
Rok XII. Nr. 100 (3238; 

SŁOWO 
WILNO Wtorek 11 kwietnia 1933 r. 

madakcje | Adltninistracja: Wilno, Zamkowa 2, Otwarta od gods 

e CARTE 
  

B do 4. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe PKO Nr, 
88259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

pi   oj 

Blok Bezpariyjny 
Kursują w społeczeństwie 

glądy na Blok Bezpartyjny. 

Blok to stronnictwo. 

Blok to urzędnicy rządowi, odkomen - 

derowani do Sejmu. 

Naprawdę Blok nie jest ani jednerm, 

ani drugiem. Pojęcie współpraca jest po- 

jęciem śliskiem do określenia, do praw- 

niczego odgraniczenia od pojęć zbioro- 

wych, sąsiednich. A jednak to pojęcie, 

wzięte z tytułu najsilniejszej dziś w Pel- 

sce organizacji politycznej, najtrafniej 

właśnie oddaje jego treść. 

Odróżnić zresztą trzeba Blok w pierw 

szym pomajowym Sejmie, a Blok w Sej- 

mie obecnym. Wtedy Blok był przegio- 

sowywany stale przez wszystkie paitje. 

Żadnego swego zamierzenia przeprowa- 

dzić nie mógł. Rola jego z natury rzeczy 

sprowadzała się do wykonywania na te- 

renie sejmowym pewnych posunięć tak-- 

tycznych, dla rządu dogodnych. 

Teraz, od lat trzech, Blok jest w więk 

Szości, rola jego jest zupełnie inna. Blok 

jednak nie jest stronnictwem. „Nikt mi 

nie wytłómaczy, — mówił kiedyś z try- 

buny poseł Mieczysław Niedziałkowski, 

— że istnieje jakaś różnica między orga- 

nizacją polityczną, a stronnictwem, czy 

partją polityczną. Blok wypiera się naz- 

wy partji, nazywa się bezpartyjnym, a 

jest taką samą partją, jak każda inna". 

Otóż to nie jest prawda. Każda par- 
tja dąży do 'władzy, do wyłonienia z sie- 

bie rządu. W pojęciu „współpracy z rzą- 

dem Marszałka Piłsudskiego'* mieści się 

zrozumiała dla wszystkich formuła, że 

rząd będzie taki, jaki sobie marszałek 
Piłsudski życzy. Blok nie wyłania rzą lu 

z siebie, ani formalnie, ani też do tego 

wyłaniania niema żadnej pretensji. Przeci 

wnie zaułanie do marszałka Piłsudskie- 

go jest kamieniem węgielnym Bloku, przy 

czyną jego powstania. Oto zrzeszyli się 

ludzie, reprezentujący różne poglądy i ró- 

żne interesy, ale mający jednakowe zau- 

tanie do marsz. Piłsudskiego. 

Są to rzeczy napozór znane i banałue. 
Nie zaszkodzi je jednak przemyśleć, bc- 
wiem od przemyślenia dokładnego, od 

wyssania z powyżej wypowiedzianych 

tormuł treści prawnej, zależna jest odpo- 

wiedź na pytanie: jaki mamy ustrój w 

Folsce. 

Ustrój ten jest formalnie parlamen- 

tarnym, ponieważ formy konstytucji 17 

Marca są dziś przestrzegane, a nawet 

przestrzegane lepiej, niż dawniej. — Oto 

konstytucja 17 Marca 1921 r. zredago* 

wana była w przewidywaniu (dość zresz- 
tą na owe czasy fantastycznem), że w 

Polsce stworzy się większość sejmowa. 

Tej większości sejmowej nie było, Sejmy 

musiały się godzić na rządy pozaparia- 

mentarne. Pierwszą prawidłową więk 

szością sejmową jest właśnie większość 

obecna. . 

Ale nasz ustrój jest parlamentarn;u! 

tylko formalnie. Dlaczego? — Właśnie 

dlatego, że w ustroju parlamentarnym 

większość powołuje rząd, a u nas tak 

nie jest, jak już to powiedzieliśmy powy - 

żej. Łączy się to z wielkim kryzysem pai- 

lamentaryzmu, który obecnie przeżywa- 

my, a którego źródłem jest naszem zda- 

niem nadmierne rozszerzenie ram ordy- 

nacji wyborczej. Polska nie przeżywa 

tego kryzysu parlamentarnego tak ostro 

jak inne państwa: Włochy, Jugosławja, 
Hiszpanja, Niemcy. Ale ratuje parlamen- 

taryzm, przez niewypełnianie całego jego 

programu. Polska przypomina ustroje 

przedwojenne, w których zasiadała repre 

zentacja narodowa, ale powołanie rządu 
nie zależało od niej. Takim mniej więcej 

jest dzisiaj stosunek materjalny pomiędzy 
rządem a Sejmem, a raczej reprezentują- 

cą ten Sejm większością Blokową. : 
Z drugiej jednak strony nie možita 

powiedzieć, aby posłowie Bloku byli to 

tylko desygnowani urzędnicy, spełniający 

rozkazy. O jednym z posłów Bloku, kió- 
ry złożył mandat, napisało jedno pismo, 

że spełniał on w Sejmie jedynie czynnoś - 
ci o charakterze formalnym. Takie po- 

stawienie sprawy było bardzo nietaktow- 

ne, krzywdzące dla tego posła i nie od- 

dwa po- powiadało prawdzie. Oczywiście, że w 

niektórych klubach sejmowych zdarzają 

się posłowie, których rola ogranicza sie, 

do podnoszenia się z fotela, lub wychodze 

nia za drzwi przy głosowaniu. Nie mo- 

żna tego powiedzieć o wszystkich. Spe- 

cjalnie w klubie BB mógłbym wskazać 

na pojedyńczych posłów, którzy potrafi- 

li własnemi siłami, własną argumentacją 

i wpływami przełamać rządowy projekt 

ustawy, przez nich za niesłuszny uważa- 

ny. Istotnie w klubie BB największą ralę 

grają sprawy. gospodarcze. Na tem gospo 
darczem tle znaczenie Bloku, znaczenie 

takich węższych organizacyj, na które się 

on dzieli, np. grupy rolniczej, jest bardzo 

duże i nie można ich lekceważyć, diate- 

go tylko, że nie potrafiły się obronić 

przed nowym podatkiem inajątkowym. 

Teraz, aby raz jeszcze sformułować 

to, 0 co nam chodzi, przedstawmy, jakby 

wyglądał egzamin z ustroju Polski wspói 

czesnej. 

Protesor: Czy ustrój państwa poiskie- 

go jest parlamentarnym. 

Uczeń: Ustrój państwa polskiego je:* 

ustrojem tormalnie parlamentarnym. ist- 

nieje prezydent, dwie Izby sejmowe, rząd, 

większość sejmowa, która ma prawo we- 

dług konstytucji w każdej chwili obaiić 

rząd. 

Profesor: Dlaczego ustrój pansuwa 

polskiego nie można nazwać także mate- 

tjalnie parlamentarnym. 

Uczeń: Dlatego, bo większość sejmo- 
wa nie dąży do tworzenia rządu, a prze- 

ciwnie zawiązała się już pod hasien: 
współpracy z takim rządem, który będzie 

miał aprobatę marszałka Piłsudskiego. 

Profesor: Czy marsz. Piłsudski jest 
dyktatorem Polski. 

Uczeń: Marsz. Piłsudski ma takie sta- 

nowisko w Polsce, że w każdej chwili 

może stać się dyktatorem gdyby tego ze- 

chciał. Ale marsz. Piłsudski nie jest dyk- 

tatorem, gdyż 1) nie sprawuje sam rzą - 

dów, a sprawuje je zwykle przez niego 

wysunięty szef rządu, 2) ten szef rządu 

jest w swej pracy ograniczony koniecz- 

nością współdziałania i porozumiewania 

się z reprezentacją społeczeństwa. Zupei 

nie inne panują stosunki w dyktaturach 

nowoczesnych: Mussoliniego, Primo de 

Rivery, Hitlera. Cat. 

  

nów zaostrzenie stostnków sowiecko-ja] 
MOSKWA. PAT. Koresponden- 

tom zagranicznym w Moskwie przesłano 
zastępujący komunikat, który Świadczy 
o ponowriem zaostrzeniu się stosunków 
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KLECK — Skiep „Jedność” 
LIDA — ut, Suwalska 13 — $. Mateski. 

ŻIJNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
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Zakaz demanstracyj antyn/'emieckich 
WARSZA (tel. wł.) W dniu wczoraj- 

szym odbyć się tu miały pochody i de- 
monstracje antyniemieckie, z powodu je- 

dnak zakazu komisarjatu rządu, demon- 
stracje te nie odbyły się. 

  

Demonstracje w Grudziądzu i Poznaniu 
GRUDZIĄDZ. PAT. — W poniedziałek po 

południu znaczniejsze grupy demonstrantów ru- 
szyły pochodem ulicami miasta. Demonstranci 
zabrali z kiosków pisma niemieckie, które nastę 
pnie zniszczono. Pozatem uszkodzonych zosta- 
ło kilka szyldów z napisami niemieckiemi. Dzię- 

Roezgrom „Freie 
ŁÓDŹ. PAT. — W poniedziaiek wieczorem 

ukazał się na mieście dodatek nadzwyczajny 
łódzkiego dziennika niemieckiego „Freie Presse* 
którego lokal był w dniu 9 bm. zdemolowany 
przez grupę demonstrantów, złożoną przeważnie 
z młodzieży żydowskiej. 

„Freie Presse", Której numer wczorajszy 
nie ukazał się, zapowiada w nadzwyczajnem 
wydaniu prowadzenie nadal wydawnictwa. — 

ki energicznej interwencji policji spokój został 
przywrócony. 

POZNAŃ. PAT. — W poniedziałek wieczo 
remi grupa młodzieży urządziła na placu Woł- 
ości demonstracje, przyczem spalono na Ssto- 
sie dzienniki niemieckie, 

Presse' w Łodzi 
Redacja „Freie Presse" pisze, że na Niemców 
w Polsce przyszła chwila ciężkiej próby. Redak 
cja „drukarnia i administracja dziennika „rreie 
Presse" oraz księgarnia „Libertas* są zniszczo- 
me. To, co stworzyła długoletnia ciężka praca 
— pisze „Freie Presse" — zostało w ciągu je- 
dnej godziny zniszczone przez nieodpowiedzia! 
ne elementy, zanim policja zdążyła opanować 
sytuację. 

  

Literacka nagroda Warszawy przyznana Boyowi 
WARSZAWA. [PIAIT. W dniu 10 kwiet- 

mia odbyło się posiedzenie sądu konkur- 
sowego literackiej nagwody m. st. Warsza 
wy pod przewodnieywem wiceprezydenta 

Rady Miejskiej p. Stanisława Wilczyń- 
sikiegio, ma kitórem  itegomoczną nagnodę — 
przyzmianio dr. Tadeuszowi Żeleńskiemu —- 
(Boy*owi), 

Urzędowe ogłoszenie magmody i orze- 

czenia ©» przyznaniu jej wraz z motywa- 

eją nastąpi w dniu 3 maja, wręczenie zaś 

  

nagrody — na jednem z późniejszych po- 
siedzeń Rady Miejskiej w ciągu maja r. 
b. Wysokość nagrody w moku bież. wy- 
nosi 5 (tys. zł. 

'W| iatach popnzednich nagmoda była przy 
znawana: jw! r. 1926 — ś. p. Władysławo- 
wii Midkiewiczawi, w moku 1927 — Wacła- 
mowi Sieroszewskiemu, w roku 1928 — 
Kazimierzowi Tetmajerowi, w roku 1929 
— Wacławowi Berentowiłl, w 1930 — š. p. 

  

POLSKA I PAKT CZTERECH MOCARSTW. 

  

Pod nagłówkiem „Polska i pakt 4-ch mocarstw * 
pisze „Manchester Guardian", że rozmowa am- 
basadora polskiego w Londynie Skirmunta z 
angielskim ministrem spraw zagranicznych Sir 
Johnem Simonem, wywołała w kołach politycz 
nych duże wrażenie. Według doniesień tego 
dziennika, Skirmunt wskazać miał na to, że 
z polskiego punktu widzenia w Europie, rządzo 
nej zasadami ustalonemi w pakcie Ligi Naro 
dów, tworzenie jakiejkolwiek grupy mocarstw 
celem narzucania ich decyzji wprost czy bezpo- 
średnio innym członkom Ligi jest niedopu- 

szczalne 

Odpowiedź Francji na propozycję paktu czterech 
PARYŻ. PAT. — Przyjęta na wczo- 

rajszem posiedzeniu rady ministrów od- 
powiedż francuska na propozycje włoske 
brytyjskie, dotyczące paktu 4 mocarstw, 
została natychmiast przesłana ambasade-- 
rom Francji w Rzyimie i Londynie, celem 
wręczenia obu rządom. 

Jak informuje agencja Havasa, odpo- 
wiedž odžwierciadla idee, wypowiedzia- 

ne przez premjera Daladier z trybuny 
parlamentarnej. Opracowana ona została 
w duchu szczerego zbliżenia i porozumie 
nia między mocarstwami  zachodnienii, 
jednak podtrzymuje prerogatywy Ligi Na 
rodów i broni traktatów. Odpowiedź 
przywiązuje specjalną wagę do artyku- 
łów traktatu wersalskiego i konieczności 
solidarnego ich wykonywania. 

  

Sprawa aresztowania 
LONDYN. PAT. — Wczoraj ogłoszo 

no drugą Białą Księgę, zawierającą kore- 
spondencję dyplomatyczną za okres od 
19 marca do 7 kwietnia w sprawie are- 
sztowania urzędników towarzystwa Ме- 
tropolitain Wickers w Moskwie. Przewa- 
żającą część tej korespondencji stanowią 
raporty, przesłane przez ambasadora i 
charge d* afiaires Wielkiej Brytanii w 
Moskwie ministerstwu spraw zagranicz- 

japońsko - -sowieckich.Ogłoszenie poniż 
szego komunikatu stoi w niewątpliwym 
związku z akcją japońskiego ministra 
Matsuoki w Waszyngtonie, mającą na ce- 

Chiny uznają Mandżurję 
LONDYN. PAT. — Dzienniki dono- 

szą z Kantonu, iż pomiędzy Czang-Kzi- 
Szekiem a Japonją doszło do porozumie- 
nia, na mocy którego Chiny uznają nie- 
podległość państwa mandżurskiego. Wza 
mian za to japonja ma rzekomo ogłosić 
obalenie „niesłusznych traktatów". — 
Dzienniki zaznaczają, że w ten sposób 

Rokowania Papena z 
BERLIN. PAT. — Prasa donosi w ob - 

szernych sprawozdaniach z Rzymu o po. 

bycie tam wicekancierza Papena i przy- 

jeździe ministra Goeringa. 

Papen oświadczył dziennikarzom, że 
będzie przyjęty przez Mussoliniego i Oj- 
ca Świętego. W dniu wczorajszym wice- 

kanclerz Papen przyjęty był przez kardy- 

nała Pacelliego. 

Jedna z agencyj niemieckich dowiadu- 
je się, że starania wicekancierza Papena 
zmierzają w kierunku uzyskania zgody 
Stolicy Apostolskiej na utworzenie w 

Niemczech nowej partji katolickiej, ораг- 

tej na programie nacjonalistycznym. W 
kołach katolickich panuje przekonanie, że 

Ojciec Święty nie jest dla tej idei nie- 

przychylnie usposobiony. W każdym ra- 

zie — jak donosi wspomniana agencja— 

Wicekancierz Papen starać się będzie o 

zostałyby ustalone podstawy azjatyckiej 
doktryny Monroego. 

DAIREN. PAT. — Władze mandżur- 
skie opublikowały dekret, mocą którego 
Kinghan zostaje wcielone do państwa 
mandżurskiego, jako jego piąta prowin- 
cja. 

Watykanem 
zawarcie pomiędzy Niemcami a Watyka- 
nem konkordatu, odpowiadającego w i- 

stocie swej konkordatowi z Włochami. 

Co się tyczy wizyty wicekancierza u Mus 

soliniego, to ma ona przygotować grunt 

do przyjazdu Hitlera do Rzymu, oczeki 

wanego z końcem kwietnia, 

PRZYLOT MIN. GOERINGA. 

BERLIN. PAT. — Minister Goeriag 

przyłeciał do Rzymu samolotem. Według 

doniesień korespondentów pism niemiec- 
kich z Rzymu, na lotnisku oczekiwali nii- 

nistra oprócz obu ambasadorów włoski 

minister lotnictwa gen. Balbo i księżnicz- 

ka Mafalda, żona księcia Heskiego, który 

przybył do Rzymu wraz z Goeringiem. 

Pobyt wicekancierza Papena w Rzy- 

mie potrwa, według informacyj prasy, do 

18 kwietnia. 

  

    

Anglików w Moskwie 
nych, a poświęcone śledztwu. 

Z dokumentów tych wynika, że oby- 
watele sowieccy oskarżeni są o szpiego- 
stwo, zdobywanie tajnych wiadomości i 
sabotaż. jeden z oskarżonych podpisać 
miał jakoby deklarację, w której przy- 
znaje się do udzielania podarunków i pie 
niędzy inżynierom i technikom rosyjskim, 
z którymi towarzystwo było w kontakcie 
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lu udaremnienie uznania Związku Sowiec 
kiego przez Stany Zjednoczone. Kornuni- 
kat brzmi jak następuje: 3 

Z Chabarowska donoszą, że wedle 
doniesień ze stacji Pogranicznaja bezeceń 
stwa chunchuzów we wschodniej odno- 
dze kolei wschodnio - chińskiej trwają w 
postaci napadów na stacje, zabójstwa, 
grabieże, psucia torów, uprowadzanie lu- 
dzi. Dnia 1l marca na przystanku Bada- 
chedży spowadowano wykolejenie się po 
ciągu towarowego, który następnie ostrze 
łiwano. Ochrona kolejowa z reguły jest 
nieobecna, lub zjawia się za późno, nie 
sprawując rzeczywistej ochrony majgiki 
i życia pracowników kolei. 

Bezkarność chunchuzów i wzrost ban 
dytyzmu na kolei wschodnio - chińskiej 
wytwarza przypuszczenie, że chunchuzi 
pozostają w ścisłym kontakcie nietylko z 
włądzami mandżurskiemi, lecz również z 
pewnemi kołami japońskiemi, dąžącemi 
wszelkiemi środkami do paraližowania 
tranzytu na Władywostok. 

Jednocześnie, w celu wytłumaczenia 
owego jawnego współdziałania z chtn- 
chuzami, w gazetach mandżurskich i ja- 

pońskich w Charbinie podjęto kolejaą an 
tysowiecką kampanję prowokacyjną, 6- 
skarżającą władze sowieckie o popieranie 
antymadżurskich sił, operujących na №- 
nji wschodniej. Wedle posiadanych wia- 
domości, białogwardziści z polecenia nie - 
których czynników, układają spisy celem 
dokonania nowych masowych aresztowań 
obywateli sowieckich na linji wschodniej, 
pod zarzutem utrzymywania łączności z 

chunchuzami. 
Będzie to nowa prowokacja wobec 

sowieckich pracowników kolejowych, kżó 
rzy, nie bacząc na napady chunchuzów i 
białogwardzistów, podtrzymują ruch na 
kolei wschodnio - chińskiej. 

MAC DONALD O ROKOWANIACH. 

LONDYN. PAT. W. odpowiedzi 
na zapytanie jednego z deputowanych o 
sprawę rokowań, dotyczących paktu 4 
mocarstw, premjer Mac Donald oznajmił, 
że sprawa ta poruszona będzie prawdo- 
podobnie na czwartkowem i 
Izby. 

Na zapytanie, czy premjer zdaje so- 
bie sprawę z tego, że każdy pakt, udzie- 
lający jakichkolwiek ustępstw Niemcon: 
takim, jakiemi są obecnie, będzie nie- 
zwłocznie potępiony przez cały naród an 
gielski, Mac Donald odpowiedział, że ża- 
den tego rodzaju pakt nie jest przewi- 
dywanym. 
AKSA LTKA DSS VAIRAS 

Pogrzeb księcia Karoia Stefana 
Habsburga 

ŻYWIEC. PAT. W dniu 10 b. m. po po- 
łudniu odbył się (iu pogrzeb ameyksięcia 
Karola Stefana Habsburga. Kondukt 

pogrzebowy prowadził areyfbiskup metro- 

polita książę Adam Sapieha w asyście li- 

38 cznego duchowieństwa. 

Po odprawieniu egzekwij trumnę zło- 
żono w gmobowcu modzinmym. Habsburgów 
w ikościele (parafjalnym. W unroczystoś- 

ciach pogrzebowych wzięła mdział mo- 
dzina zmarłego, mianowicie wdowa arcy- 
księżna Mamrja Teresa, symawie arcyksią- 
żęta Karol Olbracht i Leon z małżonkami, 
dalej lsięstwo Radziwiłłowie z Balic, — 
książę Olgierd Ozamtonyskki, prezes Aka- 
demji Umiejętności prof. Kostamecki z 
sekretanzem (gen. prof. Kutnzebą, dowód- 
ca 21 pułku Podzierżyński z delegacją iofi- 
cerów, urzędnicy: zanządu dóbr, i tłumy pu- 
bliczności. 

Turyści polscy w Lizbonie 

LIZBONA. PAT. Przybył tu dziś okręt 
„„Polonia””, wiozący 350 turystów, polskich 
Po zwiedzeniu miasia delegacja polska 
z byłym ministrem Janem Piłsudskim na 
czele złożyła. wieniec ze wstęgami o bar- 
wach polskich u stóp pomnika poległych 
w czasie Wielkiej Wojny. Po północy „Po- 
Tonia“ ocipłymęła (do Casablanca. 

WARSZAWA — 

h świąteczn 

DRUJA — Kowkia. * 

OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz. Nausz. 
PODBRODZIE — ul, Wileńska 15 1. Gurwicz 

PIRŚK — Księgarnia Polska —- St. Bednarski * 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį Maci 

STOŁPCE — Księgamia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ut. 

erzy Szkatnej.     

Mickiewicza 18. 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty, | 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Mala & 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. : 

tekstem 15 gr. Komunikaty ur» 
ych, oraz z prowincji o 25 proc. dro 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeć 
dostarczenie n-ru dowodowego 28 515 

TELEGRAMY 
RADCA JELEŃSKI KONSULEM GENE- 

RALNYM W KRÓLEWCU. 

WARSZAWA. (tel. mł.) Radca Kon- 
stanty Jeleński z Wydziału Zachodniego 
MSZ objąć ma stanowisko konsula ge- 
neralnego Rzeczypospolitej w Królewcu. 
Stanowisko bo było nieobsadzone od shwi- 

li objęcia pnzez min. Papego  piłaeówiki 
Gdańskiej. 

USTAWA © STYPENDJACH. 

WARSZAJWIA. PA'T. „Dziennik Ustaw* 
Nir. 25 z diniia 10 kwietnia r. b. zawiiera 

między innemi ustawę 2 18 marca 1933 
r. o. państwowych stypendjach araz im- 

mych formach pomocy dla młodzieży, — 

szlkół wyższych, jak również ustawę o 

przedpuženiu terminów  składamia miektó- 
mych egzaminów w: szikołach akademic- 
kich. а 

HANDEL POLSKI Z GDAŃSKIEM. 

WARSZAWA. PAT. Bilians handlu _ @а- 
granicmego  Rzeczypospolitej Polskiej Z 

   

    

$ 

_iw. m. Gdańska, według tymczasowych 

obliczeń G. О. S. w miesiącu marcu m. b. 
(sYMOSi: przywóz 147,517 tonm  'wanttości 
59.037 (tys. zł., "wryjwióz 963.895 tonn wamto- 
75.426 tysięcy zł., Saldo dodatnie mw mie- 
siącu marcu wymosi zatem 16.389 tysię- 

cy zł, czyli zwiększyło się w 
do miesiąca lutego m. b. o 5.997 tys. zł. 

SPRAWA O ZABÓJSTWO 
W „ZIEMIAŃSKIEJ* 

WARSZAIWIA. PAT. |Wiobec pojawie- 
nia się ostalinio ma łamach prasy mieści. 
słych pogłosek dotyczących sprawy mjr. 
Stawińskiegio, prokurator Wojskowego Są- 
dłu Okręgowego Nr. 1 stwierdza: 

1) że śledztwo przeciw majonowi Sta- 
wińskiemu o zabójstwo cywilnego  Jam- 
kowskiego toczy się wi Wojskowym Sądzie 
Okręgowym Nir. 1. 

2) że władze iwojskowe nie czyniły stia- 
rań 0 pociągnięcie żony mjr. Słtawińskie- 
g0 do odpowiedzialności sądowej za pod- 
żeganie do zabójstwa ; 

3) że władzom wojskowym mile mie wia- 
domo o tem, by żona mjr. Słtawińskiego 
została (postawiona w stian oskarżenia za 
podžegamie do zabójstiwa i 

4) że sprawa kwalifikacji przestęp- 
siwa mir. Sławińskiego zostanie rozstrzy 
gnięta dopiero po mkończeniu Śledztwa. 

POLSKIE T-WO POŁOWÓW DALEKO - 
MORSKICH. 

GDYNIA. PAT. W Gdymi powstało mo- 
we przedsiebiorsiwo połowów morskich — 
pod firmą „Polskie T4njo Polomėw Dalieko- 
morskich Mewa“.  Towanzystiwio (tto mozpo- 
cznie połów šledzi ma morzu Półmoenem w 
dniu 1 maja przy pomocy 15 statków pły- 
mackich, pływających pod polską bande- 
wą, częściowo z załogą polską. Niowa spół- 
ka ma w: przyszłym miesiącu rozpocząć 
Ibudowię mw poncie gidyńskim dużego ma- 
gazynu na wydzierżawionym od Urzędu 
Morskiego (terenie. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

IWARSZAJWIA. PAT. Pizedgiełda. —- 
Dolany 8,88 3/4 wi płaceniu, dolary złote 
9,07 w żądaniu, nuble 4,73 1/2. 

STRASZNA KATASTROFA w TEATRZE 

BUENOS AIRES. PAT. Domoszą z 
Meksyikiu, že (w! miejscowości Ahua - Tulco 
wskutek przerwania się w: tamtejszym te- 
alinze kabli elektrycznych doznało pora- 
żenia kilkadziesiąt osób. W tem 31 osób 
mażonych prądem zginęło na miejscu. Pu- 
bliczność ogarnięta panicznym strachem 
starała się ratować ucieczką przyczem 70 
osób dozmałło - ciężkiego olbrażenia, 

KATASTROFA LOTNICZA WE WŁO- 
SZECH. 

RZYM. PAT. Na lofmisku wojskowem 
Cenito Celle dwa samoloty turystyczne je- 
den! pilototwamty pnzez byłego podsekreta- 
rza. stanu we włoskiem ministerstwie ko- 
mumikacji |dep. Pierazziego, drugi — przez 
kpt. aeronautyki Fusconiego zderzyły się 
przy lądowaniu. Kpt. Fusconi odniósł 
tak ciężkie obrażenia, że mwikrótee potem 
zmarł. Dep. Pierazzi, poza powiierizch- 
chowinem  skaleczeniem ręki, mie odniósł 
żadnych uszkodzeń. 

Władze angielskie pertraktują z korsarzami 
TOKJO. PAT. — Korsarze chińscy, którzy 

z pokładu chińskiego parowca Nan-Czang po- 

rwali 4 oficerów angielskich, znajdują się, we- 
dług otrzymanych informacyj, ciągle jeszcze na 
morzu, a nie na stałym lądzie, jak donoszono 
na podstawie mylnych informacyj, których ce- 
lem było zatarcie śladów. 

Przedstawiciel władz angielskich, wysiany 

dla nawiązania kontaktu z bandytami, powró 
cił, przywożąc wraz z żądaniami okupu korsa- 

rzy, wspólny list 3 porwanych oficerów. List 

bandytów chińskich z datą 8 kwietnia wyraża 
gotowość nawiązania rokowań co do warunków 
zwolnienia porwanych oficerów. 

  

Kobieta hersztem 
Ziikwidowanie groźnej 

WARSZAWA. (teł. wł.) Władze bezpie- 
czeństwa województwa warszawskiego zlikwi- 
dowały szajkę bandytów, która dokonała na- 
padu na dor administratora maj. Ujazdów pod 
Mińskiem Mazowieckim. 

Na czele bandy stała kobieta, Hielena Pszczo 
ła. Pozatem: członkami tej bandy byli: Antoni 
Kuchta, Jan Piekarz i Stefan Marczyk. 

bandy zbójeckiej 
szajki pod Warszawą 

Helena Pszczoła jest z zawodu pokojowką. 
W czasie napadu zrabowano 3 kożuchy. Kożu- 
chy te odnaleziono w pociągu idącym do Wil- 
na. Wiózł je Jan Wierzbicki, stały lokator je- 

dnego z przyiuików nocnych w Warszawie 

W ten sposób cała banda została ujęta i sta- 

nie niebawem przed sądem doraźnym. 
 



  

SILVA RERUK 
SYN BĘDZIE CZY CÓRKA? — RÓW- 
NOWAGA PŁCI W PRZYRODZIE — 

NARODY MŁODE i STARE, 

Prawda (15) podaje rewelacyjne in 
iormacje o tem, że królewiecki proies%r 
F. Unterberger wynalazł wreszcie sposób, 
dzięki któremu zawsze można mieć dzie 
cko płci męskiej. 

Stosowanie alkaljów, a mianowźcie dwuwę- 
głanu sodu, powoduje, że rozwija się płód m 
ski. Środek ten jest nadzwyczaj prosty, tani 
łatwy w stosowaniu. Unterberger twierdzi, że 
jest też skuteczny. Twierdzenie to popiera przy 
kiadem 74-ch wypadków, w których, po zasto- 
sowaniu jego metody, rodziły się dzieci wyłącz 
uie płci męskiej, W tej liczbie były i takie, 
gdzie matki rodziły przedtem tylko potomstwo 
żeńskie, jedną lub więcej (do czterech) córek. 
Przytacza też wypadki, w których po zbadaniu 
wydzieliny. pochwowej trafnie odgadywał płeć 
przedtem rodzenego potomstwa. 

A więc problem dowoinego piodzenia po- 
tomstwa męskiego, lub żeńskiego mógby ucho- 
dzić za rozwiązany przynajmniej w połowie 
(gdyż Unterberger narazie nie potraii wywo- 
tywać dowolnie rozwoju płodu żeńskiego). 

Otóż to! Niewiasty zawsze są prze-. 
korne i nie uznają autorytetu nawet uczo 
nych chemików!... 

Czy człowiek będzie miał możność re- 
gulowania płci, jest to, pomimo wszelkie 
wynalazki, pytanie wielkie. Obecnie rebi 
to z powodzeniem sama natura. 

Poiska Zbrojna (97) pisze:: 
Oddawna zwrócono uwagę, iż w większo- 

ści krajów kobiety mają przewagę liczebną 
nad mężczyznami. Zwłaszcza dotyczy to kra- 
jów europejskich, wówczas, gdy w tych krajach, 
we wzroście łudności których bierze lub brała 
udzłat wybitny imigracja, stosunki układają się 
wręcz odwrotnie. Tak więc w St. Zjednoczonych 
w Kanadzie, w Australji, kobiety stanowią mniej 
szość, co jest zresztą całkiem zrozumiałe, gdyż 
emigrują przedewszystkiem mężczyźni, którzy 
dopiero później sprowadzają z kraju macierzy- 
stego rodziny, lub zakładają je w nowym kraju, 
gdy zdobędą pewne stanowisko społeczne i 
rodzinom swym mogą zapewnić środki utrzy- 
mania. ^ 

Nie wchodząc wszakže w przyczyny, dla- 
czego kobiety mają przewagę liczbową nad 
mężczyznami, stwierdzić należy, że natura nie 
godzi się z tem zjawiskiem i zdradza wyrażną 
tendencję przywrócenia zachwianej w tej mie- 
rze równowagi. Tak się w krajach, w których 
kobiety tworzą mniejszość, odsetek ich się 
zwiększa, tam zaś, gdzie były w większości — 
odwrotnie — zmniejsza się. 

Istne dziwy! Ale statystyka jest bar- 
dzo wymowna i z faktem należy się li- 
czyć. Ciekawe dane podaje statystyka wi. 
ku łudzi, a w związku z tem, o „starych * 
łub „młodych' narodach. 

Gazeta Lwowska (98) tak o tem pi- 

  

     

  

SZe: 
Uwzgłędniając ludność w wieku 19 lat, prze 

konamy się, że w Polsce młodzież ta będzie sia 
nowiła 47.7 proc. ogółu łudności, w Rosji 48.7 
proc. we Włoszech 41.1 proc. w Niemczech 
36,2 proc. w Anglji 37.0 proc. i we Francji 
31.7 proc. Tak więc Rosja i Poiska liczą sto- 
sunkowo najwięcej młodzieży, słusznie też kra- 
je te mogą być uważane za „młode”. 

Cóż za młodzieńczy z nas naród! 
Jakże jednak wygląda element starszy: 

Biorąc następnie pod uwagę wiek 50i wię 
cej łat, kiedy siły fizyczne człowieka zaczynaja 
słabnąć, zdolność do dłuższego wysiłku się 
zmniejsza, przekonamy się, że pierwsze miejsce 
w tej kategorji zajmuje Francja, licząca 25,2 
proc. takiej ludności, dalej idą Włochy 19.1 
proc., Anglja (19.0 proc.), Niemcy (18.8 proc.) 
— wreszcie Poiska (14.8 proc.) i Rosja (13.0 
proc.). Kraje te uszeregowały się w kolejności 
wręcz odwrotnej, aniżeli poprzednio. A więc 
Francja, Włochy, Angija i Niemcy słusznie mo- 
gą być nazwane narodami „staremi', gdyż lud- 
ność w wieku podeszłym jest w nich znacznie 
liczniejsza, aniżeli w Polsce i w Rosji., 

Tak wyglądają dane statystyczne, do- 
tyczące całości ludności Polski. Jeżeli zaś 
chodzi o stosunki 'w poszczególnych dziel 
nicach, wyglądają one tak: 

W każdym kraju, zależnie od dzielnicy, 
stosunki układają się rozmaicie, jakkolwiek róż- 
nice nie są zbyt wielkie. W Połsce ludności 
„starej* ponad 50 (najwięcej — czego się zre- 
sztą należało spodziewać) liczą wojew. zachod 
nie (16.3 proc.), dalej południowe (15.6 proc.), 
następnie centralne (914,8 proc.) i najmniej 
wschodnie (14.6 proc.) 

Jesteśmy najbardziej młodzieńczymi 
Polakami!.. Fakt ten jest szczególnie ra- 
dosny, ze względu zaś na okres wiosny 
i miłości — bardzo aktualny!.. 

Lector 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
  

Halenderskie     s 

typy ludowe 

Na zdjęciu naszem 

DURNI 

zjeżd klera 

    

widzimy grono dziewcząt holenders 
ludowych z oryginalnemi przybraniami głowy. 

wników sekret: 

  

   ch w charakterystycznych strojach 
opuszczających kościół. 

    a 
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Ay ęj i 
Raj a jatów 

i prezesów rad powiat. B.B.W.R. 
W niedzielę dnia 9 b.m. w lokalu Se- 

kretarjatu Wojewódzkiego BBWR w Wii 
nie odbył się zjazd kierowników sekreta- 
rjatów i prezesów Rad Powiatowych 
BBWR. 

W zjeździe wzięli udział przedstawi 
ciele wojewódzkich organizacyj społecz-- 
nych, współpracujących z BBWR, szeio- 
wie urzędów wileńskich z p. wojewocą 
Jaszczołtem na czele, sekretarz generalny 
BBWR p. pos. Siedlecki oraz p.p. posł:- 
wie i senątorowie z województwa wiler - 
skiego. 

Obradom przewodniczył prezes Rady 
Wojewódzkiej B.B.W.R. p. sen. Abram» 
wicz. — Na zjeździe omówione zostały 
Sprawy organizacyjne. oraz polityczno- 
programowe. Przemawiali p. pos. Siedl»c 
kii p. wojewoda Jaszczołt. W żywej dy- 
skusji głos zabierali p.p.: pos. Wędzia- 
golski, pos. Dobosz, pos. Kamiński, pos. 
Pimonow, pos. Brokowski, generalny sc- 
kretarz pos. Siedlecki, p. M. Święcicki, di. 
Hirszberg, p. Łukaszewicz, sędzia Góra i 
inni 

Zjazd wystosował do prezesa BBWR. 
pos. Walerego Sławka telegram następu 
jącej treści: „Płk. Walery Sławek, Prezes 
BBWR. Warszawa. — Zebrani w Wilnie 
prezesi, sekretarze Powiatowych Rad BB 
WR, prezesi Okręgowych Zarządów 
Związków, współpracujących z Blokiem, 
przesyłają Panu.prezesowi wyrazy podzię 
kowania za jego dotychczasową pracę, 
oraz zapewnienie, że przy realizowaniu 

STATE TTT DSS 

         
       

  

NA IWIĘTA WIELKA 

ala 
й 0 Cinzano zestawia się z naiprzedniejszych sta- 

poczynań natury państwowej iw myśl za- 
łożeń Marszałka Piłsudskiego zawsze sta 
ja do dyspozycji p. Pułkownika 

(—) Dobosz. 

Podziękowanie 
Niniejscem skłaiamy podziękowanie Panu 
D ktorowi CZESŁA „OWI WOLAŃSKIEMU 
zam. w Miorach ziemi Wileńskiej za rychłą 
pomoc lzkarską 1 troskliwą opiekę w tak po- 

ważźnej chorobie synka naszego 

Eugenja i Józef Rodziewiczowie 

  

  

Tłusta cera 
Liczne błędy popełniają osoby o tit- 

stej właściwości cery niestosownym d- 
borem środków kosmetycznych. Błędy te 
mszczą się fatalnie na takiej cerze, ba, 
nawet powodują pojawianie się chorćb 
skóry. Wystarcza mycie twarzy skłonnej 
do wągrów, pór, połysku tłustego zimną 
wodą, lub choćby najlepszem mydłem, 
wcieranie wszelkiego kremu, by ją de- 
szczętnie zniszczyć, Twarz o tłustej wła 
ściwości powinno się spłukiwać trzykrot- 
nie dziennie gorącą niemal wodą, a za- 
miast mydła posługiwać się proszkiem 
marmurowym  „Miraculum*, rozcierając 
go delikatnie na mokrej skórze. Pudro- 
wać: odtłuszczającym pudrem higjenicz- 
nym D-ra Lustra. Dla przyśpieszenia 
odtłuszczenia wskazane jest wycieranie 
twarzy przed myciem rozczynem wol. 
borowej pół na pół ze spirytusem 50 proc. 

Z rych win. a specjalne zioła zdrowotne nada- 

   
ją mu subtelny aromat 
Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany įest 
w įcdnakoweį doskonaleį jakości 

S Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano. 
Wszędzie do nabycia. 

T, B AL LPK RADEON TER 

HALLO... UWAGA!!! 

  

CENY NISKIE 
ККУСУЗОМЕ 

   

mm W. CHARYTOWOWICZ 
apt. O.|H. WILNO, MICKIEWICZA 7. tel., 9.71. 
komunikuje; iż na Święta zaopairzona w towary z pierwszych źródeł, a więc po naj- 

niższych cenach, 

| Polecamy: wytworne wady kwiatowe, parfumy, 
toalety, puderniczki. 

mydła, flakony na 

Szatran, wanilję, opłatki, FARBKI DO JAJ, zaprawę do podłóg i t. d. 
Duży wybór. Grzeczna obsługa. 

  

ŁO WU 

Wyłow evie zwłok komendanta „Acronu“ 
WASZYNGTON. PAT. Statek straży 

nadbrzeżnej wyłowił z-morza zwłoki komen- 

danta Berry, kierownika morskich stacyj lotni- 
czych, oraz zwłoki komendanta Mac Corda, 

który dowodził „Acronem* podczas katastrofy. 

W kieszeni Mac Corda znaleziono notatki, do- 

Walne zebranie 
  

tyczące ostatniej podróży sterowca. Dotych- 

czas znałeziono zwłoki 3 ofiar katastrofy. 

NOWY YORK. PAT. — Wczoraj od- 

naleziono zwłoki admirała Moffetta, któ- 

ry zginął w katastrofie sterowca „„Acron”. 

Pol. Zw. Dzien- 
ы     

nika:zv Sportowuch 
W ubiegłą sobotę i miedzielę toczyły się 

ww Katowicach walnie obnady Polskiego Zw. 
Dzieninikalrzy i. Publiicystów Sportowych, 

W pierwszym dniu zjazdu uczestinicy 

zwiedzili zalbyttkii m. Kiatowie craz urządze- 
lia przedsiębiorstw przemysłowych. W 
drugim dniu (toczyłły się obnady. 

Po udmieleniu  absolutorjum. ustępu- 

jącemm zamządlawiii powołano mowy skład 
zarządu. Na czele, jalko pmeazes, ponownie 
stamął dr. St. Milelech. Na rwicepmezesów 
wiybiramio med.  Obrubańskiego i Szenajaha. 
Członikorniie:  Muszałówna i Włodarkiewicz 

Na zebraniu toczyła się szeroka dys 

fzusja ma temat zadań prasy sportowej, — 
przyczem uchwałonio mast. rezolucje : 

1) prasa winna wywierać  energicz- 
ny wpływ mia podnoszenie ideowego po- 
zijomu pmasy sportowej, 

2) stale podkreślać koniiedzność łącze- 

uia kultuny fizycznej z kulturą umysłową 
i duchową, j 

3) pnowadzić propagandę nia mzedz roz 
budowy w społeczeństniie haseł i pnakityk 
kultury fizyczniej, 

4) specjalnie podkreślać zmaczenie ama 
torsitwia rw Sponciie, 

5) podlbreślać znaczenielt! Ikoinitinolli еа 

skiej w sponcie, 
6) z umiarem (lraktować wyczyny  in- 

dywidallnie, 
7) podnesić zułaczemie sportów, turysty 

cznych, 

8) mnzestitzegać właściwiej formy, pole- 
miłki w prasie, 

9) współpwacowiać z inniemi instytłueja- 
mi dzienmikanskiiemi. 

Ponadto. powzięto szereg uchwał w 
spnawie stłattutu, organizacji  międzymamo- 
dowego zjazdu dziennikarzy,  jalki będzie 
mieć miejsce w dhiu 3 czerwca w Wiarsza- 
wie, oraz — w spaławie wywalica mila male- 
żyttych pra zawiodowi. dzienniikamzy, spor- 
ttiowych, 

  

  

  

Po trzynastu latach suchych 
Pierwsza noc piwa w Stanach Zjednoczonych 

Noc zniesienia prohibicji w St. Zj. zazna- 
czyła się olbrzymiemi radosnemi maniiestacja- 
mi z powodu „powrotu piwa” po trzynastu la- 
tach abstynencji. 4 

Aczkołwiek wyszynk piwa miał rozpocząć 
_ się o godzinie szóstej zrana, wiele restauracyj 

i hoteli dostarczyło tego napoju swoim gościem 
już o godz. 1 w nocy. W ciągu pierwszego 
dnia „mokrego* wypito w Nowym Yorku 409 
tysięcy beczułek. 

Tłumy manitestantów udały się przed dom 
p. AL umitha, aby mu wyrazić sympatję i u- 
znanie za wszystko, co uczynił dla powrotu 
piwa. Przed drzwi jego domu przyciągnięto 
ię woz, naładowany czterema tonnami 

W Chicago obliczają piwowarzy, że ilość 

WR WOREK AOC ZRKWSKOTERZ OREW ZIE 

40 i pół letnie 4 i pół proc. 
Listy zastawne Państwowego 

Banku Rolnesa 

Zapowiedź, że w najbliższym czasie zosta- 
nie uruchomiony kredyt parcelacyjny w 40% 
letnich 4% procentowych listach zastawnych 
Państwowego Banku Rolnego, obudziła w sie- 
rach rolniczych zrozumiałe zainteresowanie. 

Ruch parcelacyjny, mimo głosów przeciw- 
nych, nie zamiera i jest jedynie utrudniony 
wskutek braku wolnej gotówki. Przytem do- 
tychczas formy kredytowania parcelacji posia- 
dały wiele innych niedogodności. Kredyt był 
nietylko zbyt drogi, lecz przytem trudny, lub 
wręcz niemożliwy do uzyskania, udzielany w 
niedostatecznych rozmiarach w stosunku do 
parcelowanego objektu, procedura była prze- 
wlekła i dość kosztowna. Z zasady kredyt dłut 

(6 goterminowy w listach zastawnych Państwowe- 
go Banku Rolnego udzielany był wtedy, gdy 
znajdowano nabywców na listy. 

40%-letnie 4%; procentowe listy zastawne 
Państwowego Banku Rolnego szczęśliwie wy- 
pełnią lukę istniejącą dotychczas w naszym u- 
stroju kredytowym. Kredyt jest tani, udzielany 
bez trudności w stosunku 50 proc. szacunku 
parcelowanego objektu, a listy mają zapewniony 
zbyt po wysokim kursie. 

Łatwość zbycia listów wynika stąd, że Do- 
siadacz parcelowanego objektu może  przede- 
wszystkiem uregulować przy pomocy listów 
zastawnych otrzymanych od nabywców ziemi, 
zaległości podatkowe w stosunku do Skarbu 
Państwa, spłacić temi listami swe zaległe zo- 
bowiązania w Banku Gospodarstwa Krajowego 
i Państwowym Banku Rolnym, na pozostałe 
zaś listy znajdzie niewątpliwie na wolnym ryn- 
ku nabywców, którzy poszukiwać będą listów 
zastawnych dla regulowania swych zaległości 
w stosunku do Skarbu. Łatwość lokowania 
4%, proc. listów zastawnych Państwowego Ban 
ku Rolnego nada im znaczną, obrotowość, co 
również nie pozostanie bez dodatniego wpiywu 
na kurs tych listów. 

       

PAMAIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
QD 15 DO 60 ŁAT, CO TRZECI CZŁOÓWIE:n 
UMIERA Z GRUZLICY! WYOBRAŻ SOBiu 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŻLICZE”! 

TORJUM POD WILNEM. 

piwa, która opuściła ich browary, warta jest 5 
miljonów dołarów. Dzienniki przewidują, że w 
związku ze zniesieniem prohibicji 40.000 bezro- 
botnych znajdzie zatrudnienie. 

W Pittsburgu, z wybiciem północy 500.000 
skrzyń, wypełnionych butelkami, opuściło miej- 
scowe browary. 

W BIAŁYM DOMU. 

W Washingtonie powrót piwa uczczono 
symbolicznym obchodem. O północy, wówczas 
gdy niezmierzony tłum entuzjastów otaczał 
rezydencję prezydenta, wtoczył się do jego о- 
grodow wóz ładowny, ozdobiony wieńcami i 
konwojowany przez policję, a na wozie spoczy 
wały dwie wielkie beczki piwa. Transparent, 
ma wozie umieszczony, opiewał: 

— Dla Pana, Panie Prezydencie, pierwsze 
od lat piwo narodowe! 

W dziewiętnastu stanach, które zezwolity 
na spożycie piwa, tysiące wozów i aut rozwo- 
ziło w ciągu pierwszej nocy po wszystkich dro- 
gach swój cenny ładunek z upragneniem wy- 
czekiwany. W Fiładelfji tłumy ludzi, pomimo 
deszczu i gradu, śpieszyło do lokali i zakładów, 
sprzedających piwo, gdzie spędzono całą noc, 
do świtu, na piciu i weselu. 

STANOWISKO „SUCHYCH* 
Wówczas gdy „mokrzy”* szaleli cafą noc, 

zwolennicy prohibicji patrzyli na ich zachowa- 
nie się z pogardą. Nie omieszkali dać jej wy- 
raz w swoich dziennikach. 

— Kiedyś histerja picia przeminie, pisali, 
zbudzi się wielki narod amerykański! L 

Tydzień obrony p 

MW WIRZE STOLICY 
GDYBY PAN DZIŚ WYGRAŁ MILJON?? 

Z tem aktualnem pytaniem poszedłemi do 

jednego ministerstwa i rozpocząłem ankietę od 

wožnego: 

— No to coby pan zrobił? 

— Wziąłbym tę tacę pełną szklanek = he1- 

batą, wszedłbym na główną salę zawołał: 

„— 90 zł. pensji miesięcznej, każdy roz- 

kazuje, każdemu dogódź, a nikt nawet 20 gr. 

nigdy nie da; a macie, niech was tu wszystkich 

zaraza wydusi!'* — i buch tacą o posadzkę... 

Potem chybabym wyjechał gdzie, do Kaczegu 

Dołu, czy nawet do Otwocka.. 

Maszynistka bez namysłu odparia: 

— Pokazałabym figę referentom, którzy dy- 

ktują mi jakieś bzdury, mylą się, każą przepi- 

sywač na nowo, zrzędzą przed innymi: 

„— Ta panna Janka jest do niczego, do 

baletu jej — nie do biura”, co to za wstrętne 

cymbaly! Wyjechalabym.... do Naleczowa, albo 

lepiej do Krynicy... 

Referent uśmiechnął się lubieżnie: 

— Miljon, tak to byłoby piękne! Zaraz 

wlazłbym bez meldowania do gabinetu nacze!- 

nika wydziału, walnąłbym pięścią w stół i za- 

wołał:— „ślęcz sobie sam partaczu, niszcz Po!- 

kę i społeczeństwo, obrzydzaj wszystkim ży- 

cie ciasną drobiazgowością, zamęczaj podwład- 

nych... Tegoż dnia kupiłbym sobie motocykl i 

kajda po wszystkich szosach... 

Naczelnik wydziału przestał dłubać palcem 

i. wycedzit: 

— Och, otworzyłbym okno, cisnął te wszyst 

kie głupie paprasy na ulicę; do dyrektora <le- 

partamentu powiedziałbym: „dowidzenia 

stary, urządzaj dalej swoje konferencje i pręd- 

ko wyjechałbym — do Rzymu na Wiełkanoc, do 

Monte Carlo na ruletkę... 

  

Miłośnik czynu vel pan dyrektor, vel pan 

pseudo minister oświadczył: 

— Chwili bym tu dłużej nie siedział, mini- 
strowi prosto z mostu krzyknąłbym: „7 lat je- 

stem dyrektorem, wszystko ja robię, ja haruję, 

ja myślę, a recepcje, honory, ordery, zaszczyty 

— to dla pana, choć pan nic nie rozumiesz i 

tylko przeszkadzasz mi w pracy nieżyciowemi 

rozporządzeniami, ja kupuję Paccarda i wyjeż- 

dżam do Honolulu... 
Minister był na bankiecie więc nie wiem: 

coby zrobił z miljonem. Ale co za proza, co za 

jednostajność marzeń! 
A co jabym zrobił wygrawszy dziś miłjon? 

Q00, wiem dobrze co! Pojechałbym specjalnie 

do Wilna, by wpaść do redakcji, wrzasnąć re- 

daktorowi: — „dość mam tego pisania banialu- 

ków z tem, że wszystkie co lepsze idą do ko- 

sza nie do numeru! Dość! Jadę na Sumatrę, do 
Benaresu... Karol. 

Uu i] 

Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 706 

TYS. grozi wynarodowienie w szkole 

obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 
na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 

yrody 
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W ramach Tygodnia Ochrony przyrody odbyo się w gimnazjum Szachtmajerowej w War- 
szawie (na Ochocie) sadzenie drzewek, przyudziale obu córeczek Pana Marszałka Józefa 

POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. Piłsudskiego. Na zdjęciu naszem widzimy Wandzię Piłsudską, przysypującą ziemią Świeżo 
zasadzone drzewko. 

  

Nasi wierni 
Pan Pułkownik Stefan Błocki zrobił 

bardzo miły prezent wszystkim miłośni- 
kom.psów, — tych najwierniejszych przy 
jaciół człowieka. Jego książka p.t. „Nasze 
psy — vademecum miłośnika psa* jest 
niemal rewelacją, bo, jak to się zwykle 
mówi, — „wypełnia dotkliwą lukę", może 
mieć za godło „ne varietur“ i tp, sto- 

wem, jest w języku polskim  pierwszem 
gruntownem a zarazem popularnie ujętem 
dziełem o psie.*) ' 

Doskonały znawca i miłośnik psa, 
autor, świetnie się orjentujący w postę- 
pach kynologji zagranicą, w książce swo 
jej zawarł właściwie wszystko, co nale- 
ży wiedzieć o psach, aby móc dobrze się 
orjentowač w ich roli i wartości, oraz 
umieć należycie wyzyskać ich zdolności. 

Książka składa się z trzech części. W 
pierwszej podaje autor historję i pocho- 
dzenie psa, zarysowuje rozwój ruchu ho- 
dowlanego, oraz daje szczegółowe wska- 
zówki, dotyczące wyboru rasy, wychowa- 
nia i tresury psa. W części drugiej znaj- 
dujemy szczegółowe omówienie ras psów. 
Wreszcie w trzeciej — omówione są cho- 
roby psa i ich leczenie, oraz na zakoń- 
czenie podany przekład jednej z angiel- 
skich nowelek o psie, jako ciekawy do- 

  

Stefan Błocki, Podpułkownik. „Nasze psy” 

-— Vademecum miłośnika psa. (130  rysuv- 

ków). Wilno, 1933, str. 237. Cena zł. 10. 

przyjaciele 
wód szczególnego zainteresowania i u- 
czucia, z jakiem się odnoszą Anglicy da 
swych czworonożnych przyjaciół. 

Książka jest bardzo bogato ilustrowa- 
na i starannie wydana. 

Dzieło p. pułk. Błockiego należy przy- 
witać z podwójnem uznaniem. Zasługuje 
na to tak ze względu na gruntowne opra- 
cowanie i stworzenie naprawdę dosko- 
nałego vademecum, bez którego już się 
nie obejdzie żaden poważniejszy i st:- 
mienniejszy miłośnik psa, jak i wskutek 
tego, że może się przyczynić do unormo- 
wania dość chaotycznych u nas stosur- 
ków w dziedzinie hodowli psów. 

Stosunek nasz do psa i dotychczas 
jest bardzo nierówny i niekonsekwentny. 
Opieką i sympatją oddawna cieszyły się 
tyłko psy myśliwskie, — pozatem ze spe 
cjalnych przywilejów korzystały psy — 
zabawki, pupile nudzących się pań. Re- 

szta — to były „kundle*, posiadające 
niemało zalet, ale nikogo zanadto nie in- 
teresujące. ; 

Dopiero po wojnie zaczął się zmie- 
niać nasz stosunek po psa i rozbudziło 
się poważniejsze zainteresowanie nii. 
Dlaczego właśnie po wojnie? Chyba dla- 
tego przedewszystkiem, że pies odegrał 
w wojnie światowej nie małą rolę, jako 
wywiadowca, pomocnik sanitarjuszy lub 
niezastąpiony stróż bydła i owiec. 

W wielu armjach europejskich, tresu- 

rapsa wojskowego jest postawiona bardzo 
wysoko, to też usługi, oddawane przez 
psy wojsku, są nieraz wyjątkowo znacz- 
ne. Zresztą pies — żołnierz był dobrze 
znany Persom i Rzymianom, ai w ep>- 
pei Napoleońskiej zostawiły po sobie 
wspomnienia „Minetta* i pudel „Mout 
stache*, wymieniane w rozkazach ро- 
chwalnych za bohaterstwo pod Marengo 
i pod Austerlitz. Inny pies  „Patte 
Blanche“ uratował w Hiszpanji sztandar 
pułkowy i sprowadził pomoc ciężko ran 
nemu chorążemu. Po wojnie światowei 
Francja uczciłą zasługi psa — bohatera, 
wystawiając mu pomnik. 

Wojna więc przyczyniła się do zwró- 
cenia większej uwagi na psa, — ściślej. 
na psa rasowego, jako najbardziej inte 
ligentnego. Wojna też, a tembardziej 
okres okupacji niemieckiej, zmienił i 
nasz stosunek do psa. Niemcy tępili bez 
litości psy nie-rasowe (mniejsza, z jakich 
pobudek i w jakim celu!), natomiast ho- 
dowali psy rasowe i pozostawili nan: 
na pamiątkę popularną obecnie u nas ra- 
sę t. zw. wilków, czyli owczarków nie- 
mieckich. 

W ostatnich dopiero latach polscy 
miłośnicy psa zaczęli się organizować i 
tworzyć stowarzyszenia na wzór od- 
dawna istniejących zagranicą klubów mi- 
łośników i hodowców poszczególnych 
ras psa; — od zeszłego wreszcie roku za- 
czął w Warszawie wychodzić miesięcz- 
nik „Mój pies*, czasopismo, poświęcone 
życiu psa. 

Jednocześnie zaczęło się prawidłowe 
szkolenie psa wojskowego, policyjnego, 

psa, przygotowanego do służby w K.O.P. 
oraz psa — przewodnika  ociemniałych. 

Coraz bardziej rozpowszechnia się w 
społeczeństwie świadomość bezużyteczi:0 
ści i nawet szkodliwości kundla i wiel- 
kiej pożyteczności i wartości. psa rasowe- 

SĘ е 
Świadomość ta, niestety, jeszcze nie 

dotarła do władz samorządowych, a 
szczególnie do magistratów, na które pod 
tym względem słusznie się narzeka. 

W ostatnim numerze „Mego psa'* znaj 
dujemy takie słowa: 

„Dotychczasowa rola czynników sa- 
morządowych, a szczególnie magistrató', 
jeżeli chodzi o stosunek do hodowli psa 
rasowego, jest gorzej, niż obojętna, bo 
nieprzemyślana i nosi charakter pewnej 
złośliwości, połączonej z ignorancją, tak, 
iż wszystkie zarządzenia dotychczasowe. 
jako utrudniające hodowlę, oraz krępują- 
ce inicjatywę amatorów, mogą być jedy- 
nie traktowane z pewną pobłażliwością, 
ale jednak kwalifikują się do kategorii 
czynów wysoce niepatrjotycznych i anty 
społecznych. Wszak dorośliśmy już chy- 
ba do tego stadjum świadomości, że dia 
nikogo nie jest tajemnicą, iż hodowia 
psów rasowych narówni z innemi zwierzę 
tami domowemi jest bogactwem narodo- 
wem'. 

Rzeczywiście, hodowla psa rasowe- 
go nie znajduje ani należytej opieki, ani 
nawet zrozumienia ze strony wielu magi- 
stratów. Istną plagą właścicieli raso- 
wych spów są miejscy rakarze polujący na 
rasowe psy w celu uzyskania okupu, lub 
sprzedaży złapanego psa. Dadużycia ra- 

karzy są dobrze znane wszystkim, walka 
z nimi jest, zresztą, trudna, bo jedynen: 
wyjściem byłoby wydzierżawienie rakar-- 
ni Tow. Opieki nad Zwierzętami, a nie 
jak dotychczas — sprytnym amatorom ła- 
twego zarobku. 

Narzekania na magistraty nie są je- 
dnak rozwiązaniem kwestji. Niedobrze 
się dzieje i wśród organizacyj, które, 
zdawałobyby się, roztaczają opiekę nad 
rasowym psem. Nieraz całkiem nieprzy- 
gotowani amatorzy, występujący może w 
dobrej wierze, tupetem swoim wprowa- 
dzają w błąd ludzi, szukających wskaz:- 
wek i fachowej porady. Odnosi się to 
przedewszystkiem do rozmaitych orgai- 
zatorów wystaw i pokazów psów, z kió-/ 
rych tak słusznie pokpiwa pułk. Błocki. 
Panowie ci, urządzając, dajmy na to, wy- 
stawę drobiu czy królików, przyjmują jc- 
dnocześnie i psy, kwalifikują je „na 
oko*, a nawet rozdają nagrody, — zwy- 
kle w sposób nieco nieoczekiwany. 

To wywołuje zamęt w pojęciach wia 
ścicieli psów rasowych, albo się przy- 
czynia do lekceważenia wszelkich auto- 
rytetów. Rozdziały książki pułk. Błockie- 
go, traktujące o wystawach i pokazach, 

zainteresują każdego właściciela psa i 
niejednego powstrzymają od nierozważne 
go kroku. SŁ 

Zainteresowanie się psem rasowym 
przyczyniło się do powstania w Polsce kii 

ku kiubów hodowlanych. Tak w Warsza- 
wie istnieją: Towarzystwo hodowli psów 
myśliwskich, oddział English Setter Klu 
bu, oraz Polski Związek Hodowców 
psów rasowych. 

Może książka wileńskiego znawcy i 
miłośnika psa przyczyni się do zorgani- 
zowania odpowiedniego klubu, który mógł 
by narazie być powiedzmy, sekcją Tow. 
Opieki nad zwierzętami, i który miaiby 
za zadanie roztoczenie fachowej opieki 
nad hodowlą rasowych psów oraz orga- 
nizowanie pokazów tych psów w celu spo 
pularyzowania hodowli. 

Sprawa ta nie jest tak bagatelna, jak 
mogłaby się wydać na pierwszy rzut oxa. 
Każdy, kto uważnie przeczyta książkę 
pułk. Błockiego, przekona się o tem ła- 
two. 

To też wskazując na tę książkę, jako 
na niezastąpiony przewodnik dla każdego 
miłośnika psa, uwagi swe zakończymy 
wyrażeniem szczerego życzenia, aby Wii- 
no potrafiło' należycie wyzyskać wielkie 
zamiłowanie do spraw hodowli psów ra- 
sowych i gruntowną wiedzę autora „Na- 
szych psów* i pod jego kierunkiem 
stworzyło odpowiednią organizację. 

A może, zamiast tych życzeń, lepiej 
będzie wprost zwrócić się do Pana Puł- 
kownika St. Błockiego, z prośbą, aby z-- 
chciał łaskawie zwrócić uwagę na niesko- 
ordynowany wysiłek wileńskich miłośni- 
ków rasowych psów i przyczynić się do 
nadania mu planowego kierunku? 

Miłośnicy psów mają głos! 

W. Charkiewicz. 

   



Czołowa wileńska spół- 
dzielnia 

M niedzielę 9 bm. odbyło się, jak już 
zapowiadaliśmy, w gmachu Państw. Śred- 
niej Szkoły technicznej im. Marszałka Pił- 
sudskiego, walne doroczne zebranie człon- 
ków Chrześcijańskiego Banku Spółdzie! - 
<zego na Antokolu (siedziba przy ul. Zam 
kowej 18). 

Instytucja ta powstała ze społecznej i- 
nicjatywy grona Antokolan latem roku 
1924, aby ze skromnego funduszu 375 
złotych, złożonych doraźnie przez inicja- 
torów dojść dzisiaj do wspaniałych wy- 
ników na polu swej działalności i stać 
się pierwszą spółdzielnią kredytową na 
ierenie iZem Północno-Wschodnich. 

Od pierwszego roku swego istnienia, 
coraz bardziej w Wilnie popularny Bank 
Antokolski wykazuje stały rozwój, stałe 
rozrastanie na wszystkich odcinkach 
czynności, które wykonuje. 

Bank Antokolski w obecnem swem 
stadjum, to już nie jakaś maleńka pła- 
cówka społeczno - spółdzielcza, to duża 
i solidna, na najzdrowszych i najtrwał- 
szych podstawach oparta instytucja go- 
spodarcza o dużym zasięgu klijenteli, za- 
spakajająca w znacznymi stopniu wszech 
stanowe potrzeby finansowe Wilna. 

wWyjmijmy ze złożonych na niedzici- 
nem zebraniu sprawozdań władz Banku 
garść cyir, aktualnych na dzień i stycz- 
nia br. Oto one: 

Kapitały własne 
wkłady 367 tys. zł., 
619 tys. złotych. 

Czysty zysk do podziału za rok 19232 
11.588 złotych. 

Liczba członków spółdzielni 1024. 
Cyfry te w porównaniu z rokiem u- 

biegłym oznaczają 'wzrost średnio o 30 
procent. 

Pierwszy kwartał roku bieżącego 
(1933) przynosi dalszy rozrost instytucji 

Aż wierzyć się nie chce, żeby w tych 
ciężkich, depresyjnych czasach dzisiej- 
szych, mogła istnieć placówka tak świei- 
nie prosperująca. 

Skąd się możliwość tego stanu rzeczy 
bierze? Otóż bierze się ona stąd, że Bank 
Amtokolski opiera swą działalność na 
mocnych, granitowych podstawach, że 
władze jego i członkowie wykazują da- 
łeko xiące zrozumienie swych wobec in- 
stytucji obowiązków, że istnieje wzajeni-- 
ne zaufanie i poczucie współodpowie- 
dzialności. 

Władze Banku (Rada Nadz. i Zarząc ; 
nie omijają żadnej okazji do przejawia- 
nia inicjatywy iw kierunku stworzenia 
członkom  dogodności, wynikających z 
uczestnictwa w spółdzielni. 

Dwa lata temu wprowadzono ubez- 
pieczenie zbiorowe na życie członków 
w P. K. O., w roku zeszłym stworzono 
kasę pogrzebową. 

W związku z nią właśnie w roku 
1932 Bank wypłacił rodzinom po zmar- 
łych w tym czasie 8 członkach zapoinog: 
w wysokości około 2 tysięcy zołtych w 
każdym indywidualnym wypadku. 

Od 3 lat Bank kończy roczne okresy 
zyskami, umożliwia mu to wypłacanie 
członkom dywidend na udziały. 

Dywidenda ta w r. 1930 wynosiła 8 
proceńt, w 1931 r. 6 procent, w r. 1932 
8 procent. 

Na zebraniu niedzielnem Rada i Za- 
rząd Banku wystąpiły z nową inicjatywą 
posiadającą szersze walory społeczne: z 
zysków zeszłorocznych wydzielono mia- 
nowicie kwotę zarazie 1000 złotych, za- 
początkowując nim nisko-procentową (6 
w stosunku rocznym), 
dla przekupni wileńskich. 

łnicjatywa w dobie bezrobocia i pizy 
rozwoju środków finansowych, co zdaje 

się być zapewnieniem, przynieść może 
odciążenie społecznej i państwowej ak- 
cji wałki z bezrobociem i na tem polega 
jej szersze znaczenie społeczne. 

Całość wrażeń z odbytego w ub. nic- 
dzielę Walnego Zebrania Członków Chr:e 
ścijańskiego Banku Spółdz. na Antokoiu 
sprowadzić się da do stwierdzenia, że 
nawet w najcięższych warunkach, najnie 
pomyślniejszej konjunktury ogólnej, soli 
dnie i fachowo prowadzone, na zdrowych 
zasadach oparte instytucje kredytowe 
mogą prosperować i rozwijać się, zdoby- 
wając sobie zaufanie klijenteli i nietylko 

tej klijenteli biorącej, ale i składającej. 
Tem zaufaniem Bank Antokolski roz- 

Porządza i to zdaje się mu wróżyć naj- 
zą przyszłość. 

Us SI IKI 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 
z dnia 10 kwietnia 1933 r. 

(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 
ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 
Pszenica zbierana (cena orj.) 32—33. Ten- 

śdencja mocna. 
Żyto zbierane (cena orj.) 19,50 — 25— 

Tendencja mocna. 
| Owies zbierany (cena orj.) 14— Tenden- 

tja mocna. 
-. Mąka pszenna 0000 A. luks. (cena tranzax ) 
36,625—36,875. Tendencja mocniejsza. 

Mąka żytnia do 55 proc. (cena trazak.) 
32.— Tendencja mocniejsza. 
__ Mąka żytnia do 65 proc. 
21.— Tendencja mocniejsza. 
а Mąka sitkowa (cena tranzak.) 23 Ten- 
Encja mocniejsza: 

aka razowa (cena tranzak.) 22—— 
ręby żytnie (cena tranzak.) 9.50 

Sia perłowa (pęcak) 28— | 
Mię Iniane 90 proc. (cena orj. 38—39. 

EN bez zm; р 
zmian. 

165 tys. złotych, 
udzielone kredyty 

   

(cena traznak.) 

  

akcję kredytową” 

  

Zajście przy ul. 
WILNO. donosi: Dnia 10 bm. w go- 

dzinach przedpuiudniowych w mieszkaniu tech 
nika budowlanego Kons. Szugajły przy ul. Dą- 
browskiego 5 bawił inż. Witold Maksymowicz, 
zam. przy ul. Piekiełko 5, celem zaałtwienia ©- 
statecznych rozrachunków, odnoszących do 
prowadzonych przez inż. Maksymowicza robót 
przy budowie sierocińca na Antokołu, W cza- 
sie tych robot Szugajło był zastępcą inżyniera. 

BAŁA br RT IST 

  

OROYIRRESTA 
į WTOREK 

Tais 11 Wschód siończ g. 4,34 

a | Zachód słońca g. 6,07 
Juljusza 

DROGA OW 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B, W WILNIE 

z dnia 10 kwietnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura średnia 

Temperatura najwyż: + 8. 

"Temperatura najnižsza: —3. 

Opad w mm.: šlad. 

Wiatr: północny. 

'Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-z 

na dzień dzisiejszy: 
Stopniowy wzrost zachmurzenia aż 

deszczów. Ciepłej. Słabe wiatry południowe. 

4.   

  

do 

ŽALOBNA 

— Nabożeństwo Żałobne. Sekcja Samary- 
tańska Kat. Zw. Polek zawiadamia, że we wto- 
rek 11 b.m. w kościele wszystkich Świętych 01- 
będzie się o godz. 8 nabożeństwo żałobne za 
zmarłych bezdomnych, których zwłoki poclio- 
wane zostana w Wielką Środę 12 b.m. o godz. 
8 na cmentarzu Nowa Rossa przez prosektor- 
jum USB. 

: MIEJSKA 

— LIKWIDACJA iPOŻYCZKI ANGIEL- 
SKTEJ. W dniu 12 b. m. połzybywa do 
Wilna  prizedstawiiciel mtlnisterstwa skiar- 
bu weelu: cmówiienfla z AL Spra- 
wyj dalszej spłaty pożyczki angielskiej. 
я Pewne komplikacje ze zlikwiidowaniem 

tego długu wytiwonzyły się ostatnio, Wo 
+ ulkazamia Się ma: mymikiu londyńskim 

nowych iobligacyj tej pożyczki, które jak 
wpływa z umowy nie sposób  hiononowač 
jako objęte rejestracją. 

Rozmowy: przeprowadzone ina miejscu 
bezwzględnie wyjaśnią  rwytttwomzoną sy- 
tuację. pań 

— POWRÓT DYR. GILATMANA. 
iPowwócił do (Wiilna mż. Gilatman kitóry. 
briał udział w zjeździe dyrektorów  elek- 
itrowni! komnumalinych w Toruniu. Omawia 
mio: aktiuallne  sprawiy :dotyjczące  elektiry- 
fikaeji miasta. 

— KONKURS NIA STANOWISKO KO- 
MENDANTA STRAŻY OGNIOWEJ. W 
dniiu 15 b. m. mastąpi ziamiknięcie mozpi- 
sanego iklonikursu ma Istianiowtilskio  kiomen- 
dalnita. Straży Ogniowej w Wilnie. Dotych- 
czas wpiłynelo pięć zgłoszeń. Decyzja ma- 
gistiraltiu zapadnie wi dtugtlej połowie 
ikiwietniia, biowiiem magistratoąwi chodzi — 
aby do 1 maja stłamowisko komendanta 
istraży  zorstiato obsadzone. 

— KOLONJE MIEJSKIE DLA DZIE- 
CI. Ongamiigowane w moktu bileż. przez 
magistrat kiolomje letnie obejmą około 
tysiąca dzieci. 

Pienwsze kolonje rozpoczną się 8 miaja 
i potrwają do 26 czerwcą, dmuga zaś 
od czenwica do 10 sierpnia, 
„600 dzieci będzie przebywało w Lieo- 

niszkach, 100 — w domach przy ul, Polnej 
i 225 — w Ikołonjach „Tazu”, 

SKARBOWA 
— Umarzanie podatków i kar. Niezależnie 

od uprawnień dla urzędów skarbowych do u- 
marzania zaległości podatkowych do 100 zł. 
(przemysłowy i dochodowy z okresu do 31-go 
grudnia 1931 roku), czasowe rozszerzenie kom 
petencji przyznano również Izbie Skarbowej. 

Uprawnienia te odnoszą się do umarzania 
zaległości podatku przemysłowego do 10 tys. 
z., majątkowego do 10 tys. zł., gruntowego do 
1.500 zł., od nieruchomości do tysiąca zł. i lo- 
kalowego do 500 zł. W tych samych granicach 
umarzane będą grzywny wymierzone przez wła dze skarbowe na podstawie przepisów o po- datku przemysłowym i dochodowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie ochotniczej straż - żarnej m. Wilna. W niedzielę, Sa 

się doroczne walne zebranie Ochotniczej Stra- 
ży pożarnej m. Wilna, na którem dokonano 
wyboru nowych władz na rok 1933 r. 

W zebraniu wziął udział starosta Grodzki 
p. Wacław Kowalski, inspektor miejskiej straży 
p. Rusek, oraz instruktor Wojewódzki p. Stry- 
gor. 

W wyniku wyborów na prezesa zarządu 
wybrano jednogłośnie p. starostę Kowalskiego, 
e wiceprezesą p. Zacharjasza Jutana, na człon 
Mies, P.p. kpt. Aleksandra Wojewódzkiego, yslawa Bojarowskiego, Zygmunta Nagrodz 

REKK ATRI SE DIT 

  

Nowa powieść Wandy Dobaczewskiej 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH ROZPOCZYNAMY NA ŁAMACH NASZEGO PISMA DRUK NAJNOWSZEJ POWIEŚCI WANDY DOBACZEWSKIE JPT. „ZWy. CIĘSTWO JÓZEFA ŻOŁĘDZIA:. — AKCJA POWIEŚCI ROZWIJA SIĘ NA NA- 

SZYCH ZIEMIACH w dobie OBECNEJ,NIEZAWODNIE NOWA POWIEŚĆ WI- LENSKIEĮ LITERATKI ZAINTERESUJE CZYTELNIKÓW. 

SŁO w O 

Dąbrowskiego 
W czasie rozmowy doszło do kłótni, a w 

pewnym momencie Szugajło dobył rewolweru, 
i cełując do inż. M., usiłował strzelić. 

Na szczęście rewolwer zaciął się i nie wy- 
palił. 

Inżynier M. rozbroił przeciwnika i wezwał 
policję. Szugajłę zatrzymano i poddano prze- 
słuchaniu. 

  

    

kiego, Piotra Klejnocha, Józela  Michalowskie- 
go, Z. Kaczorowską, W. Sidorczykową i He- 
lenę jankiewiczównę. 

Ponieważ narazie utworzony został tylko 
oddział zwierzyniecki ochotniczej straży poża:- 
nej, postanowiono rozpocząć przygotowywa- 
nia tego oddziału do akcji. Ćwiczenia odbywać 
się będą dwa razy tygodniowo o godz. 18 we 
wtorki i piątki na dziedzińcu miejskej straż; 
pożarnej przy ul. Dominikańskiej 2. Pierwsze 
ćwiczenie odbędzie się 11 b.m., następne zaś 
po świętach, w piątek 25 b.m. o godz. 18. 

Do czasu wyboru naczelnika straży, ćwi- 
czenia te odbywać się będą pod kierownictwen: 
instruktora Straży Pożarnych p. Strygora, pod 
stałą kontrolą p. komendanta straży miejskiej 
inspektora Ruska. 

Pozatem zebrani zdecydowali rozpocząć 
przyjmowanie dalszych zapisów nowych człon 
ków straży ochotniczej czynnych, jak i wspie- 
rających. Zapisy przyjmowane będą od godz. 
9 do 14 w lokału Zw. Inwalidów przy ul: Nie- 
mieckiej 4, a od godz. 18 do 20wlokalu miej- 
skiei straży pożarnej. 

Wreszcie uchwalono wezwać b. członków 
ochotniczej straży pożarnej do natychmiastowe- 
go zwrotu umundurowania i narzędzi straży 
wypożyczonych im przez poprzedni zarząd. Ża 
równo narzędzia, jak i umundurowanie nale- 
ży składać w miejskiej straży pożarnej przy ul. 
Dominikańskiej 2. 

RÓŻNE 
- Ostre kucie koni. Od kwietnia do listo- 

pada bowiązuje zakąz ostrego kucia koni. 
Gładkie jezdnie w mieście, jak również po- 

bliskie szosy ulegają szybkiemu niszczeniu 
przy stałem uderzaniu ostremi hacełami, więc 
zakaz jest całkiem zrozumiały. 

— ZJAZD OFICERÓW REZERWY. W 
dnitu 30 b. m. odbędzie się w Wilnie Zjazd 
oficerów! rezenwy ioknęgu wileńskiego. — 
Na gjazd przybyć mają delegaci imimych 
miast z terenu ziem wschodnich. 

— PIENIACTWO ENDECKO - BUN- 
DOWSKIE. Klasyczmym prizykktadem  pie- 
liactiwa potączonej endecji] ii Bundu na: te- 
remie mady miejskiej jest uchwała lwomi- 
sji fimamsowej: pnzy mozpałtrywamiiu pmeli- 
miinamza: budżetowego, domagająca! silę 
gkreśleniia: pozycji vo. włymagmodzeniu ma- 
czelnego lekarza szkół powszechnych. Jak 
wiadomo sprawa ita już killkalktrotmie była 
omawiana przeł: Riadę Miejską i uchiwały 
o skweśleniu tej pozycji mie uzyskały |. 
zatbwierdzenia Wiojewództłwa:  jałko władzy 
iniadzonczej Spółka  endecko-bundowiska — 
miie dała za wygwaną i odwołała się do Tiry- 
bunału  Admihnistracyljnego, który wosłate- 
cznie całą sprawę mw mozstirzygmąć, Za- 
mim więe wymok Trybunału nastąpi uch- 
wały o skmeśleniu są niczem więcej jak 
przejawem  klasyczniego pileniactwa. 

— MOŻLIWOŚĆ EKSPORTU  OBU- 
WAHA DO ANGLJI. Tzba Rzemieślnicza 0- 
inzymała od imponfterów. londyńskich pro- 
Pozycję wszczęcia pertraktacyj MW Spriaiwie 

ekisporitiu obuwia. wileńskiegio |do Amglji. — 
[Wizory, jakie obuwie majbandziej importe- 
rom odjpowiada będa wikrótlce madesłane. 

Gdyby projelkitowane już poprzednio -— 
pertraktacje z Sowlietami a obecnie z An- 
glikami doprowadziły: do zawarcia umów. 
przed mowozorganizowaną  spółdzielmią 
szewską powstałjyby duże możliwości ek- 
sportowi. 

— ŚWIĄTECZNY: POCIĄG DO WAR- 
SZAWY. W dhiiu 13 b. m. la ©0. 21 m. 45 
odejdzie z Wilna do Warszawy specjal 
pociąg świąjteczniy. д 

Podobny pociąg odejdzie w dniu 14 b. m. 
e godz, 23 m. 40 z Watszawiy: do IWiilinia. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance, Premjera 

„Lekarza bezdomnego“ — dziš, we wtorek ;1 
kwietnia o godz. 8 wiecz. sztuka A. Słonim- 
skiego. Galerję przepysznych typów stworza: 
Grolicki, Daczyūski, Neubelt, Bielecki, Szymai:- 
ski, Zielińska, Biernacka, Skolimowski, Martyka i Dejunowicz. — Režyserja Daczyńskiego —- dekoracje Makojnika. 

— We środę o godz. 4 
rek". We środę 12 kwietnia 
prześliczna bajka dla dzieci 
rek. 

‚ — Od šrody wieczorem począwszy (Wiel- 
ki czwartek, wielki piątek i wielka sobota), 
Leatr nieczynny. — Program świąteczny zosta- 
nie podany wkrótce. 

— Teatr na Pohulance wydaje nowe ligity- 
macje zniżkowe, oraz przedłuża ważność sta- 
rych. Administracja Teatru na Pohulance wy- 
daje nowe legitymacje zniżkowe w godzinac!: 
ой 11 do 2 po pol. 

Rownoczešnie zawiadamia się, że ważność dotychczas wydanych legitymacyj zniżkowych do teatru na Pohulance, zostaje przedłużona aż do czasu przeniesienia przedstawień z Pohuian- ki do Teatru w ogrodzie Bernardyńskim. 
.  — Teatr muzyczny „Lutnia. Od dnia dzi- siejszego do soboty włącznie przedstawienia w Teatrze muzycznym „Lutnia* — zawieszone. 

3 Ww niedzielę 16 b.m. po cenach zniżonych 
wielka rewja „Pociąg wiosenny". W poniedzia- 
iek 17 b.m. z udziałem J. Kulczyckiej dwa przed 
stawienia, po południu „Lady Chic“, wieczo- 
rem „Fijołek z Montmartre“, 'we wtorek 18 b. 
m. „Carewicz* z występem J. Kulczyckiej. Ce 
ny znižone, 

Bilety już są do nabycia w kasie teatralnej 
„Lutnia”, ; 

„Czerwony kaptu- 

o godz. 4 po poł. 
„Czerwony kaptu- 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Św. Franciszek w Assyżu 
HELIOS — Ojeowie i dzieci 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 

Romans Biarritz 

, a Noego, 
ŚWIATOWID — Ben-Hur. 

   

GŁÓD I REKLAMA 
Niumem 23-ci, ma drugiem piętrze w ho- 

telu Szlachedkim, inaczej zwanym „Nob- 

łesse'. Noblesse oblige: hotel przytu- 

lit pana Tgmacego Gonbacza. Dał mu bez- 
płaliny pokój, aby mógł leżeć spokojnie i 
głodowiać. : 

Nie jest to właściwie pokój. Maleńka 
ciupka, gdzie mieści się zaledwie łóżko, 
malowane юа miebieslko, stolik, salkramen- 
tallma: polsko - hatelowa mumywałka i owa 
tabliczka ma ścianie, tabliczka tak cha- 
rakitemystyczna! dla poziomu naszej krllttu- 

ry: 

— Pluć tylko do spłłuwaczki! — /Pliwto- 
cina jest mczsadnilkiem griuźliiey ! ; 

Ciupka pełma dymu papierosów. Aż 
czarno. Na: łóżku leży p. Ignacy Garbacz. 
Przy mim siedzi! pontjer hotelowy. Zapaw- 
me mw moli pielęgniarki. 

P. Garbacz głoduje od soboty, Sobo- 
prawnie urzędnik sądowy z lwieńca, leży 
pod czerwoną kołdrą, ujętą w: t. zw. koper- 

tę.  Czewony kwadrat kołdry, katwawi się 
ma śmodku łóżka. 

Zredłukowany urzędjik, 0 rudarwym 
zamoście niegolcnym od paru dni i o buj- 

miej blond czuprymie jest mizerny, wy 
mędzmiały. Mówi głosem pnzerywanym i 
tliumiiomjym, ale mówi dużo, płymnie, ze 
swiadą. Treścią przemówiień są jego Ikło- 
połty, zmartwienia, mieszczęścia. O ezem- 
że każdy człowiek majłałtwiej mówi? O 
swoich kłopolttach. 

P. Garbacz Głoduje od: soboty. Sobo- 
tła, miedziela, poniedziałek, wbomek... Oawjar- 
ty dzień. Pierwszego dmiia pił wodę. Ро- 
tem prizestłał. Temaz mnu się pić mie chce. 
Nie czuje również łaknienia. Tylko pa- 
pierios, 

— Trzy dni pam mie je? Jiak długo 
mie będzie pam jadł jeszcze? 

P. Garbacz nie spodziewał się wildocz- 
nie lialkiego pytamiia. Zawahał się. 

— Nie myślałem lo tem — mówi popro- 

  

stu. 
— A jeżeli pam omdleje po killku dniach ? 
—Może mniie wezmą do szpitala. Są- 

dzę jedmak, że mie zajdzie potrzeba. 
— Dlaczego ? 
— Zajęli się mną dobrzy lmdzie. Mam 

maidzieję, że jutro — pojutrze moja syrtu- 
acja twytjaśni się, 

— Więc (io tylko demonstracja, [ta рай- 
ska głodówika? "Chce pam przyśpieszyć w 
ten sposób idecyzje w gxej sprawie? 

— Rozumiem — mówi z głębokiem 
przekonaniem giodomėr — že demionistra- 
cja. tego rodzaju mie jest czynem obyrwia- 
telskim. „Ale eo miałem począć, zmalazł- 
szy się na bmuku bez gmosza? 

Istotnie:  dziwacznia kolizja: sumienie 
obywatelskie w walce z głodem. Ciekaw 
jednalk jestem, (jak dllujgto itrwałaby gło- 
dówika, p. Gatbacza, gdyby nie miał pew- 

mości, że jutro — pojutmwze masttąpi: pomy- 
Ślna decyzja w jego  spreriie? Gdyby 
wspaniałomiyślniy hotel Noblesse mie ofia- 
mował mu pokoju?  Jesti to miprawidzie 
ciupika, alle zawsze dach mad głową... Gidy- 
by nie pontjer, iktiėny: pelmi fumikeje pie- 
Tęgnianik'ii? 

‚ P. Garbacz miewątfpliiwie dopniie @- 
dówiką celu: spratwę mozpaftrizą  przychył-. 

mie, Trudno bowiem: dopuścić, by urzędnicy 
państwowi, acz - zredukowami, giłnięli 

ij głodową. Byłby to skandal į 
jańba. 

Co się zaś tyczy hottefiu "Szlachecki: pewtnien oni edi dnilai daisiejstzego paai 

zredukowanym urzędnifciem m: dzisiejszych czasach — to wielka zasługa, godna uz- nania: ż reklamy: 
XANTIA 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— SZOPENFELDZIARZ.— Sztuk 6 wartości zł. 25,50 skradziono ze Kn Race, skiego (Wielka 30). Sprawców kradzieży Rau- bo Adolfa (Koweńska 4) i Kirkiewicza Antol 

niego (Sokoła 14) zatrzymano ze skradzionem 
płótnem. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Na cmenta- rzu Rossa Mackiewiczowa Helena (Uniwersy- 
tecka 4), lat 25, z zawodu służąca, w celu ро- zbawienia się życia wypiła esencji octowej. -- Pogotowie odwiozło desperatkę w stanie nieza- grażającym życiu do szpitala Sawicz. Przyczy- ną usiłowanego sa:nobójstwa były nieporozu- 
śnienia rodzinne, 

— Podrzutek. Na ul. Popławskiej koło do- mu Nr. 30 znaleziono jednomiesięcznego pod- rzutka płci męskiej. Umieszczono go w przy- tułku Dzieciątka Jezus. 
„— Zatrucie. Na ul. Cerkiewnej znaleziono 

kobietę, której tożsamości nie zdołano narazie 
ustalić, z objawami silnego zatrucia alkoholen.. 
W stanie ciężkim odwieziono ią do szpitala Sa- 
wicz. 

ŚWIĘCIANY 
.7- WYBUCH ZAPALNIKA. Kołosow Sa- 

welij, mieszkoniec Świra, manipulując zapalni- 

gd prak ły a wo, di y mu i. Kołosow po- zostaje na leczeniu w domu. OE 
(7 AR. We wsi Janiancy gm. daugie- 

liskiej spalił się, wskutek wadliwej budowy ko. 
mina „Om mieszkalny Pieczulewiczoweį Roza- 
Li. Pastwą ognia pau. również spichrz z narzę- 
dziami rolniczemi. Ogółne straty 3500 zł. 

POSTAWY. 
— TOŻSAMOŚĆ TOPIELCA. Ustalono już 

tożsamość topielca, wydobytego w dniu 3 br. 
z rzeki Miadziołki, Jest to Šzakun Jan, mieszka- 
niec wsi Litwinki gm. i pow. postawskiego, 'at 
67. Oględzny zwłok i przeprowadzone wywia- 
dy stwierdzają, że Szakun popełnił samobójstwo 

      

Wszystkim, którzy w ostatnich chwilach życia córki naszej 

- MARJI WIŠNIEWSKIEJ 
podczas jej krótkiej a tak smutnej choroby brali czynny udział w ratowa- 
niu i niesieniu Jej pomocy, a także Tym, którzy dali wzruszający dowod 
przywiązania do naszej drogiej Zmarłej „odwiedzając Ją, a także ni 
nam, zrozpaczonym tyle gorącego współczucia j serdecznego żalu, wsz) 
kim, którzy brali udział w odprowadzeniu jej zwłok na miejsce spoczyn- 
ku, a w szczególności Panu Profesorowi Orłowskiemu, p. dr. Helenie 
Cynkutisównie za rzadki dowód przywiązania i współczucia, a także p. dr. 
Suchorzewskiej z całego serca składa Bóg Zapłać RODZINA. 

B. P. Dr. med. GRZEGORZ GIECOW 
Zastępca Naczelnika Wileńsko - Nowogródzkiej lzby Lekarskiej, Przewod- 
niczący Kasy Wzajemnych Ubezpieczeń lzby, b. vice-Prezes Sądu Izby, 
vice-Prczes Obwodu Wileńskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego i b. 
vice-Prezes Wileńskiego 1owarzystwa Lekarskiego zmarł dnia 9 kwietnia 

1933 roku. 
W Zmarłym świat lekarski traci niestrudzonego pracownika na niwie 500- 

łeczno-lekarskiej. 
Wiieńsko - Nowogródzka Izba Lekarska. 
waeńskie Towarzystwo Lekarskie. 

Obwód Wileński Związku Lekarzy Państwa 

Cześć Jego pamięci. 

Polskiego, 

Odczyt p. Jeleńskiej 
W poniedziaek dnia 10 bm. w małej sali 

miejskiej przy ul. Końskiej wygłosiła p. Jeleń- 
ska odczyt p. t.: „Tajemnice szatana”. 

-..Na odległych północnych polach — za- 
czyna swój odczyt prelegentka -— na bezpłod- 
nych tundrach rozciąga się mroczne królestwo 
ducha ciemności. 

Ze szczytu góry wysokiej patrzy władca 
nocy na leżącą w dole ziemię, o której zdoby- 
cie walczy stale, walczy bezowocnie. 

Wśród aniołów najpotężniejszy był Lucy- 
fer, ten, któremu Bóg światło nieść rozkazat. 
Ale w pychę niezmierną się wzbił Lucyfer i za 
nią strącony został z wiecznem przekleństweni 

Strącony i przeklęty otoczył się nienawiš- 
cią, która przeciwstawia się Mitości Boskiej.-— 
Nienawiścią tą pała ku wszystkiemu, nawet k.! 
sobie. Tem większą, że miłość zawsze triuni- 
fuje. 

Stał się Lucyfer - Szatan łowcą dusz ludz- 
kich. Nie dał mu Pan Bóg rządu dusz. Każdą 
musiał zdobyć, skusić, osaczyć i dopiero za 
zgodą człowieka (wolna wola), może mieć nad 
duszą jego władzę. 

Najpierw zbliżył się szatan do niewiasty, 
a przez nią do mężczyzny. Za poduszczenieni 
szatana ludzie szukają celu istnienia w sobie, 
nie w Bogu. Lecz nie zapanował duch zła nad 
Światem, bo ludzkość — aczkołwiek stale to- 
czona przez robaka - Szatana — opiera się za- 
kusom Lucyfera — gdyż czuwa nad nią O- 

ta walka, lecz czyn Mesjasza skruszyć się nie 
daje. Potęga Rzymu pogańskiego ustąpiła miej 
sca Kościołowi Katolickiemu, herezje, zamęt po 
jęć religijnych w dobie reformacji, niesnaski spo 
łeczne, ateizm, rewołucje, bolszewizm wszyst 
ko to walczy z Bogiem — ale miast zwycię- 
stwa sobie, chwałę Mu nową przynosi oraz 
moc jego umacnia. 

Świat drga 'w uścisku szatana, ucieczkę i 
otuchę mając jedynie w Bogu. Na nic są jed- 
nak najwymyślniejsze sposoby — nad duchem 
ciemności wisi przedwieczne przekleństwo, że 

zawsze musi być i będzie zwyciężony. 
Odczyt p. Jeleńskiej nie zgromadził zbyt 

licznego audytorjum. Żałować należy tego, gdyż 
dochód z odczytu przeznaczony był na doży- 
wianie najuboższych bezrobotnych — a z tego 

chociażby względu zasługiwał na poparcie. 

Tad. C. 

Z SĄDÓW 
PROCES O RZEKOMY NAPAD RABUNKOWY. 

Wczoraj na iawie oskarżonych w Sądzie 
Okręgowym w Wilnie zasiedli dwaj młodzi mie- 
szkańcy pobliskiej wsi Wienty Polskie: Kaz: 
mierz Koronkiewicz i Bolesław Lisowski, pod 

  

patrzność. zarzutem dokonania napadu rabunkowego. We - 
A gdy w Judei z Niewiasty narodziło się dług aktu oskarżenia mieli oni w dniu 11 listo- 

dzieciątko — do nowej walki stanął szatan. Pani ZOK Z DAE wa: : ” jącego z Wilna niejakiego St. Sieniucia, przy- 2 mocy Bożego wyroku nie dotknęło Narodzo- czem zagrabiony towar składał się z tytoniu i 
nego ani rzeź niewiniątek ani srogie prześlado- rozmaitych produktów spożywczych, przewo- 
wanie Rzymu. Bóg - Człowiek przyszedł na EK zaś był dla kooperatywy we wsi Wcro- 
świat, by go zbawić. a : RE 

Podpełzł szatan do Mesjasza, kusząc go ie ke ie dać: as 
Gdyby człowieka miał przed sobą — pycia przestępstwa nie przyznali się. Fakt znalezienia 
byłby go olśnił i pokonał. Ale Bóg krótkiem -— U nich podczas rewizji j ilošci papierosów 
precz — odtrącił kuszenie szatańskie. Nie zwal- sa zualezieniem ich na. drodze. : й > . . wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- czył Szatan Mesjasza „który stanął między nim wy, sąd obu oskarżonych od zarzutu dokonania 
a ludzkością. = napadu uniewinnił i 2 i 

Nie zdoławszy pokonać Go kuszeniem — 
dąży szatan do unicestwienia Syna Bożego. — 
Potęgę śmierci wzywa na pomoc. , 

Lecz swoją wlasną bronią i teraz pokonany 
został. Przez mękę i śmierć swoją stał się Bóg- 
Człowiek Odkupicielem ij Zbawicielem świata. 

Nienawiść szatańska srożyła się dokoła Me - 

sjasza umęczonego, ale potędze krzyża ulec 

musiała, bo Miłość w krzyżu nad Światem zapa 

nowała. Krzyż stał się obroną ludzi przed sza- 

tanem. Śmierć Mesjasza za winy i grzechy ludz- 

kości — to jest ogromna porażka szatana. 

Zło nie ustaje jednak w walce. Dąży do 

zdarcia z postaci Zbawiciela aureoli boskości, 

a tem samem zniszczeniem dzieła Jego. 

Od wieków chce szatan zapanować nad 

rodzajem ludzkim. Udoskonala metody, stosuje 

najwymyślniejsze metody, walczy z Dobrem, 
Miłością, Światłem i Wiarą — ciągle skazywa- 

ny na porażkę. Dwadzieścia wieków trwa już 

ży fakowego. Przewodniczył rozprawie wice- 
prezes Brzozowski, bronili zaś oskarżonych ad- 
wokaci: Jasiński i Frydman. 

SE OOBZERZEŁ 

Pochwała posterunko- 
wego 

„Polomia” jest pierwszorzędnym Ioka- 
lem oftwamtym do rana. Ale i w pienwiszo- 

ich uniknąć, dyrektor Kneblewski słusznie 
czyni, zamykając swój zakład o godz. 3 

wi mocy, Zamyka razem z gośćmi: mogą 
pomi używać ile chcą; natomiast r 
dostać się do „Polonii jesti już trudno. — 
"Trzeba dzwonić, pukać delikatnie, rzucać акаа L a 3 Р 

ostmożmości. Tylko witajemniczony wej- 
dzie nad manem do „Polionii*, 

Dwaj panowie: M, i K. (przemysłowiec 
i urzędnik) mie wiedzieli, że m mocy — о- 
bowiązuje pewien ceremonjał przy wej- 
ściu. Zaczęli poprostu walić w drzwi. 

— Raz, dwa, raz, dwa — bębnił jeden 
rytmicznie obydwoma pięściami. 

— Rat, raz — grzmocił dnugi rękoje- 
ścią laski. : 

Potem, ócii się jednomyślnie 
tyłem, zaczęli trykać obydwaj nw, klirtawii. 

— Panowie gwoli rozrywce? — zapytał 
ilech uprzejmie postiertunikowiy, który mad- 
szedł na hałas od! placu Orzeszkowej. 

— Głdzie tam, panie maczelniku — od- 
nzekł przemysłowiec: — więżki obowiązek 
zmusza. nas do tego. 3 

I znowu obcasem z całej mocy wi drzwi. 
— Jalkiż to obowiązek, jeśli rwiolnio 

wiedzieć ? 

— Oto los kontrolera magistirackiego — 
poimfommował iec i załtoczytw List do Redakcii 

Przesyłając w załączeniu komunikat tut. 

Szy się, znalazł się w) objęciach posterun- 
Ikowego: — miedošė, że nigdzie procentu 
na bezrobotnych nile płacą, jeszcze wipu-- Związku Rezerwistów niniejszem uprzejmie pro- 

simy o łaskawe zamieszczenie takowego w naj- 
bliższym numerze Ich poczytnego pisma. 

Wobec tego, że były członek tutejszego Ko 
a Kajetan Rożńowski w dalszym ciągu działa 
na szkodę organizacji, pisząc różne memorjaiy 
niezgodne z prawdą oraz podjudzając innych 
członków do gorszących wystąpień, niniejszem 
Zarząd Koła komunikuje: że Kajetan Rożnow- ski nie jest członkiem Koła Związku Rezerwi- 
stów w Podbrodziu, gdyż został uznany proto- 
kułem jednostronnym Sądu Honorowego z dnia 
3-X 32 r. za człowieka niehonorowego, oraz 
protokułem posiedzenia Zarządu z dnia 30-I 
1933 r. Nr. 18, został zawieszony w prawach członka, pismem zaś Zarządu Powiatowego Fe- 
deracji z dnia 3-1II 1933 r. Nr. 26 — 33, został 
wykreślony ostatecznie z listy członków, za po- 
stępowanie nie licujące z godnością członka. 

„Przytem zaznączamy, że żadnych długów 
zaciągniętych przez K. Rożnowskiego w imieniu 
tut, Koła, honorować nie będziemy, a to na pod- 
stawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 
22 maja 1932 r. Nr. 10. 

z nędzy. 

Z POGRANICZA 
— Konierencja graniczna. Na ocinku Ra- 

ków miała miejsce konferencja z władzami so- 
wieckiemi, poświęcona zatargom o charakterze i 
lokalnym. Wszystkie sprawy zostały załatwione 
pomyślnie. 

Na odcinkach Orany, Olkieniki i sąsiednich 
odbyły się graniczne rozmowy z Litwinami w sprawe projektowanego w dniu 19 bm. otwar- cia granicy dla rolników. 

.  — ARESZTOWANIE OSZUSTA. Z Woło- żyna piszą: W trakcie ucieczki do Sowietów, zatrzymano , Piotra Krzewickiego, który przy organizowaniu różnych spółek, zdołał oszukać 
kilka osob na 3 tysiące złotych. 

——=0-00= 

Ofiary 
M. Greczannikowa na obiady „dla dzieci 

bezrobotnych zł. 3. na remont Bazyliki zł. 2. 
M. S. dla nauczycielki weteranki (Stow. 

Naucz. Polsk.) zł. 20. 3 Niniejszy komunikat zostaje wydany na pod 
Anna Mineykowa zamiast powinszowań stawie uchwały zarządu z dnia 6 _ kwietnia 

świątecznych na biednych II Konferencji Pań 1933 r. Nr. 3. 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zł. 10. Zarząd Zw. Rezerwistów w Podbrodziu 

  

ścić kontnolera, mie cheą. 
— Moim obowiązkiem jest dopomóc 

ikontwolerom magistratu —ofianrował się 

_ — Zbawco! — zawołali obydwaj pano- 
wie, chwytając posterunkowego pod! węce. 
I ani zauważyli, jak znaleźli się w: komi- 
sarcjacie przy ml. Tałtamstiej, 

'Obudzilii się nazajutnz w polłudnie, świe- 
ży: i wypoczęci. Było im (trochę wstyd, że 
udawali kontrolerów. Dziękowani serdecz- 
miie postenunikowemu, który, w sposób ide- 
o. a, wykazujący, dużą  zmajomość 
psychollogji  pijadkiej ił ich od Kok idkiej (wybawił ich 

. — Bodaj się tacy postemmkowi na ka- 
miieniiu wodzili! — mówili! z mznaniem. 

ORIANA EAT SS ISIN BRONI 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOW? 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁOKNi©. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE!



  

Druga niedziela 
RUCH i PODGÓRZE ODDAJĄ (PUNKTY 

Już w pienwiszym (dniu rozgmywek ligo- 
wych zapcczątkowanych tydzień temu u- 
mysikamo «dwia miecodzienne wymiłkii, (które 
wywołały zrozumiałe poruszene w Świece 
sportowym. Coprawda nasze drużyny li- 
gowe mane są z tego, iż płatają figle, — 
pmzekmeślajjąc majstamanniej (wysnute ob- 
kiczemiia, zwłaszcza na początikiu 'sezomu, — 
е у "la forma nietylko zespołów, lecz po- 
szczególnych graczy mie jest jeszcze nale- 

życie ustabilizowana. 

Na samym wstlępie mieliśmy sensacyj- 
ną porażkę Garbarmi. Dziwna nzecz, druży- 
mia kriakiowska ma ustabilizowany zeszło- 

roczny skilad! (ii brak iw jej szeregach tylko 
Mamrema, (talk jak Ruchowi brak Peterka, 
a jednak ślązaicy zadali jej katastnofalmą 

klęskę. 
"Takiego wynikiu możnaby maczej oczeki- 

wać było od Cralcovii, która maialła do czy- 
mbienia „tylko z benijamimkiem ligi, gro- 
mionym ostatnio miawet przez A-klasowe 
zespoły.  Przypuszdzamo, że (Podgórze bę- 
dzie ofiarą, tymezasem mistrz ligi, mi- 

  

— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu wczo 

rajszym p „wojewoda przyjął p. Danieżko, zie- 

mianina z pow. nowogródzkiego. 

— Szopka nowogródzka. Począwszy od so 
boty (7 kwietnia), wystawiana jest codziennie 

w sali „Ogniska” szopka nowogródzka. Impre- 

za ta, acz pierwsza tego rodzaju w Nowogrod- 

ku, ściąga co wieczór tłumy publicznóści, która 

dobrze się bawi, darząc autora red. J. Rolickie- 

go, rzęsistemi oklaskami. Wiele tych oklasków 

przeznaczonych jest dla wykonawczyni udat- 

nych kukiełek p. Edelmanowej. Niektóre kukieł 

ki wykonane są wprost po mistrzowsku, jak np. 

Oczkowicza, Bostka-Kiernackiego, Janowskiegc, 

Jolickiego, Selasiewicza, Delgowej, Zeldokowi- 

cza. 
Tekst opracowany z dużym akcentem hu- 

moru, ma podłoże społeczne. Stąd też i popu- 

larnosć szopki jest duża. Z braku miejsca nie 

będziemy tu podawać szczegółów, ani obszer- 

niej opisywać „Szopki“. Zresztą dziś jeszcze bę 

dzie wystawiona w Ognisku. Jak słychać, szop 

ka będzie wystawiona i w innych miejscowoś- 

ciach województwa, a w pierwszym rzędzie w 

Nowojelni. 

— WALNE ZEBRANIE T-WA KRA- 
JOZNAWCZEGO. Zamząd Oddziału iPol- 
skliego Twa Krajoznapsyczego 'w Grodnie 
mawisjdamiia, że rw dniu 13 kwietnia o В. 
17-tej w sali Rady Miejskiej odbędzie 
> donoczne  Wialnie (Zęgjrromadzenie człon- 

— PROCES PRASOWY. (W dniu 11 
b. m, o gadz. 10 odbędzie się proces pra- 
sowy prezydenta. miasta O'Brilen de Lacy z 
gazetą „Gnodner Sztyme'*. Na ławie oskar- 
żomych zasiądzie redalkitior odpawiiedzialny 
„Grodner Satyme“ — Iznael Lew. Tłem 

„Grodner Sztyme'* p. t. „Przestańcie ma- 
(eżeć do Związku Ziawiodowiego a ibędzie- 
my wiam lepiej płacić", 

— PRZED SEZONEM LEKIKOATLE- 
TYCZNYM. W poniedziałek ю godz. 18-tej 
odbędzie się zebranie sekcji (eklkoatlety- 
czenej K, S. Cresovia. 

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 
MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 

BEZROBOTNYCH 

  

Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26. | 
  

Najweselszy fiim niezrowasnych komikėw 

FLIP i FLAF 
w Legji Cudzoziemskiej 
Wywołujący bsznstannie huragany Smiechu, —- 
Tak wesołego tilma jeszcie nie bylo. — Hasło 

tilma „Prac: ze smutklam!* 
N-a program; 

Tygodnik Paramountu. 
Pocz. seans, o godz. 6, 8, i 10,15 

WSTĘP 49 GROSZY. 
| NAAAAAADGARARANAAA, 
* 

  

bołów ligowych 
mo zasilionego składu przez słynnego Ki0s- 
sokia mapiiem tnzy maizy mieścił piłkę w 
siatce domniemanego delikwenta, przy- 
czem «u jedną bramką było: jakłoś niewyra- 
źmie i załliezonio ją do rzędu samobójczych. 
Próba wypadła @а benjaminka zadawa- 

lająco. 
W miiedzielę Ruchowi mile powiodło się 

w: spotkaniu z twandą drużyną Wiisły mu- 
siał ustąpić pnzegrywiając 2:0. 

Zamody wywołały w. Krakiowie 'ognom- 
ne zaniteresowanie. Na ittnylbumach znalazło 

się przeszło 4000 widzów. 
Ruch wystłąpił ze Świiletnemi skirzydła- 

mi, Włedamzem i Urbanem, a na środku а- 
taku grał Gemza. Wisła grała bez Balice- 
ma. 

Wysokie aspiracje Ruchu  zdmadzome 
w pienwszym meczu mistrzowskim wzięły 
im łeb. 

Podjgórze, jak silę tego mależało Spo- 
dziewać wróciło m Poznaniła. pokionanie. — 
Wiamita bez zbytniego wysiłku i do tego 
grając słabo wygrala w stosunku 4:0. W 
družymnie bemijaminka Ligii zawiiódł — айа( 
natomiast: obrona: i pomoc grały nieźle. 

иС 
— WALNE ZEBRANIE Z. P. O. K. w 

BARANOWICZACH. Dnmila 30 marca w 

sali magistratu 0 godz. 17 w, Baranowi- 

czaich pod: pnzewłodniietiwem Pp. gen. Skot- 

mickiej, założycielki „żelaznej przewodni- 

«zącej” bo pilastiowalia tą godność w 'ad- 

dziale baramowlickim od r. 1930, odbyło 

się walne zebranie Z. IP, O. K. A choć 

ponządek obrad zawierał aż 16 pumikitów; 

posiedzeniie szło gładłkio, bez zalhaczeń i 

słzylbiko zostało przeprowadzone. Zaczęło 

się od zagajenia fl uczczenia przez piowissta 

mile Pirotektorki, i mieodżaliowamej wiel- 

Kfiej pracownicy związku ś. p. Pani Pre- 

zydeniiowej Mościdkiej potem pnzewodni- 

cząca p. gen. Skotinikika zdała ogólne 

sprawozdanie z dzialalności Zwiiązku za 

wok ubiegły podkreślając jego roawłój. 

drobne miepowiodzeniła i zalety członkiń, — 

które batrdz osolidniłe i zgodnie z nią współ 

pracowały. Nasłiępnie przedstawicielki — 

prowadzonych przez Zwiłązek 6 nefera- 

tów  zdarwialły treściwe sprawiozdania. Kio- 

miisje Rewiizyjna wypowiedziała się za 

udzieleniem _ Zaniząjdojwi! absolutorium. 

Uchwialiono budżet, dokionamo wyborów — 

zamządu. Nie wprowadzają (one wielkich 
zmian: jedyniie zmienia silę pnzewłodniczą- 

ca, po p. gen. Skotnickiej obejmuje to 

trudne i odpowiedzialne asłtanowisko p. 
stłamościnia (Neugebauenowia, ale p. Skot- 
midka do zarządu wiehodzi,, tak, że «iąg- 
łość pracy będzie utmzymama!. 

  

Często w' naszej prasie zmajdują się @ 
wiamiianki o działalności Z. P.O.K. więc gó 
tylko przypominamy 
ta placówka oznacza prowadzenie (przez 
ofiarny, poczuciem  iobywatelskiem prze- 
milkmięty zespół Kobilet, pniacę zastępczą 
czynników! samorządowych i szkolmych po B L B i 
części. Ziwiiąziek bowiem wi iczach 

prowadzi „Stację Opiekii mad Matką i 
Dzieckiiem', Żłobek zamkniętego typu, 
2 — świetlice dla dziatwy szkół (powsze- 
chniych, półkolomje dla dzieci szkół pow. 
dożywianiie dzieci szkół powszechnych: w 
Ymzedh sezikiotacih. Świietlliicce  okiresowe, dla 
poborowych, zajmuje się umządzaniem wy- 
(kładów ma terenie „ŚSlinzelca”, po świet- 
łicach i ma kursach dla onganizacyj %o- 
biiecych, oraz dla własnjych członkiń, — 
Nie dziw. że talk dużą pracę, 
musi mieč odpowiednio wysoki budżet 
Jialk to widzieliśmy ze sprawozdania u- 
biegty mok ispnawożidawiczy obracał swe 
wydatki w sumie pokaźnej bo 108.282,97 
po stroniie dochodu w sumie 105,160,50 po 
sitinonie wydatków.  Udhallony preliminarz 
budżetowy ma mok 1933—34 jest mniejszy 
w dochodach i rozchodach zamyka się — 
sumą 103.822.60 . 

Ale choć Z. P. O. K. mozponządza tak 
dłużą sumą. mia jeszcze tłalkile agendy, któ- 
mie nliie mając subwenicyj prowadzi, ufając 
w. ofiarność |wispółobywiatteli. 

Do talkiicch mależą diwile świetlice dla 
90 dzieci i szkoła powszechna, nia £olwianku 
sejmiku w: Uznogach dla 32 dzieci ot- 
warta jalklo szkoła Z. P. O. K., ale na pra- 
wach Szkoły Państwowej. Pomnąe o tem, 
ilekroć zwróci się do was ezyttelmicy ta 
organiizacja z prośbą 0 poparcie, czy to 
impnezy dochodowej, czy lawesty, mie od- 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

Wileńska powieść Kkryminaln: 
— jestem Mańkowski. 
— Aaa. 
— Pan wie kim jestem, a ja wiem, że 

pan jest, a raczej pan był lekarzem domo- 
wym p.p. wojewodostwa, lekarzem Agatki. 

— Tak jest. 
— Proszę pana, panie doktorze, tajemai- 

cze zniknięcie Agatki, o którem mówi całe 
miasto, znajduje się w pańskich rękach, 
zależy od pana. 

Dr. Iszora patrzył na szefa wileńskiej 
policji tajnej zaciekawionym, ale jakimś 
spokojnym wzrokiem. 

— A wie pan, że ja wiedziałem, że Pan 
się do mnie zwróci. 

Teraz z kolei ździwił się Mańkowski. 
— Wiedział pan, a... dlaczego? 
— Właśnie dlatego, dlaczego pan dzis 

przychodzi? 
° — А 7 czem ja przychodzę? 
— Pan pewno, przed chwilą 

fotografję dziecka. 
— Taak. 
— L 
— 1 
Obaj panowie spojrzeli na siebie. 

ogląstał 

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

i a a КО ВЕНЕ ВНННКЙ 

  

majwiiajjcie jej swego grosza, wiedząc, że 
= dużą pracę potrzeba jest. duże piemię- 

Zazniaczyć należy mazwisdka mań bio- 
1ących czynny mdział w pracach  posz- 
czególnych „Referatów** omaz w pelnie- 
alłu pracowitych dyżurów w sekretarjacie 
Związku, w, świetlicach 'i przy, wydawaniu 
obiadów: i dożywianiu dzieci. 

Oto ich lista: Na czele postawić należy 
p. gen. Skłotnidką ip. siiamościnę Nenuge- 
bauenową, jako pmzewodniczącą majbar- 
dziej rozbudowanego referatu, „Opieki 
nad Matką i Dzieckiem". "Te dwiie osoby 
swoim pnzyłkiładem niezmondowanej, nigdy 
pnacowiłtości i wytrzymawiia, pociągnęły 
zespół innych pracowmic jak: p. Sachaw- 
sia, Rizepecka, Bieńkowkka, Dr. Koma- 
równa. Likszyna, Caliwas, Osiczkowa, Obrą- 
paliska,  IKochamowska, Kireczetowiezowa, 
Kwiecińska, Weberowa, Czyżowa, Jarmul- 
ska, Życka, Płachecka, i wiiele innych. — 
Związek jest młodą, bo zaledwie tnzy lata 
istniejącą organizacją ale myatobił sobie 
już solidne  stianlowiisikio, dzięki! swej pnaey 
rzetelnej „pro publico bono“. 

Stefanja Bojarska 

Referentika prasowa ZPUK 

— „Przykładnyć mąż. W dmue 4 kwietnia 
br. mieszkaniec wsi Nowosiółki gm. Horodysz- 
cze Wincenty Andruszewicz usłował zabić ka- 
mieniem swoją żonę Stanisławę, z którą od kil- 
ku lat żyje w separacji. Przykadnym mężem za 
opiekowała się policja, która go przekazała sę- 
dziemu śledczemu. 

—.Nie mogą się odzwyczaić od „skidki“. 
Dużo sił kosztowało władze administracyjne 
zwalczanie nieuczciwości niektórych handlarzy. 
którzy przy kupnie świń stosowali tzw. „skid- 
kę'. Wreszcie udało się to zrobić, każdy gospo- 
darz wie, że żadnej „skidki* pobierać nie wol- 
no, ale od czasu do czasu jakiś handlarz, pa- 
miętający owe czasy, stosuje „skidkę”, co już 
jest oszustwem. Taką właśnie skidkę chciał za- 
stosować Bardziej przy kupnie świni u Sakuna, 
i chciał mu zapłacić za 10 kg. mniej, niż ważył 
waprz. Chłop nie w ciemię bity, poskarżył się 
policji, która stwierdziła prawdziwość tego i 
przeprowadziła dochodzenie dla przekazania są 
dowi. 

— Już się zaopatrują w rowery. W dniu G 
kwietnia został zatrzymany na ulicy niejaki le- 

naciuk Jan, który prowadził rower z zamknię- 

tem kołem. Nie spodobało się to panu posterua 

kowemu, który postanowił sprawdzić, czyj io 

jest rower. Że też ta policja chce wszystko za- 

wsze wiedzieć! Nic nie pomogły żadne ituma- 

czenia, pan posterunkowy okazał się nieubła- 
galny i zaprowadził rzekomego właściciela ro- 
weru do komisarjatu. Tu okazało się, że amia- 
torem cudzego roweru jest mieszkaniec Białe- 

gostóku Jan Ignasiuk, który rower ten skradł 
z pod urzędu pocztowego a który należał da 
Dołgopołtana Leona. Rower zwrócono prawe- 

mu właścicielowi, a niefortunny gastroler po- 

wędrował do więzienia. 

— Dawaj na wódkę. W dniu 6 kwietnia 
Duryło Aleksander, mieszkaniec wsi Małachow- 
ce poskarży się policji, że będąc na Rynku 3-go 
Maja, wszedł do baru ze swym kolegą Kobusz- 
ko, by zjeść obiad i w czasić spożywania obia- 
du weszli do budki Rusak Jan, Szulejko Wła- 
dysław i Jurczyk Włodzimierz, którzy pod groź 
bą pobicia, zażądali od nich 20 zł. na wodkę. 

Na rozpoczęty krzyk przez Duryło, napast- 

nicy zbiegli. Niefortunnych  tasiemkowiczów: 

Rusaka i Szubejko zatrzymano, zaś Jurczyk u- 
%rywa się, miejmy jednak nadzieję, że i cn 
prędko znajdzie się pod kluczem. > 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA, 

Radjo wileńskie 
wtorek, dnia 11 kwietnia 1933 r. 

8,55: Transm. z Głównego Urzędu Loterji 
Państwowej ciągnienia głównego losu. 

11,50: Kom. meteor. 
11,57: Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 
13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 
14,55: Utwory Beethovena (płyty). 
15,15: Giełda rolnicza. 
15,25: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 

- 15,35: Wśród książek. 
15,50: Koncert dla młodzieży (płyty) 
16,20: „Zjednoczenie Włoch'* odczyt. 
16,40: „Wyprawa Zaliwskiego w r. 1833" 

odczyt. 

17,00: 
17,55: 
18,00: 
18,20: 

  

  

Koncert symfoniczny. 
Program na Środę. 
„Polska współczesna” odczyt. 
Wiad. bieżące. 

18,25: Recital Kreislera (płyty). 

18,40: „Realizacja zasady narodowej” od- 

czyt litewski. 
18,55: Rekolekcje radjowe pogad. 
19,15: Świeckie pieśni nabożne dawnych 

czasów w wyk. Sergjusza Kontera. 
19,45: Pras. dz. radj. 
20,00: Transm. z teatru Wielkiego w War- 

szawie, opera Pucciniego „Turandot“. 
Wiad. sportowe, Dod. do pras. dz. radj., D. c. 

opery, kwadrans literacki, d. c. opery. 
23,10: Kom. meteor. 

  

Dziś KINO REWJa 
OSTROBRAMSKA 5 

Balkon 
35 gr. 

na wszystkie teanse 
Św. Franciszek Z ASSyżu 

Dziś! KINO REWJA 
OSTROBRA*SKA 5 

Parter 

49 gr. 
na wszystkie sezme*   

Potężny tilm, obrazuj:cy Żywot i Dzieje świętego. 

W roli świętego Alberto Pasquali Re:ys-« Hrabia Antamaro. 
Początek o godz. 3 — 5 — 7 i 9tej 

  

UWA6:: Film nad filmy! ; 
Gigantyczne monumentalne arcydzieło genjalnego króla reżyserów CECILA B. DE MILLE'A 

W CIENIU KRZYŻA „IE 
(ZAGŁADA RZYMU) 

. 
Od 13-go kwietn'a w kinach TIM 

  

  

PAŃ | 
ua ekranie w wykoneniu orkiestry naj 

Wszyscy do nast Dziś benefis! 1) Najsiabieńszy wesotkowie kacu [PLIP I LGP 
w jsbilenszowej wielkiej epopei humoru „I h dole i'niedole". 2) Powszechnie nwielbiany $LINĄ w rekordowej komedji 

3) FRIGO w komedji „Footbslowiec* 4) DODATEK SPORTOWY w ujęcie komicznem oraz Symfenja 
lepszych sił świata 

  

  

"Dźwiękowo rino 

66 1) 

99 

OJCOWIE i DZIECI — 
2 „Pod samowarem“ 

Rewelacyjny program, 

z rosyjsziemi 
śpiewami i tańcami. 

Balkon 50 gr. Pałter od 80 gr. — Seanse 

Symforja sześciu milionów wspariały film z udziałem wlub. kobiet 
Ricardo Cortez i bshat,ł. „Kobieta z boczuej ulicy“ treny Gunne. 

3 „Mikabjado“ w Zakopanem w t. (033. 
o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

„DM W roi. gł. 1 O proc. 
męzczyzna 

Dziś! Wielki podwójny prze dświąt: 

Nad program: '©oskonałe dodatki dźwiękow 

jeczny program 
1 Węgierska Miłość Budapeszt - pa PY] BARSONI rol. gł. czacająca 

»Tragedja na Riwjerze ROMANS w BIARRITZ 
Warner Baxter paisa) Dorotha Mac-Kail. 

e. — Począ'ek 0 g. 4-ej 

  

Dzwiękowy 
Kins-Tesir 

„ŠWIATOWIO“ 
WRC AI 

SPORUTASTTWIEOTZEN WO DADA 
  

— Nie wyobrażam sobie Świąt bez szynek 
i innych wędliu wiejskich wyrobu p. Fiedo 
rowiczowej 

— Tok i ja o tem słyszałam, że io są naj 
lepsze, ale gdzie je można nabyć najtaniej? 
— Kupić je, proszę pani, meżna w skie- 

mie spożywczo  kołonjialnym Władysława 
CZERWIN SKIEGO, ul. Wileńska 42, vis-a-vis 
pl. Orzeszkowej. 

  

  

Maszyny da szycia 
Firmy SINGER, | 

oryginalne amerykańskie rekonstruowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników       
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Vil- 
go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ulicy U- 
niwersyteckiej Nr. 1 m. 9 na mocy art. 663, 

i A par. 2 K. P. C. ogiasza, že termin opisu nieru- 
chomego majątku, położonego we wsi Zawi- 
dówka, gm. niemenczyńskiej, pow. wileńsko -— 
trockiego, składającego się z 6 dziesięcin zieni 
z zabudowanami, należącego do jana Rynkie- 
wicza, na wniosek Wileńsko - Trockiego Banku 
Powiatowego Spółdzielczego, w poszukiwanit: 

es zasądzonej na rzecz tegoż Banku sumy zł. 287, 
procenty i koszty, wyznaczony został na dzień 
28 kwietnia 1933 r. od godziny 10-tej rano i 
wzywa wszystkie osoby, aby przed ukończe- 
niem opisu zgłosiły swe prawa do wspomnia- 
nej nieruchomości lub jej przynależności, jezel* 
ich prawa stanowią przeszkodę do egzekucji. 

Komornik: A. Uszyński. 

Materjał Sosnewy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze- 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta. 

wą. Wiadomość: ul. Zygmuniowska 

6—1, godz. 9 —3, 

  

  

  

Daj skrzydła swym listom, 
korzystaj z poczty iotniczejł 

Lisiy lotnicze naduwać 
można w Urz, Poczt. 
iub wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone Są na 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Javłkow- 
skich. Opłata za zwy” 
kły list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr.     

  

Dzis! Nejw ększe ac.ydzieło dźwiękowe oparte na tle znakomitej powieści opisującej krwawą epokę Władców Rzymskich 
Monumenteine epokowe misterivm reż. zaakomit 

FREDLA HIBLO. 
Początki carześcijaństwa. Prześladowania Chrze 
ścijsn i Żydów. — W rol. gł. RAMON NOVARRO 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

  

  

Nowootworzony 
Sklep apteczno kosmetyczny 

„LUDWIK” 
Wilao al. ZAMKOWA Nr. 12 V servis 

Skopówki 
Bogato zaopatrzony we wszelkie artykuły 

kosmetyczne, perfumeryjne i apteczne. | 
Towar Świeży. Ceuy niskie, 

-- DOKTOR 

Bilumowicz 

    

Lekarze choroby weneryczne — 
PASTA skórne i moczopiciowe. 
(R EA ATS, WIELKA 21, tei. 921. 

DOKTOR od 9.— I 13.58 
W.Z.P. 23 

Zeldowicz .. —— — chor. skórne, wenery - Dr Glnskerg 
  

czne, narządów moczo- l 
choroby skórne wene- 

  

Sprzedają DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Z Kessler Wilao, Zawalna 19 
a tel 18-09. 

Wysył:m także ca zamówienia   
wych. 

od 9 do I, 5 do 8-- fyczne i moczopłciowe. 
wieczorem. ul. Mickie - Wileńska 3, od 8 — 

wicza 24. { 4 — A. Tel. 567. 
DOKTOR ——— 

ZELDOWICZOWA z" 

kobiece, weneryczne — UPNG   
  

— MŁODSZĄ RUTYNOWANĄ EKSPE- Ee) dż 
DJENTKĘ wzgl. ekspedjenta do działu żywnoś AE 
ciowego z kaucją gotówkową lub w papierach 
wartościowych około 2000 zł. poszukuje od za- __ 
raz łub od 1 maja br. Spółdzielnia Wojskow: 
w większem mieście woj. Nowogródzkiego. 

Wyczerpujące oferty wraz z podaniem wa- Choroby skórne, were 
runków, referencyj i przebiegu dotychczasowej ryczne i maczopłciowe 
praktyki kierować do Adm. pisma pod: „Pierw- Wżjłeńska 7, tel. 10-67. 
szorzędna siła”. 

arządów . moczowych Ša12 9 iai 6 „I SPRZEDAŻ 

CUKIERNIA 

A. HEMPEL 
WiLEŃSKA 16 

poleca wszelkie wyroby 
wielksu.cne 

Ba taeth ZaiżGRYCh 

tel. 277. 

“ Dr. Wolfson 

  

Nowe urządzenia zapewniają skut. 

Źródło soiankowe do picia. 
Emanatorjum radowe. 

Elektrotarapja. 

Rozrywki, sporty, wycieczki, kina, 

Zdrojowisko INOWROCŁAW 
Doskonałe warunki kuracyjne 

Wziewalnia solankowa. 
Wodolecznictwo. 
Kąpiele borowinowe i 

Kuracje ryczałtowe. — Kuchnie dietetyczne. 

Informacyj udziela Zarząd Zdrojowiska, tel. 329. 

KUPIĘ 
wałą maszynę da piza- 
nia używaną w dobrcym 
stanie. Oferty do Ać 
ministracji „Stoma“ pod 
A, W. M. N 

eczne leczenie. 

selankowe. 

teatr, dancingi. 

  

P.asina 
si PECET PNG" 

  

wileńskie Koncesjo 

i K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 
kraju. -- Sprzedaż na nowane 
"raty i wynajęcie, — 

Kursy Samochodowe “1 

į motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

- Lokale 
FTYWYWOTYTYWYE YMM 
  

BARDZO WYGODNE 
3-pokojowe mieszkanie 

  

  

neczna. Wiadomość w Adm   Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

5 10 — 13 i 16 — 20 ido wynajęcia. Parko- 
wa 10. 

: pom sia pan a Sk 

ianio ZE 
PRZERÓBKI ESTETY- 
ZZNE DWORÓW 4*:EJ 
SKICH. Słucka 11. Mik. 
Pietkiewicz. . „Słowa”.   

  

      

  

26) 

  

— Doszedł pan do przekonania, że Agat- 
ka nie jest dzieckiem swoich rodziców, nie 
jest podobna ani do wojewody, ani do wo- 
jewodziny. 

— Tak jest, panie doktorze, właśnie. 
— Mogę tylko potwierdzić pańskie przy 

puszczenia. Gorzej, kilkakrotnie brałem słu- 
chawkę do ręki, mówiłem pański numer te- 
lefonu, a potem ją odkładałem. Walczył wc 
mnie lekarski obowiązek dyskrecji, z chę- 
cią przyjścia panu z pomocą. 

— A więc stąd te dzwonki w moim te- 
lefonie, po których nikt się nie zgłaszał. 

— Może. Panie komisarzu, ja na pań- 
skie pytanie odpowiadać teraz muszę. Pa- 
wiem panu odrazu wszystko, co wiem o 

tem. Ojciec i matka nie zdają sobie spra- 
wy, że to nie ich dziecko. A jednak od pier- 
wszego dnia, kiedy mię do niego zawezwa- 
no, zapadło mi to podejrzenie. Potem ? ? 
robiłem różne obserwacje. Utwierdziiy 
mi one w mojem przekonaniu. Oczywiście, 
nauka nie daje nam tu całkowitej pewności. 
Ale ja tę pewność noszę w sobie. Agatka, to 
dziecko jakichś tatarów krymskich, czy mo- 
że litewskich. jestem tego tak pewny, jak 
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tego, że widzę tu pana. 
Mańkowski odzyskał spokój, kryminali- 

ści, bolszewicy, Henryk D., Mańka, zajścia 
z panią Ofenkowską, wszystko to odeszło 
na plan dalszy. Teraz przybliżała się ku 
niemu albo prawdziwa tragedja, albo jakaś 
pustka, być może komiczna pustka. 

— Wojewoda tego nie wie, nie spostrze 
ga, nie domyśla się? 

— Nie, jestem tego zupełnie pewny, asi 
on, ani co ciekawsze, matka. 

— Więc cóż to jest, co to może być? 
— Widzi pan, mnie to dziwiło, że woje - 

wodzina miała takie zdrowe dziecko. Nie 
chcę panu tu opowiadać różnych spostrze- 
żeń naszej wiedzy, ale taka kobieta, jak 
wojewodzina, musiałaby, mojem zdanien;, 
albo mieć bardzo słabowite dziecko, albo 
wprost wydać je martwe. Rozumie pan, że to 
są rzeczy: niemiłe do opowiadania. Mówię z 
obowiązku, w przekonaniu, że to panu coś 
pomoże. Zresztą już nic więcej nie wiem. Wo 
jewodzina przyjechała tu z Agatką, uważała 
ją za swoje dziecko. Wojewoda również. 
Oto wszystko, czem mogę panu służyć. Mo- 
gę zawiadomić 'wojewodę o naszej гохто- 
wie i powtórzyć jemu także, jej treść. 

-— Nie, to zbyteczne. 
LVIII. 

Aczkolwiek informacje, otrzymane od 
dra Iszory mogły najzdolniejszego człowie- 
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ka przyprawić o zawrót głowy, do tego bo- 

wiem stopnia były ientastyczne i niepraw- 

dopodobne, wyszedłem od niego w bajecz- 

nym humorze. Wiedziałem, że rozwiązarie 
tajemnicy jest już tylko kwestją najbliż- 
szych dni. Z właściwą mi szybkością myśle 
nia i asocjacyj, stworzyłem plan operacyj- 

ny. jego zasadnicze przesłanki przedsta- 
wiały się mniej więcej tak: 

— Tatarskie dziecko. Oni o tem nie wie- 

dzą. A więc odmieniec. Podrzutek. W jaki 

sposób można podrzucić dziecko, by znaiaz- 

cy takiego dziecka nie wiedzieli, że to 

obce? 
-— Jadę do Krakowa! . й 

I ta decyzja wprawiła mię w tak świetay 

humor, że ani spostrzegłem się, jak zaczą” 

łem pogwizdywać: 
— Pojedziemy do Krakowa, Tym cym 

cym... Е 4 
Zaszediem, pełen najlepszych myśli do 

Ziemiańskiej, wypiłem z redaktorem Stani- 

sławem Kodziem jeden i drugi kieliszek, 

przeprosiłem mecenasa Szyszkowskiego, że 
nie mogę przyjąć jego inwitacji do stolika 
z braku czasu — załatwiłem się raz-dwa w 

domu z walizką, i byłem punktualnie o 23 
godzinie na dworcu, aby zająć miejsce w 

pociągu warszawskim. Przed odjazdem wy - 

słałem wojewodzie krótki liścik: proszę « 

spokój i zimną krew. 

  
  

GA SN A EA          A ы I IS KRESEK 

Noc podróży przeleciała jak z bicza strze 
lil. Zamknąłem się w osobnym przedziale, 
wyciągnąłem zmęczone i niewyspane od ty- 
lu dni ciało, i ani obejrzałem się, kiedy po- 
ciąg stanął na dworcu warszawskim. Po- 
krzepiony snem, wyszedłem na miasto. Od 
roku nie byłem w Warszawie. Co za zmia- 
ny, co za zmiany! Jakże rośnie a rozwija 
się nasza Warszawka! Ruch całkiem europcj 

ski, kobiety zawsze prześliczne, gmachy i 
budowle wyrastają jak grzyby po deszczu, 
Bank na rogu Jerozolimskich i Nowego Świa 

ta zaimponował mi nie na żarty. To same 
gmach telefonów na Poznańskiej. A IPSI 
kawiarnia i sale wystawowe. Rozpęd i twór 
czość w każdym calu . 

Wzmocniony na duszy temi widokami 

i pełen otuchy, siadałem do pociągu kra- 
kowskiego. 

— jeszcze jakieś dziesięć godzin —my- 

ślałem — i będziesz jednym z najpopułar- 
niejszych ludzi w Połsce. Ja ci to powiadam, 

Mańkowski. : 

Wiedząc, że jutrzejszy dzień wymagać 
będzie wielkiego wysiłku i napięcia nerwów 
postanowiłem zmusić się do snu, aby czu* 

się nazajutrz w najlepszej formie. 
(D. c. n.) 
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