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Przeżywany obecnie okres ciężkie- 

go gospodarczego przesilenia uczy 

nas, że produkowanie ma o tyle rację 
bytu o ile wyprodukowane przez nas 

wytwory znajdą odpowiedni popyt. Do 

tychczas regułę tę przestrzegała jedy- 

nie wytwórczość przemysłowa, rolnic- 

two naogół mało się troszczyło — ko- 

mu, po jakiej cenie i jaką ilość tych 
lub innych wytworów swoich warsz- 

tatów sprzeda. — Niezorganizowanie 
rołników, producentów wytworów ro- 

šlinnych i zwierzęcych utrudniało nie- 

pomiernie nietylkoże organizację same 
go zbytu, lecz nawet wywalczenie bar- 

, dziej sprzyjających ogólnych  warun- 

/ ków, mogących zapewnić poszczegól- 

| nym działom produkcji rolniczej —pod 

stawowy czynnik, od którego zależy 

powodzenie każdej wytwórczości, a 
mianowicie — opłacalność. 

Ponieważ mam mówić o lnie, zanim 

wypowiem się za uprawą lnu, chcę 

zgodnie z podniesioną na wstępie za- 

sadą, omówić obecne warunki zbytu 

produktów lniarstwa, jak również jakie 

w stosunku do tej rośliny istnieją mo- 

żliwości i w jaki sposób te możliwoś- 
w lnu mogą być wyzyskane przez role 

nictwo w walce z przeżywanym kryzy 

sem. 
| Jest rzeczą znaną, że kraj nasz, 

aczkolwiek bogaty we wszelkie niemal 
surowce, potrzebne do spożycia i wy- 

twórczości przemysłowej, importuje 

corocznie na olbrzymie sumy przede- 

„„ Wszystkiem surowce włókiennicze 
7 Speżywcze, a więc: bawełnę, jutę, weł 

nę, futra, tłuszcze roślmne i zwierżę- 

ce, ryż i td. 3 
Jednych tylko surowców włókien- 

niczych roślinnych za ostatnie 6 lat 

sprowadziliśmy na 1 miljard 698 mil- 

jonów. — Zważywszy że po za tem 

kraj nasz importuje około 20.000 tonn 

rocznie nasienia lnianego z Argentyny, 

(w r. 1928 — 29 — 25.000 tonn), wi- 

dzimy, że przed uprawą Inu otwierają 

się olbrzymie perspektywy i możliwo- 

Ści, gdyż włókno lniane znane jest ze 
swej mocy į uniwersalności i, aczkol-- 

wiek ceny wyrobów lnianych są droż- 

sze od bawełnianych, różnica w cenie 

połega na droższym przerobie na przę 
dzę surowca lnianego w porównaniu z 
bawełną, przedewszystkiem dlatego że 

len wymaga większej ilości robocizny. 
— Natomiast surowiec lniany wyso- 
kiej jakości obecnie kosztuje zaledwie 

Ę: minus 50 proc. surowca baweł- 
lanego, a niektóre jego gorsze gatun 

ki są tańsze od juty. 
Mimo tych walorów włókna Iniane 

go widzimy, że zużycie jego przez 

przemysł w naszym kraju jest minimal 
ne, a wobec załamania się naszego do 
tychczasowego eksportu, na skutek 

dumpingu sowieckiego, zbyt włókna 
lnianego jest niemal zatrzymany i rol- 

nicy posiadają zapasy z szeregu ubieg- 

łych lat. 
Cały szereg przyczyn złożył się na 

to, że w kraju naszym importującym 
, Corocznie surowców włókienniczych 

| roślinnych na circa 300 miljonów, len 
/ jedyna własna roślina włóknista, zo- 
|* stała zepchniętą do roli niepotrzebnego 

balastu, gdyż nawet eksport naszego 
włókna, który w ciągu szeregu lat da- 

„ wał do 200 miljonów rocznie krajowi, 

, — obecnie prawie zupełnie ustał. 
Wiemy, że nie ma na świecie nic 

Niezastąpionego. Szczególnie w dzie- 

dzinie surowców włókienniczych  Za- 
stępowanie jednych surowców drugie- 
mi ma niezwykle szerokie zastosowa- 

nie. Dosyć wspomnieć o wojennych 
atzach — bieliźnie z masy papiero 

W$j, ubraniach z pokrzywy i t.d. — 
Widzimy i w chwili obecnej, jak np. 
Ameryka, która była przed laty b. zna 
Cznym spożywcą przędzy i wyrobów 
lnianych, zmuszoną jest przechodzić 
na używanie wyrobów bawełnianych, 

„Wobec wprowadzenia bardzo wysokie- 

90 cła na len, które pod naciskiem plan 
tatorów bawełny wprowadziły Stany 

Zjednoczone. 
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niezamówionych nie zwraca. Administra- 

oski o zwołaniu nadzwy- 
czajnej sesji Sejmu 

WARSZAWA. 13-IV (tel. wł. „Słowa”). Krążą pogłoski, że w dniu 17 
kwietnia zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Sejmu, na której ma być roz- 

patrywana sprawa miljardowej pożyczki francuskiej na wykończenie magi- 

strali węglowej Górny — Śląsk — Gdynia. Sesja potrwać ma dwa dni. 

Wyniki wyborów w Hiszpanii 
Wybory w całym kraju zakończyty się zupełną klęską rządu. Koalicja republikań 

sko-socjalistyczna zwyciężyła w wyborach 

lecz również na całej prowincji. 
nietylko w rmuiastach większych i w stolicy, 

OŚWIADCZENIE HR. ROMANONESA 
MADRYT. PAT. Hrabia Romanones w rozmowie z przedstawicielami 

agencji Havasa oświadczył, że rezultaty wyborów są dla rządu tak katastro- 
łalne, że nie mogą być gorsze, poczem dodał, że według posiadanych przez 
niego informacyj, posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedziane na wtorek, 
odbędzie się już w poniedziałek. Jakiekolwiek byłyby decyzje, które poweź- 
mie rząd — mówił Romanones — w każdym razie będą one miały kolosalne 
znaczenie. 

Redukcja płac urzędniczych w Austrii 
WIEDEŃ. PAT. — Rząd austryacki planuje, jak donosi „Sonn und Mon- 

tag ztg. * redukcię płac urzędniczych. Między innemi ma być skreślony 
60 proc. dodatek do pensji, dotychczas wypłacany w czerwcu i grudniu. Po- 
nadto funkcjinarjusze państwowi będą ponosili również i koszty ubezpieczeń 
społecznych. 
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Rząd brytyįski domaga sie 
WNIESIENIA SPRAWY AUSTRJACKO-NIEMIECKIEJ NA WOKANDĘ 

LIGI NARODÓW 
GENEWA. PAT. — Do sekeretarjatu generalnego Ligi Narodów wpły 

nęło pismo od rządu brytyjskiego, w Którem rząd. brytyjski domaga się 
wniesienia sprawy austrjacko-niemieckiej umowy celnej na porządek dzien- 
ny majowej sesji Rady. 
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BIENIAKONIE — t'uict Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — 

    

DĄBROWICA (Poles. 
DUKSZTY — Bufet Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zam:i 
GRODNO — Ksiegarnia T-w4 „Ruch“. 

  

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Sina 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy -- S. Zwier 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

2 ZA KORDONÓW 
NUNCJUSZ APOSTOLSKI WRÓCIŁ 

DO KOWNA 

KOWNO. PAT. W dniu 13 b. m. 
powrócił do Kowna nuncjusz apostol- 
ski Bartoloni. 

POSEŁ LITEWSKI W MOSKWIE 
PODAŁ SIĘ DO DYMISJI 
KOWNO PAT. Dotychczasowy po- 

seł litewski w Moskwie  Bałtruszajtis, 
który urząd swój pełnił od chwili uzna 
nia niepodległości Litwy przez Rosję 
sowiecką, podał się do dymisji. — W 
najbliższych dniach sprawa tej dymisji 
będzie definitywnie rozstrzygnięta. 

WYROK NA WILKICKASA ZOSTAŁ 
JUŻ WYKONANY. 

KOWNO. PAT. Prezydent Smeto- 
na odrzucił podanie Wilkickasa o uła- 
skawienie, wobec czego w dniu 13 b. 
m. wyrok Śmierci został wykonany. 

  

POSIEDZENIE KOMITETU EKONO- 

MICZNEGO MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — W ponie- 
działek 13 b. m. odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. premjera Sławka po- 
siedzenie komitetu ekonomicznego mi- 
nistrów. Obrady poświęcone były spra 
wie ochrony celnej na tłuszcze roślin- 
ne. W wyniku obrad zapadła uchwała 
co do podwyższenia całego. szeregu 
stawek celnych na nasiona oleiste i in- 
ne surowce, służące do wyrobu tłu- 
szęzów roślinnych. 

  

raty 0 zamach na poselstwo sowieckie W Warszawie 
Polański skazany na 10 lat ciężkiego więzienia 
WARSZAWA. PAT. — W czwar- 

tym dniu procesu Jana Polańskiego, 
zabrał głos prokurator Nisenzon, któ- 
ry wygłosił półtoragodzinne przemó- 
wienie, podkreślając na wstępie, że 
zamach na poselstwo sowieckie w 

Warszawie był czynem, godzącym w 
interesy państwa polskiego, jako pań- 
stwa, które daje przedstawicielstwu 
Z.$.S.R. gościnę. To też gdy ujawnio- 
no przyrząd wybuchowy, władze bez- 
pieczeństwa rozwinęły całą swą ener- 
gię, aby sprawcę zamachu schwytać. 

Prokurator, powołując się na wy- 
niki ekspertyzy pirotechnicznej, zbija 
twierdzenie Polańskiego, że motywem 
jego czynu miała być chęć demonstra- 
cji przeciwko regimowi sowieckiemu. 
Przeciwnie — twierdzi prokurator — 
wszystko przemawia za tem, że za- 
mach był rzeczywisty. Tezie Polań- 
skiego wierzyć nie można, gdyż ze- 
znania jego są pełne sprzeczności. Po- 
lański oświadczył, że jako chrześcija- 
nin nie chciał nic złego zrobić, a tylko 
zaprotestować przeciwko metodom 
bolszewickim. Przechodząc do charak- 
terystyki oskarżonego, prokurator 
wskazuje, że Polański zionął nienawi- 
ścią do komunistów; 'okazał się rów- 

    

Również w Anglji widzimy zasad- 
niczy zwrot do protegowania wyro- 

bów bawełnianych i jutowych, jakkol- 
wiek użycie wyrobów Inianych przez 

Anglję, a w szczególności przez Angiel 

skie Kolonje i Dominja, było przedtem 
bardzo znaczne. Polityka kolonjalna 
Anglji, zmusiła ją do popierania wy- 
*wórczości rolniczej kolonij, nawet z 

wyraźną szkodą niezwykle rozbudowa 
nego przędzalniczego przemysłu Iniar- 
skiego w Irlandji i Anglji, który w o- 

statnich latach prowadzi żywot suchot 
niczy (30 proc. fabryk jest w ruchu i 

to nie wszystkie dnie w tygodniu). 

Nasz przen:vsł włókienniczy, prze- 
ważnie założony przed wojną, został 

nastawiony na surowce importowa- 

ne, gdyż nawet, nie mówiąc o tem, że 

pracuje prawie wyłącznie na bawełnie 
i jucie, wełny krajowej zużywa  nie- 
znaczne ilości, wprowadzając rok rocz 

nie na kilkaset miljonów złotych weł- 

ny z Australji. 

Nasz przemysł przędzalniczo - tkac 
ki, jest chroniony wysokiemi stawkami 

celnemi, kraj cały duże ponosi w zwią 
zku z tem świadczenia, a w rezultacie 

pracuje on prawie wyłącznie na surow 

cach kolonjalnych, ugruntowując potę 

nież wrogiem Polaków, o czem świad- 
czy list jego, napisany do prezesa rady 

ministrów Jugosławji. Wszak te uczu- 
cia nienawiści — mówił prokurator — 
nie licują z uczuciami chrześcijańskie- 
mi. Prokurator oświadcza, że celem 
czynu Polańskiego, było uszkodzenie 
gmachu poselstwa sowieckiego, a w 
stępstwie dokonanie zabójstwa na oso 
bach tam się znajdujących, które pod- 
legają prawu eksterytorjalności. Koń- 
cząc, prokurator Nisenzon popiera 
oskarżenie zawarte w akcie oskarżenia 
i domaga się surowej kary. 

Obrońca Zygmunt Hofmokl-Ostrow 
ski oświadcza, że jedyną tezą słuszną, 
dlaczego Polański dokonał tego czy 
nu, jest teza oskarżonego, mianowicie 
chęć demonstracji. Był to zamach uro- 
jony. Czyn Polańskiego był, zdaniem 
obrońcy czynem fanatyka, a dokonał 
go, wiedząc zgóry, że nie może on 
mieć złych skutków. Dlatego też unie- 
szkodliwił przyrząd wybuchowy. W 
konkluzji obrońca domaga się unie- 
winnienia oskarżonego. 

W dalszym ciągu rozprawy zabrał 
głos drugi obrońca, mecenas Hofmokl- 
Ostrowski junjor, prosząc sąd o uwol- 
nienie oskarżonego ze względu na to, 

gę gospodarczą krajów, które od nas 

nic, lub prawie nic nie kupują. 
Wspomniałem przed chwilą, że nie- 

ma w chwili obecnej surowców, któ- 

re nie można byłoby zastąpić innemi, 

tembardziej można zastąpić bawełnę i 

jutę Inem, a także i konopiami, których 

uprawa może być zwiększona i ule- 

pszona. 
Widzimy, jak na wsi, szczególnie 

w okresie kryzysu zwiększa się zuży 

cie domowych tkanin lnianych, ten 

zdrowy ruch drobnego rolnika, o któ 

rym mówimy, że łatwiej może prze- 

trwać kryzys, winien być drogowska- 
zem i dla szeregu sfer rolniczych dot-, 

kniętych kryzysem. 

Produkcja włókna lnianego w na- 
szym kraju wynosi około 50.000 tonn, 

którą to ilość zbieramy z obsiewu Inu 

wynoszącego rocznie od 110 — 120 

hs. Zuzycie włókna Inianego przez kra 

jowe przędzalnie było i jest minimai- 
ne, bo wynosi rocznie około 2000 
tonn, gdyż wogóle w porównaniu z 
innemi krajami prawie nie posiadamy 
przemysłu przędzalniczo - Iniarskiego, 
>owiem mamy zaledwie 16.000 wrze- 
cion, ażeby przerobić cały nasz len, 
musielibyśmy mieć paręset tysięcy. 
Dotychczas to znaczy do roku 1930 

że zamach był fikcyjny, a oskarżone- 
mu chodziło o zaprotestowanie prze- 
ciwko metodom bolszewickim. Nastę- 
puje replika prokuratora, w której do- 
maga się surowego wymiaru kary ze 
względu na to, że oskarżony Polański 
czynem swoim chciał wywołać konflikt 
między Polską a Sowietami, a dowo- 
dy, posiadane przez sąd wskazują na 
to, że Polański miał zamiar dokonać 
zamachu na gmach poselstwa sowiec- 
kiego. 

Po krótkiem przemówieniu mece- 
nasa Hofmokla-Ostrowskiego seniora, 
który powtórnie wnosi o uniewinnie- 
nie oskarżonego, przemawiał Polański, 
prosząc sąd o uniewinnienie go ze 
względu na to, że nie miał on zamiaru 
dokonać zamachu, a chodziło mu o za- 
manifestowanie swej nienawiści do 
bolszewików. 

WYROK 
Sąd udaje się na naradę, po której 

wyniósł wyrok, na mocy którego Po- 
lański został skazany na 10 lat cięż- 
kiego więzienia, oraz 600 złotych opłat 
sądowych za usiłowanie dokonania za- 
machu na gmach poselstwa sowieckie- 
go w Warszawie. 

ex sportowaliśmy około 16.00 tonn wtó 

kna lnianego zagranicę — pozostałe 

2'3 włókna lnianego, przerabiało wie- 

le setek tysięcy wrzecion ręcznych w 

gospodarstwach wiejskich į chatkach 

—— (stanowi to około 30.000 tonn włó 

kna). 

Wobec kryzysu i trudności zbyżu, 
przerób chałupniczy zwiększa się, a 

w związku z tem zmniejsza się spoży- 

cie tkanin bawełnianych fabrycznych. 

— Ten moment winien być drogowska 

zem nietylko dla*rolnika, ale i dla prze 

mysłowca i dla czynników decyduią- 

cych w polityce gospodarczej nasze- 

go kraju. 
Że rolnik, producent lnu przejdzie 

na wyroby lniane u siebie wykonywa- 

ne, tego mało, to nie rozwiąże kryzy- 
su i nie skieruje produkcji rolniczej we 
właściwym kierunku. — jedynie sze- 
roko zakrojone spożycie wyrobów Inia 

nych przez społeczeństwo, a przede- 

wszystkie te instytucje, które pracują 

dla rolnictwa, jak cukrownictwo, prze- 

mysły nawozowe, a także i instytucje 

państwowe i samorządowe, — może 

zapewnić zbyt włókna, które rolnik o- 

becnie produkuje, a którego produkcję 

może i powinien parokrotnie zwiek- 

szyć. 

Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
księgarnia K. Malinowskiego. 

— W, Włodzimierow. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

NOWOGRÓDEK — hiu-* 
N. ŚWIĘCIANY — Ksi 
OSZMIANA — Księga! 

| PiNSK — Księgarnia Polska 

| NIESWIEŻ —- ul. 

POSTAWY — Księgarnia 

   
   

  

   

R zową — Księgarnia jažwiūskiego. 
у . Atichalskiego. 

wa „Ruch“. 
aucz. 

Poiskiej Macierzy Szkołnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 15. 

   

  

    
   

        
    

  

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 

Wniosek 0 zwołanie 
Reichstagu odrzucony 

Niemieccy nacjonaliści,  hacke:- 
kreuzlerzy i komuniści po niedawnem 
odroczeniu parlamentu rozpętalį walk; 
domagając się ponownego zwołania 
Reichstagu. W tym celu stronnic'wa 
te wniosły do klubu senjorów memor- 
jał, domagający się zwołania parlamen 
tu. Żądanie tych stronnictw ma tem - 
większe znaczenie, że pod koniec u- 
biegł. m. prezyd. Hindenburg wydał de 
kret, ograniczający swobody konstytu 
cyjne, który uniemożliwia, tak prawi- 
cy, jak i lewicy jakąkolwiek iziałal- 
ność agitacyjno - polityczną i wystą- 
pienia przeciwko dzisiejszemu rządo- 
wi. 

Wspomniany wniosek rozpatrywa- 
ny był na posiedzeniu klubu senjorów, 
na którem wnioskodawcy stoczyli kil- 
kogodzinną walkę o swe żądanie. Ha- 
ckenkreu zlerzy, niemieccy nacionali- 
ści i komuniści oświadczyli je łnogłoś- 
nie, że sejm musi być natychmiast zwo 
łany, ponieważ wniosek podpisany zo 
stał przez jedną. trzecią postow, tak, 
jak to przewidziane jest w ustawie 
Na posiedzeniu tem stronnictwa rady- 
kalne ostro krytykowały ostatnie roz- 
porządzenia wyjątkowe prezydenta о- 
raz postępowanie rządu i Hindenbur- 
ga. Partje, stojące po stronie rządu 
Brueninga, dowodziły, że postanowie- 
nia o akcji podpisowej są ważne |с- 
dynie wówczas, jeżeli plenarae роз!е- 
dzenia parlamentu zostały zamknięte. 
Jeżeli jednak wyraźnie chodzi o cd- 
roczenie sejmu, jak to jest w tym 
wypadku, postanowienia nie obowiazi: 
ją. Partje rządowe i socjalni de'nokra 
ci nie rozstrzygnęłyby sporu,gdyby po 
stronie gabinetu Brueninga nie stanęła 
umiarkowana — рагЧа gospodarcza, 
Landvolk i chrześcijańscy socjaliści. 
Rozstrzygnięcie klubu senjorów przyję 
to tak na lewicy, jak i na prawicy z 
wielkiem oburzeniem. 

Uchwała ta ma bardzo wielkie zna 
czenie polityczne, bowiem praktycznie 
zadecydowała o położeniu rządu. Nale 
ży się więc spodziewać, że Rejchstag 
odroczony zostanie do 13 październi- 
ka i zwołany byłby prawdopodobnie 
tylko wtedy, gdyby w wewnętrzno - 
politycznem życiu rozegrały się jakies 
nieprzewidywane wypadki. Wszelka 
działalność polityczna ześrodkowana 
będzie obecnie w komisjach parlamen 
tarnych, gdzie rozprawy są spokojniej 
sze i dla rządu dogodniejsze. Również 
dla ministra spraw zagranicznych d-ra 
Curtiusa o wiele wygodniej będzie w 
komisji referować 0 majowych obra- 
dach Ligi Narodów, aniżeli przed ple- 
num parlamentu, gdzie radykali na pra 
wicy ij lewicy są zawsze dla rządu nie- 
bezpieczni. 

PAN PREZYDENT RZPLITEJ WRó- 
CIŁ ZE SPAŁY 

WARSZAWA. PAT. W dniu 13 b. 
m. o godzinie 11 min. 20 przed połud- 
niem powrócił ze Spały Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. 

PODZIĘKOWANIE ZA ŻYCZENIA 
WIELKANOCNE 

WARSZAWA. PAT. — Sekreta- 
rjat osobisty p. Marszałka Piłsudskie- 
go, z polecenia p. Marszałka, uprzej- 
mie dziękuje wszystkim, którzy nade- 
słali życzenia wielkanocne. 

  

Uprawa lnu nie jest pracą lekką, 

jest to kultura wymagająca dużej iloś- 
ci pracy i właśnie w tej chłanności pia 

cy tkwi znaczenie Inu. 

Przed rzuceniem hasła „Siejcie łen* 

jeżeli chcemy nuiknąć nowych zawo- 

dów, nowych niepowodzeń, musinzy 

najpierw upewnić się, że wyproduko- 

wane włókno znajdzie zbyt, musimy 
mieć pewność, że zostanie zwiększo- 

ne spożycie wyrobów lnianych w na- 
szym kraju, że zostaną wybudowane 

nowe przędzalnie do przędzenia Inu, 

któreby pozwoliły na stopniowe przej 

ście do używania wyrobów z własne- 
go Inu zamiast juty i bawełny, co jest 

dla naszego kraju tak koniecznem, jak 

niezbędnem jest przejście ze spoży- 
cia importowanych tłuszczów na zdro- 
wsze tłuszcze krajowe. 

Uprawa Inu, jako rośliny o podwój- 
nem użytkowaniu włókienno-ołeistem, 

ma szczególne znaczenie wobec impor 

tu nasion lnu z Laplaty i pod tym 

względem uprawa Inu może być je- 
szcze zwiększoną o kilkanaście tysię- 

cy ha. 

Podnosi to walor Inu, jako rośliny 

przemysłowej, niezastąpionej, gdyż 

oleju lnianego żaden inny ńie zastąpi. 

— Rozumiejąc doniosłość uprawy Inu, 

gr. W numerach świątecznych т i O ‹ 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc Pa S nie przyjmuje żastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. fzrasiejski. AŻ 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 21, F. juczowska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

OECD o K WIIYPORAIONKE NE ZORSEEREWSKA 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

  

   

wszakże, rozumując gospodarczo, roł- 

nictwo nasze namawiać do rozszerz=- 

nia tej uprawy nie będzie można, za- 

nim nie zostanie znaleziony zbyt na to 
włókno, które obecnie produkujemy.— 

Tu są konieczne zarządzenia państwo- 

we, — ochrona celna przed przywo- 
zem roślin oleistych i syrowców włó- 

kienniczych. 7 

Cła na importowane kolonjalne i 

sowieckie surowce włókiennicze są ko 

nieczne, celem zniesienia przywilejów 
rolników kolonjalnych, posiadających 

i ziemie żyźniejsze i słońce gorętsze i 

robociznę tańszą. 

Następnym warunkiem  powodze- 

nia hasła „Siejmy len", — jest natych- 

miastowa chociażby częściowa prze- 

budowa naszego przemysłu  przędzal- 

niczego w kierunku używalności włók- 
na lnianego zamiast bawełny i juty. 

Czwartym warunkiem jest zapew- 

nienie zbytu na wyroby lniane we 

wszystkich tych instytucjach Państwo- 

wych i samorządowych, które oparte 

są o podatki, względnie inne świadcze- 

nia obywateli całego kraju. Zapotrze- 

bowanie tych instytucyj w imię gospo- 

darczej równowagi i zgodnie z zasą- 

dą sprawiedliwości, powinno być po- 

krywane przedewszystkiem przez fa- 
brykaty krajowe z surowca krajowego, 

a więc jeżeli chodzi o roślinne surow- 

ce włókniste, musi być zapewnione 
dla krajowego lnu i konopi jeżeli nie 

całkowita wyłączność, to w każdym ra 

zie pierwszeństwo. 

Piątym warunkiem rozszerzenia 

uprawy lnu, jest spożywanie wyrobów 

lnianych przez całe społeczeństwo, a 

rolników w najszerszem znaczeniu te- 

go słowa — w pierwszym rzędzie. — 

Wszystko, to co rolnik produkuje, 

względnie zakupuje dla swojej produk 
cji, musimy opakowywać i żądać opa- 

kowania lnianego. Gdy włókno lniane 
było bardzo drogie i znajdowało zbyt 

zagranicą, nie było to racjonalnem, 

lecz skoro cena surowca Inianego nie- 

mal zrównała się z ceną juty, a zbytu 

niema, powrót do worków Inianych, do 

płacht Inianych i sznurów konopnych 

jest w interesie zarówno poszczegól- - 

nego rolnika, jak i rolnictwa całego 

kraju. 
Po omówieniu tych podstawowych 

warunków, od których wypełnienia za 

leży możność rozszerzenia w naszym 

kraju tej tak ważnej uprawy, jedynej 

naszej rośliny włókienniczej, przecho- 

dzimy na zakończenie do krótkiej cha- 

rakterystyki Inu, jako rośliny upraw- 

nej. 
U nas len jest uprawiany na włók- 

no i na nasiona. Spotykane w innych 

krajach sposoby kultury Inu wyłącznie 

na nasiona, lub wyłącznie na włókno, 

u nas nie są stosowane. Podwójny cha 
rakter używania Inu, gwarantuje rol- 

nikowi maksymum pewności, zarówno 

co do plonu, tak i co do rentowności: 

Sposób ten, zanim nie zostaną u 

nas wybudowane i doświadczalnie wy- 

próbowane specjalne odmiany wyłącz= 

nie nasienne, lub wyłącznie włókniste, 

należy uważać i z punktu widzenia go- 

spodarki ogólno-państwowej za naj- 

lepszy, tembardziej, że przez zmiany 
ilości wysiewu, nawożenia i t. d. mo- 

żemy zwiększać u danej odmiany, lub 

rasy bądź plenność nasienną, bądź też 

włóknistą. Użytkowanie wyłącznie 

włókienne ma na celu otrzymanie włók 

na b. wysokiej jakości, którego zapo- 

trzebowanie jest nader ograniczone. 

Główne zapotrzebowanie włókna 

dotyczy średnich gatunków, które się 

otrzymuje przy podwójnem użytkowa- 
niu. 

Lny produkowane u nas, jakkol- 
wiek w dziedzinie uprawy j przeróbki 
dużo dałyby się ulepszyć, dając włók- 

no odpowiednie do wyrobu tkanin od 

najgrubszych do średnich, czyli, że | 
wszystkie tkaniny szerszego użytku — 

możemy robić z naszego Inu. ) 

A więc należy siać len i ulepszać 
jego uprawę i przeróbkę, lecz nie na- 

leży zapominać, że sprawa zorganizo- 

wania spożycia włókna Inianego jest 

kluczem, który rozwiąże zagadnienie 
Iniarskie. dr. Janusz Jagmin. ° 
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OSTROŁĘKA 

— Pomnik bohaterów 1831 roku. 
$etna rocznica wielkiego wysiłku zbroj 
nego narodu polskiego zbudziła w 
„sercach obywateli odrodzonej Rzeczy- 
pospolitej uczucie głębokiej wdzięcz- 
ności dla bohaterów, walczących 
przed wiekiem o wolność Ojczyzny. 

Dowodem tej wdzięczności są uro 
czyste obchody, zorganizowane w li- 
stopadzie ub. r., wielka ilość publika- 
cyj naukowych i popularnych, a wresz 
cie zaprojektowany i już się budujący 
pomnik pod Ostrołęką. 

Bitwa pod Ostrołęką odegrała de- 
cydującą rolę w dziejach walk 1831 r. 
była momentem zwrotnym. 

Po tej bitwie rozpoczyna się upa- 

dek powstania... Jest to więc moment 
wysoce tragiczny, mający jednak bla- 
ski niezwykłego bohaterstwa. 

Takim wspaniałym fragmentem tej 
bitwy jest szaleńcza Szarża artylerji 
konnej pod wodzą józefa Bema, póź- 
niejszego bohatera walk 0 wolność 
Węgier. 

Nic też dziwnego, że grono osób 
zainicjowało postawienie pomnika - 
mauzoleum, dla uczczenia bohaterów, 
połegłych w krwawej bitwie. 

Wyłoniony komitet budowy pomni 
„ka ogłosił konkurs na projekt pomni- 

ka i pierwszą nagrodę przyznał art. - 
rzeźb. R. Zerychowi oraz arch. B. Zin- 
serlingowi, którzy opracowali repro- 
dukowany niżej projekt. 

  

W dn. 25 marca 1931 r. rozpoczę- 
to roboty żelazo - betonowe, kamieniar 
skie i bronzownicze przy budowie 
pomnika - mauzoleum. 

W maju bież. r., a mianowicie w 
dn. 23, 24, i 25 odbędzie się przenie- 
sienie prochów żołnierskich do kostni 
cy mauzoleum oraz dokona się odsło- 
nięcie pomnika. : 

Społeczeństwo miejscowe energicz 
' nie są przygotowuje do tych uroczysto 

ści, komitet zaś zwraca się do wszy- 
stkich ofiarnych obywateli z prośbą 
0 pewną materjalną pomoc, któraby u- 
łatwiła należyte zrealizowanie pięk- 
mego projektu. ^ 

Na apel komitetu budowy już się 
odezwały liczne osoby, nadsyłając nie 
raz bardzo poważne sumy. Na specjal 

ne zaznaczenie zasługują ofiary, nade- 
słane przez Polaków z Ameryki. 

Pierwszą ofiarą, w wysokości 50 
dolarów otrzymał komitet budowy 
pomnika z Detroit Mich. za pośredni- 
ctwem p. Stefana Gutowskiego oraz 
redaktora „Dziennika Polskiego" w 
Detroit — p. Antoniego Urbana. 

Osoby, pragnące przyczynić się do 
pięknego upamiętnienia bohaterskiego 
wysiłku naszych dziadów, walczących 
pod Ostrołęką, zechcą łaskawie prze- 
kazywać chociażby drobne sumy pod 
adresem komitetu budowy pomnika ku 
czci poległych bohaterów bitwy pod 
Ostrołęką w r. 1831 ——w Ostrołęce. 

Konto czekowe P.K.O. Nr. 1831 — 
łatwo spamiętać: przecież jest to rok 
wojny polsko - rosyjskiej. 

  

SŁONIM 
-- Apel do Kuratorjum Okręgu Szkolne 

_ go w Wilnie. Słonimskie gimnazjum państwo 
we nie ma szczęścia do polonistów. W u- 
biegtym roku szkolnym ówczesny profesor 
polonista często wracał do domu pod opie 
%ą swoich uczni, gdyż z nadmiaru spożyte- 
go alkoholu nie mógł nawet znaleźć swego 
„mieszkania. Społeczeństwo miejscowe  spo- 
dziewało się, że Kuratorium na bieżący rok 
szkolny przyśie odpowiednią siłę pedagogicz 
ną na tak ważne stanowisko, jakiem jest 
6zuczyciel języka polskiego w gimnazjum 
państwowem. 

Tymczasem i w tym roku spotkał sło- 
almian nieoczekiwany zawód. Przyjechała 
wprawdzie nowa nauczycielka (nazwiska jej 
ze wzgłędów li tylko kutruazyjnych nie wy 
mieniamy), która miast nauczania młodzie- 
ży języka polskiego i pogłębiania jej wiedzy 
w tym kierunku, zamieniła lekcje na go- 
dzinki dyskusyjne na przeróżne tematy, jak: 
o moralności, masonerji, — której jest 
zwolenniczką — o religji, postępie i t. p. 
Słowem, na wszystko, co najmniej ma 
zwiazku z nauką języka i literatury polskiej. 

Oczywiście, dyskusje takie, obfitujące w 
momenty o silnem napięciu wcale niepedago 
gicznem, spowodowały reakcję rodziców w 
dyrekcji gimnazjum, lecz, p. dyrektor nie 
wiele pomógł, aczkolwiek ze swej strony 
energicznie przeciwdziałał przeciwko podob 
nemu „nauczaniu, Tem nie mniej jednak 
połonistka i nadal „naucza”, 

Ostatnio rozeszła się wieść, że wspomnia 
na polonistka na przyszły rok zostanie zmie 
niona Istotnie, byłoby to może najlepsze 
rozwiazanie sytuacji, Przy tej okazji jednak 
„pragnelibvšmy zwrócić uwagę Kuratorium, 
na konieczność specjalnego zainteresowania 
sie obsadą stanowiska nauczyciela j „ezyka 
polskiego w tutejszem gimnazjum, które od 
szeregu lat szwankuje.. 

— Otwarcie Urzędu Pocztowego mr. 2 

w Stonimie. lak już donosiliśmy, że z dn. 

£0 bm. na dworcu kolejowym w Słonimie 

został uruchomiony urząd pocztowy | Sto- 

2. 
Urząd ten będzie czynny od godz. 8 do 

12 i 15 — 18 codziennie, w niedziele i świę 
ta od g. 9 do Il. . : 

Przy urzędzie zostanie jednocześnie ot- 
warta rozmównica telefoniczna, czynna pod= 
czas godzin urzędowania. ję 

Urząd będzie należał do t.zw. kategorji 
urzędów nadawczych, a więc załatwić tam 
można będzie sprawy w zakresie nadaw- 
czym, urzędem zaś doręczającym będzie i 
nadal Słonim 1. Należy jednak żywić nadzie 
ję, że w miarę rozwoju nowootwartego u- 
na: zostaną mu przekazane większe czyn 
ności. 

— Zawieszenie Oddziału Związku  Za- 
wodowego Robotników Przemysłu  Drzew- 
mego Oddział w Słonimie. W Słonimie zo- 
stała zawieszona działalność / miejscowego 

- Oddziału Związku Zawodowego Robotników 
Przemysłu Drzewnego, członkowie którego 

/miedzy innemi, urzadzili demonstracje bez- 
robotnych na posiedzeniu rady miejskiej i 
wynosili uchwały nieodpowiadające miejsco 
wym warunkom, a podyktowane z zew- 
qątrz. do 

— 2000 porcyj na Święta. W związku ze 
świętami Wielkiej Nocy, Komitet Obywatel- 
ski Pomocy Bezrobotnym w Słonimie wydał 
2000 porcvj świątecznych bezrobotnym i 
ubogiej ludności m. Słonima. Porcja składa- 
ła się z 3 jaj, ćwierć klg. cukru, ćwierć kl 
słoniny, pół kle. kiełbasy i 2 kal. mąki p 
mej — bezpłatnie. Akcja Komitetu Obywa- 
telskiego spotkała się z ogólnem uznaniem 

mieszkańców miasta 
— Kilka słów o poczcie i telefonie sło- 

- nimskim. Miejscowy urzad pocztowo - tele- 
" graficzny sprawujący ciężką i odpowiedzial- 

па pracę na gruncie słonimskim wywiązuje 
się z niej należycie 

Urząd pocztowy posiada dobrze wyro- 
hiony personel, sprawnie i szybko obsługu- 

__ jący licznych interesantów Są jednakże po:       
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dzielone zdania co do sposobu przyjmowania 
i wydawania przekazów i wszelkich opera- 
cyj gotówkowych, sądzimy jednakże, że prak 
tykowany na poczcie słonimskiej sposób za- 
łatwiania spraw pieniężnych ma swoje głęb 
sze podłoże i uzasadnienie. ь 

Sieč telefoniczna do niedawna wykazują 
ca cały szereg braków z każdym dniem ma 
ich mniej. Zmałała również znacznie induk 
cja tak trudna do zwalczania, wprawdzie 
jest ona nieznaczna i teraz, sądzić jednak 
należy, że przy dałszej intensywnej — рга- 
cy czynników technicznych stan sieci tełe- 
fonicznej nie będzie nastręczał zastrzeżeń. 

Przy tej sposobności nie podobna omi- 
mać milczeniem sprawności słonimskiej cen 
trali tełefonicznej, której wyjątkowo ciężką 
służbę dziełnie wykonywują pp. tełefonistki, 
unikając jakichkolwiek zażaleń lub skarg, 
(normalnych zresztą w tych wypadkach) ze 
strony interesantów. 

Wogóle trafny dobór. personelu, jego ru- 
tyna, szybkie załatwianie spraw nader 
grzeczne obejście się obsługi urzędu i cen- 
trali z interesantami wysuwa pocztę słonim- 
ską na czoło miejscowych urzędów. 

DUBICZE 
— Sytuacja zaczyna się wyjaśniać, W 

N-rach 62 i 75 „Stowa“ w art. p. t. „Nie 
dobrze się dzieje" poruszono sprawę nau- 
czania religii w szkołach powszechnych w 
wioskach: R... i Dubiczach. Jako nauczyciel 
ucieszyłem się, że społeczeństwo zaczyna 
zwracać baczną uwagę na pracę szkół po- 
wszechnych. jest to pierwszy krok do tak 
bardzo pożądanej współpracy domu ze szko 
łą, jest dowód, że rodzice należycie doce- 
niają wychowanie religijne dzieci. 

Jest jednak pewne „ale“. Nie poruszę 
kwestji, tyczącej się wioski R.... Odpowie na 
to ktoś bezpośrednio zainteresowany. Zaj- 
mę się tylko sprawą, która mnie dotyczy. 
Prawdą jest, że mamy na miejscu ks. pro- 
boszcza i nauczyciela katolika; prawdą też 
jest, že w szkole bardzo mało uczą się 
dzieci religii. Ale autorka wspomnianego 
artykułu. nie uwzględniła przyczyn, które 
wytworzyły taki stan rzeczy, chociaż zna je 
doskonale. Prowadzenie nauki religji jest po 
wierzone ks. proboszczowi. Ksiądz nie speł 
nia swych obowiązków dlatego, że jako 
człowiek stary i niezdrowy, albo choruje, 
albo ma rozmaite zajęcia, związane z pra- 
cą duszpasterską. Zrozumiałe więc jest, że 
do szkoły przychodzić nie może. 

Czy nauczyciel umie, czy nie umie nau- 
czać religii, nie będę się tłumaczył, gdyż 
to jest moją osobista sprawa. Powiem tylko 
szanownej autorce, dlaczego nie zastępuję 
księdza. Władze duchowne połeciły ks. 
proboszczowi naukę religji, wobec tego ja 
nie mam prawa i obowiązku nauczać wspom 
nianego przedmiotu, gdyż nie posiadam mi- 
sii kanonicznej. A co do całokształtu nauki, 
chyba autorka nie zrobi mi zarzutu, że jest 

iinym? lic 

  

   

    

ži x po- 
i kto inny. Autorka skierowała WA skat 

gę pod myłnym adresem. Trzeba było zwró 
Cić do władz duchownych, które przez 
nakladanie obowiązków ponad siły człowie 
ka sa bezpośrednia przyczyną wytworzonej 

sytuacji. Jan Malinowski, - 
E ELITE SIT TIPO 

Walerjan Charkiewicz 
Tmlerzch Unii Kościelnej na Litwie 
! Blałorusi—szkice historyczne zł.6— | 
Plaryd Jankowski (John of Dycafo) — 

Życie i twórczość +; Zł. 19.— 
Bez steru i busoli (Sylwetka 

   
x prof. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumn»tu Pa. 
® plesklego w Wilnle . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice „0.50 
į Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolefarzy  . „ 030 

nienie wyjazdu przemysłowców polskich 
do Rosi Sowieckiej 

WARSZAWA. 13-IV (tel. wł. „Słowa”*). Dziś rano miała „wyjechać 
wycieczka przemysłowców polskich z prezesem Wierzbickim na czele do 
Rosji Sowieckiej. W ostatniej chwili jednak zaszedł incydent, który mógł 
doprowadzić do zaniechania wogóle wycieczki, ale który zakończył się od- 
roczeniem jej wyjazdu. 

Dzisiejsza prasa warszawska przyniosła mianowicie wiadomość, po- 
chodzącą z Rygi i głoszącą, że Komisarjat dla handlu zagranicznego zamie- 
Ścił w prasie sowieckiej komunikat, w którym twierdził, iż wskutek przedłu- 
żającego się kryzysu ekonomicznego grozi przemysłowi polskiemu zamar- 
cie o ile nie nastąpi wzmożenie stosunków gospodarczych z Rosją Sowiecką. 
Przyjazd przemysiowców polskich do Rosji, komunikat ten, wiązał właśnie 
z tem, rzekomem poszukiwaniem ratunku dla przemysłu polskiego. 

Kiedy dziś rano na dworcu zebrali się przemysłowcy polscy, jadący 
do Rosji dostarczeno egzemplarze pism zawierających ten komunikat. Prze- 
mysłowcy po krótkiej naradzie uznali, że wobec takiego szczególnego spo- 
sobu powitania ich, nie mogą jechać do Rosji. Delegacja . przemysłowców 
wysiadła z pociągi moskiewskiego i opuściła dworzec. 
` W poselstwie sowieckiem w Warszawie przyjęto fakt zaniechania wy- 
jazdu przez delegację polską z wielkiem niezadowoleniem i zwrócono się 
do Moskwy po wyjaśnienia. 

Po południu poselstwo sowieckie ogłosiło komunikat, który stwierdza 
po porozumieniu z Moskwą, że komisarjat dla handlu zagranicznego żadne- 
go komunikatu nie ogłaszał, a wiadomość zanotowana przez prasę polską 
wzięta była z prowincjonalnego pisma w Mińsku p. t. „Orka* i nie odzwier- 
ciądla stanowiska rządu sowieckiego w tej sprawie. 

Przemysłowcy polscy uznali wobec tego incydent za wyczerpany i wy- 
jadą do Rosji we wtorek, lub we środę. 

Zatarg rządu litewskiego z duchowieństwem 
BISKUPI NIE CHCĄ KOMPROMISU 

„__ KOWNO. PAT. — Na konierencji biskupów, która odbyła się w Kow- 
nie, postanowiono utrzymać dotychczasową taktykę w stosunku do rządu, 
przyczem uczestnicy konierencji wypowiedzieli się kategorycznie przeciwko 
kompromisowemiu załatwieniu koniliktu. 
jaja ygd ię. przypisują a polityczne wielkie znaczenie, wobec 

› 17 \ najbliższych dniach miały być rozpoczęte pertraktacje pomiędzy 
pizedstawicielatmi rządu a internuncjuszem Fałdutti. . : В: 

AWANTURY W OLICIE 

  

KOWNO. PAT. — W czasie nabożeństwa w Olicie ks. Pawłauskas roz 
począł wygłaszać kazanie antyrządowe, które zakończył na placu przed ko- 
Ściołem. Wśród zebranych rozległy się głosy protestu i okrzyki, a wkrótce 
potem wywiązała się bójka, którą musiała likwidować policja. 7 osób zosta- 
A ae: Dotkliwie pobito kilkanaście osób, w tej liczbie ks. Pa- 
włauskasa. 

Proces wampira z Diisseldorfu 
OSKARŻONY KURTEN SKŁADA ZEZNANIA. 

DUSSELDORF. PAT. — Od wczesnego rana miasto Diisseldort znajduje się pod wrażeniem procesu przeciwko masowemu mordercy t. zw. upiorowi  Diisseldoriu 
Piotrowi Kiirtenowi. Budynek, „w którym odbywa się rozprawa, otoczony został silnym 
kordonem, powstrzymując napór tłumi, oczekującego wiadomości z sali sądowej. 

O świcie Kiirten pod silną eskortą przewieziony został z więzienia do celi, znaj 
(dującej się obok sali rozpraw. Miejsca przeznaczone dla prasy zajęńi o godz. 6 kore- 
spondenci pism niemieckich i zagranicznych, dopuszczeni na rozprawę. Obecni są rów- 

30. miejsc. rzeczoznawcy, lekarze i kryminołodzy. Dla publiczności zarezerwowano tylko 
jejscu Ya, $ 
Rozprawę poniedziałkową wypełniło przesiuchiwanie oskarżonego, którego zezna 

nia cechuje niezwykły spokój. Kiirten opowiada o przejściach swej młodości. Ojciec jego 
nałogowy alkoholik katował żonę i dzieci i kilkakrotnie karany był za różne przestęp- 
stwa między innemi za kazirodstwo. Lata dziecinne oskarżony przeżył w atmosierze 
nędzy i upodlenia. Jako młody chłopiec czuł się wyrzucony poza nawias społeczeństwa 
a mając lat 8, uciekł z domu rodzicielskiego, żyjąc przez dłuższy czas z kradzieży. 

W 15-tym roku życia, po raz pierwszy za kradzież dostał się do więzienia, gdzie 
wszedł w bliższy kontakt z notorycznymi zbrodniarzami. Surowy rygor więzienny 
Kiirten odczuł niezwykle boleśnie. Wspomnienie tych przejść budziło w nim później 
pragnienie zemsty. r 

Kiirten przeszedł następnie do szczególowego omówienia swoich 9 dokonanych 
morderstw i 7 morderstw usiłowanych. Przyznaje on, że przy dokonywaniu tych mor- 
derstw kierował nim zawsze instynkt sadystyczny. Po tem oświadczeniu prokurator za- 
żądał wykluczenia jawności rozprawy: trybunał po naradzie, żądanie to odrzucił. Spokój 
i zimna krew, z jakiemi Kiirten omawiał szczegółowo przebieg swoich bestjalskich mor 
dów, wzbudza grozę wśród obecnych. 

Na wniosek obrońcy o godzinie 1 rozprawa została odroczona do dnia następnego. 

Parowiec „Wisła” uległ katastrofie 
KOPENHAGA PAT. Parowiec polski Wisła” zderzył się ubiegłej nocy 

w odległości 5 mil na południe od półwyspu Gjedser ze statkiem „Inwennu*. 
Statek ten, nie odniósłszy żadnych uszkodzeń, popłynął w dalszą drogę, na- 
tomiast „„Wisła”, mając podziurawiony bok, osiadła na mieliźnie. Załoga nie 
znajduje się w niebezpieczeństwie. Wysłano okręt ratowniczy z pomocą 
„Wišle“. 

  

  

„Echa krachu bankowego w Łodzi 
ŁÓDŹ. PAT. W dniu wczorajszym przybył do Łodzi dyrektor Hausmann 

z Londynu, przedstawiciel firm, zaangażowanych w upadłym Banku Handlo- 
wym w Łodzi. 

LETNIE WYCIECZKI MORSKIE 
W bieżącym sezonie letnim, odbędą się następujące wycieczki transatlantyckim okrę- 

tem „POLONJA“ 
PO MORZU BAŁTYCKIEM — od 1 do 10 czerwca. Bilety od 325 zł. 
Trasa — Ryga, Tallin, Hełsingtors, Stokholm, Visby. 
NA FIORDY NORWEGJI — od 18 lipca do 2 sierpnia. Bilety od 500 zł. _ 
Trasa — Kopenhaga, Bergen, Sognefiord, Moldefiord, Nordkap, Trondheim. 
PO MORZU PÓŁNOCNEM — od 6 do 17 sierpnia. Bilety od 375 zł. 
Trasa — Kopenhaga, Londyn, Rotterdam, Kanał Kiloński. 

PO ATLANTYKU Transalt. okrętem „KOŚCIUSZKO* —od 29 lipca do 26 sierpnia. 
Trasa — Gdynia, Halifax, New „York, Niagara. Bilety od 1975 zł. 
3 WYCIECZKI do Kopenkagi — transatl. okrętami „KOŚCIUSZKO* i „PUŁASKI* 
Bilety od 150 zł. х 
Odjazd 20 maja, 24 czerwica, i 16 września. 

Informacje i sprzedaż biletów w Biurze LINJI GDYNIA — AMERYKA w Warszawie, 
ul. Marszałkowska 116, w oddziałach prowincjonalnych, oraz w biurach „WAGONS- 

LITS COOK“, „ORBIS“, FRANCOPOL“ i POLTUR“. 
Paszporty i wizy zagraniczne, z wyjątkiem do Stanow Zjednoczonych A. P., zbedne. 

Samobójstwa w świetle statystyki 

  

      

4 protestantów, zwłaszcza 
j nych i kalwinistów, najmniej zaś u ka- 

m toli 

Zjawisko samobójstw stało się dziś 

. zjawiskiem powszechnem, obejmują- 

cem wszystkie ludy i kraje. Poza nie- 
licznemi naogół wyjątkami, nie jest to 
zjawisko o charakterze epidemicznym, 
związane jest natomiast dość silnie z 
warunkami geograficzno-klimatyczne- 
mi i wyznaniowemi. Statystyki, prze- 
prowadzone nie całemi krajami, lecz 
drobnemi ich prowincjami, wykazują 
słuszność tego twierdzenia. Jeśli brać 
pod uwagę wyznanie, największą ilość 
samobójstw skonstatować można u 

reformowa- 

tolików. Oczywiście, wielką rolę grają 
tu czynniki lokalne, jak wpływy socja- 
lizmu, wrodzony konserwatyzm, bio- 
rąc jednak pod uwagę n.p. statystykę 
krajów niemieckich, spostrzegamy, iż 
w okręgach o ludności przeważnie ka- 

ilość _ samobójstw _ wynosi    KIC    

1,25 — 0,77 na 10 tysięcy ludności, 
przy ludności mieszanej, 2,19 do 1,30, 
a przy ludności wyłącznie protestanc- 
kiej 2,43! To samo zaobserwować moż 
na w Holandji przy zestawieniu pół- 
nocnych prowincyj protestanckich z 
katolickiemi prowincjami Brabantu i 
Limburga, w Szwajcarji i t. d. W Eu- 
ropie największą ilość samobójstw wy- 
kazuje Saksonja (3.54 na 10 tysięcy 
ludności), najmniejszą Polska (0,26) 
i Grecja (0,16), w miastach zaś: Bu- 
dapeszt (4,91) najwięcej, najmniej Ro- 
terdam (0,58). W Polsce: Warszawa 
2.34, Łódź 1,11. Charakterystycznem 
jest, że stosunkowo najwięcej plaga sa 
mobójstw szerzy się. wśród zamożniej- 
szych, częściej u starców, niż u ludzi 
dojrzałych. „Więcej ludzi odbiera so- 
bie życie dla braku powozu, niż dła 
braku chleba”. — tak pisze jeden ze 

styków. | „sj :    _niejszą lampą) 

W WIRZE STOLICY. 
ACH, TE. PIENIĄDZE... 

Przejrzawszy wczoraj łódzkie gazety: po- 
gratulowałem sam sobie z uniesieniem: — 

Mój ty spryciarzu! jak dobrze, że nie zro- 

biłeś majątku, że nie masz dużo, dużo pie- 
niedzy, dzięki tej przezorności żyjesz jeszcze. 

Istotnie krach banku Handlowego w Ło- 
dzi dał się wielu łodzianom bardziej we zna- 
ki niż trzęsienie ziemi w Nicaragui. Potęż- 

ny bank splajtował — wszystkie pieniądze 

w nim uplasowane przepadły, poszły do dja- 

bia. Oto następstwa: 

Kupiec Józef Kohn straciwszy cały mają 
tek dostał obłędu. Musiano go zamknąć w 

szpitału, włożywszy mu kaitan bezpieczeń- 

stwa. 

Panna Szenwicówna, urzędniczka, która 

złożyła do banku swój posag, wynoszący 

1500 dolarów, popełniła samobójstwo. Mia- 

ła wyjść zamąż za miesiąc, lecz na wieść o 

krachu narzeczony jej zrezygnował. 

Ignacy Tepel dwie godziny przed ogło- 
szeniem krachu zdeponował w banku 100000 

zł. gotówką, wszystko co miał. W dwie go- 

dziny po strasznej wiadomości — powiesił 

się. 

Pizemysłowiec Naftali stracił 40.000 do- 

larów, w których był i posag jego córki 

(od matki). Rozchorował się tak ciężko, iż 

lekarze wątpią w możliwość ocałenia. 

I td. i td. 

Niewesołe co? Gdyby jednak ci ludzie 
nie mieli pieniędzy, zapewne nie byliby w 

stanie składać ich w złodziejskim banku — 

no i teraz miast wieszać się i warjować czy 

taliby tylko ze współczuciem o rozpaczy 

innych Co lepsze? 

Człowiek, który nie miał pieniędzy i nie 

ma ich w dalszym ciągu nie przejmuje się 

zbytnio tym mankamentem, ale taki co miał, 

a potem nagle—fiuut, oo, taki dopiero jest 

bliski gałęzi i Tworek. 

lież rodzin żyje skromnie, w nędzy — spo 

kojni, zadowoleni. Zaś bogaty kupiec węgier 

ski Steinherz z Czegled nie mógł się pogo- 
dzić z faktem, że zbankrutował, że rodzina 

chodzi piechotą i je chleb razowy. Ubezpie- 

czył swe życie na olbrzymie sumy, paręset 

tysięcy pengó, ucałował żonę, dzieci — i 

siadł do wiedeńskiego pociągu. 

Miał gotowy plan. Upatrzył sobie w trze- 
ciej klasie silnego draba, wziął go na stro- 

nę i zaproponował słodziutko: — dam pa- 

nu 100 pengó pod warunkiem, że pan za- 
bije mnie natychmiast. 

Drab uciekł przerażony; Steinherz musiał 

się rozejrzeć za innym wspólnikiem. Wymo 

kły blondyn, z profilu sadysta, odmówił 

znudzony; elegancki apasz  roześmiał się 

wzgardliwie: za takie grosze mordować — 

nie opłaci się; konduktor chciał wezwać po 

licję myśląc, że ma z warjatem do czynie- 

nia Steinherz był w rozpaczy. 

Nagle zauważył młodego wiejskiego pa- 
robka wyglądającego przez okno. Mina typo 
wego idjoty. Gęba rozdziawiona, oczy 

zdziwione. „To ostatnia moja deska ratun- 

ku“ pomyślał Stenherz i rzekł: 

— Wiecie kmiotku, że wymyśliłem nad- 
zwyczajną rzecz: płyn dzięki któremu ciało 
staje się twardsze od kamienia. 

Eheeeee? 

Naprawdę! Ot widzicie tę buteleczkę, wy 
starczy mi natrzeć sobie zawartością głowę, 
a będziecie mogli walić w nią młotem —nic 

mi nie zaszkodzi. 

Eheeeee? 

Chodźcie spróbować. Dam wam za fa- 
tvgę 5 pengó. 

Zaprowadził głuptaka na przednią płatfor 

mę, gdzie zauważył wielki młot do rozbi- d 
jania brył węgla — wetknął mu go w rę- 

ce, starannie wysmarował sobie głowę taje 

mniczym płynem, zwyczajnym Vegetalem i 
przykucnął: ; 

— Walcie kmiotku, ale z calej sity! 

Świsnął młot, rozłupała się czaszka jak 
jajko. Przerażony, zdumiony parobczak stał 
nad trupem Steinherza. Za 5 pengó rodzina 
podjęła 500.000. 

Czy uczynny kmiotek zostanie skazany? 

Nie wiem, zresztą nie o to chodzi. Gdyby 
Steinherz nie był dawniej bogaty, gdyby nie 
żądza pieniędzy — czyż skończyłby tak 

marnie. Ba, gdyby nie miał tych 5 pengó 
leniwy chłopek z pewnością nie dałby się 

namówić do podjęcia młotu. 
Więc wystrzegajmy się pieniędzy, jeśli 

nam życie miłe. Ciesz my się, że ich nie ma 
my, nie życzmy ich sobie na przyszłość. 

Karol. 

  

NAJWYŻSZE ZADOWOLENIE — NAJ- 
NIŻSZA CENA 

Ukazał się na rynku doskonały 2 lampo- 
wy odbiornik „NORA“ do głośnego i czyste- 
go odbioru na głośnik stacji miejscowej о- 
raz całego szeregu silniejszych stacyj zagra- 
nicznych. Typ W2 „NORA* nadaje się do 
sieci prądu zmiennego z przełączeniem — па 
129, 150, 220 i 240; do prądu stałego 220 v. 
lub 110 nadaje się typ G2 „NORA*. 

Odbiorniki sa precyzyjnie wykonane do 
najdrobniejszych szczegółów i odznaczają 
się tarwą obsługą, est etycznym wy pladem i 
nadzwyczajną wydainością. Zainstalowanie 
odbiornika nie przedstawia żadnych trudnoś- 
ci i polega jedynie na włączeniu głośnika, 
przeprowadzeniu uziemienia i połączeniu od- 
biornika z kontaktem sieci przy pomocy 
wbudowanego sznura połączeniowego. An- 
tena zewnętrzna jest zbędna, gdyż odbior- 
nik posiada wbudowaną antenę świetlną. Od 
biornik mieści się w estetycznej skrzynce z 
pierwszorzędnego materjału izolacyjnego; na 
płycie czołowej znajdują się trzy skale, z 
których lewa służy do zmiany długości fal 
od 200 — 1900 m.; środkowa służy do stro 
jenia, prawa zaś do zmiany sprzężenia. Od- 
powiednio dobrane lamp znakomicie wpływa 
ją na wydajność odbiornika 

Jeszcze jedna zaletą są specjalne gniazdka 
de włączenia membrany elektrycznej (adap- 
ter) przy pomocy której można odtwarzać 
muzykę z płyt gramofonych, o wiele czyś- 
ciej i głośniej, niż przez zwykłą membranę 
gramofonową. Odbiornik może być użyty ze 
zwykłą lampa końcową lub z silniejszą 
pentodą. 

Cena odbiornika do- prądu zmiennego typ 
W2 zł. 379, — lub 392, — (z silniejszą lam- 
pą.) Cena odbiornika do prądu stałego 220 
v. typ G2 zł 403, — lub zł. 416 — (z sil- 

aaa uab Akai L 

Starožytne relikwje 
indyįskie 

W DŹUNGLI MEKSYKAŃSKIEJ 
Angielski lotnik J. G. Philen, który przed 

sięwziął podróż handlową powietrzną z 
Texas do Ixhuatlan, w Meksyku, spostrzegł 
—jak donosi z Nowego Yorku „Corire deł- 
1а Sera" — w czasie swego przelotu nad 
wyżynami w pobliżu Ixhuatlan, ślady ka- 
miennej szosy, która po okrążeniu wyżyn, 
zanikała w dżungli. W czasie dalszego lotu 
pilot ujrzał wśród dziewiczego lasu szarą, 
wielką plamę. na której w środku wznosiło 
się osamotnione drzewo. Po wylądowaniu w 
Ixhuatlan, lotnik w towarzystwie kilku kra- | 
jowców, udał się ku wyżynom, odnajdującz_ 
drogę kamienną. Po utorowaniu sobie said 
ki wśród bujnej roślinności dżungli, wyp: / 
wa dotarta do stėp piramidy, wysokošci 24 | 
metrów, na której Szczycie, wygryzionym 
przez wieki, rosło drzewo cedrowe, średni- 
cy 90 centymetrów. Indjanie, którzy towa- 
rzyszyli lotnikowi, rozpoznali w miejscowo 
ści tej ślady starożytnego ołtarza uwieł- 
bienia, w środku nieistniejącej już osady, 
która opuszczona prawdopodobnie — КИКа 
wieków temu, została następnie pochłonię- 
ta przez rozrastającą się roślinność dżungłi. 

Po powierzchownem zbadaniu odkrycia, 
wyprawa powróciła do Ixhuatlan, donosząc 
o wszystkiem władzom centralnym, które 
wysłały na miejsce oddział żołnierzy, celem 
uniemożliwienia grabienia ze strony poszuki 
waczy pamiątek. Archeolodzy meksykańscy 
są zdania, że odkryta piramida jest najstar- 
szym śladem ruin pozostałych po dawnych 
czcicielach słońca. 
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Tęcza Nr. 15. Red. J. Drobnik otwiera 
numer ciekawym artykułem p. t. „Pod zna- 
kiem kultu Wotana', wskazując na pogań- 
ską istotę ruchu hitlerowców w Niemczech. 
Nieznany list Norwida podaje A. Czartkow- 
ski. W dziale poezji spotykamy nazwiska: 
W. Arcimowicza i T. Bujnickiego, w ге- 
produkcjach. i kronice teatralnej inny wil- 
nianin — K. Leczycki ze swoją sławną w 
całej Polsce „Sztubą”. 

Świat Nr. 15 . J. Kleczyński mówi o 
„Polskiej rewolucji duchowej przed wojną” 
K. Makuszyński kończy tragiczną „Sprawę 
o pocałunek". O ideale pożycia małżeń- 
skiego w dalszym ciągu wypowiadają się 
czytelnicy. A . 

\\$тб@ totografij widzimy piekną mto- 
dą parę: p. Annę z ks. Radziwiłłów hr. 
Tyszkiewiczową ze swym: małżonkiem až 
Janem Tyszkiewiczem. f 

Wiadomości Literackie nr. 15. Boy - Że- 
leński przypomina nam  stuletni jubileusz 
książki Balzaca „Fizjologja małżeństwa” . 
Svlw>tkę Bolesława Leśmana daje St. Na- 
pierski, A. Wolicz daje wywiad z M. Wero-- 
niczem o literaturze w radjo. Drobne arty- 
kuły. Recenzje. Bibljografja. 

Tygodnik Ilustrowany Nr. 15. przynosi 
wspaniałe zdjęcia z Wystawy Kołonialnej w 
Parvżu, która rozpocznie się dn. 6 maja i 
będzie przeglądeni imperjum kolonjalnego 
Francji i innych mocarstw. Niezwvkle do- 
niosły__ blem (Niemcy w. Wielkopolsce i 
na Pomorzu) porusza W.-Dworzacze, flu- 
strując rzecz mapami. * 

Boy - Żeleński („Wiatr nad Krakowem* 
zajmuje się prądami i postaciami, występu- 
jącemi na arenie Krakowa na przełomie 
20 i 21 wieku. 

W artykule wstępnym poruszono  ko- 
nieczność udzielenia pomocy Towarzystwu 
Naukowemu Warszawskiemu na ukończenie 
restauracji pałacu Staszica oraz scharakte- 
rvzowano polemikę w sprawie dzierżway 
teatrów miejskich w Warszawie. 

„łdee i zdarzenia”, krytvka literacka, pła 
styczna, wiersze śp. K.|. Piotrowskiego, o- 
raz powieść 2. Nowakowskiego uzupełnia- 
ją ciekawą treść tego zeszytu. 

Światowid nr. 15. „Z Madery do Pol- 
ski" — ciekawe zdjęcia, ilustrujące podróż 
Marszałka Piłsudskiego. Plaże na Florydzie, 
10-lecie komunikacji lotniczej w Polsce, E- 
maus na Zwierzyńcu w Krakowie, szyby 
naftowe w Borysławiu, sport, kronika, mo- 

7   
y: 
“ La Pologne nr. 4 zawiera artykuły |. 

Sołtana,  Smogorzewskiego, Weckiewicza 
(dokończenie) oraz Fr. Schoebla. który pisze 
o Z. Kossak - Szczuckiej i współczesnej po 
wieści polskiej. Artykuł ten był drukowany 
również w nr. 13 „L* Europe centrale". 
  

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa : 

5-ta klasa, 26-ty dzień ciągnienia 
PRZED PRZERWĄ 

10000 zł. wygrał nr. 123075 
Po 5000 zł. wygrały nr.: 24393 169141 
3.000 zł. wygrały nr.: 1838024 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 22698 70914 

90369 125011 157692 164283 177511 182246 
200622 205005 

Po 1000 zł wygrały nr.: 19218 20053 
25086 29388 43330 60048 61103 _ 64449 
168245 168754 184492 196305 199212 204944 

Po 500 zł. wygrały nr.: 1545 2932 4131 
12325 13319 17260 17700 25493 27066. 
27143 31701 36106 37878 38245 39371 39930 
42374 52241 66800 70107 74153 75927 77189 
82800 84914 89241 89829 96849 97114 90012 
99083 106727 106799 113038 126227 128126, 
129565 131836 136370 137533 138427 141396 
144231 148070 153139 38427 141396 144201 
148070 153193 166248 66671 167778 171405 
171553 176699 177155 177699 159289 1 
186567 188147 191308 194209 98490 

PO PRZERWIE 
Premje po 1850 zl.: 
314454-250 zł. 
Nr. 90367+-5500 zł. 
Nr. 97141--500 zł. 
Nr. 129407+-250 zł. 
Nr. 150207--2550 zł. ю 
Po 5000 zł. wygrały nr.: 129707 193758 
Po 3000 zł. wygrały nr.: 24812 127026 
Po 2.000 zł. wySrałv пг.: 2298 — 57037 

143278 144623 148552 206595 
Po 1000 zł. wygrały nr. 16646 35468 

515423 58726 68474 84603 117889 192914 
203252 

Po 500 zł. wygrały nr.: 1731 5985 818 

10563 12069 12166 120088 13234 15544 
17499 18990 19501 21795 23240 28581 27193 
27188 27695 28142 203333 44909 41 
486902 49180 49379 49621 56785 57353 54426 
58413 69631 72834 74752 75998 80050 80243 
89732 920078 94489 104756 110015 110298 
114042 115361 115796 116949 120194 120191 
122304 122827 130394 134809 137347 141700 
141934 134985 142807 142648 143255 143442 
146448 153603 154056 164864 166210 173141 
181807 186367 193528 203172 206357 207472 
209267 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ 

WARSZAWA, PAT. 13 b. m. w 27 dniu 

ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej Loterji Pań” 
stwowej główniejsze wygrane padły na nu” 
mery następujace: 15 tysięcy zł. — 125.044, 
po 5 tys. — 36.040 i 109 967, 3 tys. 21.635, 

2 iys. — 3.452, 21.438, 34.292, 36.612. 
17.017, 42.105, 52.651, 123,076, 125.828 

27.435, 145.778, 145.994, 153,6 
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W SPRAWIE PEGULACJI PLACU PRZED 
PAŁACEM REPREZENIACYJNYM 

Obecnie, gdy połączenie ogrodów 
Botanicznego oraz Bernardyńskiego Zz 
Altarją, stało się aktualnem i magistrat 
ma zamiar niezadługo przystąpić do 
prac w tym kierunku pod kierownic - 
twem fachowca z Warszawy, nasuwa 
się myśl, że należałoby skorzystać z 
obecności owego fachowca i przynaj- 
mniej ułożyć plan regulacji placu przed 
Pałacem Reprezentacyjnym, plac zupeł 
nie zapomniany i zaniedbany. 

Pamiętam żywo ogródek na tym 
placu z przed lat 50. Pośrodku znajdo- 

Więc jak uporządkować plac? 
Mojem zdaniem należałoby, zrobić, co 
następuje: 

!. Znieść półkole przed Pałacem, 
którego ogrodzenie szpeci ten gmach 
i uporczywie przypomina piki kozac- 
kie z otoczenia Murawjewa, któremu 
były potrzebne dla bezpieczeństwa, a 
teraz przecież są zbyteczne i wydają 
się przykrem anachronizmem. 

2. Wzdłuż Pałacu ułożyć szerokie 
chodniki z trawnikami i kwiatami, wy 
prostowaną zaś ulicę pokryć asfaltem. 
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wał się wspaniały wodotrysk z wiel- 
kim basenem;. Obok rosły pyszne krza 
ki bzu, jaśminu i dzikich róż. 

i to wszystko zostało doszczętnie 
zniszczone, zaś na tem miejscu stanął 
ohydny posąg. Teraz zeń niema i śla- 
du, jest tylko ogrodzenie, oraz kilka 
drzew wewnątrz ogrodzenia i kilka po 
za niem wprost na ulicy. 

   
   

ślan przyszły 

  

w- wodorrysk 

3. Na rozszerzonym dzięki zniesie- 
niu półkoła placu, urządzić piękny 
skwer w postaci czworokąta odpowied 
nio do kształtu placu. 

Jestem przekonany, że znajdą się 
inne propozycje, byleby tylko ze- 
pchnąć sprawę z martwego punktu. 

R. Kiihn. 

Walne Zgromadzenie człon- 
ków Chrześcijańskiego Banku 
Spółdzielczego na Antokolu 
W niedzielę, dnia 12 b. m. odbyło się 

Walne Zgromadzenie Członków Chrześcijań- 
skiego Banku Spółdzielczego na Antokolu. 

ank Antokolski stanowi instytucję, ze 
wszechmiar zasługującą na sympatję i zain- 
teresowanie szerokich kół wilnian. Powsta- 
ty w r. 1924, operując narazie znikomemi 
funduszami, potrafił on, z roku na rok się 
rozwijać, dojść do obecnego swego stanu, 
przetwarzając się stopniowo w zasobną i 
poważną instytucję kredytową. 

Bank liczy w k chwili ponad 700 
członków, posiada około 100.000 złotych 
własnych kapitałów (udziały, kap. zasobo- 
wy, oraz pap. wart.). Portfel  wekslowy 
Banku sięga kwoty 400.000 złotych, zaś zło- 
żone w nim oszczędności sumy 180.000 zł. 
Ponadto Bank korzysta z kredytów w Ban- 
kach Państwowych i Akcyjnych w kwocie 
około 100.000 złotych. 

Sprawozdania roczne złożone na Wal- 
nem Zgromadzeniu przez Zarząd: Banku 
wskazują na systematyczny i stały jego roz- 
wój, a operacje przeprowadzone w roku 
1930 przyniosły instytucji czysty zysk w 
kwocie zł. 5428.41. Dało to możność wy- 
płacenia członkom dywidendy od udziałów 
w wysokości 8 proc., jak również dało moż- 
ność wyasygnowania na cele społeczne i 
dobroczynne sumy zł. 608. 

Kierownictwo banku spoczywa w facho- 
wych i wytrawnych rękach dyr. p. Adama 
Skarżyńskiego, który też dla rozwoju insty- 
tucji położył niemałe zasługi. Zebranie ogól- 
ne w przeświadczeniu o tem zgotowało p. 
Skarżyńskiemu, po złożonych przezeń spra- 
wozdaniach owacię, potwierdzoną wyborem 
jego osoby do składu Zarządu. 

Również władzom Banku, mianowicie Za 
rządowi i Radzie Nadzorczej wyrażone zo- 
stało podziękowanie za ich wytrwałą i ofiar 
ną pracę. 

Zgromadzenie członków Banku przeszło 
pod znakiem miłego „wrażenia, że jednak 
Przy obecnej depresji i kryzysie, placówki 
gospodarcze o zdrowych podstawach i na 
zdrowych zasadach pracujące, mogą się roz 
wijać. 

Pod tym względem Bank Antokolski do- 
brym przykładem służyć może. 

SAMOCHODÓW PRZEMYSŁOWYCH 
ROZWÓJ KRAJOWEJ PRODUKCJI 

W swoim czasie poinformowaliśmy na- 
szych czytelników © doniosłem wydarzeniu 
w dziedzinie rozwoju krajowego przemysłu 
samochodowego: Państwowe Zakłady Inży- 
nierji nabyły licencję siynoVoj szwajcar- 
skich zakładów Saurera w Arbon. 
Według posiadanych przez nas wiadomo- 

Ści Zakłady Mechaniczne „Ursus" — należą 
ce do Państw. Zakł. Inż. po ukończeniu, 
trwających od kilku miesięcy, robót przygo 
towawczych — przystąpiły w pełni do mon 
tażu kompletnych podwozi typu Saurer. Je- 
dnocześnie „Ursus“ rozpoczął prace przy- 
gotowawcze, mające na celu doprowadze- 
nia, w możliwie krótkim czasie, produkcji 
Saurerowskich podwozi do zupełnej samowy 
starczalności. Spodziewamy się, że nastąpi 
to w najbliższym czasie i Polska stanie wów 
czas w szeregu przodujących państw w dzie 
dzinie produkcji samochodów przemysło- 
wych. t 

Pierwsza serja kompletnie zmontowa- 
nych w „Ursusie* podwozi typu „Saurer* zo 

  

stanie wypuszczona na rynek niebawem. 
Centralne Warsztaty Samochodowe w 

skrócie C.W.S. — druga z kolei fabryka na- 
leżąca do P. Z, Inż, — stworzyły dział bu- 
dowv nowoczesnych — Кагозегу]  autobuso- 
wych i ciężarowych wzorowanych na naj- 
lepszych modelach zagranicznych. 
„ Zarówno wyposażenie techniczne CWS, 
jak i wytrawne fachowe kierownictwo daj 
najlenszą rekojmie że karoserje tych war- 
sztatów stana na najwyższym poziomie. 

Ostatnie wzbudzały w Warszawie po- 
_ dziw autobusy Saurera z karoserją CWS na- 

przez kolej Lokałną Przeworsk - Dy- 

  

Żądajcie wszędzie dla dzieci światowej sła- 
wy Fosfatyny Faliera. Mączka ta ułatwia 
ząbkowanie, wzmacnia kości, jednem  sto- 
wem dodaje sił i zdrowia. Fosfatyna Faliera 
jest znaną na całym Świecie mączką odżyw 

czą dla dzieci. 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dałszy) , 
  

  

    
Zemdlał biedny nasz Cierpiałło... 
Czuł trzask w ręku, chaos w głowie.. 
Wreszcie zawezwano z biura 
Sześciokołowe pogotowie. 
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Spójrzcie barłog to Łazarza 

Ból przewierca, kole dręczy. — 

A na domiar, sanitarjusz 

Pozew z Sądu mu doręczy. 

RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, DNIA 14 KWIETNIA 
11,58: Czas. 
12.05 — 12,50: Muzyka taneczna (pły- 

ty) 1) Beethoven —— Menuet 2) Brama > 
aniecs węgierski nr. 5 3) Strauss — La- 

guny — walc. Volsstedt — Wschodni ta- 
niec. 5) Sinclair — Sevilla 6) Wars — Bia 
ła lady — boston. 7) Haymond — W małej 
kawiarence. 8) Gołd — Nie odchodź ode 
mnie — tango. 9) Lehar — Hrabia Luksem 
burg. 10) Greef — Po drabinie miłości. 11) 
Kari — „Uśmiech z Hawai* 12) Freed — 
Chciałhym —- fokstrot. 
„1450 — 15.15: „Kokainizm i jego skut- 
S odczyt 7 Warszawy  wygl. dr. |. 
In. 

  

  

„15,20 — 16,10: Odezyty dla maturzy- stów z Warsz. у 16.10 — 16.15 Komunikat dla żeglugi z Warsz. 
16.30 — 17,15: Utworv Rvszarda Straus 

* ВО 1740: 0 1 gg! 0, Odczyt z Warsza 
(Dyr.. Śmigielski o naukowej AGE ALI tra 
cy). 

00745 — 18,45: 
Warsz. 

18,45 —-19.00: Kom. Akademickiego Ae- 
roklubu. 

10.10 
Warsz. I 

19,35 — 19,50: Prasowy dziennik radj. z 

Koncert popułarny z 

—19,25: Komunikat rolniczy, z 

a Warsz. 
19.50: Opera z Warszawy („Madame 

Butterfly" — Pucciniego) W: przerwie „Ty- 
gadnik Artystve znv“ (nrawadzi Jerzy Wy- 

W ze studja R. W. i 
o operze komunikaty i muzyka tanecz- na do godz. 24 z Warsz. у 

sro 

Sytuacja 
Z góry od Niemenczyna, aż do Wilna 

lód spłynął przy stosunkowo nizkim pozio- 
mie. 

Przy moście na Zakrecie w Wilnie lód 
zatrzymał się tworząc zator do 4 kim., pa- 
trolowi saperów pod dowództwem kpt. Cy- 
wińskiego w ciągu soboty i niedzieli przy u- 
życiu większej ilości materjałów wybucho- 

UI. Niemiecka 

m 

na Wilii 
wych udało się przesunąć zator lodowy ni- 
żej i tem samem spowodować częściowe ru 
szenie Wilji w dół. Podobne zjawisko zatoru 
ledowego przy innych zakrętach rzeki co mo 
że spowodować raptowne podniesienie _po- 
ziomu wody 1: ewentualnie wylewu. Górne 
mosty są obsadzone przez patrole saperów, 

zbiorowiskiem 
mętów społecznych 

"KOLEJNA ROZPRAWA NOŻOWA Z PRZECHODNIAMI 

Donosiliśmy w niedzielę, że na ul. Niemieckiej pobito ciężko czterech przechod- 
niów. Podobne zajście miało miejsce również podczas świąt z dozorcami T-wa „Klucze“. 
którzy przeciwdziałali w urządzaniu zbiórek na chodnikach. 

Sprawcy tych zajść, urządzili kolejny napad w niedzielę wieczorem, 
tym razem nożami, od których zostali ciężko ranni wracający z kinematografu TR 
gul, Popławska 7, Edward Boroszko, Chocimska 31 i Wacław Borejko, Poplawska 5. 
Dwaj pierwsi zostali odwiezieni do szpitala św. Jakóba. Oględziny lekarskie stwierdziły, 
że otrzymali oni niebezpieczne ciosy w plecy i mają przebite pł иса. 

Spodziewać się należy, że wladze policyjne, ktore encrgicznie zajęty się ostat- 
niemi napadami na tej ulicy, ujawnią nožownikow. SYS . z 

Co zaś się tyczy, regulowania ruchu pieszego, na ul. Niemieckiej, to należy mieć 
nadzieję, że policja I Komisarjatu zechce zwrócić baczniejszą uwagę w tym kierunku. 

Fabrykę fałszywych pieniędzy 
UJAWNIONO WCZORAJ NA UL. WODOCIĄGOWEJ 

Po krótkiem dochodzeniu, w sprawie ukazujących się na mieście sfałszowanych 
monet jedno i dwuzłotowych, wydział śledczy na m. Wilno, wpadł na trop 
która te monety fałszowała. 

fabryki, 

Mieściła się ona na ul. Wodociągowej (V Kom. P.P.) i była prowadzona przez 
Michała Muratowa, mieszkańca zaścianka Warna w gm. Rzeszańskiej. о 

Lokal, gdzie monety wyrabiano, był ściśle zakonspirowany i zupełnie izolowany 
od innych mieszkań i ich łokatorów. 

W chwili, gd licja wkraczała do iabryki, Muratow był zajęty odlewaniem 
monet, w zpocjaknych Fatrycach. Ujawniono cały zapas falsyfikatów i różne przyrządy. 

Groźny pożar pod Wołkowyskiem 
Wczoraj wieczorem w miasteczku Mścibów w 

który mimo niezwłocznej akcji ratunkowej 
żywym i martwym. 

BE Wołkowyskim powstał pożar 
zniszczył posesyj wraz z inwentarzem 

Wobec groźnej sytuacji i obaw, że pożar może przybrać katastrofalne rozmiary, 
prócz pobliskich ah również straż z odległego o 15 klm. Wołkowyska. 
Powodem pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 

  

KRONIKA 
WTOREK 

Dziś 14 W. s. g. 4 m. 26 

Justyna 
jutro 

Anastazego 
TSRS TPS, 
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGI U. 5. B. W WILNIE. 
z dnia 13. IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatura średnia — O 

Temperature najwyższe -l- 5 

Temperatura najniższe — 7 

Opad w mm. — 0,10 
Wiatr: cisza 
Tendencja: spadek 

Uwagi: pogodnie 

Z. s. g. 6 m. 14 

  

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. Wojewoda 

Kirtiklis przyjął w dniu wczorajszym: se- 
natora Witołda Abramowicza, Michała Rou- 
bę w sprawie Towarzystwa Muzeum Sztuk 
Pięknych, prezesa Izby Skarbowej Edwar- 
da Ratyńskiego w sprawie T-wa Przyjaciół 
Strzelca. Następnie przyjęta była delegacja 
teatrów miejskich: dyr. Franciszek Rychłow 
ski i ści Karol Wyrwicz Wichrowski i 
Marjan Wyrzykowski, którzy przybyli za- 
prosić p. wojewodę do prezydjum honoro- 
wego komitetu Obchodu Jubileuszu 30-lecia 
pracy scenicznej dyr. Aleksandra Zełwero- 
wicza. 

Przedstawił się ga wojewodzie pfzewodni 
czący Kresowego Związku Zawodowego Ro 
botników Rolnych na województwo wileń- 
skie i nowogródzkie Stefan Wąsiewicz wraz 
z członkiem Zarządu Józefem Ludwisiakiem. 
Wreszcie przybyli prezes Ogniska  Kolejo- 
wego w Wołkowysku Centralny Budrecki 0- 
raz członek zarządu kolejowego Przysposo- 
bienia Wojskowego Wileńskiego  Bance- 
wicz - Dowgialewicz. Przybyli oni, ażeby 
zaprosić p. wojewodę na poświęcenie sztan 
daru i strzelnicy kołejow. Przysposobienia. 
Wojsk. w Wołkowysku Centr. — Uroczy- 
stosć ta odbędzie się 26 bm. 

MIEJSKA 

— Sprawa zaliczki na podatek obro: 
towy. Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie, po- 
wiadamia, iż zaliczka na podatek obro 
towy za pierwszy kwartał płatna jest 
w terminie do 15 maja. W sprawie 
ewentualnego odroczenia tego terminu 
władze skarbowe dotąd żadnego za- 
rządzenia nie wydały. 

— Ruch przedświąteczny w handlu 
Ze sier kupieckich komunikują nam, iż 
naogół ruch przedświąteczny w han- 
dlu był stosunkowo słaby. — Większe 
zakupy były po pierwszym t. j. po wy- 
płaceniu pracownikom pensyj. W po- 
równaniu z zeszłorocznym okresem 
przedwielkanocnym obroty np. w bran 
ży winno-spożywczej zmniejszyły się 
w poszczególnych sklepach o 10 — 19 
proc. W innych branżach okres przed- 
świąteczny bardzo nieznacznie przy- 
czynił się do powiększenia obrotów, 
gdyż zubożała ludność kupowała na 
święta przeważnie tylko żywność i to 
artykuły tańsze. Sprzedaż artykułów 
droższych, np. droższych trunków, ryb 
konserw, ciast luksusowych zmniej- 
szyła się znacznie. 

SZKOLNA 
— Koniec ferji w szkołach średnich i powszechnych. W dniu dzisiejszym kończy się 13-dniowy okres ferjj świątecznych i od 

rana w szkołach powszechnych, średnich, 
seminarjach Oraz wieczorowych szkołach do 
kształcających rozpoczną się normalne zaję- 
cia. 

WOJSKOWA 
— Ulgi wojskowe dla studentów i ucz- 

niów. Minister spraw woiskowych zezwolił 
w drodze wviatku na udzielanie przesunięcia 
terminu wcielenia do wojska tym uczniom i 
studentom, którzy nauk jeszcze nie ukończvii 
a którym nie przysłuowie jwż w roku 1931 
odroczenie służby wojskowej. 

о przesuniecie terminu weci mogą 
ubiecač sie: Dahorawi raczn 

elenia 

rzy są słuchaczami zwyczajnymi wyższych 
zakładów naukowych, kończącymi te  za- 
kłady w roku szkolnym 1931 — 32 oraz ci z 
tego rocznika, którzy przygotowują się do 
dypłomu; 2) poborowi rocznika 1906, którzy 
jako uczniowie ostatniej klasy szkół  Śred- 
nich, nie zostali dopuszczeni do egzaminu 
dojrzałości, a otrzymali pozwolenie na po- 
nowne zdawanie w tym roku. 

Poborowi ci, chcąc ubiegać się o odro- 
czenie służby wojskowej muszą złóżyć do 
właściwej PKU umotywowane podanie naj- 
później do dnia 30 czerwca 1931 roku. Do 
podania należy dołączyć _ zaświadczenie 
władz szkolnych dowód udziełonego na rok 
1930 — 31 odroczenia służby wojskowej o- 
raz ewentualne zaświadczenie o przynależ- 
ności do jednego z ośrodków przysposobie- 
nia wojskowego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 127 Środa Literacka. Na najbliższej 
Środzie Literackiej, która odbędzie się ju- 
tro, dnia 15 kwietnia o godz. 8 wiecz. wy- 
stąpią: Wanda Dobaczewska, Tadeusz Ło- 
palewski, Stefan Wierzyński i Jerzy Wyszo- 
mirski, którzy odczytają szereg własnych, 
niedrukowanych utworów wierszem i prozą. 

— Posiedzenie naukowe. Wil. Tow. Le- 
karskie. XI Posiedzenie Naukowe odbędzie 
się we środę dnia 15 kwietnia 1931 r. o 
Z? w Sali własnej przy ul. Zamkowej 
r. ь 

Porządek dzienny: odczytanie protokułu 
ostatniego posiedzenia, doc. dr. T. 
ski. Pokaz aparatu, dr. ]. Samborski. Sarco- 
ma hepatis primarium, dr. D.  Jedwabnik. 
Zagadnienie gruźlicy płuc. Cz. I. 

, — Ze związku Spółdzielni spożywców. 
Dnia 26 bm. o godzinie 10 rano w lokalu 
Oddziału Zw. Sp. Sp. Pol. w Wilnie, przy 
zaułku Rossa 3 odbędzie się konferencja o- 
kręgowa wiosenna z udziałem przedstawi- 
cieli Spółdzielni rus Oddziału Wiłeń 
skiego, Spółdzielni ojskowych, Instytucyj 
Rządowych, Samorządowych i Społecznych. 
Ze względu na aktualne zagadnienie doby 
dzisiejszej — walka z kredytem konsumcyj 
nym — objęte porządkiem obrad, konferen 
cja budzi powszechne i duże zainteresowa- 
nie. 

— Walne zebranie T-wa Lniarskiego. W 
dniu 19 kwietnia w lokalu Państwowego Ban 
ku Rolnego (Wielka Pohulanka 24) odbę- 
dzie się walne zebranie Wileńskiego Towa- 
rzystwa Lniarskiego. 

— Zebranie działączy społecznych i or- 
ganizacyj — w sprawie widowiska ludowe- 
go p.t. „Zabicie Smoka - Bazyliszka na Ba- 
kszcie*. Komisja organizacyjna widowiska 
ludowego p.t. „Zabicie Smoka - Bazyliszka 
na Bakszcie“ uprzejmie prosi o łaskawe przy 
bycie we środę dnia 15. IV 1931 r. o godz. 
18 do wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 
wojewódzkiego na zebranie informacyjne or 
ganizacyj i działaczy społecznych m. Wil- 
na. 

„Powyższą imprezę organizuje harcerstwo 
wileńskie, przygotowania trwają od szeregu 
miesięcy. 

Delegacja harcerska w związku z impre- 
zą —smokową — została przyjęta przez pa 
na wojewodę Kirtiklisa, który zgodził się ła 
skawie przewodniczyć na zebraniu informa- 
cyjnem. » 

  

RÓŻNE 
Z — W dniach 290 i 21 kwietnia rb. w Pań 
stwowej Szkole Technicznej w Wilnie na An 
tokolu, przy ul. Holendernia nr. 12, pod kie- 
rownictwem p. inż. A. Dzieduszyckiego, in- 
spektora Ford Motor Company w Kopenha- 
dze, odbędzie się dla pp rolników i osób za- 
interesowanych motoryzacją pracy w rolni- 
ctwie oraz dla personelu obsługującego trak 
tory rolnicze i przemysłowe, praktyczny kurs 
obsługi traktorów rolniczych i przemysło- 
wych „Fordson*, połączony z demonstracją 
„Fordsona“. 

Kurs bezpłatny. Początek kursu w ponie 
działek 20 kwietnia o godz. 10 rano. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiej- 

sza premjera. Dzis o godz. 8 wiecz. odbę- 
dzie się premjera świetnej, sensacyjnej sztu- 
ki Leo Lenza, „W nocy ze środy na czwar- 
tek". Emocjonujące to widowisko przygo- 
towane zostało z całą starannością. Reżyse- 
rja spoczywa w rekach R. Wasilewskieco, 
Wvsoce oryginalna oprawa dekoracyjna, 
projektu ]. Hawryłkiewicza, przedstawia ko- 
lejno: przedział 1 klasy pociągu luksusowe- 
go, buduar damski, wytwornv salon, oraz 

salę sądu przysięgłych w Kopenhadze. W 
sztuce zajęty jest cały niemal zespół arty- 
stuczny wi m 

Wąsow- t 

Kreczmarem, oraz dyr. Zełwerowiczem na 
czele. я 

<ainteresowanie tą fascynującą nowością 
wielkie. 

— reatr Miejski w „Lutni”. Dziś o godz. 
8 grana będzie w dalszym ciągu „Koniec i 
porzątek', przenuła, pogodna komedja M. 
Maszyńskiego. Niefrasobliwy humor i prze- 
zabawne Sytuacje Sztuki, wywołują salwy 
śmiechu rozbawionej widowni. 

— występ taneczny Lidji Winogradzkiej. 
W niedzielę dnia 19 b m. o godz. 3 m. 
30 po poł. odbędzie się w sali Teatru „Lut- 
nia występ taneczny Lidji Winogradzkiej, 
oraz jej zespołu. 

‚ Агсусекама ta impreza wzbudzi niewąt- 
pliwie w walnie duże zainteresowanie ze 
względu na osobę interpretatorki, oraz cie- 
kawy i nader urozmaicony program. Ceny 
nuejsc od 40 gr, 

— Występy M. Modzelewskiej i A. Wę- 
gierki. Znakomita para artystów, ulubieńców 
scen stołecznych została zaproszona do Wil- 
na na trzydniowe występy gościnne, które 
się odbędą: 21, 22 i 23 b. m. w Teatrze 
„Lutnia”, 

Świetni artyści wystąpią w doskonałej 
sztuce Ludwika Verneuilla: „Pan Lambert- 
hier" dającej niezwykle szerokie pole do,po- 
pisu aktorskiego. Publiczność wileńska ocze- 
kuje tych niezwykle interesujących wystę- 
pów z prawdziwem zainteresowaniem. 

— Występy rosyjskiego teatru dramatycz 
nego z Kygi. Wkrótce wystąpi gościnnie w 
sali „Lutnia" doskonały zespół rosyjskiego 
teatru dramatycznego z Rygi, którego cała 
kulturalna publiczność wileńska pamięta za- 
szczytnie z zeszłorocznych występów. W 
wykonaniu rosyjskich artystów ukażą się 
następujące sztuki: „Starcza miłość* Mias- 
nickiego“, „Biała  gwardja* Bułhakowa, 
„Las* Ostrowskiego, „Dobra wróżka” Mol- 
nara, „Dziwak* Afinogenowa. 

— Występy J. Kurnakowicza, Wybitny 
artysta scen stołecznych, ułubieniec publicz- 
ności, rodowity wilnianin, Jan Kurnakowicz, 
pozyskany został na gościnne występy przez 
teatry wileńskie. Znakomity artysta wystąpi 
w świetnej komedji Rapackiego: „W czępku 
urodzony”. Rolę swoją w tej sztuce "p. Kur- 
nakowicz uważa za jedną z najlepszych kre- 
acyi w swoim bogatym dorobku artystycz- 
nym. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Walc miłości 
Hoilywood — Niebieski motyl. 
Casino — Naszyjnik królowej. 
Ognisko — Pod banderą miłości. 
Kino Miejskie — Wilki i szakale morza. 
Mimoza — Ponad śnieg. 
Stylowy — Wampiry Warszawy 
Światowid — Pat i Patachon wśród lu- 

dożerców. 
Pan — Indyjski grobowiec. 

    

— Nieudana 
graniczu. Ostatnio na terenie odcinka gra- 
nicznego Domaniewo, ujawniono zakonspi- 

akcja wywrotowa na po- 

rowaną jaczejkę komunistyczną, która miała za zadanie szerzenie termentu wśród ludno- ści pasa pogranicznego. Praca ta, chociaż prowadzona z ' zachowaniem  wszelkich 
środków ostrożności, zwróciła uwagę władz bezpieczeństwa, które po krótkiej obserwa- 
cji i zebraniu materjału obciążającego ares 
towały sztab jaczejki w ilości 40 osób, ze znanym w okolicach komunistą Michałem 
Dorminim na czele, w mieszkaniu którego 
komuniści urządzali zakonspirowane zebra- nia, dla omówienia wytycznych i płanu dzia- 
łalności. 

‚ Na tym samym odcinku patrol K.O.P. 
ujął onegdaj 3 mężczyzn, którzy w sposób 
nielegalny przedostali się do Polski przez 

«. zw. „zieloną“ granicę. Już dochodzenie 
pierwiastkowe pozwoliło ustalić, że są to wysłańcy mińskiego G.P.U. delegowani dla 
prowadzenia akcji wywrotowej wśród żoł- 
nierzy K.O.P. i ludności pogranicza. 

U aresztowanych znaleziono obfity ma- 
terjał dowodowy w postaci tajnych szyfrów, okólników i t. p. Ё 

— Krwawe porachunki osobi 
ste. W miasteczku Sobotniki wynikła na tle osobistych porachunków krwawa bójka mię- dzy tamtejszymi mieszkańcami Paszkowskim Michałem i Szaryczem Franciszkiem. 
: W czasie as Paszkowski zadal strasz- ny cios nożem Szaryczowi, powodując cież- kie uszkodzenie ciała. a ac 
2 Szarycza w stanie beznadziejnym odwie- ziono do miejscowego szpitala „NR, a Ta awych WA aż areszto- 

ło i zatrzymano do dyspozycji - а, y yspozycji władz są 

— Nieszczęśliwe 
osadzie Tocin, gminy Stołowickiej, przeby- 
wający w gościnie u właściciela osady Sa- 
wickiego Romana niejaki Krzemiński Włady 
sław stale zamieszkały w Warszawie, po- 
czął maniipulować rewolwerem nałeżącym 
do Sawickiego. Krzemiński, będąc w stanie 
podchmielonym, spowodował przez nieostroż 
ność wystrzał, wskutek czego został ciężko ranny w lewy bok.  Niefortunnego gościa 
przewieziono do Wolnej, gdzie pierwszej 
pomocy lekarskiej udzielił mu dr. Malecki. 

Tegoż dnia na przejeździe kolejowym przy ul Mińskiej robotnik kolejowy ad 
czuk, Nazary został ciężko potłuczony przez przechodzący podówczas pociąg osobowy nr. 721, zdążajacy z Białegostoku do Bara- nowicz. Jak ustałono, w czasie dochodzenia całkowitą winę ponosi sam poszkodowany, albowiem mimo _ kilkakrotnego wezwania stróża, nie zważając na opuszczone zapory koniecznie chciał się przedostać na drugą stronę przejazdu, i w tym właśnie momencie az potłuczony przez nadjeżdżający — ро- 

Poszkodowanego przewieziono do r tala seimikowego w Baranowiczach. в 
—- Pożar wskutek nieostrożności. One- 

gdaj wieczorem we wsi Łochozwa, gminy 
nowo-myskiej wybuchł pożar, skutkiem któ- 
rego spaliła się doszczętnie stodoła wraz z 
narzędziami rolniczemi oraz słoma i sianem, 
na szkodę mieszkańca tejże wsi Mikołaja 
Gila. Straty siecaja 1500 złotych. Pożar po 
wstał prawdopodobnie wskutek zaprószenia 
ogria przez żonę poszkodowanego, która 
na krótko. przedtem podawała paszę dla ży 
wego jnwentarza przy świetle niezabezpie- 
czonej lamoy * 

— Ofiara zamieci šniež- 
nych. W dniu wczorajszym mieszka- 
niec wsi Adachowszczvzna, jadac z 
Darewa w stronę swego domu, zauwa-' 
żył w pobliżu szosv leżace zwłoki meż 
czvznv średniego wieku. Z dokonanych 
osledzin wvnika, że zwłoki nieszcześli 
wego leża fuż na tem miejscu od kilku 
tysodni. Nainrawdopodobniej nieznany 
osobnik nadł ofiarą zawiei śnieżnej. 
Tožsa narazie nie zdołano 

wypadki Ww 

OŚ 0 

. maskowała 
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„Za drzwi kościoła..." 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pra- 

cujecie i obciążeni jesteście — a ja was o- 
chłodzę* — powiedział Pan. 4 

L idą ludzie, pokoju taknący, zmęczeni ży- 
ciem i smutni ukojenia szukać w kościele. 
Czy wszyscy jednak obecni na nabożeńst- 
wie świątecznem przychodzą, aby hołd zło | 
żyć Panu, lub szukać w Najświętszej Ofie- 
rze pociechy? Są tacy, co przyszli patrzeć, 
jak ludzie się modlą, a inni, „rozmiłowani w | 
śpiewie i muzyce” przychodzą do tego 
Swiętego Przybytku wrażeń artystycznych 
szukać lub kultury, przychodzą szukać w ko 
ściołach nastroju; z wolnych, poważnych hi 
chów kapłanów, mistycznej ciszy witrażo- 
wych świątyń, zasnutych mgłą unoszących 
się kadzideł, z rozmodlonego tłumu padają- 
cego w pewnych chwilach na kolana — two 
rzą obrazki, świąteczne fragmenty i ciekawe 
spostrzeżenia. Treść — i forma! Ci ludzie 
w swej treści nie są nawet pobożni, a może 
nawet wcale nie wierzą, ale uważają koś- 
cioły i nastrój skupienia, w nich panujący, 
za potrzebne dla dobra ludzkości. Bardzo | 
często chcą tacy ludzie uchodzić za przyja 
ciół Kościoła i kleru. Oni to najwięcej zwra- 
cają uwagę na formy i „ogładę towarzyską” 
w. kościele. Na szczęście nie wymagają 
oni tej „kultury”* od prostych kmiotków, co 
chodzą do kościołów mniej  arystokratycz- 
nych, na wcześniejsze nabożeństwa, albo na | 
długą sumę. Tutaj mogliby być narażeni na | 
wet na niemiły zapach cuchnącego kożu- 
cha, lub widok niezgrabnie klęczącej wiej- 
skiej kobiety. ; 

„Za drzwi kościoła wyrzucić...* Jak dzi- | 
wnie brzmią te słowa w naszem mieście! w 
mieście, które graniczy prawie z państwem | 
gdzie kościoły są pozamykane dla wszyst- 
kich! Cieszymy się, że kościoły nasze są aż 
tak przepełnione, że „po piętach depcą”, nie 
zrażajmy wiernych słowami, godzącemi mo- 
że nie w jedno wierne serce człowieka, któ 
ry zamienił kiedyś w kościele uścisk ręki, 
niechcący potrącił lub zawadził o kanelusz 
sędziwej damy, nie ustąpił miejsca pani w 
w kotikach lub karakułach) ludziom w star 
szym wieku radzę zaopatrywać się w prze 
nośne krzesełka, zwłaszcza, gdy przycho- 
dzą nieco później, i znajdują miejsca w ław 
kach zajęte). A cudzoziemcy lub ludzie z 
innych dzielnic kraju niech się nie dziwią! 
Wilno zawsze słynęło i słynie z ludzi po- 
bożnych, z prawdziwą czcią korzących się 
przed cudem Najświętszej Ofiary. Zdziwieni 
cudzoziemcy niech zrozumieją, że czasem 
choroba lub starszy wiek nie pozwalają u- 
lęknąć na chłodne płyty kościoła, lecz in- 

tencja pokory w sercach wystarcza! MS. 

jeszcze ustalić, zaś zwłoki zabezpieczo 
no do czasu przybycia komisji sądowo 
lekarskiej. 

— Suszarnie Inu płoną. We wsi Nacza | 
gminy raduńskiej,j wybuchł pożar,  skut- 

kiem czego spaliła się suszarnia Inu na szko 
dę Wróblewskiego Antoniego. Straty wyno 
szą około 500 zł. 

W kolonji Litwica, gm. bieniakońskiej, | 
wybuchł pożar, wskutek czego spaliła się 
również suszarnia Inu na szkodę Zacharje- | 
wicza Jana: Wartość spalonej suszarni po- | 
szkodowany oblicza na 400 zł. 

W obydwóch wypadkach powudem po- 
żaru było nadmierne napalenie w piecu. || 

SPORT 
TERMINY SPOTKAŃ PIŁKARSKICH 

ODROCZONE 
Wyznaczone na sobotę i niedzielę pierw | 

sze mecze o mistrzostwo okręgu w A-klasie | 
zostały odroczone z uwagi na pogodę. | 

Dotychczas jeszcze wszystkie boiska po | 
kryte są śniegiem i żadna z drużyn nie roz 
poczeła treningów. ] 

DYSKWALIFIKACJA 
Jeden z sędziów sportowych Malanow- 

ski (n. b. nauczyciel gimnastyki w szkołe | 
średniej) został za niesportowe zachowanie 
się w Sali gimnastycznej podczas zawodów | 
względem gospodarza zawodów zdysi H- 
fikowany na okres sześciu miesięcy 3 

Jest to już druga kara p. M. 
Po raz pierwszy za obrazę sędziego, pro | 

wadzącego zawody, skazano go na jedno- 
miesięczną dyskwalifikację., 

z SĄDÓW 
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KARA ZA PROWADZENIE SAMO- 
CHODU BEZ OšWIETLENIA 

Katastrof samochodowych jest dub) 
rzadko jednak zdarza się, aby winny - 
strofy zasiadał na ławie oskarżonych Karę 
wyznacza starosta grodzki, a tyłko w wy- 
padku, kiedy katastrofa spowodowała czyjąś 
śmierć lub kalectwo —sprawa skierowana 
zostaje do sądu 8 

Wczoraj Sąd Okręgowy 
właśnie taką sprawę, х 

Szofer Jan Szukształło prowadził z Grze 
gorzewa do Wilna pėlciežarowe auto,. By 
ło to wieczorem 2 X. 1930 roku, Latarni" 
nie paliły się, a mimo to Szukształło jechał 
prędko 
Na ulicy Legjonowej auto podjechało tak bli 
zko do samochodu stojacego obok że znaj- 
dujący się na stopniu półciężarówki robo! 3 
Prokop Bogdanow został poturbowany i na 
stępnie zmarł. 4 

iš Drugi pasažer Jodko ułegł złamaniu rę- 

rozpoznawal 

Podczas przewodu sądowego zbadany w | 
charakterze eksperta inż. L. Janowicz za | 
znaczył, że w myśl przepisów absolutnie 
niedozwołone jest prowadzenie auta bez о- 
świetlenia i w tym wvpadku szofer ponosi | 
odpowiedzialność za katastrofę : 

Sad po wysłuchaniu „przemówień oskar- | 
życiela oraz obrońcy mec. Engła, wyniósł 
wyrok, skazuiący Szukształłę na sześć mie- | 
sięcy więzienia. й Я 

NIEZDROWĄ Į FMONIADA Z 
FABRYKI „ZDROWIE*. 3 } 

Mowsza Krywicki (Bazvljaiska 6) wta- 
šciciet fabryki wody gazowej i lemoniady | 
„Zdrowie“ stanął przed sądem, oskarżony 
o przechowywanie sztucznej sacharyny i u- 
żywanie jej przy fabrykacji lemoniady , opa. 
trzonej w etykietki: „Gruszkowa na cukrze” | 

Niespodziewana wizyta kontrolera  zde- | 
antyhigjeniczny sposób fabry- | 

kacji napoiów, któremi nastepnie Krywicki 
zatruwał odbiorców, przeważnie biedną łud 
ność przedmieść. 

Sad skazał nieuczciwego fabrykanta na. 
miesiac wiezienia oraz na grzywne. 200 zł. 
za przechowywanie sacharyny i 250 zł. za | 
używanie jej przy fabrykacii. Kara ta bę- 
dzie dobrą nauczką na przyszłość 

OFIARY 
T. W. dla bytej nauczycielki — zł. 5. 

R Н 7 |. 
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Kasa czynna od g. 5.0. Początek seansów od g. 4-ej Następny program: „„Gwlazdzista eskadra" 

Cena bi'etów Parter 60_gr. Balkon 30 

  
  

strami: Spraw Wojskowych, oraz Przemysłu i Handlu w sprawie 
Drogowym. 

Na podstawie art. 7 i 23 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. Nr. 16, 
poz. 81) zarządza się co następuje: 

$ 1. Opłatę w wysokości 40% norm, wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu 

wykonania art. 7 ustawy 0 Państwowym Funduszu 

 «:ęaowy Pie jer:! Szam ański Przebój uŹwiękowył i i bohaterka filmu 

KUSY TEATR Nasirój... Urok... Car... eb ulub. kob Wilii Fr itsch „Droga do Raju Liljana Harvey 
66 w c arującym Udział biorą Serda, Hans Junkierman 

„H EL ! o 5 dźwiękowcu WALC 4iLo$ ci G. Alexsander, słynna tancerka MARJANNA 

: + Šai 38 WINK oraz 2 znakomite Jazz-Bandy. Nad program: Wszechśw. Przegląd džwięk. „Foksa“ (ostatnie nowiny) 

Wkrótce największe przeboje 
wszechświatowe 

Na 1 szy seans ceny znižone. Seansy o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

„Na zachodzie bez zmian“ 1 „Monte Carlo“ 
  

  

artysta filmowy wszyst! 

Dźsięsowe kino 

„HOLLYWOOD: 

Mi kiewicza 22, 

tel. 15 28   
W roli artystki kabaretowej Loll-Loil 
nowa rewelacjaartyzmu 

D is! *a genj iniejszy 

czasów i krajów 

NIEBIESKI MOTYL «» 
kich Emil Jannings 

zabły snie 
talentu w swej 

całą poięgą swego oszałaimiają ego 
najnowszej i najwspanialszej 

k'eacji dźwiękowej p. t. 

Wstrząsający dramat miłości, pokusy poświęcenia i zdrady. 

filmowego — MARLENA DIETRICH uosobienie najsilniejszego napięcia 
„W.mpiryz nu* erotycznego. 

Nad program: Dodatek i tygoduik dźwiękowy „Foxa*. Na 1-szy Seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 2,4, 6, 8 i 10.30 

w k r 6 t C e! oSA s ŚWIATA 
KONIEC 66 NA ZACHODZIEG6 

BEZ ZMIAN 
POD DACHAMII (6 

i PARYŻA 
  

ŻwięnOwi niaQ 

C8/INS 
Dziś! Najwspanialszy super-lilm dźwiękowy swiatowej produkcji francuskiej 

„NASZYJNIK KRÓLOWEJ 
Wstrząsający dramat miłosny. Realizacja słysnego arcydzieła ALEKSANDRA DUMASA (ojca) 

  

  

  
  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 W rolach głównych Marcella Jaffarson I Diana Kareine Nad pr g am: Rewelacyjny dodatek 
dżwiękowy „F''xa*. Pocz. o god”. 2, 4, 6, 8 1 10 0. Na pierwszy seans ceny "niżone 

Halior Haliol Dwa słowa — Tysiąc wrażeń. 
INO @ = a Dziś donfosła premjera największego 

K f'lnu Świata! Ws7echšwiatowy szlagier 

PAN“ Wznowien e! W nosem literackiem 

= opracowaniu!Nowa kopia! Nowa edycja 

Wielka 42, Nieśmiertelnego dzieła Joe Mszy. Wielka eposea miłości i poświęcenia W  rolich głównych 7 asów ekranu: 

Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna 
Ilustracja muzy zaa orkiestry symfonicznej pod batutą prof. A Jadlowkera, 

Morena i Olaf Fons. Pocz. o goiz. 3-ej. W dnie swiąt o godz. 1-ej. Ceny zniżone tylko na 1 szy seans, 
bilety honorowe nie ważne 

KINO Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Najnowsze arcydzieło pro iukcji 1931 r. Najweselszy film niezrów 'anvch kr 16 humoru 

„ŚWIATOWID * PATI PATACHON WŚRÓD LUJOŻERCÓW 
Mickiewi 9. Film ten realizowany podczas specj:lnej eksoedycji do Afryki przewyższa wielokrotnie wszystkie poprzednie 

ickiewicza 9. | filmy Pat i Patachona oraz wielki film krajoznawczy p.t Afganistan, czyli „Serce Azji". Dla młodzieży dozwolone     
  

SPRZEDAŻ 
Ceny fab) 

Fortepiany, Pianina, Fi 

    Wilno, ul. Niem 

K. Dąbrowska 

sharmonie 
WYNAJĘCIE 

ryczne 

  

LITEWSKI 

KILO 2.80 
poleca firma 

Zwiedryński 
Wileńska 28, tel. 1224 

SE 

iecka 3, m. 6   
  

DOKTOR | 
Zeidowlcz 

  

chor. зкбгпе, . 
DOKTOR 

Szyrwind t czowych, od 9—do 1, 
5—8 wietz. 

choroby weneryczne, NE 
skórue | moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 DOKTÓR 
3—7 ZELDOWICZONA 
era is m ZY ZOE KOBIECE, ž W Е 

r Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
nerycziie i moczopłcio- 9d 
we. Wileńska 8 od Ul. 
8 — 114 — 8. Tel. 

567. 

r. medycyny 

A. Cymbiler 
Choroby weneryczne, AKUSZERKA 
skórne i oarządu mo- 

| czowego. Miekiawicza ŚMIAŁOWSKA 
12, róg Tata: skiej przyj- oraz Gabinet Kosmety- 

muje 9—2 i 0—8. czny, usuwa zmarszcz 
Tei. 15-64. ki, piegi, wągry, łupież, 
mew brodawki, kurzajki, wy- 

л 4 adanie włosów. 
Dr. Wolfson Mickiewicza 46. 
choroby skórne, wene- - — 

czne i moczopłciowe 

„MOCZOWĘCH 
'12-2 i 4-6 
Miekiewiiza 24. 

tel. i 
  

  

  

  

wene- 
ryczne, narządów mo- 

4YCZNE NARŻĄDÓW 

[Acuszej | 

Tanio sprzedaje się 

kanapka 
KDSMETYKAŃ w. Jegiellońska 5—64. 

sans TIA Kupię używaną 

GABINET bryczkę 
RACJONALNĘJ jednokonaą w dobrym 

KOSMETYKI Stanie i uprząż. Pił- 
LECZNICZEJ sudski: ge 13 —5. 

LNO, MICKIEW!I- Я 
CZA M m. 4. Do sprzedania 

Urodę kobiecą dom Zz ogrodem oOwo- 
konserwu co» ym, Nowo-Wiłejka, 

nali, odświeża, а5НУ 
je, dosko;.: Kościelna 6. 

jej skazy i braki. Masai* Dg 
twarzy i ciata (panie)' wynajęcia 
Sztuczne opalanie cery. niedu/y sklep. 

Wypadanie włosów i Wileńska 1 —2. 
łupież. Najnowsze zdo = 
bycze kosmetyki racjo  ROMEEUNUTNONIECWA 

nalnej. « 2% Typ 

Codziennie SiĘ: 10— PD AU | 
w Z..P. 43 TASK 

Studentka 

rym akcentem angivl 

nieduży ze wszystkie- Grodno, post restant 19 

LO K A L Ę a solwe: tka zegranicz- 

skiego, przy;mie posadę 

mi wygodami do wy-- 

    

  

  

WI 

   

   nego instytutu z dob- 

Pokój do dzieci w majątku, 

  

  

  

  

  

      

  

borowiki w  najprzed- 

niejszym gatunku kupię. 

J.Krakowsk', Łódź, Zag:jnikowa 76. 

Grzyby     
   
   
    
  

KAZIMIERZ LECZYCKI. & 

„DWUDZIESTY 
(POWIEŚĆ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

1 
Od chwili przybycia do Jaworowa, 

_3-ch rannych oficerów i jednego cho- 
rego wolontarjusza upłyn kilka ty- 

| godni, a jeszczę nikt z nich nie zdołał 
| zdać sobie sprawy z eliksiru, który 

szybciej od mikstur i doglądów lekar- 

skich przywracał im siły i zdrowie. 
Gdyby kazano im nawet ókreślić, na 
czem polega rozkosz obcowania Z 
rodziną gościnnego kolegi, por. Stacha 
Łęskiego, byliby w niemałym kłopo- 
cie. Pani Łęska jest matroną z powie- 
ści. Panna Jadwiga jest skończoną, a 
w dodatku niezwykle serdeczną pięk 

| nością. Niema wsobie nic z fałszywej 
| gry rasy pięknotek. Park i aleje też są. 

' Ale koniec z końcem, wiele jest na 
_ świecie pięknych panien, zacnych pań 

| i miłych Stachów, gościnnych dworów, 
dobrych obiadów i starych drzew? 

Dlaczego to wszystko „tutaj i teraz", 

| wydają się inne, niż dawniej? Co po- 

woduje owe dziwne odurzenie, zupeł- 

| ny zanik dalszych planów i aspiracyj 

| ciągły lęk przed chwilą odlotu, która 

| musj przecież nadejść kiedyś?! Dlacze 
| go Roman Nawrocki, który ongiś cie- 
| szył się, jak dziecko, ze swojej nomi-   Wydawca Stanisław Mackiewicz. Red: 

ilenska 7, od 9—1 najęcia osobie inteli- M ё 

4—8 w. tel. 10-67. KAŻDĄ gentnej i solidnej. Pań. FTANCUZKA 
sumę gotówki ulo- | ska 4 m. 4. p trzebna 0: zaraz 

DOKTOR kujemy. Zab-zpie- = do A i 
eni x t stałe, Blumowicz | "oprocentowanie" |MiesZkanie gi 2_5" żygmaniow. 

że weneryczne dobre 8 Ak Jago ZE ska 24 m. i. 

jórne | moczopłciowe | Dom H.K. „Za- |5 pokoi, kuchnia, po- CSR: 
w ISLKA Z | chia Miekiawi: kor dla skizby, je Młoda 

э od9—1 i X—t cza 1, tel. 9-05. ater m wi , energiczna 

w Z. P. 26 do wynajęcia. Zanreto- o „podyni AGE 

wa 7 m, 6. ol. od 2-5 w szeskie gospodarstwo 
wiejskie po zukuje po- 

Do wynajęcia sady w majątku. Oterty 
od 1 meja 6 pokojowe proszę kierować do 
mieszkanie. Ul. Mickie- Aiministra ji „Stowa“ 
wicza 19. Zglosič siędla Z. Z. 
u portjera, 

nacji do Paryża, teraz przestał nagle 
mówić o tem? Dlaczego kapitan Za- 
polski zmniejszył o 75 proc. pogardę 
dla „naszych porządków, podnosząc 
jednocześnie o 25 proc. conajmniej 
czystość swojej litewskiej polszczyz- 
ny?! I dlaczego on sam, człowiek, któ- 
ry to myśli i któremu „życie idzie naj- 
ciężej”, nie interesuje się zupełnie 
swoją beznadziejną przyszłością?! 

Z całej czwórki tylko jeden Zapol- 
ski jest „bialogwardzistą“. Reszta — 
a najbardziej Stach — są radykałami, 
Co nie lubią obszarników. I nikomu nie 
chce się wyjeżdżać z Jaworowa, pomi- 
mo to, że przed czworakami są gno- 
jówki, a w jednej izbie gnieździ się 
po sześcioro dzieci głodnych i skrofu- 
licznych! 

A był czas, kiedy było inaczej. Je- 
szcze tydzień temu, tak niedawno! 
Pierwszy wyruszył do ataku zgryźli- 
wy kapitan Zapolski, dla którego nie 
istniało prawie słówko: „tak*. Że spec 
jalną pasją miłośnika „nie*, żywio- 
łowego antagonisty wszelkich apro- 
bat życiowych, usiłuje wykryć w 
*„tej małej”, do której czuje irytującą 
słabość, coś „nie tak". Ponieważ jest 
jedynym na gruncie jaworowskim zwo 
lennikiem reakcji i obszarnictwa, wy- 
pada mu szukać defektów jedynie w 
urodzie obu pań. Mobilizuje tedy w 
pamięci wszystkie sorty urod niewieś- 
šcich, czując jednocześnie ze złością, 

           
   

  

(DrCAUVIN) wa GA” Ё, 
KREW i REGUWIE Get | 
ЧАМч PRIYNOS WS" 4 

PIGUŁKI KOWENA 
2 jYGiR 38 00 ‚ 

"ддгтмв Au 
DSP“ 

22 M i И 
Nasiona warzyw i kwiatów, 

najwyższej wypróbo- 
wanej dobroci poleca trma 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. 
Uwaga. Skład posiada własny aparat 

do próbnego kiełkowania nasion 

      

  

  

    
  

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 
telefon fg= ©© 

Nr. 
a wysyłamy Państwu człowieka, dla przy- 
jęcia wszelkiego rodzaju garderoby do 
czyszczenia i prasowania, przyczem tegoż 
jeszcze dnia dostarczamy do mieszkania 
tęż garderobę oczyszczoną i wyprasowa- 

ną, jak nową. 

Farbiarnia i pralniachemiczna 

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

reperowane w naszej pracowni. 
Gremplowanie materjałów na poczekaniu 
  

  

So zedam lub zam'enię na dom w Wilnie 
w obrębie m Olsz:ny 

Folwark o przes'rzeni 52 ha 
wraz z budynkami. Komunikacja auto: 

| busowa. Dowied ieć się: Piłsudskiego 8, 
m, 1, u właściela.       

  

Ekonom Kucharka 
poszuku e posady, po- przychodząca z do' re= 
Siada długoletnie chlu- mi świadectwami po- 
bne Świadectwa. Ad- szukuje posady. Mej- 
res: Wilno ul. Anto-szagolska 42 m. 1. 
kolska 46 m.1. A. Pa- 
włowicz. 

    

że tu chodzi jedynie o jego własną 
pasję do przeczeń, zgorzknienie, orga- 
niczną potrzebę szukania plam na 
słońcu... szczerzej... o zemstę za włas- 
ne życie, które dziś układało mu się 
o wiele gorzej, niż wówczas, kiedy 
był w wieku Stacha. 

Porucznik Nawrocki trochę w głę- 
bi duszy przekonany o wyższości lwo 
wianek nad pannami z innych dziel- 
nic, prowadził atak w kierunku  od- 
wrotnym. Z całą dyskrecją człowieka 
kutturalnego usiłował w tych  „pa- 
niach ze wsi”, bądź co bądź przyna- 
leżnych do barbarzyńskiej Kongresów 
ki, wynaleźć coś  parafjalnego. Nie- 
kiedy pozwalał sobie na ton nieco pro- 
tekcyjny, ton, bardziej „kulturalnej 
dzielnicy" i mężczyzny, bohatera epoki 
rycerza krwawej Europy, wobec istot 
które nie zaznały okropności „być męż 
czyzną“ w latach 1914 — 1920. I on 
jednak Nea z tych potyczek ducho 
wych pobity ,zmiażdżony i bezsław- 
ny, szczerze przejęty opowieściami wo 
jennemi tych pań z salonu na linji 
wielkiej wojny. 

Co do niego samego, to oczywiście 
skapitulował odrazu, w pierwszym 
dniu ich gościny. Odrazu „nie wątpił”, 
że siostra „kochanego Stacha' jest 
najdoskonalszą istotą w całem rozsze 
rzającem się na wszystkie strony pań- 
stwie, nie był tylko pewny, czy p. 
Łęska go szanuje. Gdyby chociaż ja- 

Drogowym, opłaca się od pojazdów mechanicznych typów następujących: 

$ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1931 r. 
Minister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer. 

  

SAMOCHODY CIĘŻAROWE i AUTOBUSY 

FABRYKI STWORZONE, LUB OPARTE NA LICENCJACH SZWAJCARSKICH ZAKŁADÓW SAURERA: 

M. A. N. Augsburg-Norymberga (Niemcy) MACK. Plainfield-Alientown-New Brunswick 

Wiedeń (Austria) AUtomobi es Industriels $aurer. 
Suresnes (Francja) 

Armstrong-$aurer Newcastle (Anglija) 

P. Z. Inž.-Ursus. Czechowice-Warszawa (Polska) 
JENERALNA REPREZENTACJA NA POLSKĘ I 

BIURA: Al. Ujazdowskie 9a. Tel.: 8-56-82. 8-17-63. 8-75-17 Stacja obsługi i garaże: Łazienkowska 18. Tel. 438-28. 
Agentura LWÓW: „Dieselauto* Krasińskiego 19. Tel. 51-21. 

Oster. Sauer Werke, 

O. M. corticine Meccaniche-Brescia) (italja) 

Oddział GDAŃSK: Hopiengasse 89. Tel. 259-82. 

  

Ain EH 
Magistrat m. Wilna ogłasza, że na odby- 

tem w dniu 1 kwietnia 1931 r., w losowaniu 
1 i 3 ebligacyjnych pożyczek miejskich, skon 
wertowanych w roku 1925, zostały wyloso- 
wane następujące obligacje: 

1-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 
52 zł. Nr. Nr.: — 58, 94, 102, 138, 149, 186, 
265, 315, 346, 361, 435, 497, 516, 555, 648, 
660, 693, 700; 752, 803, 808, 1145. 

260 zł. Nr. Nr.: 1406, 1420, 1476, 1478, 
1483. 

520 zł. Nr. Nr.: 1506, 1583, 1592, 1695, 
1734. 

Na ogólną sumę — 5.044 zł. 

3 pożyczki obligacyjnej z roku 1913. 
52 złote Nr. Nr.: 28, 13, 76, 163, 172, 178, 
232, 490, 496, 560, 580, 583. 

260 zł. Nr. Nr.: 645, 693,'724, 849. 

520 zł. Nr. Nr.: 919, 1111, 1166, 
Na ogólną sumę — 3: zł. 

Spłata wylosowanych _obligacyj i ich 
wartości imiennej, będzie dokonywana od 
dnia 1 lipca 1931 r. w Kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyż- 
szych pożyczek, dokonywa Kasa Miejska. 

Szef Sekcji Finansowej 
Główny buchalter. 

Ławnik Magistratu. 

RAARARAR NAA 

kiś mały, najmniejszy krwotok płucny! 
A tu jak na złość nawet kaszel ustał 
pod wpływem rozłąki ze szpitalem woj 
skowym i aljansu z Jaworowem. Może 
więc pod przykryciem urzędowej ser- 
deczności pani domu kryje się naj- 
straszliwsza obelga z sierpnia 1919-go 
roku — łazik! Potem przyszły mu do 
głowy przypuszczenia jeszcze gorsze! 
Może i ona, jak kpt. Zapolski, ma go 
poprostu za nieboraka, od którego ni- 
czego się nie wymaga, więc i rzuca 
się coś z łaski. Wówczas milkł, smut- 
niał, zaszywał się w kąt, a wyciągany 
przez Stacha, peszony ironicznym 
wzrokiem kapitana, ośmielany serdecz 
nym, nieco zbyt domyślnym uśmiesz- 
kiem p. Jadzi, piekł normalną porcję 
raków i ginął po chwili w jakimś no- 
wym kątku. 

Tam rozmyślał zazwyczaj na te- 
mat: „za którego z nas ona mogłaby 

wyjść zamąż!'* Niestety, było- to już 
zupełnie jasne. Za kogóż życiowo nor- 
malnie, nie w bajce, może wyjść kró- 
lewna? Oczywiście, że za królewicza. 

W ich małym, mikroskopijnym świat- 
ku, w którym zrastały się i poznawa- 
ły dusze jednojęzycznych cudzoziem- 
ców, królem był Roman Nawrocki, po 
nieważ Stach był jej bratem!. A przy- 
tem te ciągłe walki słów i spojrzeń! 
Nie trzeba być wielkim znawcą ko- 
biet, ażeby odczuć, że pomiędzy nimi 
istnieje „stan wyjątkowy*, który jest 

1) Samochody „URSUS* typ A. I. A. W. 

2) Samochody „SAURER* typ B.L.D. 
3) Motocykle „t. W. S.“ — 1000 ccm. 

Kierownik Ministerstwa 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojsk.: Daniel Konarzewski. 
Minister Przemysłu i Handlu: A. Prystor. 

SILNIKI ROPNE DIESLA 

Typ. B. L. D. 
85/90 K. M. 

Zużycie paliwa 26 kg./100 km. = ZŁ. 9. 

Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe: 

CENTRALA W WARSZAWIE 

(ARTERINIS IRA 

a:66:6544:655058B 
Zarząd Kasy Stefczyka w Wilnie, sto- 

sownie art. 25 Stat. K.S, podaje do wiado- 
mości, że zwyczajne doroczne Walne Zgro- 
madzenie członków odbędzie się w dniu 19 
kwietnia 1931 r., w sali Stowarzyszenia Te- 
chników Polskich w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej nr. 33 o godzinie 1ł rano. Wrazie 
nie dojścia do skutku w wyznaczonym ter 
minie, drugie Walne Zgromadzenie odbędzie 
się tegoż dnia o godzinie 12 i będzie prawo- 
mocne bez względu na ilość obecnych, z na 
stępująacym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego; 

2) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
Walnego Zgromadzenia; 

3) Sprawozdanie Zarządu i Rady Nad- 
zorczej oraz odczytanie protokułu Związku 
Rew. Spółdz. Rol., przyjęcie bilansu i udzie 
lenie absolutorjium Zarządowi 

4) Zatwierdzenie preliminarza  budżeto- 
wego na rok 1931 

5) Zatwierdzenie wniosków w sprawie 

podziału strat i zysków za 1930 r. 

6) Uzupełnienie Rady Nadzorczej (wy- 

bór członków i zastępców) w myśl art. 17 

Stat. Kasy Stefczyka 
7» sprawa skreślenia członków. 

8) Wołne wnioski. 
. ZARZĄD. 

zapowiedzią „więzienia dla serc". 
2 

Ale i to nawet byłoby do zniesie- 
nia, gdyby móc tylko pozostać. Gdy- 
by zatrzymać czas na progu mniejsze 
go salonu, w którym pito czarną kawę 
i głoszono biało - czerwone idee?! 
Ale każdy czuł, że to niemożliwe, po- 
nieważ nic nie zmuszało ich do odja- 
zdu. Gdzieś tam podobno w pociągach 
i na szosach żandarmi sprawdzają 
jakoby dokumenty wojskowe. Ale to 

w sztabie akcji patrjotycznej całego 
powiatu lubelskiego, starem, wojow- 

niczem gnieździe, skąd 4-ch braci Łę- 

skich wyciągnęło na wojenkę w jed- 

nym miesiącu! Jako inteligenci - о- 

chotnicy byli "przednią strażą tego, co 
otworzył nowe życie z niedobitków3- 
ch ruin i 20-stu wojen?! Któżby о- 
śmielił się zwątpić w ich curriculum 

bellli?! Jakiż Żandarm powie- 
dzieć: „proszę 0 dokumenty!* Ale 
właśnie dlatego, że czuli się atomem 
nowej elity ustawodawczej, wydającej 

surowości prawne dla wszystkich, z 
wyjątkiem siebie — nie mogli zwra- 
cać się do lekarzy o przedłużenie ur- 
lopów. 

Dzień ich wyjazdu z Jaworowa , 
nie układany i nie planowany, wypadł 
tak jakoś sam przez się. Roman, o któ 
rym w pułku mówiono, że ma wyjąt- 

kowe szczęście do ran: i do kobiet, 
jechał tymczasem do jednej z. misyj 

W. M. GDAŃSK 

BON $. A. 

Skarbu: Ignacy Matuszewski, 

(U. 5. A.) 
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OGLOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Władysław Cichoń, mieszk. w Wilnie przy 
ul.. (Góra Boufałowa nr 19 — 1 na zasadzie 
art. 1030 UPC ogłasza, że w dniu 28 kwiet- 
nra 1931 roku od godziny 10 rano w miaste- 
czku Michaliszkach gm gierwiackiej, odbę- 
dzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do Jana Kotwicza i 
składających się z inwentarza żywego (15 
koni), oszacowanych na sumę zł. 1550 na 
zaspokojenie pretensyj Lewina Zusmana. 

Komornik Cichoń. 

sa K iii 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w” Wilnie, 

rewiru Il z siedzibą w Wilnie przy uł. Lu 
belskiej nr. | zgodnie z att, 1050 UPC po- 
daje do publicznej wiadomości że w dniu 23 
kwietnia 1931 roku o godzinie 10 rano w 
Wilnie ul. Wileńskiej 4 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do ph Hołubo 
wicza, majątku ruchomego, składającego się 
z umeblowania mieszkania, oszacowanego 
na sumę zł. 655. 

Komornik sądowy. 
H. Lisowski 
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zagranicznych. Jego stryj, który zdą- 
żył już stać się ustosunkowanym pa- 
nem generałem, zadecydował, zresztą 
zupełnie słusznie, że taki wyjazd zrobi 
dobrze „chłopcu , trzykrotnie rannemu 
na zdrowie, a państwu na kieszeń, bo 
przy nim kraść nie będą!“ 

Stach wracał na Polesie. Kapitan 
twierdził, że ,„przyjdzie się jeszcze po- 
siedzieć na Berezynie!** Jeden Bronow 
ski nie miał właściwie dokąd wracać, 
ani duchowo, ani militarnie! 

Przed chorobą, szpitalem wojsko- 
wym, poznaniem tam Stacha i przyja- 
zdem do Jaworowa, był tym emisar- 
juszem powstańczym, których wysyła- 
no na tereny, zajęte przez Niemców i 
bolszewików, całemi dziesiątkami. Z 
początku wybrał ten rodzaj poprostu 
dlatego; ażeby sypiać po hotelach, a 
nie na gołej ziemi wędrujących fran- 
tem. Trzeba było przecież być w ja- 
kiemś comme il faut z patrjotyzmem! 
Potem przywiązał się do kolportażu 
broszurek i począł w nich widzieć spi- 

ritus movens nowego życia, które dla” 
całego szpitalnego, a potem jaworow- 
skiego Światka było tem, co najważ- 
niejsze. Bezinteresowność, ambicja i 
pewien specjalny gatunek odwagi psy 
chicznej, jakiego wymaga tego rodza- 
ju służba, uczyniły go człowiekiem po- 
trzebnym. A przecież cały sens tego 
roku mieścił się w tych dwóch  sło- 
wach: „być potrzebnym *. 
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