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PRENUMERATA mięsicczna z odniesjeniem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zi,, zagranicę 7 zł, Konto czekowe P,K.O, 

Nr, 80259, W sprzedaży detai, cena pojedyńczego п-га 20 gr. 

  

Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 

  

Opłata pocztowa ujszczena ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych sje zwraca, Administa- 

cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BIENIAKONIE — Bufet 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch' 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep ,, Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, 

NOWOGRODEK 
— A, Laszuk, 

NIEŚWIEŻ — «& Ratuszowa — Księgarnia Jażwińsziegu, 
— Kiosk St, Michalskiego, 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

Zwieczyństi, ST, ŚWIĘCIANY 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

Macjerzy Szkołnej, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

MOLODECŽNO — Księgamnja T-wa „Ruch“, WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch*, 

O RKUOTTUTEVSSS KIDO BLOC ROADS AE ZRIZAPW TEE PO PTZORSZAA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej ł 3-€ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drozej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabełaryczne o 50 proc, drożej, Administracja uje przyjmuje zastrzeżeń co 

Ww PERSPEKTYWIE TYGODNIA Aresztowanie posłów i radnych w Kłajpedzie 
Wybory prezydenta Rzeszy zaiuau- pod tym względem ь ostrożniejszy od 

wyborczy w swego poprzednika i mimo ponowite- 

polityce międzynarodowej. - Gorączkę go wniesienia do Izby ęwosiytzięh 

wyborczą przeżyją w najbliższym cza PrZEZ Senat projektu, PE SE 

sie w Europie Niemcy i Francja, na kategorycznie, jak Laval, EE 

drugiej półkuli Stany Zjednoczone A. ze sprawą reformy wyborczej. Najbliż 

P. Aczkolwiek oficjalna kampanja мму- 52е dnie po świętach przyniosą 

borcza istnieje tylko "w Niemczeca, wątpliwie КЕНЕ sytuacji 4 

gdzie 10-go kwietnia odbędzie się dru s terminów wyborów. w 

ga tura wyborów prezydenckich, a dopiero NO ZEŚ wystąpią na SM 

24-g0 wybory do Sejmu Pruskiego,— bloki partyjne, które wezmą udział w 

wszędzie oddawna już trwają przygo- TOZgrywce wyborczej. Za : 

towania wyborcze i sztaby - partyjne Konferencja rozbrojeniowa. Rezui- 

intensywnie organizują swe siły dla tat prawie sześciotygodniowych mor 
nadchodzącej walki o głosy wybor- konferencji: rozbrojeniowej jest bardzo 

ców. mały. Poza dyskusją generalną i szcze 

Ponowny wybór Hindenburga na gółową oraz podziałem na konusje, 

prezydenta Rzeszy nie ulega najmniej prace nad problemem rozbroje о- 

szej wątpliwości. Według konstytucji wym nie posunęły się naprzód. 3 

wejmarskiej w drugiem głosowaniu tempo obrad, które obecnie przerwa- 

wystarcza zwykła większość. Gdyby no, będzie nadal takie same, jak do- 

więc nawet Hugenberg i Stahlhelm po tychczas, wiele wody : upłynie w ze- 

parli akcję Hitlera, to i wówczas Hin- kach Europy i Ameryki, zanim póżwia: 

denburg będzie miał znaczną, paro - DA skomplikowanego A cya 1 

miljonową nadwyžkę. Mimo wyražnę- brojenia posunie się eis A 

go zwycięstwa wyborczego Hinden- že okolicznošcią, która й, pam 

burga, Hitler nie zrezygnował z dal- stopniu tłumaczy ten żółwi a: e: 

szej walki. Uczynił to ze względów fakt, że konferencja odbywała SEP 

taktycznych, aczkolwiek zdaje sobie akompanjamencie kanonady Aye 

sprawę, że nie ma żadnych szans. Skiej pod Szanghajem. tę obrad roz- 

Hugenberg i Stahlhelm wycołali swego brojeniowych „przygrywka tego RZE 

kondydata, płk. Dursterberga, zapo- ju była — každy to przyzna zap 

wiadając jednocześnie bojkot drugiego nie nieodpowiednia i przetonić dziw 

głosowania, wobec — ich zdaniem — nego, że uwaga delegatów była roz- 

oczywistej przewagi Hindenburga. Žana i nie mogła się należycie 

5 Hindenburga nie należy je- Skoncentrowac. : ia 

4 dili = zwycięstwem Konflikt m * > L 

obozu, a-raczej obozów, których był rezultat zwycięstwa wyborczego & 

kandydatem. Raczej wprost przeciw- Valery uległ ostatnio A Zū- 

nie. Zwycięzcą jest Hitler. Stan po- ostrzeniu wobec WIBRBOCA Izgt = 

siadania narodowych socjalistów sta- landzkiego 2 MACA o Z toy 

le wzrasta. Od chwili wyborów we sięgi na wierność królowi. PARA 

wrześniu 1930 roku, kiedy hitlerowcy rządu irlandzkiego, ai me: 

zdobyli 107 mandatów, w porównaniu node królowi, nie jest OE ak 

do 28, które posiadali poprzednio, — układach, zawartych pomiędzy życ 

wpływy brunatnych koszul stale i sy- dją a Auglją i wobec e. a ir- 

stematycznie rosną. We wszystkich landzki ma pełne prawo dążyć 38 

wyborach samorządowych, jakie ostat ny konstytucji AEO, z życzeniem 

nio odbyły się na terenie Rzeszy Nie- m RE aż 

mieckiej, narodowi socjaliści wyszli a: A a i ać 

zwycięsko.. Właśnie drugie głosowa- brzymie pon w / nglji, a 

nie w wyborach prezydenckicii odegra zgadza się z taką interpretacją nkładu. 

gurowały niejako okres 

ut 

  

Kažnika: a) co do zdyscyplino- Według doniesień minister kolonii 
rolę ws с (‚”-‘_ nazi* i b) czy 0° Thomas zamierza wystąpić z bardzo 
wania szereg о e -Ostrą deklaracją, w której podkreśli, 
tensywa Hitlera nie osiągnęła już sw 

go punktu kulminacyjnego.. Będzie to 

bardzo ważne, gdyż w pewnym Stop- 

niu można będzie według tego zorjen- 

tować się, co do wyniku zbliżających 

się wyborów do Sejmu , Pruskiego. 

Wszystkie ostatnie rewelacje o гата- 

iż wszystkie układy pozostają niena- 

ruszone, a złamanie ich przez Irlandję 
pociągnie za sobą daleko idące następ 
stwa. Prasa angielska podnosi, że znie 
sienie przysięgi na wierność królowi 
w Irlandji wykluczy ją ze składu Im- 

chach, które przygotowywał, czy przy PH Brytyjskiego i wobec tego nie 
gotowuje Hitler, kolportowane  pizez wę AA R „miej R 
prasę socjal - demokratyczna Gaba radach konferencji imperjalnej oraz 

i zostanie narażona na cofnięcie znacz- rozpatrywać jako walkę wyborczą w УЙ е 
związku z dość bliskim terminem wy- AWCE A Rwa borów w. Prusach. PER; e taną 

й MA wysokie cła. O ileby tego rodzaju re- 
ь Рги_зу re A Rz JR: presje zostały zastosowane przez rząd 

UA twierdzą socjał-demokracji, AZ angielski, pomiędzy Irlandją a Anglija 
Jącej bądź co bądź ton całej polityce doszłoby do wojny celnej, a de Vale- 
Niemiec w ostatniem  dziesięciołeciu. ra, jak głoszą wersje m c 

Jeżeli ta twierdza, na czele której stoi łać do TOGĆ я k 
у nału H 8 ль 

p. Braun, zostanie: zdobyta przez „bru KO > 

natne koszule", wówczas droga do 

władzy będzie stała przed Hitlerem Э- A ORÓW KOLEI. 
tworem. Sądząc z zakulisowych рови- na: odl daj Mekas, Pa 
nięć i rozdźwięków w rządzie cen- munikacji zjazd dyrektorów kolei pod 

tralnym (zachowanie gen. Groenera) przewodnictwem p. ministra komuni- 
szanse Hitlera są bardzo znaczne. kacji Kuehna. Zjazd poświęcony był 

Wybory francuskie. Kadencja par- omówieniu spraw na kolejach wąsko- 
lamentu francuskiego upływa w dniu torowych, 

KŁAJPEDA. (Pat). Z Kłajpedy 
donoszą, że połicją polltyczna 

aresztowała w dniu 24 bm. rano 
kilku przywódców раг ; rolni- 

czej. Wśród aresztowanych znaj- 

dują się dwaj posłowie rozwią- 

zanego sejmiku kłajpedzkiego 

oraz kiłku radnych miejskich z 

Kłajpedy. 

Przewodniczący partji rolni- 

czej właściciei ziemski Conrad 

skazany został w drodze adm- 

nistracyjnej па 2 tygodnie aresztu 

z zamianą na grzywnę 500 litów 

za przemówienie, wygłoszone 

przeciwko dyrektorjatowi S:maj- 
tlsa. 

  

Formalne rekowania chińsko-japońskie 
LONDYN (PAT). — Z Szanghaju 

donoszą. że w gmachu konsulatu bry- 
tyjskiego rozpoczęły się we czwartek 
rano formalne rokowania pomiędzy 
delegacją japońską i chińską. 

— NANKIN (PAT). — Siery rzą 
„|; dowe zapatrują się pesymistycznie na 

rezultaty wszczętykh obecnie rokowań 
pokojowych, gdyż posiadają iniorma- 
cje, że wojskowi przedstawiciele ja- 
pońscy będą nalegali na wycofanie się 
chińskich wojsk poza obręb strefy 
Woo - ung i Kiang - Wan. 

Kamisia Ligi Narodów ucztuje w Ch'nach 
DELEGAT WŁOSKI ROZCHOROWAŁ SIĘ Z PRZEJEDZENIA 

PARYŻ (PAT). — W kablogramie z 
Dalekiego Wschodu specjalny wysłannik „Le 

Matin* donosi, że komisja ankietowa Ligi 
Narodów, która cały tydzień spędziła nie 
przy biurku nad studjowaniem raportów, — 

lecz na najrozmaitszych bankietach, znajdu- 
je się obecnie u schyłku swych sii. Delegat 

włoski się rozchorował. 

Korespondent dziennika obecny był na 
bankiecie wydanym przez ministra pełno- 

mocnego Japonji na cześć komisji. Przewod 
niczący komisji ankietowej lord Kayton zda 
wał się być zupełnie znużony nadmiareni ce 

remonij i obiadów.. Komisja zwiedziła pola 

SYTUACJA W 
PARYŻ. (Pat). Do prasy francuskiej do- 

noszą, Że sytuacja w Szanghsjn zaczyna się 

pomału stabilizować, aczkolwi:k życie Ehand- 

loxe toczy się jeszcze ospale. Około półao* 

Cy zamiera wszelki ruch w mieście, Stan 

  

walki w Cha - Pei, stwierdzając, że nasu- 
wają one wspomnienia i wizje z czasów 
wielkiej wojny. 

Członkowie komisji udają się w sobotę 
do Nankinu i Pekinu, gdzie będą musieli 

wziąć również udział w najrozmaitszych ce- 

remonjach i ucztach, organizowanych przez 
stronę chińską, zanim wreszcie dostaną się 
do Mandžurji, gdzie znajdą się wobec faktu 

dokonanego. Członkowie komisji będą tam 

mogli przeprowadzić jedynie retrospektywną 
ankietę bęz większego znaczenia polityczne- 

go— 

SZANGHAJU. 
wcjenny jednakże nie został jeszcze *"zniesio- 

my. Nikt nie wie, co może nastąpić w naj- 

bliższych dniach. W całych Chinach panuje 
cgólna anarchia, a ksntończycy pozostają w 

zaciętej opozycji wobec rządu nenkińskiego 

REKK mm 

KOHFLIKT IRLANDZKO - BRYTYJSKI 
DE VALERA JEDZIE DO LONDYNU 

LONDYN (PAT). — „Daily He- 
rald* informuje, że de Valera zamie- 
rza osobiście przybyć do Loadynu се- 
lem zapobieżenia otwartemu zerwaniu 
stosunków między Irlandją a Wielką 
Brytanją. Gabinet brytyjski wyłonił 
specjalną podkomisję do stałego zaj- 
mowania się sprawami sporu z Irlan- 

dją. в , 
LONDYN (PAT). — „Times“, precyzu- 

jąc stanowisko brytańskie w sporze z Irlan- 
dją, stara się zbagatelizować tę sprawę, — 
zaznaczając między innemi, iż nie należy do 
niej przywiązywać większego znaczenia, niż 
ona na to zasługuje. Niema mowy o zasto- 

sowaniu przemocy w ceiu zmuszenia Irian- 
dji do poszanowania zaciągnięrych zobowią 
zań. niemniej jednak dziennik zaleca szereg 
represyj gospodarczych, żak usuwane ата 
czyków z urzędów brytańskich, zabranianie 
pracy robotnikom irlandzkim i pozbawienie 
ich zasiłków dla bezrobotnych, podkres.ając 
wszakże konieczność spokojnego, rozwa? 1e- 
go i uprzejmego postępowania. 

Według doniesień dublińskiego korespon 
denta „Timesa”, zagadnienie przysięgi, któ- 
rą obecny parlament już zgłosił, może cię 
stać laktualne dopiero za 5 łat. Nasuwa to 
podejrzenie, że de Vałera porusza tę srrawę 
jedynie w tym celu, aby  uczymć zadeść 
skrajnym elementom własnej partji, których 
się obawia. 

Likwidacja lanpawców w Finlandii 
HELSINGFORS (PAT). — Wobec 

tego, że rezultaty dochodzeń w spra- 
wie zajść w  Maentsaelae. stwierdziły 
nielegalną działalność lappowców, — 
minister spraw wewnętrznych postano 

Powódź na 
BUDAPESZT (PAT). —- Wskutek du- 

żych opadów śnieżnych i deszczów  zala- 
nych zostało wiele domów ua przedmie- 
ściach Szegedu. — Z dwóch domów. miesz- 
kańcy nie mogli się wydosiać. Straż ognio- 
wa nie mogła skutecznie działać wobec bra 
ku kanałów odp:ywowych. W: okolicach Kue 

bekjaza woda zalała okeło 3 tysięcy akrów. 

  

wił, ażeby aż do odwołania zawiesić 
wszelką działalność organizacji lap- 
powców. W związku ze śledźtwem, — 
policja aresztowała jeszcze 4 uczestni- 
ków zajść. ; 

Wegrzech 
Zalane zostały również niżej położone Kg 
Ści miasta Jyula. Na riektórych ulicach wo 
da na poziomie od 66 do 190 cm. Z wielu 
domów ewakuowano rreszkańców. Szosy 
w okolicach Gyula stoją pcd wodą. wsku- 
tek czego uniemożliwiona jest komunikacja 
z tem miastem. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
 TANKOEG 5 ZUW" TAECAE OK OC 2 ZR WAZY SR ZOWÓ YZPIAC TZ IRO CI RADO ROSAT OWE RA DA 

  

JUGOSŁAWIA A PROJEKT 
FŁDERaCJI NADDUNAJSKIEJ 
BIAŁOGRÓD (PAT). — W wy- 

głoszonem w Senacie expose minister 
Marinkowicz poruszył m. in. sprawę 
gospodarczego zbliżenia krajów nad- 
dunajskich, zaznaczając, że nieścisłe 
jest twierdzenie, jakoby obecny kry- 
zys powszechny miał swe źródło w 
rozluźnieniu się spoistości gospodar- 
czej byłej monarchji austrjacko - wę- 
gierskiej, gdyż wszystkie narody, któ- 
re żyły w ramach tej monarchji do- 
brze wiedzą, że nie odegrywała ona ni 
gdy wielkiej roli w dziedzinie gospo- 
darczej. 

Zkolei minister oznajmił, że projekt 
francuski nie został jeszcze zakomuni-. 
kowany urzędowo rządowi  jugosło- 
wiańskiemu, Francja bowiem uważa 
za konieczne, ażeby Anglja, Włochy i 
Niemcy uzgodniły z nią uprzednio swe 
stanowiska w sprawie zasadniczej. To 
uzgodnienie jeszcze nie nastąpiło. — 
To też minister korzysta z tej sposob- 
ności, aby zaznaczyć, że francuski 
punkt widzenia w tej sprawie jest cał- 
kowicie uzasadniony. 

Minister wspomniał następnie o 
próbach w kierunku zrealizowania po- 
rozumienia zakrojonego na bardzo sze 
roką skalę, nieomal powszechnego. — 
Minister pomagał usilnie Briandowi w 
tych dążeniach, zwracając jednak już 
wtedy uwagę na to, że nie wierzy w 
możliwość natychmiastowego urzeczy 
wistnienia tego rodzaju porozumienia 
które powinno być poprzedzone poro- 
zumieniami regjonalnemi o węższym 
zakresie pod warunkiem, że byłyby о- 
ne wolne od wszelkich ubocznych 
myśli politycznych. 

Minister podkreślił, że sprawa ta 
jest bardzo skomplikowana, gdyż zaw 
sze, gdy tyłko wchodzi w grę zagad- 
nienie porozumienia państw naddunaj- 
skich, każdy znajduje specjaine powo- 
dy do czynienia zastrzeżeń. Nie może 
być więc mowy o federacji państw 
naddunajskich. Nie mogło i nie może 
dojść do oddzielnego układu pómię- 
dzy- 5 państwami naddunajskiemi. — 
Osiągnięcie tego celu jest absolutnie 
niemożliwe. Projektowane porczumie- 
nie powinno przewidywać możność 
objęcia także na tych sainych zasa- 
dach innych państw, z któremi ma- 
my wspólne interesy. 

O ile wzmiankowane porozumienie 
ogranicza się obecnie do 5 państw 
naddunajskich, to dzieje się to dla u- 
łatwienia punktu wyjścia. Nikt bo- 
wiem nie może sądzić, że 5 tycn 
państw może utworzyć ententę samo- 
wystarczalną i zamknąć sobie drogi, 
wiodące na inne rynki, Wszystkim za- 
interesowanym w tej sprawie udzieli- 
liśmy zapewnień, że nie myślimy by- 
najmniej zaniedbywać lub poświęcać 
dawnych i wypróbowanych  stosun- 
ków handlowych. 

W końcu swego przemówienia ini- 
nister żaznaczył, że w odpowiedzi na 
podjętą przez rząd francuski akcję son 
dowania opinii, rząd białogrodzki o- 
świadczył między innemi, że gotów 
jest z całą szczerością i lojalnošcią 
podjąć próbę w kerunku podobnego 
porozumienia i uczynić wszystko w 
granicach interesów Jugosławii, ażeby 
porozumienie to doszło do skutku. Te-, 
go rodzaju odpowiedź jest zgodna z 
całokształtem polityki zagranicznej Ju- 
gostawji. Jesteśmy zwolennikami 
współpracy międzynarodowej i prag- 
niemy wziąć udział we wszystkich u- 
siłowaniach, mogących przyczynić się 
do zaprowadzenia większego ładu w 
świecie. 

  

Kroawe rozruchy studenchie © Rumuni 
„Żelazna gwardja". — Żandarmerja ostrzeliwała dom akademicki.— 

Zamknięcie uniwersytetu. 
WIEDEŃ (PAT). — Prasa tutej:- żandarmerja Studenci się 

l-go czerwca, a zatem wybory inogą 
się odbyć w kwietniu lub maju. Wy- 

POGRZEB KOMISARZA 
CZECHOWSKIEGO. 

znaczenie terminu leży w rękach rzą- LWÓW. Pat. W dn. 24 b. m. w 
du, ale dotychczas rząd p. Tardieu nie Row. z pły koo PR 

Р 2 яа 2 : 5 Prowadzono zwłoki Ś. p. ko- ki w kwestji stanowiska, 0 misarza Czechowskiego. Po odprawie- 
й Już w deklaracji rządowej pre- niu egzekwij przez ks. biskupa Lisow- mjer Tardieu ząznączył, iż rząd bę- skiego wyruszył olbrzymi kcndukt, 

dzie się kierował w tej sprawie jedy- który otwierała orkiestra 14 pułku 
nie względami własnej korzyści. Brak ara da ER połcji pieszej i kon- 

Ju ; оа, пе], liczne delegacje z wieńcami i określonego TA POR Wia, że=głóW: s-taudarami: ŻA karawanem i najbliż- 
ne przygotowania wyborcze odbywa- ROJEK, SĘ szą rodziną zmarłego postępowali 
ją się jeszcze za kulisami. Jednym z przedstawiciele władz z wojewodą dr. 
fragmentów tej akcji było wniesienie i Roźnieckim na czele, liczne delegacje 
przeforsowanie przez Izbę Deputowa- 
nych reformy wyborczej, która w re- 
zuitacie stała się przyczyną dymisji 

gabinetu premjera Lavala. Tardieu jest 

policji, straży granicznej z całej Pol- 
ski oraz tłumy publiczności, Na cmen- 
tarzu nad mogiłą wygłosił przemó- 
wienie wojewoda Rożniecki oraz ko- 
mendant wojewódzki P. Kozielewski, 

sza donosi z Bukaresztu: W Jassach cofnęli i zabarykadowali w domu aka 
doszło wczoraj do poważnych starć demickim. Gdy żandarmerja otworzy- 
między członkami stowarzyszenia stu- ła ogień na dom akademicki i zamie- 
denckiego „Żelazna Gwardja* a poli- rzała przypuścić szturm, studenci od- 
cją'. Studenci zaprotestowali przeciw- powiedzieli strzałami rewolwerowemi. 
ko iu policjj w czasie 0- Jeden z oficćrów i kilku żandarmów 
statnich detmonstracyj studenckich w zostało ciężko rannych. Liczba pora- 
Bukareszcie. nionych studentów nie jest znana, — 

W czasie starcia -z policją, która gdyż aż do rana dom akaderhicki oto- 
usiłowała rozproszyć maniiestantów, czony był wojskiem. 
pewien prokurator, kilku policjantów --. W Jassach panuje z powodu zajść 
i studentów odniosło rany. Wyparci wielkie wzburzenie wśród mieszkań- 
przez policję studenci uzbroili się w ców. Ulicami miasta przeciągają silne 
pałki i zaatakowali kordon policji, — patrole wojskowe. Uniwersytet jest 
przyczem Komisarz i 4 policjantów zamknięty. Rada Ministrów zebrała 
zostało poranionych. Studenci ruszyli się na posiedzenie, aby rozważyć sy- 
następnie pochodem do synagogi, któ tuację i wydać odpowiednie zarzą- 
rą zupełnie zdemolowali.  Wybito dzenia. Uchodzi za rzecz pewną, że 
również wiele szyb w sklepach. zajścia mają tło polityczne. ` 

Studentów zaatakowała wówczas ‹   

MANIFESTACJE w BUKĄ- 
RESZCIE 

BUKARESZT (PAT). —  Manifestacje 

studentów uniwersytetu  bukareszteńskiego 

trwały wczoraj dalej i doprowadziły do 
starcia z policją, która zmuszona była do u- 
życia bomb łzawiących. Po obu stronach — 

jest wiełu poturbowanych. Aresztowano o- 

koło 30 studentów. 

Przyczyną ruchu jest protest studentów 
wydziału prawnego przeciwko nowej usta- 
wie adwokackiej, która utrudnia młodym 
prawnikom wstęp do adwokatury. Zapyty- 

wany w tej sprawie w lzbie premjer Jorga 

oświadczył, iż rząd obiecał uwzględnić słusz 

ne żądania studentów. — Władze zauważyły 

wśród manifestantów obecność  agitatorów 

komunistycznych. Uniwersytet bukareszteń- 
ski został zamknięty na przeciąg 2 dni. 
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wia się nad stosunkami uniwersytec- 
kiemi i ostro krytykuje profesorów. 

O pracy protesorskiej mówi się tak: 

Weźmy przedewszystkiem obowiązki sł:ż 
bowe proiesorów. Wychodzi tu odrazu «iu 
jaw pierwszy fakt dość ciekawy: trwają one 
w najlepszym razie zaledwie 6 miesięcy w 
roku. Przeciętnie profesor na wydziale przy- 
rodniczym ma od 5 do 10 godzin wykłado- 
wych tygodniowo, a pracowite przygotowy- 
wanie się do tych wykładów w większości 
wypadków ma miejsce tylko w teorji. Pro- 
wadzenie ćwiczeń praktycznych i pracowni 
dla bardziej zaawansowanych studentów spo 
czywa w lwiej części na barkach asystentów. 
To samo dotyczy administracji zakładu, nad 
zort nad pomocami naukowemi, bibłjoka i 
t.p. Pozostają egzaminy i kolokwia. Te jed 
nak dają niezgorszy dochód i narzekania na 
nie brzmią często nieco formalnie. To też ze 
stawiając wszystko powyższe, trudno byłoby 
nie stwierdzić, że przepracowanie służbowe 
profesorów istnieje chyba w dziedzinie mi- 
tów. 

Wniosek zanadto śmiały. Jeżeli na 
wydziałach przyrodniczym, czy lekar- 
skim profesorowie mogą wyręczać się 
asystentami, to przecież na wydziale 
humanistycznym tego się nie da zrobić. 
Profesor, mający do przeczytania ro- 
cznie paręset prac akademików, kilka- 
dziesiąt rozpraw magisterskich i kilka 
doktorskich, nie licząc prowadzenia 
wykładów, ćwiczeń seminaryjnych i e- 
gzaminowania setek osób, — taki pro- 
fesor do próżniaków w żaden sposób 
nie może być zaliczony. 

Inna jest sprawa małej 
naukowej profesorów. 

Ponuczające dane można uzyskać ; 7e- 
ń opublikowanych prac aaukowycii, 

czyli t. zw. produkcji naukowej. Rozporza- 
dzam takiem zestawieniem dla dziedziny zo- 
ologji w okresie od 1919 do 1929 roku, czyli 
w pierwszem dziesięcioleciu istnienia ©dro- 
dzonego Państwa. Okazuje się, że na tem 
połu, w owym okresie czasu udział profeso- 
rów w produkcji naukowej wynosi 22 proc., 
czyli zaledwie nieco ponad 1,5. Na rasa- 
dzie imiennych wykazów, które przy tej oka | 
zji sporzadziłem, mogę przytem stwierdzić, 
że i te 22 proc. produkcji naukowej opiera 
się na pracy paru zaledwie jednostek, 1e- 
szta działalność swą na połu naukowem ma- 
ło zaznacza. Zresztą każdy, co Się styka z | 
naszem życiem naukowem, wie jak rozmai- 
cie bywa z tą twórczością naukową naszych 
profesorów i jak często katedry przekształ- 
p pod tym względem w zaciszne sy- 
nekury. 

Te uwagi są już, niestety, całkiem | 
słuszne — i to nietylko w odniesieniu 
do działu zoologji. Ale jaka jest przy- | 
czyna tego: — czy marne kwalifikacje 
znacznej ilości profesorów, czy niewła- 
ściwy system studjów uniwersyteckich 
i nadmiar słuchaczy, czy też zbyt chęt 
ne łączenie przez profesorów pracy 
naukowej z działalnością polityczna, — 
czy wreszcie wszystkie te przyczyny 
razem wzięte — to wymagałoby о5- 
szerniejszego omówienia. Lector. 
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WICEMIN. BECK w LONDYNIE 

LONDYN (PAT). — Wczoraj o 

godzinie 23-ej przybył do Londynu 
wiceminister spraw zagranicznych 
Beck w towarzystwie radcy Dembic- 
kiego. Wizyta wiceministra Becka, „—- 
który w Londynie zabawi dwa dni — 
ma charakter nieoficjalny. Minister 
Beck zamieszka w ambasadzie pol- 

skiej, jako gość ambasadora. 

WYNIKI KONKURSU 
CHOPINOWSKIEGO 
WARSZAWA, (Pat). W nocy z duia 28 

na 24 marca b, r., po ostatniej audycji kon- 
kursu chopinowskirgo, odczytane zostało 
Rico jay konkursu. 1 s 

# otrzyman'a przez p. Imre Ungara 
(Węg y) i Arnolda Uaińskiego (em gracja ro- 
syjsk:) jedn kowej liczby punktów pierwsza 
nagroda Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w 
wysokości 5.000 zł została wylosowana w 
ten sposób, że usgrodę tę otrzymał p.Ar- | 
nold Uniński, Została ona niezwłocznie wrę- 
czona latreatowi przez szefa Kancelarji Cy- 
wilnej. p. Heł-zyńskiego. Druga nagroda — 
ministra W. R i O. P. w wysokości 3 tysiące | 
złotych przypadła w udziale niewidomemu 
pianiście węgierskiemu p. Imre, Uogarowi. 
z ona wręczona przez wiceministra ks. 
omgołłowicza. Trzecia nagroda— ta | 

miasta Warszawy — w : а 
ch przypadia p. Konowi (Polska). 
arsz+wski-go Towarzystwa Muzycznego 

w wysokości 2 tysięcy złotych p. Lułerowi 
(ZSRR). Piątą nagrodę— Towarzystwa Polsko- 
Japońskiego w Tokjc—w wysokości 15 0 z 1. 
wz p. Ludwik Kentner (Węgry). Na- 
groda szósta — Wyższej Szkoły Muzycznej 
im. Chop na. Oddział w Radomiu — w wyso- 
kości 1000 złotych przyznsna została Leoni- 
dowi Sagałowowi (ZSRR), Siódma nsgroda — | 
publiczności — w wysokości tysiąca złotych 
przyznana została p. Leonowi Boruńskiemu | 
(Warszawa) Na»groda bezimiennego ofiaro-_ 
dawcy w wysokości tysiąca złotycn—Teodo= 
rowi Gutmanowi (ZSRR), Pozatem rozdano | 
kilka mniejszych nagród oraz przyznano Sze- 
reg dyplomów honorowych Dr. Urstein | 
oz Ba cenne p dia uz 
ngera—papierosnicę i spe: zegar 4 

niewidomych. r 
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Pogłebianie kryzys 
W chwili, gdy wielkim głosem wo- 

ła cała Polska, że nie jest w stanie u- 
nieść ciężaru podatkowego na wszyst- 
kie warstwy nałożonego a ostatnio wy 
datnie powiększonego, inicjatywa rzą- 
dowa zdąża do odciążenia wydatków 
Skarbu, przez zmniejszenie uposażeń i 
rent inwalidzkich, zwiększenia lat wy- 
sługi emerytalnej, redukcji czy też ra- 
czej kompresji ubezpieczeń socjalnych 
it. p. 
s przeto całkiem zrozumiałą 

jest zmniejszanie rozchodu państwowe 
go wobec wydatnego usychania źródeł 
dochodu, zarówno z podatków pośred- 
nich, jak i bęzpośrednich. 

Natomiast całkiem niezrozumiała 
jest tendencja nietylko do coraz wyż- 
szego opodatkowania zrujnowanych 
przemysłu, handlu i rolnictwa, przy je- 
dnoczesnem  przerzucaniu na Darki 
płatników rozcnodów, ponoszonych do 
tychczas z sum budżetowych. 

Mamy przed sobą okólnik do 
wszystkich Panów Wojewodów, wyda 
ny przez P. Ministrą Rob. Publicznych, 
nakazujący zastosowanie art. 23 usta- 
wy z dnia 10 grudnia 1920 o budowie 
: utrzymaniu dróg publicznych, otrzy- 
mujących z budowy i utrzymania tych 
dróg szczególnych korzyści lub też nad 
miernie zużywających rzeczone drogi. 

Gdy została uchwałona i w życie 
wprowadzona znana ustawa drogowa, 
głosiła ona, że wszelkie dotychczaso- 
we wydane w tej dziedzinie ustawy 
tracą swą moc obowiązującą. 

Tem dziwniejszem wydaje się na- 
kaz wprowadzenie w wykonanie usta- 
wy z 1920 r.,, która dotąd nie była 
wcale w życie wprowadzona, gdyż 
bliższe jej rozpatrzenie wprowadza w 
zdumienie, że w tej formie mógł się 
wylać elaborat o tak dziwnie zawiłej 
i, zdaniem naszem, niewykonalnej kon 
strukcji. 

Sądzimy, że sławny prof. Einstein 
ze swą teorją względności nie potrafił- 
nia, określenia wysokości nakładanego 
by rozwiązać skomplikowanego zada- 
podatku zgodnie z wymaganiami usta- 
wy i instrukcji do niej. Musiałby prof. 
Einstejn skwitować ze względności i 
bezwzględnie potępić jako nierozwią- 
zalne zadanie z samych niewiadomych 
złożone. 

Nie możemy zazdrościć tym czyn- 
nikom władzy wykonawczej, którzy są 
zmuszeni do rozłożenia owego podat- 
ku, gdyż chyba każdy pod przysięgą 
zezna, że słusznie rozstrzygnąć sprawy 
nie sposób, a więc świadomie będą 
zmuszeni do krzywdzenia płatników, 
idąc po linji najmniejszego oporu i u- 
praszczania sobie syzyfowej pracy. 

Cytujemy tekst urzędowy: „Do 
udziału w kosztach budowy, przebudo- 
wy i utrzymania dróg państwowych, 
mogą być pociągane, z organiczenia- 

i, wynikającemi z art. 22 ustawy o 
stwowym Funduszu DBrogowvm о- 

soby fizyczne i prawne, którym budo- 
wy, lub przebudowa i utrzymanie dro 
gi przynosi szczególne korzyści i udo- 
godnienia, to zn. korzyści i  udogo- 
dnienia gospodarcze, naogół wieksze 
ud tych, jakie otrzymują inne osoby, 
korzystające, względnie korzystać mo- 
gące z danej drogi. Wysokość tych ko- 
rzyści zależy zatem od gospodarczego 
zainteresowania. rzeczonych osób w 
budowie, przebudowie i utrzymaniu 
danej drogi, a więc przedewszystkiem 
od. ilości rocznego. tonażu, j iest, 
lub będzie przewożony na drodze pań- 

: wej,.oraz od powiększenia warto- 
i gospodarczej gruntów, budynków, 

lub przedsiębiorstw. 
Jako otrzymujących z dróg pań- 

stwowych szczególnie korzyści, należy 
z reguły uważać posiadaczy nierucho- 
mości, tudzież przedsiębiorstw przemy 
słowych i handlowych, położonych w 
pewnej — zależnie od miejscowych sto 
sumków — przez panów wojewodów 
ustalić się mającej. strefie przydrożnej 
wzdłuż drogi państwowej, są to t. zw. 
adjacenci. 

Zależnie: od warunków miejscowych 
jak już wspomniano, może być изгапо- 
wiona jedna, lub kilka stref -adjacen- 
tów. Szerokość tych stref zależy cd 
stosunków faktycznych i stopnia zain- 
teresowania dotyczących posiadaczy 
nieruchomości, lub przedsiębiorstw w 
budowie, przebudowie i utrzymaniu 
drogi“. 

Na całym świecie drogi państwo- 
we są uważane za czynnik ogólnego 
znaczenia i ogólnej własności, z której 
każdy obywatel korzysta w tej mierze, 
w jakiej w danej chwili potrzebuje. W 
Niemczech zrozumienie znaczenia roz- 
woju dróg bitych dla ogólnych intere- 
sów wszystkich obywateli państwa 
szło tak daleko, że gdy ktokolwiek wy- 
budował dla własnego użytki szosę, 
łączącą np. dwa folwarki, lub fabrv- 
kę z inną magistralą, wnet po wybu- 
dowaniu zwracał się do rządu. o przy- 
jęciu tej-szosy i zwrot kosztów budo- 
wy. U nas ustawa 1920 r. idzie: we 
wręcz odmiennym kierunku. Wyszu- 
kuje się pretekstu, by koszty budowy 
naprawy i utrzymania drogi agólnego 
państwowego znaczenia / przerzucić w 
części na właścicieli nieruchomości, t. 
zn. adjacentów, którzy rzexomo zysku 
ja pod każdym względem na eksj'ioa- 
tacji, oraz wartości nierucho:n ści. 

Drogi państwowe dla tego są jako 
państwowe uznane, że mają znaczenie 
ogólno-państwowe i buduią się oraz 
utrzymują z sum podatkowych, piaco- 
nych przez wszystkich obywateli. 

Jeżeli łożymy wszyscy np. na hu- 
dowę portu w Gdyni, to idąc po linii 

  

    

    

    

rozumowania, zawartej w rozdziaie I 
ustawy z 1920 roku, wszysikie koszty 
winny by być opłacone przez adiacen- 
tów; — jednakże tak nie jest i sł:.sz- 
nie, gdyż port jest do użytku całej Pol 
ski, choć poszczególni obywatele zeń 
bezpośrednio nie korzystają. 

Bardzo być może, że „adjacent* z 
drogi nie korzysta i korzystać nie bę- 
dzie, a tymczasem urzędnik, wedle 
swego widzimisię nałoży nan znaczny 
ciężar opłat, dowodząc, że przeprowa- 
dzenie drogi owego adjacenta wzho- 
gaci. Pomysł adjacentów mógł pow- 
stać li tyłko przy zielonem suknie, zaś 
nigdy w umyśle praktycznego człowie- 
ka. Ktoś ma np. majątek w najbliższej 
strefie przy drodze bitej i, — prócz b. 
rzadkiego t.j. jak głosi ustawa umiar- 
kowanego użycia, nic, albo mało prze- 
wozi, zaś „adjacent“ ležący w 3-ej 
strefie, lub po za wszelką strefą, ma 
fabryki, z których wyroby w wielkiej 
ilości muszą do owej szosy dochodzić, 
by dojść do miejsca przeznaczenia. 
Ten więc nieadjacent, nie przyjmie u- 
działu w budowie, lub utrzymaniu 
SZOSy. : 

Adjacent, mieszkający tuż przy szo 
sie np. koło Wilna będzie pociągnięty 
do opłat dowolnie nań naktadanych 
za nadmierne zużycie drogi. 

Nadmiernem zużycieia ustawa na- 
zywa koszt remontu kilometra drogi 
wyższy od przeciętnego kosztu, przy- 
padającego na całą długość danej dro 
gi, czy jej odcinka. 

Jako przykład weźmy szosę Wilno 
— Lida, przypuszczając, że się ona kie 
dyś wykończy. 

Do Wilna ciągną furmanki z towara 
mi z pod Lidy i zpowrotem do różnych 
miejscowości wzdłuż tej szosy potożo- 
nych, jako więc że im bliżej Wilna 
jako centrum handlu, tem gęściej jest 
wozów, a więc i bardziej zużywa się 
SZOSa. 

Wedle brzmienia ustawy, remont 

odcinków bliższych miasta, będąc na- 

turalnie kosztowniejszy, wykaże nad- 
mierne zużycie, a więc cały koszt zni- 
szczenia szosy na tych kilometrach 
winien spaść na tych adjacentów, któ- 
rzy nie są absolutnie winni „nadmier- 
nemu'' zużyciu ich odcinka, a nakłada- 
nie na nich z tego powodu dodatko- 
wych opłat jest nietylko niesprawiedli- 
wošcią  krzyczącą, ale przepisem 
wprost niewykonalnym, jeżeli urzędnik 
ma zastosować wskazówki w rozdziale 
II zawarte. Ža 

Cytujemy: „Do udzialu w kosztach 
utrzymania dróg państwowych mogą 
być pociągane osoby fizyczne i praw- 
ne, nadmiernie zużywające drogi pań- 
stwowe o twardej nawierzchni, jako 
to: fabryki, kopalnie, cegielnie... wyrą- 
by lasów, przedsiębiorstwa transpor- 
towe, cukrownie, browary i t.p."... 

.„.„,W rachubę wchodzi tylko zuży- 
cie nadmierne drogi, t.j. takie zużycie, 
które bez wątpienia (?) przekracza ' 
miarę zwykłego zużycia. Do oceny tej 
okoliczności, miarodajne są stosunki 
faktyczne a mianowicie rodzaj i iłość 
środków przewozowych, korzystają- 
cych z drogi, ciężar ładunków, pora 
roku (?!), w której ze względu na 
wpływ warunków atmosierycznych i 
dokonywanie w danym okresie prze- 
wozy, następuje większe zużycie dro- 
gi i t.p. okoliczności! 

Nie sposób cytować całej instruk- 
cji, jednak nasuwa się uwaga, że jeżeli 
jeden biurokrata potrafił skonstruować 
takie zawiłe zadanie, to drugi, Bogu 
ducha winny, musi jako egzekutor nie- 
wykonalnych przepisów, albo z całą 
świadomością popełniać krzyczące błę 
dy, by wypełnić nakazane mu rozłoże- 
nie wydatków na adjacentów, — albo 
zrezygnować ze służby państwowej. 
Które więc z tych wyjść wybierze? 

Dalej czytamy: „Jako  kryterjum 
należy tu przyjąć zasadę, że jeżeli wy- 
datek potrzebny na utrzymanie w do- 
brym stanie 1 klm. danego odcinka 
drogi, przeniósł, — wyłącznie na sku- 
tek przewozów więcej, niż 10 proc. 
średniego normalnego rocziego wy- 
datku utrzymania tegoż odciaka — ńa- 
dwyżka wydatków, poniesionych na 
utrzymanie danego odcinka drogi; sta- 
nowi sprawdzian nadmiernego zużycia 
drogi i winna obciążać te osoby lizycz- 
ne i prawne, które właśnie powodują 
nadmierne zużycie drogi". 

Watpič należy, by do tych opłat 
byli pociągani włościanie, gdyż mają 
oni mały inwentarz pociągowy i małe, 
a nieuchwytne przewozy. Jednak każ- 
dy, jadący szosą do Wilna prawadzą- 
cą, łącno przekonać się może, że środ- 
kiem szosy biegną wyżłobione koleiny 
od wozów jednokonnych, a więc chłop 
skich, i że te wozy, wobec ogromnej 
ich ilości, głównie zużycie drogi po- 
'wodują. Zawinił kowal — a szewca 
powiesili. ' 

Jeszcze jeden kwiatek: „W wypad= 
kach przecięcia się drogi państwowej, 
z drogą samorządową, na której utrzy 
manie są pobierane dopłaty od płatni- 
ków państwowych podatków: grunto- 
wego, od nieruchomości w miastach i 
niektórych budynków w gminach wiej 
skich, oraz przemysłowego od objek- 
tów, położonych w pasie przydrożnym, 
pobiera się na drogi państwowe opła- 
ty od posiadaczy wspomnianych obje- 
któw podatkowych, położonych w tej 
połowie kąta przecięcia sie odnośnych 

pra która jest bliższą drogi państwo 
wej. 

Masz djable tabaki! Wyobraźmy 
sobie kłopoty biednego urzędnika, któ 

S ŁOWoO 

T Śledstwo w sprawie mordu politycznego 
WE LWOWIE 

Śledztwo w sprawie zamordowania 

komisarza policji Czechowskiego pro- 

wadzone jest z wielką energją. Poli- 

cja polityczna przeprowadziła rewizję 

w licznych instytucjach ukraińskich. 

M. in. odbyła się rewizja w spóź- 

dzielni „Mastojur“, gdzie zatrzymano 

1i osób. Obiegają pogłoski, że aresz- 

towano 2-ch posłów ukraińskich. 

Nazwiska ze względu na toczące się 

śledztwo trzymane są w tajemnicy. 

Natomiast aresztowany wczoraj b. 

poseł dr. Nakaruszka wypuszczony 

został na wołność. 

Jeden z przypadkowych świadków 

mordu rozpoznać miał w albumie po- 

licyjnym uczestnika zamaciiu, który 
podobno był koniidentem. Władze nie 

odnoszą się jednak do zeznań tych z 

zaufaniem. 
Pogrzeb zabitego komisarza poli- 

cji odbędzie się we czwartek w poiu- 

dnie. 

Wdowie po Czechowskim przyzna- 

ne zostało całkowite zaopatrzenie eme 

rytalne. 
z * ® 

Jak słychać, w przeddzień zama- 

chu powierzono Czechowskiemu śle- 

dztwo w sprawie zamordowania posła 

Tadeusza Hołówki. 

Skazanie sprawców rozruchów w Zawodziu 
KATOWICE. Pat. W dniu 24 b. m. 

zakończył się dwudniowy proces sądo 
wy przeciwno S>rawcom rozruchó м, 
jskie miały miejsce w Zawodziu w dniu 
17 czerwca ub. r. Na ławie oskarżonych 
zasiadło 31 osób. Sąd po przesłuchaniu 
kilkunastu świadków wydał wyrok, 

skazujący 9 oskarżonych na 6 miesię- 
cy więzienia z zawieszaniem kary na 
j+den względnie dwa iata, a |ednego 
o:karżoneg? na 3 miesiące więzieni» z 
zawieszeniem Kary na jeden rok. Ra- 
sztę oskarżonych sąd uwclnił, 

  

Agitacyjna podróż kanclerza Brueninga 
MONACHJUM (PAT). — Prasa 

monachijska donosi, że kanclerz Brue- 
ning udaje się w okresie świąt wiel- 
kanocnych na przedwyborczą podróż 

agitacyjną do Bawarji, Wirtembergji i 
Badenji celem przeprowadzenia pro- 
pagandy na rzecz wyboru Hindenbur- 
ga. 

Nowe porwanie w Ameryce 
LINCOLN (stan Nebrasca) (PAT) — 

30-letnia współwłaścicielka zakładu iryzjer- 
skiego została porwana przez bandytów, któ 

Teiepata węgierski oświadcza, 

rzy żądają 10 tysięcy dolarów wykupu za 
jei uwolnienie. 

Że dziecko 
Lindóbergha jeszcze żyje 

Znany telepata z Bratisławy, Franciszek 
Gold, —człowiek zupelnie głuchy — urządził 
onegdaj w Bratisławie sensecyjny seans. — 
Zjawili się przedstawiciele prasy i lekarze. 
W seansie wzięły udziai dwa medja, których 
zapodania były mniejwięcej ze sobą zgodne. 
Pierwsze medjum widziało dziecko Lindberg- 
ha, opisała je, opisując równocześnie urzą- 
dzenie pokoju dziecka w willi Lindbergha. 
Medjum widziało dziecko w białej koszulce 
w łóżeczku o jasno niebieskich firankach. O- 
ba medja podały zgodnie, że dziecko porwa- 
ły cztery osoby, a mianowicie trzej mężczy- 
źni i jedna kobieta. Oba medja podały dalej, 
że dziecko uprowadzone zostało dużym czar- 
nym automobilem do wielkiego miasta. je- 

  

dno medjum podało, że dziecko Linbergha 
znajduje się w Nowym Jorku, a drugie, że 
znajduje się w Chicago. Medjum, które po- 
dało, że uprowadzone dziecko znajduje się 
w Nowym Jorku, podało dodatkowo, że szu- 
kać go należy w dużym domu na ulicy 17-ej. 

Następnie rozwinął się między telepatą a 
medjum następujący djalog: Co się teraz 
dzieje z dzieckiem? — Daje mu się jeść. — 
Dziecko płacze. — Kiedy się dziecko odda 
rodzicom? — Za cztery tygodnie. — Czy 
dziecko wróci zdrowe? — Nie. — Cóż jest 
dziecku? — Ma gorączkę. — Jakie zajęcie 
mają rabusie dziecka? — Żadnego. Czy są 
to zbrodniarze? — Po części tak. — Czemuż 
nie oddają dziecka? -— Boją się. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAA 

Restauracja „ŁAŻARR 
znajduje się w pierwszorzędnym łokału 

przy u). NIEMIECKIEJ 35, telef. 8-71 | 
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człowieku 
KTÓRY CHCIAŁ ROZBIĆ BANK ANGIELSKI 

Główny organ prasowy Labour Party — 
„Daily Heraijd* — zamieścił niedawno saty- 
ryczną opowieść o człowieku, który chciał 
rozbić Bank Arg'elski, Historia ta ma za tło 
stosunki walutowe przed wydaniem aktu o 
niewymieuislności funta szterlinga na złoto 
i cbrazuje spekulację, jakiej się dopuszczano, 
wymienisjąc banknoty na złoto. 

Jestem człowiekiem, który próbował ro* 
zbić Bank Angielski. 

Jestem zwykłym sobie człowiekiem, "ie 
mam nic wspólnego z finensjerą, nie zaajdu- 
ję się na usłogach żadnego z wielkich m>- not: 
carstw Jestem mieszkańcem przedmicš is, 
człowiekiem, który codzień wsiada o 9.37 
rano do pociągu, dążącego do stacji Chering- 
Cross 

Tego ranka, przyglądając się mym towa- 
rzyszom podróży, myślałem: 

„Biedacy! Nie domyślacie się nawet, że 
od dziś za tydzień będtiecie błagać mnie o 
przyznanie kredytu, nie wiecie, że wystosuję 
list do ministra skarbu. rozpoczynający się 
od słów: „Drogi panie, jeśli się pan nie zgo- 
dzi na moją propozy ję..', nie wiecie, że 
zmuszę go — jeśli mi się tak spodoba — do 
podwyższenia podatku dochodowego*. 

Mój plan był genialnie prosty, Suweren 
wart jest 27 szylingów 6 pensów Na ban- 
knocie 10 łuntowym widzę napis: „Bank An- 
gielski zobowiązuje się do wypłacenia okazi: 
cielowi na żąden'e sumy 10 funtw*. 

Oto co zamierzałem zrobić: 
Pójść do Banku Angielskiego i wymie- 

nić mój banknot na suwereny w złocie. 
Potem pobiec szybko do kantoru wymia- 

a 1 wymienić je na 13 funtów, 15 szylin- 
gów. ы 

ry będzie poszukiwał połowy kąta i w 
nim planował objekt podatkowy! Chy- 
ba sztab geometrów zostanie powoła- 
ny do tej keodezyjnej pracy, a co po- 
czną, gdy część objektu znajdzie się w 
drugiej połowie samego kąta? Chyba 
trzeba będzie robić pomiary majątku 
i dzielić podatek w proporcji  rozmie-. 
szczenia objektu w obu puławach kąta. 

W dziale A: Udział w kosztach bu 
dowy i przebudowy dróg. Spotykańmy 
się tu z najdziwniejscą koncepcją, ja- 
ka w dziedzinie wynalasków mogła 
mieć miejsce: rząd chce przeprowadzić 
szosę; — wysyła ajentów: swych, któ- 
rzy objeżdżają przyszłych adjacentów 
i zbierają od nich zgi szenia i zobo- 
wiązania wysokości su::, iakie <obro- 
wolnie na rzecz budowy  zaofiarują. 
N. B. Mają sie w pierwszym rzędzie 
budować te drogi, na które będzie zgło 
szona największa ilość dobrowolnych 
opłat, a więc trzeba będz.e w całej Pol 
sce zaprojektować wszelkie drogi han- 
dlowe i zapewne strategiczne (ustawa 
wyjątku nie przewiduje) i. urządzić 
wszechpolski konkurs drogowy). Po 

Pobiec do Banku Angielskiego 
13 suwerenów. 

Wrócić do weksiarza, odebrać 17 funtów, 
17 szylingów, 6 pensów. 

Etc... etc.. 
Wyliczyłem, iż biegając tam i z powro- 

tem 30 razy na dzień (dolicząjąc przyten: 
10 minat ua rozmowę z kasjerem i weksia 
rzem) zarobię do w eczora zgórą 133.006 

W końcu tygodnia zostanę zatem mulli- 
miljonerem i Bank Angielski nie będzie ju” 
miał duść złota, aby wypłacać je za bank- 

i nabyć 

y. 
Jakie to proste! Poszedłem więc do we 

kslarza tuż przy Banku 1 zapytałem go z 
niewinną miną, czy da mi 27 szylingów 6 
pensów za kazdevo suwerena w złocie, 

Odpowiedział mi; tak. 
Udałem się zatem do Banku Angietskia- 

go do kasy głównej, licząc przytem starannie 
moje kroki, gdyż czas w tym wypzdku, to 
pieniądz, ba, więcej niż pieniądz — złoto! 

Kasjer był bardzo uprzejmy. Zdecydowt- 
łem, że go zatrzymam, gdy zostanę właści- 
cielem Banku, Uśmiechnął się. 

— Proszę o dziesięć suwerenów w zło- 
cie za ten banknot —rzekłem. 

Uśmiech znikł z twarzy kasjera. Wy- 
krzywił ją grymas złośliwy. Zdecydowałem. 
że wyrzucę go za drzwi. Odwrócił się, wziął 
jskiś cyrkularz, podał mi go: 

— Niech pan przeczyta. Bank nie wy- 
mienia już banknotów na złoto. 

Zdumiony, odczytałem treść Gold Stan- 
dard Act. : 

W ten sposób spalił na panewce i nie 
dpszedł do skutku największy zamach finan- 
sowy w dziejach Świata". 

potrąceniu zaofiarowanej sumy reszta 
ma być rozłożona na tych adjecentów, 
którzy otrzymać mają 2 drogi korzyści. 
„W razie niedojścia do skutku w:spo- 
mnianej wyżej ugody, może nastąpić 
przymusowe pociągnięcie do udziału 
w pokryciu kosztów w drodze wyda- 
nia przez p. wojewa i4w odpowiednich 
orzeczeń. : 

Podobnie ma się też rzecz z opła- 
tami na reperację dróg. 

W rozdziale II Wyjaśmemia ogźine. 
Tu im więcej się wyjaśnia, tem trud- 
niej zrozumieć jak zastosować te dzi- 
wne przepisy, — jedno jest tylko jas 
ne: oto wobec tego, że nowa ustawa 
o państwowym funduszu drogowym, 
wyraźnie mówi, że właściciele po 
jazdów konnych, używanych do 
zarobkowego przewozu towarów 
nie mogą być pociągani do opłat z art. 
23 ustawy drogowej, a to w celu za- 
pobieżenia ewentualnemu podwojeniu 
opodatkowania, — okólnik - wyjaśnia, 
że jednak-o iłe. dany właściciel wozu 
otrzymuje z drogi „szczególne korzy- 

POSZKODOWANA MARIECHEN. — PORTRET 
GOETHE'G0.—HUMOR W Wi:KRESACH. 

Oto najnowsza sensacja wiedeńska: 24-le 
tnia p. Marja H., córka wysokiego urzędni- 

ka, wytoczyła proces księciu Franciszkowi 
Windischgraetz. Książę jest po kądzieli pra- 

wnukiem Franciszka Józefa. 

Sprawa emocjonująca i nieco drażliwa. 
P. Marja H. przybyła do Wiednia w r. 

1929 na studja muzyczne. Któregoś piękne 

go dnia, zawarła przygodną, uliczną znajo- 

mość. Wysoki, interesujący, wytworny mło- 

dzieniec, o arystokratycznym wyglądzie. W 

kawiarni, do której się udali, młodzieniec 

przedstawia się jako ks. Windischgraetz. 

Młodzian zakochał się. Chciał się żenić. 
Był czuły i namiętny. Uroczyste słowo dał 

pięknej Mariechen w pokoju hotelowym. 

Po pewnym czasie stał się bardzo za- 

zdrosnym. Z zazdrości coraz częsciej bijał 

swą narzeczoną. Doszło do tego, że dziew- 

czyna targnęła się na życie. Uratowano ją, 

i narzeczony odwoził ją autem ze szpitala 

do domu. W aucie zbił swą Mariechen na 

kwaśne jabłko. 

Romans zakończył się wreszcie Zerwa- 
niem: książę bowiem niemal codziennie ćwi- 

czył swą kochankę. Tego w końcu nie mogła 

wytrzymać. . 

Więc zerwała, lecz wytoczyła proces: 

żąda odszkodowania za uwiedzenie i niedo- 

trzymanie ślubnej obietnicy. Żądania jej są 

zdumiewająco skromne: tylko 2 tysiące szy- 

lingów. 

   

Historja zakończyła się ugodą. Książę 0- 

biecał wypłacić 2 tysiące, gdy kryzys minie. 

Panna cofnęła skargę. Wyszli z gmachu są- 

dowego pod rękę, wsiedli w uuto, Ale, co 

było dalej — niewiadomo. . Pojednawcze 

pocałunki, czy znowu kułaki? 

Jubileusz Goethego może również dostar 

czyć sensacyj. Uczni badają i wyciąga- 

ją coraz to nowe inedita, a dziennikarze wy 

szukują jak zwykle, ciekawostki. 

Czy wiemy naprzykład, jak wyglądał na- 
prawdę Goethe? Wyobrażamy go sobie 

wciąż jako półboga. Tymczasem, jak się o- 

kazuje, pięknym był tylko w młodości. Na 

starość roztył się, miał, jak wszyscy, pokaž- 

ny brzuszek i duże worki pod oczami. Był 

wprawdzie wysokiego wzrostu, jediak nie- 

proporcjonalnie zbudowany. Za długi kor- 

pus i zbyt krótkie nogi. Dłatego ież impo- 

nująco wyglądał tyłko wówczas, gdy sie- 

dział. Umiał prezentować się, występując 

oficjalnie, jako minister i ekscelencja. Czarny 

frak, czarne pantalony, biała kamizelka, ko- 

ronkowe mankiety i wielka gwiazda  orde- 

rowa. Tak bywało nazewnątrz. 

Ale u siebie w domu przedstawiał się cał 

kiem inaczej. W starej szlafinycy i w mięk- 

kim, flanelowym szlafroku — grzał się sta- 

rzec przy kominku. I nikt z odwiedzających 

nie domyślał się w pierwszej chwili, ze ma 

przed sobą genjalnego poetę. Dopiero w ro- 

zmowie. 

Wniosek stąd prosty: 

zdobi człowieka. 

Zdobi go również pogoda i dobry humor. 
Nad rolą tych dwóch czynnków w ży- 

ciu, zastanawia się jedno z niemieckich 

pism. 

Kontrollieren Sie Ihre Stimmungen! — 
Kontrolujmy swoje nastroje: oto tytuł cieka- 

wego artykułu. 

Dwie naczelne ilustracje wprowadzają 

czytelnika odrazu in medias res. 

Na pierwszej, nasępiony, patrzący zpo- 

dełba, wściekły na siebie i na wszys*k'ch, 

pan z podniesionym kołnierzem. Ulica wy- 

daje mu się okropną. Psy muszą się ko- 

niecznie gryźć. Kwiaciarka jest dzisiaj me- 

gerą. Sprzedawczyni gazet zatrzasneia swą 

budkę człowiekowi przed nosem. A te dwie 

młode dziewczyny spoglądają na viego z 
pogardą. Nawet niebo jest zachmurzone. 

Na drugiej — obłoczki tańczą figlarnie, 

pieski przyjaźnie podskakują, merdając ogo- 

nami. Gazeciarka robi wyjątkowe oko, a 

dwie panienki gotowe pójść za człowiekiem 
na koniec świata. A sam człowiek? Głowa 
do góry, krok sprężysty, uśmiech szczęścia 
na obliczu, cudowne cygaro w zebacn. Na- 

wet chusteczka kieszonkowa ułożyła się ko- 

kieteryjnie i cieszy się pospołu z jej wła- 

ścicielem. 

Czy świat się zmienił? Czy słońce inaczej 

dziś świeci? Nie. Jesteśmy w świetnym Ви- 

morze, i oglądamy świat voprzcz nasze 

zadowolenie. Tak, bywają dni, kiedy już 
przy wstawaniu chcielibyśmy Świat cały 
chwycić w ramiona i kiedy -każde zdarze- 
nie witamy uśmiechem. Ale bywają dni, kie- 
dy, niewiedzieć czemu, kąpiel jest za gotą- 

ca, a kawa za zimna, kiedy akurat musiał 

nadejść od rana jakiś paskudny list — i kie- 
dy, pod wpływem zimnej kawy, staje pized 

nami straszne pytanie: 

— Czy życie jest wogó!e coś warte? 

suknia zawsze 

  

    

ści*(?!), również „z innych okolicz- 

ności'(??).... to może być pociągnię- 
ty do opłat z art. 23(!!!) 

A więc ustawa jest anulowana 
przez okólnik, zaopatrzony w podpis 
"p. ministra robót publicznych, tak przy 
najmniej wynika z tekstu okólnika. 

Zaiste czas by był, by takie ustawy, 
które wstydliwie jedenaście lat przele- 
żały w archiwum, nie były w życie 
wprowadzane, — w życie które i bez 
niej dostateczną ilość udręk posiada. 
Takie ustawy winny być skasowane i 
to w trybie pośpiesznym, by nie na- 
rażać dobrej sławy naszych instytucyj, 
oraz by nie stawić w położeniu bez 
wyjścia władz wykonawczych, na bar- 
ki których całe odjum musowej nie- 
sprawiedliwości spaść musi. Zamiast 
wprowadzenia jakiegoś projektu, któ- 
ry mógłby się rozpatrywać, chyba w 
jakiejś pięciowymiarowej przestrzeni, 
czyż nie prościejby było użyć, w wy- 
padku konieczności absolutnej u- 
trzymania dróg państwowych dla 
braku środków w budżecie państwo- 
wym, — do udziału ludność używają- 

Dłaczego tak;jest? Może są pewne pra- 
wa, rządzące naszym humorem? irudro to 
stwierdzić, ale trzeba próbować. frzeba, mó- 
wi autor optymista, ułożyć sobie tabliczkę 
z pomocniczemi pytaniami. Dwie tabliczki 
kontrolujące. Jedną pod tytułem: 

— Czy byłem dziś w dobrym humorze? 

Drugą pod innym: 

— Czy byłem dziś w złym humorze? 
Pierwsza będzie zawierała nastepujace 

pytania: 

1. Czy chętnie dziś pracowałem? 

2. Czy czułem się wyspany? 

3. Czy absorbowały mię dziś troski ma- 
terjalne? 

4. Czy miałem wieczorem chęć rozerwać 
się? 

5. Czy robiłem plany na przyszłość? 
6. Czy chciałem pisać listy do przyjaciół, 

słuchać radja, albo płyt? 

T. Czy ożywiało mię wogóle uczucie pe- 

wności? 

Druga zaś 

pytań: 

1. Czy przeszkadzał mi dzisiaj w pracy 

mój szef? Czy irytowało mię jego zachowa- 

nie się? 

2. Czy szybko męczyłem się przy pracy? 

3. Czy towarzystwo innych było mi dziś 

ciężarem? 

4. Czy moja rodzina 

dzisiaj nieznośną? 

5. Czy było mi wszystko jedno, 

wiek ma się stać? 

6. Czy interesowały mię dziś kobiety? 

(Dla pań: mężczyźni). 

7. Czy łatwo było mię dziś wytrącić z 

równowagi? : 

Takie są kontrolujące tabliczki. Co wie- 

czór trzeba według nich zrobić rachunek hu- 
moru i nastrojów całodziennych. Potem pro- 

wadzić pewną statystykę. Coś w rodzaju 

wykresów. Po niejakim czasie stwierdzimy, 
że zachodzi powtarzalność zjawisk, jak wszy 

stko w naturze. Że istnieją przyczyny, dla 

których jesteśmy w takim, lub innym hu- 

morze. A znając przyczyny, możemy ich u- 

nikać, możemy odpowiednio kierować niemi. 

Lub ostatecznie dojść do wniosku, że nie- 

ma sensu przejmować się zimną kawą. Za- 

miast irytować się z tego powodu, lepiej ją 

zagrzać i zdobyć w ten sposób dobry humor 

na cały dzień. 

tabliczka składa się z takich 

wydawała mi się 

cokol- 

Sprawa więc wydaje się całkiem prosta. 
Spróbujmy przerabiać podane przez niemiec- 
kiego optymistę pytania. Zwalczać przyczy- 
ny niehumoru i niezadowolenia. I zasta- 
nówmy się, która z przyczyn jest najtrud- 

niejszą do usunięcia i zwalczenia? 

Mnie się zdaje, że ta pierwsza. 

Ale wobec tego, niech i szefowie zaczną 

robić wykresy swego humoru. dox. 

KOMUNIKAT POSELSTWA 

RUMUŃSKIEGO. 

WARSZAWA (PAT). — Bitiro 
prasowe przy poselstwie rumuńskiem 
w Warszawie zaprzecza w sposób naj 
bardziej kategoryczny wiadomości po- 
danej w prasie polskiej, jakoby rząd 
rumuński zamierzał ogłosić morato- 
rium w sprawie zobowiązań zagrani- 
cznych. Rumuńskie ministerstwo skar- 
bu wyasygnowało już Bankowi Naro- 
dowemu potrzebne sumy dla uregulo- 
wania zobowiązań zagranicznych, z 
terminem płatności do- 30 czerwca 
1932 roku. 

SUKCESY TENISISTÓW POLSKICH 

NA RIWIERZE 

CANNES (PAT). — Zakończony tu zo- 
stał międzynarodowy turniej tenisowy, w 
którym nasi reprezentanci odnieśli szereg 
pierwszorzędnych triumfów. W grze pojedyń 
czej panów do finału doszli obaj nasi teni- 
siści Tłoczyński i Maks Stolarow. W półii- 
nale musieli grać ze sobą, przyczem Tło- 
czyński pokonał Stolarowa w trzech setach 
6 : 2, 4:6, 6:1. W finale miał Tłoczyński 
walczyć z doskonaiym tenisistą włoskim de 
Stefani. Włoch musiał jednak opuścić Can- 
nes, wobec czego Tioczyński wygrał turniej 
przez walkooves w finale.. W grze pojedyń- 
czej pań znaczny sukces odniosła Jędrzejow 
ska, zajmując pierwsze miejsce i bijąc w fi- 
nale znaną Angielkę Thomas. — W grze 
panów nasza para Stolarow —- Tłoczyński 
zajęia pierwsze miejsce. 
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nowoczesne pierw- 

MEBL szorzędnej jakości 

z gwarancją.—Ceny źniżone. 
Poleca firma 

B. LOKUCIEWSKI 
Wiino, ul. Wileńska 23. io 
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cą tych dróg w sposób prosty, a da- 
wniej praktykowany. 

Droga dzieli się na odcinki, a za 
przejazd każdego odcinka, płaci się po 
borcy od konia, lub wozu, pewną nie- 
znaczną kwotę. 

Jest to naturalnie niepożądane, bo 
drogi winny bezpłatnie służyć wszyst- 
kim, ponieważ na nie płacą się stale 
podatki, a różniczkowanie - prowadzi 
jedynie do konsekwentnego rujnowa- 
nia warstw większych posiadaczy. 

Idea jednak pociągania do udziału 
w budowie i utrzymania dróg jest 
chyba werdyktem Śmierci dla włas- 
ności ziemiańskiej: gdy rolnictwo nie 
jest w stanie opłacać podatków i pra- 
cuje ze stałym i ogromnym deficytem, 
obarczenie go nowemi, a niczem nieo- 
graniczonemi wydatkami, które mu- 
szą wynieść olbrzymie dla nich sumy, 
przychodzi ta dziwna ustawa, jako 
przeciwwaga ratowniczej akcji rządu. 
Jeżeli polskiemu obywatelomi ta usta- 
wa i okólnik wycisną łzy, — to z pew- 
nością nie od śmiechu. 

Stanisław Wańkowicz.



  

  

       
  

KRONIKA 
wilóńrka 
tEARĘOZWFIDZYI 

PIĄTEK 

Dziś 25 

Zwiast. NMr 
jatro 

Теойста 
CID LOR 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 44 1932 r. 
Cišnienie šrednie: 756. 
Temperatura šrednia: —4. 
Temperatura najwyższa: O. 

Temperatura najniższa: --6. 

Opad w mm.: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słońca g. 552 

Zachód słońca g. 1821 

MIEJSKA 
— Kłopoty budżetowe. jak wiadomo, — 

magistrat już obecnie doszedł do przekona- 

nia, że nowoopracowany budżet miejski jest 

niewykonalny i winien być odpowiednio 

zmodyfikowany. 

W związku z tem wznowione zostały 

budżetowe posiedzenia magistratu % celu 
kompresji poszczególnych pozycyj. 

— PKO dziś i jutro. Kasy PKO oddzia- 
łu w Wilnie będą czynne w Wielki Piątek t. 
j. 25-go marca od 8-ej do 12-ej, i w Wiel- 
ką Sobotę, t. į. 26-go marca od godz. 8-ej 
do godz. 11-ej. 

— Przed powodzią. Prace zabez- 
pieczające brzeg Wilji na ul. Zygmun- 
towskiej dobiegają końca. Po świę- 
tach magistrat ina przystąić do dal- 
szych robót regulacyjnych na innych 
odcinkach nabrzeżnych -—— w pierw- 
szym rzędzie na Antokolu. 

Roboty te jednak uzależnione są 
od przyznania odpowiednia  tundu- 
szów. 

— Rejestracja rowerów. Zamiana  zna- 
ków i kart rowerowych z ważnością na rok 
bieżący odbywać się będzie w miejskim wy 
działe komunikacji (pok. 26), poczynając od 
dnia 6 kwietnia do końca tego miesiąca. — 
Codziennie będzie wymienionych 100 kolej- 
nych kart.. W dniu 6 kwietnia zgłaszają się 
posiadacze znaków od 1 do 100, w dniu 7 
kwietnia — od -101 do 200 i t.d. 

‚ Ргарпасу otrzymać uprawnienia po raz 
pierwszy — muszą wpierw zaopatrzyć się 
w zaświadczenie o złożeniu egzaminu w To- 
warzystwie Cyklistów. 

WOJSKOWA 
— Zmiany w 4 p. ułanów i inne. Ostat- 

ni dziennik personalny M. Spr. Wojskowych 
przynosi „cały szereg przesunięć wśród ofi- 
cerów garnizonu wileńskiego. Ponadto Dzien 
nik zawiera liczne nazwiska innych ofice- 
rów, związanych z Wilnem, gdyż pełnili oni 

tu w swoim czasie pewne obowiązki. W pier 
wszym rzędzie wspomnieć należy o zmia- 
nach w 4 p. ułanów. Dotychczasowy dowód 
ca tego pułku płk. Lf/bzierowski został prze 
niesiony do Oficerskiego Trybunału Orzeka 
jącego — na jego zaś miejsce przydzielo- 
no ppułk. dypl. 5 p. uł. Ludwika Szwejcera 
Ponadto z 4 p. uł. odchodzą: do 23 p. uł. 
zastępca dowódcy mjr. dypl. Antoni Wit- 
kowski, do DOK IV rtm. Feliks Obidziński 
i do 9 p. s. k. rtm. Kaz. Choroszewski. 

Z 23 p. uł. odchodzi na stanowisko do- 
wódcy 18 p. uł. ppłk. Kaz. Kosiarski. Z 13 
p. uł. ubywa rtm. Eugeniusz Virion przy- 
dzielony do ministerstwa, przychodzi zaś do 
13 p. uł. por. Jan Maciejowski z 27 p. uł. 

W korpusie kawalerji przeniesieni zostali 
w stan spoczynku jeden z organizatorów 
samoobrony wileńskiej p. pułk. da - Za- 
błocki, oraz ppułk.. Jan Tyczyński. 

Również przejdzie w stan spoczynku do- 
wódca saperów wileńskich p.pułk. Ignacy 
Landau. 

W piechocie nastąpiły następujące zmia- 
ny: ppułk. Emil Fildorf z PW został zastęp 
cą w 1 p.p. Leg. dowódcą zaś tego pułku 
został mianowany ppułk. T. Pełczyński ze 
Sztabu Gł. (na miejsce pułk. Furgalskiego, 
który odszedł do M.S. Wojsk.). : 

Mir. 1 pp. Leg. Witold Chmura prze- 
szedł do DOK, mjr. 6 pp. Leg. Roman Ja- 
błoński -—— do Ośrodka PW., i WF., mjr. 1 
P. p. Leg. Leopold Jaxa=— do 6 p. p. Leg. 
mjr. z PW. Franc. Pfeifer — do 5 p. p. 
LEB, sę 41 p. p. Hipolit Stabicki — do D. 

Z DOW. Wilno odchodzi do 14 d. a..k. 
kpt. Witold Makowski. Z 3 baonu saperów 
odchodzi do wyszkolenia mjr. Walenty Szy 
dłowski. Z Sądu Wojskowego przechodzi na 
emeryturę długoletni " sekretarz prokuratury 
por. Antoni Dąbrowiecki. В 

— święcone w wojsku. W oddziałach 
garnizonu wileńskiego i w KOP. urządzane 
są wspólne święcone, uzupełnione podarkami 
nadesłanemi żołnierzom przez Biały Krzyż. 

POCZTOWA 
— Urzędawanie w Dyrekcji Poczt 

ł Telegrafów w dniu 25 marca b. r. (Wieki 
Piątek) ogranicza się do godz. 13 tej zaś w 
dniu 26 marca b. r. (Wi.lka Sobota) do godz. 
12 tej. W dniach 27 i 28 marca b. r. urzę 
dow«nia w Dyrekcji niema. 

Urzędy i agencje po ztowe w dnin 26 
marca b. r. będą czynne do godz. 17-tej, a 
kancelarje tych urzędów do godz 12 tej. 

W dniu 27 i 28 marca b. r. urzędy po- 
człowe będą nieczynne. W dniu 28 marca 
b. r. można jedynie podejmować w urzędzie 
gszety w godzinach cd 9 do 11. 

Godziny urzędowe w telegrałie w cza- 
sie Świąt oraz doręczanie przesyłek poczto- 
wych pośpiesznych normalne 

RÓŻNE 
— Osobiste. Pan Alekzar: te: Mcy- 

sztowicz, prezes zarządu Wileńskiego 
Banku Ziemskiego wyjechał na czas 
świąteczny na wieś. 

— Przepustek do Litwy nie będzie. — 
Wbrew przypuszczeniom — władze  wileń- 
skie nie otrzymały dotąd żadnych instrukcyį 
co do udzielania zezwoleń na wyjazd do 
Litwy w okresie Świąt. Jak się okazuje — 
Litwini w ostatniej chwili zerwali pertrakta- 
cje, przez co sprawa przepustek do Kowna 
pozostała w zawieszeniu. 

— Wojskowi mogą naizżeć do chóru 
„Echo“. Zarząd chóru „Eza»* podaje do 
wiadomości, że na mocy rozxiza nr. & Ko- 
mendy garnizouu m. Wilna z dnia 17mar- 
са 1932 roku komendant garn'zonu pan puł- 
kownik Myrek Karol zezwoiit o*cerom i pod 
oficerom zawodowym służby czynnej i w 
stanie nieczynnym na należenie lo towarzy- 
stwa špiewaczego „Echo“ w Wiln e. Zapisy 
przyjmuje zarząd chóru „Echo“ w ponie- 
działki, i czwartki od godz. 19 ja Zi. 

TEATR I MUZYKA 
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

— „Siomkowy kapelusz" — na Pohu- 
lance. W niedzielę 2/ i w poniedziaiek 28 
marca w pierwszy i drugi dzień świąt wiel- 
kanocnych o godz. 8 wiecz. — ukaże się 102 
koszna iarsa — wodewil p. t. „Stomkowy 
kapelusz“ E. Labicha — peina humoru i za- 
bawnych sytuacyj opowieść o dziejach i 
przygodach zagubionego kapelusza. Giowną 
cechą tego nieprzeciętnego widowiska jest 
ruch, słońce, wesołość i werwa — cbleczo- 
ne w szatę groteski. Artyści biorący udział 
w tem widowisku — dają koncert gry, po- 
mysłowości i temperamentu. Pubiiczność ze- 
brana na premjerze przyjęła Sztukę z za- 
chwytem, bawiąc się beztrosko i wesołoś- 
cią zestrajając się ze sceną. Sziukę wyreży- 
serował Wacław Radulski. 

We wtorek 29 bm. trzeciego dnia świąt 
o godz. 8-ej w. „Słomkowy kapelusz". 

— „Ich synowa* — w teatrze Lutnia — 
W niedzielę 27 bm. w pierwszy dzień świąt 
wielkanocnych o godz. 8-ej wiecz. po raz 0- 
statni bawić będzie widownię pelna hunr.oru 
i dowcipu komedja A. Grzymaly - Siedle- 
ckiego „Ich synowa” która w n.czem nie u- 
stępuje zabawnej farsie „Maman do wzie- 
cia”. 

— Występy rewji warszawskiej. „Tęcza 
nad Wilnem“. Znakomici arty rewjowi 
stolicy zjeżdżają na okres świąteczny do 
Wilna, aby wystąpić w teatrze Lutniż w e- 
fektownej i aktualnej rewji ujętej w 13 ob- 
razów — „Tęcza nad Wilnem“. W wyko- 
naniu poszczególnych numerów  boga'ego 
programu biorą udział: znakomity komik gro 
teskowy Leo Fuks, słynna pieśniarka Han- 
ka Runowiecka, twórca piosenek humory- 
stycznych Włodzimierz Boruński, świetny ko 
mik teatru ..Morskie Oko* Stanisław Sielań 
ski, urocza wodewilistka Duranowska, feno- 
menalna para baletowa Patkowscy, oraz zna 
ny recytator Zbigniew Opolski. 

Pierwsze przedstawienie odbędzie się 
w poniedziałek 28 bm. — w dniu tym ze- 
spół rewjowy wystąpi dwukrotnie o godz. 
7 m. 15, i 9 m. '30 wiecz. 
We wtorek tylko jedno przedstawienie o 

godz. 8 m. 30. 
POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 

— „Mam lat 26* — na Pohulance. 
W drugi dzień świąt, 28 marca o godz 4 
P.p. na ogólne żądanie publiczności —-je- 
szcze raz dana będzie po cenach zniżonych 
o a sztuka Istvana Mihaly „Mam 
a 2 

— „Ich synowa“ — w teatrze Lutnia. -- 
W poniedziałek 28 marca drugiego dria 
świąt o godz. 4-ej p.p. ukaże się weszła, peł 
na humoru i werwy komedja p.t. „Ich syno 

wa" Grzymały - Siedleckiego, która przed- 
stawia skrawek życia wielkomiejsk ego, — 
świetnie podpatrzonego przez autor: Całość 
z: wrażenie nieprzepartego himoru i 
uroku. 

   

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Samobójstwó na Górze 

Trzech Krzyży. We środę w go 
dzinach wieczornych 35-letnia Waku- 
lenko Lila targnęła się na życie, wy- 
pijając roztworu sublimatu. Wypadek 
ten wydarzył się na górze Trzykrzy- 
skiej. Lekarz Pogotowia udzielił despe 

  

    
Wysoka 
wartość 
odżywcza! 

żądać 
wszędzie! 

Butelkowane 
w browarze 

TELEFONY: 
397, 14-95, 672.     

FAŁSZYWY MISJONARZ 
WPADŁ W RĘCE POLICJI 

WIŁNO. — Od pewnego czasu na 
terenie Górnego Śląska grasował nie- 
jaki Walenty Rzymko, lat 27, rodem 
z Nowego Miasta (Pomorze), który 
podając się za członka zakonu O. O. 
Franciszkanów wyłudzał różne datki 
—rzekomo na potrzebę zakonu. 

Przebywając w Katowicach i w 
Królewskiej Hucie, Rzymko zdołał o- 
szukać kilkanaście osób, które uwie- 
rzywszy zapewnieniom _— fałszywego 
Franciszkanina, wpłacali mu nieraz 
dość wysokie ofiary. 

Wreszcie oszust, wiedząc, że poli- 
cja następuje mu na pięty, czemprę- 
dzej ulotnił się, zacierając za sobą 
wszelkie ślady. Wobec stwierdzenia 
ucieczki Sąd Karny w Katowicach roz 
pisał listy gończe, zalecając policji 
wszczęcie poszukiwań za  zbiegłym 
Rzymko. 

Tymczasem Ścigany przyjechał bez 
przeszkód na teren województw 

Padpalił na 
WILNO. W zaścianku Mały Gród gm. 

mołczadzkiej w zabudowaniach Mikołaja 
Masłowa wybuchł pożar. Ogień szybko stra 
wił 3 budynki gospodarcze, a następnie prze 
rzucił się na domy mieszkalne. Dzięki na- 
tychmiastowej pomocy pożar zdołano zloka- 
lizowač i uchronić od spalenia się całego 
zaścianka. 

Przeprowadzone dochodzenie w kierunku 

wschodnich i po „zwiedzeniu całe- 
go szeregu miejscowości na prowincji 
zawitał wreszcie do Wilna i zamiesz 
kał w hotelu „Lwów*. Wnet też róż- 
ne mieszkania w mieście począł odwie 
dzać młody zakonnik © twarzy wybit- 
nie ascetycznej, prosząc o datki na 
zasilenie funduszów Q. Q. Francisz- 
kanów. Zewnętrzny wygląd proszące- 
go nie wzbudzał żadnych wątpliwo- 
Ści, a gdy jeszcze rzekomy braciszek 
okazał odpowiednie dokumenty na 
imię ks. Ryszarda Osiadacza, zyski- 
wał całkowite zaufanie. 

Traf zrządził, że Rzymko zawitał 
na Nowy Świat, gdzie w pewnym do- 
mu na podstawie rysopisu podawane- 
go w swoim czasie przez pisma za- 
miejscowe, rozpoznano w nis oszusta 
i oddano w ręce policji. Rzymko jest 
z zawodu sanitarjuszem i do niedawna 
pracował w szpitala w Nowem Mieš- 
cie. 

zamówienie 
ustalenia przyczyny pożaru stwierdziło, że 
pożar powstał z podpalenia, którego dopuś- 
cił się mieszkaniec wsi Mozolichy gm. hol- 
szańskiej Kalancer. Podpalacz przyznał się 
do winy i oświadczył, iż podpalenia doko- 
nał na polecenie Mikołaja Masłowa, który 
obiecał mu wypłacić 100 zł., mimo tych o- 
świadczeń Masłow nie przyznaje się do wi- 
ny— 

NAJŚCIE RABUSIÓW NA FOLWARK 
WILNO. — Do fołwarku Heleno- 

wo gm. zabrzeskiej wdarło się w noi:- 
cy trzech uzbrojonych bandytów, któ- 
rzy steroryzowali domowników, po- 
czem przystąpili do rabunku. W trak- 
cie rabunku jeden z chłopców ze służ- 
by udał się konno i zaalarmował poli- 
cję. Przybyła policja natknęła się na 
rabusiów, którzy objuczeni workami 

zrabowanych rzeczy, uciekali do lasu. 
Po krótkiej wymianie strzałów zdoła- 

no całą szajkę ująć. Są to: Juljani An- 

drzej Sudnikowie i Bronisław  Pułko, 

mieszkańcy wsi Słobody tejże gminy. 

Przy rabusiach znateziono dwa kara- 

biny i rewołwer oraz amunicję. — 
Wszyscy staną przed sądem doraź- 
nym. 

Studenci uciekają z Mińska 
WILNO. — Na pograniczu polsko - so- 

wieckiem w pobliżu Dołhinowa na teren pol 
ski przedostało się dwóch studentów: An- 
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Przeciwko bółom głowy, zębów i kończyn, yzmo! 

i ółe wszelkim zaziębieniom zawsze najlepiej pomagają niezawodne 

ja każdej tabletce i na każdem opakowaniu (po 20 lub |   ki Aspirin. 
  

ochronną oryginalnej Aspiriny. 
stek) znajduje się krzyżowy napis BAYER, któr! 

Do nebycia we wsz 

drzej Simonowicz i Borys Pietrzycki, któ- 

rzy zbiegli przed tygodniem z Mińska, w o0- 
bawie przed aresztowaniem. 
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Spóźniony ża!. 
ifak, mój przyjacielu. dlaczegóż nie 

|» odrazu oryginalnych tablciek 

Aspiriny? Jednak mie jest jeszcze 

zapóźno. Aspirina pomaga zawsze. 

przeciwko reumałyzmowi, grypie 

   
    

enowi markę 
ich aptekach. 
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ratce pierwszej pomocy i przewiózł 
ją do szpitala Sawicz, w sianie niebu- 

obaw. W jakim celu Wakulen 
ko przybyła do Wilna i co było powo 
dem rozpaczliwego kroku —— narazie 
nie ustalono. 

— Wpadł pod samochód. Szapiro Szmul 
zam. przy ul. Nowogródzkiej 75, zeskaku- 
jąc z samochodu ciężarowego, będącego w 
biegu, a prowadzonego przez szofera Tra- 
mielewicza Wiktora poślizgnął i dostał się 
pod koła samochodu, wskutek czego doznał 
ogólnego potłuczenia ciała. Lekarz Pogoto- 
wia Ratunkowego .po udzieleniu pomocy, O: 
wiózł wymienionego do szpitala żydowskie- 
go w stanie ciężkim. 

— Wreszcie zatrzymali. Został zatrzyma 
ny na dworcu Romuald Monkiewicz, bez sta 
łego miejsca zamieszkania, . poszukiwany 
przez Sąd Grodzki w Horodyszczu, jako о- 
skarżony z art. 591 K. K. Monkiewicza prze 
słano do władz poszukujących. 

— Stale ci sami. Znani z różnych 
występów Kuzniecow Jan i Tołkaczew An- 
toni (ul. Mejszagolska 18) dostali się przez 
okno do mieszkania Błachańca Andrzeja — 
(Werkowska 6) i skradli rower oraz 5 kur, 
łącznej wartości 75 zł.. Obu złodziei ze skra 
dzionemi kurami i rowerem zatrzymano. 

— Nie udało się. Policja zatrzymała Ro- 
mejko Marję (zaułek Rajski 8), przy której 
znaleziono wędliny wartości 15,50 zł. skra- 
dzione z niezamkniętej szafy, w korytarzu 
domu nr. 25 przy ulicy Ostrobramskiej, па 
szkodę Szarejko Wincentego. 

— Pożar od komina. Z powodu nieszczel 
ności przewodów kominowych, powstał po- 
żar w mieszkaniu Lota: Wulfa (Prywatna 
18) . Spalił się częściowo sufit i szczyt do- 
mu. Zawezwana straż ogniowa pożar ugasi- 
ła. Straty wynoszą około 3000 zł. Nikt z 
ludzi szwanku nie poniósł. 

LL 

CZASOPISMA 
: Tygodnik Ilastrowany nr. 12 z racji rocz 

nicy Śmierci Goethego daje dwa artykuły o 
wielkim pisarzu i myślicielu. Feljeton o Bri- 
andzie i o wyborach niemieckich i refleksje 
na temat rozbrojenia rzucają szerokie świat 
ło na zagadnienia polityki międzynarodowej. 
Zajmujące uwagi znajdujemy w rubryce — 
„Idee i zdarzenia”, Dział literacki reprezen- 
tują recenzje Skiwskiego i Arno. Prozę be- 
letrystyczną — Dysk Olimpijski Parandow- 
skiego. Sprawozdanie malarskie Husarskiego 
—artykuł Wolicy o „Wspomnieniach , któ- 
rych jeszcze niema”, wiersz L. Zaszuszanki: 
„Westchnienie pilota" — oto bogata i treść 
ntumeru. 

WIELKIE SOLECZNIKI 
— Rozwój straży pożarnej. Przed 5 

laty w miasteczku Wielkie Soleczniki, mło- 
dzież miejscowa w wolnych chwilsch prze- 
ważnie oddawała się hulenkocm, które naj- 
częściej kończyły się bójkami, lecz z chwilą 
założenia ochotniczej Straży Pożarnej, która 
datuje się o. 1927 r., młodzież zaczęła sku- 
piać się i czas swój poświęcać sprawie spo- 
łecznej, jaką jest straż pożarna, 

Jak wszelkie zapoczątkowania, tak i w 
tym wypadku, założenie Ochotni.zej Straży 
Pożarnej w Wielkich Solecznikach było trud 
me, lecz zawdzięczając poparciu i głównej 

jid ofiarności właściciela Dóbr Wielkie Soleczniki 
p. Karola Wagnera i innych okolicznych 
ziemian, placówka ta nareszcie została dosta- 
tecznie zorganizowana ku pożytkowi miejsco- 
wego społeczeństwa Obecnie Straż Pożarna 
posiada własną remizę na placu, oliarowa- 
nym przez p. Karola Wsgnera, sikawkę, becz- 
ki, drabiny i inne narzędzia ratownicze. 

Liczba„członków.obecnię stanowi około 
160 osób, co aż'nadto dobrze Świadczy o za- 
interesowaniu się miejscowej ludności tą 
placówką. Od chwili swego z:łożenia Straż 
Pożarna wydatkowsła na nabycie inwentarza 
ogół+m zł. 5128. 

ródła dochodu stanowiły w głównej 
mierze ofiarność p. Karola Wagnera, oraz 
osiągane znaczne wpływy z przeprowadzo= 
nych imprez d.ięki wytężonej pracy Zarządu, 
w nieznaczaej zaś części zapomogi od Urzę- 
da Gminy Solecznickiej i Powszechnego 
Ubezpieczenia Wzajemnego». Zawdzięczejąc 
dodatniej działalaości Zarządu, SoleCznicka 
Straż Pożarna wysunęła się i zsjęła przodu- 
jące "stanowisko na terenie gminy solecz- 
nickiej 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przy 
Straży Pożarnej czynny jest także oddzi:ł 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego, posiadając ładnie urządzone bo- 
isko sportowe, 

Zawdzięczając szczególnem  zaintereso- 
waniem się tą placówką p. Karola Wagners, 
który jest prezesem Zarządu, oraz silnej 
pracy czł: nków Zarządu w os”bach p.p, Ku- 
raczyna, Ficza, Strzeleckiego, Nowosławskie- 
go i Główienkowskiego, miejscowa ludaość 
słusznie jest wdzięczną za posiadanie tak 

kę zorganizowanej, a pożytecznej pla- 
cówki, 

Jan Szpakowski. 

Wirowki „BALTIC“ 
r6žnej wielkošci'* : 

Oraz nsczynia i przybory mlecžarskie 
poleca 

ZYGMUNT © 
NAGRODZK! 
WILNO, ZAWALNA, Nr. 11-a 

DARKIEM ŚWIĄ 

   
       

w Bojarach 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
KINO MIEJSKIE. 

Zatniast recenzji przytaczzamy głos jedae- 
go z naszych czytel ików p. S. P. który zwa- 
biony przez szumną reklamę „Matii, jeśli 
ch ecie aby dzieci wasze wychowały się w 
dvschu religijaym, spieszcie na piękny film. .* 
„Żywot, cuda i męki Chrystusa*. Ch 4c swe 
mu 6 letniemu synkowi pokazać życie Jezu: 
S2— udał się w Wielki Wtorek do Kina Miej- 
skiego. Wrażenie, jakie pozostało po tym 
obrazie—to oburzenie, które ogarnia każdego 
wierzącego chrześcjaninz i bat lika. Wysia- 
wienie takiego: filmu nietylko jest niedo- 
łęstwem najwyższego stopnia, jest poprostu 
hańbą i wstydem. Gdy w Wielkim Tygodniu 
Szuka się pociechy religijnej, gdy idzie się 
do kina aby pocieszyć ducia męką Jeznsa— 
otrzymuje się naj kropniejszą tandetę. Wy- 
stawienie takiego filmu uważa p. S. P. za 
niemoralne i szkodliwe dla religii — gdyż nie 
zrobi tyle złego propaganda antyreligijna— 
jak taki niezdarny film. ( 00 proc, sinszno- 
ši! przyp. red.) Widz wychodzi nie z uc.u- 
ciem wzniosłem, lecz z uczuciem przyguę: 
bienia, że nakarmiono go w Wielsim Tygod- 
niu taką marnością. Oczywiście film kosztuje 
tanio, ale ile strat moralnych przynosi dając 
świetny materjał na agitację bezbožnikom— 
o tem nie pomyś ano! 

* * * 

Podpisujemy się całkowicie pod zdaniem 
p. S. P., które potwierdzają również nadsy- 
łane nam uwagi iunych czytelników. „Kino 
Miejskie" ze swoją .kulturalno-oświatową" 
marką wykazalo erem jest w istocieł 

A przecież istnieje szereg dobrych obrs- 
zów religijnych, choćby „161 królów", „Dzie- 
Sięcioro przykazań*, „Arka Noego“ i inni. 
Obrazy te są znane, lecz tem niemniej pu- 
bliczność w czasie Wielkiego Tygodnia chęt- 
nie je zobaczy. 

Tylko nirdołęstwo „Kina Miejskiego" nie 
umie się zdobyć na coś porządnego! Tad. €. 

„łgranie z milošcią“ — „Hollywood“. 
Nie wystarcza dochowywač wiernošci 

mężowi, trzeba jeszcze umieć miłość tę utrzy 

mać. Jak się to robi, można naocznie się 
przekonać, oglądając „Igranie z miłością" — 

Henry Garat, jako rozpieszczony małżonek, 

jest równie miły, jak niesforny. Film może 

bawić, jeżeli nie będzie się stawiało zbyt 

wielkich wymagań. Malutkie qui pro quo, 

malutka gierka — i zachwiana harmonia 

małżeńska wraca do normy. Trochę ładnych 
zdjęć, trochę humoru —i całość poszła na e- 

kran. Kopja obrazu w „Holływoodzie”, jest 

nieco nadwyrężona, to też tu i ówdzie rwie 

się taśma. Melodje wdzięczne, djaiogi wyta- 
źne, choć miejscami za głośne. Fatalne tłu- 

maczenie tekstu, a oprócz tego napisy są 

żle skopjowane i nie odpowiadają obrazom. 

Nad program niezłe dodatki „Paramountu”, 

oraz rysunkowy. Tad. C. 
  

WARSZAWSKI 
ODDZIAŁ FABRYCZNY 

: %200 

ulica Mickiewicza 4 
Poleca na nsdchodzące święta 

najwytworniejsze 
CZEKOLADKI MARCEPANY 

KARMELKI 
Niebywały asortyment 

CZEKOLADOWYCH 

JAJEK 
z niespodziankami 

KURZYCH SKORUPEK 
napełniony.h czekoladą, jadalnych, 

marcepanowych święconek 
Wielki wybór galanterji świątecznej. 

oraz pięknych b>mbonjerek. 
Niezrównanej j.kości herbatę 

tirmy „KIACHTA** 
oraz wyborową kawę „ARABIA. 

Nikt z cieroiących 
NA REUMATYZM, PODAGRĘ I BÓLE 

NERWOWE | : 
nie powinien wątpić w możliwość swe 
go uzdrowienia, gdyż już wiele cierpią 
cych odzyskało przy pomocy - Togalu 
swe zdrowie. Tabletki Togal bowiem 
skutecznie zwalczają te niedomagania, 
wstrzymując nagromadzanie się kwa- 
su moczowego, który jak wiadonio; jest 
przyczyną cierpień. Nieszkodliwe dla 
serca, żołądka innych organów. Spró 
bójcie i przekonajcie się sami, lecz żą 
dajcie we własnym interesie tylko ory 

  

STANISŁAW 0 
OBYWATEL ZIEM! WILEŃSKIEJ 

Zmaił po krótkich cierpieniach 23 marca w wieku lat 59. 

Pogrzeb odbędzie się 25b. m. «w grobach fsmilijnych na cmentarzu 

  

    
     

ORA 

SKIERKA 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

ŻONA, SYN i RODZ'NA 
RRC” E TO 

  

SPORT 
LIGA ROZPOCZYNA ROZGRYWKI 

Podczas, gdy u nas Oo piłce nożnej je- 
szcze zupełnie głucho — przynajmniej w sen 
sie ewentualnych meczów, Liga groimadzą- 
ca extraklasę Polski już w dniu 5 kwietnia 
rozpoczyna „„młóckę”. 

Wszystkie ldrużyny ligowe wyszły już 
na boiska i choć warunki niezawsze Odpo- 
wiadają — rozegrywają mecze towarzyskie 
— dla treningu. 

Benjaminek ligowy 22 p. p.Sia po 
skompietowaniu zespołu okazał się ciw- 
nikiem zupełnie równorzędnym z siiuiejsze- 
mi drużynami Ligi i — kto wie — może 
nałoić skórę niejednej twardej "irużynie. 

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Ligi 
a tem samem Polski ułożony został w spo- 
sób następujący: 

3 kwietnia: Legja — Ruch, Uarbarnia— 
Warszawianka, Pogoń — 22 p. »., Warta— 
Cracovia. 

10 kwietnia: Polonia — Warta, Cracovia 
— Pogoń, Czarni — Legja, ŁKS. -— 22 p. 

   

p. Ruch — Warszawianka. 
17 kwietnia: Warszawianka — Czeini, 

Wisła — Legja, Pogoń — Polonia, LKS. — 
Garbarnia, Ruch — Cracovia, 22 p. p. — 
Warta. 

24 kwietnia: Legja — 22 p. p, Garbar- 
nia — Ruch, Czarni — Cracovia, LKS. — | 
Wisła.. 

1 maja: Warszawianka—-Połonia, Czarni 
— ŁKS., Warta — Legja, Ruch — 22 pp. 

„ 3 maja: Pogoń — ŁKS., Ruch — Polo- 
nia. 

8 maja: Polonia — ŁKS., Cracovia — 
Garbarnia, Pogoń — Wisła, Warta — War- 
szawianka, 22 p. p. — Czarni. 

15 maja: Polonia — Legja, Garbarnia— 
Warszawianka. 

16, maja: Wisla — Czarni. 
22 maia: Legja — Warszawianka, Cra- 

covia — 22 p. p., Czarni — Garoarnia, War- 
ta. — Wisła, Ruch —Pogoń. : 

Dalszy ciąg terminarza podamy we właś 
ciwym czasie: (t). 

SPORTOWA WIEŻA BABEL. 

Normalnie, w ostatnich dniach marca, .nar 
ciarze, łyżwiarze itp. zimowi sportowcy u- 
stępują już miejsca letniej zmianie i jeśli na- 
wet warunki terenowo-klimatyczne nie po- 
zwalają na organizowanie imprez, to przy- 
najmniej 60 proc. zawodników ćwiczy już, 
nabierając sił do trudów sezonu. 

W tym roku jest inaczej. 
Narciarze będą się jeszcze rozkoszowali 

zimą ze dwa a może więcej tygodni — tyle 
jest śniegu w terenie, a łyżwiarze prędzej, niż 
po świętach, nie ustąpią. 

We środę lód był, jak za najlepszych lu- 
towych dni, a noc przyniosła mrozik. 

Równocześnie z tem motocykliści myślę 
już o wiosennej imprezie, a kolarze zaczyna- 
ja powoli trenować. (Kalinowskiego można 

i zobaczyć, jak po śnieżnej trasie jedzie na 
| treningowy spacer). Boją się opóźnić sezon. 
| To samo i z lekkoatletami. Wiosenny bieg 
| naprzełaj tuż-tuż. Wielki bieg „Słowa** mniej 

niż za dwa miesiące (22 maja), a przecież 
bez treningu nie staniesz na starcie. 

Więc zdwojono porcję gimnastyki na sali, 
a kilku bardziej pracowitych biegaczy za- 
czyna biegać. W Cielętniku wieczorem, przez 
pustą ulicę, w ujeżdżałni. Nic to, że w u- 
braniu, po zimowemu niemal. Dobre choć to 
na początek, skoro więcej nie można. Pił- 
karze też aż piszczą z niecierpliwości. 

l w rezultacie wieża Babel. Narciarz su- 
nący bokiem szosy, stara się dotrzymać kro- 
ku pedałującemu Kalinowskiemu, lekkoatleta, 
w braku bieżni, prubuje wytrzymałości płuc” 
na torze ślizgawkowym, a piłkarz „trenuje 
czapką na boisku hokejowem — przeszka- 
dza mu Andrzejko na łyżwach. 

«) 

ZE ŠWIATA 
HOLLYWOOD ZDYSTANSOWANE. | 

Zazwyczaj Amerykę uważa się za kraj 
przodujący w produkcji filmowej. Okazuje 
się jednak, iż nie Hollywood zajmuje pierw=. 

  

sze miejsce pod względem liczby wytwar44- 
   
   

  

nych filmów, lecz... Japonja. Dziś, gdy oc: 
całego świata zwrócóne są na Wsch$d, c 
raz więcej się odkrywa stron życia Japonii 

Z przeprowadzonych obliczeń: wynikło, że °° 
w jJaponji w 1928 r. nakręcono 798 filufów, 
w 1929 — 658, w 1930 — 700. -— Tymeozas,:: * 
sem roczna produkcja amerykańska nie prze- 
kracza liczby 600 filmów. japończycy urzą- 
dzają się ekonomiczniej, gdyż shiniy ich nie 
są tak kosztowne, jak amerykańskie, wydztki 

  

bowiem na jeden film wynoszą około 5.000 —- 
dolarów. (c.) 

inalnych tabletek Togal. We“ wszyst= gijų Mi" ginalnych tabletek Toga y (J i { 
kich apiekach. 

W. Z. P. —Z. А. 1 —40-9 

OFIARY 
Zamiast powinszowań i wizyt świątecz 

nych: 
Dr. T. Wąsowicz na sanatorjum gružlicz 

ne składa zł. 5. 
Bezimiennie — na rodzinę J. Zl. 5. 
D-ca Brygady KOP „Wilno” i uf'cerowie 

dowództwa — zamiast życzeń świątecznych 
złożyłi na Ochronkę im. ks. biakuna -Bandur- 
skiego — 40 zł. @ 

Zamiast życzeń świątecznych Zofja i 
Wacław Węckowiczowie składają zł. 5 na 
rzecz ochrony Wil. T-wa Opieki nad dzieć 

  mi, prowadzonej przez p. Brensztejnowa. 

ZYCIE: 

KŁOPOTY |. 
PANI NIUŚKI 
humorystyczna opowieść 

Eugen]i Kobyiińskiej 
wyszła już z druksrni „Liux“ 

i jest do nabycia w księgarnisth | 
wileńskich : 

— Cena 4 zł. — 5 
SKLAD GLOWNY W KSIĘGARNI 

(ŠW. WOJCIECHA || 
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Radio _Wileńskie 

Piątek, dnia 25 marca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 
15,20: Komunikat z Warszawy. 
15,25: Odczyt dla maturzystów z Warsz. 
15,50: Audycja dla chorych ze Lwowa. 
16,20: Audycja dla dzieci. „W Wielki Pią- 

tek* — napisała Ciocia Hala. — Pogadankę 
wstępną „Dlaczego lud kocha rutę“ — wygt. 
Wanda Kluczyńska. 

16,55: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
- 17,10: „Tańce śmierci w malarstwie pol- 
*skiem“ — odczyt z Warszawy. 

17,35: Koncert religijny z Warszawy. 
18,50: Komunikat LOPP.-u. 
19,00: „Z žycia Litwy“. 
19,15: „Przegląd prasy rolniczeį krajowej 

zagranicznej”. M sma 
19,45: Pras. dziennik radj. z Warsz. 
20,00: „Wywiad ze śledziem” — felį. rel 

z Warsz. wygł. dr. M. Jarosławski. 
20,15: Koncert polskiej muzyki religijnej 

z Warszawy. ` 
22,00: Komunikat z Warsz. 

Sobota, dnia 26 marca 1932 r. 

11,15: Transm. z Pragi Czeskiej. Akade- 
mja międzynarodowego zjazdu Czer. Krzyża. 

14,15: Muzyka z płyt. S 
15,15: „Mata skrzyneczka“ — listy dzie- 

ci omówi Ciocia Haia. 
15,35: Koncert dia młodzieży (płyty). — 
16,05: Audycja dla dzieci z Warsz. 
16,30: Muzyka z płyt. 
17,10: „Wielkanoc wśród ludu* —odczyt 
T7,35: Utwory Bacha i Haendla (płyty) 
17,45: Odczyt i rezurekcja z Krakowa. 
18,50: Słuchowisko z Warszawy („lry- 

djon*) Z. Kraszewskiego. 
20,00: „Wielkanoc w zwyczajach hiszpań 

skich“ — feljeton. 
20,15: Koncert z Warszawy. 
21,55: Kwadrans liter. z Warszawy. 
22,10: Koncert chopinowski z Warsz. 
22,40: Kom. z Warszawy. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 24 II 1932 r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 

Dolar: 8,89 — 8,91 — 8,87. 
Belgja: 124,45 — 124,76 — 124,14. 

"Gdańsk: 173,75 — 173,18 — 173,32. 

>  Holandja: 359,71 — 359,60 -— '360,57. 

—358,71. 
Londyn: 32,65 — 32,70 — 32,54—32,52. 
Nowy York: 8,922 — 8,942, — 8,902. 

Nowy York kabel: 8,927, — 5,947 — 

8,907. 
Paryż: 35,01 — 35,10 — 34,32. 
Praga: 26,40 — 26,46 — 26,34. 

Szwajcarja: 172,30 — 173 — 171,97. 
Berlin w obr. nieof.: 212,50 — 
Tendencja niejednolita. 

  

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 

JANUSZEK S to Jma s 
Poleca na Švięta Sranownej Klij-nteli: 

pończochy, skarpetki, rękawiczki, kra- 

waty, chusteczki, bieiznę damską 

1 męską oraz wsrelką galanterję. Pomimo 

niskich cen udzielamy 10 proc. Świą- 
© tecznego rabatu. 

(WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

Górnosiąskich „P RO GRESS" 

POLECA FIRMA M. DEULL 

WILNO, Biuro— Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna — Kijowska 8. tel. 999 

YYYYVYT 
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OGLOSZENIE 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 1932 roku o 
godzinie 12 w łokału Dyrekcji (Wilno, ul. 
Wielka 66) odbędzie się przetarg ua wydzier- 

żawienie prawa  rybołóstwa na  jezlorach 

państwowych. Do przetargu wystawiony 28 

jednostek. Wszelkich szczegółowych infor- 

macyj o jednostkach przetargowych i жагип- 

kach dzierżawy rvdziela Dyrekcja w godzinach 

urzędowych, pokój Nr. 10 oraz nadleśnictwa; 
Brasławskie, Hoduciskie,  Niemeńczyńskie, 
Duniłowickie, Podbrodzkie, Miorskie, Miad- 
żiolskie, Międzyrzeckie, Święciańskie, Trockie, 
Wileńskie, Rudnickie i Druskienickie. 

„Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilale. 

           
'O0HN LAWRENS 

„Promień Miesierdzia 
— Boże, więc ja umieram!... Bła- 

gam, powiedzcie mi prawdę... Prawdę! 
_Storidge, ja.proszę o prawdę... Storid- 
ge, niech pan nie odchodzi! 

„. — Niech się pan nie niepokoi, — 
odpowiedział +agodnie Storidge, —Ra- 
na pańska jest niebezpieczna, ale nie 

_ » śmiertelna. Niech się pan nie rusza, do 
- póki nie nadejdzie karetka pogotowia. 

Dżesson. zakaszlał gwałtownie. — 
Krew rzuciła mu się z gardła... Ranny 
zauważył spojrzenie doktora i szepnął: 

— Rozumiem. Ja... ja umieram. — 

_ Gdzie jest inspektor Lanner? 
‚ — Jestem, — rozległ się znajomy 

głos. | 
Storidge i doktór odwrócili się. 

Nikt nie zauważył, kiedy inspektor 

wszedł do salonu. 
Głos Dżessona słabł coraz bardziej 

Z ust płynęła krew... 
— Naturalnie, inspektorze... panu 

już powiedzieli... Ja wiem... wiem... — 

Śmierć Bilsaitera była lżejsza... 

Z trudnością było można dosłyszeć 

jego słowa. . 

Ale ranny ostatnim wysitkiem woli 

wydobył z zamierającego gardła słowa 

wyznania: . 

— Nie ztapalibyšcie mnie nigdy.: 

Niema žadnych dowodėw... „Promien“ 

też nie mógłby... To ja... Bilsaitera. — 

Niech on będzie przeklęty! Powiedzcie 

    

   

  

NOKEKSIĄZAI, | 
Inż. Wojnicz - Sianożęcki. „Zbiorowa о- 

brona przeciwgazowa większych skupień lu 
dzkich“. Warszawa 1932, Wojskowy Instyt- 
tut Naukowo - Wydawniczy. str. 110, cena 
1'zł. 80 gr. 
"Nie jest to żadną tajemnicą, że mimo ha 

seł pacyfistycznych wszystkie państwa zbro 
ią się pocichu i pracują wiele nad rozwo- 
jem i wynalazkami w dziedzinie gazów tru 

3 
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iących, tej groźnej broni w wojnie nowo- * 
czesnej.. 

Społeczeństwa nasze, nie chcąc ulec za- 
skoczeniu pod tym względem w razie woj- 
ny, musi bacznie śledzić ten objaw i zawcza 
su przygotować się do obrony przeciwgazo- 
wej 

Zagadnienie obrony przeciwgazowej znaj 
duje u nas coraz większe zrozumienie — co 
jest zupełnie naturalne ze względu na palą 
cą potrzebę jego należytego traktowania.— 
Wyrazem tej potrzeby jest ukazująca się o- 
becnie praca wybitnego specjalisty z tego 
zakresu, prof. Sianożęckiego, który wyczer- 
pująco i rzeczowo ujmuje zagadnienie zbio 
rowej obrony przeciwgazowej . Jest to bo- 
daj pierwsza praca, omawiająca szczegóły 
organizacyjne i plany obrony przeciwgazo- 
wej. 

‚ Ze względu na fachowe i gruntowne po 
traktowanie przedmiotu książka powinna się 
znałeźć w ręku tych wszystkich osób, 0- 
raz czynników samorządowych,  spo.łecz- 
nych i zawodowych, które są powołane do 
wykonywania zadań obrony  przeciwgazo- 
wej. 

„Problem narodowościowy na Pomorzu” 
—P"rotokuł obrad oraz referaty naukowe, wy 
głoszone na Il Naukowym Zjeździe Pomorzo 
znawczym, odbytym dnia 3 maja 1931 roku 
w Toruniu. Toruń 1931. Skład główny: na- 
sa im. Mianowskiego w Warszawie.. (Str.. 
130, 1 mapka i 1 wykres). Cena 10 zł. 
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego wzbo 

gaciły się o nową publikację p.t. „Problem 
narodowościowy na Pomorzu“, stanowiący 
zeszyt 1 Pamiętnika Zjazdów Pomorzoznaw 
czych pod redakcją Józefa Borowika. Tom 
ten składa się z 2-ch części, z których I-sza 
zawiera szczegółowe sprawozdanie z prze- 
biegu obrad, obejmując: listę uczestników 
zjazdu, spis instytucyj  reprzzcnzowanych 
na zjeździe, regulamin zjazdu, porządek ob- 
rad, posiedzenie naukowe, dyskusję nad za- 
gadnieniami językowemi, antropologicznemi, 
etnograficznemi, demograficznemi, ekonomi- 
cznemi, socjologicznemi, historycznemi geo- 
graficznemi i piśmiennictwem, oraz posie- 
dzenie administracyjne. W części Il-ej za- 
umieszczone są referaty naukowe Aastęįują- 
cych autorów: dr. Bożenny Stelmachowskiej 
— „Badania etnograficzne na Pomorzu”, Ja 
na Pastwy — „Średnia gęstość zaludnienia 
i narodowości na wsi województwa pomor- 

skiego w 1931 roku”, d-ra Bogdana Zabor 

skiego — „Przegląd szczegółowych map na 

rodowościowych Pomorza oraz uwagi doty- 

czące metod ich sporządzenia”, i prof. d-ra 

Adama Kleczkowskiego — „Wpływy języ- 

ka polskiego na dialekty prusko - niemiec- 

kie”. pe ag 

Nowe to wydawnictwo Instytutu pałtyc- 
kiego, zawierające bogaty materjał naukowy 
z dziedziny zagadnień pomorskich i bałtyc- 
kich, spotka się niewątpliwie z jak najżycz 
liwszem przyjęciem ze strony czytelników, 
interesujących się temi zagadnieniami. 

Roman Dyboski. — „Żywioł morski w 

„ twórczości Józefa Conrada". — Toruń 1932 
r. (Str. 25). Cena 1,50 zł. 

Skład 'główny: Kasa im. Mianowskiego w 
Warszawie. 
"Z cyklu wykładów, zorganizowanych 

przez Oddział gdyński Instytutu Bałtyckiego, 

wspólnym tytułem „Światopogląd Mor- 

ski', ukazały się obecnie na półkach księgar- 

skich trzy wyżej wymienione prace, z któ- 

tych pierwsza obejmuje następujące działy: 

Struktura gospodarcza Polski: Śląsk — ogni- 

skiem przemysłu polskiego; Pomorze — ba- 

zą polskiego handlu zamorskiego; Pomorze 

— polityczna i gospodarcza racja stanu. Pu- 

blikacja prof. Tymienieckiego: „Dziejowy 

stosunek Polaków do morza” zawiera, poza 

wstępem i zakończeniem, 5 rozdziałów, o- 

świetlających historyczny rozwój naszej po- 

lityki morskiej, w referacie zaś „Żywioł mar- 

ski w twórczości Józefa Conrada" prof. Dy- 

boski omawia w 3 kolejnych ‚ rozdziaiach: 

Przeżycia i przemiany Conrada; Morze, ina- 

rynarze i okręty w twórczości Conrada; o- 

raz Conrad a ideologja morska Polski dzi- 

siejszej. 
Powyższe wykłady, których celem jest 

stworzyć w społeczeństwie naukowe podsta- 

wy światopoglądu morskiego, udostępnione 
obecnie drukiem, spotkają się niewątpliwie z 
zainteresowaniem szerszego ogółu czytelni- 
ków. * 

— 

Rowmandowi, że... było mi przykro... 

Chciałem też Storidge'a... Niech Row- 

mand przebaczy... ja... 

To były ostatnie słowa Dżessona. 

— Dlaczego on chciał zabić i pana 
też? — zapytał Lanner, odjeżdżając z. 
Storidgem samochodem. 2 

— Mial pewne powody ku temu,-— 
odpowiedział Storidge. — Muszę wy- 
jaśnić panu wiełe rzeczy. Zdaje mi się, 
że pan mnie podejrzewał przez pewien 
czas o morderstwo Bilsaitera. 

| —— Nie zdziwiłbym się, gdyby tak 
było, — odpowiedział szczerze inspek- 
Os 

— — Dobrze, jedźmy więc do Scot- 
łand Yardu. Tam, w gabinecie Johna 
Eblway opowiem panu wszystko. 

Dżesson umarł o 11-tej. O tej sa- 
mej godzinie Pellington przeżył chwilę 
zdumienia. 

— Oczekuję gości, Pellingtonie, — 

oznajmił wesoło. jego pan. — Będzie 
Lanner, Jahn Eblway, miss Edyta i Sto 
ridge. Panna Edyta  telefonowała do 
mnie przed chwilą, że wykryto mor- 
dercę Bilsaitera — był nim Dżesson. 

T Džesson! 
Monokl wypadt z oka wiernego 

sługi: : 

— Jestem uszezęšliwiony, sir. Ale 
Džesson? | 

Ktoby to mógł pomyśleć! 

$Ł O Ww O 

BIL ANS 
WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC. 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1931 r. 

AKTYWA. 
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Kasa i sumy do dyspozycji: " Kapitały własne: 

s) g towizna w kasie 248,386,14 a) zakładowy 2,500,070 — 

b) pczostałość vw Banku Polskim P. K. O. # b) zapasowy 712098" 54 2,520,981,84 

i Banku Gospodarstwa Krajowego 319,227,731 — 567,613,87| Wkłady: 1 

Kspony 2 10,056,93 a) terminowe 4,280,484,73, 
Waluty zagraniczne : = 422,488,— b) A vista 2.019,459,22 6,299,943,95 

Papiery wartościowe własne: Rachunki bieżące (Salda kred. otwartego kredytu) = 83,065,80) 
a) poyczki państwowe 1,583, —| Zobowiązania inkasowe — 35,442 89, 

b) papiery hipoteczne 704, 90,94) Redyskcnto weksli — 1,569,118,70 

c) skcje 100.336 28] _ 806,010,22] Banki krajowe — 181,582,65) 

Papiery wart. ust. kap. zapas. - 61,015.924 Banki zagraniczne a 1,872.80| 

Banki krajowe = 114,2.5,74 Różne rachunki — 368,927,78 

Banki zagraniczne sę 96, 120,45] Procenty i prowizje roku przyszłego 1932 = 38,733,14 

Weksle zdyskontowsne — 3,138,602,42 Straty i zyski — 71,517,63 

Rachunki bieżące (Salda debetowe otwartego kredytu): k 

a) zabezpieczone 4,145,255,81, 
b) niezabezpieczone 356,659,14| 4,501,915,28 

Pożyczki termincwe — 189,148,63 

Ruchomošci — 80,141,89 

Nieruchomošci — 623,656 — 

Różne rachunki — 638,928,87 

Koszty handl, roku przyszłego 1932. — 20.983. — 

Sama bilansowa 11,271,187,18; Sama bilansowa 11,271,187,18 

Udzielone gwarancje 191,700.— Zobowiązania z tyt. udziel. gwarancji 191,200,— 

Inkaso 99.,553.19 Różni za inkaso Ё 990,453 19 

Razem 12,452,910,37 : Razem 12,452.940,37 

Złote” i grosze A : Złote i grosze 

Zapłacono podatku dochodowego za tbiegły Pozostałość zysków z lat ubiegłych: 

rok operacyjny — 96,800,— a) przeniesiono z roku ubiegłego 19,047,9 

Saldo na 193 r. — 2,2479 99.047,91 b) rezerwa pod:ikows Z roku ubiegłego 8% 00.— 99,047,91 

Procenty i prow zje zazłacone == '520,782,70) Pozostał, ść zysku z 1930 roku — 2,247,91 

Koszty handlowe: Procenty i prowizje pobrane 1,060,183,48 

s) podatki i świadczenia 72,737,08 Zysk na papierach procentowych 85,082,01 

b) vydstki csob, i rzecz. 491,421,26) 564 158,34] Zysk na walutach zagranicznych i dewizach 55,371,55 

> aeruchiowości — RA Zysk na kuponach 1,721,59 

mortyz, ruchomości — 4,3 35,22 . 
Strata na korėspond. Zagran. = 530,0: Dochód z eksploatacji nieruck omości 16,138,64, 2 

Odpisano na straty = 53,548,16] 1,152 698,45 Straty odzyskane L 247090) 1,221,868,171; 

Czysty zysk do pcdziatu — — 71,517,63 

1,224,216.0£ 1,224,216,C8: 

ZPTERISRENTI TEASZYCOPECZSZYEYOKI | OERESDIWTEZEZOWECOE DIETA P ZPR "nra | 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądn Grodzki gg w Wilnie 
rewiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul 
Piłsudskiego 6 na zasadzie art 1030 U. P.C, 
ogłasza, Że w dniu 25 marca 1932 roku od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Ostro- 
br:mskiej 4 odbędzie się sprzedsż z przetar“ 
gu publicznego ruchomości nale'ących do 
Michała Siemaszk'ewicza, składających z tak- 
sówki firmy „Morris*, oszacowanych na su* 
mę złorych 1.100. 

Komorrik (—) A. Maciejowski. 

SAAAAAAŠALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAL AA 
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położone w miejscowości 

publiczności z plažą 
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ROZDZIAŁ XXXIV. 

EPILOG. 

Pellington z radosnym uśmiechem 
otworzył drzwi przed gośćmi. 

Edyta wbiegła do salonu i rzuciła 
się narzeczonemu na szyję: 

— Ryszardzie!... Ryszardzie!... — 
Dzięki Bogu, wszystko skończone! 

John Eblway wszedł za córką i wy 
ciągnął rękę: 

— Cieszę się szczerze z moją cór- 
ką. Już nie jestem Naczelnikiem Scot- 
łand Yardu. Dziś rano podałem się do 
dymisji. 

2 Ryszard patrzał na niego ze zdzi- 
wieniem. : 

— To z racji Tommy... — wyjašni- 
ła Edyta. 

— Nie rozumiesz?... 
— Lanner zaraz wszystko opowie, 

—— uśmiechnął się John Eblway. 
Ale Lanner zaproponował: 
— Niech pan Storidge zaczyna. Nie 

powinniśmy zapominać, że jego urząd 
jest najwyższy. KĘ 

— Tak, nasze ministerstwo zajmu- 
je się tego rodzaju sprawami... 

— I było doskonale poinformowane 
w tym wypadku, — wtrącił Lanner— 
Pan Storidge pozostaje w stałem poro- 
zumieniu ze Scotland Yardem. — Od 
pierwszego dnia, po morderstwie Bil- 

saitera, co wieczór składałem raport p. 

Eblway, a Naczelnik Scotla 
ini Ae5LJOTE; 

Pm 
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bodaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe 
ierenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i Płerwsza Wileńska Spółka 

Parceiacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

  
  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, teL5-28 

Najnowszy dźwiękowiec niezapcmnianego „Króla 
Buiwarów* paryskich popularnego piosenkarza 

p. L „+ 0 $ i A 
Najwspanislsza oparetka komi.zua która wywołsła entuz. 

Od nedzieli 27 m rca ŚWIĄTECZNY PROGRAMI 

ud GEORGES'A MILTONA 
ŻE BOSBOULE% 

jazm całego Świata! — Cudowny Coktail wsfanisłej meczyki 

tańca, śpiewu i nieprzerwan”go Śmiechu i humoru. — Olśniewająca rewja najpiękniejszych nozek! — Szalone tempo 

Rytm! — Między in. teatr d.iałań wojennych na Wschodzie iSzanghaj. — Nad program; * sinows7= aktino [ja Ažwiekowe! 

  

Diwiekowy 

Kino-Teair 

„STYLOWY* 
Wielka 26   

-Dziś w kinach „Stylowy* i „Światowid* wyświetla się zupełuie nowe 100 proc, džviękowe 

wydanie nieśmiertelnego BM u “ 
arcydzieła FREDA NIBLO „BE BB 

RAMON NOVARRO UWAGA: Ze względu na wielką wsrłość artystyczną Dla uczącej się 

młodzieży dozwalone. Będzie wyświetlany w dniach 24, 25 i 26 marca r. b 

Monumentslne epokowe mi- 

sterjum. 

Kino-Teatr 

„ŚWIATOWiD” 
Mickiewicza 92 

W rołi tytułowej 

  
  

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  

  

— Ale pozostawiłem panu całkowi- 
tą swobodę działania, — zauważył 
John Eblway. — Nie krępowałem pana * 
w niczem. 

Po tym wstępie, Lanner opowie- 
dział Ryszardowi wszystko, co zaszło. 

— Udałem się do mieszkania Dżes-, 
sona, gdzie dowiedziałem się wkrótce, . 

że poszukuje Magdy Hollister. Posze- 
dłem więc do niej, ale okazało się, że 

i ona nie była w domu przez cały dzień 

Nie pozostawało mi nic innego do zro* 
bienia, jak udać się do catland Yardu 
na naradę z szefem. 

‚„ — — Pan pozwoli, że dalej ja opo- 

wiem, — powstrzymał go Eblway. — 

Po śmierci Bilsaitera, Tommy wyznał 

mi, że ukradzionym dokumentem był 
jego weksel, na którym lekkomyślnie 
podrobił mój podpis. Kiedy zaś dowie- 
dział się, że ten dokument jest w rę- 
kach Magdy Hollister, podejrzenia mo- 

je wzrosły. Dokument wykradł „Pro- 

mień Miłosierdzia”, a Magda Hollister 
znalazła go u Ryszarda Woolvorta, a 
więc Ryszard Woolvort jest owyin po- 
szukiwanym od dawna „Promieniem“. 

Wydałem więc rozkaz aresztowania 

pana, ale Lanner powtórzył mi swoją 

rozmowę z panem. Nie pozostawało mi 

nic innego w tych warunkach, jak zwró 

cić się po radę i wskazówki do Storid- 

ge'a. Storidge prosił mnie o zwłokę, za 
nim się nie rozmówi z Magdą Hollister 
i Dżessonem. Chciał porozumieć się z 

j osobiście.        

-Dr.Ginsberg 
* Choroby skórne, 

К 
— бреттниету 
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lekarze Racjonalnej 
kosmetyki 

*YYTYYYYYYYPYYYYYYYY ieczniczej 
DOKTOR WIŁNO, 

Zeldowicz Mekiewicza 31—4 
chot, skórne, wene- Urod KS 
ryczne, narządów mo- 54 doska- 

cžowych, od 9—d0 15 pali, odświeża, usuwa 
5—8 wiecz. jei skazy I brzki, Masaż 

BOKTOR kosmetyczny twarzy. 
M. jai k - 

ZELDOWICZOWA by, wyszczuplający (pac 
KOBIECE, WwENp. mie). Natryski „Formo- 

9 E ua* według prof, Spuh= 
KYCZNE NARZĄDÓW q,, Wypadanie włosów, 

MOCZOWYCH — łapież.  ndywidnalne 
19--2 1 ad 4—5 dobieranie kosmetyków 

  

od 
| uj. Miekłswicza 24, do każdej cery. Ostat- 

ułs zdobycie kosmety= 
ki rzcjonsinej. 

Codziernie od g. 10—8 
w. Z. Р. В 

tel 277." 
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neryczne i moczopłcio- ; 

Różne we. Wileńska 56 —3, od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 

ba % Z TTYTYYWYYYYTY 
31r:4a7 Dla sprawdzonej prze: 

Brwi 

  

-: T-wo św. Wincentege 
Skegoórea „ pąulo rodziny .>inie- 

g przycewmie keRBĘ szkałej na salce nieo- 
| regziuje. Maqadóiaga. palonej z trojgiem dzie- 

Gsbireć [e -gogci 12, 1014  ietnim 

ediŚ 'oameżyki Pawełkiem wołamy © 

I. Hryniesicsewėj. 

pomoc. Dziatki zzięb- 
nięte i zgłodniałe — 

ul. WIELKA X 78 m3. Opiiry składać 
Przyj. wg. 6-11 4-7 go Redakcji 

brak obuwia i opała. 
roszę 

vw. Z. P: A8 28 pod litera J 
„Słowa 

Tu Storidge z kolei przerwał opo- 

wiadanie. : - : 

— Musiatem się przyznač, -že by- 
łem wspólnikiem Bilsaitera, chociaż ta 
spółka ciężyła mi już bardzo. — Ten 
szczegół wzbudził w inspektorze po- 
dejrzenia, dotyczące mojej osoby. Ale 
właśnie. dzięki temu wspólnictwu ja je- 
den wiedziałem, że Dżesson był winien 
znaczną sumę Bilsaiterowi, że sprzeda- 
wał kopje obrazów zamiast orygina- 
łów i. popełniał szereg niehonorowych 

czynów. Odrazu wydał mi się podej- 

zany. Gdy spotkałem Dżessona u Mag 

dy Hollister, usiłowałem doprowadzić 

go do gniewu, aby zdradził się. Ale nie 

przypuszczałem, że moje próby osiąg- 

ną takie rezultaty. Wściekły z gniewu, 

Dżesson rzucił się na mnie i zranił się 

śmiertelnie. 

— Czy żyje? 
—- Umarł, — odpowiedział zimno 

Storidge. Ale przed śmiercią przyznał 
się. Myślę, że to była jedyna możli- 
wość wydarcia od niego wyznania. 

— Co panowie zamierzają zrobić z 
papierami i rewolwerem Bilsaitera? — 

zapytał Ryszard. 

— Jutro rano odbierzemy je z ban- 

ku, do którego Magda Hollister oddała 

je na przechowanie, — odpowiedział 

John Eblway. — Ja, naturalnie, zapła- 

cę za weksel, na którym jest moje na- 

zwisko. Ale to już jest sprawa spad- 

kobierców. Bilsaitera. Jacka Hollistera 

-z 3 pokoi 4 wygodami, 
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Lokale "Kupna 
WETYYYVYVYYYYYYSYTYC* 

i $PRZEDAŻ 

Potrzebne mie- | +** A 
szkanis 3—4 poko- Powczy 

je, w śródmieściu, 
z wygodatni, na pię- 
trze, Zgłoszenia do 
redakcji te eton. Nr. 
223 między godziną 

DEM 

bryczki, siodła i 
uprzęże do sprzeda 

ula, Szeptyckiego 5, 
tel. 13-01. 

Koniczyna 
— pasza i sisno — do 

sprzedaży. Ul. Zyg* 
mnntowska 6 — 1 
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_ Mieszkanie 

słoneczne do wyńsję- 
cia. « Ińformacje w Re- 
dakcji „Słowa* od: 12 
do 2 ej. 

wwie Е E a, 
Mieszkanie TYYYTYYYYYYTYYYYYYY" 

do wsynajęcia z 5 po- —— 
koi i kuchni. Wszelkie Skradz:aną 
wygody,  odremonto' ksjąjeczkę wojsk. wyd. 
wane — ul, Fabryczna na jmię Mi.h:ła syna 

Nr. 20. Jana Brzeskiego zaw. 
я re we wsi Łobowiny gm. 

Mieszkanie Kobylnickiej pow. Po- 
z 3 pokoi i kuchni wstawskiego piz.z P. 
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rejonie Katedry doK. U. Postawy — unie- 
wynajęcia od zaraz, — wsżnia się, 
Wiadomość zaułek Sto = amora 

Jerski 5 m. 13. Zgubioną 

—н ksiąikę WOjSkOWĄ, z 

Do wynajęcia stawioną przez P.K.U. 
eleganckie mieszkanie Mołodeczno w Wile:ce 

z 5 pokoi ze wszyst-na imię Joljana Sido- 

kiemi wygodami. Ul.rowicza s. Jana i Kry- 

Tomasra Zana 13, do-styny roczn. 1893 
zorca wskaże. unieważnia się. 
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     wypuścimy na wolność, a jego żona... 

— Niech sobie robi, co chce, —to- 

kończył Storidge, wzruszając pogard- 

„liwie: ramionami. — Mąż jej już nie 

chce widzieć. 

Po długiej pauzie, Ryszard Wool- 

vort przerwał milczenie: * 

L A „Promien Mitosierdzia“? 

Storidge, Lanner i John Eblway za- 

mienili porozumiewawcze spojrzenia. 

— „Promień Miłosierdzia”? Pozo- 

stanie na zawsze zagadką, — oznajmił 

Storidge. — Ofiary jego odzyskały 

wszystko, co im zabrano. Niechże 0so- 

ba jego pozostanie nazawsze mityczna! 

Może popełnimy czyn karygodny z 

punktu widzenia prawa, ale zato be- 

dziemy mieli czyste sumienia. 

— Właśnie! — mruknął Lanner-—- 

W mieszkaniu Magdy Hollister znala- _ 

złem maszynę do pisania „Promienia”, 

oglądając ją, upuściłem niechcący na 

podłogę i cała maszyna się połamala. 

-— A więc główny dowód przeciw 

„Promieniowi“ nie istnieje! — roze- 

śmiał się Storidge. — Żegnam więc 

państwa, życząc im szczęścia. Już czas 

na mnia. 

Goście zaczęli się żegnać i wyszli. 

Edyta pozostała jeszcze chwiłę i, 

całując narzeczonego, szepnęła: 

— Do jutra? 

— Jutro i nazawsze razem! 
Koniec. 
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