowemi. 

W zakresie polityki handlowej: 

W zakresie polityki handłowej 
Zjazd stwierdza, że nasza polityka 
gospodarcza powinna konsekwentnie 

1) pełnego wy- 
zyskania pojemności naszego rynku 
wewnętrznego dla wykorzystania prze 
dewszystkiem własnej produkcji rolni- 
czej; 2) podniesienia i utrzymania cen 
produktów rolnych na poziomie, za- 
pewniającym opłacalność produkcji, 
bez osiągnięcia czego nie może być 
mowy o skuteczności zabiegów, ma- 
jących na celu złagodżenie lub zażeg- 
nanie kryzysu gospodarczego. Cel ten 
może być osiągnięty z jednej strony 
przez podniesienie stawek celnych aż 
do wysokości, zapewniającej dostatecz 
ną ochronę przed importem, z drugiej 
zaś przez zdecydowane dążenie do za 
stąpienia w naszem spożyciu wewnę- 
trznem produktów pochodzenia zagra- 
nicznego przez produkty krajowe. Na 
terenie międzynarodowym Zjazd uwa-. 
За za konieczne osiągnięcie porozu- 
mień, zmierzających do zwalczania 
dumpingu, zwłaszcza zaś przeciwsta- 
wienia się dumpingowi sowieckiemu. 

Z braku miejsca nie podajemy tu 
innych wniosków, bardziej szczegóło- 
wych. |). 

  

A. Długokęcki i W. Wrześniewski 

s t Wa 

Regulcwanie ruchu na granlcv litewsk'ej 
W dn. 14 kwietnia na odcinku Troki nastąpi spotkanie przedstawicieli władz pol 

skich i litewskich w celu oinówienia sprawy ruchu granicznego w okresie letnim i uz- 
godnienie sposobu wydawania przepustek rolnych. 

Niemen częściowo ruszył 
Donoszą z Grodna, iż Niemen w górnym swym biegu już ruszył i lody spływając nie 

wytwarzają większych zatorów. W Urodnie i poniżej Grodna lod jeszcze stoi. 

Burza Śnieżna w sstatnim dniu marca 
„Wczoraj w nocy szalejąca nad Wilnem i okolicą wichura śnieżna przebrała tak silne 

rozmiary, że śnieg zasypał wszystkie drogi i linje komunikacyjne. 
i Na terenie miasta wichura wyrwała okno w kościele N.M. Parmny na Sołtaniszkach 
i zniszczyła krzyż ustawiony wysoko nąd ołtarzem. 

Zabójca własnej be bki uniknął stryczka 
BOLESŁAW KOŁODZIN SKAZANY NA BEZTERMINOWE WIĘZIENIE. 

Wszyscy pamiętamy głośną sprawę mordu rabunkowego dokonanego na osobie 
62-letniej Franciszki Kołodzinowej (ul Popławska). 

Jak ujawniło śledztwo zabójcami byli: wychowanek zamordowanej 
— portjera kina Heljos, Bolesław Kołodzin i dwaj jego młodociani przyjaciele Ignacy 
Wiktorowicz i Ignacy Michałowski. 

Trójka ta widząc, że „dziadkowie* maja trochę gotówki wdarli się do mieszka- 
nia, w czasie, kiedy Kołodzin był w kinematogralie i zaczęli się dobierać do kufra. Prze- 
straszoną i wołającą o pomoc staruszkę zadusili bez skrupułów. 

Podczas przewodu sądowego w Sądzie 
udowodniona i sąd wyniósł wyrok skazujący: 
nie, a Wiktorowicza i 

Oskarżeni zaapełowali. 

Okręgowym wina wszystkich trzech została 
Kołodzina na karę śmierci przez powiesze- 

Michałowskiego na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznawał tę sprawę i w rezuttacie zmienił wyrok w 
stosunku do Kołodzina, któremu wyrok śmierci zamieniona na bezterminowe 
więzienie. 

ciężkie 

Wyrok w stosunku do obu pozostałych morderców pozostawiono bez zmian — 
więzienie bezterminowe. 

Obronę oskarżonych wnosili z urzędu adwokaci: Szyszkowski, Wiścicka i Wi- 

Śmiały podst 
Wczoraj, do mieszkania doktora Fajgu- 

sa (Zawalna 60) zgłosiło się dwóch osob- 
ników, prosząc 0 natychmiastowe udziele- 
nie pomocy j, chorej, mieszkającej 
w liżu. 

r. Fajgus, pytając o szczegóły choroby 
wszedł do gabinetu, by zaopatrzyć słę w 
niezbędne insrtumenty wraz z jednym z przy 
byłych, któremu udało się przetrzymać dr. 

ep złodziejski 
YW w ans pc ing 

m czasie pozost: w edpokoju 
towarzysz nieznajomego ao OWE 
nego pokoju i ściągnął srebrną wazę znacz- 
nej wartości i szybko wyszedł z mieszkania. 
W tym czasie drugi rabuś wyszedł z gabi- 
netu i nim dr. Fajgus zorjentował się w 
Sytuacii, był już na ulicy. 

Pościg za złoczyńcami nie dał rezultatów. 

Omal nie katastrofa kolejowa 
Przykry wypadek spotkał podróżnych jadących w poniedziałek wieczorem z Kró- 

do Wilna. EO 
Woropajewa, w czasie, gdy pociąg był w pełnym biegu w jednym z wago- 

nów pękło koło, powodując przechylenie 
wśród! żerów. 

się wagonu i wstrząs. W: 
pasażerów. 

Na miejsce wypadku wysłano pogotowie kolejowe z Królewszczyzny. 

ywołało to panikę 

  

  

i 

  

   

ODEZWAĆ" 
Wydział propagandowo-prasowy Stowa- 

rzyszenia Rezerwistów i b. Wojskowych 
nadsyła następujący komunikat: 

„Byli członkowie Związku  Bezpieczeń- 
stwa Kraju i Strzełców  Nadniemenskich, 
wstępujcie do Związku Peowiaków! 

W dniu 27 marca r. b. odbyło się zebra- 
nie zarządu Związku Peowiaków. Żebranie 
to zostało poświęcone sprawom, jakie wy- 
nikły ze zmian statutu na walnym zjeździe 
delegatów P.0.W. w Warszawie, oraz spra- 
wom organizacyjnym. Sprawozdanie ze zjaz 
du delegatów Związku w Warszawie skła- 
dali delegaci wileńskiego związku p.p. ppułk. 
dr. Dobaczewski, wiceprezes zarządu i Za- 
bielski członek zarządu. Е 

Z najważniejszych zmian statutu, Zwią- 
zek Peowiaków należy podkreślić zmianę $ 
o władzach naczelnych w tym kierunku, że 
władzą naczełną związku statutowo ustało- 
no gen. Rydz-Smigły, a nie jak dotychczas 
było, wałne zebranie delegatów, oraz zmia- 
na statutu w tym kierunku, że do Związku 
mogą należeć nietyłko byli członkowie P.O. 
W., a ci wszyscy, którzy wyznają, lub go- 
dzą się z ideologją P.O.W. 

Jeśli chodzi o Wileńszczyznę, to ją spe- 
cjalnie uwzględniono w tym kierunku, że 
statutowo zagwarantowano wstęp do Związ 
ku b. członków Związku Bezpieczeństwa 
Kraju, Strzelców Nadniemeńskich, co dla 
naszego terenu jest ogromnie ważne. 

„Zauważyć należy, że przeprowadzone 
zmiany statutu rozszerzają zakres dzjałalno- 
ści Związku Peowiaków i tę organizację 
wprowadzają na nowe zupełnie torv. 

W toku obrad postanowiono ufundować 
sztandar Zwiazku Peowiaków i urządzić 
świeocne dla Peowiaków, mieszkających na 
terenie m. Wilna, oraz założyć koło miej- 
skie Związku Peowiaków. 

O dniu i miejscu święconego 
osobne zawiadomienie. 
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Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą. 

S-ka AkcyjnaWarszawa —Bracka 23. 
$° Żądać wszędzie 

Przedstawiciel St, Zatorski — Wilno, ui. J, Jasińskiego Nr. 1 

WRECZ cze 
NA ŚWIĘTA WIEKANOCNE 

poleca PO CEenach znacznie zniżonych 
opłatki pod mazurki, szafran, 
Wielki wybór perfum iwody kolońskiej na wagę i we fiakonach. 

SKŁAD APTECZN 

;z KOPERNIKIEM | 

WŁ. NARBUT Vins Šio zńska r. 
Magazyn otwarty do piątku włacz-le do go*z. 9 wieczór 

wanilję, olejki, esencje i t. d. 

Y i PERFUMERYJNY 

L ia i i ARE IEERZET RITWROORIA 

  
„Tygodnik ilustrowany* Nr. 13 otwiera 

numer refleksjami na temat Górnego Śląska 
z okazji 10-cia plebiscytu. St. Рога] ( „Ро! 
ska i Prusy wschodnie') zastanawia się nad 
problemem Prus Wschodnich. Jak już słusz- 
nie zauważono, należałoby w odpowiedzi na 
kwestję wschodniego „korytarza* wysunąć 
„kwestję Prus Wschodnich", zgermanizo- 
wanej wyspy na morzu slowianszczyzny. 
Boy-Żeleński mówi o „Czasie* i „Zielonym 
Baloniku“, podkreślając „Najściślejsze związ 
ki tego bardzo poważnego pisma z tą bar- 
dzo wesołą instytucją”... Sprawę niezdrowej 
atmosfery połskiej produkcji filmowej poru- 
sza Jarosław janowski („Na bezdrożach 
polskiego filmu"). Rolą dekoracyj w teatrze 
współczesnym, zajmuje się Karol Stromen- 
ger. „O zapomnianym krytyku* (Tad. Dą- 
browskim) pisze Stefan Grabiński. Z po- 
wodu śmierci pułk. Maddaleny, znajdujemy 
zwięzły artykuł 0 świetnych wyczynach 
łotnictwa włoskiego. Omówienie ciekawej 
korespondencji J.J. Kraszewskiego z  L. 
Kronnenbergiem („Onegdaj i wczoraj”), 
dział recenzyj literackich, rybryka „Zagra- 
nicą" — oto inne pozycje tego zeszytu. 
Wśród t. zw. twórczości oryginalnej widzi- 
my prozę Nowakowskiego i Wołoszynow- 
skiego, oraz wiersz A. Zagórnej „Kopernik*. 

Świat Nr. 13. W artykule wstępnym p.t. 
„Czego może obawiać się ludzkość" D. po- 
rusza niesłychanie ważne zagadnienie obro- 
ny przeciwgazowej i zarysowuje straszliwy, 
lecz całkowicie prawdopodobny obraz przy- 
szłej wojny. Na teinat budżetu magistratu 
warszawskiego mówi prezydent Warszawy, 
inż. Zygmunt Słomiński. W. Moszkows 
daje sylwetkę laureata Warszawy z r. 1931, 
znanego architekta Stefana Szyllera. O prem 
jerze opery A. Wieniawskiego p. t. „Kr 
kochanek" pisze „jkb.“ Ocena miażdżąca. 
Opera jest „dziełem doraźnem, obliczonem 
na najpłytsze upodobania, pozbawionem 
wszelkiej treści wewnętrznej”. Treść „nie 
ma właściwie żadnego sensu". Rzecz — 
niedołężna, nieumiejętna, niezgrabna, nużą- 
ca słuchacza brakiem wszelkiej decyzji ar- 
tystycznej. Opera ta, w porównaniu do 
dawnych oper tegoż autora, jest „krokiem 
i to znacznym krokiem wstecz”. Miażdżącą 
tę recenzję zdobią podobizny... autora ope- 
ry A. Wieniawskiego i librecisty, W. Fa- 
bry'ego!. Złośliwość czy faux pas? 

Światowid Nr. 13. Obchód imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego, dziesięciolecie plebiscy- 
tu górnośląskiego, Masaryk z wnukiem, p. 
Wandervell-Pieczyńska z nagą  murzvnką, 
żebracy warszawscy, akademicy angielscy, 
foki na wybrzeżu  polskiem, „Sztuba” w 
Wilnie, sensacje sportowe, moda na koron- 
ki i hafty — oto treść numeru. Ilustratorzy 
„Światowida”" dwa razy szpetnie wpadli: je- 
den (chyba cudzoziemiec) ozdobił Marszał- 
ka Piłsudskiego jakiemiś fantastvcznemi or- 
derami, nie wiedzac, jak wygladają krzyże 
Virtuti Militari i Walecznych. Drugi na str. 
12 odwrócił klisze, wvobrażającą trębacza. 
Ta są drobiazgi, ałe przykreł | 

oraz jej mężą 
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MOKESTIS ET LAS 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGB U. S. 8. w WILNIE. 

Z. s. g,5 m. 50* 

  

   

    

   
    

z dnis31 II 31 r. 

średnie w mm 755 = 8 

peratura średnia - 

perainis najw — & 

Temperatura nainiis 8 
Opad w mm 0,9 

W atr pėlnoen. 

T-nien-t: spadek potem wzrost 

Uwsgi: pochmurno. śnieg 

KOŚCIELNA 

— Pielgrzymka  Wiełkotygodniowa do 

Kalwarji. XV Wielki. Czwartek dn. 2. IV. rb. 
odbędzie się doroczna  wielkotygodniowa 

pielgrzymka do Kałwarji pod przewodnict- 

wem ks. prof. dr- Walerjana  Meysztowi- 
cza. Zbiórka w Wiełki Czwartek o godz. 19 

min. 30 przy Kaplicy Wieczerzy Pańskiej 
(przy Wieczorniku) za Bołtupiem. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. W dniu dzi 

siejszym odwiedziła p. wojewodę delegacja 

składająca się z komendanta płacu mjr. Ko- 

złowskiego i rabina OK III kpt. Steinberga, 
która zaprosiła+p. wojew. na wigilię Świąt 

Wiełkanocnych, urządzanych dla szerego- 

wych wyznania mojżeszowego garnizonu 

Wilno. Wigilja ma się odbyć w dn. 1 Ww. 

o godz. 8 w. przy ul. Ba zyljańskiej nr. 4 
P. wojewoda Kirtiklis wyraził swoją zgodę 
na wzięcie udziału w projektowanej wigilii. 
Pozatem p. wojewoda przyjął p. prof. Ga- 
wła przedstawiciela Macierzy  Szkołnej z 
Gdańska. 

— Posiedzenie Wydziału /Wojewódzkie- 

o. Pod przewodnictwem p. wojewody Kir 

tiklisa odbyło się posiedzenie Wydziału Wo- 
jewódzkiego, na którem: ESA 

Rozpatrzono uchwały Rady Miejskiej m. 
Wilna z dnia 12 marca rb., dotyczące o- 
płat od autobusów za zużycie  bruków 
miejskich, przeniesienie kredytów w budże- 
cie roku bieżącego oraz ustalenia opłat, po- 
bieranych przy rejestracji rowerów. 

Rozpatrzono i zatwierdzono wniosek po- 
stawskiego Wydziału Powiatowego w spra- 
wie ustalenia w gminach norm podatku wy 
równawczego na rok 1930 — 31. Normy te 
w porównaniu do poprzedniego okresu bud- 
żetowego' nie uległy żadnym zmianom. 

Rozpatrzono i zatwierdzono uchwały Sej 
miku Brastawskiego 'w sprawie udzielenia 
gwarancji Spółdzielni „Rolnik“ w Brasta- 
wiu oraz Spółdzielni Stołarsko - Budowlanej. nej. łej grze zespołu. 

Zatwierdzono uchwały podatkowe Sejmi- 
ku Mołodeckiego na rok 1931 — 32. 

Rozpatrzono i zatwierdzono prełiminarz 
budżetowy Powiatowego Związku | Komu- 
nalnego w Mołodecznie, który faktycznie 
jeśli pominać preliminowane subwencie i do 
tacje ze strony Skarbu Państwa, biłansuje 
sie po stronie wydatków i dochodów kwotą 
200.000 zł., bedac okragło o 100.000 mniej- 
szym od budżetu zeszłorocznego. 

W zakończeniu Wvdział Wojewódzki wy 
słuchał sprawozdania z przebiegu obrad ujaz 
du przedstawicieli powiatów z terenu woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkiego, któ 
ry sie odbył w dniu 29 marca rb. pod prze- 
wodnictwem p. Józefa Beka, prezesa Zw. 
Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. 

MIEJSKA 
— Baczność wilnianie. Starosta Grodzki 

Wiłeński. podaje do wiadomości mieszkań- 
ców m. Wilna iż w dniu 2 kwietnia rb. od- 
działy wojskowe przeprowadzą ćwiczenia 0- 
stre minerskie na Pośpieszce w pobliżu to- 
ru 'wyścigowego. 

— Darmowy przejazd autobusami. Jak 
się dowiadujemy „Spółdzielnia" autobusowa 

w Wilnie, mając na celu popułaryzację ko- 

munikacji autobusowej postanowiła zorga- 

nizować „godziny bezpłatnej jazdy" autobu 
sami komunikacji miejskiej. 

W dniu dzisiejszym od godz. 8 — 12-ej 

rano mieszkańcy Wilna będą mogli jeżdźić 
darmo. | 

W najbliższych dniach podamy datę 
godziny następnego dnia „bezpłatnej jazdy”. 

WOTSKOWĄ 

— Komunikat Sekcji Zawodowej Szkoł- 
nej Koła Wileńskiego Związku Oficerów Re- | 
zerwy. W niedziele, w dniu 29 marca r. b. 
o godz. 11 w lokalu Kuratorjum odbyło się 
zebranie oficerów rezerwy i podchorążych 
rezerwy, pracuiacych w szkołnictwie. Ze- 

branie zagaił kol. Łucznik Bołesław, wy- 
jaśniajac cel zebrania. Przewodniczył na 
zebraniu kol. Skórka. 

- W imieniu p. kuratora nieobecnego w 
Wilnie, zebranych powitał p. naczelnik 
Młodkowski i w nader serdecznych słowach 
wyjaśnił, jakie winno być stanowisko ofi- 
cera rezerwy w pracy państwowej. 

Następnie zostały wygłoszone _ referaty 
przez p. mir. Babińskiego i kol. Obiezier- 
skiego, którzy głęboko ujęłi omawiane te- 

6l- riaty, wykazując rołę, i zadanie oficera rez. 
w pracy państwowej, a następnie jak nale- 
ży służyć Państwu po przez pracę zawo- 
dową. Żywotne tematy wywołały szeroką 
dvskusię, miedzy innvmi zabierali głos — 
przedstawiciel Sekcii Koleiowei kol. Foss 
i Sekcji Pocztowej kol. Aktonowicz. Zebrani 
nostanowili zawiązać Sekcię Zawodową 
Szkolna i wezwać wszystkich kołegów ofi- 
cerów rezerwy i nodchorążvch rezerwy, 
pracujących w szkolnictwie do  zarejestro- 
wania się w Sekcji Szkołnej, tem samem 
wszvsry należeć beda do Koła Wiłeńskiego 
Związku Oficerów Rezerwy. 

Nastepnie został wvbrany Zarząd Sek- 
cii Szkolnej w nastenniacym składzie: Prze- 
wndniczacy koł. Skórka, 1 wiceprzewodni- 
czacy kol. Biński, 2)  wiceprzewodniczacy 
kol. Riwan. sekretarz kol. Łucznik Rolestaw 
i skarhnik kol Minkiewicz, oraz przedstawi 
ciele poszczegółnvch gałęzi szkolnictwa. 
Uwaga: Unrasza Się kolegów ofice- 

rów rezerwy i podchorążych rezerwy, pra- 
cujących w szkołnictwie o zapisywanie się 
do Sekcii Szkołnej Zawodowej. Wykazy 
ewidencvine można otrzymać u koł. człon- 
ków 7arzadu Sekcji (Wołana 10), bądź w 
Sekretarjacie Koła Wileńskiego Z.O.R. (ul. 
Mickiewicza 13). 

SZKOLNA 
— Podróż inspekcyjna p. Kuratora Szkoł 

nego. Kurator Okręgu Szkołnego p. Kazi- 
mierz Szelągowski zwizytował w ciągu u- 
biegłego tygodnia następujące szkoły: 
mnazja prywatne im. Barbary Radziwiłłów 
ny i Ch. Epsztejna i szkołe powszechną w 
Baranowiczach, następnie gimnazjum pań- 
stwowe i szkoły powszechne w Nowogród- 
k u. 

Budynki zwizytowanych szkół są w złym 
stanie co utrudnia w dużym stopniu pracę 
wychowawczą i dydaktyczną nauczycieli. 

Prócz tego p. kurator zwiedził ochronkę 
związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w No- 
wogródku, której lokal, urządzenie i kieru- 
nek wychowawczy sprawiały bardzo dodat 
nie wrażenie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ogółno polski zjazd farmaceutyczny. 

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia obradować 
będzie w Wilnie ogółnopolski zjazd farma- 
ceutyczny. ‚ 

KOLEJOWA 

— Osobiste. Wobec wyjazdu dyrektora 
Kolei Państwowych inż. Fałkowskiego do 
Warszawy przyjęć dla interesantów w dniu 
3 kwietnia rb. nie będzie. 

POCZTOWA 
— PKO czynne będzie w piątek i 

Pocztowa Kasa Oszczędności , Oddział w 
Wilnie zawiadamia, że kasy dla pubłicznoś- 
ci czynne będą: w Wiełki Piątek, dnia 3. 
kwietnia rb. tylko do godz. 12 zaś w Wiel- 
«ą Sobotę, dnia 4 kwietnia rb. do godz. If 
rano. 

SĄDOWA 

— Zmiana okręgów sądowych. Na pod- 
stawie rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzplitej przeprowadzone zostaną następują- 
ce zmiany terytorjalne. а 

Gminę Kamionkę powiatu  Szczuczyń- 
skiego wyłącza się z okręgu sądu grodzkie- 
go w Skidlu, w okręgu Sądu O EROZSE 
w Grfodnie i włącza się ją do okręgu Są: 
Grodzkiego w Szczuczynie w okręgu Sądu 
vkręgowego w Wilnie. 

minę Naliboki powiatu _Stołneckiego 
w 

Okręgowego w 
wyłącza się z okręgu Sądu 
łwieńcu, w okręgu Sądu 

Maty: i Sh ją do okręgu Sądu Grodz 
iego w Stołpcach w okrę. lu Okręgo- 

wego w Nowogródku. = 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś 

Teatr nieczynny. 
Najbliższe widowisko odbędzie się w 

nadchodzącą niedzicię wieczorem. Wysta- | 
wiona będzie głośna sztuka L. Andrejewa, 
„Ten, którego Są po twarzy”. Sztuka ta 
cieszy się w. Wilnie ogromnen powodze= 
niem dzięki fascynującej treści i doskona- 

W poniedziałek, 6-go kwietnia Teatr 
czynny będzie dwukrotnie. Popołudniu o 
godz. 3 m. 30 ukaże się po cenach zniżo- 
nych „Papa — kawaler", czarowna ; 
dja Carpentera, ciesząca się zasłużonem 

powodzeniem. i 
Wieczorem o godz. 8 pełna tragi 

napięcia sztuka L. Andrejewa, „Ten, które- 
go biją po twarzy”, 

С !Ёхіеіу juž są do nabycia w kasie zama- 
wiań. 

. — Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś teatr 
nieczynny. 

Najbliższe widowisko odbędzie się w 
nadchodzącą niedzielę wieczorem.  Wysta- 

ы 

= 

4 

wiona będzie pogodna, pełna humoru ko- | 
medja M. Maszyńskiego „Koniec i początek” 
w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. 

W poniedziałek, 6 kwietnia Teatr będzie 
czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 3. 
min. 30 ukaże się po cenach zniżonych ory- 
ginalna sztuka K. Leczyckiego „Sztuba”, 
której aktualna treść, oraz oryginalne ujęcie 
tematu zyskały ogromne powodzenie. 

Wieczorem o godz. 8 „Koniec i początek” 
Marjusza Maszyńskiego. 

— Poranek taneczny Doni Minkowicz. 
W nadchodzący. poniedziałek 6 kwietnia © 
godz. 12 min. 30 w poł. odbędzie się w sali 
Teatru „Lutnia* poranek taneczny fenome- 
nalnej tancerki, 8 letniej Doni Minkowicz. 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 
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HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 
  

  

  
    

Kreski, cyfry i figury, 

Tajemnicze głosy nieba, 

A konkluzja tego taka.... 

Przemeldować się potrzeba. 

  

A nazajutrz o świtaniu 

Przed urzędem szereg długi, 

A zgnębiony nasz Cierpiałło 

Stoi sto czterdziesty drugi. 

3 (D. C. N.) 

[i T i] 

Młodziutka ta, niezwykle utalentowana tan- 
cerka, wystąpi w szeregu arcyciekawych 

_ produkcyj do muzyki Chopina, Czajkowskie- 
go, Saint-Saens“a, Delibes“a i innych. 

W poranku bierze udział również K. 
е ai usłyszymy w 

_" szeregu wesołych recytacyj. ч 
8\/\/іеси'›г pieśni wiktora  Chenkina. 

We czwartek, dn. 9 kwietnia o godz. 8 m. 

30 w sali Teatru „Lutnia" odbędzie się wie- 

czór pieśni wszechświatowej sławy artysty, 
Wiktora Chenkina. Znakomity artysta wy- 
stąpi w całym szeregu najróżnorodniejszych 
piosenek, dających możność podziwiania sze 
rokiej ska jego talentu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Cuda w górach Mas- 

sabicliskich. 
- Hollywood — Dzieje duszy św. Terezy. 

* Wanda — Miłosc na rozdrożu, 

Casino — Rewja Hollywoodu 

Stylowy: — Szlakiem hańby. 
Heljos — Podcięte skrzydła 

Pan — Natan mędrżec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 30 do 31 

- bm. w Wilnie zanotowano wypadków 45, w 
tem kradzieży 8, opilstwa 6, przekroczeń ad- 

" ministracyjnych 13. 

—U wo - chory  rabusiem. 
W dniu 28 bm. Balul Paweł (Bukowa 
me. 17) idąc ulicą Wileńska liczył 
trzymane w ręku pieniądze. W tym cza 
sie jakiś osobnik uderzył go pięścią w 
głowę tak silnie, że meldujący upadł 
na ziemię, napastnik zaś począł pienią 
dze odbierać. Na krzyk napadniętego 

- osobnik ów rzucił się do ucieczki, lecz 
' został zatrzymany przez funkcjonarju- 

— вга PP. Okazało się, iż jest nim Rodzie 
" włcz Edmund, W. Pohulanka nr. 7. Ro 
_ dziewicz do napadu przyznał się lecz 
ze znalezionych przy nim dokumentów 

i zeznań świadków wynikło, iż wspo- 
 mniany Rodziewicz jest umysłowo 
chory. 

      

— Kto okradł fabrykę sk6- 
rek. W związku z kradzieżą skórek na su- 

_ mę 1000 zł. z fabryki przy ul. Sofjaniki na 
_ szkodę Winokura Henocha, jaśniło się, że 

| kradzieży tej dokonał Zawils Aleksander, za- 
" mieszkały w Warszawie, którego zatrzyma- 

no w Białymstoku. Zawalis do kradzieży 
przyznał się i oświadczył, że skradzione 
skórki sprzedał Prużanowi Fajwuszowi, Za- 
walna nr. 53 i Asowi Morduchowi, Zawalna 

  

nr. 32, od których skórki odebrano i zwró- 
cono właścicielowi. 

— Zatrzymanie złodzieja. Tołoczko Ale- 
ksandrowi, Piłsudskiego nr. 4 skradziono bie 
liznę Sienkiewicza Józefa, Zawalna nr. 55 
który z bielizną uciekł — zatrzymano. 

— Usilowanie samobėjstwa. Rak- 
mankiewiczówna Jadwiga, Chocimska 
nr. 27 wypiła esencji octowej. Pogoto- 
wie Ratunkowe odwiozło  desperatkę 
do szpitala Sawicz. 

— Okradzenie fabryki į mieszka-- 
nia. Mikonowiczowi Zygmuntowi, Ko- 
lejowa nr. 13 nieznani sprawcy skradli 
ze strychu. tegoż domu bieliznę męską 
i damską wartości 1140 zł. 

Nieznani sprawcy przedostali się 
do fabryki skórek, ul. Sofjaniki 13 
skąd skradli na szkodę Winokura He- 
nocha 67 skórek, tzw. „gornostajek* 
wartości 100 zł. 

Krawicki Szloma, Witołdowa nr. 30 
zameldował, iż skradziono mu garde- 
robę meską oraz biżuterję na 1200 zł. 

— Obiecujący synalek. 
Na szkodę Matulaniec Heleny, Antokol 
ska nr. 70 dokonał kradzieży 40 zł. jej 
syn Matulaniec Antoni na współkę z 
Juszkiewiczem Wincentym, którzy zbie 

li. 
5 — Konkurenci monopolu spirytusowego. 

Patrol post. PP. w Derewnie ujął na gorą- 

cvm uczynku pędzenia samogonki Nikode- 
ma, Emilję i Marję Wojtkiewiczów, mieszk. 

wsi Ruhajce. Nowa fabryka zdołała już wy- 

produkować dwie butelki samogonki, które 
wraz z aparaturą skonfiskowała policja. 

W ten sposób karjera obiecujących prze 

mysłowców rodziny Wojtkiewiczów — zo- 

stała zwichnięta. į 
— Kradzież na stacji towarowej. Na sta- 

cji towarowej Wilno dokonał kradzieży we- 
gla kamiennego na szkodę Dyrekcji PKP 
Ćzvpliński, Klonowa 30, którego z węglem 
zatrzymano. 

— Nagły zgon. W dniu 30 bm. zmarł 
nagle Elsner Roman, Poznańska nr. 1, ' 
z nie ustalonej narazie przyczyny. 
—Przebił się no ż e m. Bezro- 

botny ślusarz Bronisław Dubicki (Pióromont 
11) pńrzebił się nożem. 

Powód — cieżkie warunki materjalne. 
— Wypadek smochodowy. 

Busłor Właysław, Marcowa nr. 8, prowa- 
dząc autobus 38141 najechał przy ul. Wileń- 
skiej na Borejko Pawła, Artyleryjska 2, któ- 
ry doznał okałeczenia nogi. Busior odwiózł 
poszwankowanego dó mieszkania. 

— Aresztowanie zarzutem ©0- 
sznstwa na szkodę rzeźniką 7 Zarzecza 
Przed paru tygodniami rzeźnik Nowik 
(Zarzecze 12) padł ofiarą dwóch oszu 
stów, którym wręczył pieniądze dla 
fabrykacji dolarów. 

Gdy oszuści zbiegli, zabierając pie 
niądze, Nowik zameldował policji, że 
go obrabowano, lecz odrazu wyjaśni- 
ło się, jak faktvcznie było i po po- 
tiągnięciu Nowika do  odpowiedzial- 
ności za fałszywy meldunek policja 
poczęła poszukiwać oszustów. 

„Jednego z nich aresztowano oneg- 
daj w Białymstoku. lest to były portjer 
hotelu ,.Belgja* Kotłowkier. 

Pieniędzy zabranych od Nowika 
przy nim nie znaleziono bowiem jak 
twierdzi Kotłowkier, padł on z kolei 
ofiarą oszustwa ze strony  spólnika, 
który mając przy sobie wszystkie pie- 
niądze ulotnił sie już w drodze z Wil 
na do Białegostoku i teraz najprawdo- 
podobnej ukrywa się gdzieś w War- 
szawie. 

-— Oftruł się denaturatem. W are- 
szcie centralnym zasłabł wskutek na- 
dužycia alkoholu Aleksander Mochat 
(Pożarowa 13) Przewieziono go do 
szpitala. 

— Nagły zgon. Zmarł nagle Niemiro Jó- 
zef, Legjonów nr. | wskutek wady serca. 

OFIARY 
Kazimiera Kowalska na święcone dla naj 

uboższej dziatwy — zł. 10. 
Polskie Radjo na Dom Dzieciątka  Je- 

zus — zł. 29. 

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA DNIA 1 KWIETNIA 
11,58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 — 12.50: Muzyka z w - 
14,40 — 15.20: Odczyty dla maturzy- 

stów _z Warsz. 
" 15.50 — ADS SA rL 

informacyjnej" — zyt 2 akowa, wygł. 
dr. W. Ormicki. 2, 
> 16,10 —16,15: Komunikat dla żeglugi z 

arszawy. 
1615 — 16,45: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16,50 — 17,10: „Mala skrzyneczka“ — 

dzieci omówi ciocia Hala. 
17,15 — 17,40: „O połskim koniu" — 

odczyt z Krakowa — wygłosi Z. Janowski. 
17,45 — 18.45: Koncert z Warsz. 
18,45 — 19,00: Chwilka strzelecka. 
19,00 — 19,15: Rekolekcje: pogadanka 

łV-ta. Prowadzi ks. prof. Walerjan Meyszto- 
wicz. 

19,15 — 19,25: Program na czwartek i 
rozmaitości. 

1095 -— 19,30: 
Warszawy. 

19,30 — 19,40: „Przeslad filmowy“. 
„ 1955 — 20.15: „W świetle rampy* — 
a. teatralne omówi Tadeusz Łopalew- 

й 
20.15 — 20.30: Kwadr. liter. 

(lafenestre). 
20.30 — 21,45: Koncert z Warsz. 

21,45 — 22,15: Aud. liter. „Man vahtara* 
— nowela Tadeusza Łopalewskiego, zradjof. 
przez . Halinę Hohendlingerównę. Wvkonaią 
artyści dramatyczni. Transm. na wszystkie 
stacie polskie. я 

27.15 —22,35: Muzyka z plyt. 
22.50 — 23: Komun. z Warszawy. 

. 23.00 — 24.00: „Msza H-moll“ — J. S. 
Bacha, część II („Die hohe Messe") ** 

list 

Pogad. techniczna z 

z Warsz. 

  

Pragnąc udostępnić każdemu nabycie 

DOBR:CH MEBLI 
PO,CENACH 

firma 
ŁOKUCIEWSKI 
Wiino, Wileńska 23 

niniejszem zawiada ia, iż obecnie w 
skt dzie wom Ceny na ws ysikie 
meble ZN+CZNIE OBNIŻYŁA ' sp'ze- 

daje na doz:d ych wa u kach. 

L 
OGŁOSZENIE Ё 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
VIl rewiru, mieszkający w Wilnie, przy ul. 
Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 
U.P.C. obwieszcza, iż w dniu 10 kwietnia 
1931 r. o godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. 
Pióromont Nr. 5 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego fir- 
my „Kalwaryjski antai Parowy“ M. Bara- 
nowski i H. Kitajewicz, składającego się z 
desek, oszacowanego na sumę 1102 zł. na 
zaspokojenie pretensji Zakładu Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych "w Warszawie. 

Komornik Sądowy Ant. Uczyński 

DOO НЫ НОННы ИН, 

HALLO !! RADJOAMATORZY !! 
We własnym int-resi" nnikacie stat 
kupując AKUMULATORY, rad oodbior 
niki i sprzęt radj wy tslko w firmie: 

MICHAŁ GIRDA, 
Zamkowa 20, tel. 6 —28. 

Fachowe, sumienne, wygodie i tanie , 
ładowanie i naprawa akumulatorów, 

słuchawek etc. 

NISKICH 

  

  

Nekrologi, Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod- 
różne nych warunkach 

Z a Biura К меп е 
o R 

„sŁowae |S2l 6 bowskiego 
i do wszy- w Wilnie, 

stkich pism. Garbarska 1, tel. 82 

ii i id 

| SHERIDAN. 

_„ Tajemnica amuletu 
: — Zbyt cienka, Osmanie! — zau- 
ważył jeden z patrzących. — Czemu 
nie podkarmiłeś jej, zanim wyprowa- 
dzieś na sprzedaż? 

Handlarz klasnął w ręce z oburze- 
niem: * 

— Ten delikatny towar nie jest 
dla ciebie, amatorze żywego mięsa. 
Ta dziewczyna jest przeznaczona dla 

' mężczyzny z gustem, z delikatnemi u- 
 czuciami, znudzonego czarnemi oczy- 
ma swych żon, i szukającego zapom- 
nienia w zimnym wzroku Północy. 

' Nieprawdaż, Wasza Książęca Mość? 
Czyż w twoim domu nie znajdzie się 
miejsca dla tej šlicznotki? 

— Na brodę Proroka, — krzyk- 
nął młodzieniec o zmysłowej, zmiętej 
przez żądżę twarzy. — Ona mi się 
podoba! Gotów jestem dać ci pięćset 

_ lirów za tę dziewczynę, Osmanie! 
у — Ja daję sześćset, — przerwał 
starzec. — Będzie z niej dobra służą- 
ca dla mej ulubionej żony. 

W: tłumie rozległy się śmiech i żar 
ty. Starzec obejrzał się gniewnie i u- 
milkł. 

— Nie, Basro, — zaprzeczył mło- 
dzieniec, — nie pozwolę, żeby ona 

dostała się w twoje starcze ręce. Daję 
siedemset lirów, Osmanie! 

— Dziewczyna jest warta więcej, 

      

= odrzekł handlarz. — Czy chcesz, 
Basro, spojrzeć na jej ciało? 

Wyciągnął rękę, aby zedrzeć z 
niej odzież, ale młodszy kupujący po- 
wstrzymał go gwałtownie: 

-— Stój, Osmanie! Czy myślisz, 
że ja kupiłbym kobietę, której piękno 
ścią nasyciły się już tysiące oczu? 

: аАП’ю p:rzyjmiesz moją cenę, albo odej 

ę 
-_ Ezdra - el - Razuli szarpnął hand- 

  

„do niewolników, obmyślając, co 

larza porozumiewawczo i chwilę szep 
tali ze sobą, wreszcie handlarz Ski-- 
nął głową i oznajmił głośno: 

— Dziewczyna jest twoja, Szla- 
chetny książę. Ja sam przyprowadzę 
ją do twego pałacu. Targ skończony! 
Niech was Allach błogosławi! 

Handlarz zeszedł na dół, a tłum 
zaczął się rozceodzić. dzieląc się wra- 
żeniami, i uwagami 0 targu i łając 
chrześcijan. Tommy,. Veston podeszła 

ro- 
bić. Usłyszała rozkaz, wydany przez 
handlarza służbie: 

— Odprowadžcie ich do mojego 
domu na Batumskiej drodze. Zamknia 
cie ich w stajni i będziecie czekać na 
mnie. Dziewczynę oddacie Azyryzo- 
wi. Innych możecie uczyć rozumu ba 
tem , jeżeli nie będą posłuszni. 

Odszedł. Tommy zdecydowała się 
szybko i cofnęła się na bok. W poblis 
kich sklepikach kupiła cztery czarne 
płaszcze i cztery zasłony, takie, jakie 
noszą najbiedniejsze kobiety. Na ryn 
ku kupiła osła i, wypytawszy się, 
gdzie jest droga Batumska, śpiesznie 
wyjechała z miasta. 

Znalazła się na drodze, obsadza- 
nej figowemi drzewami. Z obu. stron 
ciągnęły się poła, zasiane zbożami. W 
oddali widniały białe Ściany domów. 
w których mieszkali bogacze i arysto 
kracja miejscowa. 

Słońce zniżało się ku zachodowi. 
Ujrzawszy mały lasek przy drodze, 
Tommy zeskoczyła z osła i schowała 
go w krzakach i cierpliwie czekuła, 
na niewolników. Robotnicy pracują- 
cy na roli, powracali gromadami do 
miasta, ale wkrótce droga opustosza- 
ła, Zmierzch zapadał szybko, a Arabo 
wie nie lubią podróżować nocą. Tylko 
wyjątkowo ważna sprawa może zmu- 
sić Araba do wyjścia z domu w no- 
cy. 

' Zaledwie słońce skryło się za ho- 

ryzontem, gdy mimo Tommy przemknę 
ła grupa jeźdźców.. 

Rozległa się krótka komenda i jeź- 
dźcy zeskoczyli na ziemię. Tutaj. w 
pobliżu ukrytej Tommy rozłożyli się 
wygodnie na ziemi, dla odpoczynku. 
Dziewczyna z niepokojem i ciekawo- 
ścią przyglądała się im. 

Kim byli ci ludzie? Czego i kogo 
czekają na tej drodze? — Wkrótce od 
strony miasta ukazała się grupa Ara- 
bów, prowadzących czterech ludzi, po 
tykających się j z trudnością wloką-- 
cych nogami ze zmęczenia. 

Kiedy podeszli do lasku, rozległ 
się nagle krzyk, hałas, „przekleństwa. 
W ciemnościach rozpoczęła się zażar- 
ta walka pomiędzy sługami handlarza 
i zbójami. 

Tommy wskoczyła na grzbiet osła 
i wpadła w sam środek walczących, 
strzelając w górę z obu rewolwerów. 
Słudzy, konwojujący niewolników myś 
leli, że przybyła nowa partja rozbój- 
ników, Ci zaś byli pewni, że to turec- 
cy żołnierze zjawili się na pomoc na- 
padniętym. Za chwilę wrogowie rzu- 
Cili się we wszystkie strony, ucieka- 
jąc i kryjąc się w panice. 

Na drodze pozostali biali niewolni 
cy, nie wiedząc, co począć i gdzie się 
udać. Nie rozumiejąc po arabsku, nie 
mogłi domyślić się, co się stało, a 
zdumienie ich było nie do opisania, 
gdy usłyszeli nagle mowę angielska: 

— Dobry wieczór, moi kochani! 
Wasj przyjaciele tak się wystraszyli, 
że teraz z ogniem byś ich nie znalazł. 
Czy chcecie zmienić pana? 
_ Niewolnicy patrzyli z ciekawością 
i strachem na postać, której twarz 1u- 
kryta była za zasłoną. 

— Kim jesteś? — zapytał profe- 
sor. — Milo nam jest usłyszsć język 
ojczysty. Czy możesz nam dopum 4c? 
Ale jesteś pewnie niewolnicą, również 
jak my, bezbronną?» 

Arūnas Htenistaw Muckiawizz, Redaktós odpowiedzialny Witold Woycybo | 

  

  

Od duia 28 do m.rca do 3 kwietnia I95l r. włącznie uęuzie wyŚwieuauy filin 

CUDAWGÓRACHĄA$$ABIELL$KICH 
(Cudowne życie Bernadetty) 

Prawdziwa histoja w 10 aktach W rolach głównych: Be nadetta — Const:n'ine Aleksandra. Biskup w Tarbes 
— Louls de Matrat, Abbe Pevromal — 6. M thlllon. Pizy nagrywaniu tego flmu zos ała Grota w Lourdes 
rekonstiucwana + d "adzorem J E. Ka'dvnała Duoo S, tak jak wyg'ąlała w r. 1858 w czasie objawienia się 

Matki Boskiej B-rnadecie. Pod źas seansów szereg pieśni 'eligjnych wykona p Hanna Jordan 
< wdnua od g. 3.30. Początek odę. łei Następny program: „Lotnik* 

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

OQstrobram:ka 3. 

  

  

  

Dźwięnuwy Dziś! R ko dowy ga мо адд tascynuj GORE makes POD Likas SKRIYDLA "LIT 
6 „H ELIOS W rol.g!. John Garri.k I Haiena Chandier. Nocny ata< repoelina na Londyn. Bombardowanie i krzvk rozpaczy 

UL Wileńska 38 m:ljorńowego m asta, Mistrzowska reżyserja, Nad program: Aktualności dźwiękowe, Dla młodzieży dozwolone. 
Tel. 326. Pocz. o god , 4, 6, 8 i 10.15. Na perwszy Stan Ceny zniżonc. 

Dzwiękowe kino DZIEJE DUSZY $W. TERESY 
Film ten zost:ł stworzony kos/tem 25 miljonó» franków. Film ten zachwyci, olśni i oczarnje wszystkich bez wyjątku. 

C'ny miejsc: par er 80 g'. balkon 50 na wszystkie seanse, Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.15, 

„ HOLLYWOOD:   wu kiewicza „19 

  

Od godz. 4 ej do 8-ej: Film dźwiekowy, który wywołał w elkie Z sinteresow nie całego świata 

Z BYRDOEM DO BIEGUNA POŁU. NIOWEGO 
Film ilust'uje czzn bohaie ski Kontradmirała Rycharda E. Bird: pr'v ekspedycji jego do bie- 

guna p: łódsiowego. Przez Szereg lat trzymał w n pięciu Świat cały i uzaanv został przez 
wszystkie narody za j dvneg> człowieka, który przeleciał ponad biegunami i ogląda: je z łotu 
ptaka. Od godz. 8-ej Pierwszy film polsko anecyksń k! Prze»ój dźwiękowy! 

REWJA HOLLYWOODU 

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Przepi kne okrazy reujowe, Śpiewno-t'neczne z ud iałem Hanki Ordonówny, K rola Ha- 

nusza, John Gilbert:, Normy Snearer: Bustar Keaton i ianych gwiazi ekranu 

HANKA ORDONÓWNA śpiewa kuplety w języku polskim. 

KINO-TEATR Dziś! Największe arcydzieło lud.kości TĘ słynnego poematu Lessinga p. t. 8 

55 „Paws | „Natan Medrzec“ (Nathan der Weise) 
WIELKA 42 Šwiatopog ądy tzech rėžnych šwiatėw, Humaritarne rozstrzygnie ie palący h zagadanień. Rzecz d'ieje się prdczas. 

wypraw krzyżackich na Jero/ol me. Pełna emocji treść, Olśniewająca gra! Niebywały przepych wy tawy. 
W ol, gl. Werner Kraus, Karol de Wogti Bella Musznay Ceny'od 40 gr. 

Szwajcarski» werki, automatyczne 
Ceny zniżone i konxurencyjne | |PATEFONY | 
Nadeszty nowošci 8 

SEZONU WIOSENNEGO PATEFONY szaf<owe, R: 
Najmodniejsze krawaty, koszule, ройсго- : ме D 
chy, skarp:tki oraz wszelkie artykuły PŁYTY: a e Ao: Oko* konfekcji damskiej i męskiej. „Qui pro Quo*, „Wesoly Wieczėr“ oraz 

Colu ubia, Odeon, Parlophon i Syrena. 

Proszę sprawdzić ceny bez obowiązku kupna. nimo ide SS Neli 
A. PODZELWER, Mickiewicza 1. ta: ecz e, wielkanocne, symfoniczne 

PŁYT WIELKI WYBÓR 

Skład instrumen ów muzycznych 

i operowe. 

gramofo.ów i płyt 

Gr, =$ 

  

  

walizkowe, gwarantowawane oryginalne 

  
  

  

Sprostowanie 
W N-rŚ_nied ieln m z dn, 29. II w 
„Słowie*, nałeży czytać, że Licytacja w 

L mb rd ie odbędzie 1 i 2 kwi: tnia, 

zaś 314 kwietnia mylnie zostało umie- 

s czone 

LEKARZE | 
ARTIST TERIS, 

Dr. : 

Łukiewicz | 

   

  

     

   
    

      

  

    
     

    
   

   

  

<hóroby Ranės 3 Wielka 15, tel. 1075, istaie'e 0 1875 r. 
neryczne, Tylko 13 złotych 
EH się * kosztuje u A. Gło: ins»iego —Wi- 

na ul. Mickiewicza 44, leńska 27, 5-net owy kvpon jedwabiu 
m. 20. ` sztuczneyo na s knię jako podarek NA SEZON WIOSENNY 
mmm Świąteczny dla ka d į Pani. 100 naj- staniki" Gał я Dr wolfson Bianiejszy dh deseni po eca najtaniej najlepsze towary R. 

. SD z firma „JĄNUSZEK 
EECC skórne, oce: Fabryka i skład mebli ы RAI Miacžopiaions ы Ё u'. św. Jańska 6 (były lokal Filiczki) 

ileńska 7, oi 9—1 W Wil k $ k Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 
4-8 w. tel. 10-67. " i en 18 l 14 a — Naimodnie's a belizra dimsk i meska — 

E ii L a O a 
jakuszerkij Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 

' Istnieje od 1843, i й 

SERBA OTOKCZEGOSSEKA Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, L I c y t a c J a 
łóżka nikiowane i angielskie, kredeu- Н и ® 56 AKUSZERKA sy. stoły, szaty, biurka, krzesła demo. Į | Wilenski Lombard „Kresowja 

ŚMIAŁOWSKA we it. p. Dogodne warunki i na raty. | Wiino, Hetmaūska 1, (rėg Wieik j 53) tel. 722 

      

   

oraz Gabinet Kosmety- 
czny. uSsiwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów, 

podaje do ogólnej wiadomości, ż« 13i.4kwielnia „+, 0 godz. 
4ej pp. odbędzie -ię + | kalu ombardu Licytacja niewyku- 
pionych ! nieprolongowanych zastewów od Nr. 1 do 94484 

UWAGA! W dniu licvta i pr t ngat X rów łuyta.yj ych 
lombard nie będzie przyjmować 

W.JUREWICZ 
były majster firmy 

  
Mickłewicza 45. Paweł Gure 

i leca wielki wybór zegarów i bi KaRo POD S aint hhee ARJ 
po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 
Zarząd 

Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że na mocy uchwały Wał 

nego Zgromadzenia Akcjonarjuszów z dn. 30 marca 

r. b., wypłaca dywid ndę po 20 zł. od akcji. 

  

xosnerykaj 

CABO PMS SESI 

GABINET 
RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- 

[ROŻCE 
Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz uk ńczyć 
kursy fachowo - ko: 65- 
pondencyjne im. profe- 

    

NICZĘJ sora Sekuło » icza. War» i WILNO, MICKiEwI Do sprzedania say. Żurawia, 42 Ku A DATA hY 
CZA 31 m. 4. tanio pianino, fortepjan sy wyuczają listownie: 

kobiecą 

Urodęge:>. 
je, dosko- 

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

różne mate! jay buhaitei ji, rachunkowo- 
wełniane i kamgarūo- šci kupieckiej, kore- 
we damskie i męskie, spondencji handlowej, 
futra i skórki Iutrzane, stenografji, na ki han- 
swetry, trykotaże dy- dlu, prawa, kaligrafji, 
wan perski, meble, ele- pisania na maszynach, 
ktroluxy, kasy ognio- towaroznawstwa, — an 
trwałe, se'wis angielsk gielskiego, francuskie- 

patefony, maszyny do go, nieimieckiego, piso- 

[-1.B. SEDall. 
Trocka 7, tel. 5-42 

niniejszym poleca na nadeliodzące Święta bogaty wybór towarów 
bycze kosmetyki racjo- szycia i  sztoperskie wni, gramatyki polskiej 

nalnej, szewskie, maszyny do óraz ekonomii. Po a perfumeryjnych, 
Codziennie od g. 108, pisania, gospodarczy kończeniu egzamin. : 

W Z.P. 48. młynek śrut wnik, ma- Żądajcie prospektów. kośm atycznych 
sa różnych  pozosta- 
łych z licytacy tantów 
LOMBARD Biskupia 12 ©Uszczędności 

  

  I gałanteryjnych 
firm krajowych i francuskich, a mianowicie: LOKALE 

Pokój 

SA k nie swoje złote i dolary perfumy, wody kolońske i kwiatowe, mydło, puder, pom dki 
0 azy ulokuj na wysokie Hdo ust, farby do włosów, monicury, nessesery, szczotki i t d. 

dospr edania oprocentowanie. — о- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 

oraz przedmioty użytku domowego: motocykli. 
a tkie- 

0 

::г‹і'і;іё’.;:…тзёу‘;з sty Ostrobramska 5 (Pasaż) brem i drogiemi kamie- H Opłatki do pieczywa, oliwa Nicejska j Sezamska, essencja 

najęcia osobie inteli- pracownia me. haniczna niami. LOMBARD Plac Й оско . а, szafran,  wanilja, kardam n, gvoździki, cynamon, 
Katedralny, Biskupia 12 Jessencji i pastylki do wódek i lik e'ów, rodki do czyszczenia „Pan- S gentnej i GR = metali, środki do prania bielizny i t. d. 

    

Ska 4 m. 4 l N D Y K į Wydaje požyczki pod ! 
zastaw: złota, srebra, ] ierw tuczone rysów, tuter, me: Ceny nizkie, towary p szorzędne. 

POSADY A bli, pianin, - samocho- 
wii ite dów i wszelkich towa- 

Potrzebna Firma as > 
młoda, 7dr'wa ro gar- Stanisław 

     
   

  

  

  

    

  

    
    

  

   

  

  

             
          

     
    
     

  

  

       

    
      

  

ięt+« dziewczy Bane! | S-ka 
niańczeria siooncdź Mickiewicza 23. Tel.849|] _ Wiejskie d'Arsonvala: Zapasowe 
Wiadomość w Admin ceny niskie wędliny 
„Słowa* godz. 9—10 = dob. Wędone: szynki ogólno-lecznicze elektrody: 

obrze : > i Indyki iuczone A adis as dentystyczne argonowe, 
poleca firma kowiny, kiełbasy i t Z 6 U B ! Zwiedryński RE R san. kosmetyczne neonowe, 

Rys || Wileńska 28, tel. 1224. | cia po cenach zni- kwarcowe, 
е zzo np | ŻONYCH— AL GE 

j wiłowska 10 — 
: Zgubioną Za ze złotych (dom narożny) 

książkę wo skową wy- | SPrzedamy dom n'u- 
daną przez Р, К 0 | vany w śródmie- | — "= zz 
Święci:ny na imię Kon- | ciu, 9 2 mieszka- as šz- 
stantego PRdRA: zam, | niach ze wszzstkie- 8 3 8 © 
we wsi Połszczy:na | Mi. Wygodami z ma- 12 -29 zE s 2 
gm. Lenpolskiej pow. łym ogródsiem. а ОВ 6 о5 э 

B a-lawskiego, unie- | DOM H.-K. „Żar i 55 ze 
ważnia Się. ' | shęta” Micklewi. OPIÓW. “ar ® 

> cza 1, tei. 9 05 PLANÓW a 

Zginął piesek — —- : 
с:м%у 2 ьы'п’… 1;51у Sprzedam A а | HILNI, й: 
długie, rasy wyżłów, motocykl Р № 500с3 PF 
wynagrodzi się za od: i samochód Ford ul. WE CA (A 

1 

  

prowadzenie, Zygmun- Połocka 4 m. 12. 
towska 12 m. 1.   

  

Brukamim Wydawnictwa „Błowo” Zatkosm * 
SR 

a 

 


