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Ogłoszenia są przyjmowane : 

Zbrojenia sowieckie 
wobec koniliktu z Japonią. 

W ostatnich paru tygodniach jeste- 
śmy świadkami mocnego zaognienia 
się stosunków  sowiecko-japońskich, 
w związku z wypadkami mandżur- 
skiemi. Wykolejenie pociągu japoń- 
skiego, zamach dynamitowy na most 

na rzece Sungari, areszt szeregu oby” 
wateli sowieckich — wszystko to są 
rzeczy, które nie mogą oczywiście 
przyczynić się do oczyszczenia atmo- 
sfery. Czynniki japońskie oskarżają 
Sowiety o akcję dywersyjną i organi- 
zowanie zamachów terorystycznych, a 
więc poprostu o prowokację, wprowa- 
dzaną w życie przy pomocy „biało 
gwardzistow“. 

Trudno się oczywiście zorjentować 
«co do właściwych inicjatorów zama* 
chów mandżurskich. Mogą to być £ 
powodzeniem mandżurscy powstańcy, 
zwalczający jak wiadomo  „japoń- 
skich okupantów*. Mogą też równie 
dobrze maczać w tem pałce żywioły 
„białogwardyjskie', które prą do wy- 
wołana wojny japońsko-sowieckiej i 
do otwartej walki ze znienawidzony'n 
ZSRR, przy boku żółtych wyspiarzy. 
Nie jest również wykluczone, że ma- 
my do czynienia z robotą opłaconych 
przez rząd sowiecki agentów, dla upo- 
zorowania następnie koncentracji 
wojsk na pograniczu i fortyfikowania 
pogranicznych miejscowości.  Nai- 
mniej chyba prawdopodobną wydaje 
się wysuwana przez czynniki sowiec- 
kie możliwość inscenizowania zama- 
chów przez Japończyków, w celu u- 
sprawiedliwienia japońskich posunięć 
wojskowych w półn. Mandżurji. Isto- 
tnie trudno przypuścić, by Japonja 
poświęcała życie dziesiątków włas- 
nych żołnierzy i wykolejała właśne 
pociągi, skoro i bez takich „antyso- 
wieckich intryg“ može się nie krępo- 
wać w swych operacjach wojskowych, 
jak to historja ostatnich miesięcy na- 
ocznie wykazała. 

Czy dochodzące nas -z Dalekiego 
Wschodu ałarmy wojenne są uzasad- 
nione? Czy Sowiety i Japonja są go- 
towe do wojny? Na ten temat pisa- 
FHśmy już parokrotnie. Dziś poświęci- 
my — w związku z tą, nie przestającą 
świat frapować kwestją — nieco n- 
wagi sowieckim siłom zbrojnym. Cie- 
kawe, poparte cyframi informacje 
przynosi w tym względzie poważne pi- 
smo szwedzkie „Dagens Nyheter'*. 

Odczytany na konferencji rozbroje- 
niowej memorjał delegacji rosyjskiej 
określa stan: faktyczny armji sowiec- 
kiej na 560.000 ludzi. Liczba ta fi- 
guruje w urzędowych statystykach 
sowieckich, a nawet w budżecie ZSRR. 
W rzeczywistości jednak na armję so- 
wiecką (na stopie pokojowej) składa 

się: 48.000 oficerów, 1.380.000 żołnie- 
rzy i 50.000 wojsk specjalnych; razem 
1.478.000 ludzi. Rząd sowiecki może 
w każdej chwili uzupełnić te kadry, 
przy pomocy rezerwistów, do 

3.170.000 ludzi. 

Uzbrojenie armji sowieckiej ogro- 
mnie się w latach ostatnich polepszi* 
ło. Każda kompanja liczy obecnie 198 
karabinów. każdy bataljon piechoty— 

954 karabiny i 2 działa, każdy pułk— 
2.867 karabinów, 55 lekkich karabi- 
nów maszynowych, 54 ciężkie karabi- 

ny maszynowe, 6 dział lekkich i 6 
ciężkich. 

Przemysł rosyjski wyprodukować 

może do 100 samochodów miesięcznie. 

Pozatem pod wspólną kontrolą komi- 
sarjatów: Obrony Narodowej, Prze” 

  

mysłu i Handlu znajdują się nastę- 

pujące, całkowicie zreorganizowane 
1” trust amunicy jno-ekwipun- 

ry; 2? produkcji chemicznej; 3 
łu lotniczego; 4” fabryk kara- 
dział i karabinów maszyno- 

re 

      

binów, 

wych; 5* parków artyleryjskich. 

ostatnie zatrudniają po 12—15.000 ro- 

botników. 

Sowiety bez przerwy  importują 
tanki, auta pancerne i t. p. W ciąga 
ostatnich 2 lat sprowadzono z Anglji 
120 tanków, zaś z Włoch — przeszło 

300 tanków i aut pancernych. 

Jeżeli chodzi o morskie siły ZSRR, 

jego flota bałtycka liczyła w 1930 r. 

trzy welkie jednostki bojowe o pojem- 

ności 23.400—26.000 tonn: „Oktiabr” 
skaja Rewolucja”, „Marat* i „Paryż- 

skaja Kommuna'. Istniała jeszcze 

czwarta jednostka „Krasnyj Lenin: 
gradiec*, jednak o mniejszej warto” 
ści bojowej. Uzupełniały czerwoną 

flotę bałtycką torpedowce i łodzie pod- 
wodne. Dwie wielkie jednostki mor- 
skie przeniesione zostały w 1931 r. 
z Bałtyku na m. Czarne, gdzie flota 
sowiecka składa się obecnie z 3 wiei- 
kich krążowników, 6 torpedowców i 

5—6 łodzi podwodnych. Dodać jeszcze 
trzeba krążownik ,„Woroszyłow** na 
m. Bałtyckiem i stary. lecz pamiętny 

w dziejach rewolucji rosyjskiej okręt 
„Aurora“, który służy obecnie jako 

statek szkolny. 

Torpedowce rosyjske na m. Bal 
tyckiem pochodzą przeważnie 7 
1914—17 r. Ogólna ich liczba sięga 
21 z iego 4 zaopatrzone w 5 dział 
10-calowych i 12 rur da miotania tor- 
ped. Pozostałe torpedowce mają po 
4 działa i po 9 miotaczy torped. Poza” 
tem wymienić należy 7 jednostek z 
1905—1906 r., 7 statków do zakłada- 
nia min, wreszcie łodzie podwodne э 
pcjemności 675—975 tonn. Łodzie te 
pochodzą z różnych lat, poczynając 
od 1918 r., kończąc zaś na 1931 r. 
Najbardziej współczesna łódź zawiera 
działo 10-calowe, 10 rur do miotania 
torped oraz działo zenitowe, przeciw- 
ko samolotom, W maju r. b. ma opu- 
ścić doki leningradzkie łódź podwod- 
na nowego typu pod nazwą .,Bezboż- 
nij”. 

Obie floty: bałtycka i czarnomor- 
ska zawierają ponadto statki strażni- 
cze, statki-szpitale, pływające doki, 
łamacze lodów i t. 4. 

Personel morski w służbie czynnej 
wynosi zaledwie 4000 ludzi. Jednak 
zasadniczo  $owiety 
20.000 dobrze wyćwiczonych i wypró- 
bowanych w swej wierności dla za- 
sad komunistycznych oficerów i szere- 
gowych marynarki. 

Specjalną uwagę poświęca rząd 
sowiecki lotnictwu. W Rosji istnieje 
cały szereg fabryk, prowadzonych 
przez specjalistów niemieckich, a 
przeznaczonych do produkcji i mon- 
towania samolotów. W chwili obec- 
nej czerwona armja rozporządza bli: 
sko 2.000 samolotów, z czego */, sta- 
nowią samoloty myśliwskie, a drugie 
tyle — ciężkie samoloty do bombar- 
dowania. Liczba hydropłanów wynosi 
200.- W razie realizacji „piatiletki*, 
Sowiety będą rozporządzały w 1935 r. 
62 pułkami lotniczemi o ogólnej licz- 
bie 5.000 maszyn. Obecnie sowiecki 
korpus lotniczy liczy 14.000 ludzi. 
Zagraniczni znawcy przyznają, że za- 
wodowa zdolność i zręczność sowiec- 
kich lotników nie pozostawia nie do 
życzenia, 

W ciągu bieżącego roku, awjacja 

rosyjska powiększy się o 1.000 no- 
wych maszyn, a mianowicie: 80 sa- 
molotów do bombardowania i trans- 
portu ciężkich maszyn. 120 samolotów 
do transportu lekkich, 80 maszyn ćwi 
czebnych, 342 sam. myśliwsk. (wyko* 
nane całkowicie z metalu), 12 samol.- 
torpedowców, 63 hydroplany do bom- 
bardowania, 242 hydroplany myśliw- 
skie, 86 innych hydroplanów, 18 sa- 
molotów szkolnych, 16 balonów obser- 
wącyjnych typu Zodiac. 

Mimo rozwiniętej fabrykacji krajo- 
wej, Sowiety importują również sa- 
moloty z zagranicy. Tak np. w 1930-- 
31 r. nabył rząd sowiecki we Wło- 
szech przeszło 100 hydroplanów na 
sumę 90 milj. lirów. Holandja dostar- 
czyła Sowietom pewnej liczby maszyn 
Fokkera, zaś Czechosłowacja — 120 

samolotów typu „Avia BH. 33", zao- 

patrzonych w motory „Jupiter 450 
EM. 

Budżet wojenny ZSRR oficjalnie 
nie przekracza 1.800 milj. rubli rocz- 
nie. Jest to jednak cyfra fikcyjna. 
Cały szereg wydatków na zbrojenia 
nie figuruje w budżecie wojennym, 
a tylko w budżetach innych komisa- 
rjatów. pod nazwą np. „produkcja 

narodowa“. Różne budżety regjonalne 
lub lokalne obejmują również znaczną 

część wydatków na cele wojenne. 
awet oficjalne cyfry wydat- Zresztą, n. 

  

rozporządzają- 

ków na zbrojenia wykazują stały, 
intensywny wzrost: 

Rok > aż $ ЕТ:. 

ž ak RS 
1924—25 4459 100 — 16 
1925—26 608,5 - 137 37 15 
1926—27 699,2 157 15 14 
1927—28 8208 184 17 13 
1928—29 939] 211 14 12 
1929—30 1.125,1 252 20 10 

193] 1405 T 
1932 1:798,5 13403 21365 

Na terenie całej Rosji Sowieckiej 
są organizacje, mające na celu budze- 
nie i kultywowanie wśród ludności du 
cha militarystycznego. Do organiza- 
cvj tych należy przedewszystkiem słyn 
ny „Ossoawiochim”, którego filje znaj 
dują się we wszystkich miastach, mia- 
steczkach i wsiach, przy wszystkich 
uniwersytetach, szkołach, towarzyst- 
wach i tŁ'd. Do zadań bezpośrednich 
„Ossoawiochimu' należy propaganda 
lotnictwa, wojny chemicznej, ćwiczeń 
fizycznych itd. Z „Ossoawiochimem'* 
współpracuje gorliwie cała sieć stwo- 
rzonych i subsydjowanych przez rząd 
towarzystw strzeleckich. strażackien, 
gimnastycznych etc., organizujących 
letnie obozy, pogadanki, cdezyty, wie- 
ce, kwesty, a to wszystko na rzecz lep- 

szego zaopatrzenia armji i wzmocnie- 
nia siły militarnej państwa. 

Nie należy wreszcie zapominać, że 
Rosja stanowi niewyczerpany rezerwu 
ar ludzki. Już w czerwcu 1930 r. woj- 
skowy organ sowiecki „Krasnaja 
Zwiezda pisał, że 20 miljonów oby- 
wateli ZSRR. może w każdej chwili 
stanąć na apel mobilizacyjny, jako 
pospolite ruszenie. W miesiąc potem, 
Stalin oświadczył współpracowniko* 
wi angielskiej „Daily Mail", że 
poczynając od 1934 r. — Rosja będzie 
mogła stanąć do zwycięskich zapasów 
z całym światem, dzięki „z jednej 
strony niezależności ekonomicznej 
kraju, z drugiej zaś — ofiarności je” 
go synów i córek, gotowych do mo: 
bilizacji dla dobra ojczyzny”. Wpraw 
dzie termin „ojczyzna brzmi trochę 
dziwnie w ustach czerwonego dykta- 
tora, jednak nie zmienia to istoty rze 
czy. Rosja może naprawdę w każdej 
chwili zmobilizować miljony ludzi. 
Rzecz prosta, o ile uzbrojenie i apro 
wizacja — nie mówiąc już o środ 
kach transportowych — iść będą w 
parze z liczebnością „armatniego mię 

sa > 
Powyższą garść szczegółów, cho” 

ciażby nawet tylko przybliżonych, ilu 
struje dosadnie kolosalne tempo zbro 
jeń rosyjskich. Jedynie niewspółmier 
nością pomiędzy poszczególnemi, w 
pierwszym rzędzie gospodarczemi -- 
zdobyczami  „piatiletki* tłumaczyć 
można sowiecką grę na zwłokę, w 
stosunku do japońskiego partnera, 
którego poczynania na pograniczu 
mandžursko - sowieckiem dawnoby 
już — w normalnych warunkach —- 
wytrąciły z równowagi państwo, za” 

interesowane w wypadkach na Da- 
lekim Wschodzie równie silne co Ro- 
sja. Niewspółmierność ta, o której 
mieliśmy już okazję parokrotnie pi 
sać, prędzej czy później się jednak 
wyrówna, Staniemy wówczas w obli: 
czu realnego konfliktu zbrojnego mię 
dzy Sowietami a Japonją. 

Nie jest zresztą rzeczą wykluczo- 
ną, by chwila taka nie miała nastąpić 
przed zakończeniem zbrojeniowej 

„piatiletki* sowieckiej. W polityce 
niejednokrotnie decydują impondera* 
pilia, rzeczy, których ani przewidzieć, 
ani obliczyć nie można. Jakiś mord 
polityczny, jakiś wybuch patrjotycz* 
nego oburzenia, jakaś presja moralna 
— oto czynniki, które w historji nie” 

raz odegrały brzemienną w skutki 
rolę. Naprężenie sowiecko - japońskie 
zaistnienia takich czy tym podobnych 
czynników bynajmniej nie wyklucza. 

T. J—ski. 
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Telefon 3-40. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonia rozpoczęła operację 
w Mandżurii na wielką skalę. 

CHARBIN, 27-1V. (Pat). Ze względu na to, 
szerzy się powstanie i północnej Mandżurji 

że we wschodniej 

przeciwko nowemu 

rządowi, wojska japońskie w Mandżurji rozpoczęły operację, za- 

krojoną na bardzo wielką skalę. 

Gen. Hirose rzucił trzy brygady na powstańców, których liczbę 

oceniają na 20 tys. osób. Oddziały te mają przeprowadzić akcję 

wojskową na wschodniej części strety kolel wschodnio-chinskiej. 

Brygady gen. Muraja skierowane zostaly na Fang-Czeng. Bry- 

gady Nakamury płyną wdół rzeki Sungari na 22 statkach, uzbrojo- 

nych w armaty i eskortowanych przez 4 kanonierki mandżurskie. 

Operacje, jakich nie było od grudnia uk. r. 
PARYŻ. 27.4, (Pat) — Prasa fran- 

cuska donosi z Dalekiego Wschodu, 
że wojska japońskie w Mandżurji roz 
poczęły operacje wojenne bardzo po” 
ważne, jakich od grudnia ubiegłego 
roku nie podejmowały, Płk. Hirose 
rzucił do boju trzy brygady przeciwko 
chińskim oddziałom partyzanckim. 
których liczba dochodzi do 20 tysięcy 
ludzi. W okolicach na wschód od 

wschodnio - chińskiej lini: katejowej 
oraz w rejonie górnego Sungari Ja” 
pończycy posuwają się naprzód. Ofen- 
zywa japońska zagraża okrążeniem 
wojsk powstańczych. Gen. Murai po” 
suwa się na północ od Imi-Em-Po w 
kierunku Fan-Czeng, gdzie zamierza 
połączyć się z brygadą gen. Yoda, ma 
szcrującą na wschód. 

Zaostrzenie sytuacji na kolei 
wschodnio-chińskiej. 

MOSKWA, 27. 4. (Pat). — Sytuacja na 

kolei wschodnio-chińskiej uległa pewnemu 

zaostrzeniu. 

Bandy chińskie zajęły stacje San-Cza-He 

na poludnioweį ednodze kolei, Ruch na о4- 

nogach południowej i wschdniej uległ przer- 

wie. Japońskie samoloty bombardują party- 

zantów chińskich, Łączność kolejowa i dru- - 

towa między Charbinem a cdnegą wschodnią 

  

kolei wschodnio-chińskiej, a zatem i z Wła- 

dywostokiem, została przerwana. 

Prasa japońska donosi, że partyzanei zat- 

rzymali wpebliżu San-Cza-He pociąg między- 

narodowy i uprowadzili 13 pasażerów Japon 

czyków. Straż kolejowa wykryła próbę za- 

machu dynamitowego na most wpobližu 

stacji Mandencjana na odnodze wschodniej. 

Aresztowano 2 podejrzanych Chińczyków. 

Sylwester Wojewódzki rozstrzelany 
na mocy wyroku Kolegjum GPU ? 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczorajsza prasa popołudniowa podaje z Moskwy niespraw- 

dzoną wiadomość, że na mocy wyroku Kolegium G.P.U. został roz- 

strzelany Sylwester Wojewódzki. 
Wojewódzki był swego czasu posłem na Sejm z ziemi wileń- 

skiej, z ramienła partii Wyzwolenia. 

W czasie posłowania wystąpił on z Wyzwolenia i utworzył 
Niezależną Partię Chłopską, 

i zbliżony do komunizmu. 

której program był bardzo radykalny 

Po rozwiązaniu Sejmu poseł Wojewódzki, któremu wytoczono 

szereg spraw sądowych, za jego działalność polityczną, wkracza- 

jacą w granice akcji antypaństwowej, aby uniknąć aresztowania, 

uciekł do Rosji sowieckiej | tam wstąpił na służbę sowiecką. 

  

Przyjezna i szczera rozmowa 
min. żaleskiego z Brueningiem. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Genewy „Iskra* donosi, że roz 
mowa min. Zaleskiego z dr. Bruenin- 
giem przeprowadzona w ubiegły pią 
tek, tewała około godziny i miała cha 
rakter przyjazny i szczery. 

Od czasu podobnych rozmów ze 
Stresemannem nastąpiła po raz pierw 
Szy osobista wymiana zdań i pogłą- 
dów między kierownikami polityki 

  

zagranieznej Polski i Niemiec, 
Wiadomości prasy niemieckiej © 

szczegółach rozmowy, nie oddają na- 
ogół istotnego jej przebiegu. Tematem 
rozmów były zagadnienia polityki 
międzynarodowej z dziedziny gospo” 
darczej Polski i Niemiee oraz niektó 
rych państw, które miały wejść w 
związek unji naddunajskiej. 

  

Pogłoski 6 ustąpieniu Groenera. 
BERLIN. 27.4. (Pat) — Raport mi 

nistra Groenera u prezydenta Hinden 
burga trwał 3 godziny. Dało to kołom 
politycznym powód do przypuszcze- 
nia, że min. Groener poruszył na kon: 
ferencji nietylko sprawę Reichsbanne- 
ru, ale również szereg kwestyj z za- 
kresu polityki wewnętrznej. Krążą na 

wet pogłoski, że Groener zamierza u* 

stąpić ze stanowiska ministra spraw 
wewnętrznych, zatrzymując tekę 
Reichswehry. Mówią również o sil- 
wych w kierunku anulowania zakazu 
nym nacisku kół radykalno - prawieo 
w sprawie utrzymywania szturmówek 
narodowo-socjalistycznych. 

Moskwa niezadowolona. 
MOSKWA, 27. 4, (Pat). — Klęska komu- 

nistów w wyborach do niemieckich sejmów 
krajowych, a zwłaszeza do pruskiego Land- 
tagu, wywołała w moskiewskich kołach po- 

litycznych przygnębienie. Wyrszem tych 
nastrojów jest artykuł wstępny w dzisiej- 
szeį „Prawdzie“, w którym autor wyraża ko- 

munistom niemieckim naganę za niedosta- 
teczne zmobilizowanie sił. Charakterystycz- 
my jest ten ustęp, który określa rozporzą- 
dzenie o rozwiązaniu bojówek hitlerowskich, 
jako fikcyjne i mające być pretekstem do 
rozbrojenia lewicowych organizacyj  bojo- 
wych. 

KINAS 

Napad w stylu amerykańskim w Warszawie. 
WIARSZAWA, 27. 4. (Pat). — Na magazy- 

ny kolejowe Dworca Głównego zorganizowa- 
no w nocy napad w styłu amerykańskim. 
Speejalnemi furgonami przywieziono do 
składów dwie skrzynie, które złożono w 

magazynie. 
W. nocy, gdy składy były zamknięte, ze 

skrzyń tych wyszło 4 złodziei, którzy nała- 

dowali przywiezione ze sobą worki różnemi 
przedmiotami ze składu. 

Włartownik, słysząc podejrzane szmery w 
składzie, zaniepokceił się. Gdy chciał zatrzy- 
mać wychodzących opryszków, bandyci przy 
pomocy rewolwerów obezwładnili go. 

Wiszczęty za złodziejami pościg dotych- 

czas nie dał rezultatu 

Echa zabólstwa dyr. Zakładów Žvrardowskich. 
WARSZAWA, 27. 4. (Pat). — Prasa poda- 

je, że zabity dyrektor Zakładów Żyrardow- 
kich Koehler otrzymawał w ostatnich cza- 
sach szereg listów z pogróżkami, których 
autorami byli robotnicy z Żyrardowa. Zamor 

dowany spodziewał się ostatnio zamachu na 
swe życie. To też w biurze zastosowano spec 

jalne ostrożności tak, że do jego gabinetu 
miało wstęp tylko trzech zaufanych urzęd- 
ników. 

Ponure stosunki w Mandżurji. 
MOSKWA. 27.4. (Pat) — Według 

sowieckich doniesień z Mukdenu, u- 
rzędnicy chińscy, towarzyszący Wel- 
lingtonowi Koo, zostali aresztowani 
przez władze mandżurskie pod zarzik 
tem zamiaru wywołania rozruchów. 
W Nankinie nie otrzymano do Wel- 
lingtona Koo ani jednej depeszy od 
chwili przekroczenia przezeń grani- 
cy.“ 

Delegacja Korcańczyków, zamiesz 
kałych w Mandżurji, złożyła komisji 
Ligi Narodów petycję, malującą pa- 
nure stosunki, panujące w Mandżu:,ś 
za rządów chińskich. 

Japonja przyjmuje kompro- 
misową formułę angielską. 

SZANGHAJ. 27.4. (Pat) — Poseł 
japoński w Chinach Shigiemitsu otrzy 
mał od swego rządu instrukcje przy” 
jęcia formuły kompromisowej, zapro- 
ponowanej przez posła angielskiego 
Lampsona, w sprawie konfliktu chiń- 
sko - japońskiego. Jak  wiadcmi., 
Chińczycy formułę tę już przyjęli. 

Mandżurja rozbudowuje sieć 
kolejową. 

MOSKWA, 47. 4. (Pat). — Źródła sowie- 
ckie informują z Charbinu, iż rząd mand- 
żurski przy pomocy kapitałów japońskich 
zamierza znacznie rozbudowacć sieć kolejowa 
W maju b, r. mają być rozpoczęte pra- 
ce przy budawie trzech linij kolejowych o- 
raz traktu automobiłowego. 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA. 27.4. (Pat) — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 27 b. m. p. sen. Ewerta oraz ks. 
Lotha, którzy zaprosili Pana Prezy- 
denta na uroczystości 150-lecia zboru 
ewangelickiego. Następnie Pan Pre* 
zydent przyjął delegację Muzeum Prze 
mysłu i Techniki w osobach prof. Por 
nikowskiego, Czechralskiego i pik. 
Czuruka. 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA. 27.4, (Pat) — We 

środę dnia 27 b. m. odbyło się pod 
przewodnictwem p. premjera Prysto 
ra posiedzenie Rady Ministrów. Na pa 
siedzeniu tem, poza załatwieniem sze- 
regu spraw bieżących, Rada Minist- 
rów uchwaliła rozporządzenia: w 
sprawie ulg przy spłacie należności 
instytucyj kredytowo - osadniczych 
byłych państw zaborczych, w sprawie 
obniżenia kar za zwłokę przy egzeku 
cjach należności Powszechnego Zar 
kładu Ubezpieczeń, w sprawie obni- 
żenia kar za zwłokę od zaległych na- 
leżności skarbu państwa, powstałych 
w związku z przebudową ustroju roł 

nego, w sprawie powiatów miejskich 
oraz rozporządzenie. © częściowem 
zniesieniu grup zarobkowych w ubez 
pieczeniu na wypadek choroby, Po- 
zatem Rada Ministrów powzięła uch- 
wały: o nadaniu koncesji na budo 
wę i eksploatację odgałęzienia ko- 
lei elektrycznej Warszawa— Grodzisk, 
do Włoch i Milanówka oraz o prze- 
kazaniu państwowego gruntu leśnego 
w pow. lublinieckim pod zarząd Mi- 
nisterstwa Komunikacji w celu urzą 

   

   

  

dzenia toru wycigowego na stacji 
kolejowej Herb : 

Gieida warszawska z dnia 27 IV b.r. 

WRLUTY | DEWIZY: 
Bolary . . +. 8.89'/,—8,911/,—8,8744, 
Rolandfa . „361 15—342,05—260,:5 
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Berlin w obrotach nieoficjalnych . „21176 
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GŁOS AWANGARDY. 
Analogje gospodarcze. 

Drugą linję ataku stanowi wyzy” 
skiwanie częściowych podobieństw 
gospodarczych i zwalczanie poglądów 
Dembińskiego na przykładzie rzeczy- 
«wistości sowieckiej. 

Prof. Studnicki: 
Upaństwowienie banków... był to swojego 

czasu program Lenina zapożyczony od nie- 
mieckiego ekonomisty R. Hilferdinga 

A obecnie program Hitlera i Dem- 
bińskiego. Elektryfikacja też była w 
'swoim czasie programem Lenina, ale 

ło jeszcze nie jest argumentem prze- 
ciw, powiedzmy, elektrycznym kuch- 
niom. 

W Rosji Sowieckiej obecnie mamy nie 
ustrój komunistyczny, lecz kapitalizm pań- 
stwowy. . 

W artykułach Dembińskiego 
„Czytamy nawoływanie do walki z pry- 

wainym bandlem... W: Rosji Sowieckiej ko- 
„operatywy są właściwie organami państwv- 
wego kapitalizmu. 

„Ealy płan rozbudowy przemysłu jest wzo- 
rowany. na sowieckim; najpierw ciężki prze- 
smysł, potem elektryfikacja i przemysł ma- 
szynowy, zniesienie przemysłu przedmiotów 

"1 wyrobów zbytkownych, ograniczenie kon- 
sumcji dla zwiększenia kapitalizacji. 

Na ten zarzut odpowiedział Dem- 
biński w swym odczycie. Trudno by- 
łoby rozpoczynać rozbudowę przemy- 
słu od wyrobów zbytkownych i zwię- 
kszenia konsumcji, aby wkońcu 
przejść do budowy ciężkiego przemy- 
słu. 

Różnica między dwoma rodzaja- 
mi kontrargumentów b. dobitnie uze- 
wnęirznia się przy zagadnieniu t. zw. 
„czerwonej biurokracji* i „syndyka- 
lizmu'. 
„+ Metoda analogji—calkowitej. Red. 
Mackiewicz, starając się wykazač cal- 
kowite podobienstwo programu Dem- ° 
bińskiego do rżeczywistości sowiec- 
kiej, opierając swą argumentację na 
tezie apriorycznej, że cała rzeczywi- 
tość sowiecka jest złem, stara się w 
tym punkcie podciągnąć stosunki so- 
wieckie do programu Dembińskiego: 

Gdyby p. Legjonista chciał poznać ustrój 
Sowiecki bliżej, toby wewnątrz tego ustroju 
spostrzegł i elitę i ogromne znaczenie syn- 
<łykatów i... hasła walki z „czerwoną biuro- 
kracją“. 3 

Natomiast prof. Studnicki zwalcza 
„artykuł Dembińskiego inną metodą. 

  

Zakładając częściową anałogję z ust- - 
wojem sowieckim, woli w tym punk- 

" cie przyznać rozbieżność. 
Związki zawodowe w Rosji 

zbiurokratyzowały się... 

Podobnie wiele innych analogij 
powstaje albo przez: 1) ogólne podo- 

„bieństwo warunków rozwoju gospo- 
= darczego, albo przez 2) naciągnięcie 

rzeczywistości sowieckiej do schema- 
tów Dembińskiego. 

Z ogromną słusznością podkreśla 
dr. Swianiewicz, iż: 

© Podobieństwo myśli rzuconych w artyku- 

łe p. Dembińskiego z programem gospodar- 
<zym komiunizmu rosyjskiego jest czysto 
zewnętrzne i bardzo powierzchowne... a 

dynamika ruchu młodzieży grupującej 
się dookoła Dembińskiego nie idzie w kie- 
runku komunizmu. 

Również całkowicie zgadzamy się 
ma ocenę prof. Swianiewicza: 

Artykuł p. Dembińskiego w Żagarach, za- 
wierający pewien zarys programu polityki 

Sowieckiej 

gospodarczej sprawia wrażenie zbyt mało 
przemyślanego. 

Polityk ekonomiczny musi płań swojej 
akcji dostosować do dynamiki życia. 

Artykuły Dembińskiego nie były 
wykończonym programem polityki 
gospodarczej, ale odskocznią, pozwa- 
łającą wyrwać się z dotychczasowego 
marazmu. 

Postawa bezradna. Jest rzeczą 
znamienną, że, o ile część polityczna 
artykułów Dembińskiego spotkała się 
z ogromnie silną reakcją, to część opi- 
sowa została otoczona grobowem mil 
czeniem. Analiza kryzysu gospodar- 
ezego nie zostala prawie zaczepiona. 
P. Bocheński zdecydowal się roz- 
walač teatr dopiero w drugim akcie. 

Czy nie lepiej byto wobec tego po- 
stawič sprawę jasno: 

Wiemy, že jest žle, že kapitalizm 
zbliża się ku zagładzie, ale jesteśmy ż 
nim uczuciowo związani, nie przeży- 
jemy jego upadku, wolimy łudzić się, 
że śmierć uda się odwlec. Uczuciowy 
stosunek wobec kapitalizmu to punkt 
wyjścia mizernych prób szukania ra- 
tunku: 

Przeciwnicy ustroju sowieckiego, wyzn 
jący ideę upadku kapitalizmu muszą p 
do wniosku o bliskim upadku cywilizacji. 

Pojęcie przeciwnika lub zwolenni- 
ka danego ustroju” zawiern w sobie 
założenie stosunku uczuciowego 
Człowiek, który wyzbył się zwierzę- 
cego przywiązania do form ustrojo- 
wych, traktuje ustrój, jako przejaw 
swojej celowej działalności. Z uznania 
degeneracji ustroju nie wynika logicz- 
nie uznanie upadku cywilizacji. Ust- 
rój jest wartością zmienną. 

Nie ratują ustroju kapitalistyczne- 
go przed rozwaleniem się niewątpli- 
wie niezaprzeczalne stwierdzenia: 

Nierównomierny podział dochodu między 
klasami społecznemi i narodami istniał cały 
czas w okresie kapitalizmu, jak i przed okre 
sem kapitalistycznym. ° 

W; miarę kapilitastycznego rozwoju dob- 
robyt klasy robotniczej, dobrobyt drobnego 
mieszczaństwa, a nawet inteligencji zawodo- 
wej nie malał, ale wzrastał. . 

Dchód znaczny kapitalisty nie jest poch- 
łaniany przez jego bezpośrednie spożyci 
im większy kapitalista, tem mniejsza część 
jego dochodu idzie na spożycie, tem więk- 
sza idzie na kapitalizację. 

„„bezrobotny w Anglji to pan, to czło- 
wiek syty, zapijający obiad czerwonem wi- 
nem... 

  

   

Wszystkie te argumenty nie oba- 
lają zawartej w artykułach Dembiń- 
skiego analizy obecnego kryzysu, ani 
wykazanych strukturalnych wad i 
sprzeczności kapitalizmu, które pro- 
wadzą .go na krawędź przepaści. 

Prof. Studnicki jest zdania, że de- 
- presja obecna jest normalnem ogni- 
wem perjodycznego cyklu konjunk- 

„turalnego. Być może, zwrócimy jed- 
nak uwagę na już dokonane, albo bli- 
skie wyczerpanie się rezerwuaru oży- | 
wień gospodarczych, przełamujących 
depresje: 1) wyczerpanie się terenów 
kolonjalnych, jako objektu eksploa- 
tacji, 2) osłabienie szybkiego tempa 
rozwoju technicznego, które przyniósł - 
w. XIX. Wreszcie samo istnienie cy- 
klów. konjunkturklnych związane jest 
ze strukturą ustroju kapitalistyczneg» 
i dowodzi jej pewnej wadliwości. 

Zupełnie dowolną interpretację 
zawiera twierdzenie p. Bocheńskiego: 

Kryzys. obecny to nie tyle kryzys chaosu 
indywidualizmu, ale kryzys nacisku, morder 
czego nacisku kolektywów państwowych. 

Nacisk, morderczy. nacisk kollek- 
tywów państwowych, jest niezbitą 
koniecznością,  zrodzoną właśnie 
wskutek kryzysu chaosu indywidua- 
lizmu. : 

Hajže na etatyzm! 
Trzecia linja ataku to doszukiwa- 

nie się pewnych elementów ustroju 
kolektywnego w obecnej rzeczywi- 
stości polskiej, to atak na ewolucję 
gospodarczą, która odbyła się w Eu- 
ropie po wojnie, to front przeciw eta- 
tyzmowi. 

W atrykule p. t. „Rozwalmy te- 
atr“ pisze p. Bocheński: 

Upaństwowienie produkcji i życia jest... 
dla nas faktem częściowo dokonanym. 

Zawsze i wszędzie monopolizacja była 
upadkiem jakości. Zawsze i wszędzie wolna 
konkurencja była hamulcem wyzysku i wro: 
tami dobrobytu. 

Każdy monopol jest klęską kraju. 

Złudzenie możliwości powrotu do 
dobrych czasów nieskrępowanej kon- 
kurencji każe widzieć w dokonanej 
przemianie stosunków gospodarczych 
sztuczny wytwór doktrynerów eta- 
tystycznych. 

Posłuchajmy, co mówi o zagad- 
nieniu liberalizm-etatyzm dr. Świa- 
niewicz: 

Kto wie, czy etatyzm p. Dembiński 
nie jest bardziej realny, znacznie bliższy ży- 
cia, niż zamieszczona w „Słowie* avoalogja 
liberalizmu gospodarczego oraz wołnej kon- 
kurencji p. AL. Bocheńskiego. 

    

  

WODA ZE ŚWITEZI. 
Nowogródek, w kwietniu 1932 r. 

„Co, woda ze Świtezi? zapyta nie- 
jeden czytelnik, przecież wiadomo, nie 
ciekawego. Ot, tyle, że piękna i Mie- 
kiewicz ładnie o niej pisywał wiersze, 
a nawet widział tam gdzieś Świtezian- 
kę, co mu łatwiej przychodziło, jako 
że miał niewiele ponad lat dwadzieś- 
cia i serce pełne radosnych wzruszeń 
młodości, do bawienia się i miłości 

nadwyraz skore. 

W dwudziestym wieku, w okresie 
małżeństw koleżeńskich i lotów da 
stratosfery, kto się interesuje Świte- 
zią czy Mickiewiczem? Kto dziś to 
czyta z wyjątkiem uczn. gimnazjów, 
których piłują wykresami? Ot, o Pi 
tigrillim byś pan nam opowiedział, al- 
bo 6 innym pisarzu, wywołującym 
dreszczyki erotyczne, a nie bujdami 
o Świteziach plaśił cierpliwy papiet 
gazetowy”. 

Co ma robić biedny autor, gdy mu 
takie stawiają zarzuty? Prosto siąść 
i tłuc głową o Ścianę. A gdy mu bar- 
dziej krewki czytelnik powie, że po- 
winien włożyć najbardziej twarzowy 
kostjum w postaci kaftana bezpieczeń. 
stwa — czy ma powiesić się na klam- 
ce, albo zgoła cichym głosem zaśpie- 
wać: „Wesoły nam dziś dzień na- 
stał...*? 

Pomimo to jednak odważyłem się 
pisać o Świtezi, a raczej o czystej, 

zwierciadłanej wodzie tego Ślicznego 
jeziora. Nie mam zgoła zamiaru pi- 
sać o Świteziankach, ani o legendach, 
bo w dzisiejszych czasach Świtezianki 
stały się tak częstym w lecie zjawi- 
skiem, że nie byłoby najmniejszego 
sensu pisać o tak banalnym przedmio- 
cie. Dzisiejsza Świtezianka wdziała 
twarzowy kostjum kąpielowy, włosy 
obcięte przedtem ,.a la garconne* zdo 
łały jej już  odrosnąć i zapomocą 
wiecznej ondulacji stworzyła prześli- 
czne łoki, wijące się dokoła twarzy. 
Wogóle nastąpiła u niej gruntowna 
przemiana i emancypacja. Pozatem 
dba o smukłą linję i nie wodzi już 
po bezdrożach i wykrotach puszczań- 
skich młodych chłopców, ani leśni- 
czych, ale conajmniej urzędników od 
VII kategorji wzwyż. Dzisiejsza Świ- 
tezianka jest praktyczna, czyta Piti- 
grillego ji zachwyca się Boyem, a 
gdyby jej ktoś wspomniał o czasach 
dawnego zapomnienia z jakimś tam 
łeśniczym z przed wieku, zwymyśla: 
łaby cię od „bronzowników* i powie- 
działa, że „siejesz zarazę w Grana- 
dzie“. 

Zmieniła też Świtezianka system 
uwodzenia i to zasadniczo. Poprostu 
schowała do lamusa dawne romanty* 
czne rekwizyty, jak westchnienia sen- 
tymentalne przy blasku księżyća, no- 
cne schadzki przy brzegu i wstydliwe 
rumieńce, gdy ktoś mówił o miłości. 
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KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 
Dyskusja nad rozbrojeniem jakościowem w komisjach 

morskiej i lotniczej. 
Stanowisko delegacji polskiej. 

GENEWA. 27.4, (Pat) — W dys 
kusji nad rozbrojeniem jakościowe 
w komisji morskiej konferencji roz- 
brojeniowej zabrał we środę głos dele- 
gat polski komandor Solski, podkreś: 
lając przedewszystkiem, że komi 
musi zawsze pamiętać o rezolucji ko- 
misji głównej z dnia 19 kwietnia, pro 
klamującej konieczńość wzięcia pod 
uwagę sytuacji geograficznej i warun 
ków specjalnych każdego państwa. 
Delegacja polska jest pozatem zdania, 
że łodzie podwodne nie są specjalnie 
skierowane przeciw obronie narodo- 
wej, ani ludności cywilnej, gdyż regu 

   

Komandor Solski podkreślił, że 
tów linjowych, ani  awiomatek. 
Polska nie posiada, ani okrę- 
ły używanie łodzi podwodnych, pro- 
klamowane przez traktat londyński. 
podporządkowały akcję łodzi podwod 
nych przeciw okrętom. handlowym 
przepisom, obowiązującym dla stat- 
ków nadwodnych. 

W tym duchu, co delegacja pols- 
ka, wypowiadały się się delegacje ja: 
pońska i finlandzka, które podkreśli: 
ły-wybitnie defenzywny charakter ło- 
dzi podwodnych. 

Delegacja sowiecka zgłosiła propo 
zycję, by ża broń ofenzywną zostały 
uznane: 1)-okręty powyżej 10 tysięcy 
ton, .2)-okręty awiomatki, 3) łodzie 
podwodne ponad 500 ton, 4) morskie 
środki wojny chemicznej i bakterjo- 

‚ logicznej. Propozycja sowiecka wyka 
zuje dużo analogji do propozycji nie- 
mieckiej, istnieje jednak ta zasadni- 
cza różnica, że delegacja sowiecka nie 
proponuje zniesienia wszystkich ło- 

  

dzi podwodnych, lecz jedynie jedno- 
stek wielkich. 

GENEWA. 27.4. (Pat) — Komisja 
lotnicza „konferencji rozbrojeniowej 
rozpoczęła w dniu 27 b. m. dyskusję 
nad ustaleniem rodzajów broni lotni 
czej, podpadających pod trzy kryter- 
ja, przyjęte przez komisję główną. t. - 
j. 1) broń specjalnie ofenzywna, 2) 
broń najbardziej „skuteczna przeciw 
obronie narodowej i 3) broń najbar” 
dziej groźna dła ludności cywilnej. 

W dyskusji zabrał głos delegat poł 
ski Raczyński, który podkreślił, jak 
trudnem i delikatnem zagadnieniem 

jest ustalenie rodzajów broni, podpa 
dających pod te trzy kryterja. O ile 
chodzi o broń lotniczą, która miałaby 
charakter specjalnie ofenzywny, p 
Raczyński podkreślił, że na przewagę 
powietrzną składają się wszystkie ro 
dzaje lotnictwa. Żaden rodzaj samolo- 
tów nie może być uważany za niedo: 

Etatyzm, w sensie wzmożonej ingerencji 
państwa do życia gospódarczego jest dziś 
koniecznością, wyrastającą z dynimikj współ 
czesnej ekonomiki. 

Wiek XX jest już okresem organizowa 
się życia gospodarczego, organizowania się 
posuwającego się coraz bardziej naprzód, 
niezależnie od tego, czy to nam się podoba, 

ża 

    

"czy teź nie. 

Powstają kartełe i syndykaty, rośnie potę- 
ga potężnych koncernów. 

Probłem gospodarki planowej stuje się 
jednem z najbardziej aktualnych zagadnień. 

Oczywście, że 
udział w życiu gospodarczem kapitalizmu 

państwowego musi być uzależniony sprawno- 
ścią aparatu państwowego, zmysłem gospo- 

darczym, wykształceniem fachowem ; ucz. 
ciwością warstwy urzędniczej. (Prof. Stud-- 
nicki). 

ale przecież dlatego właśnie pod- 
kreśla się ciągle konieczność jedno- 
czeshej przebudowy psychiki społecz- 
nej, zwłaszcza psychiki inteligencji, 
konieczność wyrobienia typu psychi- 
cznego. człowieka, potrzebnego ze 
względów społecznych. 

St. Jędrychowski. 

Dzisiaj Świtezianka wieczorem wyje” 
żdża na dancing, lub z pasją, godną 
lepszej sprawy, rozgrywa robra. A że 
zwykle przy szłemiku bez atu leży 
bez czterech, to zawsze wina jej part- 
nera. Zresztą nigdyby sobie nie daro: 
wała podobnego jak dawniej zapom- 
nienia. Przecież przy blasku księżyca 
nie widać tych cudów, jakie robi 
szminka i ołówek na rozkosznie uś- 
miechniętej twarzy. Najwy wyką- 
pie się w wodach jeziora możliwie jak 
najwcześniej, bo to dobrze robi. na 
eerę, 

I ma rację. Nie ona zresztą pierw- 

sza. Bo oto w usłach ludu tutejszego 
pozostała pamięć bardzo pięknej pani 
jednej z właścicielek Miratycz, która 
miała śliczne jasne włosy, ogromne 
niebieskie oczy i nazywano ją pow- 
szechnie „Świtezianką*.. Był to wla- 
Śnie okres Biedermayerowski, gdy ра- 
nie dbały jak nigdy o zachowanie pięk 
nej cery. 

Oto piękna pani, być może pod 
wpływem tych komplementów, które: 
mi ją obdarzali mocno owłosieni pano 
wie, doszła do miłego wniosku, iž ce- 
ra jej, tak delikatna, nie znosi innej 
wody, jak tylko ze Świtezi. Mąż pięk- 
nej pani za głowę się łapał i klął jak 
szwadron szwoleżerów, gdy mu w cza* 
sie najpilniejszych robót polnych wy- 
padło pchnąć konie do Świtezi, by dla 
pani wody do mycia przywieziono. 
Ale cóż miał biedak robić? Musiał u: 
lec w obawie przed spazmami, które 
wówczas należały do codziennego re- 
pertuaru w pożyciu małżeńskiem -— 

      

    
  

  

  

  

stateczny do aktywnej współpracy w 
akcji ofenzywnej, Także nie mogą być 
pominięte samoloty cywilne. 

W konkluzji nacz. Raczyński oś: 
wiadczył, że delegacja polska gotowa 
jest współpracować czynnie w pra- 
cach komisji lotniczej nad rozbroje“ 
niem jakościowem, ale jest zdania, 
że prace te mogą doprowadzić do po 
żądanych rezultatów tylko pod warun 
kiem stworzenia dostatecznej między- 
narodowej siły zbrojnej i jednoczes- 
nego umiędzynarodowienia lotnictwa 
cywilnego. Wypowiedział się on także 
za ścisłą i powszechną kontrolą, wre 
szcie zwrócił uwagę na rezolucję ko- 
misji z 19 kwietnia, proklamującą 
konieczność wzięcia pod uwagę, zgo* 
dnie z art. 8 paktu, położenia geogra- 
ficznego i warunków specjalnych po 
szczególnych państw. 

Delegat włoski wypowiedział się 
z pewnemi zastrzeżeniami za zniesie- 
niem lotnictwa wojskowego. Delegat 
niemiecki, powołując się na postano- 
wienia traktatu wersalskiego w stosun 
ku do lotnictwa niemieckiego, zgłosił 
rezolucję, uznającą całe lotnictwo woj 
skowe za podpadające pod trzy usta- 
lone kryterja i domagał się, by propo 
zycja ta była rozpatrywana jako 
pierwsza. Przewodniczący przypom- 
niał, że dotąd zgłoszonych zostało o- 
koło 20 propozycyj i zaproponował, 
by systematyczne uporządkowanie 
tych propozycyj i stworzenie jednoli- 
tej podstawy do dyskusji powierzone 
zostało podkomitetowi. Propozycja 
ta została przyjęta, Na wiosek prze- 
wodniczącego do podkomitetu weszli 
reprezentanci 12 delegacyj, między 
in. i polskiej. 

Dyskusja nad kalibrem armat. 
GENEWA, 27.4. (Pat) — Komisja 

lądowa konferencji rozbrojeniowej od 
była w dniu 27 b. m. posiedzenie, wy- 
pełnione w znacznej części dyskusją 
proceduralną. Przedewszystkiem przy 
jęty został wniosek co do odrębnego 
traktowania ciężkiej artylerji fortecz 
nej. 

Wśród zgłoszonych propozycyj, do 

tyczących najwyższego kalibru tej ka 
tegorji sprzętu artyleryjskiego, zwra 

-ca uwagę fakt, że najwyższą normę, 
mianowicie 204 mm. zaproponowała 
delegacja sowiecka, podczas gdy inne 
delegacje proponują uważać za arty- 
lerję ciężką, podpadającą pod trzy 
kryterja broni ofenzywnej już arma- 
ty kalibru powyżej 77 mm. 

BEF PETERS III 

Przemówienie prezesa Klarnera 
na otwarciu sejmiku gospodarczego. 

WIARSZAWIA, (Pat). — W. przemówieniu 
wygłoszonem na otwarciu zjazdu samorządu 
gospodarczego, prezes Związku Izb Przemy- 
słowo-Handlowych były minister inż. Klar- 
ner powiedział między innemi: 

Organizacja samorządu gospodarczego w 
Polsce nie została dotychczas zakończona. 
Niemniej lzby Przemysłowo-Handlowe, Rol- 
nicze i Rzemieślnicze postanowiły odbyć 
zjazd i wypowiedzieć się zarówno w ogól- 
nych sprawach państwowej polityki ekono- 
micznej, jak i w sprawach specjalnych, 
wspólnie dotyczących dziedzin życia gospo- 
darczego w Izbach zorganizowanych oraz w 
sprawach związanych z ustrojem i kompe- 
tencją samorządu gospodarczego w Połsce. 

W'obec zachwiania się w umysłach wielu 
pod wpływem klęsk gospodarczych wiary w 
obecny ustrój społeczno-gospodarczy, prag- 
niemy dać wyraz niezłomnemu przekonaniu, 
że ustrój, oparty o zasadę własności prywat- 
nej i wolności gospodarczej. stanowi podło- 
że, na którem wykształciły się cała kultura 

wilizacja naszej ery oraz że jedynie ten 
i nadal zapewnić może ludzkości dal- 

szy postęp, dobrobyt i spokojną ewolucję 
ku pomyślnej przyszłości. 

Brak równowagi pomiędzy wytwórczością 
i spożyciem jest cechą charakterystyczną o- 
becnego kryzysu. Brak ten uzewnętrznia się 
w braku równowagi cen. Polityka gospodar- 
cza państwa nie może bezpośrednio ingero- 
wać w sferę kształtowania się cen. Obowiąz- 
kiem jej jest natomiast wpływanie ułatwia- 
jąco na przebieg procesów przystosowanych 
w zakresie cen. W tym kierunku obok pań- 
stwa pracować winny wszystkie jednostki 
produkujące oraz ich zrzeszenia. Cena — 
jest zjawiskiem zewnętrznem. - Jeśli Polska 
ma mieć ułatwioną ekspansję na rynki obce, 
to musi być krajem niskich kosztów produk 

   

cj. Dlatego rewizja obecnych kosztów pro-. 
* dukcji i wymiany w celu obniżenia wszelkich 

ich składników odbyć się winna we wszyst- 
kich elementach składowych kalkulacji han- 
dlowej, bez uciekania się do nowych nakła- 
dów: kapitału. 

Z całym naciskiem zaznaczyć pragniemy. 
że nieodzownym czynnikiem racjonalny 
poczynań w dziedzinie gospodarczej jest sta- 
łość waluty krajowej. Oceniamy z uznaniem 
politykę Banku Polskiego i podnosimy w 
sposób najbardziej kategoryczny  koniecz- 
ność zdecydowanego przeciwstawienia się 

  

każdej koncepcji inflacjonistycznej. Dalszym - 
czynnikiem, od którego zależy zarówno po- 
myślny rozwój kapitalizacji, jak i obniżenia 
kosztów produkcji, jest właściwa konstruk- 

  

cja systemu podatkowego. Obowiązujący sy-* 
  stem podatkowy wymaga zasadniczej refor- 

my. Reforma ta nie ma być przeprowadzona 
w okresie ostrego kryzysu, lecz podjęcie i 
przeprowadzenie już obecnie wszelkich prac 

przygotowawczych dla przebudowy systemu 

podatkowego uważamy za nieodzowne i ak- 

  

i to tak częstemi, jak dziš różowe sza: 
leństwo tanga lub rumby tańczonych 
z pięknym a głupkowatym gigołem na 
deskach dancingu. 

Można sobie wyobrazić, co się dzia 
ło w dworze miratyckim, gdy się pani 
na karnawał do Warszawy wybierała! 
Prosto sądny dzień dla męża pięknej 
„Świtezianki*, Nie dość, że kute bry 
ki, ładowane sepecikami, lub zgoła 
pękatemi kuframi przygotowywać mu 
siał, nie dość, że karetę musiał przed 
tak daleką drogą wymościć przednio, 
—a tu do tego te flaszki... z wodą ze 
Świtezi. A wiadomo, że jak się jedzie 
z Miratycz do Warszawy, lub z Bur- 
dukowszczyzny do Paryża, jak pani 
marszałkowa Ejsmondowa, to ani na 

dzień, ani dwa, ale na kilka miesięcy. 
Bo to i karnawał i półpoście, by się 
wreszcie prawie na Wielkanoc do do- 
mowych pieleszy dostać, Ale wiado- 
mo, że niedarmo nosi jejmo Świ 
tezianki* miano, więc musi się co- 
dziennie myć w świłeziańskiej wodzie, 
by te kolory cudne zosławić na na- 
dobnej twarzy. Więc głowę łamał bie” 
dny małżonek „Świtezianki*, wąsy 
targał i brodę, skądby co roku tych 

flaszek dostać i z żydowinami w ukła: 
dy wchodził. Mówią też, że raz pach- 
ciarza, który mu nie dość flaszek do- 
starczył, mało nie uszkodził i żywota 
nie pozbawił. Skończyło się szczęśli- 
wie na dziesiątku rubli srebrem. Zre- 

sztą sądzić można, że każdy sąd unie- 
winnilby nieszezęsnego pana na Mira- 

tyczach. 
Tak się to w owych dawnych cza- 

  

   

   

tualne. Podobnie i obciążenia na rzecz sa- 
morządu terytorjalnego ulec muszą zasadni- 
czej rewizji. Jako sprawę wielkiej donio- 
słości dla interesu publicznego traktujemy 
również reformę ubezpieczeń społecznych. 
Reforma ta iść winna w kierunku pełnego 
uwzględnienia możliwości -płatniczych życia 
gospodarczego i dostosowania do tych mo- 
żliwści obowiązków zakładów wobec ubezpie- 
czonych. 

W; walce o rynki zbytu Polska pozbawio- 
na jest „potężnego atutu, który posiada do 
dyspozycji produkcja zagraniczna — taniego 
kredytu. Wytrwała i ciągła polityka ułat- 
wiania procesów kapitalizacyjnych dopro- 
wadzi stopniowo do samorzutnego obniżenia 
stopy procentowej w Polsce. . Polityka gospo 
darcza państwa winna-mieć na względzie 
zabezpieczenie interesów tego aparatu, co 
może być częściowo osiągnięte przez należy- 
te rozgraniczenie kompetencyj w zakresie 
działania banków publicznych i instytucyj 
kredytowych prywatnych. я 

Ludzkość cierpi naskutek naruszenia za- 
sad obrotu międzynarodowego. Brak zaufa- 
nia w międzynarodowych stosunkach gospo-- 
darczych, powszechna 
goizmy narodowe spra że polityka po- 
rozumień międzynarodowych nie daje na 

polu gospodarczem dotychczas poważniej- 
szych wyników. Uważamy niemniej, że po- 
lityka polska i nadal kroczyć winna diogą 
gospodarczej współpracy międzynarodowej. 
Przywiązujemy dużą wagę do poddania re- 

jawiść, wybujałe e- 

   

wizji traktatów handlowych, zawieranych w- 
zgoła odmiennych warunkach, a jako wstęp 
do tej pracy uważamy za pilne wprowadzenie 
w życie gruntownie przestudjowanej nowej 
taryfy celnej. 

W obecnej skomplikowanej sytuacji mię- 
dzynarodowej, kończy prezes Klarner, poło- 
żenie Polski nie jest łatwe.. Brak dobrych 
naturalnych granic oraz ustosunkowanie się 
naszych sąsiadów do porządku rzeczy. wy- 
nikającego z traktatów w Wersalu i Tria- 
non, wskazuje na końieczność stałego wzma: 
cniania odporności Polski w drodze solidar- 
nej współpracy wszystkich sił moralnych i 
materjalnych narodu. 

BERKBAI PRETO EACZTAWTZ TT 

Sensacyjny proces we Lwowie, 
LWÓW, 27. 4. (Pat). — W, dniu 27 b. m. 

na rozprawie przeciwko Gorgonowej zeznawa 
li dalsi świadkowie. Świadek dr. Czala, le- 
karz, zamieszkujący w Brzuchowicach nap- 

  

„rzeciw wilki architekta Zaremby, który zo- 

` 

stał wezwany na miejsce zbrodni tuż po od- 
kryciu morderstwa, zeznaje podobnie jak w 
śledztwie i stwierdza, że sprawcą zbrodnicze 
go czynu mógł być tylko ktoś z domowni- 
ków, przyczem na podstawie stosunków mię- 
dzy Gorgonową a Elżbietą Zarembianką są- 

sach Biedermayerowskich w Nowo: 
gródczyźnie bawiono. Dzisiaj taka 
„Świtezianka* umarłaby ze wstydu, 
gdyby musiała poprzestać tyłko na 
wodzie ze Świtezi. A gdzież te najco- 
dzienniejsze utensylja w postaci kre- 
mów, pudrów, punktrollerów i jak się 
to tam jeszcze nazywa. Szczególnie 
w zimie. Bo latem —- to zupełnie co 
innego. W lecie musi się piękna Świ- 
tezianka opalać i wyglądać jak ku- 
szący posążek. Więc żadnych kre- 
mów, żadnych pndrów, chyba bronzo 
wego kołoru, Zamiast się tylko myć 
w wodzie ze Świtezi przecina, jak rą- 
cza strzała błękitne wody jeziora, tre- 
nując do zawodów pływackich i to 
według utartych wzorów — to na po” 
dobieństwo ryby crawlem, to klasy 

cznym styłem, to dowolnym... 

A fale jeziora wdzięczą się pora- 
dlone wiatrem, który ostrym grzebie- 

niem rozczesuje gładziznę wody, .że 
tworzą się zmarszczki, jak na twarzy 

starego człowieka. Aż w oczach się 
ćmi od tej szafirowej jaśni, co się 
snuje aż po sine lasy na drugim brze- 
gu. A jezioro jest wiecznie zmienne, 
a wieczyście to samo. Jakże niezliczo* 
ne są odmiany tajemnicze tej szafiro- 
wej wody, która liczkom białogłow* 
skim piękno przywraca. a sercu ra: 
dość przeogromną. 

O wschodzie słońca mgły unoszą 
się nad fałami, tworząc tajemnicze 

zjawiska, groty zaczarowane, a w nich 
topielczyki i margoty śmiechliwe ko- 
rowody wiodą taneczne. A gdy słońce 

, zacznie promiennemi strzałami godzić 

Narady. 
GENEWA, 27. 4. (Pat). — Paul-Boneour 

odbył w dniu 27 b. m, naradę z Nadolnym 
co do przebiegu prac konferencji oraz. w 
sprawie różnic zdań, istniejących między 
delegacjami francuską i niemiecką. Sekre- 
tarz stanu Stimson odbył kołejno rozmowy 
z ministrami Beneszem i Zaleskim oraz dele- 
gatem Węgier Apponyi'm. 

Min. Zaleski wraca 
do Warszawy. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Z Genewy donoszą, że minister 

Zaleski wyjechał wczoraj wieczorem 
do Warszawy, gdzie przybędzie w nad 
chodzący piątek. 

Choroba Tardieu. 
GENEWA, 27. 4. (Pat), — Wiełkie poru- 

szenie wywołała 27 b. m. po południu w 
kuluarach Ligi wiadomość, że premjer Tar- 
dieu z powodu choroby, gardła nie będzie 
mógł przybyć de Genewy, Paul-Boncour za- 
wiadomił o tem cficjalnie Stimsona, Mae Do 
nalda i Brueninga, wyrażając ubołewanie z 
tego powodu. Jak wiadomo, po wezorajszej 
konferencji Stimsona, Mac Donalda i Brue- 
ninga, Stimsen w rozmowie telefonicznej z 
Tardieu wyraził życzenie odbycia z nim kon- 
terencji przed swym wyjazdem do Ameryki. 
Premjer Tardien obiecał przybyć w piątek. 
W związku z tem przewidziane były na ko- 
niee tygodnia doniosłe konsekwencje polity- 
czne. 

Czyżby naprawdę tak było? 
LONDYN, 27.4. (Pat). — W' kołach poli- 

tycznych Londynu kursuje pogloska, že cho- 
roba premjera Tardieu jest chorobą dyplo- 
matyczną i wybiegiem aby udaremnić po 
rozumienie genewskie, do jakiego zmierzał 
Mac Donald. 

W Londynie przypuszczają, że Mac Do 
nald usiłował skłonić Tardieu do pewnego 
kompromisu reparacyjno - rozbrojeniowego, 
omawianego ostatnio przez Mac Donalda ze 
Stimsonem i Briiningiem, Wobec nieobecno- 
ści Tardieu cała impreza uważana jest w 
Londynie nie za rozchwianą, a Mac Donald, 
rozczarowany niepowodzeniem swej akcji, 
opuszcza już w piątek Genewę. $ 

dzi, że mogła to być tyłko oskarżona. Nastę- 
pnie zeznaje świodek Kamiński, ogrodnik, 
w willi Zaremby. Н 
„Obrońca dr. Axer sprzeciwia się zaprzy- 

siężeniu tego świadka ze względu na to, że 
jest on w równej mierze jak Gorgonowa po- 
dejrzany o zamordowanie Zarembianki. Try- 
bunał po naradzie uchwalił wniosek obrońcy 
odrzucić i świadek Kamiński został zaprzy- 
siężony. Przesłuchiwani Kamiński i jego żo- 
na przynoszą w swych zeznaniach nowe 
szczegóły, o kłórych w śledztwie nie mó- 
wili, mianowicie, że syn Zaremby 14-letni 
Stanisław, który krytycznej nocy ujrzał na 
tle szklanych drzwi jakąś postać miał oś- 
wiadczyć im obojgu natychmiast po przebu- 
dzeniu się domonwników, że w postaci tej 
rozpoznał Gorgonową. 

Następnie prokurator Laniewski złożył oś 
wiadczenie, w którem zaznaczył, że metoda 
obrony rzucania podejrzeń na Świadków 
przechdzi wszełkie granice i prosi wobec 
tego trybunał, aby nie dopuścił do tego ro- 
dzaju publicznego rzucania podejrzeń na 
świadków. : 

W( odpowiedzi na tó obrońca dr. Axer 
zaznaczył, że jest prawem obrońcy stawia- 
nie wniosków, jakie uważa za wskazane, о$- 
wiadcza jednak, że nie będzie sprzeciwiał 
się zaprzysiężeniu świadków -— kobiet, po- 
nieważ sposób wykonania morderstwa wyk- 
lucza, aby kobieta popełniła tę zbrodnię. Po 
tych słowach rozległy się na. sali głośne 
szmery. Włobec tego przewodniczący polecił 
usunąć z sali część publiczności. 

W] dalszym ciągu rozprawy przewodniczą- 
cy zarządził konfrontację świadka Kamiń- 
skiego i Stanisława Zaremby, aby wyjaśnić 
sprzeczność w ich zeznaniach. Wreszcie sąd 
przesłuchał świadka Antoniego Helembę, b. 
detektywa z Tarnowskich Gór, który zezna- 
je, że pownego dnia otrzymał list z bankno- 
tem stuzłotowym, wzywający go do Lwowa. 
Po przyjeździe spotkał się z dwiema pa- 
nnami, z których jedna zażądała od niego, 
aby za zapłatą doprowadził do nawiązania 
stósuńku z pewną młodą dziewczyną. Po 
morderstwie zobaczył w jednem z pism foto- 
grafję Gorgonowej, w której poznał jedną z 
wyżej wymienionych pań i wtedy, kojarząc 
stawiane mu propozycje z faktem -morderst- 
wa, zgłosił się do sędziego śledczego. 

Na pytanie obrońcy zaznacza, że był dwu 
krotnie w zakładzie dla umysłowo chorych. 
Obrońca prosi trybunał o zatrzymanie świad 
ka; gdyż jutro ma otrzymać co do jego oso- 
by ważne informacje, na to jednak przewo- 
dniczący nie zgodził się. 

WI końcu środowej rozprawy zeznawał 
komendant pasterunku policji państwowej 
Nuckowski, którego zeznania nie wnoszą 
nie nowego. W! czwartek po południu sąd 
udać się ma na miejsce zbrodni do Brzucho- 

wic celem przeprowadzenia wizji lokalnej. 

  

   

w opony mgły, niby w tarcze —- nie- 
ruchliwe wojska mgieł w rozsypce 
pierzchają w głąb, coraz rozdzierane 
błyszczącemi brzeszczotami. Wieczo- 
rem, gdy księżyc, rozwinąwszy szero- 
ki płaszcz srebrzystych promieni, mo- 
ści srebrny gościniec wśród szerokich 
fal, po gładkiej powierzchni płynie lek 
kie, leciutkie dzwonienie, jakby nie- 
przeliczonych dzwoneczków. Może to 
w głębinach wodnych Świtezianki za- 

wodzą tęskne pieśni? Może to w głę- 
binach dzwony zatopionego miasta tak 

dzwonią żałośnie, że wstrząsają się 

fale, księżycowym błaskiem oblane i 
uciszają się lekko, jakby do snu koły- 
sały długo, długo w noc... 

Więc... ktokolwiek będziesz w No- 
wogródzkiej stronie, nie zapomnij za- 
trzymać swych 120 koni, uwięzionych 
w motorze, by się przypatrzyć na wo- 
dy jeziora i zobaczyć tak zdecydowaną 
przemianę w życiu i obyczajach współ 
czesnej Świtezianki, która, o ile to bę- 
dzie w południe zacznie cię wabić w 
fale, byś jej towarzyszył w pobiciu 
rekordu szybkości w przepłynięciu 
Šwitezi. A potem, zamiast spo 
dziewanych rozkoszy na dnie jeziora 
w zatopionem mieście, poczęstuje ię 

pieczenią, przypaloną na kość w 0%- 
niu weekendowego ogniska. Ale 
uśmiechniesz się tylko, bo ci się na- 
pewno przypomną strofy Mickiewi- 
czowskiej ballady, tak zmienione, że 
warto je wtedy jeszcze raz przeczytać, 
chociażby tylko dła porównania 

Bo przecież „ła donna e mobile... 
T. Jacek Rolicki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Aresztowanie Kkierowniczki agencji pocztowej 

pod zarzutem defraudacji. 
Ze Święcian donoszą. iż w czasie inspek- 

«ji kontrołnej w Agencji Pocztowej w Kołty- 
wuianach ujawniono  madużycia i niedobór 
w kasie. Defraudacji dokonała kierownicz- 

ka Agencji Cybulska, którą z 
władz poeztowych aresztowano. 

Według prowizorycznych obliczeń zdetrau 
dcwano 2100 zł. Dalsze badanie ksiąg ka- 

polecenia 

sowych trwa. (e). 

Brasław. Święciany. 
Z życia strzełeckiego. Posiedzenie prezydjum Rady Pow. 

wiosna 
   

Nadeszła i do 1 
jeziora brasławskie w; się z okowy 
ao Wszystko narówni z przyrodą 

wchłania w siebie promienie słoneczne, by 
nagromadzić pewną iłość ciepła, potrzebną 
do przemiany materji, z której tworzy się 
siła działania człowieka. 

Wiosna na ustach 
gółlności u strzelców w Brasiawiu 

przecudne    
     

  

Szystkich. a w szcze- 
którzy 

  

    

  

   
     

  

przygotowują się do przywitania tej najmil- 
ej pory: roku słowami Reymonta — „Hej, 

wiosna ci to idzie prze 

Po całodziennym trudzie zbi ię mło- 
„dziež w šwietlic К bucha e orga-    

  

acy jne. strzelcy uważnie 
ją dzieje Połski współczesnej, w dru- 

giej uśmiechnięte dziewczęta uczą się robó- 
tek kobiecych, by sprawnością tą ulżyć doli 
swej rodzinie. 

A wszystko zaczyna i kończy się pieśnią, 
która się nigdy nie starzeje i nie nudzi. 
-Związek Strzelecki jest dzisiaj instytucją 
przedłużającą działanić wychow 
I nikt już w to nie powinien 
świadomiona sfera inteligen: 
budo życie socjałne społeczeństy 
działałaby zgodnym frontem w i 

"nowej demokratycznej Polski. Ha 
praca musiałaby być prowadzona pr. 

            

    

   
   
    

    

jach sobie pokrewnych, stojących na 
ncie ideologji I Marszałka Polski — Jó- 
a Piłsudskiego. Przynależność organiza- 

cyjna musi decydować o kierunku wycho- 
wawczym naszej młodzieży. Związek Strze- 

sdecki będąc społeczną . demokratyczną .orga- 
wychowawczo-wojskową. oczekiwał 

półpracę ze strony Związku Pracy O- 

telskiej Kobiet w Brasławiu. Jednak 

lko, że jei nie otrzymał, ale przeciwnie 

niektóre członkinie. jąk wiceprezeska tegoż 

« związku, rzucają kłody pod nogi, uciekając 

-się niejednokrotnie do .demagogicznej wa 

--z tem. wszystkiem co jest strzeleckie. Czas 

"byłoby otrząsnąć „się: z analfabetyzmu spo- 

decznęgo i działać w jednym kierunku ideo- 

wym. albo wystąpić z tej organizacji, która 

na swym sztandarze ma wypisane te same 

„ssłowa. hasła co i -Związek Strzelecki. 

Ja. 

   

  

   
    

    

    
   

  

  

    

      

B. B. W. R. 
W dniu 24 b. m. w Święcianach odbyło 

się posiedzenie prezydjum rady powiatowej 
BBWR., na którem był obecny z ramienia 
Rady Włoj. p. poseł Stanisław Dobosz. Po 
omówieniu szeregu spraw organizacyjnych 
postanowiono. zwołać zjazd rady powiato- 
wej BRWiR. na dzień 27 b. m. godz. 11 w 
lokału Ogniska Polskiego przy ulicy 11 Li- 
stopada Nr. 5 w Święcianach. Na pofządku 
dziennym zjazdu referaty — polityczny (sen. 
Jundziłł), gospodarczy (pos. Krasicki) i or- 
ganizacyjny . (sekretarz Święcicki. — nastę- 
pnie wybory prezydjum i członków Rady 
Powiatowej. 

  

  

Dzisna. 
Urząd cełny w Dziśnie ma być 

zlikwidowany. 
W związku z małym ruchem granicznym 

na pograniczu polsko-łotewskiem władze cel- 
ne postanowiły zlikwidow: 
Dziśnie, zaś jego agendy przekazać 
wo organom K O. P. i Urzędowi (elnemu 
w Drui, 

Nowa Wilejka. 
Samobójstwo kaprala 13 p. uł. 
Wi dniu wczorajszym w Nowej-Wailejce 

kpr. 13 p. uł. Tadeusz Dołgiński popełnił 
samobójstwo. 

Powodem tego rozpaczliwego kroku była 

obawa przed karą za pijaństwo i awaniury 

Zwłoki samobójcy zabezpieczono do przy- 
bycia władz Śledczych. (e). 

Profanacja przydrożneg 
Е krzyža. ` 

Wi dniu wczorajszym wpobliżu wsi Ża- 
bińki gm. tomaszewskiej nieznani sprawey 
wywrócili krzyż przydrożny oraz roztrzas- 
kali figurkę N. P. M. Wskutek dochodzenia 
jednego ze złoczyńców aresztowano. Jest 
to Konstanty Rozumow mieszkaniec tejże 
wsi. te). 

      

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kuriera Wileńskiego" mieści się 

: w Nowogrėdku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 

  

sai E| Od dnia 24 
tei s į kwietnia r.b 

Kine -Teatr Dźwięk. |› 

w Nowogródku й * 

  

  
wyspa zatopionych serc 

/W rolach głównych: Jeanette Mc Donald i Jack Oakie. 

WKRÓCE: Harołd, trzymaj się. 

Skazanych szpiegów powieszono. 
Jak już wczoraj donosiliśmy, wy 

rokiem sądu doraźnego w Lidzie na 

karę Śmierci przez powieszenie zosta 

li skazani szpiedzy sowieccy, Józef 

Trubaez i Michał Czechowicz. Skaza: 

ni, za pośrednietwem obrony, zwró” 

cili się z prośbą do Pana Prezydenta 

£ Rzeczypospolitej. o ułaskawienie. W 

dniu 26 b. m. późno w nocy nadeszła 

z Warszawy odpowiedź, iż Pan Prezy 

dent nie skorzystał z prawa łaski, W 

związku z tem w dniu 27 b, m. w go” 

dzinach rannych przybyły z Warsza 

wy kat obu szpiegów stracił na pro” 

wizorycznej szubienicy, ustawionej 

na dziedzińcu więzienia lidzkiego. 
a EC AZZARO 

-- Nowsgródek. 
Do czego zmierza Rada Miejska? 

Sprawa kina miejskiego nie przestaje być 

wciąż aktualną. Jak już swego czasu donosi- 

diśmy, kino miejskie wydzierżawione zostało 

po kiłku przetargach p. Iwienieckiego, który 

nie ukrywając szczerych- chęci wydzierża- 

wienia go, dał się nabrać na wyśrubowane i 

niewykonalne warunki, od których wszyscy 

„jego kontrahenci odstąpili. 

Zgodnie z umową p. Iwieniecki odrazu 
uruchomił to kino, sprowadzając dźwiękowy 

aparat. Do kasy Magistratu wniósł. żądaną 

kaucję i wpłacił już tytułem tenuty dzierżaw 

nej aż 3.858 zł. t. j. taką sumę jakiej Magi- 
strat nigdy jeszcze mie osiągnął. 

я Oczywiście pieniądze te wpłacone zosta- 

ły z własnej kieszeni p. Iwienieckiego. gdyż 

kino miejskie nie dało: mu zysku i jednej 

czwartej tej sumy, jak to. udowodnił, nie ule- 

-gającemi wątpliwości argumentami, 

Widząc, że w najlepszym nawet sezonie 

narażony jest na tak poważne straty, pan 

Twieniecki złożył do Rady Miejskiej uzasa- 

dnione podanie o zmniejszenie kosztów dzier 

żawy tegoż kina, względnie o roz iązanie 

«mowy. 
Zdawało się, że Rada Miejska, pomnąc 

jakie straty przynosiło miastu kino miejskie 
w najlepszych nawet czasach i wied 
wskutek kryzysu frekwencja w kinie stale 
zmniejsza się — odrazu pójdzie na spotka- 
nie swemu, śkądinąd zasłużonemu, obywate- 

łowi. Lecz niestety, Rada Miejska ustosun- 
kowała się do podania negatyw: upewnia- 
jąc. że zabezpieczenie p. Iwienieckiego u- 
„chroni ją od strat na wypadek zerwania 

przez niego umowy. 

Jednakże na tem samem posiedzeniu Ra- 

dy postawiono wniosek 0 zmniejszenie rad- 

nemu Lubczańskiemu zaległych należytości 

za dzierżawę miejskich hal które wynoszą 

przeszło trzy tysiące złotych, licząc po 800 

zł. za halę, wówczas, kiedy p. Lubczań ki 

odnajmował je po 1800 zł. 

Wynika z tego. że gdyby p. Iwieniecki 

był radnym, sprawa jego przyjęłaby iuny 

obrót. 

Jest to fakt bardzo smutny. Domagać się 
więc należy, aby w dzisiejszych kryzysowych 
czasach, masowych bankructw i upadłości. 

Rada Miejska umożliwiła rzetelnemu dzier- 
żawcy i płatnikowi prowadzenie kina nadal 

i postawienia go na wysokośc zadania. 

  

    

    

      

   jego 

co, jak już wiemy, potrafi dokonać w No- 

wogródku tylko p. Iwieniecki. | 3 

Osobiste pretensje i sprawy nie powinny 

mieć tu miejsca. lw. 

Wałne zebranie członków Kasy 

Spółdzielczej w Nowogródku. 

W; niedzielę dnia 24 b. m. odbyło się do- 

roczne walne zebranie członków nowogródz- 

kiej kasy spółdziełczej. 

Obecnych było 348 członków na ogólną 

liczbę 2100, 
Po odczytaniu sprawozdania i protokó- 

łów połustracyjnych przez prezesa zarządu 

p. Sianorzęckiego, rozpoczęła się kilkugo- 
dzinna dyskusja, z której wynikało, że więk 
Szość obeenych członków nie jest zadowolo- 
na z dotychczasowej pracy rady nadzrczej, 

a zwłaszcza prezesa p, Sianorzęckiego. Jako u 
Sumenta przytaczano: že na ogólną sumę 

"widząc sprzeczają 

obrotu 890.268 zł. uzyskano zaledwie 7.821 zł. 

zysku, że koszta utrzymania biura są za du- 

że, bo wynoszą aż 28.755 zł.. że pensje urzęd 

ników są zbyt wysokie, że dzięki niewłaści- 
wej taktyce rady i zarządu, ubyło w ciągu 
roku 194 członków, — że personel kasy po- 
bierał bezprocentowe pożyczki, że rada nad- 
zorcza nie solidaryzowała się z komisją re- 
wizyjną i t. p. uchybienia właściwe każdej 
spółdzielni. 

Rzeczowej krytyki podjęłi się p. p. Szwa- 
ranowicz i Marell. Nie brakło jednak i dema- 
gogów. 

Zarząd częściowo z tych zarzutów wytłu 

maczył się, wskazując że stosunki w kasie 

od czasu wystąpienia p. Bokunowej, uległy 

zmianie na lepsze. 
Następnie po przyjęciu sprawozdania za- 

rządu, przystąpiono do uzupełniających wy- 
borów członków i zastępców do rady An 
zorczej. Wi tym czasie postawiony został 
przez członka p. Owsianego wniosek o 
rażenie radzie nadzorczej vodum nieufność 

Jednakże wniosek ten nie znalazł poparcia. 

Wi rezultacie na miejsce ustępujących z 
rady p. p. Žmigrodzkiego, Czeczota, Oleszy 

i Wiguro wybrano pp. Molińskiego, Szwa- 
ranowicza, Marela i Owsianego. Na za- 
stępców Łazarewicza, Sokoła i Baturo. 

Wkońcu uchwalono nie udzielać więk- 

szej pożyczki niż w sumie 700 złotych. Ze- 

branie trwało od godz. 10 do g. 19-ej. 

Podając powyższe, uważam za wskazane 

nadmienić, że niektórzy panowie z t. zw in- 

teligencji, względnie zaliczający siebie do 

niej, nie powinni wobec przeważającej 

liczby członków wieśniaków-analfabetów in- 

terpretować uchybień Kasy w ten sposób jak 

to oni czynili. Bo skutek był ten, że chłopi 
ych się „panów*. którzy, 

nie szczędząc sobie docinków, starali się ich 
skooptować — również przejęli się tego ro- 
dziaju oratorstwem, a jeden z nich w swej 
zapalczywości nazwał zarząd i radę jego 
parobkami; wychodząc z sali, słyszało się i 
takie zdanie: „Adnak usio hedto nadto śmiar- 
dzić, mo lepsz zabrać swaje 200 złotych i 

chaj jany zharač“. 
zebranie to nie zostało rozw. 

zawdzięczać jedynie należy p. Tadeuszowi 

Molińskiemu przewodniczącemu zebrania, 

który dzięki swej powadze i bezstronności, 

doprowadził go do końca. iw. 

Lida. 
Groźny pożar. 

W. ostatnich dniach. w Chodziukach gm. 
białohrudzkiej pożar strawił na szkodę 7 
gospodarzy 6 domów mieszkalnych wraz ze 

sprzętami, 6 obór i jeden spichrz. Podczas 
pożaru doznał poważnych poparzeń głowy 
właściciel jednego ze spalonych domów Ja- 
nuszkiewicz, którego ©dwiezione do Szpi- 
tala powiatowego w Wilnie. Ogień zagrażał 
całej wiesce, został jednak zlokalizowany 
dzięki energicznej akcji straży pożarnej z 
Porzeczan. 

W. kolonji Jeremiejcze tejże gminy spło- 
nęły zabudowania Michniewiecza Ksawerego 
warteści 15 tys. zł. 

Nowy cennik. 
W dniu 27 b. m. ukazało się zarządzenie 

Starosty lidzkiego, wprowadzające nowy cen 
nik na mąkę i chleb: 

Mąka żytnia razowa za kg. w hurcie 32 gr. 

    

  

    

   

     zane, 

  

KU RJ ER W_I L E Ń S K I 

ll Targi Północne. 
Dowiadujemy się, iż wysunięta w 

jesieni ub. roku - sprawa urządzenia 
III Targów Północnych w Wilnie zo 
stała obecnie znowu podjęta przy po 
parciu Urzędu Wojewódzkiego w Wił 
nie, sfer przemysłowo - handlowych 
i wojskowych. Według dotychczaso- 
wych projektów przewidziane jest 

    

  

  

bacznie "| Daiė Pawla, 
| Czwartek || Jutro: Roberta. 

28 | z | Wschód słońca — g. 3 m. 49 
Kwiecień | Zachód” ©.) <g, 08m 43 

Ssoastrzeższiz Fakindu Natserełcgji U. 8, 6. 

w Wilale 2 dnia 27 IV — 932 rok: 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura śrudara Ą- B C. 

= zaiwyžszsi 4 12° С 

. «einiższa: 0 

Oszd: — 

Wiatr: zachodni. 
Tendercja: wzrost. 

Uw:gi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Pan Wojewoda Zygmunt -Beczkowicz 

powraca dzisiaj, we czwartek rano, z War- 

szawy i obejmuje urzędowanie. 

— Delegat rządewy przy Magistracie m. 

Wilna p. Adam Piłsudski złożył w dniu 27 

b. m. wizytę p. wice-wojewodzie wileńskie- 

mu Jankowskiemu w związku z objęciem 

swego stanowiska. 
— Prezes Sądu Apelacyjnego p. Wacław 

Wyszyński wyjechał w dniu 27 b. m. do 

Warszawy w sprawach służbowych. 

MIEJSKA. 
— Magistrat nawiązuje kontakt z organi- 

zacjami samorządu gospodarczego. W wy- 

konaniu uchwały Wydziału Wojewódzkiego 

Magistrat m. Włlna postanowił. nawiązać 

kontakt z czynnemi na terenie miasta orga- 

nizacjami samorządu .gospodarczego, celem 

uzgodnienia polityki finansowo-gospodarczej 

mi. Wilna. -W wystosowanem do prezydenta 

m. Wilna w związku z powyższem piśmie 

Izba Przemysłowo-Handłowa Ww Wilnie, wi- 

lając z uznaniem chęć współpracy samorzą- 

du z Izbą, zaznaczyła. iż nieodzownym Wa- 

runkiem współpracy jest powiadamianie za- 

wczasu Izbę o zamierzeniach podatkowych 

i gospodarczych samorządu wileńskiego, bo- 

wiem tylko w tym wypadku Izba będzie 

w stanie należycie ustosunkować się do od- 

nośnych spraw po uprzedniem porozumieniu 

się ze sferami bezpośrednio zainteresowane- 

mi 

  

-— Budżet miasta. W związku z zakoń- 

czeniem przez Magistrat prac budżetowych, - 

w początkach przyszłego tygodnia zwołane 

zostanie posiedzenie Komisji Finansowej. 

która zajmie się rozpatrzeniem nowego pre-/ 

liminarza budżetowego miasta i przedłoży 

go następnie na plenarne posiedzenie Rady 

Miejskiej celem ostatecznego zatwierdzenia 

Budżetowe posiedzenie Rady Miejskiej od- 

będzie się w połowie maja. 
— Magistrat opracowuje memorjał 0 Sy- 

tuacji finansowej miasta. Szef sekcji finan- 

sowej Magistratu ławnik Żejmo opracowuje 

obecnie, jak się dowiadujemy, obszerny me- 

morjał o stanie finansów miejskich. Memor- 

jał ten przyczyni się do wyświetlenia stanu 

finansowego miasta i posłuży. za materjał 

dyskusyjny na posiedzeniach Magistratu i 

Komisji Finansowej, poczem zostanie po- 

dany do wiadomości Rady Miejskiej, 

— Podróż po pieniądze. W Związku 2 

uchwałą ostatniego posiedzenia Rady Miej- 

skiej zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w 

kwocie 150.000 złotych, wczoraj wieczorem 

wyjechał w tej sprawie do Warszawy szef 

sekcji finansowej Magistratu ławnik Żejmo. 

— Kupcy nie mogą wytrzymać konkuren- 
eji kooperatyw. Stowarzyszenie Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna zwró- 
ciło ostatnio uwagę, iż kooperatywy miejs- 

cowe sprzedają cukier kryształ po cenie | 
zł. 65 gr. za 1 kg., zmuszając tem samem i 
kupców do odpowiedniego obniżenia ceny 
na cukier, Wobec tego jednak, iż koopera- 
tywy nabywają cukier na warunkach ulgo- 
wych i opłacają ponadto mniejszy podatek 
obrotowy niż handel prywatny, kupcy deta- 
liści sprzedając cukier po cenie 1 zł. 65 gr., 
ponoszą straty. W związku z tem kupcy 

branży kolonjalnej zamierzają poczynić sta- 
rania, w celu zabezpieczenia się od konkuren 

cji, jakiej nie są w stanie wytrzymać. 

SPRAWY AKADEMICKRTF. 

— Ogólnopolski Zjazd Delegatów Brat- 

nich Pomocy Młodzieży Akademiekiej. Pre- 

zydjum Ogólnopolskiego Związku Bratnich 

Pomocy Młodzieży Akademickiej zwołało 

XV-ią Zwyczajną Sesję Rady Delegatów O. 

Z. B. P. M. A. Zjazd odbędzie się w Wilnie 
w dniach 3, 4 i 5 maja r. b. Czynione przy- 
gotowania uświetnią uroczystości zjazdowe. 

— Pożyczki na opłacenie kwesłury U. S. 
B. Naskutek zarządzenia -p. kuratora Sto- 
warzyszenia prof. dr. Wł, Jakowickiego, po- 
dania z prośbą o 'pożyczki na opłacenie Kwe- 
stury, składane do Bratniej Pomocy Pol. 
Młodz. Akadem. U. S. B. będą zaopinjowane 
przez Komisję Kwalifikacyjną i przesłane p. 
kuratorowi. który osobiście będzie interwen- 
jować w poszczególnych Dziekanatach ce- 

lem odroczenia opłat. 

  

GOSPODARCZA. 

— Komunikat izby Skarbowej. W dniu 

15 kwietnia b. r. zostały rozesłane nakazy 

płatnicze na państwowy podatek przemysło- 

wy za rok 1931. 
Uwidoczniony w nakazach podatek płat- 

ny jest w terminie do dnia 15 maja b. r. 
W: tymże terminie przysługuje prawo 

wniesienia odwołań od ustalonych sum obro- 
tu i obliczonych kwot podatku. 

Zainteresowani płatnicy mogą informo- 
wać się o kwotach wymierzonego podatku w 
imiennych lisiach płatników, wyłożonych w 
Urzędach Skarbowych i Gminach oraz w Ma 
gistratach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
„— Z T-wa Prawniczego im. Ign. Daniło- 

wieza w Wilnie, Rada Towarzystwa Prawni- 
  

  

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a       

w detału 34 gr., pytlowa 65 proc. w hurcie 
42, w detalu 45, chleb żytni razowy 38, 65 p. 

44. bułka pszenna na wagę za kg. 55 gr. 
chały i bułki francuskie — 80 gr. — bułki 
pszenne drobne na wagę za kg. 1 złoty. 

zorganizowanie targów w okresie je: 
siennym 1938 r. Zamiarem inicjato* 
rów jest rozbicie targów na 3 działy, 
t. j. dział Iniarski i dostaw wojsko- 
wych, trzeci dział poświęcony byłby 
gałęziom miejscowego przemysłu i 
handlu. 

czego zawiadamia, że Walne Zgromadzenie 
powyższego Towarzystwa ódbędzie się w gma 
chu Sądu Okręgowego w Wilnie w lokalu 
Rady Adwokackiej dnia 6 maja 1932 r. o 
godzinie 19. Wi razie niestawienia się dosta- 

    

tecznej ilości członków — powtórne zebra- 
nie odbędzie się o godzinie 20-ej — tegoż 
dnia. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie. 2) Sprawozdanie administra 

cyjne. 3) Sprawozdanie kasowe. 4) Wnioski 

Komisji Rewizyjnej. 5) Preliminarz na rok 
następny. 6) Wybór członków Rady na miej. 
sce ustępujących. 7) Wolne wnioski. 

— Zarząd Komitetu Wbj. Wileńskiego 
L. O. P. P. zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgro- 
madzenie Komitetu na dzień 22 maja r. b. 
o godzinie 12 w lokalu Biura LOPP. przy 
ul. Marji Magdaleny 4 m. 1 
— Zebranie T-wa Krajoznawezego. W pią- 

tek 29 kwietnia odbędzie się Walne Zebra- 
nie Oddziału Włileńskiego Polskiego Towa- 
rzystwa Krajoznawczego w lokalu Gimnaz- 
jum im. Adama Mickiewicza, ul. Dominikań- 

  

ska 3. Pierwszy termin Zebrania o godz. 17 . 4 
m. 30, drugi termin w którym odbędzie się 
zebranie niezależnie od liczby przybyłych 
członków — o godzinie 18. 

"Wiszyscy członkowie O. W. P. T. Kr. i 
sympatycy proszeni są o obecność na Zebra- 

niu. 
— Wiileński Oddział Tow. Anatomiczno- 

Zoologicznego. komunikuje, że w piątek dn. 
29 b. m. odbędzie się o godz. 19 w zakładzie 
histlogji USB. (Zakretowa 23) zebranie z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Prof. Dr. S. Hiller. „O parabjozie“. 

2) Doc. Dr. S. Bagiński. „Spodografja i 

jej zastosowanie w histologji". 
3) Dr. J. Kruszyński. „Istota i funkcja 

jąderka w komórkach zwierzęcych”. 
Odczyty iłustrowane będą demonstracjami 

mikroskopowemi. 
— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obyw. Kobiet, na którem p. dr. Janina Rost- 
kowska zagai dyskusję o celach i zadaniach 

Organizacyj Kobiecych. na podstawie arty- 

kułu p. T. Męczkowskiej p. t. „Do czego dą- 

żymy” — odbędzie się w czwartek t. j. dnia 

28 kwietnia r. b. o godz. 7 wieczorem w lo- 

kalu Związku (Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3). 

Obecność wszystkich członkiń bardzo po- 

żądana. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców został zlikwidowany. 

W dniu wczorajszym po zgórą dwutygodnio- 

wym strajku nastąpiło porozumienie mię- 

dzy właścicielami sklepów obuwia ż straj- 

kującymi szewcami — chałupnikami. Praco- 

dawcy zgodzili się na podwyższenie płac, 

wobec czego strajkujący szewcy w dniu wczo 

rajszym przystąpi do pracy. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
' — Wstrzymanie rejestraeji robotników 

na wyjazd do Franeji. PUPP. w  Wiiłnie 
trzymał rejestrację robotników do Fran- 

„ji. Zarządzenie to nastąpiło wobec niepomy- 

Ślnej sytuacji na rynku pracy we Francji 

i zwiększenia się zastępu bezrobotnych tam 

Połaków. | 

    

KOMUNIKATY. 
— Kasy Banku Polskiego w Wilnie będą 

czynne od dnia 2 maja do 30 września r. b.: 

W? dnie powszednie od godziny 8-ej rano 

do 13-ej. 
W! soboty od godziny 8-ej rano do 12-ej. 

RÓŻNE- 
— Podziękowanie. Komitety Rodziciel- 

skie Szkół powsz. Nr. 15 i 29 tą drogą skła- 

dają serdeczne podziękowanie D-cy 6 p. p. 

Leg. p. pułk. Dypl. Stefanowi Biestkowi za 
łaskawe i bezinteresowne udzielenie orkie- 

slry wojskowej na przedstawienie które się 
odbyło w sali gimnastycznej tych szkół w 
dniu 24 b. m. 

— Uwadze wyjedżającyeh na letniska. 
Władze miejskie i administracyjne wyjašnia- 

ją, iż osoby wyjedżające na letnisko z Wśl- 
na, w myśl nowych przepisów nie są obowią 
zane wymeldowywać Się. Ъ 

ZABAWY. 
— Czarna Kawa Dancing Z. P. O. K. 

Miłem zapoczątkowaniem zielonego karna- 

wału, będzie niezawodnie „Czarna Kawa* 
Dancing, urządzona u Czerwonego Szłalla ul. 
Mickiewicza 12 w dniu 30 bież. mies. przez 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, na ce- 
le kułturalno-oświatowe ZPOK. i ochronki 
prowadzone przez Związek. 

Doborowe towarzystwo, świetna orkiestra 
do tańca. doskonale zaopatrzny i tani bufet, 
raz szereg niespodzianek i atrakcyj są naj- 

lepszą gwarancją wesołej zabawy, to też nie 
powinno zbraknąć nikogo kto się chce do- 
brze i tanio zabawić, mając świadomość że 
swoim udziałem przysporzy dochodu na pro- 
wadzenie Świetlic i Ochronek. 

— Dancing Legjonu Młodych. W dniu 
2 maja 1932 r. w lokalu Cukierni B. Sztral- 
la (Czerwonego) odbędzie się dancing towa- 
rzyski, urządzony straniem Legjonu Młodych 
Akad. Zw. Pracy dla Państwa. 

Zaproszenia można otrzymać w cukierni 
B. Sztralla oraz w lokału Legjonu Młodych 
(Królewska 5—10) codzienie w godz. 17—20. 

Początek o godz. 23. — Wstęp 2 zł, aka- 

demicki 1 zł. 

TEATR | MUZYKA 
— „Car Lenin“ na Pohułance, Dziś, w 

czwartek 28 kwietnia o godz. 8-ej w. „Car 
Lenin*. Franciszek Porche w sztuce swej 
objął całokształt życia Lenina, jego poglądy 
na cele i istotę rewolucji, upadek caratu, 
wybuch rewolucji i całę jej epopeję. Autor 
zaznacza nastroje różnych klas społecznych 
w tym czasie w Rosji i ich ustosunkowanie 
się do osoby Lenina i jego idei. Widzimy 

tu postać Lenina pełną wiary w swe czyny. 
mocną, impulsywną i bezapelacyjną. niewa- 
hającą się przed niczem. aby dojść do jasno 
wytkniętego celu swego życia. 

! Jutro, w piątek dnia 29 b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. „Gar Lenin*. 

— „Miłość przez małe i przez duże „M*. 
odczyt w „Lutni*. Dziś, w czwartek 28 b. m. 
o godz. 8-ej 30 w. czeka Wiilno nielada 

atrakcja — którą stanie się niebywale cieka- 
wy odczyt Zdzisława Kleszczyńskiego. Już 
samo nazwisko głośnego poety wzbudza za- 
interesowanie, cóż dopiero, gdy dowiadujemy 
się iż w dniu dzisiejszym sławny feljetonista 
wystąpi z własnym odczytem o niezmiernie 
ciekawej treści p. t. „„Miłość przez małe i 
przez duże „M*%. To też niewątpliwie Teatr 
„Lutnia* zapełni się dziś po brzegi pragną- 

cymi się dowiedzieć istotnych prawd na te- 

    

      

mat stary jak świat a jednak zmienny, szcze 
gólnie w naszych czasach, poddający wszel- 
kie utarte kanony nowoczesnej rewizji. 
Zmienił się człowiek — inaczej reaguje i 

-inaczej. wyraża się jego miłość. 

— Ostatni koncerf Aleksandra Unińskiego 
w „Lutni“. Jutro, w piątek 29 kwietnia o g. 

. 8-ej w. sfery muzykalne Wilna obdarzone 
zostają drugim i ostatnim koncertem Alek- 
sandra Unińskiego. W programie Chopin, 
Beethowen, (Apassionata), Strawiński (Pie- 
truszka) i inni. Bilety wcześniej do nabycia 
w kasie zamiawian „Lutnia“. 

— Uroczyste przedstawienie Jubileuszo- 
we na Pohulance. W dniu 7-go maja — spo- 
łeczeństwo wileńskie święcić będzie i 
istnienia Teatru Polskiego w Wilnie. 
zwykłą tę uroczystość wybrana została wie< 

i wa, jedna z najlepszych w literaturze 
polsk: — komedja Fredry ,„Zemsta”, któ- 
rą inscenizuje art. mal. Iwo Gall. Iwo Gall 
wystawił „Zemstę* w żeszłym sezonie w 
Warszawie, na scenie teatru Ateneum — 

  

     
    

  

w zupełnie nowej opra scenicz- 
nej, która zjednała sztuce wiełkie po- 
wodzenie i  nieby rozgłos. Pozatem 

  

przedstawienie to uświetni swą obecnością 
i niezrównaną kreacją: „Podstoliny*. Nuna 
Młodziejowska, która kładła podw y pod 
istnienie polskiego Teatru w Wilnie. 

— Koncert baletowy Ł. Sawinej-Dołskiej, 
W 'niedziełę:'8 maja w teatrze „Lutnia* odbę- 
dzie się występ artystki baletu Ł. Sawinej- 
Dolskiej oraz uczenie jej studjum. W pro- 
gramie tańce klasyczne i narodowe. 

Początek o godz. 4 p. p. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 28 kwietnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Odczyt roln. 12,35: Poranek szkolny. 
15,00: Program dzienny. 15,05: Kom. 15,20: 
„Wielka Emigracja" — odczyt. 15,50: Audy- 
cja dla dzieci. '16,15: Lekcja franc. 16,40: 

ja muzyczna. 17,10: „Odwadnianie Po- 
— odczyt. 17,35: Koncert. 18,30: 

„Skrzynka pocztowa Nr. 199“. 18,50: Nowo- 
Ści teatralne. 19,05: Program na piątek i roz- 
maitości. 19,15: Pras. dzien. radj. 19,30: Au- 
dycja japońska. 20,00: „Trzy święte skarby 
Japonji* — felj. 2 : Muzyka lekka. 21,30: 
Słuchowisko z Krakowa. 22,15: Kom. i mu- 
zyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 29 kwietnia 1932 roku. 

Sygnał czasu. 14,10: Program dzien 

  

   

  

   
  

  

   

    

    

   

   

ny wiat w pieśni ludowej. 15,15: Ko- 
munikat. 15 Odczyt dła maturzystów 
„Rok 1848“. 15,50: „V ko polskie w cza- 

— odczyt. 16,10: 
6,40: Codzienny od- 

У Lekcja angielskie- 

go. 17,10: „Zygmunt Krasiński" (z powodu 

120-lecia urodzin) — odczyi. 17,35: Utwory 

Leopółda Staffa w słowie i pieśni. 18,20: 

Wftkowski — „Moje Jezioro” — poemat 
symfoniczny. 18,50: Rezerwa. 19,00: Polakom 
na Kowieńszczyźnie. 19,15: Przegląd prasy 
rolniczej krajowej i zagranicznej. 19,25: Felj, 
humorystyczny w wyk. Łeona Wołłejki. 
19,40: Program na sobotę. 19,45: Prasowy 

dziennik radj. 20,00: Pogad. muz. 20,15: Kon 

sie walk o niepodległość 
Słuchowisko dla dzieci    

    

cert symfoniczny z Filharm. 22,48: Kom, i. 

muz. tan. 

"SPORT 
MAKABI — 9 P. A. C. 2:1 (1:0). 

Wczorajszy występ wice-mistrza okręgu 
lubelskiego w dużym stopniu rozczarował 
licznie zebraną publiczność. Goście zaprezen- 

towali się jako zespół b. ambitny o niezłym 

słarcię. Zalety te okazały się jednak nie 

starczające wobec surowej jeszcze techniki. 
Makabi dostroiła się w zupełności do pozio- 
mu gości, co w sumie złożyło się na wido- 

wisko o bardzo nikłej wartości sportowej. 
Najlepiej stosunkowo przedstawia się atak 

wojskowych, rozporządzający łotnemi skrzy 

dłami, które stworzyły szereg groźnych 

momentów pod bramką Makabi, nie wykorzy 

stanych przez niezdecydowanych partnerów 
ze środka. 

Pierwsza połowa gry upłynęła pod zna- 

kiem zmiennych ataków. Wypady Makabi 

były jednak groźniejsze, dzięki czemu pot- 

rafiła ona zaakcentować swoją przewagę zdo 

byciem bramki przez Szwarca. Po pauzie 

wojskowi dążą za wszelką cenę do wyrów- 

nania jednak bez pozytywnego rezultatu. 

Tymczasem Ickowicz strzela drugą bramkę. 

Na kilku minut przed końcem udaje się wre- 

szcie gościom zdobyć zasłużony punkt hono- 

rowy. 
Debiut p. Grabowieckiego w roli sędzie- 

go wypadł b. błado. 

KINA I FILMY 
„Znajoma z uliey*. 

(HOLLYWOOD). 

Kino Hollywood ostatnio wyspecjalizowa- 
ło się w wyświetlaniu filmów amerykańskich. 
Rzadko stamtąd przychodzi jednak, coś cie- 
kawszego. Przeciętny fabryczny towar. Dla 

Yankesów z ich Pipidówek — ujdzie. Dla 

nas jeśli niema jakichś interesujących, etno- 
graficznych szczegółów, jak w „Miłości 
wśród lodów* np. to rzeczy przeważnie nud- 
ne. Jeśli nie brutałne, to ckliwe, rzadziej 
nieco zabawniejsze (bardzo prymitywnie, jak 
operetka „Czar meksykański*) etc. „Znajoma 
z ulicy, w której postaci występuje Betty 
Compson, jest pospolita, a w dodatku stara 
i brzydka. Jej partnerzy nadawaliby się z 
powodzeniem do stajni, czy innego na tymże 
poziomie wytworności „zakładu*. Fizjono- 
mje — każda prosi o cegłę jak mówią Ro- 
sjanie. (sk.). 

    

„NOCE KAUKASKIE* 

(Pan). 

Myliłby się ten, ktoby pomyślał o praw- 

dziwym, przepięknym Kaukazie na widok 

tego tytułu. Noce te, to są tylko noce w kau 

kaskiej „szasztycznej“, na  Montmarlrze. 

L'Herbier, twórca „Pieniądza%, filmu na- 

prawdę interesującego, stojącego na wyso- 

kim artyst ym i technicznym poziomie, 

dał się uwieść kinogenicznym wałorom mo-- 

tywów kaukaskich i zapragnął osnuć na 

nich film. Szkoda tylko, że w tym celu 

użył nudnej powieści Kessel'a, której do 

końca nie można się do ć. Francuska 
znajomości geo- i etnogra iropy wschod- 
niej, spotęgowana przez kombinację Fran- 
cuza autora z Francuzem reżyserem, święci 

tutaj niezwykłe „triumfy*. Poza paroma 
scenami w cyrku wszystko jest okropne. 
Ckliwe, ponure makabryczne, nawet cierpięt- 
nickie (pod temi względami bardzo daje od- 

czuć wpływy rosyjskie), źle sfotografowane, 
wymaga wielkiej wytrwałości dla przebycia 
jednego seansu. Już to te rosyjskie i zbliżo- 
ne tematy nie udają się Francuzom. | (sk). 

    
   

  

    

     

     

   

praso: 
E    

= Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. й 

wilja u Państwa Mickiewiczów. 
Е (Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 

Е leńska. 2 

Rezurekcja Wieieńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska 

i i i k 

       
   
     

  

  

  

Jeżeli w Warszawie, 
TO TY LKO 

D NOMA GO/PODA 
VARZZAWA, JA/KA 4. 

REWELACYJNIE NI/KIE CENY 

Zamach samobójczy majora 
13 p. ułanów. 

W Nowej-Wilejee pepełnił zamach sa- 
mobójczy wystrzałem z rewolweru w skroń 
major 13 p. uł. Stetkiewicz. 

W. stanie bardzo groźnym przewieziono 
go do szpitala wojskowego na Antokolu. 

Mjr. Stetkiewiez był kwatermistrzem 13 
p. ułanów. (e). 
DRS PTE NOT MINI OS 

Tegoreczne ćwiczenia 
szeregowych rezerwy. 
Na podstawie rozkazu ministra spraw 

wojskowych z dnia 12-go b. m. będą powo- 
łani w roku bieżącym na zwyczajne ćwicze 
nia wojskowe szeregowcy rezerwy: 

rocznika 1908: — na sześciotygodniewe 
ćwiezenia-a) wszyscy podoficerowie łączności 
którzy otrzymają imienne karty powołania. 

rocznika 1906: — na sześciotygodniowe 

       
     

     
   

   

      

ćwiczenia a) w. podoficerowie piechoty 
artyłerji lekkie, iej, najcięższej, konnej, 
przeciwlotniczej, pomiarowej, lotnictwa, ba- 
lonów, saperów, łączności, samochodów, żan- 
darmerji, czołgów, samochodów pancernych, 
pociągów pancernych, marynarki wojenńej, 

b) ci podoficerowie kawalerji, którzy otrzy- 
mają imienne karty powołania, e) wszyscy 
starsi szeregowcy i szeregowcy żandarmerji, 
d) ci starsi szeregowcy i szeregowcy artylerji 
przeciwlotniczej, artylerji pomiarowej, lót- 
nietwa, balonów i łączności, którzy otrzyma- 
ją imienne karty powołania; 

na ezterytygodniowe ćwiezenia: a) wszy- 
i ie służby zdrowia i taborów, 

owcy i szeregówcy piecho- 

, kawalerji, artylerji lekkiej, ciężkiej, naj- 
sęższej, konnej, saperów, samochodów, 
czołgów: samochodów pancernych, pociągów 
pancernych, służby uzbrojenia, służby in- 
tendentury i marynarki wojennej, którzy 
otrzymają imienne karty powołania; 

rocznika 1904 — na sześciotygodniowe 
ćwiczenia: a) wszyscy podoficerowie łączno- 
ści, b) ci starsi szeregowcy i szeregowey łącz- 
ności, którzy otrzymają imienne karty powo 
łania. 8 : 

na ezterytygodniowe ćwiczenia: a)- wszy- 
scy podoficerowie piechoty, artyłerji lekkiej, 
ciężkiej, najcięższej, konnej, przeciwlotńi- 

czej, pomiarowej, saperów, samochodów, 
żandarmerji, czołgów, samochodów ' pancer- 
nych, pociągów pancernych, służby zdrowia 
i taborów, b) ci podoficerówie kawalerji, 
służby uzbrojenia, służby intendentury, któ- 
rzy otrzymają imienne karty powołania, c) 
ci starsi szeregowcy i szeregowcy służby uz- 
brojenia i: służby intendentury, którzy otrzy- 
mają imienne karty powołania; 

rocznika 1901: — na czterytygodniowe 
ćwiezenia: a) wszyscy podoficerowie piecho- 
ty, artylerji lekkiej, ciężkiej, najcięższej, kon 
nej, przeciwlotniczej, pomiarowej, saperów. 
samochodów, żandarmerji, czołgów, samo- 
chodów pancernych, pociągów pancernych, 
służby zdrowia i taborów, b) ci podofice- 
rowie  kawalerji, służby uzbrojenia i 
służby intendentury, którzy otrzymają imien- 
ne karty powołania, c) ci starsi szeregowcy 
i szeregowcy służby uzbrojenia i służby in- 
tendentury, którzy otrzymają imienne karty 
powołania. 

Powołani również będą na ćwiczenia, woj- 
skowe ci podoficerowie, starsi szeregowcy, i 
szeregowcy z innych roczników, którzy otrzy- 
mają imienne karty powołania na ćwiczenia 
wojskowe. Ponadto podlegają powołaniu 
wszyscy podoficerowie, starsi szeregowcy i 

szeregowcy rezerwy. którzy nie odbyli ćwi- 
czeń w 1931 roku z jakichkolwiekbądź po- 
wodów. Dła tych szeregow. rezerwy został wy 
znaczony 27-miodniowy okres ćwiczeń woj- 
skowych (z wyjątkiem szeregowych rezerwy 
artylerji przeciwłotniczej i pomiarowej, któ- 
rzy mają być powołani na okres sześciu ty- 
godni. (Iskra). PE 

ИБЫТОРННТИНСИВЕОРОСЧННЕОСРНУРУОНИСРНОАИНЕЗИННИ 

Pepierajeie Przemysł Rralowy 
NC MAS S TR RAIT 

"List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W numerze wczorajszym „Słowa ukazał 
się feljeton p. t. „Krociutka historja bibljo- 
teki“, w którym autor. opisując pobieżnie 
obecny stan Bibljoteki im. Wróbłewskich i 
dzieje jej w latach ostatnich, przedstawił 

i Ściwem i niezgodnem z rzeczywisto- 
ścią świetle zarówno przebieg rokowań po- 
między jej założycielem, względnie Komite- 
tem T-wa Pomocy Naukowej im. Wróblew- 
skich a Min. W, R. i O. P. jako też pobudki, 

które obie strony do tego kroku skłoniły. 

Daleką od ścisłości jest również relacja o 

dalszym rozwoju Bibljoteki, w szczególności 
o jej  brakach i potrzebach. 

Nie kusząc się o sprostowanie wszyst- 

kich mylnych twierdzeń autora, gdyż wypad- 
łoby przekreślić cały jego artykuł i napisać 
go na nawo, poprzestanę tylko na wytknię- 
ciu bardziej rażących błędów. przedewszyst- 
kiem zaś poczuwam się do obowiązku zapro- 
testowania przeciwko krzywdzącym pamięć 
fundatora posądzeniom. 

Ś. p. Tadeusz Wróblewski nie żywił żad- 
nej urazy do Uniw. Stefana Batorego za to, 
że nie ofiarował mu katedry, — jak utrzy- 
muje autor, — nie sympatyzował jeno z 
duchem, panującym na odrodzonej wszech- 
nicy wiłeńskiej i dlatego nie chciał przeka- 
zać swego księgozbioru Bibljotece Uniwer- 

syteckiej, 
Pertraktacje p. p. Rygla i Dembego ze 5 

p. T. Wróblewskim bynajmniej nie zostały 

wszczęte w cehr uratowania zbiorów „dla 

państwa i Polski*, jakoby z obawy, że ich 

twórca, na złość Uniw. (!), ofiaruje je Lit- 
winom, lecz wynikły wskutek obustronnej 
chęci zapewnienia im trwałego bytu. 

Ś. p. Tadeusz Wróbłewski, wbrew twier- 

dzeniu autora, testament pozostawił, nie do- 
tyczył on jednak księgozbioru, którym zmar- 
ły prawnie nie mógł rozporządzać, gdyż 
stanowił on formałnie własność T-wa Po- 
mocy Naukowej im. Wróblewskich. 

Nie jest dalej zgodny z prawdą cały sze- 
reg szczegółów, wymienionych przez autora, 
a dotyczących stosunku U. S. B., jako tež 
Instytutu Badawczego Ziem Wschodnich do 

Bibljoteki im. Wróblewskich, już po zawar- 
ciu przez komitet umowy z Ministerstwem. 

Mylna wreszcie jest informacja, jakoby 
Ministerstwo uczciło pamięć fundatora. po- 
Święcając mu osobną salę. Cały dział muze- 
alny powstał kosztem i staraniem wyłącznie 
Komitetu. 

Na tem kończę, nie chcąc nadużywać 

gościnności Pańskiego poczytnego pisma i łą- 

czę wyrazy winnego szacunku. 

в Ludwik Abramowiez 
Wice-prezes Komitetu T-wa Pomocy 

Naukowej im. Wróblewskich. 

    
    

  

  

   

   

  

    

   

  

   

 



  

4 K U R J E R W-1 L E NS RH Me. 97 (2339) 

i Od wtorku = = W rolach i Ti В у : E: Mlelskie | 7 Tajny kurjer 5 Iwan Mozžuchin i Lil Dagover Ogłoszenie. WB M LSS ZOK 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, Bi 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Kasa czymna od 3.30 do IU wiecz. Za 
mianie   

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś premiera! 
Przebój wiosenny! 

Słodka figlarna 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Anna Ondra 
Na I-szy seans ceny zniżone. 

w najpiękniejszym 

dźwięk. erotycznym 

Dziś uroczysta premjera najpiękniejszego flmu sezonu— polskiej złotej serji p. t 

PUSZCZA 
Ścenarjusz w-g powieści Weyssenhoffa z udz. najnowszych gwiazd polskiego ekranu 

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 
Nad program: DODATKI! DŹWIĘKOWE. 

Bilety honorowe i bezpłatne nie ważne. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świą- 
teczne o godz. 2-ej. Ма 1-згу seans ceny zniżone 

Noc w raju 
Początek seansów o godz. 4, 6, B i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

I maja 

1 

2. 
З; 

Džwiekowe Kino ® 
= 
6. 

Mickiewicza 22 

w 
  

Dziši 
wykonany przez członków 
rodziny carskiej przebyw. 

na wygnaniu w Paryżu 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE | Dziś 

OGNISKO 
(kak dua cakólejaw:) rico Benfer. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   

Wielka symfonja śpiewu i tsńcsi 

NOCE KAUKASKIE 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. Na |-szy seans ceny zniżone 

w szponach djebiicy 
W rołach męskich: Clifford Mec Legien, Feliks de Fcmes i En- 

Malownicze krajebrazs! 
Następny program: Pocałunek kochanki. 

Orłowa «»: Gehenna miłości 

Czarująco-urocza, kusząco-ponętna Jenny Jugo 
podbiła serca całego świata w swym najnowszym filmie 
łosny z życia przemytników w 10 aktach. 

Rzecz dzieje się na wyspie Majorce. 
Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. 

Dziś najnowsze dźwiękowe wydanie arcy- 
wspaniałego arcydzieła rosyjskiego p. t 
emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. 

i Georg Aleksander. 

Najpiękniejsze tańce gruzińskie! Wszechświatowy szlagier dźwiękowy 
Dramat arystokr. rosyjskiej i gruz. 
na emigracji 

Manes i Jacgues Cateialn. 
W solach gł: Gina 

W:paniały binej 
dremrat mi. 

Sensacyjne scenył 

Przepiękny dźwiękowy 
dramat w I(-ciu aktach 

Hollywood! zee; 

  

Od roku 18:3 istniejc 

ilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warnnkach ; 
"I NA RATY. 
NADESZŁY KGWOŚCI. | 

rząd Księgarni Spółdzielczej P. N.S. P. w Osz- 
zwołuje na podstawie $ 25 statutu na dzień 
1932 r. godz. Il-tą do sali Teatru Ludowego 

w Oszmianie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków z następującym porządkiern dziennym: 

Zagajenie i powołanie prezydjum 
Sprawozdanie Zarządu. 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 
Zatwierdzenie bilansów i zamknięć rachuko- 
wych za okres sprawozdawczy. 
Zmiana Statutu. 
Podział osiągniętej nadwyżki, 
Sprawy organizacyjne i wolne wnioski. 

(©) Skowroński Stanisław 

C<[=[=L=IL=1[=I["IL2 

OGŁOSZENIA 

Karjera Wilefgkiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

    

towe, kredsnsy, 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego” 

| JAGIELLOŃSKA 3 

9 A
c
)
 

6 
0
0
0
0
0
0
0
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O
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w dzierżawę 

PLAC 
(400 sążni) 

róg ul. Tuskulańskiej, 

Trębackiej i Trwałej. 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. Tusku 

lańska 6-—2 

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener 

narządów moczowych, 
od g. 9—1 1 5—8 wiecz, 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12-2i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 

  

W rolach gł.: Iwan Petrowicz, Vivian Gibson 
Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

8324 
EMAREE SERRECIRAK     telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8     

Wilno, Zawalna 24. 
Laboratorjum techniczno- przeprowadziła się 

  

dentystyczne. na uł. Garbarską | m tė 
Koronki porcelanowe. róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz" 
Akuszerka ny, usuwa zmarszczki, bro— 
> dawki, kurzajki i wągry, 

Marė Lėno | >> 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz MOTOCYKLE 
ulica Kasztanowa ”, m. 5 angielskie i F. N.. 
W. Z. P. Nr. 69. 6521 Wileń:ka 10. 
  

  

ee KURIER wii > 

Marja Anei || GR | 
przyjmuje od 9r. dc 7 w i + 

przeprowadziła się ||| [NTROLIGATORNIA | Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3 93 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna" 

Mieszkanie 
6-pokojowe do wynajęcia 

ul. Zakretowa 13—2 

„ZNICZ 
Wilno, św. Jeżska Br. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla | 

  

  

e 

urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- Iš 
ju robotydrukarsxie |, 

WYKONYWA i 

Ho PUNKTUALNIE Iš 
— TANIO — | 

SOLIDNIE f 
2 

        
  

nejegtr HANUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Qkręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

w dniu 13. IL. 1932 r. 
13121. I. Firma: „Hurtowa sprzedaż soli Bronisław 

Sikorski* w Szczuczynie. Hurtowy handel solą, Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel — Bronisław Sikorski, 
zam. tamże. 17—VI 

  

w dniu 15. II. 1932 r. 
13122. 1. Firma: „Biuro Elektrotechniczne Elektro- 

pol — Deweltow Notela* w Wilnie, ul. Trocka 6. Sprze- 
daż towarów elektrotechnicznych. Firma istnieje od 
1932 r. Właściciel Deweltow Notel, zam. w Wiłnie 
przy ul. Kwaszelnej 21, m. 63. 78—VI 

  

13123. I. Firma: „Nison Okun* w Niemenczynie, 
pow. Wiłeńsko-Trockiego, Sklep skór i obuwia. Firma 
istnieje od 1932 r. Właściciel — Nison Okun zam. tamże. 
э . 79—VI 

13124. I. Firma: „Kalman Lewin“ w Wilnie, ul. 
Zamkowa 13. Sklep drobnej galanterji Firma istnieje 
od 1932 r. Właściciel — Kalman Lewin, zam. w Wilnie, 
przy zauł, Św. Michalskim £ m. 12. 80—VI 

13125. I. Firma: „Sklep skór o obuwia Chawy Ka- 
rasin* w Brasławiu, ul Piłsudskiego 69. Handel skórą 
i obuwiem. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel—Chawa 
Karasin, zam. tamże. 81—VI 

13126. I, Firma: „Zofja Zarzycka* w Niemenczynie, 

pow. Wileńsko-Trockiego. Sklep spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1932 r. Właściciel—Zofja Zarzycka, zam. tamże. 

82—VI 

„ 13127. I. Firma „Chawa-Bejla Rotsztejn w Wiilnie 
Wielka 28, Sprzedaż domowa drobnej galantecji. Firma 
istnieje od 1932 r. Właściciel! — Chawa-Bejla Rotsz- 
tejn, zam. tamże. 83—VI 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 27, L 1932 r. 
658. XIII. Firma: „Dom Handlowy B-cia Chołem'*. 

Prokura Dawida Kapłan-Kapłańskiego została przedłu- 
łona do dnia 30 czerwca 1932 r. z prawem podpi- 
sywania łącznie z prokurentem A. Chmielewski. 

121—VI 

TPA 

SYDNEY HORLER. 

  

  

w dniu 11. II. 1932 r. 

  

Cywilnego z dnia 30 grudnia 1931 r. z dnia 20. I. 1932 r. 
udzielono firmie odroczenia wyplat na przeciąg trzech 
miesięcy licząc do dnia 30 grudnia 1931 r. i nadzorcą 
sądo n nad przedsiębiorstwem mianowano adw. Jana 
Wiściekiego, zam, w Wilnie przy ul, 3 Maja 11—7 
Pełnomocnikiem nadzorcy sądowego w zakresie upraw- 
nień wyszczególnionych w pełnomocnictwie oblatowa- 
nem przed Notarjuszem Stefanem Mokrzeckim w Wil- 
nie w dniu 29. I. 1932 r. za Nr. 207 jest Jan Plater- 
Zyberk, zam. w Wilnie, ul. Stefańska 31. 119—VI 

w dniu 16. II, 1932 r. 

1182t. III. Firma: „Józef Ferczyk i S-ka". Czas 
trwania spółki nieograniczony. 118—VI 

  

346. III, Firma; „Lejzer Noar*. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 120—VI 

w dniu 20. II. 1932 r. 
13186. I. Firma: „Kapłan Basia" w Nowo-Wilejce, 

ul. Wileńska 32. Sklep bławatny, obuwia, galanterji 
i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1932 r. Wła- 
ścicieł — Kapłan Basia, zam, tamże. 89—VI 

13137. 1. Firma: „Sznejder Weksler* w Wilnie, ul. 
Archanielska 11. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel 
Weksler Sznejder, zam. tamże. 90—VI 

13138, I. Firma: „Sklep spożywczo-kolonjalny Jana 
Kadziewicza” w Wilnie, ul. Rybiszki 1. Sklep spożywczo- 
kolonjalny. Firma isłnieje od 1932 r. Właściciel — Ka- 
dziewicz Jan, zam. tamże. 91—VI 

13139. I. Firma: „Bar Handlowy Michał Fiłon i Girsz- 

Lejzer Kagan S-ka" Restauracja z wyszynkiem napo- 
jów wyskokowych. Siedziba w Wilnie. ul. Zawalna 34. 
Wspólnicy zam, w Wilnie: Michał Fiłon przy ul. Mosto- 
wej 8—20 i Girsz-Lejzer Kagan przy ul. Zawałnej 34. 
S-ka firmowa przekształcona z firmy jednoosobowej; 
„Fiłon Michał* istnieje na mocy umowy z dn. 5 stycz- 
nia 1932 r. uzupełnionej umową dodatkową z dnia 5 
stycznia 1932 r. i zawarata na czasokres do dnia 31 gru- 
dnia 1932 r. z automatycznem przedłużeniem na na- 
stępny jeden rok, o ile zostanie wymówioną na dwa 
miesiące przed jej wyekspirowaniem. Zarząd należy do 
obydwóch wspólników. Wszelkie zobowiązania, umo- 
wy i weksłe podpisują w imeniu spółki obaj wspólni- 
cy łącznie. 92—VI 

13140. L. Firma: „Sklep skór i Ginzburg i S-wie 
Spółka. Spółka firmowa*. Sklep skór. Siedziba w Wil- 
nie, ul. Kwiatowa 1, Wspólnicy zam. w Wilnie: Icek 
Ginzburg przy. ul. Zawalnej 60 oraz Josel Ginzburg, 
Mejer Ginzburg i Leon Ginzburg — pozostali trzej przy 
ul. Nikodemskiej 2. Spółka firmowa przekształcona z fir 

    

19) niego żywotnej. Po tej świeżej mif- 
rędze na ulicy Taviton chciałem za- 

my jednoosobowej: .Ginzburg Icek, istnieje na mocy 
umowy z dnia 31 grudnia 1931 r. i zawarta na czas 
nieograniczony. Zarząd należy do Icka i Leona Ginz- 
burgów. Wszelkie w imieniu s-ki zobowiązania, weksle 
czeki, żyra umowy pełnomocnictwa podpisują Leon 
i Icek Ginzburgowie pod stemplem firmowym. Kores- 
pondencję, rachunki i pokwitowania podpisuje jeden 
z członków zarządu. 93—VI 

13141. I. Firma: „Apteka pod słoniem, B. i I. Frum- 

kinowie, spółka”, Prowadzenie apteki. Siedziba w Wil- 
nie, Niemiecka 23. Wspólnicy zam. w Wilnie: Nie- 
miecka 23 Bejla Frumkinowa i Izaak Frumkin. Spółka 
firmowa przekształcona z firmy jednoosobowej: „Apteka 
pod słoniem Bejli Frumkinowej' istnieje na mocy umo- 
wy z dnia 23 grudnia 1931 r. i zawarta na czas nie- 
określony, Zarząd należy do każdego ze wspólników. 
Każdy ze wspólników uprawniony jest do podpisywania 
w imieniu spółki pod stemplem firmowym zobowiązań, 
weksli, umów i pełnomocnictw. 94—VI 

13142. I. Firma: „Szymon Srolewicz“ w Dunilowi- 
czach, pow. Postawskiego. Sklep żelaza, bakalejno- 
galanteryjny, spożywczy i tytoniowy, Firma istnieje od 
od 1932 r. Właściciel—Muterpel Mowsza, zam. tamże. 

95—VI 

13143. I. Firma: „Mowsza: Muterpel* w Krzywi- 
czach, pow. Wilejskiego. Sklep obuwia, Firma istnieje 
od 1931 r. Właściciel — Muterpel Mowsza, zam. tmże. 

96—VI 

13144. I. Firma: „Ita Joniłowicz* w Wilnie, ul, Za- 
walna 38. Skład apteczny. Firma istnieje od 1931 r. 
Właściciel — Joniłowicz Ita, zam. w Wilnie, ul. Nowo- 
gródzka 4. 97—VI 

13145. I. Firma: „Chaja Lewin* w Wiilnie, Zam- 
kowa 24. Mleczarnia ze sprzedażą artykułów spożyw- 
czych. Firma istnieje od 1929 r. Właścicielka Lewin 
Chaja, zam, w Wilnie, ul. Św. Michalska 4. 98—VI 

13146. I. Firma: „Liba Kremer“ w Winie, ul. Szkla- 
na 9. Sklep skór. Firma istnieje od 1932 r. Wlašciciel-- 
Kremer Liba, zam. w Wilnie, ul, Gaona 18—6. 99—VI 

13147. I. Firma: „Sklep spożywczy i obuwia Racheli 
Bojarskiej* w Holszanach, pow. Oszmiańskiego. Sklep 
spożywczy i obuwia. Firma istnieje od 1932 r. Właści- 
cąielka — Bojarska Rachela, zam, tamże. 

w dniu 27. II. 1932 r. 
13148. I. Firma: „Sklep galanteryjny Regina Masza 

Weksler i Chana Fin Spółka—spółka firmowa“. Handel 
towarami galantery jnemi. Siedziba w Wilnie, ul. Wileń.- 
ska 17. Przedsiębiorstwo istnieje od 2 stycznia 1932 r. 
Wspólniczki zam, w Wilnie: Masza Weksler zauł Kazi- 
mierzowski 5 i Chana Fin, ul. Wiłeńska 17. Spółka 

tego zniewolony. 

100—VI * 

się grzeczniejszych manier, 
Masz ze sobą swą. 

firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 29 grudnia 
1931 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do Chany 
Fin. Wszelkie w imieniu spółki zobowiązania, weksle, 

z yra, pełnomocnictwa i umowy jak również 
wszelką korespondencję, rachunki, pokwitowania i t. p, 
podpisuje pod stemplem firmowym jedna Chana Fin. 

101—VI 

   

  

w dniu 29, II. 1932 r. 

13149. I. Firma: „Lech Właścicielłka—Konstancja 
Paszkiewiczowa* w Wilnie, ul. Wielka 24—9-a. Sprze- 
daż sukna, ozdób wojsokowych, artykułów podróży 
t sportu. Firma istnieje od 1932 r, Właściciełka — Pasz- 
kiewiczowa Konstancja, zam. w Wilnie, Litewska 9/1. 

102—VI 
  

9713. II. Firma: „S, Mark i W. Wulfin Spółka”. 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

84—VI 

9984. II Firma: „Cepelowicz Rafał, Bensman Wulf 
i Mindel Chaim Spółka firmowa", Spółka została zlik- 
widowana i wykreśla się z rejestru. &5-=МТ 

  

9990. II, Firma: „Gurwicz Szolom, Trocki Icek, C2- 

pelowicz Mowsza i Skirański Izrael Spółka”. Firma 

obecnie brzmi: „Hurtownia artykułów spożywczych Szo- 

łom Gurwicz, Mowsza Cepelowicz, Icko Trocki i Izrael 
Skirański i S-ka*. Wspólnik Josel Szapiro wystąpił ze 
spółki. Prawa i obowiązki w spółce Josela Szapiro 
przeszły na pozostałych wspólników. 86—VI 

    

12295. II. Firma: „Kelson Samuel vel Stanisław''. 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru. 87—VI 

13030. II. Firma: „Rachmielewicz Izrael". Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona pod Nr. 56 przy 
ul. Wielkiej w Wilnie. 88—VI 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

'pujące wpisy dodatkowe: 

w dniu 1. I. 1932 r. 

807. IL. Firma: „Dawidowska Leja*. Przedsiębiorst- 
wo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

123—VI 

w dniu 12.II. 1932 r. 
693, III. Firma: „Ginzburg Jakób*. Firma obecnie 

brzmi: „Tartak Parowy Dębina Jakóba  Ginz- 
burga*. Przedmiot: Tartak parowy. 122—VI 

1040, III. Firma: „Kac Izaak“. Czynności przedsię- 
biorstwa zostały zawieszone. 126—VI 

1366. II. Firma: „Nirkie Fryda*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 127—V1 

będę do dziewczyna, 
czego? 

ta panna Insall! 

w dniu 15. II. 1932 r. 
13128. I. Firma: „Genia Cyrulnik* w Kurezeńcu,. 

pow. Wilejskiego, Cukiernia, Właściciel — Genia Cy- 
rulnik, zam. tamże. Firma istnieje od r. 1931. 106—VI 

13129. I. Firma: „Kopełowicz Hirsz* w Kurzeńcu, 
pow. Wilejskiego. Sklep bławatny, Właściciel — Kope- 
lowicz Hirsz, zam. tamże, 107—VY 

  13130. I. Firma: „Jan Drozdowicz“ we wsi Dubny 
gm. Budsławskiej, pow. Wilejskiego. Handel drobnym» 
towarzem i wyrobami tytoniowemi. Firma istnieje od 
1928 r. Właścicieł — Jan Drozdowicz, zam. tamże. 

108—VE 

13131. I. Frma: „Sklep spożywczo-kołonjalny i artys 
kułów piśmiennych Szejny Lemanowicz Limon* w 

Wilnie, Stefańska 3. Sprzedaż art. spożywczyci: 
i piśmiennych. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — 
Szejna Limanowcz, zam. w Wilnie, przy ul, Piłsud-- 

skiego 49/2. 109—VP 

  

13132. I. Firma: „Jadłodajnia—kawiarnia, ze sprze- 

dażą piwa Stefana Mieczkowskiego'* w Wilnie, uł. Mic-. 
kiewicza Nr, 33. Jadłodajnia—kawiarnia ze sprzedażą: 
piwa. Firma istnieje od 1932 r. Właścicieł — Stefam 
Mieczkowski, zam. tamże. 110—VT 

    

13133. I. Firma: „Dora Kae* w Budsławiu, pow, 
Wilejskiego. Sklep „drobnych towarėw i resztek łokcio- 
wych. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Dora Kac. 
zam. tamże. 111—VE 

13134. I. Firma: ,Nota Cukiernik* w Szczuczynie, 
Sprzedaż obuwia. Firma istnieje od 1894 r. Właścicieł 
Nota Cukiernik, zam. tamże. 112—VE 

13135. I. Firma: „Chaim Rogaczewski* w Szczu- 
czynie. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. Właścicieł 
Chaim Rogaczewski, zam. tamże, 113—VE 

w dniu 16. II. 1932 r. 
863. II. Firma: „Uniwersal Szołom Fin*, Siedziba 

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Wingry 15, 
124—Vp 

905. II. Firma: „Spółka Szymon Klumel i Józef 
Najfeld". Spółka została zlikwidowana i wykreśla się” 
z rejestru. 125—VI 

1530. II. Firma: „Sałucki Chonon*. Przedsiębiorstwo» 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru, 128—VE 
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Składajcie ofiary na bezrobotnych! 
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Dla- — Całkowicie podzielam twe zda-- 
nie. 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Gdy się ustawili dokoła jeńca, ko- 
bieta wybuchła śmiechem. W śmie- 
chu tym jadowita złośliwość kojarzy- 
ła się głęboką pogardą. 
+ Holiday spojrzał na nią. 
+. — Dziękuję łaskawej pani; proszę 
być pewną, że będę pamiętał. Obec- 
mie, istotnie, Śmiech jest po pani 
stronie; ale kto wie, może jeszcze rze- 
czy inny wezmą obrót. 

Kobieta miała coś odrzec, ale Sta- 
denteld uprzejmie usunął ją nabok. 
Chciała się nadąsać, lecz natychmiast 

przystrojła twarz w uśmiech i odsią- 
piła parę kroków. 

Stadenfeld zwrócił się do więźnia: 
# — Na pańskiem miejscu nie odda- 
wałbym się tego rodzaju nadziejom, 
Holiday. Dla własnego spokoju du- 
cha lepiej jest patrzeć na rzeczy trze- 
źwo. Jak pan niewątpliwie rozumie, 
zadaliśmy sobie niemało trudu, aby 
pozyskać jego towarzystwo, byłoby 
więc z naszej strony lekkomyšlnos- 
cią nie do darowania, jeślibyśmy po” 
zwolili panu umknąć. Co więcej, ta- 
ka ewentualność pokrzyżowałaby na- 
sze plany, wśród których pan zajmu- 
Че miejsce honorowe, O ile zechce 
pan skorzystać z mojej rady, a pro: 
się wierzyć, iż jest ona życzliwa... 

Potoczystą jego wymowę przerwał 

wybuch Śmiechu. Kobieta zadarła 
głowę i rechotała. Wesołość jej oka” 
zała się zaraźliwą, bo i doktór, jakby 
wbrew woli, zaczął Śmiać się także. 

— Nie zdawałem sobie sprawy 
abym mówił coś niezwykle humory- 

stycznego — zauważył Stadenfeld, w 
pewnem zaskoczeniu spojrzawszy na 
swych towarzyszy.-— Poprostu udzie” 
łałem temu młodemu człowiekowi 
dobrych wskazówek. 

— Och, dajże pokój! — zanosiła 
się kobieta. — Końby się uśmiał, ta- 
kiś ty dowcipny, Stadziu. 

Serdecznie dziękuję za komple- 
Coprawda nie uważam siebie 

    

  

ment. 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

za wesołka, ale skoro ty, Lulu, jesteś 
taka zachwycona mojemi żartami... 
Wszełakoż — 

Ale tu nastąpiła przerwa. 
— Przykro mi, że wam przeszka- 

dzam — sucho wtrącił więzień — ale 
o ile państwo skończyli wzajemne 
świadczenie sobie urzejmości, może 
będziecie łaskawi „wytłumaczyć mi, 
co to wszystko znaczy. Wielce jestem 
zainteresowany. 

Jeżeli zamierzał usunąć tłusty u- 
śmiech z twarzy mówiącego, to zu- 

pełnie mu się nie powiodło. 
— O, to łatwo wyjaśnić — odparł 

Stadnefeld rzežko: — jest pan iu, po- 
niewaž potrzebowalem pana. 

Obawiam się, że ten rodzaj gry 
wychodzi poza zakres pańskiej kom- 
petencji, panie Holiday. Należało ra- 
czej poprzestać na poło: To jest cal- 
kowicie odmienny sport i, szczerze 
wyznam, nie posiada pan podobno 
koniecznych tu kwalifikadyj umysło- 
wych. Powie pan zapewne, że jest no- 
wicjuszem i że z czasem wyćwiczy się 
w tem. Lękam się atoli, że taka spo- 

sobność nie zostanie panu dostarczo 
na. Wtrącił się ban nieproszony i 
musi za to zapłacić. Gdyby pan sko- 
rzystał ż szansy, którą panu propono- 
wałem tamtego wieczora, wielebyś 
sobie zaoszczędził; w danych okolicz- 
nościach pąńscy przyjaciele muszą 
się pogodzić z jego nieobecnością. 

Holiday, choć drapieżne słowa ko- 
tłowały mu się na języku, opanował 
się, sądził bowiem, że nadejdzie ciąg 
dalszy. Stadenfeld jest wybitnym cha- 
rakterem, o tem nie wątpił; aliści po- 
dzielał z wieloma ludźmi wybitnymi 
jedyną przywarę: ogromnie lubił 
słyszeć siebie mówiącym 

Holiday się nie pomylił. 
— QOdbiegając chwilowo od tych 

nieco posępnych rozważań — ciągnął 
dalej Stadenfeld — niech mi wolno 
będzie oświecić pana w sprawie dla 

  

Wydawnictwo „„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

dowolić swe poczucie honoru, Wsku- 
tek nieszczęsnego zbiegu okoliczno- 
Ści, noga mi się powinęła i nie wy- 
wiązałem się należycie z powierzone- 

go sobie zadania. Jest to przeciwne 
moim obyczajom, to też postanowi- 
łem sobie powetować tę rzecz uwię- 
zieniem pana. 

— To się panu nie uda. Staden- 
feld — brzmiała stanowcza odpo- 
wiedź. 

Ów lekceważąco machnął ręką. 
— Zobaczymy — 

Ażeby kazać panu przemówić, rozpo: 
rządzam nektóremi środkami, co do 
których trwa pan narazie w nieświa- 
domości. A teraz, jeżeli pan łaskawie 

zgodzi się nie przerywać więcej, będę 
kontynuował. 

„Jak już nadmieniłem, dałem pa- 
nu przed paru dniami sposobność, z 
której trzeba było skorzystać. Dopuś- , 
cił się pan wielkiego błędu. Gdybv 
pan poszedł mi na rękę, wszystko by- 
łoby załatwione pomyślnie i więcej 
byśmy pana osobiście nie molestowa* 
li. Zająłbym się już wyłącznie tym 
przykrym panem Bishopem, jego ko” 

leżką Traillem i panienką Insall. 
— Niezmiernie pan uprzejmy -- 

z przekąsem podziękował jeniec. 
— Stul gębę! — wrzasnęła piskli- 

wie kobieta. 
Stadenfeld skłonił się w jej stronę. 
— Nie tak głośno, Lulu, moja dro” 

ga—rzekł łagodnie, jak do dziecka.- - 
Może to źle podziałać na psychikę na- 
szego przyjaciela, a właśnie teraz po” 
trzeba mu całej rozporządzalnej siły 
nerwowej. 

Kryła się pod temi słowami sub- 

telna, ale upiorna groźba i kobieta, 
jakby pojąwszy to, kiwnęła głową. 
Zdawała się obłąkaną z jadowitej zło- 
ści, aż Holiday w głowę zachodził, 
dlaczego ta zupełnie obca mu istoła 
tak gorąco go nienawidzi. 

— Pragnąłbym, by pan zrobił wy- 
siłek i nie przerywał mi co chwila — 
ciągnął Stadenfeld, popatrując na le- 
żącego. — Nie chce mi się narazie 
uciekać do usług tu obecnego mego 
pomocnika, lecz jeśli pan nie. nauczy 

Drukarnia „Znicz*, W; 

powiedział — | 

walizeczkę, doktorze? — zapytał 
wspólnika. 

— Owszem. 
Towarzysze Stadenfelda wyglądali 

bardzo nieprzyjemnie, Czy ten rzeko 
my doktór jest urzędowym katem 
szajki? zastanawiał się Holiday. Przy 
pomniał sobie przeczytane gdzieś 
stwierdzenie, że gdy lekarz staje się 
zbrodniarzem, jest to najgorszy. typ 
złoczyńcy. Patrząc na tego człowieka, 
musiał w to uwierzyć. 

— A teraz może mi pan pozwoli 

skończyć — podjął herszt swym ob- 
mierźle słodkim tonem. — Pańska 
odmowa zmusiłaby mię postąpić w 
duchu, co do którego uprzedziłem pa- 
na depeszą. Jesteś, o ile mi wiadomo, 
człowiekiem bogatym: a bogaci, wy* 
znam, interesują mię — w danym zaś 
wypadku to zainteresowanie jest mo- 
cno spotęgowane. O ile informacje 
moje są prawdziwe, wart jesteś po 
wyżej czterechset tysięcy funtów. 
Wcale pożyteczna sumka, gdy przej 
dzie w nasze ręce, co stanie się nie- 
wątpliwie — potrafimy użyć jej jak 
najkorzystniej. 

Pokusa, by się roześmiać mówią” 
cemu w nos, była bardzo silna. Po- 
skromił się tylko dlatego, iż przypad- 
kowo rzucił okiem na twarz kobiety. 
Ta się pochylała, a oczy jej płonęły 
pożądliwością krwiożerczą. Usiane 
pierścionkami palce kurczyły się i 

rozwierały, jak szpony sępa... 
" —'Medytuje pan zapewne, jak 
zdołamy dokonać przelania tej znacz- 
nej kwoty z jego rachunku na włas- 
ny mówił Stadenfeld; — atoli cuda 
dzisiejszej medycyny są wprost nad- 
zwyczajne. Czyż nie prawda, dokto- 

rze? 
Tamten się uśmiechnął. 
— Dzisiejsza nauka wiele pora” 

fi — potwierdził. 
Mimo wszystko, krew zastygła Ho 

lidayowi w żyłach. W bladych oczach 
medyka było coś gadzinowego; Wy“ 

glądał jak ktoś, kto najobojętniej w 

świecie zdoła człowieka torturować 
albo i uśmiercić. I to. przeciw takiej 
bandzie ośmieliła się wystąpić ta 

  

     

     ańska 1, tel. 3-40, 

w 

— Może się pan dziwi, czemu po- 
niosłem takie trudy, by go tutaj wcią- 
gnąć — perorował Stadenfeld (Boże, 
jak ten człowiek lubił własny głos!) —- 
skoro tego samego można było doka- 

zać nerównie prostszemi środkami. 

Jak już uprzednio zaznaczyłem, pańs- 

ka inteligencja, panie Holiday, zdaje 

się nie sięgnąć przeciętnego poziomu. 
Wobec tego pozwoliłem sobe zabawić 
się w malutką komedyjkę. Dodam na- 
wiasowo, że swe powodzenie w zbro- 
dniach zawdzięczam w znacznej mie- 
rze własnej spostrzegawczości. Moja 
towarzyszka z prawa — pozwoli pan, 
że mu ją przedstawię: panna Lulu 
Chartres — okazała się, jak już nie- 
raz przedtem, bardzo a bardzo zdolną 
aktorką: Czy jej pan nie wyrazi swe- 

go uznania? 

Holiday roześmiał się. Ten szub- 

rawiec odznaczał się tak niesłychaną 
bezczelnością, że stawało się to aż za- 

bawnem. 
— Było to dobrze zareżyserowane, 

Stadenfeld, ani słowa — rzekł. — 
Szczerze mówiąc, miałem pewne wąt: 
pliwości co do owej „Historji rodu', 
natomiast gra panny Chartres godna 
była najwyższych komplementów. 
Szkoda, że jej talentów nie użyto w 
pożyteczniejszych celach. 

— Nie rozumiem, drogi panie Ho- 

liday. 2 

— Dziwi mię to, zważywszy nie- 

skończoną wyższość pańskiego umy- 

słu nad moim. Zadał pan sobie ogrom 

trudów, by mię zaciągnąć do tej spe- 
lunki... 

—- Bardzo mi przykro, że narazie 
nie mogłem panu przydzielić wygod- 
niejszej kwatery. Być może jutro 
zmieni się to na lepsze. 

— O, proszę się nie fatygować. 
Oto więc, co chciałem powiedzieć: 
aczkolwiek zaciągnęliście mię tutaj— 

nie oznacza to jeszcze, bym. miał 
spełnić wszystkie wasze życzenia. 

Twarz Stadenfelda rozpłynęła się 

w charakterystycznym uśmiechu. 

— Myślę, że owszem, doprawdy 

myślę że owszem. A ty jak uważasz, 
doktorze? a 

— Ano, da się to widzieć — rzekł 
Holiday. — Czyście naprzykład po- 
myśleli o tem, że znajomi będą mię 
poszukiwali? 

— Mój kochany panie — odparł 
Stadenfeld, napozór w świetnym hu- 
morze — pomyślałem o wszystkiem,. 
żadnego nie zaniedbując szczegółu. 
Wierzaj mi pan, że dziś po raz ostat* 
ni oglądałeś to przemiłe pied-a-terre;. 
nr. 221 przy Mount Street. 

— Jakież to smutne! O ile mi je* 
dnak wiadomo, w ojczyźnie naszej pe» 
została jeszcze pewna liczba policjan* 
tów? ; 

— Naturalnie. Ale w panskiem po- 
łożeniu nie liczyłbym na nich prze” 
sadnie. Krępuję się tak wciąż wspomi: 
nać o własnych zdołnościach, jednak 
dałem już chyba dowód, co sądzę ©: 
Scotland Yardzie. 

— Istotnie, uciekł pan wówczas,. 
ale tylko dlatego, iż powiodło się pa” 
nu niespodzianie; w przeciwnym bo* 
wiem razie, pocóżbyś mi ofiarowywat 
owe tysiąc funtów? 

— Były to tylko żarty „drogi chło- 

pcze. Skoro pytasz, mogę ci uczynić 

drobną rewelację. Spodobałeś mi się; 
wiedziałem, że tak bogatego człowie* 
ka pieniądze nie skuszą, wyobraża* 
łem sobie jednak, iż żądza przygód: 
będzie dla ciebie dostateczną przynę* 
tą. W okresach, gdy nie grasz w polo, 
życie musi ci się wydawać dość jedno” 
stajnem, 

— Dotychczas 
wrażenia. 

Dokąd ten jegomość zmierza? 
Wszak jest to najoczywistsza impro* 
wizacja. 

— No, ale ta sposobność minęła 
bezpowrotnie — oświadczył Staden* 
feld innym już tonem: — Jawnie wy* 
stąpiłeś przeciwko mnie, więc bę* 
dziesz to musiał odpokutować. Co się 
tyczy Biskopa i Trailla, to ci dwaj 
wielcy niemądrzy młodzieńcy dosta” 

ną bardzo surową nauczkę. Tak hę* 

dą zajęci ratowaniem własnej skóry; 
że nie znajdą czasu na kłopotanie się 

o ciebie. Zechciej mi wierzyć, że te 

Szczera prawda. (D. GC. N.) 

nie miałem tego 
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