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— Sukces Anglji, czy klęska Fran- 
**cji? Niespodziewana zapowiedź wizy- 

ty premjera Brueninga i min. Curtiusa 
w pierwszych dniach maja w Che- 

quers, letniej rezydencji Mac - Donal- 

da i następnie odroczenie tej wizyty 

do 5-go czerwca dały powód licznym 

domysłom i komentarzom. W prasie 
| europejskiej dotychczas zdania są po- 

dzielone: o ile niektóre pisma uważa- 

ją zaproszenie Niemiec do Londynu 

bez wiedzy Francji za klęskę polity- 
ki Brianda o tyle inne komentuia od- 

roczenie wizyty w Chequers jako suk- 

ces Francji i świadectwo jej potęż- 

nych wpływów w polityce mizdzyna- 

rodowej. 

Prasa polska w ocenie zamt::zo- 

nej wizyty niemieckiej w Londynie 

przyjęła to co jest lepsze, uznając iż 

odroczenie przyjazdu do Che qucrs 

jest sukcesem politycznym p. Brian- 
da, niepowodzeniem zabiegów nieinie- 

ckich a więc pomyślnem zdarzeniem 

dła nas. Jest to bardzo wvgo.lne za- 

łątwienie sprawy, bo  „sukcas“ mie 
wymaga bliższego tłomaczenia na 

czem polega i czemu zawdzięczać na- 

leży. Jak „powodzenie to już dobrze. 

Ponadto prasa polska, a zwłaszcza 
„dźienniki stołeczne uważają p. Brian- 
Ча za autorytet o którego posunięciach 

dyplomatycznych nie można inaczej 

mówić jak o powodzeniu. Inną ocenę 

jego działalności mógłby, broń Boże 
ktoś uważać za nielojalność w stosun 
ku do Francji, a prasa nasza nawet 

pozorów takiej nielojalności stwarzać 

ynie chce. 
Spróbujmy tedy zanalizowač na 

czem ten sukces Brianda polega i czy 

istotnie jest sukcesem? 

Zacznijmy od chronologji wyda- 
rzeń kilku miesięcy. Cechą charak- 
terystyczną ich było zaskoczenie opinii 

publicznej. A więc na początek nie- 

Spodziankę urządzili min. Henderson i 

lord admiralicji Alexander  pośredni- 
Cząc z dobrym narazie wynikiem w 

Sprawie porozumienia morskiego fran- 

cusko - włoskiego. Podpisanie tego 

porozumienia w Paryżu zaskoczyło 
bawiącego w Wiedniu z kurtuazyjną wi 
Zytą, jak wówczas ogłaszano, min. 
Curtiusa. Po paru tygodniach wybu- 
cha nowa bomba: unja celna austrja- 

€ko - niemiecka jako wstępny krok do 
Anschlussu i wreszcie teraz zapowiedź 
Wizyty niemieckiej w Cheguers i 
Odwiedziny tloty niemieckiej w por- 

tach angielskich. 
. Każde z tych wydarzeń było nie- 

spodzianką, ale wszystkie one wiążą 

się między sobą, tworząc pewien łań- 
Cuch i dlatego nie można  rozpatry- 
Wąć w oderwaniu poszczególnych epi- 
žodėw. Stanowisko Anglji w sprawie 
Niemiecko - austrjackiej unji celnej 
Odbiło się na przebiegu rokowań mor- 
Skich francusko - włoskich w Londy- 

nie do których Anglja z swojej strony 
wielką przywiązuje wagę. Z kolei no- 

we żądania Francji w sprawie zbrojeń 

morskich niewątpliwie związane są z 

zaproszeniem Bruenninga i Curtiusa do 

Chequers o czem post factum zawia- 

domiono p. Brianda. Wszystko to się 
„żahacza jedno o drugie. 

Pozycja Francji w tej chwili wy- 
daje się mniej mocna aniżeli przed 

kilkunastu tygodniami. Pakt morski 
francusko - włoski napotyka na wiel- 

kie przeszkody. Rokowania. ekspertów 
W Londynie zostały przerwane na 10 

dni wobec niemożliwości kompromi- 
Sowego zredagowania tekstu układu. 

Powodem nieporozumień jest żądanie 
Francji przyznania jej prawa zamiany 

tych jednostek bojowych, które w r. 
1986 będą już stare. Sprzeciwiają się 
temu Włochy i Anglja, która zaintere 
мапа jest w układzie morskim tran 
sko - włoskim o tyle, że układ ten 
Pozwoli na rozszerzenie londyńskie- 
$0 paktu morskiego z r. 1931. W ten 
SDosób antagonizm francusko - wło- 

pił który zdawałoby się został już u- 

Unięty, ożył nanowo. 
Entente cordiale angielsko - fran- 
ka już dawno należy do przeszłoś-     

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PK,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, | 

ROK X. Ne 85 (2593) 

SŁOW 
WILNO, Środa 15 kwietnia 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 
нр 

  

      

  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
ci. Wskazuje na to rozwój stosunków. 

O ile za czasów rządów konserwaty- 

stów w Anglji w sojuszu francusko - 

angielskim, Paryż odegrywał rolę ak- 

tywną i czerpał z tego korzyści , na- 

tomiast Anglja płaciła koszta tej wspól 
nej polityki, o tyle z przyjściem do 

władzy Mac Donalda sytuacja uległa 

zmianie. Wymownym tego dowodem 

było zachowanie się Anglji podczas 

konferencji w Hadze i to np., co dzie- 

je się obecnie. Anglja nie chce więcej 

żyrować polityki francuskiej w Euro= 

pie. Anglja odmówiła poparcia Fran- 

cji w sprawie unji celnej austro - nie- 

mieckiej i na jej wniosek sprawa znaj- 

dzie się na zwykłej sesji ligi Narodów 

w połowie maja. Zaprosiny premiera 

Bruenninga i min. Curtiusa do Londy- 
nu przed sesją Ligi Narodów miały 

charakter demonstracji — powiedzmy 

ostrzegającej, Francję. W grze toczą- 

cej między Francją i Anglją o aktyw- 

ną rolę w ich porozumieniu większość 

atutów jest po stronie Londynu i dla- 

tego trudno uważać odroczenie wizyty 

niemieckiej w Che quers za objaw po 

wodzenia polityki francuskiej. Briand 

uzyskując odroczenie tej wizyty zdołał 

zaledwie uratować pozory, że porozu- 
mienie francusko - angielskie trwa na- 

dal harmonijnie, gdyby Stało się ina- 

czej, zerwanie łączności pomiędzy Pa 

ryżem i Londynem byłoby oczywiste. 

— Niepowodzenie _ Gandhiego. 

Kongres Panhinduski udzielił Gandhie- 

mu pełnomocnictw w celu reprezento 

wania Indyj na konferencji Okrągłego 

Stołu, która ma się zebrać w Londynie 

w celu "opracowania”reform, jakie An- 

glja zamierza nadać Indjom. Oprócz 

Hindusów znaczny odsetek mieszkań- 

ców lIndyj stanowią mahometanie i 

dlatego Gandhi zwrócił się do obradu- 

jącego w ubiegłym tygodniu w Delhi 
kongresu mahometańskiego o mandat 

reprezentowania również tych warstw 

mieszkańców. Kongres mahometański 

jednak odmówił Gandhiemu pełnomo- 

cnictwa i zamierza wysłać na konfe- 

rencję własną delegację. Przewodni- 

czący Kongresu Szefekt - Ali wręcz 

oświadczył, że mahometanie nie żywią 

zaufania do Gandhiego a w rezolucji 
uchwalonej później kongres stwierdza, 
że lepszą rzeczą jest panowanie angiel 

skie w Indjach, niż rządy Hindusów. 
Z dyskusji jaka toczyła się podczas 

obrad kongresu mahometańskiego wy- 
nika, iż pomiędzy Hindusami a ludnoś 

cią muzulmańską Indyj panuje nadał 

antagonizm. Krwawe zajścia w Alacha 
badzie, gdzie hindusi urządzili pogrom 

mahometański są dosadną ilustracją 

tego stanu rzeczy. W tych warunkach 
Anglja nie będzie miała do czynienia 
na konferencji Okrągłego Stołu z je- 
dnolitym frontem hinduskim i będzie 

mogła nadal, jak to czyniła dotychczas 

wygrywać nieporozumienia lokalne 

dla celów swej polityki. Sz. 
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28 dzień ciągnienia. 

WARSZAWA. PAT. 14 b. m. w 28 dniu 
cłągnienia 5 klasy 22 Polskiej Loterji Pań- 
stwowej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następujące: 

15 tysięcy złotych 146.422, po 5 tys. zł. 
11.904, 35.870, 49.078, 87.285 i 137.386, po 
nz —35.928, 125.774, 134.513, 136,028 
i * 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

KLECK — Sklep „Jedność 
ŁIDA — ul. Suwalska 

     

    

niezamówionych nie zwraca. Administra- Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

do miejsca. Terniiny 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 1 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy —— S. Zwierzyński. i 
и i 

13 — S. Mateski. | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. | 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nadc K. Malinowskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa —- 

   
   
z. 

PIŃSK -— Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Mącierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
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DYKOWAŁ 
ZAMORA PREMJEREM NOWEGO RZĄDU 

PARYŻ. PAT. AGENCJA HAVASA W DEPESZY Z MADRYTU PO- 
DAJE, ŻE KRÓL HISZPAŃSKI ALFONS XIll ABDYKOWAŁ. 

MADRYT. PAT. — Król złożył władzę w ręce rządu admirała Aznara, 

który ze swej strony przekazał ją tymczasowemu rządowi republikańskiemu. 

Na czele tego rządu stanął Zamora. Tekę spraw zagranicznych objął Lerroux, 

wojny — Azana, spraw wewnętrznych -— Miguel Maura, marynarki — 

Quiroga, finansów Prioto, robót publicznych — Albornoz, pracy — Cabal- 

lero, gospodarstwa — Barrios, oświaty — Dolos Rios. Król opuścić ma 

Madryt we wtorek wieczorem. 

Sztandary republikańskie nad Madrytem 
MADRYT. PAT. — Prowizoryczny rząd republikański z Zamorą na 

czele, zebrał się w domu Miguela Maura. Zamora wydał dowódcy gwardji 

obywatelskiej San-Jurio szereg zarządzeń, mających na celu utrzymanie po- 
rządku. 

W pałacu królewskim odbywają się ostatnie przygotowania do odjaz- 
du króla, co nastąpi we wtorek wieczorem. Na gmachach publicznych po- 
wiewają sztandary republikańskie. Na ulicach Madrytu panuje ogromne oży- 
wienie. Na wielu samochodach umieszczono czerwone sztandary  republi- 
kańskie. Stanowisko burmistrza Madrytu objął socjalista Saborit. 

Proklamowanie republiki na prowincji 
PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa podaje w doniesieniach z Hiszpanii, 

że w Barcelonie, Kordobie, Saragosie, San Sebastian, Huelvie, Almeria i 
Vigo proklamowano republikę. Republike proklamowano również w miejsco- 
wości Leon, oraz w wielu mniejszych miasteczkach. 

BARCELONA. PAT. — Olbrzymie tłumy przeciągają ulicami miasta, 
śpiewając z zapałem Marsyljankę i wznosząc sztandary republikańskie. 

Państwo kataleńskie 
BARCELONA. PAT. Zarząd miasta i deputacje z prowincji złożyły wła 

dzę w ręce płk. Macii i jego strażników. Macia ogłosił komunikat, prokla- 
mujący państwo katalońskie pod rządami republikańskiemi. 

SKARGI UKRAIŃSKIE w KOMITECIE TRZECH 
LONDYN. PAT. — Komitet trzech, który ma rozpatrzyć skargi ukraiń 

skie, rozpocznie swe prace 16 b. m. pod przewodnictwem ministra Hender- 
sona przy udziale ambasadora Włoch w Londynie Bordonaro, jako delegata 
Italji, oraz posła norweskiego w Londynie Fogta jako delegacja Norwegi. 
Ponadto w pracach komitetu weźmie udział w charakterze przedstawiciela 
sekretarjatu Ligi Narodów kierownik sekcji mniejszościowej Ligi Ascorato, 
który przybył wczoraj do Londynu. Prace komitetu potrwają, jak przypu- 
szczają, trzy dni. 

Dr. Sahm nadburmistrzem Berlina 
BERLIN. PAT. — Rada miejska Beriina na posiedzeniu w dn. 14 b. m. 

wybrała 110 głosami przeciwko 99 nadburmistrzem miasta dr. Henryka 
Sahma, byłego prezydenta senatu gdańskiego. 

WIZYTA FLOTY JAPOŃSKIEJ w CINDAO 
CHARBIN. PAT. — 64 okręty zjednoczonej floty japońskiej pod do- 

wództwem wiceadmirała lama-Moto zawinęły ostatnio do Cindao. Z Cindao 
flota wyruszyła do Port-Arturu, a następnie do Dajrenu. 

Zabójstwo z litości 
PARYŻ. PAT. — Nocy dzisiejszej miał miejsce w Paryżu krwawy dra- 

mat, przypominający głośną przed kilku laty sprawę Umińskiej. 
Bohaterami tego dramatu są małżonkowie Rouillac, zamieszkujący jako do- 
zorcy jednego z domów w arystokratycznej dzielnicy Pól Elizejskich. Wy- 
mienieni stracili przed kilkoma dniami ukochaną córkę, co doprowadziło 
matkę do stanu wielkiego rozstroju nerwowego, graniczącego z obłędem. 
Po pewnym czasie stan zdrowia pani Rouillac tak sie pogorszył, że lekarze 
zalecili umieszczenie jej. w szpitalu dla cbłąkanych. Chora, dowiedziawszy 
się o tem, błagała męża, aby raczej zabił ją, niż miał odwieźć do szpitala. 
Chcę być prędzej z ukochaną córką — mówiła do męża —- który wreszcie 
ustąpił i wystrzałem z rewolweru położył ją trupem na miejscu, a następnie 
usiłował odebrać sobie życie. Rouillac poważnie się zranił i w stanie bardzo 
ciężkim dwieziony został do szpitala. 3 

Ir. Bethlen o sytuacii polity 
BUDAPESZT. PAT. Z okazji 10 premier oświadczył, że monarchja po- 

rocznicy piastowania przez hr. Bet- zostanie formą ustrojową państwa, 
hlena stanowiska prezesa rady mini- jednakże sprawa obsadzenia tronu bę- 
strów, korespondent budapesztański dzie mogła być rozstrzygnięta dopiero 
„Chicago Tribune* miał z premjerem wtedy, gdy nastaną warunki swobody 
wywiad. Mówiąc o sytuacji Węgier, i niezależności. Wówczas parlament 
premjer zaznaczył, że jego zdaniem zadecyduje w tej sprawie. : 

obecnym etapem w rozwoju Węgier, Co do traktatów pokojowych, pod- 
winna być polityka uruchomienia Sił pisanych w Paryżu utrwala się coraz 

wewnętrznych kraju. bardziej zapatrywanie, że nie mogą 
— Wojna — zaznaczył Bethlen — ŻYĆ utrzymywane w nieskończoność. 

została Węgrom narzucona przez czyn Premier spodziewa się, że ten nastrój 
niki zewnętrzne. Obecnie również i umysłów przyczyni się do wytworze- 

Wegry pragną pokoju bez zastrzeżeń i 
bez żadnych ubocznych myśli. Węgry 
chcą na zasadzie równości współpra- 
cować z całą Europą. W związku z 
tem prezes rady ministrów myśli rów- 
nież o 3 i pół miljonach Węgrów, ży- 
jących poza obecnemi granicami kra- 

ju. Węgry pragną również j pokoju 
dla Węgrów oddzielonych od ojczyz.- 

    

  

KRAKÓW. PAT. W dn. 14 b. m 

* lot dostał się w korkociąg i runął na 

Cosławski został zabity. 

в =
 

" Mówiąc o kwestji dynastycznej, 

.0 godzinie 13 min. 20 samolot 
śliwski typu Spad wystartował do Torunia. Na wysokości 600 metrów samo   
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NARADY REPUBLIKANÓW. 

MADRYT. PAT. Wszyscy republikanie, 
którzy podpisali słynny maniiest rewołucyj- 
ny w grudniu ub. roku, zebrali się ubiegłej 
nocy celem zastanowienia się nad dalszą 
akcją. Nocy tej rozeszła się po mieście myl- 
na pogloska 0 wyjeździe króla. Pogłoska 
ta wywołała Silne poruszenie. Grupy rmnło- 
dzieży urządziły manifestację, która przybra 
ła większe rozmiary na uerta dei Sol 
gdzie zebrało się około 3 tysięcy  manife- 
stantów. Gwardja cywilna biernie a nawet 
z Ssympatją odniosła się do maniiestantów. 
Jednakże na placu  Cibelles  manifestanci. 
przechodząc tamtędy w pochodzie, natrafili 
na opór policji, która po wezwaniu do ro- 
zejścia się dała salwę. 

KSIĄŻĘ ALBA USUWA SIĘ OD 
WSPÓŁPRACY 

Książę Alba wręczył  korespondentowi 
agencji Fabra w Paryżu pismo, w którem 
stwierdza konieczność zapobieżenia za 
wszelką cenę wojnie domowej. W pismie 
tem ks. Alba wyraża przekonanie, że abdy- 
kacja króla na rzecz księcia Asturji zacho- 
wałaby wszelkie niedogodności istniejącego 
staau rzeczy, nie dając żadnych  spodzie- 
wanych przez manifestantów korzyści. Ksią- 
żę Alba dodał, iż nie będzie odtąd współ- 
pracował nad żadnem kompromisowem roz 
wiązaniem sprawy ustroju hiszpańskiego, 
uwzględniającem interesy dynastji, albo- 
wiem Hiszpanja przez swe obecne wybory 
ujawniła wyrażnie swą wolę w tym kie- 
rimku. 

CHWIEJNE STANOWISKO RZĄDU 
Członkowie rządu zachowują stanowisko 

niejednolite. Jedni uważają, iż muszą pozo- 
stać stronie monarchistów, inni znów 
tojeada ‚ 2е wobec tak znamiennych wy- 
ników wyborów municypalnych w głów- 
nych miastach Hiszpanji nie mogą pozostać 
nadal u władzy. Opinja tych ostatnich zda- 
je sie przeważać. Jednakże, kierując się 
względami delikatności wobec króła, rada 
ministrów uznała za niemożliwe w zwykły 
sposób składać dymisję. 

Rada ministrów postanowiła natomiast 
po przedyskutowaniu sposobów wyjścia z 
Sytuacji, przedłożyć odpowiednią formułę 
królowi. Prawdopodobnie rada ministrów do 
radzi królowi wejście w porozumienie z po- 
szczególnemi wybitnemi osobistościami po- 
litycznemi. 

Pogłoski o abdykacji króła, które następ 
nie okazały się fałszywemi, spowodowały 
w Madrycie pewne manifestacje. 

Ogółem w 49 miastach, w tej liczbie w 
Madrycie i Barcelonie, monarchiści 
uzyskali 595 mandatów, repu- 
blikanie i socjaliści zaś 97,2 
mandaty. 

cznej Węgier 
nia atmosfery, w której niesprawiedli- 
wości, oraz postanowienia traktatów, 
pokojowych, nie dające się utrzymać 
z punktu widzenia gospodarczego, bę- 
da mogły być bez wstrząśnień usunięte 

| W sprawie swych podróży zagra 

nicę, premjer wystąpił kategorycznie 
przeciwko wszystkim  kombinacjom, 
które z temi podróżami wiązano, za- 
znaczając, że celem tych podróży by- 
ło wzmocnienie dawnych węzłów przy 
jaźni, oraz przyśpieszenie rokowań 
natury gospodarczej. 

  

  

Katastrofa lotnicza w Krakowie 
APARAT STRZASKAĄNY - PILST ZABITY 

my- 

ulicę Wieczystą koło Rakowic. Ppor. 

nych 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Terasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rach”. 

| 
ы 

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

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

O COFNIĘCIU 15 PROC. DODATKU 
DLA URZĘDNIKÓW 

WARSZAWA. PAT. Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 
32 przynosi rozporządzenie rady mi- 
nistrów z dn. 10 kwietnia r. b. w spra- 
wie cofnięcia dodatków, przewidzia- 
nych w ustawie skarbowej z dn. 2i 
marca 1931 roku. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 
skarbowej z 21 marca r. b. na okres 
od 1 kwietnia 1931 roku do 31 marca 
1932 roku zarządza się co następuje: 

S 1. Cofa się od dnia I maja 1931 
roku dodatki do uposażenia, względ- 
nie zaopatrzenia, pobierane na podsia- 
wie art. 4 ust. 1 ustawy skarbowej z 
dnia 21 marca 1931 roku na okres od 
I kwietnia 1931 roku do 31 marca 
1932 roku. (Dziennik Ustaw R.P. Nr. 
28, poz. 188). 

$ 2. Wykonanie niniejszego rozpo- 
rządzenia porucza się ministrowi skar- 
bu. 

$ 3. Rozporządzenie niniejsze wcho- 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
Walery Sławek 

Kierownik Ministerstwa Skarbu 
Ignacy Matuszewski 

ZDZISŁAW DĘBICK! LAUREATEM 
NAGR. LITERACKIEJ WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. Sąd konkur- 
sowy pod przewodnictwem prezesa 
Rady Miejskiej Rajmunda  Jaworów- 
skiego na posiedzeniu w dniu 14 b. 
b. m. przyznał nagrodę literacką m. 
st. Warszawy za rok 1931  Zdzisła- 
wowi Dębickiemu. Nagroda wynosi 15 
tysięcy złotych. Urzędowe ogłoszenie 
nazwiska literata nastąpi, zgodnie ze 
statutem, w dniu 3 maja. 

Powódź w Kownie 
KOWNO.-PAT. W: dn. 14 b. m. 

ruszyły pod Kownem lody na. Niem+ 
nie, przyczem poniżej Kowna utworzył 
się zator długości kiłku kilometrów, 
który spowodował ogromny przybór 
wody, tak, że w godzinach popołud- 
niowych niżej pałożona część miasta i 
przedmieście Słoboda Wiljampolska 
znalazły się pod wodą. й 

Kolo godziny 18 poziom wody wy- | 
nosi! 64 mt. ponad poziom normalny. 
Wezbrane wody zalały dużą część sta- 
rego miasta. : 

Miejscami woda dochodzi do wy- 
sokości pierwszego piętra. W osadzie 
Murowanka pod Kownem wiele @0 - 
mów drewnianych uległo całkowitemu 
zniszczeniu. Straty są bardzo znaczne. 
Jak dotąd, ofiar w ludziach nie było. 

Zniesienie stanu wo- 
jennego na Litwie 

Z Kowna donoszą, że nowy mini- 
ster spraw wewnętrznych pułk. Ru- 
stejko, wypowiedział się za  zniesie- 
niem stanu wojennego w Litwie, któ- 
ry trwa niemał bez przerwy od chwili 
ogłoszenia niepodległości. Pułk. Ru- 
stejko odbył w tej sprawie naradę z 
min. wojny pułk. Gedrajtisem i obaj 
ministrowie doszli do przekonania, że 
zniesienie stanu wojennego nie grozi 
bezpieczeństwu państwa. 

Postępy katolicyzmu 
W ST. ZJEDNOCZONYCH A. P. 

(KAP) Wzrost katolicyzmu w 
Stanach Zjednoczonych postępuje w 
stosunku do przyrostu ludności pięcio 
krotnie szybciej. Gdy przed 150 laty 
John Caroll został pierwszym bisku- 
pem amerykańskim, w Stanach Zjedno 
czonych było zaledwie 6 kościołów i 
około 20 tysięcy wiernych. Dziś ilość 
kościołów wynosi 18 tysięcy, a liczba 
wiernych 20 miljonów. Jeszcze przed 
90 laty było w Stanach  Zjednoczo- 
nych tylko jedno arcybiskupstwo 
Baltimore — dziś terytorjum Stanów 
obejmuje 105 diecezyj. W samym tyl- 
ko r. 1929 było 38000 nawróceń na 
katolicyzm. 

Siła katolików amerykańskich spo- 
czywa w ich szkołach i na to szcze - 
gólniejszą zwraca się uwagę. Katoli- 
cy amerykańscy pochwalić się mogą 
utrzymywaniem (państwo nie łoży nic 
ani na kościoły, ani na duchowieństwo 
ani na szkoły katolickie) ośmiu tysię- 
cy szkół ludowych, w których 60 ty- 
sięcy nauczycieli wychowuje 2,300,000 
dzieci; dalej 2400 szkół średnich, 160 
szkół wyższych i uniwersytetów oraz 
80 seminarjów nauczycielskich. Do te- 
go doliczyć należy jeszcze 190 semi- 
narjów i szkół duchownych. 

Przed dziesięciu laty biskupi a- 
mervkańscy założyli „The National Ca 
tholic Welfare Conference, której wy 
dzia.ł prasowy wydaje rocznie 80,000 
dolarów na propagandę prasową. ky, 

  

   



0 PRZYSZŁOŚCI ZIEMI GRODZIEŃSKIEJ 
W ŚWIETLE PRZESZŁOŚCI 

Między Niemnem środkowym 
odwiecznym szlakiem handlowym (tak 
zwanym  bursztynowym), łączącym 
Bałtyk ze światem starożytnym, — 
Prusami (rawną Sudawją) i Narwią, 
stanowiącą u Wizny granicę północną 
Mazowsza, w zaraniu dziejów Polski i 
Łitwy powstało księstwo grodzieńskie, 
będące po nawale tatarskiej 1241 r. 
jednem z potężnych księstw  udziel- 
nych, wchodzących w skład Litwy ów- 
czesnej. 

Dawid, Partyk (czy Patirg, syn 
Kiejstuta) i Witold — oto imiona ksią 

żąt grodzieńskich, znakomitych włoda 
rzy i dzielnych obrońców ziemi, którą 
niejednokrotnie usiłowała podbić Ruś, 
jako też Krzyżacy. Imiona tych książąt 
były postrachem dla sąsiadów, a w 
kronikach polskich, ruskich i krzyżac 
kich aż roi się od dat i opisów zbroj- 
„nych ich czynów, zakończonych zwy- 
cięsko pod Grunwaldemh, poczem miał 
miejsce wiekopomny czyn horodelski. 

Historycy dotychczas stanowczo 
zbyt mało uwagi poświęcili Dawido- 
wi i Patrykowi, zresztą dzieje ziemi 
grodzieńskiej naogół bardzo mało są 
znane. Powszechnie i bezkrytycznie 
przyjęto mówić į pisać o Suwałkach, 

jnach, czy też Sokółce, jako o mia- 
stach Podlasia (a właściwie Podla- 
sza), gdy w ciągu szeregu wieków 
fconajmniej od połowy XIII do koń- 
ca XVIII w.) teren, na którym miasta 
te powstały, wchodził w skład księ- 
stwa, względnie ziemi grodzieńskiej 
(Land Garten, — jak pisali Krzyża- 
cy). 

Ziemi białostockiej, czy suwalskiej 
geografja historyczna nie zna. Są to 
nowotwory. Zresztą Suwałki powstały & 
w XVIII w., a o Białymstoku po raz 
pierwszy, jako o  zapoczątkowanym 
majątku prywatnym (Raczkiewicza) 
znajdujemy wzmiankę w Aktach Metry 
ki Litewskiej dopiero pod rokiem 1514 
(samorząd, jako miasto prywatne, o- 
trzymał na mocy przywileju z r. 1759) 

Po unji horodelskiej księstwo gro 
dzieńskie (w 1414 r.) zostało włączo 
ne w skład województwa trockiego i 
powstał wówczas wielki powiat gro- 
dzieński, granice którego ostatecznie 
ustalono po unji lubelskiej (po wyłą- 
czeniu starostwa knyszyńskiego i dóbr 
Radziwiłłów, dołączonych do staro- 
stów rajgrodzkiego i goniądzkiego). 

W tym stanie powiat grodzieński 
przetrwał do pamiętnego roku 1793, 
kiedy smutnej pamięci sejm grodzień 
ski ustanowił województwo grodzień- 
skie, zagarnięte wkrótce w Iwiej częś- 

„ci przez Prusy... Na tym terenie po- 

    

tworzono gubernję 

Narodowego w Grodnie 

wstało województwo podlaskie, gu- 
bernja augustowska, obwód białostoc 
ki, gubernja suwalska, dość, że grani- 
ca z Koroną przesunęła się z pod Wi- 
zny na rz. Łososiankę pod Grodnem. 

Po upadku Rzeczypospolitej Gro- 
_ dno wszakże nie utraciło swojego zna- 

czenia, jako centrum administracyjne. 
u rządził najpierw Repnin, zanim u- 

litewsko - gro- 
dzieńską. 

Tradycje stolicy województwa u- 
siłowali wskrzesić bohaterscy bojow- 
nicy o Niepodległość w 1863 r. 

_ Wojewodami grodzieńskiemi z ra- 
mienia Rządu Narodowego byli Apoli 
nary Hofmejster į S. Sylwestrowicz i 
poniekąd pierwszy komisarz Rządu 

Konstanty 
Kalinowski, stracony w Wilnie. 

Gubernja przetrwała do 1915 r., 
_ czyli do czasu zajęcia Grodna przez 

wojska niemieckie. 
„A we wskrzeszonej. Rzeczypospo- 

litej Grodno stało się miastem powia- 
° fowem, z resztą powiatu, wykrojone- 

О 7 ciała dawnej ziemi grodzieńskiej, 
órej inne części otrzymały  najroz- 

maitsze nazwy bez względu na przesz 
_ łość i walory. 

    

     

    
     

   

    

   

| — „tam“, 

Grodno — książęcy i królewski 
gród Witolda ; Batorego, miejsce mo- 
dłów i zgonu św. Kazimierza i jego 
ojca Kazimierza Jagielończyka, domi- 
cilium sejmowe od. 1522 r., zanim od 
1679 r. co. trzeci sejm Rzeczypospo- 
litej był tu zwoływany, centrum wy- 
siłków twórczych znakomitego  pod- 
skarbiego Tyzenhauza, którego wiel- 
kie dzieło przez współczesnych nie zo 
stało docenione i  zmarnotrawione, 
miasto wiekopomnej twórczości Elizy 

„Kto zacznie pierwszy? 
Od tego będzie zależało dużo, bar- 

dzo dużo... Niezależnie nawet — kto. 

wizytach, 

zon, beznadziejnie martwy. 
'_ Malupasieńki  przykładzik: Pani 
Helena Romer zamieszcza w hurra - 
patrjotycznym „Dniu  Kowieńskiu* 
drobną korespondencję, 

hurra, hurra!! 
korespondencyjka, ale co słowo 

„tstinnych“ połaci, naprzykład z 
_ Zakopanego, Krynicy, samej Warsza- 

wy, czy Kołomyi, mniej się interesując 
Wilnem, skąd nie można było czerpać 

wszystko jedno, byle zacząć. U nas i 
w prasie, w książkach, 

odczytach, w prelekcjach, wywiadach, 
rozmowach publicznych, wzajemnych 

pojażdżkach i naukowych 
podróżach. Narazie panuje martwy se- 

pit pList Z 
Wilna“, oczywišcie w tonie —- hurra, 

Taka sobie niewinna 
to... 

przepraszam za wyraženie... przesada. 
—— Pozwolę sobie na tym miejscu do- 
dać, że odkąd czytuję „Dzień Kowień- 
ski* bardzo skrupulatnie (a będzie te- 
go z lat siedem), widzę w niem pier- 

_ wszą korespondencję z Wilna. Dotych 
" czas „kowieński'* ten dziennik 

' zamieszczać korespondencję z bardziej 
lul.ił 

Orzeszkowej, największe w kraju (po 

Wilnie) środowisko kulturalne (teat- 

ry, muzea, ogród przyrodniczy) i za- 

bytkowe (Kołoża ze świątynią z XI— 

XII w., zamki królewskie, kościoły), 

dostatecznie uprzemysłowione, wresz- 

cie jako siedziba DOK Ill — winno 

odzyskać swoje odwieczne przodujące 

znaczenie w oficjalnej hierarchji miast 

i z rzędu powiatowych — wyniesione 

do dostojnego jego walorom przezna- 

czenia, a mianowicie — stolicy Wo- 

jewództwa. : ‚ 

Doniosłość konsolidacji ziem  hi- 

storycznie ze sobą związanych i ma- 

jących wspólne cechy i odrębności 

jest wielka i oczywista, to też spra- 

wiedliwości dziejowej stać się zadość 

powinno, szczególnie obecnie, gdy 

przygotowywany jest projekt nowego 

podziału  administracyjnego Rzeczy- 

pospolitej. $ 
Jozei Jodkowski. 

  

ANKIETA 
KONSTYTUCYJNA 

ODPOWIEDŻ PROFESORA WŁ. 
GRABSKIEGO. 

W odpowiedzi na anie, 1':zpisarą 

przez komisję Konstytucyjną „Sejmu, w 

sprawie zmian w! konst vruefi nadeszia 

odpowiedź b. prezesa Ra ly Ministrów i 
ministra Skarbu, prof. Wiadyslawa 

Grabskiego, zawierająca następujące 

punkty: 

1) Pan W. Grabski wypowiada się ;'ze 

ciwko wyborowi Prezydenta Rze :zypospoli- 

tej przez połączony Sejm i >enat zarówro 

jak i przeciwko  piebiscytowi, w któryn: do 

minującą rołę odgrywa działanie na ira- 

inację narodu, a nie na jego rozum. Za 

najwiašciwszy зрозб — мубо’ м Prezydenta 

. Grabski uważa elektów oraz wirylistow, 

ak to: rektorzy wyższych zaktad5w nauko- 

wych, głowy duchowieństwa wszystkich 

wyznań, pierwszy prezes Sądu Najw; zsze- 

go it. p. Udział tych osób w zgromadzeniu 

narodowem w liczbie nieznaczacį, wyłącza 

łącej majoryzowanie reprezentantów iwino- 

Ści, podniósłby znacznie autorytet aktu wy- 

bierania Prezydenta. : 

2) To samo zgromadzenie narodowe 

mogłoby wybrać zastępcę Prezydenta, nie- 
mającego żadnej politycznej roi czytmej, 

lecz mogącego stale wyręczać Prezydenta, 
gdy ten nie mógłby pełnić swych iunkcyj. 
istnienie zastępcy Prezydenta odpowładało- 

by warunkom racjonalnej organizacji, istnie- 

jącej we wszystkich instytucjach, Oraz Ga- 

wałoby większe poczucie ciągłości i bezp'e- 

czeństwa Państwa na wszelki trudny wypa- 
dek. 

3) Prezydent powinien mieć prawo samo 
dzielnego mianowania premjera bez wpły- 
wu parlamentu i bez kontrasygnaty. Prem- 
jer byłby bezpośrednio i stale odpowiedział 
ny przed Prezydentem, natomiast ministra-- 

wie, mianowani przez Prezydenta na wnio- 

sek piemjera, nie powinni S sty 
kać się z Głową Państwa. Wszystkie inne 

akty Prezydenta prócz nominacji urzędni- 

ków jego kancelarji, powinny posiadać kontr 

asygnatę, ponieważ za rządzenie krajem od- 

powiedziałny jest Rząd. Zwłaszcza sprawy 

zwoływania, Odraczania, zamykania i roz- 
wiązywania Sejmu muszą być decydowane 

zez Prezydenta w zgodzie z premierem, 
9гу ponosi. odpowiedzialność za wyniki 

rządzenia krajem. Przewodniczenie Prezyden 
ta na Radzie Ministrów nie jest pożądane, 
gdyż stworzyłoby dwoistość uchwał tej Ra 
dy — jednych z przewodnictwem Prezyden- 
ta, drugich bez, co spowodowałoby zamęt 

pojęć: prawnych i zmnieiszvto odpowiedzial 
ność premjera za rządzenie kra; * 

4) Prezydent powinien byč uposażony w 
prawo dawania dekretów z mocą ustaw 

w wypadkach, przewidzianych konstytucyj- 
nie, oraz w prawo veta decydującego. O- 

bydwa te prawa nie powinny jednak być | 
wykonywane z własnego impulsu Prezyden 
ta, ani z inicjatywy (y Ministrów, lecz na 
wniosek Senatu, skonstruowanego w spo- 
sób odmienny od dzisiejszego. 

5) Senat powinien się składać z repre- 
zentantów korporacyj publicznych, więc sa- 
morządów terytorjalnych, samorządów gos- 

czych, związków pracowniczych, sena 
ów akadeinickich i t. p. Obok zwykłych a- 
trybucyj drugiej izby prawodawczej powi- 
nien on posiadać możność szwracania się 
do Prezydenta o skorzystania z prawa de- 
kretowania i veta. Od Prezydenta zależeć 
będzie, czy w każdym poszczególnym wy- 
padku z takiego prawa skorzystać zechce, 
Ponadto w okolicznościach nadzwyczajnych 
(wojna, wojna celna, momenty chwiania się 
waluty, deficyt budżetowy, zbliżanie się 
cieżkich kryzysów gospodarczych załama- 
nie się siły podatkowej  kompli- 
kacje w polityce zagranicznej i t. p.) Pre 
zydent korzysta z prawa dekretowar” ; i ve- 
ta nawet bez inicjatywy senatu. O ' ; wyda 
orędzie do narodu, w którem uzasadni nad- 
zwyczajne okoliczności, wyższej miary, da- 
jące podstawę dla danych aktów, dekrety 
Prezydenta winny hyć oparte na uchwałach 
Rady Ministrów i iść następnie w trybie nor 
malnym do ciał ustawodawczych, jak obec- 
nie. Natomiast stosowanie prawa veta nie 
wymagałoby uchwały Rady Ministrów. 

6) Sejm zatrzymuje prawodawstwo z 

okolicznościowych, regjonalno - sielan 
kowych powiastek, o dykcji wybitnie 
mazurskiej. — Więć pani Helena Ro- 
mer; więc pierwszy LIST z Wilna w 
jedynym, po polsku wychodzącym, pi- 
śmie w Kownie. 

: Mówi, że najstarsi ludzie nie pa- 
mietają takich mrozów na wiosnę — 
dobrze, wierzymy na słowo. — Dalej 
kraina miodem i mlekiem: Magistrat 
buduje wielkc stację autobusów daleko 
bieżnych (czekaj tatka latka!) Z począt 
kiem tego lata od Wilna w promieniu, 
we wszystkich kierunkach  pobiegną 
wspaniałe szosy, (ho, ho-ho, ho-ho! i 
skąd ona wie o tem?!) Ruch autobuso 
wy z każdym rokiem rośnie, a teraz 
jeszcze się wzmoże (ilość taksówek 
się zmniejsza, autobusy bankrutują). 
—— Opisuje jezioro Narocz. Co się tam 
dzieje — trudno opisać. Poprostu od 
Kobylnika do Michaliszek stoi kolejka 
turystów. Autorka pisze, dosłownie, 
że: „mimo złej pogody setki wycie- 
czek odwiedziły zeszłego roku ten u- 
roczy zakątek.* — Czy aby nie trochę 
mniej?! lubię się hazardować i sta- 
wię na... czternaście. 

W kilku wierszach o naszych pod- 
niosłych uroczystościach. To znów 
stanowczo zamało. -— O uniwersyte- 

BOSO # 

Rekonstrukcja rządu w Japonji Lot polski dookoła Afryki dobega końca 
TOKJO. PAT. Wakatsuki był przyjęty w dniu wczorajszym na audjen- 

cji przez cesarza, któremu przedstawił listę nowego gabinetu. Jak się do- 
wiaduje agencja Reutera, Wakatsuki postanowił zatrzymać w rządzie więk- 
szość członków poprzedniego rządu. Zmiany nastąpią tylko na 4 stanowi- 
skach. Nowy minister wojny gen. Minami był poprzednio naczelnym dowód- 
cą na Korei. 

Przed korgresem ludowym w Chinach 
CZANG-KAI-SZEK O ZADANIACH KONGRESU 

CHARBIN. PAT. —-Czang-Kai-Szek na zebraniu  partji Kuomintag 
powiedział między innemi: Najważniejszą i najaktualniejszą kwestją dla 
Chin w obecnejj chwili jest mające się odbyć zgromadzenie ludowe, które 
będzie otwarte 5 maja. 

Najważniejszemi kwestjami, nad któremi będzie obradować zgroma- 
dzenie, jest skasowanie nierównych pod względem praw traktatów z róż- 
nemi państwami, oraz kwestja tymczasowej konstytucji na okres, który 
Sun-Yat-Sen w swym testamencie nazywa ookresem wychowania politycz- 
nej mas ludowych. Od rozstrzygnięcia tych kwestyj zależy przyszłość repu- 
bliki środkowej.. Dlatego też rząd nacjonalistyczny chce skasować zupełnie 
instytucję i prawa jurysdykcji konsularnej na terytorjum republiki. Reforma 
ta ma być przeprowadzona do dnia otwarcia zgromadzenia ludowego. 

Likwidacja obiadów domowych w Bolszewiji 
PLAN DZIAŁALNOŚCI JADŁODAJNI PUBLICZNYCH 

MOSKWA. PAT. Kolegjum ludowego komisarjatu aprowizacji, opracowało plan 
dla działalności publicznych jadłodajni, Jadłodajnie te w ciągu 1931 roku mają wydać 
9.150 miljonów porcyj, przyczem dzienna ilość porcyj wynosić ma w pierwszym kwar 
taie 23 miljony, w drugim kwartale 26 i pół, w trzecim kwartale 33. Cyfry te jaknaj- 
lepiej świadczą o tempie likwidacji indywidualnych gospodarstw domowych, a tem 
samem o likwidacji domowego życia. 

Olbrzymi pożar w Paryżu 
PARYŻ. PAT. — We wczesnych godzinach popołudniowych w dziełnicy Clichy 

wybuchnął olbrzymi pożar, wywołany eksplozją w zakładzie benzyny. Pożar strawił 

trzy 
skład wę: 

budynki, w których znajdowały słę składy żywności, poczem s 
la i drzewa. Mieszkańcy domów, znajdujących się w pobliżu szałejącego po- 

przeniósł: się na 

żaru musieli być ewakuowani. Władze bezpieczeństwa musiały wezwać pomocy woj- 
ska, celem utrzymania porządku. 

O godzinie 14-ej nastąpiły nowe eksplozje 
pożarnych. 

tki miljonów franków. 
m stopniu utrudniło pracę straż 

Palit prawdopodobnie dick 

STRATY WYNOSZĄ 35 

rezerwuarów benzyny, co w niezwyk 
Pożar trwa w dalszym ciągu. Straty 

MILJONÓW FRANKÓW 

PARYŻ. PAT. — Straty, jakie wyrządził pożar w składach na dworcu w Ba- 

tignolles, sięgaja 35 miljonów franków. Towarów spłonęło na sumę przeszło 8 miljo- 
nów franków. 

  

Proces „Upiora z Diisseldorfu'" 
Dalsze zeznania Kiirtena 

BERLIN. PAT. — W procesie du ssel- 
doriskim przeciwko mordercy  masowemu 

Piotrowi Ku rtenowi, trybunał na wniosek 

prokuratora zarządził w dniu 14 b. m. wy- 
kluczenie jawności. 

Do rozprawy dopuszczono tylko szereg 

rzeczoznawców z kół lekarskich, prawni- 

czych i policyjnych, oraz 22 sprawozdaw- 

ców prasowych, w tem 4 zagranicznych. 

Zeznania Kiirtena ujawniły cały szereg 
nowych momentów, oświetlających tło sek- 
sualne jego potwornych zbrodni. Kiirten 
zeznał, iż już jako młody chłopak w cza- 
sie zabaw z rówieśnikami strącił jednego z 
nich do Renu. Widok tonącego sprawił mu 
szczególne zadowołenie. Potem zaspaka, 

swoje instynkty krwiożercze okrucieństwa- 

mi, dokonywanemi na zwierzętach. Opisu- 
jąc swe morderstwa z ostatnich lat, oskar- 
żony twierdzi, iż wypijał krew z ran dogo- 
rywających ofiar. Panika wśród publiczno- 
ści, wywołana jego zamachami, sprawiała 
mu szczególną satystakcję. 

Na ulicach Duesseldorfu mieszał się wów 
czas z tłumem i rozprawiał na temat tajem- 

  

Piotr Kiirten. 

ofiar, przysłuchiwał się lamentowi krew- 

niczego wampira, budzącego przerażenie nych. Grób zamordowanej i zakopanej w 

wśród ludności. Podchodził pod okna do- lesie Marji Hann odwiedzał 30 razy, przeży- 

mów, zamieszkałych przez rodziny jego wając za każdym razem chwilę mordu. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

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

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ODBUDOWA 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

1922 R. 2 zł. 
EUROPY POWOJENNEJ 1 POLSKI 

PAŃSTWA* odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ 

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

inicjatywy własnej lub rządu, kontrolę nad 
rządem i prawo wyrażania mu w całości 
lub poszczególnym ministrom braku zauia- 
nia. Sejm ustosunkowałby się pozytywnie 
lub niegatywnie do rządu tylko raz na rok, 
z okazji przedkładania parlamentowi spra- 
wozdania ze swej działalności za czas u- 

biegły, nigdy zś przy rozpatrywaniu bud- 
żetu. Zasady te są powszechnie przyjęte w 
życiu publicznem i gospodarczem, więc i 
parlament nie powinien od nich odbiegać, 
jeżeli w ciągu sprawowania rządów nastą- 
pi coś, co naruszy interesy Państwa i wy- 
maga zareagowania przez usunięcie bądź 

cie stoi napisano w tych słowach: 
| „Trzeba zaznaczyć na pochwałę młodzie 
ży akademickiej w Wilnie, iż spokój pomię- 
dzy narodowościami, uczęszczającemi na 
wykłady, panuje zupełny”. 

Szereg  defraudacyj w Bratniej Po- 
mocy, rozłam, wystąpienie Litwinów i 
Białorusinów i utworzenie przez nich 
własnej kasy; najmniejszego kontaktu 
w życiu kulturalnem! Na czem więc 
ten spokój ma polegać? A no: 

Polacy, Litwini, Białorusini i Żydzi, któ 
rych jest duży procent i którzy odznaczają 
się pilnością i poprawnością w stosunkach 
koleżeńskich, spacerują sobie po ae 

ach rzach i zgodnie siadują w wielkich 
bibljotecznych czy wykładowych. 

Więc cóż u djabła?! mają się o- 
kładać wzajemnie pulpitami!: „Space- 
rują sobie po korytarzach — a gdzie 
mają spacerować?! ——,Zgodnie sia- 
dują we wspólnych salach*. — Jak- 
żesz sobie szanowna autorka wyobra- 
ża wykłady w uniwersytecie? Może 
jakieś chambre separće dla Litwinów i 
Białorusinów?! ]akżesz mają słuchać 
wykładów, jak nie siedząc cicho w 
sali? przez lufcik?! 

W dalszym ciągu „List“  porusza 
tematy literacko - artystyczne. Z ko- 
lei przechodzi do tkanin. wileńskich, 

« 

premiera, bądź ministra, to zmianę może 
spowodować Prezydent, czuwający nad ca- 
łością spraw. Rząd, który nie otrzyma w 
czasie przepisanym konstytucją votum zau- 
fania, winien ustąpić, przyczem w czasie 
trwania danego Sejmu osoby, wskazane w 
votum nieufności nie mogą pełnić tych sa- 
mych obowiązków. 

7) Przy rozpatrywaniu budżetu Sejm i 
Senat, mają mieć konstytucyjnie zakazane 
podnoszenie pozycji wydatków. Kontrola 
Sejmu nad wykonaniem budżetu powinna 
być pełna. 

które wędrują ponoć aż do Ameryki, 
a o sytuacji gospodarczej pisze tyle 
tylko, że Wilno eksportować teraz bę 
dzie do Polski... palmy wielkanocne. 
— Uot tobie j raz! 

Jednym słowem jak to mówia (w 
żargonie — nie w gwarze wileńskiej) 
życie w Wilnie jak „malina*! Taki 
drobny, bezpretensjonalny  feljetonik, 
a wieleż w nim charakterystvcznych 
cech szablonu wojennego komunika- 
tu, tragicznego „im Westen nichts 
neues“ į kabotynskiego — „pehiedo- 
nosno odstupili“. — U nas? „ u nas 
wszystko jak najlepiej, to się samo 
przez się rozumie”. Że bankructwa. że 
zamykają sklepy, że protestują weksle, 
że mimo zniżki cen, obrót świątecz- 
ny w rb. spadł o 20 proc. w stosunku 
do roku zeszłego, że... co tu gadać, 
całe Wilno umiera moralnie i mater- 
jalnie i politycznie, to też caca?... Rój 
się pan Boga! co też wypisujesz! Toż 
to w Kownie przeczytać mogą! — A 
niech czytają, niech czytają na zdro- 
wie! — Komuś się może zdaje, że jak 
przeczytają, że palmy wielkanocne eks 
portują w głąb Polski, to z zazdrości 
zębami będą zgrzytać? Co to my nie 
znamy się nawzajem, jak łyse konie, 
czy co! I kogo pani chce okłamać, Li- 

ża 

LOTNICY POLSCY WYLĄDOWALI 
MOGĄ PRZYBYĆ 

Według wiadomości,jakie ostatnio 
nadeszły do Warszawy, lotnicy polscy 
kpt. Skarżyński i porucznik Markie- 
wicz wylądowali w drodze powrotnej 
w Casablanca w dniu 9 m. b. o godz. 
18-ej. Zatem po odpoczynku świątecz 
nym w Dakarze (Senegal) lotnicy 
polscy przebyli w ciągu 3 dni trzy e- 
tapy: Dakar — Porte Etienne, Port E- 
tienne — Agadir (Marocco), oraz Aga 
dir — Casablanca, pokrywając prze- 
strzeń 2600 km. 

W chwili obecnej od brzegów Eu- 
ropy dzieli lotników tylko przestrzeń 
360 km. Przybycia kpt. Skarżyńskiego 
i por. Markiewicza do Warszawy spo 
dziewać się można za tydzień, o ile 
trasa lotu nie zostanie zmieniona w 
ten sposób, że powracać będą przez 
Jugosławię i Rumunję. 

* * e 

Mimo przeciwieństw j trudności 
technicznych, polscy piloci przebyli 
już trzy czwarte swego gigantycznego 
lotu nad lądami Europy i Afryki. Lot 
zbliża się ku końcowi, stanowiąc dos- 
konałą propagandę tężyzny fizycznej i 
moralnej polskich lotników, jak rów- 
nież wartości naszego przemysłu lot- 
niczego. 

Historja lotu dookoła Afryki peł- 
na jest momentów niezwykle  cieka- 
wych, chwiłami dramatycznych. Po 
starcie w stolicy w dniu l-go lutego, 
r. b., już na pierwszym 'etapie spoty- 
kają pilotów nad Karpatami gęste 
mgły, zmuszające ich do zawrócenia 
na Kraków. Po trzech dniach następu 
je start z Krakowa i znowu przymuso- 
we lądowanie w Gyoma na Węgrzech 
z powodu mgły, powodując uszkodze- 
nie zbiornika z oliwą. Pierwszy etap 
kończy się jednak szczęśliwie lądowa- 
niem w Belgradzie. Stąd lotnicy nasi 
przebywają jednym skokiem dnia 14 
lutego etap Belgrad — Ateny, Z kil- 
kudniowem opóźnieniem z powodu nie 
pogody i burz, dnia 17-go lutego lot- 
nicy znowu jednym skokiem przelatują 
jeden z najdłuższych etapów (1500 
km), Ateny — Kair, przebywając zara 
zem około 400 km. drogi nad Morzem 
Śródziemnem. Pomimo wielodniowego 
opóźnienia piloci nie zrażają się prze- 
ciwnościami i postanawiają nadrobić 
chociaż w części przypadkowe opóź- 
nienie. Po przeleceniu dalszych 1500 
km lądują w Atbara, nie doleciawszy 
do Khartumu z powodu zauważonego 
defektu silnika. W tem miejscu lotni- 
cy mają już za sobą jedną piątą wy- 
tyczonej trasy, następuje tu jednak 
niezmiernie przykry „bo przymusowy 
21-dniowy postój do czasu otrzymania 
zapasowego cylindra i tłoka. Nie zra- 
sto Isgnak pilotów. 

Jnia 14=g0 miarca lotnicy" startują. 
wreszcie z Atbary, dnia 17-go marca 
następuje start z Khartumu Addis Ab- 
beba. Na tym odcinku drogi piloci u- 
stanawiają swój rekord długości lotu 
w czasie raidu, przebywając jednym 
skokiem przestrzeń 2200 km. 

Dnia 23-go marca przybywają lot 
nicy do Elisabethville, stolicy prowin- 
cji Katanka w Kongo belgijskiem, о- 
siągając najbardziej na południe Afry 
ki wysunięty punkt raidu. Stąd zaczę- 
ła się droga powrotna. 

W drodze powrotnej przyświecała 
lotnikom szczęśliwsza gwiazda. Dnia 
25 marca bez przeszkód zdobyli nowy 
etap Elisabethville do Luebo, długości 
1200 km., w dwóch dniach następnych 
w dalsze etapy: Luebe Leo- 
poldville i Leopoldville Duala, 
główny port Kamerunu. W Duala roz- 
pętał się tornado, uniemożliwiając 
start w dalszą drogę. 31-go marca lot 
nicy dotarli do Lagos w Nigerji. W 
dniach 2 — 4 kwietnia w szybkiem 
tempie pokonane zostały etapy: Lagos 
-— Abidjean, na wybrzeżu Kości Sło- 

DZIFF    

     
w kinie „HOLLYWOOD“ 

twinów? a sama to, za  przeprosze- 
niem, co? 

Nie chce być źle zrozumiany: rzecz 
postokroć. nie w feljetonie p. Romer, 
rzecz nie w oczernianiu panujących w 
Wilnie stosunków, nie w powtarzaniu 
bez końca o wekslach i bankructwach, 
— ale rzecz w szablonie. Ten mały 
felietonik jest bezpretensjonalny i — 
mały, ale charaterystyczny dla wszy- 

stkiego co się pisze „dla Kowna*. Na 
zewnątrz, znaczy się, na zagranicę, na 
eksport. — l to, że jedyna w Kownie 
polska gazeta od dziesięciu lat zamie- 
szcza właśnie o Wilnie tylko taki ma- 
ły i bezpretensjonalny i nie poważny 
felietonik — to też bardzo charakte- 
rystyczne. — Narzekamy na izolację, 
na brak porozumienia, na chiński mur, 
jaki tworzy dyplomacja kowieńska, a 
sami ten mur jeszcze tyczkami pod- 
pieramy. — Nie my trzymamy prym w 
tym szablonie, -to rzecz pewna. Pierw- 
sze skrzypce grają te właśnie „Aida- 
sy“ i „Rytasy“, a my za niemi tylko w 
ogonku, w ogonku! Dziad swoje — 
baba swoje. I tak w kółko. Że to gra- 
nica litewska kilometrów pięć za Mej- 
szagołą, więc każdy u nas w Wilnie ba 
wił się w dyplomatę, każdy splendor 
reprezentacji dźwiga na sobie, pro- 

W CASABLANCA, ZA TYDZIEŃ 
DO WARSZAWY. 

niowej, Abidjean -— Bammako, stolica 
Sudanu francuskiego i wreszcie Bam- 
mako — Dakar, — razem 3000 km. i 
następnie w 3-ch etapach 2600 km. — 
do Casablanca. 

Pomimo znaczne, niezawinione 
przez lotników opóznienie, lot dooko- 
ła Afryki jest pięknym wyczynem lot- 
niczym, tembardziej właśnie wartościo 
wym, że dokonany został w warun- 
kach niezwykle trudnych, naprzekór 
tysiącznym przeszkodom, nieprzewi- 
dzianym wypadkom i przeciwnościom. 

1 
  

W WIRZE STOLICY. | 

  

ZAMIAST KONCERTU — SOLIDNE 
PRANIE 

Na Gęsiej i Nalewkach rozdawano przed 

tygodniem ulotki następującej treści: 

Uczta dła Twojego ducha!! 

Jeżeli ty chciałeśby mieć prawdziwa 

ucztę duszno - artystną, słodszą od mio- 

du i wyczuć przyjemność i aromat raju, 

to odżałuj marne 2 złote i przyjdź w so- 

botę do sali Wiedeńskiej na Ptasiej uli- 

cy na super - monstrum - słoń - kon 

cert. Łaskawie dadzą się usłuchać pię- 

ciu sławnych na całych pięciu półkułach 

kantorzy synagogalni: joselewicz, Szpil- 

man, Botker, Sałatka i Berman. 

Ty nic nie myśl, nie pytaj się nikogo, 
tylko leć prosto do kasy, kup byłet, sia- 

daj i czekaj słoń - monstrum - koncertu. 
Początek punkt 8-ma. Palić — bardzo 
proszę. Zdejmowanie kapeluszy — nie- 
konieczne, butów — niedozwolone, cha- 

łatów i marynarek - dozwolone. 

Któżby zdołał się oprzeć czarowi takiej 

ulotki. Nie dziwota, że sala Wiedeńska za- 
pełniła się jeszcze przed 8-mą, rozentuzja- 

zmowanym tłumem.  Majestatyczni broda- 

cze zacierali ręce na samą myśl delicji, jakie 

ich czekają. Wszyscy byli zdania, że to bę- 

dzie „a fajn cymes* a nie koncert. 
Tymczasem mijały kwadranse — estrada 

świeciła pustką, rozkosze konwersacji nie 

wystarczały posiadaczom biletów — około 9 

głośne okrzyki i tupania wywabiły organi- 

zatora imprezy — Gerszona Berkowicza— 
na podjum. 

— Publiko szanowna! Wobec niedyspo- 

zycji cudnego tenoru Sałatki, serję poż, | 
rozpocznie znany w Warszawie mistrz mar- 

szelik Awrumełe Zylbersztajn w swoim ory- 
ginalnym repertuarze. 

Zapowiedź ta nie ucieszyła nikogo, bo 

falseciarza Zylbersztajna znano aż nadto 

dobrze. jednak wysłuchano spokojnie paru 
jego piosenek — po odmyczeniu „O kały- 

szy, kałyszy!* mistrz Awrumełe ukłonił się 

i wyniósł. Jakiś brudny szmondak wbiegł 
na estradę i wrzasnął: 

_—Przedstawienie_ skończone —Gajt—2 

hajm! 

Piekło. Zawrzało na sali. Szturm do kasy 
okazał się spóźnionym — nic już w niej 
nie było. W ręce rozwścieczonych słucha- 
czów wpadł jedynie organizator Berkowicz 

— sprano go na kwaśne jabłko, na marme- 

ladę. 

Nie dość na tem. Tłum z paruset osób 

odprowadził Berkowicza do komisarjatu, — 

gdzie sporządzono obszerny protokół. 

Więzienie zapewnione. 

7 GROSZY ZA GODZINĘ 

Pracowity i sumienny kasiarz Stanisław 

Rosiak został osadzony w pace. Woźny hur- 
towni tytoniowej, przybywszy rano do skle 

pu stwierdził, że kasa ogniotrwała jest roz 

pruta, a w podłodze wielka dziura — za- 

alarmował policję, która rozpoznała po zo- 

stawionym szaliku sprawcę włamania —. 

Rosiaka. Wnet go pochwycono. 

By dostać się do hurtowni tytoniowej 
Rosiak musiał przebić -6 grubych murów 
(jeden z górą metrowy!) Specjaliści obli- 
czają, że zajęło mu to minimum 45 * go- 

dzin, gdyż musiał pracować cicho i znać, 
że nie miał dobrych narzędzi. W piwnic ch 
maskował na dzień swą robotę — operu- 

jac jedynie nocą. ` 

Jak stwierdzit naczelnik hurtowni w ka- 
sie zostawiono owego dnia równo 3 złote 

15 groszy, które były w miedziakach 5-cio- 

groszowych. Był to cały łup apasza. Pra- 

cując na dniówkę zarobiłby przez ten sam 
czas około 35 złotych. 

I zmęczyłby się napewno mniej. K. 

  

  

szony czy nie proszony. —Jeszcze w 
prywatnych rozmowach wypsnie sie 
czasem jakieś niebaczne słowo j to 
zaraz się człowiek ogląda za siebie, 
ale już, niech Bóg uchowa! publicznie- 
kryminał, zdrada, tabu polityczne. I| 
jak tu w takich warunkach gadać o po- 
rozumieniu? — Tamci zacieli się j ani | 
ich rusz z miejsca, a my ze względów... 
no pan rozumie — też. Salomon by 
tej sprawy nie rozwiązał, bo czasem 
a zdaje, że Wilna obydwie matki są. 
jak ta... | 

A przecież gdybyśmy raz wyszli z 
tych formułek dyplomatycznych i za- 
częli gadać ponad głowami adwoka- 
tów, bezpośrednio, szczerze, poważ- 
nie, trzeźwo z ołówkiem w ręku; gdy- 
byśmy zaczęli do siebie pisać i o s0- 
bie pisać, to co naprawdę każdy my- 
šli, co mu na sercu leży i wątrobę u- 
ciska — możebyśmy prędzej do poro- 
zumienia doszli niż w tych Genewach. 
Kopenhagach, Lugano, Berlinie czy. 
Królewcu, a? 

Tylko ktoś musi zacząć pierwszy. 
Ale kto? „Tam“ nie bardzo mają o-| 
chotę, więc może my, w Wilnie?.../ 

m. 
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jer Gospodarczy ien Wsthodal 
NOWELIZACJA 

W zrozumieniu ogólnem pojęcia 
„nowelizacji“ łączy się z zamiarem 
przejrzenia czegoś, np. ustawy, by po 
prawić braki, które z jej stosowania 
wynikły lub dopełnić luki w tej usta- 
wie przez niedopatrzenie powstałe. 

W zastosowaniu jednak czynności 
rewelacyjnej do pewnych dziedzin jak 
ustawodawstwo agrarne, podatkowe, 
obciążenie świadczeniami społecznemi 
i ustawa o ochronie lokatorów, wyraz 
„nowelizacja* jest rozumiana jako „po 
gorszenie* tego stanu, który już był 
wielkim ciężarem dla właścicieli ziem- 
skich jak również właścicieli nierucho 
mości miejskich prowadząc i jednych i 
drugich systematycznie do ruiny. 

Dopiero co Sejm uchwalił prawo 
fornali do pozostawania od 1 kwietnia 
do 1 czerwca bezpłatnie w zajmowa- 
nych lokalach gdy są zwolnieni. Było 
to aktem przedłużającym dotychczaso- 
wy stan rzeczy. 

Naszem zdaniem ta ustawa jest cał 
kiem zbędna, gdyż fornala, któryby 
nie chciał się wynieść po skończonej 
służbie, musianoby usunąć nie inaczej 
niż przez wyrok sądowy, co przy proce 
durze naszej może trwać i rok i dwa 
nawet. 

Po co więc wydawać osobną usta 
wę? Chyba na to by ustawowo prze- 
dłużyć proces sądowy o dwa miesiące. 

Ponieważ ustawa o najmie i umo- 
wy zbiorowe przewidują wymówienie 
w pewnym 3 miesięcznym  terrninie, 
więc fornal ma czas do wyszukania no 
wej posady lub mieszkania. 

Pozostający fornal musi palić w pie 
cu dla gotowania strawy i pieczenia 
chłeba a więc bierze opał, do którego 
prawa już nie ma, a więc go kradnie, 
również krowę musi karmić tą samą 
drogą a w maju samowolnie wypasać, 
gdyż stosunek służbowy już ustał. To 
prowadzi do niepożądanego konfliktu 
— zaś nowa ustawa nie przewiduje 
wyjścia z nienormalnego stosunku, li- 
cząc zapewne na dobroć serca lub cier 
pliwość gospodarza. 

Nie wiemy jak długo prawnie mogą 
zajmować mieszkania rządowe urzęd- 
nicy lub wojskowi po wyjściu do dy- 
misji j czy w razie nieustąpienia do- 
browolnego sądy o eksmisji decydują, 
— w każdym jednak razie osobiste in- 
teresy zawiadujących lokalami na 
szwank narażone nie są, podczas gdy 
za dobroczynność ustawy płacić muszą 
ludzie prywatni. 

Lecz stokroć gorzej dziać się będzie 
gdy nowo wniesiony projekt noweliza- 
cyjnej ustawy o ochronie lokatorów na 
biera mocy-prawnej.. 

Projekt głosi, że w miesiącach zi- 
mowych nie wolno eksmitować loka- 
torów za niepłacenie czynszu a zaś 
latem sąd może nie zgodzić się na eks 
misję o ile uzna, że to by nie było w 
interesie lokatora! 

Takie postawienie kwestji 
być łatwo tłómaczone przez lokatorów 
jako zachętę do niepłacenia: — zbyt 
to hasło jest tentujące by znaczna 
większość lokatorów z pośród warstw 
niezarażonych etyką oparło się poku- 
sie. 

Zimy mamy 6 miesięcy — mogę 
nie płacić i nie wolno mnie usunąć, 
a więc i wypowiedzenie procesu było- 
by przez sąd uznane za „przedwcze- 
sne'. Po 6 miesiącach składa właści- 
ciel podanie o eksmisję: sprawa zosta- 
je wywołana niezmiernie prędko, np. 
we dwa tygodnie po jej wszczęciu. Lo- 
kator się nie stawi, następuje wyrok 
zaoczny. Dwa miesiące na odwołanie; 
—- sprawa wpada w kołejkę j jest wy 
znaczona za trzy — cztery miesiące. 
Już lato przeszło i gdyby nawet wyrok 
zapadł ostateczny i lokator nie skorzy- 
stał z odroczeń dla wezwania świad- 
ków i innych wszelakich sposobów do 
odwlekania na rok wyroku pierwszej 
instancji, to ma zapewnione darmowe 
mieszkanie aż do następnego lata. Cóż 
dopiero, jeżeli po wyroku pierwszej 
instancji zechce lokator przenieść spra 
wę do instancji drugiej? A no ma je- 

szcze rok darmowego mieszkania. 

| Tymczasem właściciel nieruchomo 
ŚCi nie tylko nie ma dochodu ale musi 
płacić za prowadzenie sprawy, rów= 
nież musi opłacać dozorcę, wodę, świą 
tło na schodach, remont, kanalizację, 

uprzątanie śmieci i śniegu, opłacać po- 
datki państwowe i komunalne, kasę 
chorych i ubezpieczenie od ognia. 

Przy dobrem wyzyskaniu dobro- 
<dziejstw znowelizowanej ustawy, niech 
tylko trzecia część lokatorów nie za- 
Płaci, już właściciel jest odrazu ban- 
krutem i będzie musiał pójść żebrać je- 
żeli z głodu umierać nie zechce. й 

Nie widać w ustawie paragrafu, we 
dle którego rząd lub magistrat ponie- . 
chały wzyskiwania podatków, gdy lo- 
katorzy nie płacą. 

Główny czynnik ekonomiczny doby 
obecnej pan sekwestrator w te pędy 
opisze meble właściciela, lub samą nie 
ruchomość wystawi na licytację. 

Od niepłacącego a tak silnie prote- 
gowanego lokatora, właściciel nigdy 
zaległego komornego nie uzyszcze, bo 
ZW lokator ma u siebie cudze me- 
le. 
Jest wprawdzie sposób pozbycia się 

lokatora niepłacącego, a to przez za- 
płacenie mu sumy, którąby on za rok 
lub dwa tenuty musiałby właścicielowi 
zapłacić, ale jest to sposób zbyt kosz 
towny, by był masowo stosowany. 

Takiemi zarządzeniami tylko się lu 

Э. 

„1 dzi demoralizuje, a že ta demoralizacja 

| 

może 

się szerzy, niech zilustruje fakt, który 
miał miejsce przed kilku dniami. 

Do zarządu Wil. Tow. Dobroczyn- 
ności zjawił się pewien osobnik o wy- 
najem mieszkania. Po długich targach 
ten pan oświadczył najcyniczniej, że 
warunki mu nie dogadzają, gdyż on 
nigdy więcej nie płaci jak za pierwszy 
miesiąc zgóry, a rok cały mieszka na- 
stępnie darmo i po roku się wynosi. 
„Widzę że Dobroczynność biedna, 
więc pójdę szukać mieszkania u bo- 
gatszego kamienicznika“. 

Jeżeli stery rządzące, które projekt 
nowelizacji obmyśliły, kierowały się 
chęcią przyjścia biednym lokatorom z 
pomocą, to winne by wnieść projekt u- 
stawy o przyjęcie na koszt skarbu Pań 
stwa opłaty komornego. Dla czego cię 
żar pomocy tego rodzaju „bezrobot- 
nym* ma ponosić li tylko właściciel 
domu, który staje się tylko tytularnym 
właścicielem, płacącym w dodatku 
wszelkie podatki. 

Co ma począć właściciel domu, na 
którym ciąży dług bankowy i prywat- 
ny? 

" Zaciągając pożyczkę właściciel nie 
ruchomości działał w dobrej wierze, li- 
cząc na dochód z komornego który był 
przez prawo gwarantowany, jakoże w 
razie niepłacenia lokatora się eksmi- 
towało w najkrótszym czasie. Jeżeli 
obecnie tej gwarancji będzie pozbawio 
ny, bank wystawi nieruchomość na li- 
cytację, a właściciel pójdzie z torba- 
mi z winy ustawy, a przecie Konstytu- 
cja gwarantuje jakoby prawo własnoś- 
ci tj. prawo nżywalności. 

Dziwnem się wydaje takie posta- 
wienie sprawy w chwili, gdy się tak 
dużo mówi o wzmożeniu budownictwa. 
Czy ustawowe pozbawienie możności 
otrzymywania dochodu włożonego w 
budowę domów ma służyć bodźcem do 
lokowania kapitałów krajowych lub za 
granicznych w przedsiębiorstwa tego 
rodzaju? 

Dosyć by chętni a gorliwi obywa- 
tele spełnili zalecenia nowelizacyjne, 
by ani się spostrzeżono, jak nierucho- 
mości miejskie, jedne po drugich, prze 
szły, drogą licytacji za podatki, na wła 
sność Skarbu, bo któżby zechciał kupo 
woć dom ubezpieczony od: dochodo- 
wości. 

Wszak to w rezultacie nic innego 
jak socjalizacja w dowcipnej masce. 

Onegdaj rozmawialiśmy z pewnym 
malkontentem: tłómaczyłem mu, że 
twórca tej noweli może nie jest nawet 
lokatorem ale miał tylko niezmiernie 
tkliwe serce dla niedoli lokatorów a 
nie zdawał. sobie -sprawy ze skutków. 
Mój rozmówca odrzekł: „a jeżeli zda- 
kał?".Na to odpowiedzieć nie potra- 

fiłem. St. Wańkowicz. 

Nz sdzftooia) 
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DWIE FRANCUSKIE KSIĄŻKI POLA- 
KÓW O POLAKACH 

E. Krakowski. L"Europe romantique. 
., Trois destins tragiques: Słowacki, Kra- 

siński, Norwid. Paryż, 1931, str. 217. 
Książka przeznaczona dla inteligencji 

francuskiej. Autor, znany ze swych głębo- 
kich i pięknych rozpraw, z zakresu historji 
filozofji oraz estetyki, daje obecnie trzy syl 
wetki naszych wielkich poetów. Jak wska- 
zuje sam tytuł, chodzi autorowi nie o histo- 
ryczno - literacką analizę twórczości poe- 
tów, lecz 0 sylwetki psychologiczne. i rze 
czywiście: tło historyczne, uwzględniające 
dzieje Polski w pierwszych _ dziesięciole- 
ciach XIX w., szczególnie zaś walki r. 1831 
— zajmuje jedną trzecią część książki. Zda 
rzenia polityczne i kulturalne w Połsce au- 
tor rozpatruje w łączności z ogólnem prze- 
obrażeniem Europy, wielką uwagę poświę- 
cając przejawom i etapom rozwojowym ru- 
chu romantycznego. . 

Dopiero na tak szeroko podmalowanem 
tle kreśli autor trzy tragiczne postaci na- 
szych poetów, wydobywając zasadnicze ce 
chy ich struktury psychicznej i artystycz- 
nej i mocno zaznaczając ich „europejskość* 
Korzysta przytem, aby na przykładach na- 
szych poetów sprawdzić trafność _definicyj 
romantyzmu, wysuwanych przez P. Lasse- 
те“а i H. Clouarda. 

Dzieło E. Krakowskiego jest i ciekawe i 
dostatecznie oryginalne, w zakresie zaś pro- 
pagandy zagranicą naszej kultury może od- 
dać wielkie usługi. 

„K. Smogorzewski. Joseph Piłsudski et. les 
activistes polonais pendant la guerre. Paryż 
1938 str. 63-83. : 

Są to zwięzłe dzieje wysiłków Mar- 
=. Piłsudskiego podczas wojny świato- 

W pierwszej części laje autor szkic 
historyczny D aaa a dziejach Pol- 
ski okresu, zarysowując wyraźnie rolę Mar- 
szałka w_ kształtowaniu nowej rzeczywisto- 

ści. Część druga zawiera same dokumenty, 
wymownie stwierdzające słuszność tez au- 
tora. 

Całość — zwarta, mocna i przekonywu- 
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Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unj! Kościelne] na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 

życie i twórczość . Zł 10— 
Bez steru | busoli (Sylwetka 

x prof. Michała Bobrowskiego) 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
płesklego w Wilnie 

+ 0.50 „ „.Żyrowice—łask krynice 
Pierwsze trudy i walki wi. 

ieńskich kolelarryv z ‚ 0.80 
EIUVE RES NIRGCTARIEMI PO DPDT 

Fosfatyna Faliera jest znaną na całym 
świecie odżywką. Dzieci odżywiane tą mą- 
czką są zdrowe, silne i piękne. Prosimy ba- 
cznie zwracać uwagę na markę fabryczną. 
„Phosphatine Falićres* i stanowczo odrzu- 
cać wszelkie naśladownictwa. 
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Uroczysty ingres ks. 

` 

biskupa Czarneckiego 
w kościele po-Augustjańskim 

W sobotę 18 b. m. odbędzie się uroczysty ingres J. E. Ks. Biskupa Miko 
łaja Czarneckiego o godz. 5 po poł. w kościele po-augustjańskim przy ul. 
Sawicz, w niedzielę zaś 19 o godzinie 10 rano uroczysta msza św. ponty- 
fikalna w obrządku wsch. słowiańskim. 

  

SŁONIM POD WODĄ 
WEZBRANE WODY SZCZARY ZALAŁY NADBRZEŻNE BULWARY 

I ZAGRAŻAJĄ CAŁEMU MIASTU 

W dniu wczorajszym poziom wody na rzece Szczarze na terenie Sło- 

nima i najbliższych okolic podniósł się raptownie do dwu metrów, co spo- 

wodowało, że rzeka wystąpiła z brzegów, zalewając tereny przybrzeżne i 

bulwary im. Ogińskiego. 

Na raptowny przybór wód wpłynął fakt tworzenia się zatorów w po- 

bliżu mostu, gen. Iwaszkiewicza, który wobec groźby zerwania go przez 

piętrzące się zwały kry, został rozebrany. 

Zatory wysadzane są przez saperów i straż ogniową, a ponadto bez 

przerwy pełnią oni wartę na wszystkich zagrożonych odcinkach w mieście, 

by w razie potrzeby przystąpić do akcji ratowniczej. Z terenów, załanych 

wodą, mieszkańcy zostali ewakuowani i rozmieszczeni w zarezerwowanych 

przez Magistrat lokalach. 

Grozę sytuacji powiększa fakt, że górna Szczara i jezioro Wyganow- 

skie pokryte są jeszcze lodem, więc dalszego przyboru rzeki należy się 

spodziewać, dziś lub jutro, o ile będzie cieplej. Poziom Szczary podniesie 1 

się o dalsze 50 — 60 cmt. i może spowodować katastrofę. 

Bociany giną od chłodów 
” Z BRAKU POŻYWIENIA NA ZAMARŻNIĘTYCH ŁĄKACH 

Z powodu chłodów i braku dostatecznej ilości pożywienia na moczarach i łąkach, 
które dotychczas są jeszcze zamarźnięte masowo giną bociany. 

Nprz. w pow. Słonimskim, na drodze do Żyrowic, znaleziono 10 sztu nieżywych 
bocianów. To samo zauważono koło miejscowości Dobry Bór, Hawinowicze i innych. 
Również wzdłuż koryta Wilji i Niemna znajdowano nieżywe ptaki. 

Porwanie panny młodej z uczty weselnej 
We wsi Płociany, gm. Kraśnieńskiej odhywało się wesele w mieszkaniu Andrzeja 

Szypiela, który wydawał swoją córkę zamąż za sąsiada. 

W czasie, gdy goście siedzieli przy suto zastawionych stołach, do mieszkania 

wdarło się niespodziewanie kilku osobników z mieszkańcem sąsiedniej wsi Franciszkiem 
Gniewko na czele i nim obecni zdążyli zareagować, rozbili łampę wiszącą u sufitu 
i już w ciemnościach poczęli masakrować biesiadników. 

W czasie bójki dwóch napastników przeniknęło się do bokówki, gdzie ukryła się 

punna młoda i związawszy dziewczynę, usiłowało ją uprowadzić do oczekujących 
przed domem sań. 

W ostatniej chwili podstęp został zauważony i mąż z Ojcem porwanej rzucili się 

w pogoń za wyjeżdżającymi już z podwórka awanturnikami. 

Po krótkiej walce Szypielównę odebrano i uwolniono z więz i zaalarmowano 
całą wieś o policję. Sprawców napadu w 'liczbie 7 osób ujęto, Poszkodowanych jest 
sześciu chłopów, obecnych na weselu. 

Powodem usiłowania porwania była zemsta Gniewki, który starał się w swoim 
czasie o rękę Szypielówny, lecz dostał kosza. 

RONIK 
ŚkODA 

Dziś 1 5 W. s. g. 4 m. 22 

Anastazego 
jutro 

Benedykta 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI U. $. B. W WILNIE. 

z dnia 14, IV. 31 r 
Ciśnienie średnie w mm, 752 
Temperatura średnia -l- O 

Temperatura najwyższa -|- 6 
Temperatura najni$sza — 1 

Opad w mm. — 4,5 

Wiste: połudn.-zachodni 
Tendencja: wzrost, następnie stan stały 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz 

Z. s. g. 6 m, 20 

URZĘDOWA 

— Audj ljencja u p. wojewody. P. woje- 
woda Kirtiklis przyjął w dniu wczorajszym 
8 prezesa Okręgowej Izby Kontroli Jana 
ietraszewskiego, następnie Delegata  Za- 

rządu Głównego Federacji PZOO Matzke- 
go w sprawach Federacji. Przyjęta była de- 

> Turf - Clubu w osobach prezesa 
hr. Brezy, rotm. Twardowskiego i rotm. 
Monwida - Olechnowicza. Delegacja ta przy 
była prosić o użyczenie poparcia organi- 
zowanym międzydzielnicowym  konkursom 
hippicznym, które mają się odbyć na torze 
wyścigowym w Wilnie w czasie od 21-go 
do 25-go maja br. Wreszcie przyjęty był in- 
spektor Nowodworski z Głównej Komiendy 
Policjj Państwowej w Warszawie. 

— Kto został mianowany zastępcą 
starosty. Pan wojewoda  Kirtiklis za- 
mianował, na zasadzie rozporządze- 
nia Pana Prezydenta Rzplitej stałych 
zastępców starostów w woj. wileń- 
skiem. Mianowani zostali: p. S. Siła- 
Nowicki w star. brasławskiem, p. J. 
Chrapowicki — dziśnieńskim, p. J. 
Niedziałkowski — mołodeczańskim, p. 
H. Sylwestrowicz — oszmianskiem, 
p. K. Protasewicz — postawskiem, p. 
W. Jeśman, — święciańskiem, p. 
Dokurno — wilejskiem, p. N. Trzaska- 
Pokrzewiński —  wileńsko-trockiem i 
p. ]. Giżycki — w starostwie grodz- 
kiem wileńskiem. 

— Nowe stawki opłat na bezrobocie. 
Rozporządzeniem _ ministra pracy i opieki 
społecznej z dnia 20 marca 1831 r.  zosta- 
ła uchylona moc obowiązująca rozporządze 
nia MP i OS z dnia 12. VI 1929 r. Podając 
powyższe do wiadomości Zarząd Odbudowy 
zawiadamia, iż wkładki zakładów pracy zo- 
bowiązanych do zabezpieczenia robotników 
na wypadek bezrobocia wynosza od dnia 
30 marca 1931 roku 2 proc. od każdorazo- 
wo wypłacanych zarobków. Najwyższa nor 
ma zarobku, stanowiącego podstawę do ob- 
liczenia wkładek pozostaje bez zmiany i wy 
nosi nadal zł. 10 dziennie. Jednocześnie za- 
rząd obwodowy komunikuje, że powyższem 
rozporządzeniem z dnia 6. IV rb. zostały 
WOW o 10 proc. zasiłki ustawowe z 

— Nowe uprawnienie Zarządu Dróg Wod 
nych. Na zasadzie ustawy wodnej p. woje- 
woda Kirtiklis upoważnił Zarząd Dróg Wod- 
nych w Wilnie do udzielania zezwoleń na 
wydobywanie roślin, pni drzewnych, mułu 
ziemi, kamieni i lodu z łożysk wód, płvną- 
cych, publicznych na terenie województwa, 
a użvwanych do żeglugi i spławu  tratew. 

Od orzeczeń Zarządu Dróg Wodnych 

  

p odwołanie do wojewody wil i 
ednocześnie uprawnienie otrzymał - 

rząd Dróg Wodnych w Grodnie. 
— Subwencje na remont dróg. W celu 

podniesienia stanu dróg przyznane zostały 
sejmikom powiatów  mołodeczańskiego i 
wilejskiego pewne sumy. Sejmik mołode- 
czański otrzymał 24 tys. złotych,  wilejski 
— 8% tysięcy. 

Pozwoli to na przeprowadzenie gruntow 

służ, 

nego remontu dróg na przestrzeni 30 kilo- | 
metrów. 

Roboty zaczną się natychmiast po usta- 
leniu się pogody. 

— Zniżka opłat od samochodów krajo- 
wych. Jak nas informują, władze wojewódz- 
kie, otrzymały polecenie stosowania ulgi w 
wysokości 40 proc. od podatku samocho- 
dów, o ile samochody te, czy motocykle są 
wyrobu krajowego. Rozporządzenie to od- 
nosić się ma wstecz do dnia 1 kwietnia i ci, 
którzy płacili normalną stawkę, otrzymają 
te różnicę. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie komitetu rozbudowy. W 

najbliższych dniach odbędzie się posiedze- 
nie komitetu rozbudowy miasta, na któ- 
rem rozpatrzone bedą podania o przyzna- 
nie pożyczek na drobne remonty domów o- 
raz omówione sprawy związane z ciężką 
koniunkturą wywołaną cofnięciem kredytów 
budowlanych. 

WOJSKOWA 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i 

Byłych Wojskowych. Wzywa się członków 
Koła Wileńskiego, Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i Byłych Wojskowych, którzy zgłosili 
gotowość pracy w przysposobieniu wojsko- 
wem, do stawienia się dnia 19 b. m (nie- 
dzieła) o godzinie 10, w lokalu Wojewódz- 
kiej Federacji P.Z.O. (ul. Żeligowskiego 4). 

Jednocześnie podaje się do wiadomości 
wszystkich członków Koła, że uchwałą za- 
rządu Koła z dn. 13 b. m. został jednogłoś- 
nie wvbrany na wiceprezesa Koła p. inży- 
nier Zdrojewski Marjan. 8 

„ Organizowane przez Zarząd Koła, kursy 
wieczorowe dla dorosłych w zakresie 7 kl. 
szkoły powszechnej, w najbliższych dniach 
zostaną 'uruchomione. Zapisy na wspomnia- 
ne kursy A AAC codziennie w 

K. godzinach 16 — 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 127 środa literacka. Dzsiejszą „Śro- 

dę literacką" wypełnia pisarze wiłeńscy, a 
mianowicie: Wanda Dobaczewska, która od 
czyta szereg własnych poezyj, osnutych na 
tematach regionalnych. Stefan Wierzyński 
recytować będzie m. in. wiersze z cyklu p.t. 
„Śladami don Kiszota”, Jerzy Wyszomirski 
— „Wiersze inwersyjne" i Tadeusz Łopale- 
wski — przekłady klechd ruskich, t.zw. 
„bylin“. 

Początek o godz. 8 w. Wstep mają człon 
kowie, sympatycy i wprowadzeni goście 

— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Połaków 
w Wilnie, We czwattek dn. 16 kwietnia o 
godz. 20 w lokalu Wil. Now. Izby Lekar- 
skiej (Mostowa 8 m. 21) odbędzie się zwy 
czajne ogólne zebranie Stowarzyszenia Le- 
karzy Połaków w Wilnie. 

— Wileńskie koło związku bibliotekarzy 
polskich. We czwartek, dnia 16 kwietnia br. 
o godz .8 wiecz..w gmachu Uniwersyteckiej 
Biblioteki Publicznej odbedzie się zebranie 
członków Koła z porzadkiem dziennym: 

1) Wnioski na zebranie delegatów (wy- 
sokość składek członkowskich,) przeniesie 
nie redakcji Przeglądu Bibljotecznego do 
Warszawy). 

2) Referat p. dr. Heleny  Hleb - Ko- 
szańskiej p.t. „Pierwszy państwowy egza- 
min bibljotekarski“ 

3 

Rozwiązanie kwestji miejskiej 
komunikacji autobusowej | 

zbliża się 
Wczoraj w godzinach południowych 

przedstawiciele konkurujących z sobą firm 
autobusowych „Arbon“ i „Spółdzielnia* zło- 
żyli w Magistracie oferty na uruchomienie 

komunikacji autobusowej oraz wymagane 

wadjum w wysokości 10 tys, zł. 
W dniu dzisiejszym ma być zwołane nad 

zwyczajne posiedzenie Magistratu dla roz- 

z SĄDÓW 
KARA ZA FAŁSZYWE 

OSKARŻENIE 
Bywają przestępstwa, których pobudek 

nie można wprost zrozumieć.. Weźmy choć 

by dla przykładu taki wypadek. В 
" Mieszkaniec Rudziszek, Charyton Bakin, 

złożył zameldowanie w policji, że kiedy po- 

wracał lasem z miaste czka Aleksandrowa, 

został napadnięty przez włościanina wsi о- 

pale, Baranienkowa. ю $ 
Miał to być napad zbrojny, gdyż Bara- 

nienkow wystrzelił do niego trzy razy Z 

rewolweru. a 
Na potwierdzenie swego oskarżenia po- 

kazał marynarkę i koszulę przestrzelone ku- 

  

8 Wszczęto dochodzenie, na podstawie któ 

rego wyszło najaw, że oskarżenie jest fał 

szywe. ^ З 
Baranienkow udowodnił zeznaniami 

świadków, że w czasie rzekomego napadu 
był we wsi. Widziało go kilka osób. 

Sąd skazał Bakina za złożenie fałszywe- 
go oskarżenia na dwa lata więzienia. 

"|| LLS iai AL Ža 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz drugi arcyciekawa, pełna napięcia i sen 

sacji sztuka Leo Lenza „W nocy ze środy 

na czwartek". Wspaniała gra zespołu z Le 

wicką, Sawicką, Jaškiewiczem,  Kreczma- 

rem, dyr. Zelwerowiczem na czele, oraz bar 

wne i efektowne dekoracje pomysłu ]. Ha- 
wryłkiewicza zdobyły sobie na  premjerze 

pełne uznanie publiczności. Ё 
— Teatr miejski w „Lutni“. Dziś po raz 

1l-ty „Koniec i początek”, słoneczna, pełna 

wdzięku i humoru komedja M. Maszyńskie- 
go w świetnej reżyserji K. Wyrwicz - Wi- 
chrowskiego. Dowcipny i finezyjny djalog, 

przezabawne sytuacje, oraz doskonale zary 

sowane postacie — oto zalety, któremi „Ko 

niec i początek" zdobył sobie publiczność 

wileńską. 
— „Sztuba“ — jako popołudniówka w 

Teatrze na Pohulance. nadchodzącą nie- 

dzielę o godz. 3.30 po cenach zniżonych u- 

każe się w teatrze na Pohulance nieodwołał 
nie po raz ostatni w' sezonie „Sztuba“ K. 

Leczyckiego, która zdobyła sobie rekordo- 

we powodzenie. Ostatnie przedstawienie tej 

sztuki odbyło się przy wypełnionej do ostat 
niego miejsca widowni. 

— Występy rosyjskiego teatru dramaty- 
cznego z Rygi. Zespół rosyjskiego teatru 

dramatycznego z Rygi przyjeżdża dn. 24-go 

bm. do Wilna na szereg występów gościn- 
nych. Program występów obejmuje nastę- 

pujące sztuki: „Starcza miłość", „ „Biała 

gwardja“, „Las“, „Dobra wróżka” i „Dzi- 

wak“. Zapowiedž sa znakomitego ze 
społu wzbudziła w Wilnie zrozumiałe za- 
interesowanie. 

— Występy ]. Kurnakowicza.  Niemałą 
atrakcją dla najszerszych sfer publiczności 
wileńskiej będą niewątpliwie  zapowiedzia- 
ne na koniec bm. występy cenionego artysty 
scen stołecznych, p. ]. Kurnakowicza. Wy- 
stąpi on w świetnej tętniącej humorem kome 

dji W. Rapackiego „W czepku urodzony”, 
której czołowa rola specjalnie dla niego 
została napisana. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Walc miłości 
Hollywood — Niebieski motyl. 

Casino — Naszyjnik królowej. 

Ognisko — Pod banderą miłości. 

Kino Miejskie — Gwiaździsta eskadra. 
Mimoza — Ponad śnieg. 

Stylowy — Miasto Klęski; nad program 
Wampiry Warszawy. 

Światowid — Pat i Patachon wśród lu- 
dożerców. 

Pan — Indyjski grobowiec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu ostatniej doby. Od 
13 do 14'b. m. zanotowano w Wilnie wy- 
padków 35 — w tem kradzieży 4, opilstwa 
5, przekroczeń administracyjnych 16. 
— Straszna śmierć pod 

lo d e m. Koło wsi Kisiele, gm. Gro- 
deckiej, |. Bohdanowiczowa będąca w 
3 miesiącu ciąży przechodząc dla skró 
cenia drogi przez zamarźnięte jezioro 
wpadła pod lód i utonęła. 

— Okradzenie mieszkania. Na_ szkodę 
Kozakiewicza Alfonsa (Garbarska 7), skra- 
dziono z mieszkania walizkę z bielizną, ksią 

żeczkę P.K.O., 10 dolarów i t. d.. łącznej 
wartości 450 zł: 

— Ofiary bójek. Pomiędzy Malic- 
kim Antonim, zam. w Porubanku i Lebie- 
dziewvm Timofiejem, zam. w Podwysokie 
wynikła bójka na tle porachunków  osobi- 
stych, w czasie której Lebiedziew ciężko 
poranił Malickiego. Rannemu udzielono po- 
mocy. 

z Uięcie poszukiwanego. Został zatrzy- 
many Franciszek Kamiński, poszukiwany 
listem gończym przez Sąd Okręgowy w 

Wilnie. й 

—Zabójczy czad wcha 
cie chłoyskiej. Z powodu 
nieodpowiedniego zabezpieczenia na- 
palonego pieca ułegty zatruciu czadem 
siostry Hosiatowskie. 

Rano, starszą z nich Helenę, zna- 
leziono już martwą. młodsza zaś da- 
wała słabe oznaki życia. 

Lekarz zdołał ją uratować. 
— Ofiara zawodów życiowych. Spirytu- 

sem skażonym zatruła się służąca Jadwiga 

Bukowska (W. Pohulanka 19). 
Po odwiezieniu do szpitala Sawicz Bu- 

kowska zmarła. Powód — zawód miłosny. 

— Niepewny schowek. Na szkode Kope- 
lowicza Urii, mieszkańca Duniłowicz skra- 
dziono 185 dołarów z pod poduszki. Do- 
chodzenie w toku. 

— Uderzony nożem na zabawie. W lo- 
kalu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w 
Widzach w czasie zabawy, Budrewicz An- 
toni ze wsi Romejki nchnał nożem w ple- 
cv lanuszewskiego Antoniego, zam. w Wi- 
dzach. Powód —- zazdrość.  Budrewicza 
przekazano sędziemu śledczemu w Opsie. 

-— Witriołej jako odpowiedź za 
zdradę. Helena Komówna, mieszkanka 

\ 

patrzenia tych oiert. 

Jakkolwiek fakt złożenia ofert nie ozna- 
cza, aby paląca ta kwestja miała być roz- 

wiązana w czasie najbłiższym, jednak jest 
to już wyraźny krok naprzód. Należy przy- 
puszczać, że już w połowie lata będziemy 

mieli całkowicie uregulowaną komunikację 
miejską. 

i a ia 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

Ptaciči 
P. K., wdowa po znanym a niedawno 

zmarłym lekarzu wileńskim, _powróciwszy 
dn 1% bm. z feryj świątecznych, zastała na 
swem biurku dokument, stwierdzający, że 
pan sekwestrator m. Wilna na okręg i 
cyiny 3-ci, zajął podczas jej chwilowej nie- 
obecności, a natomiast wobęc niepiśmiennej 
służącej, meble, stanowiące urządzenie po- | 
czekalni przy gabinecie dentystycznym p. 
K., jej warsztacie pracy. 

okument, o którym wspomniałem, ozna 
czony znakami: nr. wyk. 9 — płat. nr. 14/10 
głosił, że meble zajęte zostały na zabezpie- 
czenie zaległej nałeżności podatkowej za 
IV kwartał 1929 r. od placu budowlanego, 
znajdującego się przy ul. Łukiszki 18, m; 
żności wynoszącej zł. 49. 

Dotąd wszystko jest w porządku. Tak 
przynajmniej wygląda, ale.. otóż właśnie: 
jest „ale“. 

„Ale“ to polega na tem, že p. K. 2. ! 
właścicielką żadnego wogóle płacu w 
nie, a tembardziej przy ul. Łukiszki i to pod | 
Nrem 18-tym. 

Skąd więc biorą się pieniężne pretensji 
Magistrackie do p. K a 

Otóż biorą się one stąd, że Śp. mąż p. 
K. pełnił w ciągu szeregu lat, aż do roku 
1930 obowiązki sekretarza wileńskiego Ko- 
ła Filistrów Konwentu Polonia, do którego 
wspomniany plac na Łukiszkach należy. 

Magistrat uznał za możliwe i stosowne 
skierowanie swych pretensyj do  mienia 
wdowy po członku organizacji, której ma- 
jętność obciążona jest podatkiem. g 

Na dodatek wypada nadmienić iż p. se- | 
kwestrator miejski dokonywujący w dniu. 
2 kwietnia zajęcia umebłowania mieszkania 
p. K., protestującej przeciw tej czynności 
służącej oświadczył, że rzeczy zostaną za- 
brane, jeżeli ich właścicielka zaległego po- | 
datku nie ureguluje przed upływem termi. 
nu 14 dni. @ 

Mogła się więc zdarzyć, że p. K. po- 
wróciwszy z feryj nie 13-go, jak to miało | 
miejsce, ale 20 bm zastałaby swe mieszka- 
nie opróżnione. t 

Nieraz już w mych „spacerach“ po | 
miejskich sprawach miałem możność noto- | 
wania  „kwiatków* i „kwiateczków* na 
podatkowym odcinku. Przyznam się jednak 
szczerze, że z niczem podobnem dotąd nie 
zetknąłem się. & 

To, co dzisiaj opisuję, jest bezprzyktad- 
nem, jest skandalicznem. 3 

Jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto zlikwi | 
duje „pomysłowość” miejskich podatników, | 
to dojdziemy do tego, że prezes LOPP bę- 
dzie miał sekwestrowane meble z powodu, | 
że któryś z członków tej organizacji nie 0- 
płacił jakiejś raty podatku lokalowego lub | 
że firma umieszczająca w swym magazy- | 
nie plakaty tegoż LOPP nie zapłaciła po- | 
datku od szyłdu. 1 

W swoim czasie pisałem, że p. L.R. Ma- 
gistrat każe płacić podatek za firmę, ktė- 
rej nigdy w życiu nie słyszał, dziś pisać mu- | 
szę o tem, że wdowie po członku i hono- 
rowo przecież pracującym sekretarzu orga 
nizacji społecznej „zajmuje się" meble za | 
zaległy podatek tej organizacji. są 

czem jutro. Co: może stać się jutro? O 
pisać mi wypadnie? 

Trudno jest to przewidzieć. Įedno jest 
pewne, mianowicie, że mamy w Wilnie miej 
ski podatkowy, w naiłlepszvm razie  bała- | 
BS jeśli zgoła nie NOA 

e stan ten wymaga wgladniecia odpo | 
wiednich czynników, — to chyba  oczy- | 
wiste jest dla wszystkich. Mik — 

  

S   

  

  

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH | 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK | 

(Ciag dałszv) . 

  

5
 

  

  Bi
a 

Gdy wypisał się z  szpitału 
Mknie co żywo do prawnika, 

Dułhak go zaskarżył pono, 

— „Com mu zrobił? Co do ticha?* 

  

  

  

  

          "= L a 
Dr. Fisch za paszport chwyta, 

+1 thomaczy zaraz Žwawo... 

Brak podpisu na odbitce. 
To autorskie zwie się prawo“ 

  

  

    

   

    

    

    

  
    

Lebiedziewa utrzymywala bližsze sto- | 
sunki z sąsiadem Janem  Niedžwedo- 
wiczem. 

Ostatnio Niedźwedowicz  porzuc 
dziewczynę na pastwę losu i pocz 
zalecać się do innej kobiety. Porzuco- 
na, gdy prośby nie pomogły, oblała 
niewiernego witrjolejem i sama zgł 
ła się do policji. Niedźwedo 
stan jest bardzo ciężki. ; 

— Pożar. b. m. we wsi Wołokump 
na szkodę Połaczenko Pawła spalił się do 
wskutek wadliwych kominów. Straty 
nieustalone. 

PIERWSZORZĘDNY DAMSKI Į 
ZAKŁAD E wada į 

TROCKA 4, G. LINT "2 * 
Wohec ogó'nego krvZzYSU "E 

obnižylišmy ceny 
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R AU ii ww 4 $ ® į E Z E Ś Ww i A T A GIEŁDA WARSZAWSKA N Od dnia 15 do 19 kwietnia i%oi +. włącznie <uzie »yswieilauy film: 

—— SET MIEJ,KIE 22 

= zamiwawimie | "aja |„GWIAŹDZISTA ESKADRA U" 
ŚRODA, DNIA 15 KWIETNIA 1931 r. 

11,58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 — 12,50: Muzyka hiszpańska. 
13,10: Kom. meteor. 
14,50 — 15.15: Radjokronika z Warsza- 

wy. - 
15,25 — 15.30: Progr. dzienny. 
15.30 — 16.10 Odcz. dla maturzystów z 

Warsz. : 
16,10 — 16,15 : Komunikat dla żeglugi z 

Warsz. 
16.15 — 16.90: Audycje dla 

Warsz. 
16,30 — 16.45: Audycja dla dzieci „Pod 

wieczorek u pani Ropuchy Szarej" — opo- 
wiadanie własne wygłosi Ciocia Hala. Tr. 

dzieci z 

— па wszystkie stacje 

   

   

    

    

    

    

   
     

  

—17,15: Kot a) BAY CI: 
(płyty z pogadanką ioci Hali Cho- 
рт — walc |-dur (G. Arrau) 2) Moniusz- 
ko — Prząśniczka (Ada Sari) 3) Gabrjel — 
Marie — La cinquatine (skrz. — M. Ek 
man) 4) Noskowski — Skowroneczek śpie- 
wa (Gruszczyński) 5) „Bartkowe wesele". 

17,15 — 17,40: „Człowiek w przestęp - 
cy“ — odcz. z Krakowa wygłosi dr. AL 
Walter. 

16.45 

Koncert z Warsz. 17,45 — 18,45: 
18,45 — 10,00: Chwilka strzelecka. 
19,00 — 19.10: Program na czwartek i 

rozm. 
19,10 — 19,20: Kom. „Sokoła”. 
19.20 —-19,40: Rezerwa. 
19,40 — 19.55: Prasowy dziennik radj. z 

Warsz. 
"19,55 — 20,15: „Izba Przemysłowo - 

Handlowa w Wilnie a sfery gospodarcze" 
— odcz. wygł Stefan Rucki. 

20,15 — 20.30: Odczyt muzyczny z War 
szawy. 

20,30 — 22.00: Koncert międzynarodo- 
wy z Budapesztu. 

22.00 — 22,15: „Święto chleba w We- 
necji* — fełj. z Warszawy wygł. W. Siero- 
szewski. 

272.15 — 22,50: Koncert solistki z Warsz. 
(Maria Labia). 

22,50 — 24.00: Kom.ł i muzyka tan. z 
Warsz. 

CZWARTEK, DNIA 16 kwietnia 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka taneczna (płyty). 

12.55 — 14.40: Poranek szkolny z Filh. 
Warszawskiej (utwory Żeleńskiego i Wie- 
niawskiego). 

14 — 14.20: „Kącik dla Pań z Warszawy 
14.55 — 15.10: „Ziemia b. Ksiestwa Li- 

łewskiego jako całość gospodarcza" — od- 
czyt wwełosi Teodor Nagurski. Transm. na 
wszystkie stacje. 

15.30 — 16.10: Odczyty dla  maturzy- 
stów z Warszawy. : 

16.10 — 16.15: Komunikat dla Žeglugi 
z Warszawy. 

16.15 — 16.20: R dzienny. 
16.20 — 17.15: Koncert symfoniczny 

(płyty) Utwory Mozarta. Słowo wstępne 
wygłosi prof. M. Józefowicz. : 

17.15 — 17.40: „Wytwórcy jedwabiu— 
odczyt wygłosi z Katowic — dr. K. Simm. 

1745 — 18.45: Koncert kameralny, po- 
święcony muzyce klasycznej. Wykonawcy: 
Judyta Neumann (I skrz.,) M. Neuman (II 
Skrz.) i Władysław Trocki (Kortey). W 
przerwie recytacje w wyk. Halinv Hohen- 
dlingerówny. Program: 1) H. Purcell — 
Złota sonata, a) Largo, b) Adagio, c) Alle- 
gro, d) Grave, e). Allegro. 

2) Torelli — Koncert, a) Allegro ma 
non trappo, b) agio andante, c) Allegro, 3) 

| G. Tartini — Trio, a) Andante, b) Allegro, 
4) |. S. Bach — Koncert d-moll, a) Alle- 
gro, b): Adagio, c) Allegro. 

18.45 — 19: Komun. Akad. Koła Misyj- 

ŚR a а, 19 — 19.15: „O Lelewelu“ Stanisława 
Wyspiańskiego" — odczyt w związku Zz 
setna rocznicą powstania na Litwie (wy- 
głosi Wiktor Piotrowicz. 

19.15 — 19.30: Komun. Zw. Młodzieży 
Połskiej. 
- 19.30 — 19.40: Program na piątek i 
rozm. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. 

20 — 20.15: „Technika humanitarna" — 
felj. z Warszawy wygłosi E. Porębski. 

20.15 — 2.145: Wieczór poświęcony Ru- 
munii z Warszawy 

20.45 — 23.30: Słuchowisko z Warsza- 
wy /Smlome ..Wilde"a). 

.35 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warszawy. ramp 

TABLI FE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
„ tylko sumowarie Iloczynėw 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
Do nabycia we wszystkich ksi garniach 

ŁĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

|? Prow. A. PAKA © PO = 

KAZIMIERZ LECZYCKI. 

zDWUDZIEŚSTY 
(POWIEŚĆ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Ale niebezpieczna służba skończy- 
ła się tak, jak w końcu musiała się 
skończyć. Rozzuchwalony  bezkarnem 

| grasowaniem po różnych zakamar- 
| kach rozpadającej się Rosji, Bronow- 
| ski zlekceważył kulturę Zachodu i 
| wpadł fatalnie na Suwalszczyźnie. Szwa 
| by lepiej, niż barbarzyńcy poznały się 
| na niepokaznym młodzieńcu. Wsadzo- 
| no go do więzienia, bito i głodzono, aż 

do wymiany na swego człowieka, za- 
jęcia płuc i szpitala. Teraz (niestety) li 

"cho przeszło, ale wpływ na psychikę 

pozostał. Bronowski zaczął się bać pa- 

nicznie powrotu do dawnej służby. 
Jak były ranny odczuwa lęk przed 

powrotem znanych cierpień, 

  

   

  

    
   
    

  

  

      

| wiedział sobie: wszystko, tylko nie 
agitacja. Wiedział dobrze, że już nie 

к       

  

tak sa- 
| mo Bronowski jeszcze w szpitalu po- 

NAJWIĘKSZE PISMO NA ŚWIECIE 

Największe pismo na świecie wychodzi 
oczywiście w Ameryce i to w  Filadelfji. 
Jest nim tygodnik Saturday Evening Post, 
który ma nakład przeszło 3 miljony egzem- 
plarzy. Mimo, że objętość pisma wynosi ca. 
250 stronnic, kosztuje on tylko 50 groszy. 
Wydawnictwo to istnieje już od 200 lat, 
gdyż zostało założone przez bohatera na- 
rodowego Benjamina Franklina w r. 1728. 

Jeżeli idzie o treść pisma, to dwie pią- 
te objętości przypadają na dział ogłoszenio- 
wy, który przynosi każdorazowo około 2 
miljonów zł. — Skutkiem tego  nakładca 
może być tak wspaniałomyślnym i płacić 
królewskie honorarja autorskie, dochodzące 
do 1 dolara za wiersz drobny. 

FANTASTYCZNY POMYSŁ ARGENTYNY 

Rząd argentyński przystąpił do wykona- 
nia gigantyczńego przedsięwzięcia, polega- 
jącego na wykorzystaniu energii przypływu 
i odpływu oceanu. й 

Olbrzymia ta energja, która obecnie 
idzie na marne, ma być, w myśl tych za- 
mierzeń, przetworzona w siłę elektryczną, 
a znów z kolei spożytkowana będzie dla 

i celów praktycznych. 

W myśl drobiazgowo już opracowanego 
planu, należy zbudować 400 turbin, licząc, 
że każda poszczeyólna turbina dostarczy 
około 2000 kilogramów siły. Wykonanie te- 
go zaiste fantastycznego pomysłu, który 
zaopatrzy południowa część Argentyny w 
elektryczny prad, obliczone jest na sto mi- 
lionów złotych penso. 

Jak wiadomo, przypływ i odpływ morza 
iest 1ezultatem siły przyciagania księżvca. 
Różnica powierzchni wodnei pomiędzy przy 
płvwem a odpływem wynosi przeciętnie 
około 3 metrów. 

Na tej zasadzie dokonano wielu obliczeń 
i wymierzono, jak wielka jest energia tkwią 
ca i marnująca się w tem codziennem zia- 
wisku naturv. Tvm sposobem otrzymało 
się niesłychany rezultat. : 

Tak więc podług jednego z angielskich 
obliczeń, siła robocza ta droga uzyskana, 
wyraża sie w 10 trvlionach koni parowvch 
rocznie. Wystarczvłobv to na wiele milio- 
nów lat dla wszystkich motorów świata. 

Rozumie sie, że wvkorzvstanie tej całej 
siły jest nie do pomvślenia i w stosunku do 
jej fantastvcznego napięcia rozpoczęte przez 
rzad argentyński prace, maja rozmiary lili- 
pucie, tem nie mniej jednak niezwykłe w 
stosunku do ludzkich zamierzeń. 

PIENIĄDZE BEZ WARTOŚCI. 

Podczas okupacji woiennej Releji, Niem 
cy wnrowadzili przymusowy obieg swojej 
walntv, tak, že opuszczajac kraj Niemcy 
pozostawili około 7 miliardów marek papie- 
rowvch. 

Marki te wymienił rząd belgijski swoim 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,923 — 8,944 — 8,904. Holan- 
dja 358.42 — 359,32—357.52. Londyn 43,3/4 
43,46: — 43.25. Nowy York 8,918 — 8,938. 
— 8,898. Nowy York kabel 8,926 — 8,946 
— 8,906. Paryż 34.91,3/4 — 35,005 — 34,83 
Praga 26,42,3/4 — 26,49,, — 26,363 Szwaj- 
carja 171,92 — 172.35 — 171,49. Włochy 
46,723 — 46,84 -— 46.61. Berlin w obro- 
tach prywatnych 212,46 — 212,44. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 47,25 — 4 
proc. inwestycyjna 90 — 89.50, 5 proc. kon 
wersyjna 49,75 — 49,50, 6 proc. dołarowa 
72 — 72.50, T proc. stabilizacyjna 82,50. 
8 proc. L.Z.G.G.K. i B.R., obligacje G, G, 
K, 94; te same 7 proc. 83,25; 42 proc. L. Z. 
ziemskie 52,25 — 52,35. 44 proc warszaw- 
skie 53,50 8 proc. warszawskie 73,75 — 
73.50, 8 proc. Częstochody 63,75, 8 proc. 
Kielc 61,50 — 61,75, 10 proc. Radomia 75,50 
6 proc. obl. poż. konw. miasta Warszawy 
VI emisji 51,25. 

AKCJE: 

Bank Polski 130. Cukier 28 — 28,50. 
Hampke 140. Parowozy I i II em. 18. Ha- 
berbusch 90. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OICZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na,Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

asenasassA4593 
1 

obywatelom na franki, deponujac je w pod- 
ziemiach Bangue Nationale de Belgigue až 
do czasu otrzymania odszkodowania od 
Niemiec. Sprawa ciągnęła się długie lata, 
Rzesza Niemiecka, wykłamywała się od tych 
swoich zobowiązań, podobnie jak i od in- 
nvch i wreszcie zapłaciła Bełgji ułamek na- 
leżnej sumy. 

Obecnie więc przystąpiono do zniszcze- 
nia olbrzymiej masv marek — masy ważą- 
cej przeszło 140 tonn. 

Wobec tego, że spalenie ich przedsta- 
wiałobv zbvt wiele trudności, destrukcje po- 
wierzono jednej z papierni, która niemiec- 
kie miljardv przerobi pod kontrolą przedsta- 
wicieli rzadu Releiiskiego i Banku Rzeszy 
na papkę papierową. 

  

wy KAZ 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 -- 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ W M-KU BIELICA POW. LIDZKIEGO. 

1 Kapitan W P. Hejbowicz Leon. 

CMENTARZ W M-KU SZCZUCZYN POW. SZCZUCZYŃSKI 

1) Szer. 12 — 24 p. Leg. Graszecki Ка 
zimierz. 2) szer. 2 bryg Leg, Bednarczyk 
Władysław, 3) szer. 2 bryg. Leg. Wilczyń- 
ski Józef. 4) ułan 4 p. uł, Załuski Stani- 

sław, 5) ułan 9 pap. Lange Oswald, 6) u 
łan VY pap. Krydel Stefan, 7) ułan 9 pap. 
Lubich Juljan, 8) ułan 9 pap. Wojciechow- 
ski Edward. 

CMENTARZ W MAJ. PAPIERNIA POW. LIDZKIEGO. 

1) Wileński p. strz. Zambrzycki Stani- 
sław. 2) Szer. 1 Dyw. L, B, Formusiewicz]an 

CMENTARZ W M-KU EJSZYSZKI POW. LIDZKIEGO. 

1) Leg. 1 p. Leg Belecki Jan 

CMENTARZ W M-KU ŻYRMUNY POW. LIDZKIEGO 

1) Borowski Józef. 2) 1 pac. Baranek 
Józef. 3) saper 1 B. Sap. Owczarek Paweł, 
4) szer. 1 Dyw. Leg. Węzłowski Marcin, 5) 
szer. 5 p. p Leg, Brysko Bolesław, 6) kapr 
6 pp leg. Wysokiński Franciszek, 7) kapr. 
1 ppleg. Niewiadomski Michał, 8) kapr. 

3B. 1 DAC. Szerszeń Kazimierz, 9) szer 41 
p. p. Rodziewicz Piotr, 10) st. szer. 1 p. 
p Fijewski Wacław, 11) szer 1 p. p. Leg. 
Paprota Wiktor, 12) szer. I p p. Leg. Mali- 
nowski Wacław, 13) Kowalska Zofja 

{ 

CMENTARZ WE WSI OSOWO POW. LIDZKIEGO 

1) Klepac Józef, 2) kapr. 7 p. uł. Basak 
Jan 3) ułan 7 p. uł. Juszkiewicz Konstanty, 

4% ułan 7 p uł. Svsa Konstanty, 5) ułan 7 
p. uł. Wośniewski Zygmunt. 

CMENTARZ WE WSI BUTRYMAŃCE POW. LIDZKIEGO 

1) St. szer. Lidzki p. strzel. Czeglik Sta nisław 

CMENTARZ W M-KU WERENÓW — POW. LIDZKIEGO. 

1) St. szer. 1 Dyw. Leg. Ferenc Stani-sław, 2) Szer 1 Dyw. Leg, Nowak Jan 

CMENTARZ W M-KU LIPNISZKI 

1) Śnieżko Kazimierz, 2) Gajewski  Jó- 
zef 3) Korycki Wiktor, 4) szeregowiec 

p. p. Sałata Stanisław, 5) sezr. 22 p. p nisław — zamordowani przez bolszewików 
Płaszczyński Piotr, 6) szer 22 p p. Stroniow 

CMENTARZ W M-KU BIENIAKONIE — POW. 

POW. LIDZKIEGO 

ski Stanisław, 7) szer. 22 p. p. Kamiński 
Bolesław, 8) st szer. 22 p p, Ki at Sta- 

w r. — 1920. 

LIDZKIEGO. 

1) St. szer. Lidzki p. strzelc, Czeglik Stanisław 

CMENTARZ WOJENNY WE WSI KRZYWOSZYN, POW, BARANOWICKIEGO 

1) Podchorąży Grzybowski W. 

CMENTARZ WOJENNY W KOL. HORODYSZCZE, POW, BARANOWICKIEGO 

1) 6 p. Strzelców Konnych Kilar Michał. 

CMENTARZ WOJENNY W M. SWOJATYCZE, POW. BARANOWICKIEGO 

1) Podchorąży Oddział majora Dąbrow-skiego Konarzewski Jan. 

będzie miał dawnych sił do znoszenia 
tych mąk duchowych, które tak dob- 
rze pamiętał! Czuć na sobie ciągłe 
złudne, nieistniejące, a tak napastliwe 
oczy nieznanego człowieka.... każdemu 
niewinnemu słowu nadawać dwojakie 
znaczenie! Umieć wytrzymać wzrok 

dobrych, starych speców od przedwo- 
jennej żandarmerji, tajnych i pół-szpic 
lów, urzędników patroli dziennych i 
nocnych. Mieć w sobie ostry przenik 
oczu, wświdrowujący się do duszy po 
straszny sekret! Być szczutem zwie- 
rzęciem leśnem, które może wyjść na 
myśliwego o każdej porze dnia i no- 
cy! 

A możeby zaproponować siebie 
kapitanowi?|!... olsniła go nagle dob- 
ra myśl. 

Znajomy oficer, to przynajmniej o- 
chrona od brutalności podoficerów. 
Bez zwłoki ruszył z tym projektem do 
Zapolskiego. 

‚ — Nie, bratku, z tego nic nie bę- 
dzie, — odpowiedział kapitan, pomię- 
dzy dwoma dymkami z mało-eleganc- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

kiej, ale bardzo tradycyjnej fajeczki. 
-- Ty sobie myślisz tak: pójdę ja do 
znajomego oficera, to mi lepiej bę- 
dzie. I pewnie, że tobie będzie lepiej, 
ale mnie gorzej.! Ot weź choć tak! 
Stoisz na czasach i śpisz. Z prostym 
człowiekiem sprawa prosta. A nie dać 
kary tobie, to jakże dać drugiemu? 
Jak nie chcesz iść do szkoły oficer- 
skiej, to idź do cywila, bo tak to bę- 
dziesz bełtać się po wszystkich — од- 
działach i żadnego pożytku z ciebie 
nie będzie. A choć i krzyż dostaniesz, 
to Jadzi nie zadziwisz, bo dziś o krzyż 
łatwiej, jak o worek cukru! 

— Ależ! * 
—- No, juž zostaw , braciszku!... 

Dość mnie raz spojrzeć na człowieka, 
co ze mną gada, żeby wiedzieć, co on 
myśli. Ty chcesz, żeby i z sumieńkiem 
było w porządeczku, i na wojence by- 
ło przyjemnie.... a ja taki człowiek, al- 
bo, albo!! Tak oto moja rada: idź do 
cywila na fest. Łazik ty ostateczny w 
moich oczach nie będziesz, bo czy 
ty myślisz, że myby poszli, gdyby nie 

Ostrcbramska 3. 

Cena biietó v P»rter 60 gr. 

W rol:ch głównych: Urocza Baška Orwid,Jana Krysta, Janusia Halny I Jeż Kobusz. 
Kasa czynna © g. 3.40. Początek seansów ud g. 4-ej Następny program: „Wiosna uczuć" 

Balkon 30 

  

ŁA AO W 
KINO TEAT- 

m w czarującym 
„H E LI 05 dźwiękowcu 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Wkrótce 

Szamyański Przeboj dźwiękowy! 
Nastrój... Urok... Czar... budzą ulub. kobiet 

WALC RIO 
Nad program: Wszechśw. Przegląd dźwięk. 

największe przeboje 
wszechświatowe 

Wilii Fritsch 
Ši 

„Foksa“ 

1 Doliaterka filmu Liijana Harvey „Droga do kaju 
Udział biorą Serda, Hans Junkierman, 
6 Ale*sander, 

(ostatnie nowiny) 
Na 1 szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

„Wa zachodzie bez zmian“ i „Monte Carlo“ 
  

  

„HOLLYWOOD 

D iš! wa genj-lniejszy 
artysta filuowy wszystkich 

czasów i krajów 

NIEBIESKI MOTYL «» 
Dźwiękowe kino 

Mickiewicza 22, 

- tel. 15 28 

W roli artystki kabaretowej Loli-Loll 
nowa rewelacjaartyzmu 

Emil Jannings 
zabłysnie 
talentu w sv ej 

całą potęgą swego oszałamiają ego 
najnowszej i najwspanialszej 

k cacji ćźwiękowej p. L. 

Wstrząsający dramat miłości, pokusy p: Święcenia i zdrady. 

filmowego — MARLENA DIETRICH uosobienie najsilniejszegc napięcia 
„W.mpiryznu* erotycznego. 

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

Wkrótce! Największe KONIEC 66 NA ZACHODZIEG 
przeboje Świata w ŚWIATA 3 93 BEZ ZMIAN i 

POD DACHAMII6 
js PARYŻA 

  

LŽ ЕНОМЕ КО 

C8/INS 
Dziś! Najwspanialszy Super-filu dŹsięko wy Swiatowei pr dukcji fr.ncuSkiej 

„MASZYJAIK KRÓLOWEJ: 
Wstrząsający dramat miłosny. Realizacja sły"nego arcydzieła ALEKSANDRA DUMASA (ojca) 

  

  

  

  

  
  

Wiki A 47. tei. 15-41 W rołach głównych Marcella Jafferson i Diana Kareine Nad pr g am: Rewelacyjny dodatek 
dżwiękowy „F xa", Pocz. o god”. 2, 4, 6, 8 : 10 +0. Na pierwszy seans ceny "niż ne 

Hallo! Hallo! Dwa słowa — Tysiąc wreżen, uz 
a a ® Dziś donfo-ła premjera największego 

KINO flmu świata! Wszechświatowy sgo, 
p A Ne wznowiene! W nowem literackiem 

w + i į ° opracowaniu!Nowa kopia! Nowa edycja 

Wielka 42. Nieśmiertelnego dzieła Joe May. Wielka eposea miłości i poświęcenia W rol:ch głównych 7 asów ekranu: 

Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna 
Morena i Olaf Fong. Ilustracja muzy zna orkiestry symfonicznej „od batutą proł. A Jadlowkera. 

Pocz. o golz. 3-ej. W dnie swiąt o godz. 1-ej. Cens zniżone tylko ua 1 szy seans. 
bilety honorowe nie ważne 5 

dno-Teat Dziś! Wielki nad-wyczajny pro?ram A ST ką $ j potężny epokow: dramat 
daczy A Najnowsze arcydzieło 1931 r. 8 A © k a w 8 aktach 

„STYLOWY W rol. gł. Ken Maynard. Nad pr: gram! Nowe wydanie polskiej produkcji w g Bi-ganskiego p. t. 

WIELKA 36 WAMPIRY WARSZAWY Salonowo-ero yczny dramat w 12 aki. w rel. głównych igo Sym 
! Marja Barcelkiewiczówna | Kazimierz Junosza-Stępowski 

  

Nekrologi, 

ogłoszenia, 
różne 

reklamy 

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

Biuro Roklamowe 

„sŁowae |82l Gebowskiego 
i do wszy- w Wilnie, 

stkich pism. Garbarska 1, tel. 82 

do 

  

    
JAJA WYLĘGOWE 
Leghorny (amerykańskie białe) 

po 60. groszy za 1 szt. 

Zielononė
žki po 40 groszy 

za 1 sztukę 
Opakowanie po cenie kosztu. Wysyłka 

może być załatwiona przez pocztę. 
Zamówienia przyjmuje firma 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 
Wilno, Zawalna Nr 11-a 

DRA 

W.JUREWICZ 
były majster tirmy 

Paweł Bure 
wielki wybór zegarów i bi 
oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilne, uł Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, Sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

poleca 
żuterji 

    

  

D o 3 mieszkaniach (6i 3 pok ) 
om i ogrodem w śródmieściu, 

sprzedamy okazyjnie tanio z powodu 
wyjazdu właś. iciela. 

Ajencja „POLKRES“ 
Krėlewska 3. tel. 17-80 
  

  

PŹŻczny natychmiast pod dobre 
h poteki miejskie sumy 2700 — 
1500 — 1200 — 500 dolarów 

Ajencja „POLKRES* 
Królewska 3, tel. 17-80       

to, że wypada? |Jak kogo Pan Bóg 
stworzył bykiem, tak ten i musi od 
czasu do czasu drugiemu  buhajowi 
bok i rozpruć. A kogo stworzył łagod- 
nem cielątkiem -— ten niechaj sobie 
pobryka, póki gwałtem do rzeźmi nie 

wezmą!. a 

W kilka dni po nowej dotkliwej ra 
nie, zadanej przez rubasznego kapita- 
na ofermie jaworowskiego światka, 
Bronowski był już w Warszawie. Jak 
każdy człowiek tego typu, odcięty 
przez czas dłuższy od wielkiego ołta- 
rza, obłożył się natychmiast stosami 
gazet. Oczywiście, prasa większościo 
wa pisała, że wszystko jest dobrze, o0- 
pozycyjna, —że wszystko źle, tembar 
dziej jednak nie podobna było odgad- 
nąć, jak jest naprawdę. Jednakże Bro- 
nek skłaniał się raczej do optymi- 
zmu. I posiadał co do tego poważne 
dane. P. Lusia poszła z nim na spa- 
cer. 

P. Lusia była jedynaczką zamoż- 
nych nuworyszków, a raczej wieczno- 

  

    LEKARZE JELOKALE 

Dr. Pokój 
° . nieduży ze wszystkie- 

Łukiewii mi wygodami do wy 
najęcia osobie inteli- 

choroby skórne i we- gentnej i solidnej, Pań- 
neryczne ska 4 m. 4. 

Przeprowadził się 
na ul. Mickiewicza 44, 
m. 20. 

Do wynajęcia 

2 lub 3 pokoje 
nadające się na biu o 
przy ul. Jagieliońskiej 
3, m. 5. Wejście fron- 
towe. 

  

Or. Kenigsbery 
choroby skórne, Wetie- 
ryczne i moczopłciowe 

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 

telefon r 025 
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 pralnia chemiczna 

‚ РИ 
Wilno, Wielka 31 (róg Szklannej) 
Na żądanie Sz. Klientów zostają ubrania 

(_ feperowane w naszej pracowni. 
Gremplowanie materjałów na poczekaniu     Mickiewicza 4, 

tel. 10-90. 
Od 9-12i 4-8 

[Ax uszer | 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 
az Gabinet Kosmety 
czny, usuwa zmarszc2 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

Do wynajęcia 
pięć pokoi z kuchnią i 
łazienką, trzy pokoje z 
kuchnią i ła ienką i 

w ł.duej miejscowości. 

Brzeg Antokolski 21. 

  

az 
Kupię używaną 

bryczkę 
jednokonną w dobrym 
stanie i uprząż. Pił- 

KUSMETYKA sudskiego 13 —5. 

m: 
GABINET 

RACJCNALNĘJ 

Dzierżawa 
700 ha zabudowa- 
nia kompletne in- 
weniarz żywy i 

a Ab martwy. Warunki 

WIŁNO, MICKIEW!- RO = 
CZA 31 m. 4. Ko 

chęta" Mickiawi= 
kobiecą cza 1, tel. 9-45. 

Urod konserwu 
je, dosko- 

ali, odświeża, nsuw» 
jej skazy i braki. Masaż Sprzedaje się 
twarzy i ciała (panie) kamienica w śródmie- 

Sztuczne opalanie cery Ściu, 0 29  mieszka- 
vandenilio, ław. niach, dochód roczny 

  

  

   
łupież. Najnowsze zdo 3!;000 zł Informacje 
bycze kosmetyki racjo Gimnazjalna 6 — 15 

„ nalnej. godz. 4—6 pop. 
Codziennie od g. 10--8. "77 

W Z. P. 43. 

poszuku e posady, po- 
siada długoletnie chlu- 
bne Świadectwa, Ad- Planina I tortepiany 
res: Wilno ul. Anto-nowe i używane na 
kolska 46 m.1. A. Pa-raty i do wynajęcia. 

włowicz. Kijowska 4—10 
— Abelow 

  

  

riche'ków wojennych, poznanych przy 
padkowo parę lat temu. Papa sprze- 
dawał papierosy żołnierzom wszy- 
stkich  armij okupacyjnych i jakkol- 
wiek cieszył się z „naszego zmart- 
wychwstania“ , jednakże widział je- 
Szcze dużo niebezpieczeństw, grożą- 
cych „naszemu cudownemu odrodze- 

niu“. Niebezpieczeństwa zwiększała 

„wrodzona lekkomyślność naszego Na 

rodu* i oczywiście „niesłychana nie- 
udolność naszego rządu". Mama zaj- 
mowała się kuchnią i dziećmi. Luśka 
„venį Creator!“. 

Rzecz prosta, iż prima kandyda- 
tem do ręki mógł być tylko „człowiek 
solidny" t. j. sobowtór papy z okre- 
su wczesnego renesansu. Ponieważ jed 
nak ta przeklęta wojna, odrywająca 
miljony chłopców od ich zadań natu- 
ralnych, nie miała wcale zamiaru się 
skończyć, przeto awansował na to 
stanowisko oficer j urzędnik.. Z bie- 
giem miesięcy, kiedy post dziewictwa 
dawał się coraz bardziej weznaki od- 
żywianej po przedwojennemu pannie, 

OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie Ch. 

Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instrukcji 
jeden pokój 7 kuchnią_o przymtusowem: ściąganiu podatków t-opłat 

z dnia 17. М. 26 roku (Dz. Urzęd. Min. 
Skarbu nr. 15) podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 20 kwietnia 1931 r. 
o godzinie 10 rano w lokalu fabryki 
SPARTERIE przy ul. Fabrycznej 34 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji 320 warszta- 
tów do-wyrobu tkaniny drzewnej, 24 hebla- 
rek, 1 walec żelazny, 3 prasy, 296 ławe- 
czek do warsztatów, 2 toczydła, oraz inne 
drobne rzeczy oszacowane na sumę 4811 zł. 
50 gr. a należących do firmy Pierwsze Pol 
skie Zakłady Tkaniny Drzewnej  SPAR- 
'TERIE, — na pokrycie zaległości podatko- 
wych. 

Aukcjenista (—) Ch. Smajkiewicz. 

  

Sprzedaje się 
dom dochodowy wśród- 
mieść'u na dogodnych 

  

warunkach. Dowiedzieć  Krawcowa się Żeligowskiego 6, szyj- dam. suknie, ko- 
ee stjum , płaszcze, dzie- 

cinne ubr. porzukuje 
pracy w prywatnym 
domu. Mickiewicza 15, 

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz uk 'ńczyć 
kursy fachowo - ko:es- 

  

pondencyjne im. profe- m: 
sora Sekuło» icza. War- = 
szawa Żurawia, 42 Kur- Pokój 
sy wyuczają listownie: 
buhalte ji rachunkowo- „ meblowany 
ści kupieckiej, kore- Ć0 W) najęcia dla se- 

spondencji handlowej, lidnego, solidnej. Og- 
ląd:ć od 1ej do 4-ej, fji, na ki e 

stenogralii, ia ki han ul. Šw. Fi ipa 4—1. dlu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynath, 
towaroznawstwa, — an 
gielskiego, trancuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 
oraz ekonomii. Po u- 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

  

Skradzioną 
legitymację służbową 
wydatą przez Dyrekcję 

GC: ©" Lasów Państwo *ych 
Sprzedam w Wilnie na imię nad- 

kredens, szeslong — leśniczego niemefńczyń- 

szafę, obraz od 2—5 skiego Jana Olszew- 
skiego za Nr. 487 W. Pohulanka 10 —33. s 
unieważnia się. 

ASTA A BSN STOTIS KOR TIT A EI T T LII TTT TEST 

w karneciku jej serca znalazt się i Bro 
nowski. Oczywiście, musiałby porzu- 
cić wszelkie poświęcenia, ofiary, spo 
łecznictwa i t. d., na rzecz jakiejś so- 
lidniejszej budowy państwa od  we- 
wnątrz, np. w komisarjącie rządu sto- 
łecznego miasta Warszawy. 
Pomimo ca.ego swojego au courant naj 
świeższych ploteczek politycznych Luś 
ka niebardzo rozumiała, dlaczego о- 
ficer-Polak z „naszej armji", która w 
roku 1914 obroniła Warszawę wraz z 
tatusiowym sklepem, to coś gorszego, 
niż obecny „pan porucznik”. Chciała 
poprostu wyjść zamąż „za Polaka", 
— bez względu na jego stosunek do 
pokładów Boolozicziych historji. Wy- 
czuwając jednak sprytem niewieścim, 
iż nie należy lekceważyć między-geo- 
logicznych animozyj, pozwałala sobie 

na afiszowanie się z danym okupan- 
tem dopiero po solidnem ustaleniu się 
okupacji. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2 
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