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„Dmiejszenie uposażeń urzędniczych 0 ( prot 

_ niowie Szkoły, w której wykładał 

_ dochodzeń, Staje się jednak pewne 

Da Skarbowi 
WARSZAWA. (tel. wł. „Яюма“). 

W piątek po południu obradowała Ra- 

da Ministrów bez udziału Marszałka 

Piłsudskiego, pod przewodnictwem 
premjera Sławka Urzędowego komuni 

katu o rezultatach obrad nie wydano. 
Ukaże się on dopiero po przedłożeniu 
uchwał Marszałkowi Piłsudskiemu. 

Ze źródeł najbardziej miarodajnych 
dowiadujemy się, że Rada Ministrów 

zgodnie z zapowiedzią, zdecydowała 
się skasować wypłacany od dwóch lat 

dodatek 15 proc. do uposażeń urzęd- 
niczych. Decyzja zapadła wobec fak- 

tu stałego zimniejszania się dochodów 
skarbu państwa. Do doatku tego jed- 

nak zaliczono 2 proc. uposażeń, o któ- 
re powiększono wysokość składek u- 
rzędniczych na fundusz emerytalny. Wo 

bec tego uposażenie urzędników pań- 

stwowych zmniejszone zostało ogółem 

o 13 proc. 

Jednocześnie Rada Ministrów po- 

stanowiła, że w roku bieżącym nie bę 

gdzie wypłacona urzędnikom banków 
  

PRZED KONGRESEM POLSKO - 

JUGOSŁOWIAŃSKIM 

WARSZAWA. (PAT). — W piątek 
w wydziale prasowym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych odbyła się konie 
rencja, poświęcona sprawie mającego 
się odbyć w Polsce kongresu polsko - 
jugosłowiańskiego. Konferencji prze- 
wodniczył p. radca Woytkowski. Obec 
ni byli: prezes Ligi Stowarzyszeń Ju- 
gosłowiańskich w Polsce ks: Kneblew- 
ski, dyrektor Targów Poznańskich 
Krzyżankiewicz, przedstawiciele MSZ 
M-stwa Przem. i Handlu, Związku Izb 
Przem. - Handlowych oraz Izby Han- 
dlowej Polsko - jugosłowiańskiej w 
Warszawie. 

Na zebraniu tem dokonano uzgod- 
nienia programu kongresu. Omówiono 
budżet prac przygotowawczych do 
przyjęć. W tej samej sprawie odbędzie 
się w sobotę zebranie zarządu Stowa- 
rzyszenia Polsko - Jugosłowiańskiego 
z udziałem przedstawicieli zaintereso- 
wanych ministerstw j organizacyj. W 
najbliższych dniach będzie powołany 
do życia obywatelski komitet recepcyj 
ny dla zorganizowania przyjęć dla goś 
Ci z Jugosławii i z polskich ośrodków 
współpracy polsko - jugosłowiańskiej, 
mających przybyć do Warszawy w li- 
czbie około i00 osób. 

PIELGRZYMI POLSCY U OJCA ŚW. 

RZYM. (PAT). — Ojciec Święty 
przyjął w dniu 10 bm. biskupa łuckie- 
go oraz grupę pielgrzymów polskich, 
do których wygłosił krótkie, ojcowskie 
przemówienie. 

STUDENCI POLSCY W LONDYNIE. 

LONDYN. (PAT) — Przybyła tu 
w dn. 10 bm. wycieczka studentów 
polskich z Warszawy, licząca 20 osób 
Wycieczka zamierza zwiedzić zakła- 
dy, fabryki i t.d. 

Mordercami nie byli 
uczniowie 

ECHA STRASZNEGO ZABÓJSTWA 
W BEŁCHATOWIE. 

iuedztwo w sprawie zamordowania Ś.p. 

Prof. Chodźki w Bełchatowie, skierowane 
zostąło na zupełnie nowe tory. Pierwotne 
Przypuszczenie, iż morderstwa dokonali ucz- 

ё prof. 

odżko, okazały się na szczęście, niesłusz- 
re. Władze śledcze wpadły na trop rzeczy- 
„istych sprawców zabójstwa, którymi są 
jakoby trzej zredukowani w jednej z fabryk 
robotnicy, którzy zamierzali pobić swego 

majstra w w. ciemnościach nocy wzięli 
za niego Prof. Chodźkę. , Robotników tych 
aresztowano, aczkolwiek nie przyznają się 
4% winy. Jakikolwiek będzie wynik dalszych 

‚ # 
strasznego morderstwa nie dokonali młodo- 
Ciani uczniowie. Szkoda tylko, że powoła- 
ne władze nie sprostowały odrazu wiadomo- 
Ści, która obiegła całą prasę polską i w tak 
wysokim stopniu wzburzyła opinię publiczną. 

WAŻNIEJSZE WYGRANE 
WARSZAWA. (PAT). — 10 bm. w 

25 dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej 
oterji Państwowej główniejsze wygra 

e pądły na numery: po 5 tysięcy zł. 
"— 71.352, 143924 181171 i 181878.* 

x 

Państwa 160 miljonów oszczędności 
państwowych 13 pensja. — Obie u- dającej rządowi prawo skasowania do- 

chwały przyspożają skarbowi państwa datku 15 proc. Art. 6-ty Ust. Skarb. 

160 miljonów oszczędności. Pierwsza zredagowany został w ten sposób, jak 

z tych uchwał oparta jest na art. 6-*ym wiadomo na wniosek posła Wyrzykow. 

Ustawy Skarbowej z roku bieżącego, skiego ze stronnictwa Ludowego. 
SEN is i i ik IA T TRENDNET 

Miljonowe zamówienia sowieckie w Polsce 
WARSZAWA. (tel. wł. „Słowa”). — Sowieckie  Przedstawicielstwo 

Handl. w Warszawie zawarło umowę z hutą „Bismacka',, Królewską”, „Lau- 
rą'* i „Hutą Pokoju" o dostawę w r. bież. wyrobów hutniczych do Rosji 
Umowa zawarta jest na rok. Jest to największe zamówienie dokonane w Poł 
sce przez Rosję sowiecką w obopólnych stosunkach handlowych. Wartość te- 
go zamówienia wynosi 75 miljonów zł. Zamówienia te pozostają w związku 
z zaopatrywaniem się Sowietów w wyroby hutnicze dla wykonania t.zw. „Pla 
nu Pigcioletniego“ (piatiletka). 

Ostateczny wyrok w sprawie mir. Kubali 
WARSZAWA. (PAT). — W dniu 10 bm Najwyższy Sąd Wojskowy rozpatrywał 

skargę kasacyjną mjr Kazimierza Kubali, skazanego na rok więzienia i wydalenie z woj- 

ska przez Okręgowy Sąd Wojskowy. 

Najwyższy Sąd Wojskowy zmniejszył karę, wymierzoną mjr. Kubali przez I in- 

stancję — 1 rok na 7 miesięcy więzienia, utrzymując postanowienie wydalenia majora 

Kubali z korpusu oliicerskiego. 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

     
do miejsca. Terniiny    

SESJA MIĘDZYNARODOWEGO TRY- 
BUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI 

WARSZAWA. (PAT) — Dnia 15 
kwietnia rozpocznie się w Hadze sesja 

Stałego Trybunału Sprawiedliwości 

Międzynarodowej. Na sesji tej rozpa- 

trzona będzie sprawa avis consultatif 

dla Rady Ligi Narodów, dotycząca 

szkolnictwa niemieckiego mniejszościo 
wego na Górnym Śląsku. 

Z ramienia rządu polskiego wyjeż 
dżają do Hagi agent rządu polskiego p. 

Jan Mrozowski, radca ministerjalny w 

MSZ dr. Władysław Załęski oraz przed 

stawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódz 

kiego dr. Marek Korowicz. Rząd nie- 

miecki reprezentować będzie przed Try 

bunałem Haskim prof. dr. Kaufman. 

POLSKA LINJA LOTNICZA OD BAŁ- 
TYKU DO MORZA EGEJSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). — Delega- 
cja polska do rokowań lotniczych z 
Aten uda się do Bukaresztu, gdzie od- 
będą się rokowania nad uzupełńieniem 
umowy lotniczej z Rumunją z roku 
1930. Wszystkie powyższe umowy 
mają na celu uregulowanie spraw, 
związanych z eksploatacją przez nas li 
nji lotniczej Bukareszt - Saloniki, jako 
przedłużenie istniejącej już linji — 
Gdańsk — Warszawa — Lwów —.Bu 

_ kareszt. Z chwilą uruchomienia komu 
nikacji, co nastąpi prawdopodobnie w 
ipaiu r.b., linja ta będzie łączyć morze 
Bałtyckie z morzem Egejskiem. 

(kie W Wargzewie 
  

ZEZNANIA ŚWIADKÓW | RZECZOZNAWCÓW—WNIOSEK WIZJI 
LOKALNEJ ODRZUCONY 

WARSZAWA. (PAT). — W dru- 
girn dniu procesu Jana Polańskiego ze- 

znawał jako świadek komisarz  Gał- 

czyński, udzielając dalszych wyjaśnień 
w sprawie wykrycia przyrządu wybu- 

chowego oraz charakteryzując osobę 
oskarżonego. Obrońca adwokat Wil- 

helm Hofmokl - Ostrowski wniósł o 

dokonanie wizji lokalrej w domu przy 

gmach poselstwa sowieckiego przy ul. 

Poznańskiej. — Po tych zeznaniach 

przewodniczący zarządził przerwę. 

Po przerwie pirotechnik ppłk. Cy- 
bulski zeznaje, że instalacja przeprowa 

dzona przez Polańskiego przy. zakła- 

daniu bomby przy odpowiednich wa- 

runkach j połączeniu mogła spowodo- 

wać wybuch. Następny rzeczoznawca 
ul. Poznańskiej, w którym wykryto 
przyrząd wybuchowy. Prokurator nie 

przeciwstawił się wnioskowi obrony, 

prosił jednak sąd o przesłuchanie 
przedtem szeregu Świadków. Przewo- 

dniczący sędzia Kozakowski oświad- 

czył, że sąd wyda decyzję w sprawie 

wizji lokalnej później. 
Następnie przesłuchano dalszych 

świadków, mianowicie małżonków 
Górskich, mieszkających w domu przy 

ul. Poznańskiej 17, Wieśniewską Hele- 

nę, pirotechnika Machaja oraz architek 

ta Stiefelmanna, który przebudowywał 

kpt. Zosel stwierdza, iż wnętrze bomby 

było wypełnione prochem  dymnym 

strzelniczym. Proch ten jest łatwym 

do nabycia. Następnie kpt. Zosel ze- 

znaje, że chociaż proch nie jest pier- 

wszorzędnej jakości, jednak po eksper 

tyzie okazało się, że utracił zaledwie 

kilka procentów ze swej wartości. Rze 
czoznawca mjr. Obroczyński daje wy 

jaśnienia co do właściwości prochu u- 

żytego przy konstruowaniu bomby 

przez Polańskiego. 
Rzeczoznawca elektrotechnik inż. 

mjr. Gaberle daje obszerne wyjaśnie- 

  

- Aresztowanie dyrektora Banku Handlowego 
w Łodzi 

ŁÓDŹ. (PAT). — W piątek w godzinach popołudniowych na polecenie 
prokuratora sądu okręgowego Markowskiego, został aresztowany naczelny 
dyrektor upadłego Banku Handlowego w Łodzi Wł. Gordowski. 

Komuniści śląscy przed sądem 
KATOWICE. (PAT). — Przed sądem w Bytomiu stanął wczoraj radny frakcji ko- 

smalstycznej Flak, oskarżony o obrazę i opór władzy, Na įednem > posleżżeń Bau 
„ Skieį rady mieįskieį Flak rzucit sie na prezesa rady Žaw adzkiego, uderzając go teczką 
w tw: arz, a usiłującym go obezwładnić policjantom, stawiał czynny opór. Sąd wydał 
wyrok, mocą którego oskarżony skazany został na 5 miesi ięzieni: i ęcy wiezienia. W czasie roz- 
prawy przewodniczący wykluczył z sali dwóch radnych komunistycznych, zachowują- 
cych się w sposób nieodpowiedni. 

KATOWICE. (PAT) — Przed tu.tejsz. EJ ym sądem okręgowym odbyła się w dniu 
10 bm. rozprawa pezeciwiko Jerzemu Młynkowi z ao DAC o działalność 
komunistyczną, g a na terenie kopalń śląskich. Przewód sądowy wykazał, że Młynek 
utrzymywał Ścisły AE z komunistyczną partją Śtąska Opolskiego, od której otrzy- 
mywał specjalne instrukcje i bibułę komunistyczną. Młynek skazany został na pół. roku 

Strejk w Pepege 
GRUDZIĄDZ. (PAT). — Jak podają dzienniki bydgoskie, wczoraj wybuchł strajk 

w fabryce PEPEGE w Grudziądzu. Początkowo zastrajkowały dwa oddziały, liczące 600 
robotników, później strajk rozszerzył się na całą fabrykę, zatrudniającą 2800 robotników. 

Powodem strajku jest niewypłacalność fabryki, która zaległa z trzytygodniową 
wypłatą. Pertraktacje nie odniosły skutku. Robotnicy nie chcą podjąć pracy, dopóki nie 

będą im wypłacone zaległe zarobki. Ze strony robotników wysuwany jest projekt trzy- 
godzinnej pracy dziennej, gdyż w ten sposdb fabryka chociaż w części byłaby urucho- 
miona 

Polski samolot w Casablanca 
CASABLANCA. (PAT). — Lotnicy połscy kpt. Skarżyński i por. pilot Markiewicz 

wylądowali szczęśliwie wczoraj o godzinie 8 w Casabłanca W dniach od 7 do 9 bm. bm. 
lotnicy przebyli trzy etapy, a mianowicie Dakar — Port — Etienne — Agadir — Ca- 
sablanca, wynoszące ogółem 2600 klm w linji powietrznej. Od brzegów Europy lotnicy 
znajdują się w odległości 250 k. Za 7 dni spodziewać się już można ich w Warszawie ki 

nia, dotyczące instalacji elektrycznej, 

przeprowadzonej przez Polańskiego. 
Materjały użyte do przeprowadzonej 
instalacji nie były pierwszorzędnej war 

tości. Sznur nie był dobrze izolowany 

lecz nie wyklucza to, że przewodnik 

ten mógł prąd elektryczny przeprowa- 

dzić. 
Po zarządzonej znowu przerwie 

zeznawali świadkowie obrony i oskar- 

żenia. Przy końcu dzisiejszej rozprawy 

sąd odrzucił wniosek obrony o wizję lo 

kalną. Dalszy ciąg rozprawy w sobotę 

o godzinie 11 rano. 

KE LL 22 LŽ 

Tranzyt polski przez 
Litwę 

/GŁOSY PRASY KOWIEŃSKIEJ 

Z Kowna donoszą: W związku ze 
sprawą tranzytu polskiego przez Litwę 
rozstrzygniętą jak wiadomo pozytyw- 
nie. na ostatniej konferencji kolejowej 
państw zainteresowanych, opozycyjny 

„Darbininkas* pisze co następuje: 

„Pretensje polskie popierały również 
Niemcy. Po przyjęciu uchwały konferencji 
i po zgodzeniu się na to Litwy, odbędą się 
w przyszłości przypuszczalnie dalsze takie 
konferencje kolejowe, w których wypadnie 
Litwie brać udział razem z Polską. Możliwą 
jest rzeczą, że ze względów technicznych, 
w związku z tym tranzytem wypadnie kole- 
jom litewskim mieć stosunki z kolejami, cze 
go dotychczas unikano. 
„Po ukazaniu się wiadomości o zgodzie 

Litwy na tranzyt towarów polskich, prasa 
polska nie posiada się z radości. Podkreśla 
ona, że jest to pierwszy wyłom w murze, 
który oddzielił Litwę od Polski, i że Litwa 
postepkiem swym pragnie dowieść trybu- 
nałowi haskiemu, że nie wyrządziła swym 
uporem szkody materjalnej sąsiadom. 

Sowieckie „Izwiestja"* oceniają zgodę 
na tranzyt towarów polskich przez Litwę, 
jako wielki sukces dyplomacji polskiej. 

‚ O porozumieniu — kończy „Dar- 
bininkas* swe uwagi — o którem do- 
wiedziano się na Litwie jedynie w dn. 
ostatnich, zagranica oddawna już wie- 
działa. Niewiadomo dlaczego jednak u- 
krywano je tak długo przed społeczeń- 
stwem litewskiem*. 

CO ROB! WOLDEMARAS 
W PLOTELĄCH? 

Prasa kowieńska opisuje pobyt Wołde- 
marasa na wygnaniu w Płotelach: 

Były dłyktator Litwy, nie opływa wido- 
cznie w dostatki. Bardzo często można go wi 

dvwać w miejscowych sklepikach, gdzie się 

zaopatruje osobiście w żywność dla siebie 
i swej rodziny. Przez całą zimę nosił Wolde- 
maras lekki paltot jesienny, obecnie mocno 
już wytarty „Futra Woldemaras nie ma. 

Byłego premjera strzeże siedmiu policjan- 
tów. 

W dniu 22 kwietnia rozpatrzona będzie, 

jak podają pisma, pierwsza sprawa Wolde- 
marasa. Pociągnie to go jak wiadomo do od 

powiedzialności za stawianie oporu  urzęd- 
nikom policyjnym, pełniącym swe obowiąz 

    

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy -— $. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. . 

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za : 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerac 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

h. świątecznych i o. dro 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księ. ia Spė 
PIŃSK — Księgarni 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ui. Mickiewicza 13. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. Juczewska, 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 

garnia Spółdz. Naucz. 
Polska — St. Bednarski. 

  

    

    
   

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
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KTO BĘDZIE PREZYDENTEM FRANCJI? 
Zwróćmy przedewszystkiem uwagę 

na kalendarzyk dyplomatyczny: ieral- 

na data trzynastego maja oznacza wy 

bory prezydjalne we Francji; po dwu 

dniach posiedzenie komitetu, „„paneuro 

pejskiego'* w Genewie, 18 maja posie- 

dzenie Rady Ligi Narodów; wreszcie 

na początku czerwca wizyta kanclerza 

Brueninga i min. spraw zagranicznych 

Rzeszy d-ra Curtiusa w Londynie. 
Wiemy już z depesz, że Briand zo- 

stał niemile zdziwiony z powodu ini- 

cjatywy Hendersona, który chciał urzą 

dzić spotkanie przedstawicieli Anglji, 

Francji, Niemiec i Włoch już w pierw- 

w odpowiedzi na kon- 
cepcje słowiańskie 

P. STANISŁAWA CYWIŃSKIEGO 

Dr. Stanisław Cywiński w „Dzien- 

niku Wileńskim” napisał artyk. „O bliż 
sze stosunki z Czechami** propagując 
ścisły związek polityczny i kulturalny 
z tem państwem. Dziwna rzecz, jak 
fakty polityczne pierwszej wagi ulega- 
ją tak łatwo zapominieniu. Pan St. Cy- 
wiński zapomniał kompletnie, że w 

1920 roku Czesi nie przepuszczali broń 

i amunicję do Polski, gdy hordy rosyj- 

sko-bolszewickie zbliżały. się do War- 

szawy. Czesi mieli nadzieję wówczas, 

że zrealizuje się ich pragnienie osiąg- 
nięcia wspólnej granicy z Rosją. Pu- 
blicystyka czeska wielokrotnie pisała, 
że Czesi nie mając bezpośredniego 
wyjścia na morze potrzebują Rosji, 
jako surogatu morza, potrzebują bo- 

wiem rynku przeszło  stomiljonowej 

ludności i wyjście przez Rosję do Azji. 

Korytarz czeski to jest pas o trzy- 
miljonowej ludności, wycięty z północ- 
nych Węgier i przyłączony do Czech 
wbrew warunkom geograficznym, prze 
szłości historycznej i składu etnogra- 
ficznego powstał ze względu na to, że- 
by dać Czechom wspólną granicę z 
Rosją. Ententa bowiem zamierzała 
wówczas oddać Galicję Wschodnią 
Rosji. Istnienie korytarza jest podmu- 
rówką do oddania Galicji Wschodniej 
i Wołynia Rosji, czyli podmurówką 

dla naszego rozbioru. Zniesienie zaś 
korytarza, powrót Węgier do dawnej, 
historycznej granicy # Polską, jest 
częściowym podziałem Czech. Wysu- 
wa się więc dylemat — albo częścio- 
wy rozbiór Polski, albo częściowy roz- 

biór Czech. Słowem z żadnem pań- 

stwem Polska nie pozostaje w takim 

zasadniczym antagonizmie, jak z Cze- 

chami. 

Przez swój moskalofilizm, nasi en- 

decy i poznaniacy usiłują krzewić w 
Polsce edukację słowiańską, dla ułat- 
wienia wpływów  przeszłej i przyszłej 
Rosji. Względem teraźniejszej Rosji, 
mają jednakże pewne zastrzeżenia. 

Pan Cywiński, zwolennik federacji 
z Czechami, pisze między innemi: *,,w 
Wilnie przebywa p. Władysław Stud- 
incki, który nie miałby nic przeciwko 
temu, by Polska zawarła tederację z 
Niemcami, bo jużci wieloryb rosyjski, 
przestałby być niebezpieczny, gdyby 
nas pożarł krokodyl pruski". 

Panu Cywińskiemu, docentowi lite- 
ratury polskiej na Uniwersytecie wi- 

leńskim nie szkodziłoby zapoznać się 

lepiej z historją. Dowiedziałby się 

wówczas, że jakkolwiek: w ciągu stu- 

lecia od 1815 do 1915 r. parokrotnie 
przesuwał się procent ludności polsko- 
niemieckiej w Poznańskiem to w jed- 
na, to w drugą stronę, jednak nie uległ 
zmianie w ciągu stulecia. 

Fakt ten świadczy, że nawet wzgłęd 
nie mała prowincja przez Prusy ujarz- 

  

szych dniach maja. Na skutek zimnej 

odniowy ze strony francuskiej nastąpi- 

ło przesunięcie terminu, nie zmienia- 

jące bynajmniej istoty sprawy. Kandy- 

datura Brianda na stanowisko Głowy 

Państwa okazało się pjodobno nieaktu 

alna, jakkolwiek wymieniano już głoś- 

no jako jego następcę na Quai d'Orsay 

p. Edwarda Herriota, który wypalił już 

z Macdonaldem „iajkę pokoju” pod- 
czas „historycznego* rendez - vous w * 

roku 1924. 

Konstytucja francuska uniemożliwia 

Prezydentowi odgrywania czynnej roli 

w życiu dyplomatycznem. Briand, zam 

knięty w Pałacu Elizejskim byłby tyl- 

ko wysoce poważanym emerytem, od- 

poczywającym po zawiedzionych na- 

dziejach „paneuropejskich*. Wybory 

"prezydjalne odbędą się tedy pod zna- 

kiem poszukiwania nowych dróg i no- 

wych metod. 
Clementel z powodu złego stanu 

zdrowia. Raul Peret z racji skandalu 

Oustrica, Bouilloux - Lafont z powodu 

kłopotów finansowych nie mogą kan- 

dvdować. Oficjalnym kandydatem jest 

Paul Doumer, przewodniczący Senatu, 

gdyż zajmuje on stanowisko, tradycyj- 

nie uznawane jako „przedsionek Pała- 

cu Elizejskiego". 

Paul Painleve, który omal nie zo- 

stał wybrany przed siedmiu laty i oto- 

czony jest aureolą światowej sławy u- 

czonego figuruje na drugiem miejscu. 

lest również mowa o Ferdynandzie 

Bouissonie. 

Poincare nie wchodzi w grę z przy 

czyn natury zdrowotnej, popiera on 

kandydaturę byłego przewodniczącego 

senatu Lebruna. Od czasu zaś ukon- 

stytuowania się gabinetu LŁavala lan- 

sowana jest kandydatura ministra spra 

wiedliwości „Leona Berarda. 

Lecz w kuluarach Palais Bourbon 

uporczywie krąży pogłoska, że gdyby 

dotychczasowy Prezydent, p. Gaston 

Doumergue zapragnął ponownić kandy 

dować (co oczywiście dopuszcza kon 

stytucja), to Briand prawdopodobnie 

zdecyduie się stanąć dc walki. Z dru- 
giej strony p. Doumergue byłby gotów 

spróbować ponownie szczęścia, gdyby 

Briand nie zrezygnował kandydowa- 
nia. 

Tak wygląda sytuacja „przedwybor- 

cza* w oświetleniu kuluarowych plot- 

karzy paryskich. 

miona w ciągu stu lat nie mogła stać 
się objektem połknięcia „przez kroko- 
dyla pruskiego”, tembardziej Polska, 
posiadająca przeszło kilkakrotnie 
znaczniejszą ludność od byłej dzielni- 
cy pruskiej, nie móże obawiać się 'po- 
chłonięcia przez swego zachodniego 
sąsiada, chociażby pozostawała z nim 
w pewnym zwiazku gospodarczym i 
politycznym. Zresztą nie chciałem ni- 
gdy tEte-a-tóte z Rzeszą niemiecką, 
natomiast uważam, że przy osiągnięciu 
wspólnej granicy z Węgrami, przy sfor 
mułowaniu się bloku gospodarczego i 
politycznego środkowej Europy, Pol- 
ska może znaleźć w tym bloku zabez- 
pieczenie swej przyszłości i nienaru- 
szalności swego  terytorjum tak od 
wschodu, jak i zachodu. 

Wł. Studnicki 

Rząd portugalski pod osłoną artylerji 
GROŹBA REWOLUCJI W CAŁYM KRAJU 

LIZBONA. (PAT) Tutejsze koła rządowe zachowują zupełną tajemnicę 
co do sytuacji na Maderze, dokąd udały się oddziały ekspedycyjne wraz z 
artylerją i hydroplanami. Władze zarządziły surową cenzurę wiadomości pra- - 
sowych. Wszystkie gmachy rządowe w mieście są strzeżone przez silne od- 
działy wojskowe. W-g pogłosek, w dwóch garnizonach prowincjonalnych 
ujawniły się pewne objawy niezadowolenia wśród wojska. Statek, który w 
środę wysłany został do wysp Azorskich, został zapomocą radja wezwany 
z powrotem do lizbony. Rząd zorganizował swoją kwaterę główną w kosza- 
rach 10 pulku artylerji. 

KOMUNIKAT POSELSTWA PORTUGALSKIEGO 

| WARSZAWA. (PAT). — 'Poselstwo portugalskie w Warszawie podaje nastepu- 
jące informacje o przebiegu wypadków na Maderze: > 

Rząd portugalski otrzymał z Funchalu depesz odpisaną przez jednego z poru-- 
czników w imieniu zbuntowanych oficerów Ei A ace? poeci a A 
że oficerowie złożyli jednocześnie z urzędu delegata specjalnego rządu i inne władze 
oraz że wypowiadają posłuszeństwo rządowi centralnemu. Wobec tego faktu i wobec 
niemożności wykonywania swych obowiązków przez delegata specjalnego rządu Silva 
Leal, rząd powierzył płk. sztabu gen. Fernando Borges obowiązki delegata specjalnego 
i dowódcy sił zbro. jnych, skierowanych obecnie do Funchalu celem przywrócenia tam 
porządku. Rząd otrzymał od kilku garnizonów na prowincji depesze, wyrażające ży- 
czenie wyruszenia na Funchał, co swiadczy o duchu, panującym w armji 
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_ mej" nazewnątrz, 
udział w pracy Społecznej wogóle. Mieliś- 5 

- „Rodziny 

WISZNIEW KOŁO ŚWIRA 
— Z naszego zakątka. Wiszniew, to ci- 

cha mieścina, rzucona wśród pól i pagór- 
ków leśnych — mieścina licha nad brze- 
giem jeziora Wiszniewskiego. 

Zapadły to kąt powiatu Wilejskiego — 
oddalony od kolei o jakie 30 kilometrów, — 
fiema możności rozwinąć się handlowo i 
podnieść, tembardziej, że wichura wojenna 
dotknęła okrutnie te miejscowości. 

Nieskalaną biela i imponującą postawą 
rzuca się w oczy gościa — tylko kościół 
wiszniewski, położony na wzgórzu i domi- 
mujący nad całą okolicą — chociaż to taki 
dziki zakątek, jednak myśl twórcza i tutaj 
zaczyna kiełkować: społeczeństwo budzi się 
z odrętwienia i garnie się do kultury, two- 
rząc organizacje i najrozmaitsze  zrzesze- 
mia. Mamy więc w Wiszniewie Kasę Stef- 
czyka, Kółko Rolnicze, — Strzelca, — Straż 

sami im. St. Staszyca. — Pani Instruktorka 
Regina Łunkiewiczówna ożywiała nadzwy- 
czajnie działalność tego Koła. — Z jej to 
inicjatywy powstał kurs gotowania, trwają- 
cy 7 dni, pod przewodnictwem tejże p. in- 
struktorki i fachowej siły w osobie p. Hele- 
ny Przestawskiej. 

Kurs wzbudził wielkie zainteresowanie 
wśród okolicznych gospodyń — no i cała 
ludność — szczególniej panowie, byli prze- 
jęci tem, że już i w domu będą im sma- 
kowały obiady. 

Kulminacyjny moment owego  zaintere- 
sowania wypadł na dzień 19 marca — kie- 
dy to właśnie z okazji Imienin Ukochanego 
Wodza — gosposie wystąpiły ze wspania- 
lvm obiadem -— Wznoszone toasty na cześć 
Marszałka Józefa Piłsudskiego głośnem 

hem odbijały się o słomiane strzechy chat 
szniewskich, smakowite potrawy — przy 

  

   

  

Koło gospodyń w Wiszniewie. . 

Ogniową, Stowarzyszenie młodzieży wiej- 
skiej no i Opiekuna Społecznego w osobie 
miejscowego ks. proboszcza. 

Dajmy na to, że wszystkie te organiza- 
cje nieco ruchliwiej i intensywniejby się 
rozwijały, gdyby właśnie opiekun społeczny 
mógł się energiczniej zająć życiem społecz- 
nem Wiszniewa i zbudził tę iskrę Bożą, 
drzemiącą w ukryciu. 

Ostatnia organizacją w Wiszniewie to 
Koło Gospodyń Wiejskich — na czele z p. 
Heleną Kułakową — prezeską Koła. 

W ciągu całej zimy trwała intesywna 
praca w kierunku samokształcenia — Po- 
siłkowano się pismami rolniczemi — kur- 

smaki i 
imi uprzejmych pań 
werwy i animuszu. 

W tak zapadłem ustroniu podobne to- 
warzyskie zebrania i imprezy nadzwyczaj 
urozmaicają monotonję życia — zbliżają lu- 
dzi i pozostawiają miłe wspomnienia. 

Tą drogą więc inicjatorce kursów, pan- 
nie Reginie Łunkiewiczównie, oraz pani 
kierowniczce kursów Helenie Przesławskiej 
składamy serdeczne podziękowanie, że przy 
tak ciężkich warunkach lokalnych, nie zra- 
ziły się do pracy i wiele nowych myśli obu- 
dziły, a zachęciły gospodynie do poczynań 
niezbędnych w dzisiejszych ciężkich warun- 
kach życia ekonomicznego. Miejscowy. 

rzysmaczki, przyrządzone rączka- 
ji gospodyń, dodawały 

  

ŚWIĘCIANY 
— Zła wola, czy brak zrozumienia spra- 

wy? Pisano już nieraz o naszem życiu w 
Święciańskiem i o trudnościach, napotyka- 
nych tak często. Oto naprzykład teraz: nie 
tak dawno był u nas p. wojewoda, który 
poparł akcję katolicką i zalecił współpracę 
« nią. sd rezultat tego poparcia? Oto 

I b. r. rozpoczął się z polecenia go- 
spodarza powiatu w  Święcianach kurs 
„Šwietlicowy“ — przeprowadzany przez p. 

i Dracza. Uczestnicy tego kursu mieli zapew- 
nione darmowe utrzymanie, mieszkanie i 
zwrot kosztów podróży. Któż był z polece- 
nia p. starosty zaproszony na ten kurs? — 
Związek Młodzieży Wiejskiej, Strzelec i Har 
cerstwo, a Stowarzyszenie Młodzieży Pol- 
gkiej zostało jak zwykle pominięte. Co to 
jest? Czy to jest zła wola, czy też popro- 
stu brak zrozumienia sprawy? 

- Przecież sumy na oświatę pozaszkolną 
uchwalone są chyba dla wszystkich orga- 
mizacyj, a nie dla specjalnie faworyzowa- 
nych. 

Mamy również trudności z prowadze- 
aiem hufca żeńskiego P. W. i W. F,, lecz 
v tem napiszemy innym razem. X. C.S. 

„Mając możność obserwowania i wtajem 
niczania się w działalność organizacyj spo- 

 decznych w Święcianach, podkreślić należy, 
intensywną z nakładem pracy i przykładną 

fność Koła „Rodziny Policyjnej" w 
Święcianach. Młode to stowarzyszenie wy- 
kazało już społeczeństwu święciańskiemu, że 
do pracy społecznej jest zdolne. Na jego 
czele stanęła p. Hołówkowa, która w ciągu 
kilku miesięcy, przez umiejętny swój sto- 

 sunek do członków, potrafiła stworzyć har- 
 monijne życie i współpracę w tem stowa- 
 rzyszeniu i cieszy się popularnością. Szcze- 
gólnie miłe wrażenie czyni na widzu stałe 
zajęcie się obecnych w świetlicy, jak to 
jednego wieczoru widzimy, kiedy Cz człon 
ów przygotowuje się do odegrania przed- 

stawienia, drugiego wieczoru słyszymy przy 
gotowywanie się chóru. Trzy razy tygodnio- 
wo widzimy. przesuwające się przed nami 
Qsoby, śpieszące do bibljoteki „Rodziny Po- 

  

  

_ ficyjnej" po wybór książek do czytania. 

Jeżeli chodzi o akcję „Rodziny Policyj- 
to bierze ona aktywny 

my możność widzieć, jak w związku Z uro- 
<zystościami imienin Marszałka Piłsudskiego, 
w dniu 18 marca r. b. zespół amatorski 

Policyjnej"  Święciany odegrał 
_ obrazek wiejski p. t. „Bolszewicy pod War- 

  

   
      

   

_ sową inaszynę, 

"-_ Przyjazd 
_ wywołał w prowincjonalnym partyku- 
 larzu sensację. Kto zacz, po co przy- 

— чгама“. Dochód z przedstawienia przezna- 
czony został w części na fiindusz budowy 

Życie naśladuje niekiedy jakby 
żywcem dzieła wielkich pisarzy. Któż 
2 nas nie zna, lub nie był na przed- 
stawieniu „Rewizora* Gogola i nie 

_ podziwiał tej głębokiej satyry na ów- 
czesne stosunki rosyjskie. Okazuje się, 
jednak, że dawna Rosja nie ma mono- 
polu na gatunek Chlestakowych i Ho- 
todniczych, a typy tego rodzaju żyją i 
napewno żyć będą nietylko w Rosji 

_ ale i w innych krajach naszego globu 
ziemskiego. Cechy charakterów, któ- 
re tak wspaniale uwiecznił Gogol, są 
bowiem — przepraszam za okreś ienie 

— — ogólnoludzkie. 
_ Dowodzi tego następujący wypa- 

dek: 
Do Mersenbergu, głuchej, niemiec- 

kiej mieściny pod Lipskiem, przyje- 
chał młody Amerykanin, prawdopodob 
nie turysta. Gość zatrzymał się w naj- 
lepszym, nawiasem mówiąc, jedynym 
hotelu. W garażu umieszczono luksu- 

8-mio  cylindrowego 
„Chryslera“... 

nieznanego podróżnika 

jechał? — głowili się poważni oby- 
watele miasteczka. Na karcie meldun- 

  

w Święcianach pomnika poległym  žolnie- 
rzom. 

Z powyższych względów stwierdzić moż- 
na, że Koło „Rodziny EoleyinEL rozwija 
się pomyšlnie. serwator. 

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa 24-ty dzień ciągnienia 
Główniejsze wygrane. 

PRZED PRZERWĄ 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 36186 68645 
176167 

‹ Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 28121 76700 
144152 156077 160096 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 16649 45609 
93109 155692 163496 175396 190430 190948 
204513 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 7685 14045 
25326 36871 62941 67270 85396 89233 94770 
111711 113227 121307 126056 132168 144418 
146775 151610 158475 162264 206880 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 2568 5180 5277 
6007 6791 6812 11840 14627 17111 19717 
21508 28644 32611 37932 38376 39603 39842 
41401 44652 51510 61122 63242 63257 64939 
67664 72784 74473 83927 85734 87968 88256 
91988 92340 97165 102388 102813 108488 
112429 112760 118938 121133 121926 128361 
133719 133814 134063 134532 135838 141582 
142899 142955 144936 146585 149127 149649 
150500 150686 152923 153125 156846 158517 
159111 159515 159819 162299 169006 172111 
173495 174872 175970 178053 178164 180818 
184851 187902 189042 189279 193105 194489 
199547 198728 199484 204725 206074 209174 

PO PRZERWIE 

Po 3.000 zł. 76221 185964 
Po 2.000 zł.: 1866 30005 39950 65018 

96593 117660 203053 
Po 1.000 zł.: 14848 15102 15365 25378 

26317 34241 44800 52420 56261 86324 
102546 119377 160195 163278 172409 

Po 500 zł.: 586 4482 8312 10981 11861 
13015 15868 21177 30553 38187 46581 56886 

30 57940 58230 58834 62787 76114 80167 
83365 83409 85738 90522 91236 92354 94143 
95439 95549 97632 102878 104538 104538 
105413 111093 119811 131256 134199 136078 
139606 143796 144392 145007 145811 148666 

S Ik NEI 160122 162068 170543 
L BTA 003600 179255 191813 199617 

    

kowej przybysz 
New Yorku. 

Gospodarz hotelu przeczytawszy 
nazwisko gościa, zaniemówił na chwi- 
lę. Morgan?.. ..czy być może, to syn 
tego Morgana, Piereponta Morgana? 

Młody jegomość akurat przechodził 
korytarzem: 
_ --— Ośmielę się zapytać... czy nie 
BR Pan synem tego znanego Morga- 
na? 

Amerykanin źle mówił po niemiec- 
ku, z trudem więc wybąkał: 

-— Tak, jestem synem 
Morgana. 

Dalej wszystko odbyło się tak, jak 
w „Rewizorze*. Gospodarz hotelu pę- 
dzi do burmistrza, ten z kolei idzie do 
naczelnika policji, telefonuje do b. 
posłą Reichstagu, zdzieciniałego już 
staruszka. Poruszenie ogromne. Naza- 
jutrz odbywa się specjalne posiedze- 
nie rady miejskiej w celu powitania 
znakomitego gościa. Magistrat oddaw- 

napisał: Morgan z 

znanego 

na walczy z kłopotami: wodociągi i 
kanalizacja uszkodzone, wymagają 
naprawy, dach ratusza przecieka, 
ogrody miejskie zaniedbane, na wszyst 
ko brakuje pieniędzy. „Co znaczy dla 

Zamówienia sowieckie w Niemczech 
BERLIN. (PAT). — W sowieckiem przedstawicielstwie handlowem 

rozpoczęły się rokowania między delegacją sowiecką a przedstawicielami 
przemysłu niemieckiego w sprawie dodatkowych zamówień rządu sowieckie- 
go w Niemczech. Rokowania te są dalszym ciągiem narad, prowadzonych 
przez delegację przemysłu niemieckiego z rządem sowieckim w czasie pobytu 
w Moskwie. Rokowania obecne mają na celu porozumienie co do warunków 
rocznych zamówień sowieckich. Rząd Rzeszy wyraził gotowość przyjęcia 
gwarancji w wysokości 7 Oproc. wartości zamówien, na które delegacja so- 
wiecka żąda długoterminowych kredytów. 

Areszty komunistów w Berlinie 
BERLIN. (PAT). — Na zarządzenie nadprokuratora Trybunału Rzeszy 

policja polityczna dokonała wczoraj rewizji w mieszkaniach urzędników oraz 
mężów zaufania partji komunistycznej w Berlinie. Rewizję te pozostają w 
związku z wykryciem w licznych miejscowościach tajnych magazynów broni. 
Aresztowano kilka osób, ściganych przez nadprokuratora pod zarzutem zdra 
dy stanu. Wśród aresztowanych znajduje się obywatel sowiecki, który mie- 
szka w Berlinie wspólnie z kiłku urzędnikami przedstawicielstwa handlo- 
wego. 

Tajemnicza paczka dla kanclerza Brueninga 
BERLIN. (PAT). — Wczoraj wieczorem konclerz Bruening otrzymał przesyłkę 

zawierającą oprócz listu materjały łatwo palne. Podczas odwierania paczki przez sekre- 

tarkę materjały się nie zapaliły. Przesyłkę wraz z listem przekazano władzom policyj- 
nym i oddano do zbadania rzeczoznawcom rusznikarskim. Listy podobnej treści otrzyma” 

li w ostatnich czasach szereg osobistości ze świata politycznego. 

Titulescu kaptuje liberałów 
BUKARESZT. (PAT). — Jak stwierdza komunikat wydany przez partję 

liberalną Titulescu cdwiedził przywódcę liberałów Ducę, wzywając go do u- 
działu w rządzie unji narodowej. Duca zasadniczo przyjął propozycję i pro- 
sił Titulescu o przedstawienie mu programu i metod postępowania tworzą- 
cego się rządu. Po otrzymaniu tych wyjaśnień Duca ma odbyć naradę z przed 
stawicielami stronnictwa. 

Nowe monety watykańskie 
CITA DEL VATICANO. (PAT) — Gubernator miasta Watykanu wraz 

z rysi ownikiem prof. Mistruzzim przedstawili Ojcu Świętemu pierwsze egzem 
plarze nowych monet watykańskich, wykonane w mennicy rzymskiej w-g 
wzorów Mistruzziego, zaaprobowanych przez papieża Piusa XI. 

W końcu tygodnia nastąpi emisja nowych monet. Biuro gubernatora 
otrzymało cały szereg zgłoszeń od kolekcjonierów i numizmatyków amery- 

Nowy rekord lotniczy 
PORT DARWINĄ (PAT) — Lotnik brytyjski Scott wylądował tu wczo 

raj o godzinie 17 min. 50, bijąc w ten sposób o prawie 18 godzin rekord 
Kingsforda Smitha w locie z Anglją do Australji, przebytej przez niego w 9 

kańskich. 

dni 21 godzin. 

„Zeppelin“ nad Egiptem 
ALEKSANDRJA. (PAT). — Sterowiec „Graf Zeppelin“ dostrzežony zostat ponad 

Aleksandrją o godzinie 13. min. 45. Sterowiec wśród owacyj tłumów w ciągu kwadransa 

krążył nad miastem, a następnie odleciał w kierunku na Abukir. 

KAIR. (PAT). — Sterowiec „Zeppelin* przeleciał nad miastem o godzinie 16. 

_|w Grecji śn eg 
ATENY. (PAT) — Zła pogoda objęła cały kraj. Nad Peloponezem pada śnieg. Oko 

lice Lariss znajdują się ood wodą. Bydło jest potopione a mieszkańcy wsi szukali 
schronienia na dachach zabudowań. Wielu z nich zginęło bez wieści. W okolicy między 
Ghida i Werria woda sięga wysokości jednego metra. Szkody są bardzo znaczne, Kilka 
pociągów. zostało unieruchomionych. 

    

Reumatyzm i przeziębienia 
Obecna pora roku — okres ciągłych i na- 

giych zmian pogód, zagraża zdrowiu wszyst 
ich. Dlatego też na ogólne zainteresowa- 

nie zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, 
Łódź, Miedziana 22, w którym pisze m. in.: 
od lat czterech cięrpię ra reumatyzm. Gdy 
tylko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 
łem cierpienia. Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku.  Nie- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togalu 
i choć mało miałem zaufania do tego środ- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. Już 
po zażyciu zawartości tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
skaniu pałcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regularnie zażywać Togal trzy ra- 
zy dziennie po 3 tabletki. Bóle w stawach 
zupełnie znikły i nie odczuwam już wcale 
zmiany pogody. Ponadto p. G. zupełnie wy- 

leczył przy pomocy Togalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia  poczyniło 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut. 
kiem przyjmowali Togal przeciwko reuma- 
tyzmowi, podagrze, bólom nerwowym i gło- 
wy, oraz przeziębieniom. Togal bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny S| 
sób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Gdy inne środki zawiodły, nawet w 
chronicznych wypadkach osiągnięto przy 
zastosowaniu Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! Tysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich aptekach. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO | 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY I 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ, 
ZIEMIE WSCHODNIE 

PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

ODBUDOWA PAŃSTWA" 

I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
  

syna Piereponta Morgana wypisać 
czek na kilka miljonów marek? To sa- 
mo, co mnie z panem, panie Miller 
ofiarować 5 mk. lub zjeść bułkę. Nie- 
prawdaž“. 

Młody Amerykanin, zażenowany 
wchodzi do sali przybranej sztanda- 
rami i zielenią. Wciąż jeszcze nie mo- 
że zrozumieć o co chodzi. Przewodni- 
czący wstaje i w podniosłych słowach 
wygłasza powitalną mowę: 

— Syn Piereponta Morgana... Pan 
jest potomkiem wielkiego działacza, 
znakomitego finansisty, który... Piere- 
pont Morgan. 

Zdumiony Amerykanin słucha, sta- 
ra się wniknąć w sens, nastrojonych 
na najwyższy ton słów i gestów. 
Wreszcie uśmiecha się, zrozumiał, że 
biorą go za kogo innego. Starając się 
więc jaknajbardziej zrozumiałe, mówi: 

— Omylka. Nie, Pierepont Mor- 
gan.Ja nie jestem synem  Piereponta 
Morgana. Mój ojciec John Morgan, 
znany dentysta w New Yorku, 157 
Avenue 17, piętro 12a. 

Miny radców rzedną. Ktoś próbuje 
ratować szczątki złudzeń. 

— Ale Pierepont Morgan jest pań- 
skim stryjaszkiem? 

Amerykanin śmieje się i kiwa prze- 
cząco głową. 

— Nie. John Morgan. ja nie znam 
Piereponta. 

Bomba pękła ostatecznie. Przewod- 
niczący jak niepyszny zamknął posie- 
dzenie. Syn nawet sławnego dentysty 
Morgana, to nie syn, lub krewniak 
multimiljardera Piereponta Morgana 
z New Yorku, nie warto się trudzić, 
pożyczki nie będzie a tylko konfuzja. 

Trudno o lepsze powtórzenie wspa 
niałych scen „Rewizora* w życiu. Je- 
żeli kto nie wierzy, że coś podobnego 
mogło się zdarzyć, niech zajrzy do nr. 
4437 niemieckiego dziennika „Mon- 
tag“. 

% $ $ 

Amerykańska pilótka, urocza Ellen 
Smith, 19-letnia panienka, postanowi- 
ła zdobyć rekord wzlotu na wysokość. 
Miss Ellen raz już zaznała rozkoszy 
zdobycia łaurów rekordu, ale jej kon- 
kurentka powietrzna, niemniej piękna 
i młoda miss Nikols, odebrała jej pal- 
mę pierwszeństwa. Miss Ellen nie zra- 
ża się łatwo i dlatego postanowiła 
zdobyć znowu rekord. 

Na lotnisku sprawdzono po raz 
ostatni motor. Chwila pożegnania, su- 
chy trzask aparatów filmowych i ko- 
daków i srebrzysty ptak zataczając 
olbrzymie koła, wzniósł się lekko w 
górę. Na tarczy aparatu, wskazujące- 
go wysokość, stopniowo wyskakują 

W _WIRZE STOLICY. 

W CHOREJ KASIE 
Już dawno polecono wszystkim  leka- 

rzom Kasy stosować najtańsze lekarstwa. 

Doktór ma pewien (minimalny) kontyngent 
drogich, dobrych lekarstw, i nie wolno mu 
tej normy przekroczyć. Odwiedza go dzien- 
nie 60 pacjentów — każdy kaszle, kicha — 

nic to; Siroliny doktór ma prawo przepi- 
sać tylko jedną pół butelki co 3 dni. Ko- 
mu przypadnie w udziale? Na los szczęścia 

— jak z dolarówką. 
Jeżeli doktór jest nie daj Boże sumien- 

ny, jeżeli ma czelność sądzić, że powinien 
przynosić ulgę swym pacjentom i jeżeli wo- 

bec tak myinych przesłanek, przepisuje im! 

odpowiednie kuracje — biada mu! Ostrze- 

żenie pana naczelnika, potem solidna ad- 

monicja — jeśli się nie opamięta — won za 

drzwi. 

Zarząd Kasy jest w tarapatach pienięż- 

nych. Postanowił oszczędzać — na cho- 
rych. Obecnie poleca się lekarzom poufnie, 
by starali się mieć jaknajmniej chorych. Bo 

choćby się dało gruźlikowi bon na pastyłki 
miętowe (najtańszy lek) — zawsze to jed- 

nak kosztuje. 

Biedni lekarz nie chcąc tracić posad, bę- 
dą zmuszeni stosować się do wskazówek 

władzy. A ideałem władzy jest taka konsul- 
tacja: 

— (Co panu jest? 

— Kłuje mnie w boku, nie mogę oddy- 

chač... 
— Na šwieže powietrze Niech pan prze- 

bywa jaknajwięcej na świeżem powietrzu. 

Przejdzie! Następny. 

— Panie doktorze! serce 
gdy pracuję, omal nie pęka... 

— Q to niedobrze. Proszę mniej praco- 
wać, a więcej leżeć na świeżem powietrzu 
— leżeć nieruchomo, wdychać powietrze 
głęboko Wyzdrowieje pan. Następny. 

-— Mam chroniczne zatwardzenie, 

trawię, cierpię strasznie... 

— Ach, bardzo źle! Niech pan mniej je, 

wypija codzień parę szklanek czystej, świe- 
żej wody, chodzi dużo na spacer — na po- 

wietrze. Wyleczy się pan! Następny. 

— Nieznośne bóle głowy, jakaś nieu- 
stanna migrena, cała czaszka mi trzeszczy... 

— Świeże powietrze panie! Niech pan 
siaduje w ogrodzie, na balkonie, na pagór- 

ku. I kąpiel w rzece, stawie, czy bajorku, 
dobrze panu zrobi. Tak, tak, — naturalne 
powietrze i naturalna woda, to niezawodne. 

mi tak wali, 

nie 

Następny. 

-— Co robić z tą egzemą panie doktorze? 
—-"Tylko nie polewać jej wodą — to 

szkodzi! Natomiast świeże powietrze nie 
zaszkodzi. Ubierać się ciepło, łecz przewiew 
nie. Nie drapać gdy swędzi. Najlepiej za- 
pomnieć, że wogóle jest egzema. Następny. 

— Panie doktorze! Początkowo zdawało 

mi się, że nic mi nie jest, ale teraz ta wą- 

troba puchnie i... 

—- Panie! Pierwsze wrażenie jest zaw- 
sze najlepsze, najtrafniejsze. Następny. 

"laki lekarz zyskałby uznanie całego 
zarządu Kasy Pytanie tylko, poco to ma- 
być lekarz, człowiek z dyplomem. Można 

przecie za 200 zł. miesięcznie zaangażować 

eks-woźnego, który wdziawszy biały chałat 
będzie dawał równie rozsądne porady. Doj- 
dzie niewątpliwie i do tego. 

Wczoraj była redukcja lekarstw, dziś — 
chorych, jutro — lekarzy. Wtedy dopiero 
Kasa odetchnie; pozbędzie się balastu i 

zacznie szparko pracować. Nikt już nie bę- 

dzie przeszkadzać. Karol. 

MORSKI OLBRZYM PRZESZEDŁ 
PRZEZ „UCHO IGIELNE“ 

Niezwykłego „wyczynu” dokonał przed 
kilkunastu dniami olbrzymi pancesuk bry- 
tyjski „Nelson*. Oto udało mu się w Spo- 
sób prawdziwie mistrzowski przepłynąć naj- 
węższe miejsce kanału Panamskiego t. żw. 
śluzę Gatun. 

By zrozumieć całą trudność, trzebą wie- 
dzieć, że „Nelson** ma średnicy 105 step. 
gdy Śluza Gatun nie przekracza 110 stóp 
szerokości. Zatem, po obu bokach statku, 
między ścianami jego i ścianami śluzy, Ly= 
ło nie więcej, jak po dwie, story - wolnej 
przestrzeni. 

Przepłynięcie śluzy w takich warunkach 
jest dla znawców sztuki nawigacyjrej nie- 
lada wyczynem, nic też dziwnego, że przej- 
Ściu pancernika przyglądały się tysiączne, 
wielojęzyczne tiumy Indjan zachodnich, Mu- 
rzynów, An:erykanów, Anglików, Chińczy- 
ków, lapończyków, Hiszpanów i t. d. 

Pancernik posuwał się z, majestatyczną 
powolnością przez „ucho igielne" Kanału 
Panamskiego, będące  najwięższen.  przej- 
ściem wielkiego międzynarodowego traktu 
morskiego. 

Mimo zachowania największe; ostrożno- 
ści, nie udało się uniknąć w kilku  miej- 
scach starcia pancernika ze šcianami šlucy, 
co spowodowało, że opancerzenie statku, 
zwłaszcza w okolicach burt, zostało uszko- 
dzone. 

cyfry 2000 mtr., 3000, 6000, 8000. 
Jeszcze 2000 i cel będzie osiągnięty, 
a miss Nikols pogrążona na długo. 

Nie sądzone jednak było widocz- 
nie uroczej miss Ellen zdobycie rekor- 
du. Na wysokości 8000 mtr. psuje się 
jej aparat, dostarczający tlenu do od- 
dychania. Miss Smith wciągnęła kil- 
kakrotnie lodowate, rozrzedzone po- 
wietrze i zemdlała. 

Cóż stało się dalej? Zdawałoby 
się pewna śmierć, katastrofa nieunik- 
niona: samolot bez pilota runie jak 

kamień w dół i z pod niekształtnych 
resztek aparatu wydobędą zwęglone 
zwłoki dzielnej dziewczyny. Zdarzyło 
się jednak inaczej. Miss Smith ocknę- 
ła się z omdlenia i spostrzegła, że 
samolot łagodnie slizga się nad lasem 
prawie dotykając wierzchołków drzew, 
jakby szukając dogodnego miejsca dla 
ladowania. Nieopodal widniała polan- 
ka. Miss Ellen wprawiła w ruch stery 
i sprawnie, jak na popisie wylądowała. 

Wszystko dobrze, co się dobrze 
kończy. Amerykański tygodnik e „Po- 
wietrze" poświęcony lotnictwu, nazy- 
wa lot miss Smith „najbardziej fanta- 
stycznym, jaki się wydarzył w dzie- 
įach awjacji“. Laury jednak tego naj- 
fantastyczniejszego lotu sprawiły, że 
więcej urocza miss Ellen nie chce 
zdobywać rekordów, obawia się bo- 

HEMOROIDY 
slam zayodny 
swęoliemia, 
Krwowiema 
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£meryka Środkowa” 
zniknie 

Z POWIERZCHNI ZIEMI, ZAŁANA PRZEZ 
OCEAN? 

Prof. dr. Schaffer zamieszcza w „Neue Freie 
Presse" następujące uwagi o ostatniem trzę- 
sieniu ziemi w Nicaragua: 

XCała Ameryka Środkowa jest osłabiona 
z powodu wybuchów wulkanicznych. Połą- 
czenie między Ameryką Północną było za- 
wsze, a w każdym razie już w czasach daw- 
nych epok geologicznych między obydwo- 
ma kontytnetami częściowo, lub zupełnie 
przerwane. Dziś łączy je młody geologicz- 
nie łańcuch górski, który na wielu  miej- 
scach ciągle się załamuje. Podobne zjawiska 
obserwowane są także i w Kalifornji, gdzie 
wzdłuż wybrzeża ciągnie się łańcuch górski. 
Także i w tych górach były wielkie trzęsie 
nia ziemi np. w r. 1906 które doprowadziło 
do zburzenia San Francisco. Jeden z najwięk 
szych złomów świata znajduje się między 
południowemi wyspami  kalifornijskiemi a 
Meksykiem. Strefa _ zaburzeń idzie  dalej 
wzdłuż zachod. wybrzeży Ameryki Śr. i obej 
muje także zachodnią część Nicaraguy. Zm 
szczone obecnie miasto Managua znajduje 
się w dolinie podłużnej, zajętej przez jeziora 
Managua i Nicaragua. Dolina ta powstała 
przez to, że wulkaniczny łańcuch górski na 
południu i północy zatamował wodę i z te- 
go powodu wytworzyło się jezioro. Okolica 
jest bardzo żyzna i przyciąga przez to do 
siebie osadników. Atoli prędzej, czy  póź- 
niej okolica zostanie zalana morzem i utwo- 
rzona będzie tam wielka zatoka. 

(AST) | 

  

    
    

  

  
Pamiętnik Warszawski — zesz. 3. Dyz 

skusję o teorji ewolucji podejmuje raz je- 
szcze prof. Adam Żółtowski, rozpatrując ten 
teuiat w artykule wstępnym z punktu wi- 
dzenia filozofji. я * 

Wacław berent drukuje dalszy ciąg 
Wywłaszczenia Muz, których pierwszy roz- 
dział p. t. „Poeta Stary" ukazał się w stycz- 
niowym n-rze Pamiętnika. Następny roz- 
dział Mnichy przedstawia nam  wojowni- 
czych Pijarów Wieku Oświecenia i rozpra- 
wę ks. Onufrego Kopczyńskiego, gramaty- 
ka, z księciem Muratem w pałacu Potoc- 
kich na Krakowskiem Przedmieściu — SCe- 
nę pełną życia, wdzięku i humoru. "Wśród 
wierszy znajdujemy utwory Staffa, Marii 
Morstin Górskiej, Karpińskiego i innych. 
Kiłka scen z interesującej sztuki Zofji Nał- 
kowskiej, zatytułowanej Dzień jego powrotu 
daje pojęcie o tym utworze, który ma w 
najbliższym czasie wystawić Teatr Polski. 
Marja Dąbrowska dała piękny psychologicz- 
ny rozdział wyjęty z powieści, mającej się 
ukazać nakładem firmy Mortkowicza. 
Dalszy ciąg rozprawy Czesława Pietkiewi- 
cza p. t. Umarli w wierzeniach Białorusi- 
nów, drukowanej w zeszycie lutowym Pa- 
miętnika jest zarazem zakończeniem tę 
ciekawego studjum etnograficznego. Kilką 
recenzyj z literatury polskiej i obcej, spra- 
wozdanie z działalności i wpływów Współ- 
dzielni Artystycznej Ład, pióra jerzego War- 
chałowskiego, oraz noty L. H, Morstina 
dopełniają zeszytu. 

Polonia — Italia — Nr. 1 — 2, organ 

Izby Handlowej  Polsko-ltalskiej „Połonia- 

Italia“, Numer ten został poświęcony trans- 

atlantyckiemu lotowi, który odbył Się na 

początku roku bieżącego. Na treść tego nu- 
meru składają się artykuły następujące: 
Dr. A. Menotti Corvi: Italo Balbo; inż. Sta- 
nisław Rogalski: Transatlantycki raid ital- 
ski: Opis silników Fiat A. 22—4, oraz wod- 
nopłatowców S. I. A. I. Savoia-Marchetti S. 
55 A. Stan obecny i možliwošci przvsztego 
rozwoju italskiego lotnictwa cywilnego; Ni- 
no Carlassare: Zagadnienie italskiej ekspan- 
sji lotniczej; Najdłuższy raid zbiorowy w 

Świecie. Oprócz tego numer zawiera: hToni- 
kę polska, oraz italską, kronikę kulturalną, 
oraz wykaz ofert. Numer jest obficie ilu- 
strowany. r 

Przeg'ad Teologiczny — nr. 4. Niezwykle 
zwarty, doskonale zredagowany numer — 

całv poświecony św. Aueustvnowi. ledena- 

ście artykułów różnych autorów oraz ośm re 
cenzvj dzieł na temat żvcia i działalności 
świetaeop — tworza piekną całość. Zeszyt 
ten jest potraktowany jako dobra książka, 
maiacą wymawnv į ładny tytuł: „Divi Au- 
gustini enconium“. 
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W życiowym kalejdoskopie wiem, że w następnym wypadku sa- 

molot nie będzie tak troskliwy o jej 
osobę. 

* * * 

Zbliża się sezon tenisowy. Na na- 
szych kortach już niedługo zobaczymy 
białe sylwetki pań i panów, zawzięcie 

trenujących ścięte i ostre piłki. Na za- 
chodzie sezon tenisowy już się rozpo- 
czął i tej okazji warto przytoczyć fi- 
gielek, jaki na primaaprilis urządził 
swym członkom SA. klub teniso- 
wy w Lozannie. Ogłoszono mianowi- 
cie, w jednem z najbardziej rozpow- 
szechnionych pism, zawiadomienie, że 
przyjechał austr alijski profesor gry 

tenisowej Smith, który w dniu 'pierw- 
szego kwietnia będzie demonstrował 
na kortach klubu nowy rodzaj piłek 
t zw. „bumerangowych*. : 

Nadzwyczajne te pilki — głosił 
komunikat — mają tę właściwość, iż 
w jakim kierunku nie zostaną rzuco- 
ne, zawsze powracają do nóg gracza. © 

Tłum ciekawych tenisistów, wśród 
których przeważała płeć piękna, zebrał 
się o oznaczonej godzinie na kortach 
klubu. Mija kwadrans, pół godziny, a 
australijskiego profesora jak niema, 
tak niema. Zrozumiano wreszcie, że 
to dowcip primaaprilisowy. Dobry 
żart tynfa wart. Jack. 
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„Mus Gango im cb 
Współdziałanie płatnika przy wymiarze po- 
datku dochodo »ego i t. zw. „zaoczność" 

! 

+ 

  

  

Ustawa 0 podatku dochodowym 
(art. 50, 58, 63 i 68, ustęp 2) zapew 
nia płatnikowi prawo współdziałania 

"przy ustalaniu podstaw wymiaru po- 
datku od pierwszych wstępnych czyn- 
ności, jakie mają miejsce w związku 
z wymiarem podatku do chwili upra- 
womocnienia się wymiaru. To prawo 
współdziałania uzależnione jest atoli od 

„spełnienia przez płatnika pewnych wa 
runków. nieprzewidzianych ustawą. W 
razie niespełnienia tych warunków 
płatnik popada w t. zw. „zaoczność*, 
czyli traci prawo współdziałania przy 
wymiarze podatku, a władza wymiaro- 
wa może wymierzyć podatek na pod- 
stawie danych, jakiemi rozporządza. 
Dane faktyczne, które-posłużyły za pod 
stawę zaocznego wymiaru podatku, 
nie może płatnik zaczepić ze skutkiem 
prawnym w odwołaniu. 

Jakkolwiek przepisy prawne w tej 
dziedzinie są dosyć jasne, a judykatura 
NTA. bardzo obfita i wszechstronna, 
to jednak interpretacja tych przepi- 
sów przez władze wymiarowe nasuwa 
dużo zastrzeżeń. 

Dlatego też celem jednostajnego u- 
jęcia przepisów formalnych przy wy- 
miarze podatku dochodowego, zgodnie 
z orzecznictwem Najwyższego Trybu- 
nału Administracyjnego, Ministerstwo 
Skarbu okólnikiem L. D. V. 1041/2/31 
z dnia 24 lutego r. b. wyjaśniło , co 
następuje: 7 

Według postanowień art. 50 ustęp 
piąty ustawy o podatku dochodowym 
płatnik popada w zaoczność zupełną 
w razie niezłożenia zeznania lub zło- 
żenia go po terminie. Zeznanie musi 

* być złożone na przepisanym formula- 
rzu i dlatego z płatnikiem, który zło- 
żył zeznanie nie na przepisowym for- 
mularzu, należy postąpić w ten spo- 
sób, jak gdyby zeznania wcale nie 
złożył. 

Jeżelt zeznania nie złożył płatnik, 
który twierdzi, iż nie podlega obo- 
wiązkowi zapłaty podatku dochodowe 

„+ go, to skutki zaoczności co do takiego 

I 

uj 

ъ 
ъ 

płatnika mają zastosowanie jedynie 
wtedy, jeżeli władza wymiarowa przed 
stawiła mu te posiadane przez nią da- 
ne, które — jej zdaniem — uzasadnia 
ją obowiązek podatkowy, a płatnik ze 
swej strony w odpowiedzi nie obali u- 
staleń władzy. 

Zaoczność ma również miejsce, je- 
żeli płatnik na przedstawione mu w 
trybie art, 58 ustawy wątpliwości co 
do dokładności i prawdziwości zezna- 
nia nie udzieli wcale odpowiedzi. 
względnie odpowie, jednak po termi- 
nie, zakreślonym w dekrecie wątpli- 
wości (art. 63 ustawy). W tych 2 
wypadkach płatnik popada w t. zw. 
zaoczność częściową, t. j. popada w 
w zaoczność co do tych okoliczności 
faktycznych, które były objęte dekre- 
tem wątpliwości. Jeżeli płatnik odpo- 
wiedział w terminie, jednak jego wy- 
jaśnienia władza wymiarowa uznaje za 
niewystarczające, wówczas może mu 
wymierzyć podatek na podstawie da- 
nych, jakiemi rozporządza, powinna 
jednak przedtem zawiadomić płatnika, 
dlaczego jego wyjaśnienia uznała za 
niewystarczające. W tym ostatnim 
jednak wypadku, mimo oparcia wymia 
ru na danych urzędowych, płatnik 
nie traci prawa współdziałania 
przy wymiarze podatku i w postępo- 
waniu odwoławczem może ze skut- 
kiem prawnym podnosić zarzuty prze 
ciw danym faktycznym, na których 
wiadza oparła wymiar. 

— Zaznaczyć przytem należy, że za- 
rzuty natury prawnej może płatnik 
podnosić pomimo to, że popadł nawet 
w pełną zaoczność. 

Wezwanie płatnika do przedłoże- 
nia ksiąg handlowych, wystosowane 
w trybie art. 58 ustawy, nie powoduje 
zaoczności w wypadku, jeżeli płatnik 
na to wezwanie odpowie, jednak ksiąg 
handlowych nie przedłoży. 

Jak już podkreślono, płatnikowi, 
który popadł w zaoczność, władza wy 
miarowa ustala dochód podatkowy na 
podstawie danych, jakiemi rozporzą- 
dza. Dane te jednak nie mogą być 
dowolne i muszą się opierać na kon- 
kretnych okolicznościach faktycznych, 
świadczących o tem, że w danym о- 
kresie płatnik osiągnął taki, a nie in- 
ny dochód. Te okoliczności faktyczne 
muszą znaleźć swój wyraz w aktach 
Sprawy. Zdarzały się bowiem wypad- 
ki uchylania przez NTA. decyzyj, in- 
stancyj odwoławczych właśnie dlate- 
go, że na podstawie aktów sprawy 
rybunał nie mógł ocenić, czy dochód 

podatkowy został prawidłowo ustalo- 
ny. O ile chodzi o osoby prawne, 
prowadzące prawidłowe księgi hand- 
iowe, i opodatkowane na podstawie 
art. 21 ustawy, to nawet w wypadku 
zaoczności ich dochód podatkowy mu 

„si być ustalony na podstawie danych, 
zawartych w księgach handlowych, 
chyba, że księgi te, naskutek ujawnie 
nia formalnych lub materjalnych bra- 
ków w księgowości lub zamknięciu 
rachunkowem, zostaną przez właściwą 
    

  

  

FOSFATYNA FALIERA 

znana jest na całym świecie jako mączka 
dla dzieci, Rozpuszczona w mleku daje gę- 
stą papkę, która dodaje dziecku sił i wpły- 
wa dodatnio na jego zdrowie, Żądajcie świa 
towej sławy Fosfatvny Faliera i odrzucaj- 
<ie wszelkie naśladownictwa. 

władzę skarbową uznane za nieprawid 
łowo prowadzone. 

W razie ujawnienia nieprawidłowo 
ści, dyskwalifikujących księgi handlo- 
we, należy płatnikowi mimo zaoczno- 
ści zakomunikować, na podstawie ja 
kich danych władza wymiarowa  do- 
szła do wniosku, że zbadane księgi 
handlowe są formalnie wadliwe lub 
też materjalnie niewiarogodne. ) 

(= 

Z IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLO- 
© WEJ W WILNIE 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 
nie została powiadomiona przez Dyrekcję 
Wydawnictw Państwowych, iż z dniem 15 
kwietnia r. b. „Monitor Polski" będzie wy- 
magał, przy przyjmowaniu ogłoszeń Spółek 
Akcyjnych o walnych zebraniach, bilansach 
it. p, — załączenia wyciągu z rejestru 
handlowego, stwierdzającego  pełnomocni- 
ctwa osób, podpisanych w załącznikach do 
podpisywania korespondencii i zarządzeń w 
imieniu firmv. Bez uwzgłędnienia powyższe 
go ogłoszenia nie będą umieszczane w „Mo 
nitorze Polskim". 

NJ M M R 

Podziekowanie 
Za kwotę, ofiarowaną na rzecz Stacji 

Op. nad Matką i Dzieckiem przez Pana Puł 
kownika Kobyłeckiego, Dowódcę 20-go B. 
K, O, P, zebraną przez Korpus Podoficerski 

z okazji Jego lImienin, składa serdeczne po 
dziękowanie 

Zarząd Związku Pracy Obywat. 
Kobiet w Nowo - Święcianach. 

w u 

Ujęcie dwu pozostałych zbiegów 
z Antokola 

FOGELMAN WYSKAKUJĄC Z POCIĄGU ULEGŁ CIĘŻKIEMU 

PORANIENIU. 

Przedwczoraj wieczorem w pociągu osobowym idącym do Warszawy 

jeden z konduktorów zatrzymał dwóch osobników, jadących bez biletów. W 

chwili, gdy kondukior wezwał policjanta do wylegitymowania bezpłatnych 

pasażerów, nieznajomi pobiegli ku wyjściu i mimo, że pociąg był w pełnym 

biegu, bez namysłu wyskoczyli na tor, kryjąc się w ciemnościach. Było to 

niedaleko Rudziszek. Dopiero na stacji złożono policji meldunek o zaszłym 

wypadku. W niespełna godzinę potem jeden z policjantów z posterunku w 

Rudziszkach przechodząc ulicą spotkał dwóch osobników, z których jeden 

był okrwawiony. 

Na posterunku zatrzymani podali się za bezrobotnych z Warszawy — 

Henryka Słomczyńskiego i Władysława Sroczyńskiego i przyznali się, że 

wyskoczyli z pociągu bowiem obawiali się odpowiedzialności za jazdę bez 

biletów. 
Wobec tego, że Słomczyński i Sroczyński z rysopisu byli bardzo po- 

cobni do poszukiwanych zbiegów z więzienia z Antokolu i w dodatku nie 

posiadali żadnych dokumentów, przetransportowano obu do Wilna, gdzie już 

bez trudu policja ustaliła, że w ręce jej wpadli spólnicy Łukjanowa — Fo-. 

gełman i Bołtuć. Po aresztowaniu przywódcy, zbiegli oni z Wilna aby koło 

Oran przekroczyć granicę do Litwy. 
Fogelmana ulokowano w szpitalu żydowskim, bowiem ma on ciężką 

ranę głowy i poranione nogi, zaś Bołtucia w więzieniu. 
Ze słów tego ostatniego wynika, że w chwili, gdy wyskoczyli z pociągu 

Fogelman padł na jakiś przydrożny kamień i doznał ciężkich obrażeń głowy. 

Mimo nacierania śniegiem i prowizorycznego opatrunku, krew sączyła się 

ciągle i ranny omdlewał. 
Widząc beznadziejność sytuacji, Bołtuć po krótkim odpoczynku w le- 

sie, postanowił dostać się do miasteczka, licząc, że w nocy nic mu nie grozi. 

Niosąc na plecach rannego towarzysza dobrnął wreszcie do pierwszych 

domów i w momencie, gdy zdawało się już, że jest bezpieczny, zauważył 

nagle policjanta, który z miejsca ich aresztował. 
Prawdziwy pech prześladował wszystkich trzech uciekinierów z Anto- 

kola, którzy po kilku dniach ukrywania się, ryzykując co chwila życiem, zno- 

wt znaleźli się za kratami, z za których już nieprędko wyjrzą. 

KULTURA TOWARZYSKA W KOŚCIELE 
Z Archidiecezjalnego Instytutu Ak- 

cji Katolickiej otrzymujemy następu- 
jące uwagi: 

Europejskiej wziętości lekarz, zna- 
komity uczony, luminarz medycyny 
wileńskiej i Wszechnicy Batorowej w 
pierwszej ćwierci XIX-go stulecia, 
prof. Józef Frank, na jednej z pier- 
wszych kart swego pamiętnika, na- 
tychmiast po swojem w r. 144 przy- 
byciu do Wilna zapisał następującą 
uwagę: 

„W. kościołach (wileńskich), szcze 
gólnie u Dominikanów, ku memu wiel- 
kiemu oburzeniu, publiczność zachowu 
je się wprost nieprzyzwoicie. Podczas 
nabożeństwa ludzie wchodzą i wycho- 
dzą, gawędzą, prawią sobie grzeczno- 
ści, a panowie przy spotkaniu zamie- 
niają uściski (rąk) (przekład z franc. 
ś. p. d-ra Zahorskiego). 

Prof. Frank był w każdym calu 
Europejczykiem, wyrafinowanym este- 
ta, rozmiłowanym zwłaszcza w muzy- 
ce i śpiewie, człowiekiem 0 wielkiej 
kulturze towarzyskiej. Niema też wąt- 
pliwości, że obok katolickich uczuć re- 
ligijnych, powyższe względy odegry- 
wały .nie mniejszą w jego oburzeniu 
rolę. Przybył przecież prosto z Wied- 
nia, gdzie w kościołach porządek i 
podniosły nastrój przestrzegane były i 
są z wielkim pietyzmem. 

Od tego czasu minęło lat 125. Do- 
minikanów już dawno niema w Wil- 
nie, kilka pokoleń publiczności ko- 
ścielnej zmieniło się z kolei, tylko za- 
chowanie się jej w świątyniach wileń- 
skich żadnej od czasów Franka nie 
uległo zmianie. 

I oto w każdą niedzielę, w każde 
mniej, lub więcej uroczyste święto 
mamy stale, z fotograficzną ścisłością 
powtarzające się zjawiska. 

Więc przedewszystkiem spóźnia- 
nie się, czyli przychodzenie na msze 
w czasie, lub po Ewangelji, a co za 
tem idzie, wpychanie się w tłum, bru- 
talne przębijanie się łokciami, boka- 
mi i czem się da przez zbitą masę mo- 
dłących się, przeszkadzanie im, potrą- 
canie, często wytrącanie z rąk ksią- 
żek do nabożeństwa, lub kapeluszy, 
deptanie po piętach... podobnaż rzecz 
się dzieje przed końcem mszy: jeszcze 
kapłan nie zdążył doczytać ostatniej 
Ewangelji, a już się rozpoczyna po- 
śpieszny odwrót z kościoła, połączony 
z takiemż rozpychaniem się i potrą- 
caniem. Po drodze oczywiście odbywa 
się wymiana ukłonów, uściski rąk, prze 
rzucanie słów. A już ukazanie się po 
mszy księdza na ambonie, wywołuje 
wprost zamęt zagłuszający kazanie. 

„Opowiadano mi, że kiedyś, dawno, 
w jednym z kościołów wileńskich, pe- 
wien znakomity kaznodzieja, zoba- 
czywszy wychodzących z kościoła, 
przerwał kazanie i powiedział: „za- 
czekajmy aż wyjdą ci, co sami się 
uważają za niegodnych słuchania sło- 
wa Božego!“ 

A oto inny obrazek. > 
Uroczysta chwila komunji św. lub 

podniesienia. Wszyscy wierni padają 
na kolana. Nawet starcy i chorzy, 
usiłują choć na jedno kolano przy- 
klęknąć. Cały kościół korzy się we 
wspólnym hołdzie przed  Majestatem 
Bożym. Tylko tu i ówdzie, jak suche 
badyle, sterczą niedbale mężczyźni 
(rzadko kobieta), z wyzywającą non- 
szalancją przyglądający się „widowi- 

sku”. Jeżeli nie są zdolni do przeję- 
cia się mistycznym aktem, odbywają- 
cym się przy ołtarzu, jeżeli nie są w 
stanie współczuć z resztą modlących 
się, jeżeli są obcy im duchem, to jed- 
nak przyzwoitość nakazuje akomo - 
dować się do zwyczajów właściwych 

temu miejscu, starać się nie ściągać 
na siebie uwagi swojem niezachowa- 
niem „form towarzyskich', jeżeli tak 
się wyrazić wolno. Znaczy zamiast 
miłych gości, stają się nieprzyjemnymi 
bezmyślnymi intruzami, sprawiającymi 
przykrość tym, dla których miejsce to 
jest Świątynią, nie zaś Teatrem dla 
gapia. 

Nawet na nabożeństwach žalob- 
nych j pogrzebach w obecności najbliż 
szej rodziny zmarłego widzi się tych 
„stoików*, „sterczących* dumnie na 
samym środku kościoła, wywołując 
powszechne nie zgorszenie, nie obu- 
rzenie, ale wstręt do takiego lekcewa- 
żenia uczuć religijnych osób innych i 
braku... „ogłady towarzyskiej'', 

Napewno żaden z nich nie odwa- 
żyłby się tak wyodrębnić w świątyni 
innych wyznań, przeciwnie, by nie- 
zadrasnąć niewłaściwem  zachowa- 
niem się uczuć religijnych prawosław- 
nych, ewangelików, Tatarów, czy Ży- 
dów, starałby się w miarę możności 
ich naśladować. 

Lecz najprzykrzejsze, że czyni to 
nie, jakby powiedział Frank, gmin i 
nietylko w kościele po-Dominikań- 
skim, lecz nawet u św. Jerzego, dziś, 
(jak za czasów Franka — Dominikań- 
ski), uważanym za „arystokratyczny“, 
gdzie na mszę niedzielną zbiera się 
śmietanka towarzyska, brylująca w 
„salonach reprezentacyjnych* swoją 
wytwornością obejścia się, uprzejmo- 
ścią, wykwintem. Ci sami ludzie stają 
się niegrzeczni, ordynarni, brutalni, 
nieliczący się z nikim i niczem! kultu- 
ralny savoire vivre nie obowiązuje ich 
w kościele. 

A skoro już się zgadało o kulturze 
towarzyskiej w kościele, nasuwa się 
jeszcze jeden utarty, lecz niewłaściwy 
zwyczaj. Mamy tu na myśli ławki. We 
wszystkich kościołach są one przezna- 
czone dla osób starszych wiekiem, 
niedołężnych, chorych i kobiet. Tym- 
czasem jakże często się widzi, że w 
myśl maksymy „kto pierwszy, ten lep- 
szy* wszystkie ławki zajmują osoby 
młode, zdrowe, nawet młodzież szkol- 
na, podczas, gdy obok stać muszą lu- 
dzie sędziwi i słabi. Widok to napraw- 
dę wcale niebudujący i brzydki, a 
zwracający niemniejszą, od wyżej 
wspomnianych zwyczajów wileńskich, 
uwagę cudzoziemców, nie ukrywają- 
cych swego zdziwienia. Obok jawne- 
go braku uprzejmości towarzyskiej 
widzi się tu zupełne lekceważenie star- 
szego wieku. 

No! już chyba dosyć! Wiem, że to 
nie, a nic nie pomoże, kultury towa- 
rzyskiej nie można zdobyć z dnia na 
dzień. Długie dziesiątki lat wychowa- 
nia i dobrego przykładu ją tworzą i 
utrzymują. Zanim wszakże to nastąpić 
może, przestrzegać jej powinni księża 
i pilnować... sami wierni, usuwając 
osoby, zachowujące się niewłaściwie, 
lub lekcewažące zwyczaje związane 
z nabożeństwem, za... drzwi ko- 
ścielne. 

SPORT 
REPREZENTACJA WILNA NA BOK- 
SERSKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

W dniach 17 — 19 b. m. w lokalu cyrku 
warszawskiego rozegrane zostaną bokser- 
skie mistrzostwa Polski przy udziale  mi- 
strzów okręgowych z całego kraju 

Okręg wileński reprezentować będą: wa- 
ga musza — Kaszewski, kogucia — Gło- 
wacz, — piórkowa — Kompowski, półśred 
nia — Mirynowski, średnia — Wojtkiewicz 
i półciężka — Minkow. 

<TEWREDY TECPERESEMA BROBZEOWECZOOSZA 

‚ Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I BI :łorusi —szkice historyczne zł, 6 — 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tvgodnia ksiažki—od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć ve wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł. 4.00 za eg”. 

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

Bez steru I busoll (Svlwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostztnie lata Alumnatu Pa- 
pieskiego w Wilnie . 

„Żyrowicełask krynice | 
Plerwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy . ‚ 0.80 

FILM i KINO 
HOLLYWOOD: NIEBIESKi MOTYL 
(ANIOŁ) W ROLACH GŁÓWN. EMIL 
JANNINGS I MARLENA DIETRICH. 

„Niebieski motyl* został okrzycza- 
ny jako superprzebój. Operując takie- 
mi superlatywami, tracimy oczywiście 
miarę i skalę porównań. Ale tym ra- 
zem stwierdzić należy, że jest to istot- 
nie jeden z najlepszych filmów, jakie 
widzieliśmy ostatnio. Tłok j ścisk na 
premjerze był przeto uzasadniony, 
aczkolwiek przypisać go trzeba głów- 
nie temu, że Marlenę Dietrich — no- 
wego „wampa*, groźną współzawod- 
niczkę Grety Garbo — widzimy w 
Wilnie po raz pierwszy, a czytaliśmy 
już tyle o jej skandalu miłosnym z Jó- 
zefem Sternbergiem, tym utalentowa- 
nym reżyserem, który ją właściwie 
„odkrył* i „Niebieskiego motyla" wy- 
reżyserował. 

Marlena Dietrich nie jest wcale 
tak piękna, jak ją przedstawiają foto- 
grafje w „Kinach* i „Filmach*; nie 
jest też wiosennie młodzieńcza, bo- 
wiem ukończyła lat 29; ale ma piękne 
nogi, które z przyjemnością w róż- 
nych pozycjach pokazuje i ten wybit- 
nie zmysłowy powab, który cechuje 
właśnie Gretę Garbo. Jest podniecają- 
ca, nie przestając być opanowana jest 
kusząca i żywiołowa, a jednocześnie 
niezmiernie kobieca. Tak się przedsta- 
wia w roli tancerki i śpiewaczki Łoli- 
Loli, której fatalnemu. urokowi ulega 
starszy i czcigodny profesor dr. Rath: 
(Emil Jannigs). Jego to tragedja jest 
tematem filmu. Poważny, szanowany i 
sumienny profesor traci posadę, traci 
swoje stanowisko w społeczeństwie, 
staczając się dla demonicznej tancer- 
ki coraz niżej, aż do roli kłowna w 
wędrownej trupie aktorów. Taka rola 
jest naturalnie jak stworzona dla Jan- 
ningsa, który może się tu ukazać w 
różnych postaciach i maskach: pun- 
ktualnego niemieckiego profesora, wy-” 
kładającego Hamleta; starszego pana, 
zaczynającego figlować i podchmielać 
się zlekka; szalejącego z miłości i 
zazdrości kochanka, potem męża — 
niewolnika straszliwej Loli; wreszcie 
błazna z przyprawionym nosem, tra- 
gicznego klowna, który koguciem pia- 
niem musi rozweselać publiczność. Ta 
metamorfoza człowieka jest tak rap- 
towna i przerażająca, że wydaje się 
nieprawdopodobna, a jednak jest naj-, 
zupełniej psychologicznie uzasadnio- 
na. Uzasadnienie znajdujemy w grze 
Janningsa i w niepokojącym uroku 
Marleny Dietrich. 

* Prócz tych dwóch postaci film in- 
teresuje i przykuwa uwagę widza i in- 
nemi walorami; przedewszystkiem 
znakomitą reżyserją, umiejętnym do- 
borem najrozmaitszych typów (magik, 
iego żona, właściciel kabaretu, tancer- 
ki, uczniowie profesora), wreszcie 
szeregiem różnych zdjęć, szczególnie 
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Z posiedzenia Komitetu Tygo- 
dnia Gdańskiej Macierzy >zk. 

Wileńszczyzna zainteresowała się wielce 
Sprawą pomocy, jakiej kraj cały winien u- 
życzyć Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Wy- 
razem tego zainteresowania było zebranie 
wczorajsze w wielkiej sali konierencyjnej U- 
rzędu Wojewódzkiego. Przewodniczył ze - 
braniu p. wojewoda  Kirtiklis w obecności 
licznego grona osób, reprezeńtujących różne 
instytucje i organizacje. 

£ ramienia wojskowości przybył .dowód- 
ca garnizonu pułk bakosz. P. wojewoda w 
zagajeniu podkreślił obowiązek poparcia za- 
dan i prac Macierzy Szkolnej w Gdańsku, 
rozwijającej wydatną działalność kulturalno- 
oświatową na terenie wolnego miasta 

Następnie przybyły z Gdańska delegat 
tamtejszej Macierzy Szkolnej prof. Broni- 
sław Gaweł w dłuższym referacie przesta- 
wił niezmiernie trudne położenie Polaków 
w (Gdańsku, którzy mimo wielkiego nacisku 
nacjonalizmu niemieckiego na ludność  pol- 
ską, nietylko utrzymują stan posiadania, lecz 
zwiększają uświadomienie narodowe. 

Zadaniem Macierzy jest obrona Polaków 
przed germanizacją. Referent przedstawił w 
cyirach działalność Macierzy Gdańskiej, któ 
ra doznaje poparcia rządu i całej Rzeczypo- 
spolitej. 

Zebranie uznało jednomyślnie za koniecz 
ne, ażeby Wileńszczyzna przyczyniła się 
również do zwiększenia funduszów  Macie- 
rzy Gdańskiej. 

W dyskusji okazało się, iż projektowane 
pierwotnie na czas od 19 b. m. do-27 b m, 
urządzenie tygodnia propagandowego jest 
niemożliwe, gdyż szereg innych stowarzy- 
szeń tutejszych, m in. Macierz Wileńska, po 
czyniło ivuż przygotowania do zbiórek i swo 
ich tygodni propagandowych. Również  bli- 
ski ten termm nie pozwoliłby z braku cza- 
su przeprowadzić skutecznej propagandy na 
prowincji. Postanowiono przeto, odłożyć ш- 
rządzenie tygodnia propagandowego Macie- 
rzy Szkolnej Gdańskiej do połowy wrześ- 
nia. Tymczasem w porozumieniu z wileńską 
Macierzą Szkolną powołane będzie do ży- 
cia Koło Przyjaciół Macierzy Gdańskiej, któ 
re przeprowadzi przygotowania do akcji pro 
pagandowej na wrzesień na terenie tnietyl- 
ka m. Wilna, ale także całego województwa 
wileńskiego. 

  

LLA 
® KUŽIŲ 

PHOSPHATINE 
FALIERES 

Stynna i nieporównana mączka odżywcza, której miljony dzieci 
zawdzięczają swoje zdrowie i Šie. Utakia ząbkowanie i wzmacnia kości 

Ządajcie tylko * PHOSPHATINE FALIERES 'a“ znaną 
na całym Świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 

Do nabycia wszędzie 

I, QUAI AULAGNIER,ASNIERES-PARIS 
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NASZA NOWA POWIEŚĆ 

W przyszłym tygodniu rozpoczy- 
namy druk nowej powieści autora 
„Paūstewka“ i „Sztuby* p. Kazimierza 
Leczyckiego p. tt „Dwudziesty“. Po- 
wieść osnuta jest na tle wypadków 
z roku 1920-go. 

HISTORYJKA W OBRAZKECH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dałszy) 

  

  

Uzupełnić trzeba dane. 

Pisze kartki i karteczki, 

Mknie do biura „od meldunku*, 

Uzbrojony w paki, w teczki. — 

  

  

  

Znów kolejka, szereg długi, 
Kończy się już Boży dzionek, 
Taki długi szereg ludzi, 
A daleko tak do sionek. 

(D. C. N.) 

  

* 

KRONIKA 
SOBOTA 
Dziś 11 W. s. g. 4 m 31 

L 
Eb Z. s. g. 6 m. 10 

Wiktora 

  

SFULIRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. 5. В. W WILNIE. 

z dnia 10. iV 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 764 

Temperatura średnia — O 

Temperatura najwyższa -l- 1 

Temperatura najnizsza — 3 
Opad w mn. — ślad 

Wiatr: zachodni 

* Tendencja: wzrost 

Uwagi: półpochm., Śnieg 
  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. Woj. Kir- 

tiklis przyjął w dniu 9 i 10 b. m. m. i. na- 
stępujące osobistości i delegacje: pos. Witol 
da Kwinto, dyr. Zelwerowicza w sprawach 
teatru, delegację Związku Legjonistów, zło- 
żoną z prezesa Bińskiego i członków zarzą 
du  Wójcickiego i Zachary, komendanta 
Strzelca kpt. Ptaszyńskiego, starostę wileń- 
sko - trockiego Radwańskiego, prezesa Czer 
wonego Krzyża  Uniechowskiego, wreszcie 
przyjęty był wiceprezes okręgowego zarzą- 
du Zw. Podoficerów Rezerwy Gniadko, któ- 
ry przybył zaprosić p. wojewodę na zjazd 
delegatów kół Zw. Podoficerów Rezerwy. 

— Jakim warunkom winny odpowiadać 
jadłodajnie. Z dniem 1 kwietnia r. b. weszły 
w życie przepisy rozporządzenia pp. mini- 
strów spraw wewnętrznych „oraz pracy i 

opieki społecznej z dnia 13 sierpnia 1930 ro 
ku, poświęcone warunkom, jakim winny od- 
powiadać jadłodajnie. Począwszy od tej da- 
ty, wszystkie jadłodajnie mają się składać 
conajmniej z dwóch pomieszczeń, z których 
jedno ma być odpowiednio urządzone do 
przygotowywania pokarmów oraz przecho- 
wywania i zmywania naczyń kuchennych i 
zastaw stołowych, drugie zaś przeznaczone 
jest do spożywania napojów i pokarmów. 

_ Lokal, przeznaczony na jadłodajnię, wi- 
nien być odseparowany od mieszkania. Bez 
pośredniego połączenia z mieszkaniem mieć 
nie może, chyba zapomocą korytarza lub 
kantorku. ? 

Rozporządzenie nakazuje również bądź 
urzadzenie specjalnych szatni pod opieka za 
kładu, badź wieszadeł w pobliżu stolików. 

MIEJSKA 

— Zmiana lokalu biura Izby Rzemieślni- 
czej. Biuro Izby Rzemieślniczej, które dotych 
czas mieściło się w lokalu przy ul. Niemie- 
ckiej 25, w ciągu dnia 11 b. m. przeniesione 
zostanie do nowego, znacznie szerszego lo- 
kalu przy ul. Mickiewicza, 23, m. 5. 

W związku z tem biuro Izby w sobotę 
nie bedzie czynne. Urzedowanie normalne 
rozpocznie się w poniedziałek dnia 13 —IV 

NIN OS TENS WE OTOZ POZEW YRASZT Z 

nocnych i znakomitych wnętrz pluga- 
wego teatrzyku, który, ach, jakże pro- 
sto i banalnie, ale tragicznie „złamał 
życie profesora. Er. ) 

— 1931 roku już w nowym łokalu przy ul. 
Mickiewicza 23. 2 

— Oplaty egzaminacyjne. W ostatnich | 
dniach wśród sfer rzemieślniczych lansowa- | 
na była pogłoska, jakoby wkrótce mają 
23 zniesione opłaty za egzamina mistrzow- | 
skie, co w skutkach wstrzymało rzemieślni- 
ków od składania podań o te egzamina. 

Zarząd lzby Rzemieślniczej w Wiłnie ka | 
tegorycznie stwierdza, że opłaty egzamina- 
cyjne w ciągu dalszym pozostają te same, 
t į. w swej ulgowej Skali w wysokości 
80 złotych za egzamin mistrzowski, t zw 
uproszczony, Żadnych zbiorowych Obniżań | 
taks egzaminacyjnych nie będzie. Mogą być 
stosowane tylko zniżki taks egzaminacyj- 
nych w stosunku do indywidualnych af 
w ze załączenia świadectwa niezamoż 
ności. 

      

     
ZEBRANIA I ODCZYTY | 

— „Rosja Sowiecka w Polityce Świato- 
wej” — wykłady Wł. Studnickiego w | 
Instytucie Badań Europy Wschodnie— dru- 
kują się obecnie w Warszawie. Wykłady 
trzeci i czwarty, spisane przez prele 
zaginęły. Wobec czego p. Wł. Studnicki pro- 
si słuchaczów, posiadających stenogramy | 
tych wykładów, lub szczegółowe notatki do 
udzielenia ich jemu. Teatralna 9 m. 3. 3 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
prosi wszystkich członków o przybycie w 
sobotę 1l-go b. m. o godz. 5 na Mi 

  

  

   

  

    
ickiewi- | 

cza 19 — 2 na posiedzenie, na którem jene- 
ralna dyrektorka zjednoczenia, K. Zw, P, 
z Poznania panna Sołtanówna wygłosi re- 
ferat o ostatnim Kongresie Międzynarodo- 
wej Unji Kobiet Katolickich w Rzyinie. Go- 
ście będą mile widziani. B 

    

— Zjazd kierowników oddziałów Zw. 
kupców żydowskich. W związku z ukaza- 
niem się w prasie wileńskiej notatki, że dnia 
26 b. m. odbędzie się zjazd organizacyj zj 
piectwa województwa wileńskiego z udzia 
łem delegatów województw nowogrėdzkie; : 
białostockiego, i poleskiego, — Wil > 
Związek Kupców Żydowskich komunikuje, 
że wspomniana notatka nie odpowiada rze- 
czywistości, gdyż 26 kwietnia b. r. odbędzie 
się jedynie konferencja kierowników oddzia- 
łów prowincjonalnych naszej organizacji. | 

Towarzystwa Popierania Przemy- 
słu Ludowego w Wilnie. Walne zgromadze- 
nie członków Towarzystwa Popierania Prze- 
mysłu Ludowego odbędzie się w: dniu 23 
kwietnia r. b. o godz. 6 po poł. w lokalu 
Zakładu Etnologii USB (ul. Zamkowa 11) - 

— Walny Zjazd udziałowców NE 
Spółdzielni Kredytowej. W dniu 14 bm. 
odbędzie się w lokalu Klubu Litwinów Wi- 
leńskich (ul. Dominikańska 12) walny do- 
roczny zjazd udziałowców Litewskiej Spół- 
dzielni Kredytowej. lest to jedvna w ileń 

Mie- 

3:3 

    

     

      

   

      

     

       

szezyźnie bankowa instytucja litewska. 
ści się w Wilnie przy uł Wielkiej 12, 

Program zjazdu: 1) Snrawozdanie 
działalności. 2) Wybór członków rady. _ 
Ustalenie kredytów dla udziałowców i tłd. 

— Chrześcijański  Uniwersvtet Rohotmi- 
czy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
niedzielę dnia 12-00 kwietnia r b. o godz. 
l-ej po poł odbedzie sie w sali Chrześć. 
Domu Ludowego przy ul. Metropolitalnei nr 
1 odczyt p. t, „Niedziela, czy inny dzień | 
odpoczvnku?". który wygłosi ks. dr, Waler 
jan Meysztowicz, н 

(dalszy ciag kroniki na stronie 4-eį) 2



  

: WOJSKOWA 
— Zjazd Związku Podoticeiów Rezerwy. 

Dnia 12 kwietnia odbędzie się Zjazd Dele- 
gatów Kół Okręgu Wileńskiego Zw Podofi- 
Cerów Rezerwy RP. 

<jazd zostanie poprzedzony o godz 10 
nabożeństwem w kościele św Trójcy przy 
ul. Uoininikanskiej, w którem udział wezmą 
zaproszeni Goście, delegaci oraz  reprezen- 
tacje siederowanych organizacyj Po nabo- 
żenstwie — defilada. 

Zjazd zostanie otwarty e godz 12 w lo- 
kału Federacji PZOO poczem nastąpią obra- 
dy z nast porządkiem dziennym: 1) Zagaje- 
nie i wybór Prezydjum Zjazdu 2) Sprawo- 
zdanie z działalności Zarządu Okręgu Wil. 
OZPR, 3) Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
Okr. Wil, 4) dyskusja nad sprawozdaniami, 
55) wybory nnowych władz okręgu, 6) wol- 
ne wnioski 

Po obradach zaproszeni Goście i dele- 
gaci wezmą udział w święconem członków 
koła wileńskiego OZPR Udział w święconem 
wynosi 3 złote. 

. — Zarząd Koła ZOR. - Wilno zawiada- 
mia swych członków, iż w łonie Koła po- 
wołana została komisja odznaczeniowa Krzy 
ża i Medalu Niepodległości. Każdy z człon 
ków, posiadający warunki, od odznaczenia, 
określone w powołanem na wstępie rozpo- 
rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej, zło- 

„ży do komisji kwalifikacyjnej życiory ze 
specjalnem uwzględnieniem okresu udziału 
w pracy niepodległościowej. Życiorys ten 
winien być poświadczony przez organizacje 
w których pracę niepodległościową prowa- 
dzono względnie przez conajmniej dwie zu- 
pełnie wiarogodne znane osoby, którym o- 
koliczności dotyczące pracy niepodległościo- 
gi są osobiście znane, względnie winien 

być poparty odpowiedniemi  urzędowemi 
świadectwami. 

RÓŻNE 

— Towarzystwo Wychowania Przed- 

szkolnego, przy współudziale kursów pielęg- 

nowania i wychowania dzieci w We, urzą 

dza cykl wykładów dla matek i wychowaw- 

czyń na temat „Hygjena 1 psychol >gja dziec 

ka”. Wykłady będą się odbywały w Uniwer- 

sytecie S. B. w czasie od 17-IV do 22-V w 

niedziałki w sali X i w piątki w sali I, cd 

z. 18 do 20-ej. ` > 

© ogra Šaras następujące przedmio 

ty: prof. dr. W. Jasiński: wpływ. powietrza 

i słońca na rozwój dziecka, najw. iejsze 

postacie chorób zakaźnych u dziec ur. Z. 

Michejdzina: Higjena dziecka w I roku = 

cia, prof. dr. S. Szylling-Siengalewicz! (o 

należy rozumieć przez choroby zasażn:, doc. 

dr. S. Bagiński: O przebiegu . gruźlicy u 

dzieci, dr. E. Iszora: O zapobieganim ner- 

wowości u dzieci, M. Werycho- adžiw 1c- 

wiczowa: Wpływ pracy ręcznej na charak- 

ter dziecka, Ćwiczenia mowy dziecka, Jet 

nie zajęcia dzieci na wsi, prof. dr. ©. Man- 

cewicz: Higjena jamy ustnej, doc. dr. J. 

Abramowicz: Higjena oka, dr. J. Tymiaski: 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, prof 

dr. |. Muszyński: Apteczka domowa matki. 

Żapisy w Sekretarjacie Kursów Ричев- 

nowania i Wychowania Dzieci, Mickiewicza 

22 m. 5, codziennie oprócz świąt od 17 do 

E Litewskie POWAYS WO Z 

ilnie, T-wo zajmuje się wyłącznie spr 

ooh Powstało 25 marca 1907 ro 

ku. Na mienie T-wa składa się: 1) bibljote- 

ka, zawierająca przeszło 32 tys tomów i 

przeszło 1500 kompletów pism, 2) zbiory 

muzealne (obrazy, fotografje, „wykopaliska, 

monety i t. p.) 3 zbiory .archiwalne w po- 

staci przeszło 20 tys starych dokumentów 

rękopisów i tł p. Przy T-wie istnieje czytel- 

nia, której frekwencja wyniosła 'w 1930 ro- 

ku około 2,500 iosób. W r. 1930 ofiarowano 

T-wu około 3 tys tomów i około 200 kom 

płetów czasopism. 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienia „Tego, któ- 

rego biją po twarzy”. Dziś o godz. S-ej 
ukaże się po raz przedostatni świetna sztu 

ka L. Andrejewa „Ten, którego biją po 
twarzy”, ciesząca się dużem powodzeniem 

dzięki emocjonującej treści, świetnej grze 

zespołu, oraz oryginalnym dekoracjom Ъ 

Hawrylkiewicza. wydobywających charakte- 

rystyczny nastrój cyrku. W niedzielę 12-go 

sztuka L. Andrejewa ukaże się po raz о- 

statni. 2 
-— Teatr miejski w „Lutni*, Dziś o go- 

dzinie 8-ej świetna, pełna humoru komedja 

M. Maszvūskiego „Koniec i początek", któ 

ra zdobyła sobie w Wilnie również wielkie 

powodzenie, jak w stolicy. ; A 
* Jest to zasługą  dowcipnej, tryskającej 

humorem treści, wnikliwej reżyserji K. Wyr 
wicza - Wichrowskiego, oraz Świetnej obsa- 
dy aktorskiej. 

— Drugi występ W. Chenkina. Znakomi- 

ty artysta filar teatru „Niebieski ptak”, 
wszechświatowej sławy pieśniarz, estrado- 

wy, wystąpi dzig po raz drugi i ostatni w 
Wilnie o godz. ll-ej w. w tearze „Lutnia“ 
Liczni wielbiciele talentu W. Chenkina po- 
śpieszą niewątpliwie tłumnie, aby podziwiać 
wielkiego artystę w niezwykle urozmaiconym 
bogatym programie, dającym możność  0- 
cenienia wszystkich walorów artystycznych, 
fenomenalnego odtwórcy piosenek. 

-- Występ taneczny L. Sawinej-Dolskiej. 
Świetna tancerka , Larisa Sawina - Dolska, 
wystąpi wraz z zespołem uczenic w poran- 
ku tanecznym. w niedzielę 12-go m. b. O 
godz. 3 m 30 p p. w teatrze „Lutnia”. Wy- 
stęp ten wzbudził w szerokich sferach pub 
liczności wileńskiej zrozumiałe zainteresowa- 
mie. Osoba wykonawczyni, niezwykle cenio- 
nej artystki, jako też bogaty program pro- 
dukcyj zapewnia całości wysoki poziom ar- 
tystyczny. 

— „Šztuba“ K. Leczyckiego w teatrze 
na Pohulance. Doskonała współczesna  sztu 
ka K. Leczyckiego „Sztuba” ukaże się w 
najbliższą niedzielę dnia 12-go b. m. o godz 

  

    

   

    

  

ZERA, tt
 

„ Talemaica amuletu 
Szedł wolno, przedzierając się z tru 

dnością przez gąszcz. Musiał przełazić 
poprzez wywrócone drzewa, oplątane 
grubemi ljanami, które musiał rozci- 
nać. Zlany potem, dysząc ciężko, za- 
trzymał się wreszcie przed skałą. 

Na prawo widniał ciemny otwór w 
skale. 

Niemožliwošcią bytoby dostač się 
tam teraz. 

Portugalczyk chwycił ostry nóż i 
zaczął pracować z gorączkową energją 
i nawpół szaloną gwałtownością. Nie 
zwracał uwagi na gryzące boleśnie o- 
wady, i mnóstwo źmij, które rozpełzły 
się, zaniepokojone w swych odwiecz- 
nych kryjówkach. Skorpjon wlazł na 
jego rękę, ale on nie zauważył tego na 
Wet i tylko krzyknął głucho, gdy żąd- 
ło jadowitego stworzenia przecięło je- 

| go grubą skórę. Myśl, że za chwilę sta 

mie się panem nieźliczonych bogactw, 

doprowadziła go do szaleństwa. Kawał 
ki skały, nadgniłe drzewa wydawały 
mu się złotem. W miarę, jak posuwał 
się w głąb skały, praca stawała się   

3 m. 30 w teatrze na Pohulance, po cenach 
zniżonych. Aktualna treść oraz staranne 
wykonanie aktorskie sztuki zapewniają jej 
niesłabnące powodzenie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Wilki i Szakałe Morza. 
Hollywood — Niebieski motyl. 
Casino — Naszyjnik królowej. 
Heljos — Odwieczna pieśń 

Casino — Pochodnia. 

Pan — Oiiarna noc. 
Stylowy — Moralność Pani Dulskiej, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 9 do 10 
b. m, zanotowano w Wilnie wypadków 38, 
w tem kradzieży — 8, opilstwa — 9, prze- 
kroczeń administracyjnych — 12. 

— Kradzież bielizny. Na szkodę Surmo 
Franciszka (Strycharska 5) dokonała kradzie 
ży bielizny  Gniedziejko  Adolnna (Majo- 
wa 18), którą zatrzymano. 

— Miły synalek. Masiel Anna (Soł- 
taniska 4) zameldowała o kradzieży 45 zło- 
tych przez jej syna Masiela Stanisława, któ 
ry po dokonaniu kradzieży zbiegł. 

— Okradziona przez sąsiadkę. Na szko- 
dę  Mądrej Józefy (Borowa 3) skradziono 
obrączkę złotą. Kradzieży dokonała Awłase 
wiczówna Janina (Borowa 3), której nara- 
zie nie zatrzymano. 

— Krwawe porachunki. Koło wsi. 
Góry (II kom. PP) znaleziono ciężko 
poranionego mężczyznę, jak potem о- 
kazało się Józefa Stankiewicza, mie- 
szkańca wymienionej wsi. 

Poranionego w stanie bardzo cięż- 
kim bowiem ma on uszkodzone ręce, 
nogi i głowę, przewieziono go do szpi- 
tala żydowskiego. 

Stankiewicz, wobec przybyłych 
przedstawicieli policji zeznał, że idąc 
do domu został napadnięty przez kilku 
osobników, którzy bez żadnych powo- 
dów pobili go pastwiąc się w nieludzki 
sposób. Możliwem jest, że napastnicy 
omylili się i wzięli Stankiewicza za o- 
sobę, na którą czatowali. 

— Oskarża o przywłaszczenie.  Giteltef 
Aron (Piłsudskiego 28) zameldował o przy- 
właszczeniu futra wartości 612 zł przez kraw 
ca Gusmańskiego Nochima (Kalwaryjska 
52), któremu futro to dał do reparacji. 

— Fatalny upadek. Janowicz Weronika 
(Kazimierzowska 3), idąc przez podwórze, 
upadła i złamała lewa nogę Pogotowie Ra- 
tunkowe odwiozło ją na kurację do szpita- 
la Św. Jakóba. 

— Złoczyńcy podali się za poli- 
: cjantów. W Filipowie na pograniczu 

polsko - litewskiem do mieszkania han 
dlarza Krygiera przybyło czterech osob 
ników, którży oświadczyli, że są funk- 
cjonarjuszami policji śledczej i mają 
polecenie przeprowadzić u Krygiera re 
wizję. 

Handlarz mając w domu przemyt, 
dał kilkaset złotych łapówki, lecz po 
wyjściu rzekomych ajentów,  stwier- 

Milani Komunalnej a 
AKTYWA 

Kasa 1 sumy do dyspozycji — — — — 

Papiery wartościowe własne 

Weksle zdyskontowane 
protestowane „ 

Požyczki zabezpieczone hipotekami i inne— 

terminowe na zastaw papierów ” 

wartošciowych 

na remont domów 

zobowiązania dłużne — — 

Korespondenci 

Ruchomości 
Koszty organizacyjne 

Organizacja Zakładu Zastawniczego — 

Różne — — — — — — — — — — 
Waluty obce własne 

Dokumenty do inkasa 

Depozyty 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA ROK 1930 

RADJO WILENSAIE 

SOBOTA, DNIA 11 KWIETNIA 
й M EE > 
* 12.05 — 12. oncert popularny (płyt; 
15.30 — 15.50: „Co nas ae 

chadzki Mika pa mieście. 
15.50 — 16.10: „O śledziu i jego poło- 

wie" — odczyt z Warszawy wygłosi j. 
Fredrychiewicz. 

16.15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy 
17.15 — 17.40: „Czy warto uczyć się 

na starość?" — odczyt z Warszawy wygłosi 
St. Czubek. 

17.45 — 18.45: Audycja i koncert dła 
dzieci z WEB 

18.45 — 19: Kom. Wil. Tow. Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych. 

20 — 20.15: „Ciotka Albinowa mówi!* 
20.15 — 20.30: Skrzynka techniczna z 

Warszawy. 
20.30 — 20.55: Recital śpiewaczy Aldo- 

nv Potopowiczówny (sopran). Przy forte- 
pianie Jerzy Kropiwnicki. 

21 — 21.40: Recital fortepianowy Zofji 
Naimskiej 

21.40 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22,15: „Na widnokręgu* — z War- 

= 
22.15 — 22.35: Koncert chopinowski z 

Warszawy 
22,50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

OFIARY 
Ku uczczeniu pamięci zmarłego 6 IV 

1928 r. naczelnika wydziału Samorządu 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego  Stefa- 
na Kopcia, na chleb dzieciom urzędnicy te- 
go wydziału składają zł 15. 

 WIECZSZTYWSIZOZ OWOCE ZAS ZY DOZNA IATWOPTZECY: KOREDŁOZE 

dził kradzież 2 tys. zł. i 500 funtów 
szterlingów. Powiadomił o tem wła- 
dze, które wyjaśniły, że Krygier padł 
ofiarą podstępu złodziejskiego i został 
okradziony pod pretekstem rewizji. 

— Na chrzcinach polata się 
kr e w. Podczas odbywających się chrzcin 
we wsi Białozoryszki, gm. lipniskiej, u jedne 
go z miejscowych gospodarzy wynikła mię 
dzy gośćmi krwawa bójka, w czasie której 
zadano ciężkie uszkodzenie ciała mieszkań- 
cowi tejże wsi Zdanowiczowi Michałowi. 

Rannego w stanie b. groźnym odwieziono 
do szpitala w Sobotnikach, a sprawcę zbrod 
ni niejakiego Łuszakowskiego Wiktora zatrzy 
mano do dyspozycji władz sądowych. Do- 
chodzenie prowadzi mieiscowa policja. - 

— Pod progiem niewier- 
nego odebrała sobie życie. 
W Iwju niejaka Misówna Serafina, słu 
żąca z Lidy pozbawiła się życia wy- 
strzałem z rewolweru w prawą skroń 
w korytarzu pod progiem Barana Fajby 

Natychmiastowa pomoc lekarska 0- 
kazała się bezskuteczna. Powodem sa- 
mobójstwa był zawód miłosny. Zwłoki 
Misówny zabezpieczono na miejscu do 
dyspozycji władz sądowych. Dochodze 
nie prowadzi PP w Iwju. 

W DNIU 31-go GRUDNIA 1930 ROKU 

  

  

  

KSW 

KINO © dua lU io 14 kwietnia i90l włącznie 4 wy e iumy 

miejskie | zeWILKI JI SZAKALE AOREA““ <: 
SALA MIEJSKA 
Ostrobram:ka 3 

tajemniczej floty podczas Wielkiej w « 
oraz admirał Sime. 

Kssa czynna od g. 5.dU. Początek seansów cd g. 4-€j 

  

Wiiki (A'glicy Szakale (Niemcy) Morza jest to angielski film, przedstawiający wstrząsaj ce przygody Br: tyjskiej 
jny. W obrazie tym występuje osobiś.ie Lord lelilcoe — admirał - angielski 
Nad program: „Warjat na wolności'* Komedja w 2 aktach. 

Następny program: „Gwiazdzista eskadra'* 
Cena bisetów Parter 60 gr. _ Balkon 30 

  

D iśl Na genj iniejszy 
artysta filmowy wszystkich 

cza:ów i krajów 

NIEBIESKI MOTYL «» 
"Mwiekowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15 28 

W rcli artystki kabaretowej Loll-Leli 
nowa rewelacjaartyzmu flmouego —- 

Emil Jannings 
zabły nie 
talentu w sv ej 

całą poięgą swego oszałamiają ego 
najnowszej i najwspanialszej 

k eacji dźwiękowej p. t. 

Wstrząsający dramat miłości, pokusy p: święcenia i zd'ady. 

MARLENA DIETRICH "*wymosyz uu" ragcznegoc 
Nad program. Dodatek i tygodnik dźwiękowy „Fuxa“. Na 1-szy Seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 2,4, 6, 8 i 10.30 

Wkrótce! Największe KONIEC 66 NA ZACHODZIE66 
przeboje Świata pŚWIATA g gs BEZ ZMIAN i 

POD DACHAMILG 
ją PARYŻA 

  NOŚ : Dziś! Monumentalny arcytilm dźwiękowy! Genjaluy twór krola ieżyscrów E. DUPO TA 
+ gh Wielkie dźwięk >we arcydzieło dramatyczne. Konflikt 

ii > > oDwi ECZH A PIEŚŃ miłości-i rasy. Odwieczna walka dwóch Światów. 
. Wile: 3 i Tel. "026 2 W rol. gł, Mary Glory znąkomita śpewac ka „Habimy* Mirlam Ellas, Max Udlan i Henryk Garat. 

Nad 
największe przeboje 

wszechświatowe Wkrótce 

Cud reżyserji, wystawy i g y. Krynica cz 

Pocz o godz. 4, 6. 8 i 1030. Na 

rujących melodyj! 
program: WsZE hświatow przegląd dźwiękowy „Fox * (os atne nowi y) 

„Walc miłości", „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Carlo" 
pierwszy seans ceny zniźone. 

  

7 - $AUWE MINO 

CGIJING 
WIELAA 47. tei. 15-41 

Dziś! Najwspanialszy super-film dźwiękowy światowe: produkcji francuskiej 

„NASZYJKIK KRÓLOWEJ” 
Wstrząsający dramat miłosny. Realizacja sły: nego arcydzieła 
W rolach głównych Marcelia Jefferson | Diana Karenne Nad pr g am: Rewelacy ny dodatek 
dżw'ękowy „F xa*. Pocz. o god . 2, 4, 6, 81 10 0. 

ALEKSANDRA DUMWAJA (ojca) 

Na pierwszy seans ceny "niź>ne 

  

Dziś ! Po raz pierwszy w Wilnie! Motto: „Pierwsza kob eta w zy.iu męzczyzvy” 

KINO Nejpotežuje ze arcydzieto 
erotyczne p. t, „PAN“ ь 

Wielka 42. kobieta. 

„Anons! Następny program! Dwa słowa — 1000 wrażeń — 
największe arcydzieło filmow e wszechświatowy szlagier 

GFIARKA ŃO 
Pocz. o godz. 3-ej. 

indyj 

Dramat lust'u ący odwieczny konflikt 
miłosny dwu pierw tnych natur. 

W rolac gł. Charles Farrel bohater „Siódmego Nieb:* i „Anioła Ulicv* oraz Mary Dun«an jako „jego pierwsza 
Ceny od 40 gr. 

Ski Grobowiec | 
  

  

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 

r 17-00 
a wysyłamy Państwu człowieka, dla przy- 
jęcia wszelkiego rodzaju garderoby do 
czyszczenia i prasowania, przyczem tegoż 
jeszcze dnia dostarczamy do mieszkania 
też garderobę oczyszczoną i wyprasowa- 

ną, jak nową. 

Farbiarniai pralnia chemiczna 

„EXPREŚŚE 
Wilno, Wielka 31 (róg Szklannej) 
Na żądanie Sz. Klientów zostają ubrania 

reperowane w naszej pracowni. | 
Gremplowanie materjałów na poczekaniu 

ti m. KM 
PASYWA 

  

  

KTS I AROS T TSITESPNAI SAS NERA 

Złote i grosze Złote i grosze 

RE 405819.98 Kapitał zakładowy — — — — — — — — 100000.— 

— 141914.38 Fundusz zasobowy — — — — — — — — 1442.01 

—|  2107378.36 Wawy > A A 4485856.94 
ai; 22263.11 Rachunki bieżące (salda kredytowe otwar- 

2003260.55 tego kredytu): On-Cal; — — — — — 105604.45 

Redyskonto weksli — — — — — — — 171707.77 

а 49740.10 Kredyt, udzielony Kasie na remont domów 100000. — 

"a 104735. — Zobowiązania inkasowe — — — — — — 5370.65 

e 110383.07 (GA SRRobał е е 3148.07 
ч 2558646 Należności Skarbu — — — — — — — — 2496.17 

24000.— Procenty i prowizje roku przyszłego — — 19750.— - 

с 13800. — СЕ е ае 5 34391.59 
= 3113.91 

= 14536.87 

— 3235.86 RE 

5029767.65 50:9767.65 

— 521704.38 Różni za тКаво — — — — — — — — — 521704.38 
— | 1823983 48 Depozytarjusze — — — — — — — — — 1823983.48 

7375455,51 7375455.51 

57575 Sa 

Procenty i prowizja zapłacone — — — 

Koszty handlowe 

Odpisy 
na amortyzację ruchomości — — — 

» 

Czysty zysk 

(--) JÓZEF KOROLEC 
Prezes Zarządu. 

) 

łatwiejszą, a droga coraz wolniejsza... 
Wreszcie Pareira znalazł się w pustej, 
obszernej jaskini. Z worka na plecach 
wyjął przygotowaną na statku pochod 
nię, przesiąkniętą naftą i zapalił ją. 

Płomień oświecał krwawo ściany 
jaskini. Pareira ruszył wolno wzdłuż 
ścian, oglądając uważnie płaskie, po- 
kryte mchem płyty. Nagle serce jego 
drgnęło: w odległym końcu jaskini uj- 
rzał na ścianie płytę z granitu. Gdy 
światło pochodni padło na płytę, Pare- 
ira odskoczył w przestrachu. Olbrzymi 
wąż kobra patrzał na niego ze ściany. 
Ale strach minął szybko. Pareira roześ 
miał się, przypomniawszy sobie, że 
wąż miał chronić. wejście do skarbca. 
Należało włożyć dwa kryształy - amu- 
lety do oczodołów węża, a skarbiec 
otworzy się. Gorączkowo zerwał z szyi 
łańcuszek z amuletami, drżącą ręką 
podniósł je do głowy węża by włożyć 
do jegą oczodołów. 

— Stój! 
Słowo te uderzyło go jak biczem w 

plecy, odwrócił się przerażony. Na 
progu jaskini stała kobieta w długiej 
czarnej sukni i mantyli. Światło pocho- 
dni oświeciło rysy i pałające nienawiś- 
cią oczy Loli. Pareira rzucił się ku niej 
z okrzykiem wściekłości. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

kosztów organizacyjnych 

Złote i grosze 

257754.46 

148337.54 

Procenty i prowizje 

2577.06 

9172.10 

34391.59 

452237.75   
ANTONI ILLINICZ 

DYREKCJA 

-— Czego tu chcesz? Jak dostałaś 
się tutaj? 

— Stój Antoni, nie zbliżaj się do 
mnie! Bóg widzi, że dawnobym ciebie 
zabiła i zabiję ciebie, ale chciałam spró 
bować po raz ostatni uratować twoją 
duszę od wiecznej klątwy! 

— Znowu bredzisz, głupia! Wy- 
noś się stąd! Nie przeszkadzaj mi. Idź, 
bo nie wypuszczę cię żywą stąd. 

— ja się ciebie nie boję! Ja się 
boję tylko gniewu Bożego. Ale ja wal- 
czę o dobrą sprawę i święci dopomogą 
mi. Od wielu tygodni idę ciągle za to- 
ba, zniosłam przez ciebie straszne mę- 

czarnie. Uprzedzam cię po raz ostatni, 

Dla zbawienia swej duszy, odejdź 

stąd i poświęć resztę swych dni modli 

twie i postom. Może Bóg ci przebaczy! 

— Zwarjowałaś chyba! Myślisz 
że teraz, kiedy dostałem się dó skar- 
bów. zostawię to wszystko tutaj, dla 
R głupich twoich wymysłów? 

igdy! 
Podniósł rękę, aby otworzyć skar 

biec, ale Lola znalazła się nagle po- 
między nim a płytą granitową. ° 

— Nie! — krzyknęła, — Nie! 
Zgrzytając zębami ze złości, Parei 

ra włożył kryształy do kieszeni i sil- 

(2) ANATOL FRIED. 

Złote i grosze 

452232.75 pobrane 

    452237.75 

(—) MICHAŁ GRUŻDŹ 
Gł. Buchalter. 

nemi ramionami odrzucił dziewczynę 

w kąt jaskini. : 
— jeżeli będziesz mnie przeszka- 

dzać, zabiję! — krzyknął, nie panując 
nad wściekłością. 

Podniósł się na palcach i wsunął 
dwa amulety do oczodołów węża. Roz 
Jegł się głuchy trzask i cisza nastąpi- 
ła znowu. Portugalczyk nie wiedział, 
co miało nastąpić i patrzał na grani- 
tową płytę wyczekująco, Ale granit nie 

drgnął nawet. Ściana pozostała nieru- 
choma. j jednolita. Chwycił rękami za 
gładki blok granitu i podniósł się na 

mięśniach, by zajrzeć ponad nią. 
Ale widocznie mechanizm przestał 

działać. Nie było znaku, by płyta ru- 
szyła się choć o jeden włos. Zrozpa- 
czany Pareira spuścił nogę, by stanąć 
na ziemi, ale noga napotkała próż- 
nię.... Podłoga przed granitową płytą 
usunęła się cicho, odsłaniając loch. 
Pareira uczuł, że Zaraz spadnie, z 
trudnością utrzymywał się zawieszony 
na rękach. Nogami szukał kurczowo 

oparcia. 
Zrozpaczony, czując, że ręce ob- 

suwają mu się po gładkiej powierzch 
ni skały, spojrzał na leżącą na ziemi 
dziewczynę. Lola wstała i twarz jej 
zbladła z przerażenia. 

  

LEKARZE 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 

neryczne 
Przeprowadził się 

na ul. Mickiewicza 44 
m. 20., 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
4-8 w. tel. 10-67. 

  

Przeto 

  

Dr. Kenigsbere BEE 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4,“ 
tel. 10-90. 

o4 a › 
LITEWSKI ów ko 2.80 

Zwiedrynski 
Wileńska 28, tel. 1224 

Pokój 

& 

EEERTETS 

Ąkuszarx       
AKUSZERKA 

ŠMIALOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- nieduży ze wszystkie- = 
czny, usuwa zmarszcz. mi wyg dami do wy- 
ki, piegi, wągry, łupież, najęcia osobie inteli- 
brodawki, kurzajki, wy. gentnej i solidnej. Pań- 

padanie włosów ska 4 m. 4. 
Mickiewicza 46 S 

Najsolidniej 
lokujemy  gotó + ке 

KOSMETYKA w różnych walutach 
zwrot terminowy. 

SSRS | pom M. K. so“ 
GABINET chęta" Micziewi 

zza 1, tel. 3 65   
RACIOMALNĘJS 5 

KOSMETYKI ь 
LECZNICZEJ Dwa pokoje 

WILNO, MICKIEWI. kuchnia z wygodami, 
CZA 31 m. 4. centruin ulica Mickie- 

kobiecą Wicza, parter do odna- 
Urod konserwu jęcia. Wiad mość: Za- 

je, dosko Walna 1 m, 2, Stowa- 

mali, odświeża, usuw 
jej skazy i braki. Masa; 

„rzyszenie właścicieli 
nieruchomości, godz. 

twarzy i ciała (panie) 17—19 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i SE 
łupież. Najnowsze zdo 

Posany | 
TTT EA 

bycze kosmetyki racjo- 

  

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

w Z. P. 48. Młoda * 
energiczna 

gospodyni zna ą a 

do sprzedania 
w Kolonji M ntwiłłow- proszę 
skiej Oferty pod ad- Administra ji „Stowa“ 
resem „Słowa* dla S.dla Z. Z. 

wszelkie gospodarstwo 

  

— Boże! Patrz! —— krzyknęła. 
Z nieiudzkim wysiłkiem  Portugal- 

czyk wpił się palcami kurczowo w 
skałę i spojrzał w dół - 

W lochu coś się ruszało i ze szcze 

lin wypełzały ku śmietłu żmije, jedna, 
druga, dziesiąta. 

Za chwilę ciemna studnia porusza 
ła się setką żywych, wijących się i 
skłębionych gadów. Setki zielonych o- 
czu błyskało w świetle pochodni. O- 
stry, przykry zapach dławił w gardle. 
Świst i syk napełnił jaskinię. Portugai- 
czyk zrozumiał, że gdy upadnie, cze- 
ka go straszna, mrożąca krew w ży- 
łach, śmierć... 

Straszno było patrzeć na tego łot- 
ra. Przeraźliwy nieludzki krzyk  roz- 
legł się w jaskini. 

—- Pomóż, pomóż mi, Lolu! 
krzyczał, dławiąc się z pianą na ustach 
— Ratuj,.. ja ginę! W imię Boga, ra- 
tuj! 

o Dcecąiia podeszła bliżej i z 
okrutnym uśmiechem spojrzała na sza 
lejącego ze strachu mężczyznę: 

— Nie, Antonio, nie oczekuj ode 
mnie pomocy i ratunku! Mogłeś się u- 
ratować, ale nie chciałeś!  Umieraj, 

złodzieju, morderco, ty, który zhańbi- 

łeś naszą rodzinę! Lepiej będzie, że 

małowartościowe piwo « 

„Patent“ 

w ŽYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Konsumentów. 

ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowe:; sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryg'nalną etykietę i k:rek z tirną 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: WI no, Zarzeczna 19 Tel. 18 62 

    

lub ekonoma, 

dectwa. 
menczyń, pow. Wień- 
ski — zaścianek Chrze- 
Ścijaniszki M. Krauz. 

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie roziewa swoje 

używąne butelki 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BRO *ARU 

fals;fikatam i 

  

Zarybek Karpia| 
pierwszorzędnej jakoś i, pocrodzący od 
tarlaków prz +o troowany h na pasorzyty 
i zarazki, sp owadzonych ze znanego Ry- 
bołóstwa D ieżkowice w Lubelszczyźnie 
wyprodukowany w nowozałożonych stawach 
jest do sprzedania w maj. Czerwiaki, pa- 

czta Chocieńczyce, St. Kol. Usza 
Ignocy Borowski   

  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Wileńskiej 25 m. 10, zgodnie z 
art, 1030 UPC, podaje do wiadomości pub- 
licznej, że w dniu 15 kwietnia 1931 r. od 
godz. 10-ej rano. w majątku „Ponary“ koło 
Wilna odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 
żącego do Sergjusza Pantiuszkina majątku 
ruchomego, składającego się z żywego in- 
wentarza, oszacowanego na sumę 3000 zł. 
na zaspokojenie pretensji Janiny Falewicz - 
Niewodniczańskiej, w sumie 5 tys. zł. z pro- 

„ centami i kosztami, 
Komornik Sądowy (—) J. Mościcki. 

  

  

Poszukuję Francuzka 
posady rządcy p trzebna 0 zaraz 

Posia- do dwojg: dzieci 3 i 7 
dam długoletnią prak- lat na stałe. Zgłaszać 
tykę i najlersze świa-od 2—4, Zygmuntow- 

Poczta Nie- ska 24 m i. | 

Rządca 
—- rOlny, poszukuje po- 

Kucharka sady, żonaty, bezdziet- 
ny w starszym wieku, 

wiejskie po zukuje po- przychodząca z do' re= Z wiel: letną praktyką 
sady w majątku. Ołerty mi šwiade:twami po- posiada 

kierować do szukuje posady. 
świade twa. 

Mej- Adres: m. Święciany 
ul. Łyntupska Nr. 8 

—- М. В. 

EEST TEATRAS 

umrzesz, niż gdybyś miał popełnić no 
we zbrodnie! 

Lola podniosła z ziemi duży drąg, 
i jak szalona zaczęła nim bić po pal- 
cach wiszącego na rękach kuzyna. 
jęki Pareiry odbijały się echem po ca- 
łej jaskini. Ale puścił brzeg granitowej 
płyty dopiero wtedy, gdy uderzenia 
Loli rozmiażdżyły mu stawy palców. 

Z przeraźliwym krzykiem spadł na 
wijące się cielska gadów. Uwolniona 
od ciężaru płyta zamknęła się znowu, 
i płyty w podłodze zasunęły się, po- 
ruszone przez jakiś tajemniczy mecha 

nizm. Czerwone plamy krwi. pozosta- 

ły, jako jedyny ślad šwietokradztwa, 
które zostało w tak straszny sposób 
ukarane. 

Gdy w pół godziny później do ja- 
skini weszła Tommy, Ralf Veston i Tra 

vers, znaleźli zemdloną Lolę, leżącą 
na zimnych płytach. 

Nie było śladu obecności Pareiry. 
Ze zdziwieniem ujrzeli sterczące w 0- 
czodołach węża kryształowe amulety i 

krwawe plamy na granitowej płycie. 
Nie można było zrozumieć, co się sta- 
ło. Zanieśli omdlałą dziewczynę do mo 
torówki i z trudnością ocucili ją- 

szagolska 42 m. 1. 

(D. C. N.) 
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