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MIEŚWIEŻ — uł. R 
NOWOGRÓDEK — 
N. $WIĘCIANY — 

ВАНАНО 
& 

WALCZE »— w. Szępiyckjegu m A. 4.5azak, 
NIE, — Bażet Kolejowy. 

BRASŁAW -- Księgarnia T-wa „Łot”, 
PĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia KH. Madnowniegu. 
DUKSZTY — Baiet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — mw. Zmakowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Kalegurnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — b. Smarzyńsii. 
TWEENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
SLECK — sklep ność”, 
LBA — u. Suwalsia 13, 5, Mateskd. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruce”. 

      

SLONIM   

WOŁKOWYSK — 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

  

Kksięgarma |azwińskiezt 

x St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Kach”. 

ОБХЕНАМА — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIRSK -— Księgarnia « słska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Hsięyarnia Polskjej Macierzy Szkoini 

Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

   
Mickiewicza 12. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. | 

GOKU SOOLAZSKAWYJKOREOA 

RENU MEJ ięsięcze: odniesłenie! domu li uiszczi CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miłametrowy: jednoszpaltowy na zronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. komunikaty araz 

s ck T ša Z "p sA nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumierach świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. drożej. 
przesyłką pocztową 4% zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detai. cena pojedyć 

-Porutytlktcji pianugownga ECHA 

  

czego numeru 20 gr. cje nie 

STOLICY 

Opłata aa ZORRO a 
uwzgieūnia rozmieszczenia ogloszeń. zastrzeżeń co do 

Z ZA KORDONÓ 

  

    

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabełary 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację 

  

    mians dowolnie, Za dost 

Interwencja min. Knolla w Berlinie 
w sprawie podwyższenia stawek celnych na produkty 

: 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje, zastrzeżeń co do 
rczenie numeru do owego 20 groszy.    

  

Co to Jest „Kułok”? 
mus Paryż, 8 kwietnia. ) Ręka w rękę z kolektywizacją wsi 

AM W nocy z 29 na 30 marca, po pięt- Powrót p. Prezydenta Spodzi i du w dotai rolne z! Polski rosyjskiej idzie systematyczne niszcze” 

ste +, WARSZAWA, 14 IV. Pat. W dniu SOWZIEWANA Zmłada Pain W zowie WARSZAWA, 14 IV. (tel. wł. „Słowa”) Dowiadujemy się, że nie t.zw. „gospodarstw Kulackich“. We 
priastogodzinnem posiedzeniu, Izba Po- 

inisłów przyjęła 527 głosami przeciw 38 

Si ustawę zezwalającą rządowi na ratyfi- 

kację układów zawartych w Hadze 30 

wczorajszym powrócił do stolicy po- 
kilkudniowej nieobecności Pan Pre. 
zydent Rzeczypospolitej. 

RYGA 14.IV. Pat. Dziennik „Lat- 
vias Sargs' podaje: Po Świętach Wiel- 

kiej Nocy spodziewane są zmiany w 

nasz poseł w Berlinie min. Knoll wystąpił wobec rządu niemiec- 
klego z energiczną interwencją przeciwko wprowadzeniu w Žy- 
cie uchwalonych ostatnio przez parlament Rzeszy niezwykle wy- 
sokich stawek celnych na produkty rolne wywožone z Polski do 

dług obliczeń sowieckich jest na obsza 
rze ZSSR ogółem około 5.000.000 wie 
śniaków, należących do kategorji „kur 
łaków*. W swych enuncjacjach, doty” 

i 31 sierpnia r. z., oraz 20 stycznia r.b. Premjer Sławek na Zamku łonie rządu oraz koalicji Centrum ad >. jak ja RE musi się a. czy czących zagadnienia wiejskiego, SR» 
: o : Еа Ь 5 i bec niku r wprowadzenie w życie polsko-niemieckiego traktatu handlowego cze sowieccy nazywają zazwyczaj „Kur a dotyczących „całkowitego i ostatecz WARSZAWA, 14 IV. Pat. Dziś w sejmowe wobec wy! wyborów jest wogóie celowe wówczas, gdy rząd niemiecki przez wprowa: łaków* eksploatatorami, lichwiarzami, 

nego uregulowania odszkodowań* Dnia 

5 kwietnia tę samą ustawę przyjął Se“ 

nat 283 głosami przeciw 8. Ponieważ 

Niemcy już powyższe układy „planem 

Young'a" zwane, ratyfikowały, pozo” 

staje jeszcze ratyfikacja W. Brytanii, 

k „Wtoch i Japonji. Kiedy e stańą się tar 

*ktem w ciągu dni najbliższych — plan 

Young'a wejdzie w życie. 
ukonstytuuje się w Bazylei Bank Rozra 

chunków Międzynarodowych, a Niem- 

cy wręczą mu świadectwa na ogólną 

sumę ich długu. Zaraz potem rozpocz 
nie się ewakuacja Moguncji i całej oku- 

powanej jeszcze strety. Pewne opóźnie 

nie byłoby możliwe na wypadek gdyby 

Niemcy nie zniszczyli dość szybko for- 

tyfikacyj nadreńskich, do czego są zo” 

bowiązani na mocy Traktatu Wersal- 

skiego. Ale nie ulega już wątpliwości, 

że w ciągu tego lata, najdalej jesieni, 

ostatni żołnierz francuski opuści tery- 

torjum niemieckie. 

Polityka europejska wchodzi w no- 

wą fazę. Parlament francuski nie przy” 

ją! planu Young'a z entuzjazmem, a 

rząd przez usta pana Tardieu nie przed 

[stawił go, jako jakiegoś wielkiego zwy” 

,. czeństw więc i metoda 

Wówczas : 

godzinach popołudniowych p. prezes 
Rady Ministrów Walery Sławek udał 
się na Zamek, gdzie był przyjęty 
przez Pana Prezydeuta Rzeczypospoli- 
tej na audjencji. Konferencja Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z p. prem- 
jerem trwała godzinę. 

W Belwederze 
WARSZAWA, 14 IV. Pat. Pan pre- 

zes Rady Ministrów Walery Sławek 
udał się dziś o godz. 13 do Belwe- 
deru. Konferencja Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z p. premjerem 
trwała około jednej gogziny. 

Gkólnik min. Mafuszewskiego 
WARSZAWA, 14 IV. (tel. wł. „Sło- 

wa“) Minister Skarbu p. Matuszewski 
wydał w dniu dzisiejszym okólnik za- 
kazujący władzom skarbowo-podatko- 
wym zasięgania informacyj od zarzą- 
dów miejscowości uzdrowiskowych co 
do osób przebywających na kuracji 
lub odpoczynku. 

Dotychczas władze skarbowo-po- 
datkowe informacje takie zasięgały 
i na ich podstawie wyciągały wnioski 
dla celów podatkowych zależnie od te- 
go jak długo płatnik bawił, na jakiej 
żył stopie, a nawet od tego, ilu człon- 
ków rodziny towarzyszyło. Taka pro- 
cedura władz skarbowych działała od 
straszająco na tych, którzy zamierzali 

prezydenta oraz wypadków w dzie: 

dzinie gospodarczej w ostatnich czą- 

Sach ma poważny zamiar wzmocnie- 

nia. swoich wpływów w _ dziedzinie 

prowadzonej polityki. W pierwszym 

rzędzie chodzi o usunięcie premjera 

Celminsza, wychodząc z założenia, że 

nie jest pożądane, ażeby dwa naczel- 

ne stanowiska piastowali ludzie z te- 

go samego ugrupowania, co zresztą 
jest sprzeczne z dotychczasową prak= 

tyka. 

Litewski monopol zapałczany oddany 
Szwedom i 

„Elta“ podaje, iž rząd litewski pod 
pisał ze szwedzkim trustem  zapalcza 
nym układ, na mocy którego monopol 
zapałczany w Litwie zostaje przekaza” 
ny pomienionemu trustowi na przeciąg 
35 lat. Oprócz sprzedaży wewnętrznej 
trust zapałczany zobowiązuje się wy 
wozić corocznie z Litwy 12 mii. pude- 
łek zapałek i 1.000 tonn. drewienek za” 
pałczanych. Nadto trust nie później niż 
po 3 latach od chwili podpisania ukła 
du winien uruchomić mad Niemnem fa- 
brykę papieru o rocznej produkcji 4000 
tonn papieru. 

Trust zobowiązuje 

  

się wykupić 

  

dzenie nowych bojowych ceł uniemożliwia wogóle ekrsport pol- 
skich produków do Niemiec. 

Sąd Najwyiczy unieważnił wyhary w okręgach Święciany | ówel 
WARSZAWA. 14. IV. (tel, wł. Słowa). Sąd Najwyższy uwzględnił 

dziś skargę popieraną przez adwokata Hofmokl-Ostrowskiego przeciwko 

wyborom do Sejmu w okręgu wyborczym nr. 64 Święciany, Brasław, Po- 

stawy i Dzisna i wybory w tym okręgu unieważnił. 

: W ten sposób mandaty utracill posłowie Mieczysław Raczkie- 

wicz (BB), Dr. Brokowskł (BB), Stążowski (PPS), który wszedł w 

grudniu do Sejmu po przyjęciu mandatu z listy państwowej przez posła 

Pławskiego oraz Paweł Karuzo, Albin Stepowiczi Konstanty Juch- 

niewicz, wszyscy z klubu białoruskiego. 
Jednocześnie Sąd Najwyższy ogłosił decyzję w sprawie protestu prze- 

ciwko rezultatom wyborów w okręgu nr. 56  Kowel—Lubomla — Włodzi- 

mierz uniewaźniając i tutaj odbyte wybory. 

Na podstawie tej decyzji mandaty utracili posłowie: Wołoszy- 

nowskłi, Sadowski, Lebie, Ostrejko i Sehejda wszyscy z klubu 

B. B. 
Protest przeciwko wyborom w okręgu nr. 

Sąd Najwyśszy oddalił. 
Orzeczenie w sprawie protestu przeciwko wyborom do Senatu w wo- 

jewództwie Nowogródzkiem Sąd Najwyższy ogłosi w dniu 5-go maja. 

Narada Piasta, Wygwołenia i Sfronnietwa Chłopsk. 
w sprawie wspólnej listy chłopskiej 

WARSZAWA, 14. IV. (tel. wł. Słowa) Jutro przed południem w Sej- 

mie odbędzie się wspólne posiedzenie trzech stronnictw ludowych a miano- 

61 Nowogródek 

  

  

burżujami, elementem kapitalistycznym 
it.p., tak że powszechnie utarł się po” 
gląd, iż „kułacy* rekrutują się z po“ 
śród najbogatszych chłopów rosyjskich 
właścicieli olbrzymich majątków i t.d. 
Pogląd ten nie odpowiada jednak rze: — 
czywistości. W nowej ustawie „o jedna 
litym podatku gruntowym” znajdujemy 
bowiem dokładną definicję pojęcia „ku 
łąk* różniaca się zasadniczo od tej defir 
nicji którą szerzy ogół sam sobie wyro- 
bił na podstawie oświadczeń, składa” 
nych przy rozmaitych sposobn ościach | 
przez działaczy komunistycznych, W 
paragrafie 29 wspomnianej ustawy czy 
tamy: „Gospodarstwa uważane są za 
gospodarstwa kułackie i podlegają in- 
dywidualnemu opodatkowaniu w nastę 
pujących wypadkach: a) jeżeli gospo. B 
darstwo korzysta systematycznie z pra 
cy najemnej czy to przy pracach rol 
nych, czy też rękodzielniczych i prze 
mysłowych, z wyjątkiem tych ustawą 
przewidzianych wypadków, kiedy ko- 
rzys.anie z pracy najemnej nie pociąga 

go; b) jeżeli w gospodarstwie odby- 
wą się wymiał mąki, ubój bydła, susze 
nie owoców i tp. przy użyciu siły me. 
chanicznej, wiatru, lub wody; c) jeżeli 

  

ь 

‚ 

za sobą pozbawienia prawa wyborcze 

  

gospodarstwo systematycznie wynajmu | 
je skomplikowane maszyny rolnicze z 
napędem mechanicznym, lub przy pe- 
mocy maszyn tych wykonuje za wyna- 

  

cięstwa. Ale i rząd, i olbrzymia więk= " > wszystkie znajdujące się w Litwie fa- el AEA T о 

szość parlamentu uznały, że Francja wyjechać do uzdrowisk krajowych. pryki zapałek. wicie Piasta, Wyzwolenia i Stronnictwa Chłopskiego, na którem ma podo S!0dzen em robotę dla innych gospo 
Н В "2, Drisiejszy okólnik kładzie kres temu Trust udziela państwu litewskiemu  bno zapaść decyzja w sprawie wystawienia wspólnej listy chłopskiej przy darstw; jeżeli gospodarstwo oddaje zie | 
PORA Ino nie jest į powitany będzie z wielkim zadowo- pożyczki w kwocie 6 miljonów dola _ spodziewanych wyborach. Ag że Ms A AIC t 
w stanie prowadzić wobec Niemiec po” leniem zarówno przez szerokie war- rów "e ' 5 ub przemysłowych; f) jeśli członkowie | p p rów po 6 proc., realizowaną 4-na rata й gospodarstwa trudnią sę handlem, В — 
lityki*sify. Przeciwko takiej  uporczy- 

wej hegemonji w stylu Ludwika XIV 
lub Napoleona I wypowiedziałyby się 

zresztą Anglja i Włochy, a Stany Zjed 
noczone teżby jej nie sprzyjały. Nie wy 

starczyłyby tu Francji sojusze šrodko- 

wo'europejskie. To. też miast własnemi 

rękoma przygotowywać sojusz niemiec 

korosyjski z jednej, a niemiecko-wło- 
' ski z drugiej strony, weszła Francja na 

drogę pojednania z Niemcami, przez co 

niewątpliwie odsunęła na dalszy plan 

niepokojące dla niej i dla obecnego 

stwy społeczeństwa jak I uzdrowiska 
których interesom wyraźnie szkodził. 

Wojewoda Lamof: u mik. Pol- 
czyńskiego 

WARSZAWA, 14 IV. Pat. P. mi- 
nister rolnictwa Janta-Połczyński przy: 
jął dziś wojewodę pomorskiego p. 
Lamota. 

Subwencje na zatrudnienie 
bazroboinych 

WARSZAWA, 14 IV. Pata Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej przekazało urzę- 
dom wojewódzkim 1.275 tys. zł tytułem 
subwencji ma zatrudnienie bezrobotnych w 
miesiącu kwietniu. 

mi-do r. 1932, przyczem 2 perwsze ra: 
ty zostaną zreaizowane jeszcze w rb. 
(1 czerwca i 1 września), 

Za każde pudełko zapałek trust pła 
ci państwu litewskiemu 3,5 ct. akcyzy, 
podczas gdy dotąd skarb pobierał ty 
ko 2 ct. Mimo to cena zapałek pozosta- 
nie bez zmiany. 

Przejazd przez Kowao В. prezydenta 
Temgalsa 

W sobotę o 2 pp. przejechał przez 
Kowno w drodze do Francji Południo 
wej b. premjer republiki łotewskiej Zem 

AUGUST NOGENS SKAZANY NA ŚMIERĆ 
Członek sądu usunięty za stronniczość 

BERLIN, 14. IV. PAT. Ostatni dzień procesu w Neustrelitz 

przyniósł niebywałą sensację. f 
Zastępca powództwa cywilnego adwokat Brandt wystąpił 

przeciwko ławnikowi Sponholzowi, 'zarzucając mu bliższe sto- 
sunki z ministrem Hustaedtem i stronniczość. | 

W ostatnich dniach — jak twierdzi dr. Brandt — ławnik 

Sponholz oświadczył wobec świadków, iż ze względu na autory: 
tet państwa wyrok w ostatniej Instancji musi pozostać bezwa- 
runkowo bez zmiany. 

chwą lub jeżeli mają ine dochody, nie 
będące wynagrodzeniem za pracę*. 

_ Tak więo „gospodarstwem kułacć | 
kiem'* w sensie powyższej delinicji jest | 
każde (najmniejsze choćby) gospodar | 
stwa wiejskie , które sprzedaje 
produkty. Kułackiem 
jest dalej każde gospodarstwo wiejskie 
które pożycza sąsiadom maszyn  rolni- 
czych lub które dla przeróbki produk- 
tów rolniczych posiada 
wniejsze choćby urządzenie mechanicz- 

swe 

ne. Jeżeli wreszcie członkowie danego 
gospodarstwa mają jakikolwiek dochód 
poboczny, ta gospodarstwo takie rów: 

ooo 06 | 4 mijnia winie lu ua. Dr. Brandt zażądał od Sponholza oświadczenia się. w tej (arsyy kulackich, podlegających że sko 
A b ) ' FAŃOWIE m powitania p. Zemgala Min. spraw _awie i ustąpienia. Nogens skazany na śmierć. adis aa Ža 

iemasz polityki bez niebezpie- KRAKÓW, 14 IV. Pat. Dziś przybył do zagranicznych Zaunius, Minister Komi y ajprzeróżniejszym  prześla- 

francusko-nie- 
mieckiego pojednania može byč niepo- 
kejąca. Ale układy haskie, pierwszy 
metody tej rezultat, nie są pozbawione 

korzyści politycznych i finansowych. Z 

punktu widzenia francuskiego układy 

te nie osłabiły solidarności głównych 

wierzycieli wobec niemieckiego dłużni- 
„ka; stworzyły iaktyczną współzależ- 
ność pomiędzy odszkodowaniami  nie- 
mieckiemi a długami międzysojuszni- 

czemi: w żadnym momencie Francja 

nie będzie zmuszona płacić W. Bryta- 
nji i Stanom Zjednoczonym więcej niż 
sama od Niemiec otrzyma, a na wypa 
dek gdyby Niemcy płacić przestały — 
ma Francja moralne prawo domagać 

się od swoich wierzycieli zawieszenia 
jej spłat. 

Główna korzyść finansowa, jaką 
Francja w Hadze uzyskała, polega na 
tem, że z tak zwanej raty bezwarunko- 
wej, wynoszącej rocznie 612 milj. mk., 
będzie otrzymywała 500 miljonów, 

czyli aż 81,7 proc. kiedy według sław- 
nej proporcji ustalonej w Spa, na Fran- 
cję przypadać miało tylko 52 proc. nie- 
mieckich odszkodowań. Nie potrzeba 
dodawać, że ta proporcja została utrzy 

Krakowa samochodem z Warszawy poseł 
pełnomocny sowiecki p. Owsiejenko wraz 
z żoną. Posłowi sowieckiemu towarzyszy 
korespondent dziennika „izwiestja* ' p. Bra- 
tin. Pos. Owsiejenko złożył wizyty woje= 
wódzie dr. Kwaśniewskiemu i prezydentowi 

miasta dr. Rollemu. W ciągu dnia goście 
sowieccy zwiedzili zabytki Krakowa i ko- 
piec Kościuszki. Pos, sowiecki zabawi jesz- 
cze dzień jeden w Krakowie. 

Uchwały zjazdu balneologėw 
KRAKÓW. 14.1V. Pat. Wczoraj 

przez cały dzień odbywały się obrady 
naukowe IV zjazdu balneologów pol- 
skich w Krakowie. Po wygloszeniu 
referatów zjazd przyjął rezolucje, w 
których domaga się podniesienia 
uzdrowisk polskich na należyty po- 
ziom. W tym celu konieczna jest wy* 
tężona akcja czynników rządowych, 
samorządowych, : społec'nych i pry- 
watnych, instytucyj gospodarczych i 
naukowych.; Akcja ta będzie kiero- 
wana owocnie dopiero wówczas, gdy 
powstaną katedry balneologii na wy- 
działach lekarskich uniwersytetów 
polskich i gdy stworzony będzie ośro- 
dek Ściśle naukowego instytutu balne- 
ologicznego. 

nikacji Wilejszys członkowie ciała dy- 
plomatycznego i wyżsi urzędnicy mini 
sterstwa Spraw Zagranicznych Oraz 
przedstawiciele poselstwa łotewskiego" 
na czele ze swym zwierzchnikiem por 
słem Lepinszem. Wielką sensację spc- 
wodowała okoliczność, że Zemgal je 
chał wagonem III klasy. W związku 'z 
tą okolicznością mianc nie mało zacho” 
du z odszukaniem go, przypuszczano 
bowiem, iż b. prezydent powinien się 
znajdować w wagonie I klasy. 

Samobójstwo znanego poety rosyjskiego 
MOSKWA, 141V, Pat. Agencja sowiecka 

TASS podaje, że znany poeta rosyjski Włc* 

dzimierz Majakowski odebrał sobie życie. 
Powodem samobójstwa, jak wynika z listu 
pozostawionego przez zmarłego, był dra 
mat miłosny. 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO+ 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

szczona będzie jeszcze w tym roku na 

sumę 300 milj. dolarów, z czego 100 

miljonów otrzymają Niemcy, a 200 ich 
wierzyciele (81,7 proc. Francja). Nie 

istotnie nie jest wykonany, wówczas 
każde mocarstwo zainteresowane „od” 
zyskuje swobodę ruchów'. A więc 
Francja będzie miała prawo zająć z po 

- Bokotm sprawy: poroania Kutlepowu 
ZBRODNIE AGENTÓW Pa mic OTACZA NADAL MGŁA TA 

NICY. 
PARYŻ. 14. 4. (PAT). Śledźtwo w sprawie porwania generała Kutie- 

powa nie dało dotychczas właściwie żadnych pozytywnych rezultatów. Dzia 
łainość organów śledczych ograniqza się do sprawdzania różnych śladów, 
wskazywanych w zeznaniach razmaitych osób prywatnych, lecz ani nazwiska 
osób, któde wzięły udział w porwaniu generała ani kierunek, w jakim odpły- 
nąał okręt, lub miejsce przewiezienia generała Kutiepowa przez granicę do- 
tychczas nie jest ustalone. Nie zważając na to, pewne organa prawicowe, u 
ważając iakt porwania generała Kutie powa za niezbicie ustalony domagają 
się zerwania stosunków z Sowietami. # 

„OPINJA FRANCUSKA WZYWA RZĄD DO ZERWANIA STOSUNKÓW Z 
SOWIETAMI. 

Dziennik „La Liberte“, zwracając siędo premjera Tardieu, wzywa go do 
powzięcia natychmiastowej decyzji. Śledztwo weg tego dziennika ustalito 
sam fakt przestępstwa. 
Na co więc czekać, aby wypędzić ich z Francji, „Action Francaise" oskarża 

dowaniom i szykanom. 

gospodarstwem | 

najprymity- | 

Zachodzi więc pytanie, jakie gospo | 
daistwa wiejskie w dzisiejszej 
nie są gospodarstwami kułackiemi? We 
dług oficjalnego punktu widzenia, go: 
spodarstwami niekułackiemi są tylko 
takie gospodarstwa, których produkcja 
nie przekracza własnego zapotrzebowa 
nia, a zatem 
kiepsko prosperujące. Słuszność zdaje 
się więc mieć znany ekonomista niemie- 
cki Auhagen, uchodzący powszechnie 
za jednego z najwybitniejszych znaw-- 
oów stosunków rosyjskich w Europie, | 
który twierdzi, że z europejskiego pun | 
ktu widzenia do gospodarstw  kułac 
kich w ZSSR zaliczać trzeba wszyst- 
kie gospodarstwa drobne, gospodarst- 

i dowiodło że przestępcy są agentami sowieckimi. wa małorolne. 

gospodarstwa, 

"Ponieważ obecny kurs polityki a- 

policję i organy sądowe o powolność w stosunku do Sowietów i sprzeczne Srarnej w ZSSR nastawiony jest na zu” 
prowadzenie śledztwa. Zerwanie z Rosją sowiecką uważa dziennik za punkit pełne wytępienie „kułaków*, przypusz 
honoru dla Francji. 

ooo 

Finalizacja rozmów londyńskich 
Przedostatnie plenarne posiedzenie konferencji 

LONDYN. 14.IV. Pat. Dzis o godz. 12,30 odbyła się sesja plenarna 
konferencji morskiej. Konferencja przyjęła do wiadomości główny raport 

komisji pierwszej, do którego poczynione zostało szereg zastrzeżeń, obej: 
mujących prawdopodobnie i ogólne zastrzeżenia italskie, zgłoszone na po: 

czać należy, że po upływie pięciu lat w 
Rosji obok gospodarstw kolektywnych 
istnieć będą mogły jedynie gospodarst- 
wa karłowate, a większa i średnia wła- 
sność ziemska, reprezentująca około 5 
iilj, osób, poprostu zniknie z powierz- 
chn*. ziemi. 

  

Propaganda polskich wybrzeży 
morskich za oczanem — 

GDYNIA, 11.IV. PAT. Na ostatniem po- 

bardzo | 

Rosji | 

mana, albowiem część Francji jest od- 
powiednia mniejsza jeśli chodzi i t. 

<zw. raty rachunkowe, mające pokry 

$'ać zobowiązania sojuszników wobec 
Stanów Zjednoczonych. 

W dodatku — 4 to jest wielka no- 

wość planu Young'a, — raty  bezwa- 
runkowo mogą być  „zmobilizowane“ 
przed terminem, to znaczy drogą kolej 
nych pożyczek międzynarodowych ta 
'bezwarunkowa część politycznego dłu 
gu niemieckiego może być „Skomercja- 
lizowana“. Bank Rozrachunków  Mię- 
dzynarodowych, w porozumieniu z 
wielkiemi instytutami emisyjnemi, wy- 

wrotem Nadrenję?... Praktycznie Ozna- 

czałoby to wojnę francusko-niemiecką.. 

Więc pozostaje procedura przewidziana 
przez pakt Ligi Narodów: gdyby zosta 

ło stwierdzone, iż Niemcy naruszyły 

plan Young'a, Rada Ligi miałaby obo- 

ulega wątpliwości, że kiedy takich po” 

życzek będzie więcej, kiedy kapitaliści 

całego świata będą posiadali w swych 

portielach obligacje niemieckie na set- 
ki miljonów dolarów, to Niemcom bę- 

dzie bardzo trudno zobowiązań swych 

z tytułu odszkodowań nie dotrzymać, 
bo zrujnowaliby cały swój kredyt za 
graniczny. 

W tej okoliczności tkwi najmocniej 

sza bodaj gwarancja, że Niemcy będa 

plan Young'a wykonywały, ale gwaran 
cja ta oczywiście nie wystarcza. Na 
wypadek gdyby Niemcy wypłaty zawie 

siły, każdy z wierzycieli ma prawo za 
puści na rynkach pieniężnych Świata skarżyć je przed Trybunałem Sprawie- 
obligacje gwarantowane przez rząd nie dliwości Międzynarodowej w Hadze. 
miecki. Pierwsza taka pożyczka wypu: Jeśli Trybunał stwierdzi fakt, że plan 

siedzeniu rady miejskiej jednogłośnie została | 
a Z u Turystyczneg | luda sry o ierdzona nominacja b. konsula Rze R, n sp awozdania, „dotyczące łodzi podwodnych, wielkich pancerni- pospolitej rolskiej w Brazylii p. Kazimi 

w i t. p. również przyjęto, umożliwiając w ten sposób natychmiastowe Głuchowskiego, jako wiceprezesa pomorskie 
przystąpienie do opracowania redakcji traktatu. Przewodniczący Mac S0yiazku Turystycznego i dyr. wydziału: morskiego tego związku w Gdyni. P 
Donald oświadczył jednak, źe niemożliwą jest rzeczą, ażeby do- Związek Turystyczny, którego siedzibą jes 

czątku konferencji. 

A NE Basi którego siedzibą jest 
1 : 2 oruń, powst: inicjat. k j 
wiązek zadecydować co z tym iantem Kumenty do podpisania gotowe były wcześniej, niż na plenarne | zmot mad zoneacno wi. śurystyki iż 
począć. Ponowna okupacja byłaby Zebranie na wtorek dnia 22 b. m. ОНО НуВоя Jo OE 

° + й * nowany dyrektoi i jedzi 
możliwa tylko po jednomyślnem w tym Brłand wyjeżdża z Londynu w dniu dzisiejszym, Grandi—jutro, po- najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych 
sensie orzeczeniu Rady Ligi... wróci jednak dla złożenia podpisu, dla popularyzowania i propagandy Gdyni 

i Ma ` * : wśród tamtejszej kolonji polskiej. й 
% Jeśli więc za lat kilka Niemcy roz- TOS ETO 3 

darłyby plan Young'a, to nie potrze- i Harcerze angielscy przybędą 

bowałyby się obawiać sankcyj wojsko” ROZRUCHY W INDJAGH Na Górny Śląsk. у 
wych ze strony Francji. N. i i . 3 KATOWICE, **.IV. PAT. W związku z 
a TA RZN EA Dzieńfżałoby z powodu skazania wybitnego działacza | zapowiedzianemi” odwicdzinami harcerstwa 

ak niewątpliwie swój kredyt, oraz po- indyjskiego polskiego „przez 150 harcerzy angielskich, 
łożyłyby kres polityce zbliżenia francu- ; które mają nastąpić latem r. b., harcerzė ап- 
нНЕ BOMBAJ, 14 IV. Pat. Znany działacz narodowy indyjski Java Arlal Nehru zo- SielScy przybędą również na Górny Śląsk, 

k 28, rski. stał skazany na 6 miesięcy więzienia. Komitet kongresu narodowego postanowił ogło” Sade asadwo 2 a: 
, т%отешв sić z tego powodu dzień żałoby. cjałnego komitetu przyjęcia. || | 

> ai a 4 pa й    



ECHA KRAJOWE 
Wielkie nadużycia w spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej w Święcianach 

(Telefonem od własn. kor. „Słowa') 

Śledztwo w sprawie aresztowanego przed kilkoma dniami b. kierow: 
nika Spółdzielni Rolniczo- Handlowej Bolesława Kowalczyka dało sensacyj: 
ne wyniki, o czem tu głośno się mówi. W całej rozciągłości potwierdzone 
zostały wyniki rewizji władz nadzorczych Spółdzielni, które zainteresowały 
się rolą Kowalczyka po przedłożeniu im fikcyjnego, a de facto deficytowe: 
go bilansu. 

Władze rewizyjne miały nielada kłopot, gdyż Kowalczyk zorjento 
wawszy się, że nadużycia wychodzą na jaw usiłował pierwotnie zwalić całą 
winę na buchaltera Spółdzielni. 

Rewizja wykazała, a śledztwo potwierdziło brak w kasie 
19 tysięcy złotych oraz na składzie towarów na sumę 26 tysięcy 
złotych. 

Zanim tę sierę omówimy szerzej wspomnieć się godzi, iż tenże Ko: 
walczyk pozostawił za sobą smutną pamięć jako burmistrza miasta Pod- 

 brodzia, gdzie w porę usunął się ubiwszy szereg korzystnych dla siebie 
z tego tytułu interesów, a następnie bezkarnie stał na czele banku spół- 
dzielczego i spółdzielni „Rolnik“ eksploatując udziałowców w ciągu lat 
paru. Oficjalnie pozostawił tam niedobór na sumę 6 tysięcy złotych. 

Zarówno w Śpółdzielni podbrodzkiej, jak i' Święciańskiej Kowalczyk 
miał zagwarantowane poza pensją 1 proc. od obrotu, co dawało mu okazję 
do wytwarzania sztucznego obrotu i ciągnienia w ten nieuczciwy sposób 
grubych zysków. 

Kowalczyk, to człowiek niezwykle sprytny i ruchliwy, który zręcznie 
zjednywał sobie cieszące się zaufaniem ogółu osobistości, czem tłumaczy 
się tak długa jego bezkarna działalność. 

Karjerę swoją zaczął na terenie powiatu Święciańskiego, Ściślej w 
Podbrodziu, jako nasłany tam agitator „Piasta” w r. 1924. Pozycji agita- 
tora mając plecy od góry zawdzięczał. nominację na burmistrza Pod- 
brodzia, a to utorowało mu drogę do dalszych „interesów". (w) 

  

OSZMIANA. 
— Koło hodowców koni. Powiat Osz- 

miański słynął oddawna swoją dobrocią ko 
ni. Oszmiańczucy znani byli jako  zapaleni 
koniarze. Nic też dziwnego, że na pokazach 
koni w Oszmianie, urządzanych co roku sta- 
raniem Samorządu i miejscowej organizacji 
rolniczej, zawsze można było widzieć ładne 
konie j co też dało się zauważyć i na Tar- 
gach IPółnocnych, gdzie ilość koni doprowa- 
dzonych z Oszmiańskiego była największą i 
jakościowo najlepszą. Tym zamiłowanym ho- 
dowcą jest przeważnie szlachcic zaścianko- 
wy siedzący na swojej nieraz bardzo szczup 
tej zagrodzie. 

ooh byli do niedawna wyzyskiwa- 
ni przez niesumiennych handlarzy, którzy wy 
kupywali lepsze konie i sprzedawali je do 

jska, zarabiając na tym interesie grube 
pieniądze. Nic też dziwnego, że nie jednemu 
hodowla konia nie popłacała, to jednak i na- 
dal pozostawał zapalonym koniarzem. 

Ta eksploatacja hodowców została ukró 
cona przez zorganizowanie bezpośredniego 
zbytu koni od hodowców dla potrzeb wojska 
I świetne wyniki tej akcji mamy zawdzięczać 
przedewszystkiem p. maj. M. Kirjackiemu 
insp. hodowli koni Wil. Tow. Org. i Kółek 
Roln., za inicjatywą którego została sprowa 
dzona na teren powiatu wojskowa komisja 
remontowa, która zakupiła bezpośrednio od 
hodowców do 100 koni, dając rolnikom łącz- 
nie 40—50 tys. złotych, jako nadwyżka od 
cen [płaconych przez handlarzy. 

Samorząd miejscowy poszedł dalej. Po- 
stanowił wziąć na ewidencję wszystkie lep- 
sze klacze w powiecie. W tym celu od dnia 
15 stycznia do 1 marca r. b. została, przepro 
wadzona rejestracja klaczy  zarodowych 
przez komisję w składzie p. p. 
maj. M. Kirjackiego, W. Perepaczki agrono- 
ma powiatowego i P. Popowa sejmikowego 
lekarza weterynarji. 

Licencja klaczy dała świetne wyniki, 
której do takiego „końskiego* powiatu jedy- 
nie można było oczekiwać, gdyż zostało za- 
rejestrowano 551 klacz. 

„ Podczas rejestracji klacze, były stgrego- 
wane według następujących ras: 

Uszlachetnionych (podrasowanych) 60 
klaczy, krajowych 112 klaczy użytkowych 
4T, silnie pogrubionych 30, pogrubionych 254 
Iekko pogrubionych 48. 

„Również dało się zauważyć, że lepsze 
konie grupują się w gminach: Polańskiej, Sol 

skiej, cewickiej. 
Jednocześnie z licencją klaczy była do- 

" prowadzona młodzież, co pozwoliłe wynoto-    

i Występy Jerzego Leszczyńskiego w Wilnie 
Wincenty Rapacki (syn) sfabryko- 

wał sztukę, aby ukazać Jerzego Le- 
szczyńskiego w sul generis zwier: 
ciadle. Sztuka nie ma pretensji, po- 
nad tę jedną, że chce pokazać Lesz- 
czyńskiego. Nie chodzi na koturnach, 
nie krzyczy patetycznie, nazywa się 
nawet skromnie krotochwilą. .(Prowo- 
kuje tylko i prowokuje Leszczyńskie- 
go, aby był sobą. 

Cnoty Leszczyńskiego, słabostki, 
nawet Leszczyńskiego dziecinada, je: 
go namiętność do Sceny, nawet jak 
się to mówi w Chełmnie, to i owo z 
lumpsa warszawskiego, co jest prze- 
cież nietylko niepoczytalnością w sto: 
sunku do życia, ale i młodością, któ- 
ra się rwie i ząbki szczerzy, wszystko to 
ma przed nami defilować jąk na ek- 
ranie. Sama krotochwiła ustępuie na 
plan tylny, chowa się pod ziemię i 
tylko cieszy się z tego, że udaje jej 
się krewniaka ujawnić, wielkiego ar- 
tystę, kość z kości genialnego Lesz- 
-czyńskiego, przez pokrewieństwo i to 
niezawiłe z Rapackimi, ' mającego 
krew Rapackich, krewniaka, będącego 
teatralną syntezą wielkich półbogów 
sceny polskiej. Oczywiście grzeszki 
większe, te Śmiertelne (któż od nich 
nie jest wolny!) i cała ta natura dru- 
ga Leszczyńskiego skazana jest na 
banicję, na ostracyzm 1 dobrze za: 
mknięta na klucze. Leszczyński ja- 
Sność, Leszczyński czar, Leszczyński 
kochanek Muz i Leszczyński szczero- 
złote serce, oto scenarjusz, który na- 
żywa się „Czarującyn: emerytem". 
To więc połowa jawna podana “nam 
jest jako w bukiecie przez” autora, 
przez Wicusia krotochwili. 

 Jeizy Leszczyński ma ten swój 
с1аг osobliwy związany ze sceną, 

wać lepszych źrebaków, aby tem samem w 
przyszłości mieć dokładne dane co do zby 
tu koni do wojska. 

Lecz dało się spostrzec, że brakuje na 
powiecie specjalnej organizacji hodowlanej, 
któraby zajęła się całokształtem hodowli koni 
i zbytem takowych na warunkach bardziej 
korzystniejszych niż dotąd. ь 

Otóż dnia 10 kwietnia zostało zwołane 
zebranie organizacyjne Koła hodowców Koni 
w Oszmianie. 

Zebranie zagaił p. Z. Kowalewski, staro- 
sta oszmiański, który w swem przemówieniu 
zazmajomił zebranych z przebiegiem prac, 
poczynionych przez Samorząd w dziedzinie 
hodowli ikoni i efektami jakie dotychczas zo- 
stały osiągnięte. P. Kowalewski zaznaczył, że 
Samorząd jako taki nie może dalej prowadzić 
tej pracy, gdyż na to nie posiada odpowied- 
nich środków materjalnych, a w tym celu 
musi powstać specjalna organizacja dobro- 
wolna. Jednocześnie p. starosta podziękował 

p. Kirjackiemu za jego pracę nad pod- 
niesieniem hodowli kom w powiecie. 

W wyniku obrad został wybrany zarząd 
mowej organizacji w osobach p. p. Fr. hr. 
Czapskiego, W. Łaszkiewicza, M. Maleszew 
skiego, W. Perep:czki, W. Zahorskiego, zaś 
w skład komisji rewizyjnej weszli p. p. Z. 
Mineyko, A. Jagmin i p. Kulesza. 

Nowa placówka ma szerokie i wdzięcz* 
ne pole do popisu, życzymy, aby w jaknaj- 
krótszym czasie rezultaty pracy Zarządu by- 
ły widoczne i przyniosły tutejszym hodow- 
com jaknajwiększe zyski, gdyż w obecnych 
warunkach musimy szukać innych źródeł do- 
chodu niż dotychczas. Obecny. 

Z POWIATU ŚWIĘCIAŃSKIEGO. 

Z zadowoleniem zanotować należy wiado- 
mość, że zawodowa szkoła żeńska w Nowych 
Święcianach nie będzie zlikwidowaną, jak to 
zanosiło się po uchwaleniu budżetu Sejmiku 
Powiatowego, w którym na rb. zniesiona 20- 
stała pozycja subwencyj na prowadzenie po 
wyższej placówki. 

Stanowisko sejmiku tłumaczyło się dąże- 
niem do podniesienia świadczeń na cele rolnict 
wa kosztem innych potrzeb, zwłaszcza, 17 ta 
kie postawienie sprawy dawało, budżet bez- 
deficytowy. 
Tak przynajmniej interpretują Swą uchwałę 

koła sejmikowe. Mniejsza zresztą o to, zwła- 
szcza że nie zamierzamy kwestjonować do 
brej woli samorządu powiatowego. Wzmian- 
kując jednakowoż o szkole zawodowej w N. 
Święcianach przypomnieć trzeba że placówka 
ta ma za sobą b. ładną pracę, a i grunt pod 

  

Ogłoszenie; 
Poszukuje się od dnia 1 maja 1930 r. lokalu na biuro o 8 i wię- 

cej pokojach możliwie w śródmieściu. 

a Zgłoszenia do Inspektoratu Szkolcego, zauł. Św. Michalski 5. 

P i S 

z deklamowaniem, z graniem herojów, 
czar dziś nieoglądany i zapomniany 
w epoce która eksperymentuje i mer- 
kantylizuje. Czasy dzisiejsze nie lubią 
romantyzmu, nazywają romantyzm: 
afektacją niepotrzebnego poruszania 
Skrzydłami w próżni. Nam się jedna- 
kowoż wydaje rozkoszą oglądać czar, 
który z aiektacji bezinteresownej bije 
jak woda kastalska ruchliwa i czysta. 

W filmie Rapackiego mamy hu- 
mor, ekspansję humoru. Nikt nie jest 
dotknięty, nikt nie jest urażony. ŻÓŁĆ 
nie wyłazi na Świat I zęby które gryźć 
mogą pozostały pod ziemią, Młodość, 
ekspansja lotów i świeżość polotu 
oto co musuje na scenie, w kielichu 
który pić mamy 

Trafia Leszczyński do zatabaczo- 
nego domu. Purytanizm pod drzwia- 
mi, purytanizm w alkowie. 

Nie myślcie jednak, że to granie 
w karty, które wywraca cnotliwy dom 
nogami do góry, nie wypływa ze 
skrzydeł które odwiedzają  szulernię. 
Enfant terrible: Jurek Leszczyński. 
rozwala Ściany i nudę, trąbami  jery- 
chońskiemi przepędza za rzekii góry. 
Ma być tempo ;karnawałowe! Cudo- 
wne są maski weneckie! Wogóle ma- 
ski, wszelkie, każda zosobna, wszy: 
stkle razem i społem. Cały dom w 
jednej chwili dosłownie koncentruje się 
dokoła zielonego stolika, korzystając 
z tego, że pani domu wyjechała. Mo- 
žna powiedzieć, że Rapacki dowcip- 
nie ujawnił nam klapę bezpieczeństwa 
dzięki której temperament uniknąć 
może większych ekscesów. 

Albo te panny w domu. jakżeż 
to można zaraz nie rozstawić krze- 
seł f nie zapraszać tych panien do 
próby teatralnej. To krzesło jest Kla- 
ra, tamto Aniela, a to najbliżej pe- 
wnie dziadzio, Grać! ;Oto jest krzyk, 
który rozlega się i widać, że  Lesz- 

SŁ O wo 

Wažne obrady Reichstagu 
PRZYJĘCIE USTAWY O ZMIANIE STAWEK CELNYCH. 

BERLIN. 14. 4. (PAT). Reichstag rozpoczął dziś o godzinie 10 przed południem w 
trzecierń i ostatniem czytaniu dyskusję nad projektami ustaw finansowych i programem 
agrarnym rządu. Dyskusja, jaka się w ostatnich jeszcze godzinach toczyła nad temi usta- 
wami, nie wzbudziła prawie zupełnie zinteresowania. Powszechna uwaga skupiła się wy- 
łącznie koło wyniku głosowania nad przedłożeniami rządowemi. Zagadnienie, czy opozy 
cji uda się przez zmobilizowanie wszystkich swoich czonków uzyskać większość potrze- 
bną dla obalenia programu rządowego, stanowiło przedmiot ożywionych komentarzy. 
Przemówienia przedstawicieli stronnictw opozycji na plenum sprawiały wrażenie, jakoby 
chodziło o zyskanie na czasie, celem umożliwienia wezwanym z prowincji telegraficznie 
członkom frakcyj opozycyjnych przybycie na czas do Berlina. Między in. niemiecka par- 
tja ludowa wezwała telegraficznie jedriego z członków swej frakcji, który przybył w ostat 
niej chwili z Rzymu samolotem. — O godzinie 2 po południu debaty zostały zakończone 
i przystąpiono do głosowania nad poszczególnemi ustawami. Refchstag przyjął w końco. 
wem głoqowaniu imienrfzem ustawę o zmiarłie stawek celnych, obieJlmującą cła na olej skal 
ny, projekt ustawy o pomocy dła rolnictwa 250 głosasni pirąeciwko 204. Za ustawą gło. 
sowała obok frakcyj rządowych również frakcja niemiecko narodowa, przeciwko ustawie 
wypowiedziała się frakcja socjal demokrtyczna, komunistyczna ; hittlerowcy. Zmiany w 
ustawie o podatku na tytoń i cukier firzyjęte zostały 230 głosz mi przeciwko 224. Prze- 
ciwko tej ustawie głosowała obok socjal demokratów, komunistów i hittlerowców również 
część frakcji niemiecko narodowej z Hungenbergiem na czele. 3 

W koncowem glosowaniu imiennem Reidhsiag przylął następnie 288 głosami pirzeciw- 
ko 224 glosow socjal dėmoktatow, komunistow i hittkėsowcow Oraz odlamu Hugentter 
gowskiego odłamu trakcji niemiecko narodowej projekt ustawy o podwyżskieniu podatki 
na piwo łącznie z projektami ustąw o podatku oorotowym i o podatku nałożonym na ko. 
operatywy. W dalszym ciągu przyjął Reichstag 261 głosami przeciwko 193 postanowienie, 
w myśl którego począwszy od 1 lipca rb. włolny od ceł kontysigent mięsa. mrożonego zo. 
staje zniesiony. Po ukończeniw głosowania Reichstag odroczył się do dnia 2 maja. Na po- 
rządku dziennym następnego posiedzenia pienarnego jest pierwsze czytanie preliminarza 
budżetowgo na 1930 r. 8 ' 

Proćes Deufschiumsbundu w Bydgoszczy 
BYDGOSZCZ. 14. 4. (PAT). W trzecim dniu toczącej się przed sądem okręgowym 

w Bydgoszczy rozprawy karnej przeciwko członkom Deutschtumsbundu, oskarżonym 0 
działania antypaństwowe, zeznawał jako pierwszy rzeczoznawca Feliks Rankowski, radca 
kuratorjum szkolnego w Poznaniu. Rankowski stwierdza między innemi powołując się na 
odpowiednie okólniki, iż kuratorjum posiadało wiadomości o wypadkac h zbierania przez 
organizacje mniejszości niemieckiej statystyk, dotyczących polsk. _ szkolnictwa pow- 
szechnego uważanych przez kuratorjum za tajne. Do akcji tej, mającej wyraźne „cechy 
działania przeciwpaństwowego, wciągnięte zostały siły nuczycielskie ze szkół państwo- 
wych i to za odpowiedniem wynagrodzeniem : | 8 

(Z dokumentów, znajdujących się w kuratorjum poznańskiem, wynika, że do akcji 
Deutschtumsbundu, prowadzonej w roku 1921—22 — 1922 — 23 zdołano pozyskać 
część nauczycielstwa polskiego, drogą udzielenia specjalnej zapomogi. Biorąc pod uwagę 
wynik całej działalności Deutschtumsbundu, rzeczoznawca stwierdza, że szła ona jawnie 
w kierunku osłabienia względnie udaremnienia zarządzeń władz polskich. Z kolei rzeczo- 
znawca udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania prokuratora i obrony. Następnie sąd 
przystąpił do odczytania szeregu dokumentów, m.in w sprwie pomocy udzielanej przez 
Deutschtumssbund rodzinom po poległych w wojnie Niemcach, zamieszkałych w Polsce. 

Oskarżony Schmidt odpowiadał na pytania przewodniczącego, jaki cel miały te do- 
datkowe wsparcia udzielane ze strony organizacyj niemieckich obywatelom polskim naro- 
dowości niemieckiej, mimo iż w myśl obowiązujących ustaw popierali ; popierają do dnia 
dzisiejszego renty t.zw. wdowie i seroce z skarbu państwa polskego. Oskarżony tłuma- 
czy, że wsparcia otrzymywane od rządu polskiego były w. dużej mierze niewystarczające 

i że niemieckie związki chcąc ulżyć biedzie swoich członków, użyczały czasem subsydjów 
pieniężnych. Rozprawa trwa w dalszym ciągu. 

Odczytywanie dokumentów 
- BYDGOSZCZ, 14 |IV.PAT. Na dzisiejszej popołudniowej rozprawie przeciw- 

ko członkom Deutschtumsbundu przystąpiono do odczytywatia dokumentów. Ośczy= 
tano 60 dokumentów, popierających tezę oskarżenia. Pierwsza grupa dokumentów do- 
tyczyła winy Deutstumsbundu działania zapomocą inieprawnych środków w kierunku 
udaremnienia wykonywania ustaw, względnie rozporządzeń administracyjnych władz 
polskich. Chodzi tu między innemi o kwestję opcji. Dalsza grupa dotyczy dokumen- 
tów w kwestji obchodzenia ustawy o likwidacji. Iane dokumenty wskazują, że nie- 
którzy ż oskarżonych dopuszczali się naruszenia ustawy ,o tajemnicy ze względów 
bezpieczeństwa państwa. Dalszy ciąg rozprawy jutro. 

    

nią należycie jest urobiony. Wystarczy ocena 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego, które przez przyznanie więk: 
szej dotacji na cele szkoły podirzymało jej 
zachwianą ostatnio egzystencję. 

Wokoło słychać, że szkołą tą winno zaopie 
kować się odtąd stale Wileńskie Kuratorjum 
Szkolne, jako organ Ministerstwa, które uzna- 
ło, że placówki wspomnianej likwidować nie 

Pierwszy rok nauczania skończyć się ma już 
w październiku, by od tego czasu placówka 
ta mogła zacząć normalne nauczanie według 
przewidzianego dla niej programu. 

Na końcu dodać trzeba, że znosząc mę 
$ką szkołę rolniczą, Sejmik liczył się z tem, 
że taka szkoła ma powstać niebawem w wy- 
dzielonym na ten cel przez państwo ośrodku 
majątku Druściany. (w) 

mależy. Przypuszczać wypada, że tak właśnie 
zi szcza, že dotychezasowy. wiašcici+ ale szkoły: Sejmik Powiatowy śddków a BABAABABARBARAAAAA. 

to w ramach swego budżetu znależć nie u- 

Groźny pożar w gmachu Hersego 
W niedzielę o godz. 2 w nocy w Warsza- 

wie nieliczni przechodnie znuważyli kłęby. dy 
mu a następnie płomienie wydobywające się 
z 5 piętrowego .gmachu firmy „Bogusław Her 
sę” przy, ul. Marszałkowskiej 150. Naj miej- 
sce wypfdku przybyły| cztery oddziały stra- 
ży ogniowej. W chwili, gdy straż przeystępo. 
whła do akcji ratunkowej, palił się już dach. 
Požar z każdą chwilą zwiększał się. Puszczo 
no kilkanaście wylotów od strony, ul. Kredy 
towąej i pl. Dąbrowskiego. Siiny wiatr utrud 
niał pioczątkowo akcję. Mimo trudnych whn- 
runków , groźny pożar w niespełna godzinę 
opanowano, zaś dogaszanie zgliszcz , wytą, 
bywania poddasza i dachu trwało do godzi- 
ny, 8. 

Jak; się okazało pożań wynikł w pracowhi 
kuśn$erskiej na 5 piętrze na samytm rogu uł. 
Kredytowej i pl. Dąbrowskiego, pod wieżycz 
ką, która runęła lecz na szczęście strażacy w 
porę usuneli sie, 

Pożar zniszczył kilka sąsiednich  miesz- 
kań i centralę telefoniczną i żłobek — mie- 
szczące się na 5 piętrze. 

Gmach jak również wszystkie towary by. 
ły afekurowąne od pożaru. Straty — na ra- 

zie trudno jeszcze ustalić, są one jednak b. 
powążn. W pracowni kuśnierskiej piracowa 
ła około 30 osób. Znajdą oni pracę w innych 
działach. Spaliło się poddasze od strony pl. 
Dąbrowskiego i Kredytowej. Do godz. 16 
trwało wywpżenie zerwanych belek, desek i 
blachy — w ilości (około 10 piatiorm. 

Od chwili wybuchu pożaru aż do późne. 
go wieczora na miejscu gromadziły się tłumy 
publiczności, przyglądająde się zni szczeniu 
wywołanemu prez pożar. Zaznaczyć należy, 
że w ciągu ostatnich kilku lat w gmachu tys: 
już dwukrotnie wynikały pożary, lecz wczo- 
rajszy należy do największych. 

W uczękiwanin wynik prótesu o spadek miljarda marek 
_ (ZK) Nietylko Berlin ale całe Niem 

cy z ogromnym zainteresowaniem śle 
dzą przebieg sensacyjnego procesu 0 
spadek miljarda marek, nic to dziwne 
go „gdyż kroniki sądowe nie pamiętają 
dotychczas procesów spadkowych na 
tak olbrzymie sumy, to też wielkie tłu- 
my ciekawych starają się codziennie o 
kartę wstępu na salę obrad trybunału 
w dzielnicy Moabit. 

Pasjonująca cały ogół społeczeńst 
wa sprawą, jest spadek po jubilerze 
Loeske, zmarłym w sierpniu zeszłego 
roku w Berlinie. Oficjalnie mówi się o 
200 miljonach marek, ale według de 
nucjacyj nadeszłej do skarbu, kwestjo- 
nowany spadek dosiąga miljarda marek 
Tak łakomy kęsek, nie mógł nie wzbur 
dzić apetytów pretendentów do spad 
ku, którzy zaciekle walczą o zdobycie 
złotega runa, bez względu ma wyso 
kość podatku spadkowego. 

Loesske nie pozostawił spadkobier- 
ców w prostej linji a zapisał cały swój 
olbrzymi majątek dwóm damom z któ- 
remi pozostawał w bliższych stosun- 
kach i mężowi jednej z nich, którego 
uczynił swoim wspólnikiem. Testament 
Loeskiego pomija zupełnie 32 juko dal 
szych krewnych, którym zmarły jubiler 
nie zapisał ani jednego feniga. 
Pokrzywdzeni testamentem krewni Loe 
skego chociaż święcie przekonani że te 
stament został sfałszowany , ale bę- 
dąc nie zamożnymi obawiali się rozpo” 
czynać proces ze względu na wielkie 
jego koszta. Tymczasem ku olbrzymiej 
ich radości, znaleźli oni obroncę i opie 
kuna, w osobie pana Lourie sprytnego 
adwokata specjalisty w procesach fami 
liinych. Wypędzony z Moskwy przez 
bolszewików pan Lourie osiedlił się w 
Berlinie, gdzie kieruje wielkim Towa 
rzystwem sprzedaży neruchomości. 

  

  

mie, czy też naprawdę nie może, chcąc z 
tytułu rolniczego charakteru powiatu skupić 
wyłącznie wysiłki, około opieki nad rolnicte 

  

    wem i związanemi z rozwojem jego placów 
kami. 

Z tem nieukrywanem zresztą stanowiskiem 
Sejmiku i Wydziału Powiatowego łączy się,.a 
w opinji miejscowej wywołała pewne zamie- 
szanie sprawa likwidacji również istniejącej 
od lat wielu męskiej szkoły rolniczej w Świę- 
cianach. Wielu obywateli nie rozumiało, co 
ma na celu korygowanie przez obecne organa 
samorządu pracy, która stanowiła troskę ich 
poprzedników, a na rzecz której obywatele w 
ciągu kilku lat ponieśli uciążliwe dla kiesze 
ni świadczenia. 

Obecne organa sejmikowe doszły do prze 
konania, że męska szkoła rolnicza niema wida 
ków dalszego rozwoju, nie posiadając odpo- 
wiedniej ilości gruntu, ani inwentarza, zaś, 
co innego będzie, gdy na miejsce niej powsta 
nie o takimże charakterze szkoła żeńska. Do. 
brze i tak, zwłaszcza, że zamierzenia swe sa 
morząd ziścił i w miejsce dotychczasowej 
szkoły, wiodącej zresztą żywot suchotniczy 
uruchomił w marcu rb. żeńską Szkołę Gosp 0- 
darstwa Wiejskiego, której egzystencja wy. 
maga mniejszych środków. : 

Czy rozwój tej nowej niemniej pożytecznej 
placówki będzie pomyślniejszy czas pokaże. 

  

  

czyńskiego ten krzyk ponosi. Ale go 
nie jest krzyk pantery. uwięzionej w 
dnie wiosenne, kiedy o zmierzchu po- 
wietrze jest dus"ne i pełne narkozy, 
nie iest to krzyk pełen żądzy za ja- 
guarzycą. ile krzyk za Fredrą, Stek- 
Spirem, Dumasem, czyli za rolami, 
bez których nie można żyć i które za: 
stępują najbardziej pożądaną  ko- 
chankę! 

Dorwać się do roli, objąć, przy- 
ciśnąć, nawet połamać jej kości. Co 
za rozkosz wciągnąć w siebie, tchem 
gorącem spalić, lubieżnie zlać się w 
w jedno. stanąć tak z rolą swą 
androginicznie dopelniony na szczy- 
cie Świata i deklamować! 

Bowiem deklamować, to znaczy 
dla Leszczyńskiego wyzwalać się. 
Jak ptak mający skrzydła (po długiej 
bezczynności prostuje z rozkoszą 
skrzydła i te skrzydła - otwiera do 
lotu aż z perwersją, tak Leszczyński 
rar wraz te swoje Skrzydła otwiera, 
oddziedziczone, piękne, patetyczne į 
już w szumie słów unosi się nad zie. 
mią. Ale szum tych słów ma ten 
śwój czar specyficzny, pretekstem jest 
do pełniejszego jesżcze rozwijania 
skrzydeł. 

Znmać natura wyśsiliła się aby go 
stworzyć i usadowić na skrzydlatym | 
koniv. na Chimerze, na Hipocentaurte, 
jak Faeton nawet na ognistym ruma- 
ku, mogącym co. chwila o zgubę 
przyprawić. : 

Są bohaterzy, którzy kochają nie- 
bezpieczeństwa i szukają najbardziej 

zdradliwego zgiełku aby za chwilę zwy- 
cięsko móc podnieść się w tryumiie 
i kłaść na głowę laur. Leszczyński 
pakuje się w wir teatralnych tyrad, 
aby z nich wyjść jak słońce z chmur. 
Niesie go młodość, niesie go tupet i 
instynktowne poczucie zręczności i ob- 
rotności, które to rzeczy nietylko 

nie pozwalają mu się poślizgnąć, ale 
w chwilach najbardziej zawiłych, — К- 
dy się nikt nie spodziewa, właśnie 
sięgnąć po laur. 

Pamiętam jak przed laty Leszczyń- 
ski kreował w Warszawie Koryolana. 
Jak bóg młody i nieśmiertelny zja- 
wił się na schodach w todze,z rzym- 
ska biegnąc, arystokrata, z pogardą 
wydymając wargi w kierunku trybu- 
nów. Każdy pytał się: skądże ten 
Polak ma tę krew Katona czy Cinci- 
nata, pychę Sulli, lub szczęście Pom- 
pejusza? Ramiona jego rzymskie, go- 
lenie rzymskie, barki rzymskie, całe 
osadzenie głowy jak u Senatorów, 
którzy zasiadali na Kapitolu i na sie- 
bie brali ciężar decydowania losem 
państwa. Było coś nadludzkiego w 
Leszczyńskim. Wielki aktor przyjął 
na się wielki Los i nietylko nie ugiął 
się pod ciężarem tega Losu, ale prze- 
ciwnie rozrósł się jeszcze bardziej, 
jak dąb. Gdy tak na scenie działał 
wśród napięć tragicznych najwyższego 
patosu, czuć było, że to potomek 
Rzymian i Włoch w jednej osobie 
że z antenatów XVII wieku ma te 
swoje skrzydła Bellony jak Żółkiew. 

« ski lub Sapieha Lew. 

Polska była nagle zaklęta w jego 
postaci, z terz wszystkiem, co miała 
z marmuru i z  ovostawy marso: 
wej. 

Ale wróćmy do Rapackiego po 
tej dygresji, za którą proszę winić ten 
XVII wiek, który tak lubił dygresję. 
Rapackiego krotochwila prowokuje w 
Leszczyńskim niętylko ruchy i odru- 
chi, ale wciąż jak słońce na wodzie 
ujawnia serce. й 

Bo u Leszczyńskiego jest serce. 
Czaruje też w ostatecznej instancji to 
serce przedewszystkiem. Te perypetje 
choćby z pieniędzmi. Gdzieś tak ja- 

  

daje 

  
Stary samochód najkorzystniejisprzedasz lub zamienisz na nowy w firmie 

STUDAUT Wiino, Mickiewicza 31. Tel. 1501. 
Najtańszych remontów dokonywuje się w naszych warsztatach. 

Porady fachowe, inspekcja wozów zupełnie: bezpłatnie. 
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Pan Lourie zgłosił się do spadko- 
bierców Loeskego, proponując im że 
przeprowadzi cały proces na swój 
koszt pod warunkiem że oni się zobo- 
wiążą wypłacić mu 20 proc. całej sumy 
po: wygraniu procesu i otrzymaniu 
spadku. 

Obronę interesów swoich klientów, 
poruczył Lourie najznakomitszemu ad 
. wokatom berlińskim pomiędzy niemi 
panu Koch Weser byłemu ministrowi 
sprawiedliwości. 

Każdy dzień procesu przynosi по- 
we sensacje. Dotychczas przeprowa” 
dzono rekonstrukcję lokalną wydobycia 
testamentu, który był schowany w 
kasie ogniotrwałej mieszkania niebosz 
czyka. Według zdania rzeczoznawców 
testament ten zawiera dowody, że jest 
sfałszowany. Podług daty, rzekomo 
miał on być sporządzony w wigilję 
dnia w którym jego autor poddał się ©- 
peracji. Stan chorego był w owym dniu 
tak groźny. , że jest absolutną niemo- 
żliwością żeby Loeske mógł sporządzić 
własnoręcznie tak długi i skomplikowa- 
ny testament. 

Z drugiej znów strony opierając się 
na zeznaniach świadków Loeske wcale 
nie interesował się swoją rodziną. A 
przez zapisanie swojej fortuny wspólni- 
kowi chciał on zapewnić w ten sposób 
prowadzenie nadal jego interesów ju 
bilerskich, które były pasją całego jego 
życia. 

Proces ten potrwa parę miesięcy a 
przebieg jego jest śledzony przez berliń 
czyków z takim samem zainteresowa 
niem jak rozwijającą się akcja sensacyj 
nego filmu. 
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STUDEBAKER | 
gwarancję  najpewniejszej, najbardziej 
komfortowej i ekonomicznej podróży. 

|) Gen. rzedi. ma woj. Wil. i Nowogrėdakie 
„SŠtudaut“ 

Sp. z ogr. odp. 
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SDI ZERWIE ZOROWWEREOSCA RE RSEY FARNA ACOSTA 

koš roztrwoni grosz, že nawet nie ma 
na kolej. Zaliczkę wziął, ale jechać 
nie może, skoro mu brakują zawsze 

te trzy słote, które przez otwarte 
okna z jego kieszeni, jak gołębie wy- 
fruną. Tu jest Rapacki kochany, że tę 
prawdę tak zręcznie, jak motyla nad 
kwiatem zatrzymał w powietrzu. Za- 
iste, ma coś z Casanowy nasz boha- 
ter i sądze, że gdyby Leszczyński pi- 
sa! pamiętniki, to niejedno zašwie- 

'ciłoby się tak kolorowo, jak gwiazdy 
w rakiecie po odbyciu ogaistej drogi 
w ciemności nad ziemią. Od służącej 
począwszy do dozorcy, od posłańca 
do guwernantki, wszystkich musi po- 
łechtać w podbródek i do wszystkich 
uśmiechnąć się jak Amor. Nawet 
dziadzio i pani domu oczarowani bę- 
dę promionkami Zanowskiej Feli,"któ- 
re Leszczyński umie fabrykować jakby 
hył na ziemi na to jedynie. Stąd tań- 
czą koło niego wszyscy. On zaś jest 
jak Rapacki, mówi; „pan Ploniecki“ x 
tem „plo“, od którego idzie płomień. 
płochość, nawet płonka, na której 
wielkie, arcyrumiane jabłka mogą 
świecić. 

„ Dyrektor Zelwerowicz pragnął, aby 
„Czarujący emeryt" był oglądany w 
Wilnie i aby Leszczyński w 'zwier- 
ciadle tego emeryta przypomniał się 
miastu, które miało i ma zawsze dla 
niego sentyment, Nas wypełnił wie- 
czór cały ciepłem 1 spokojem. Pro- 
mionki płynęły ze sceny i' wszystkie 
©czy piły czarowne złotości, Nie mie- 
liśmy przed sobą wizji wielkiej zaklę- 
tej poezji. Ani kosmicznego, ani hu- 
raganowego Świata genjuszu nie wcie 
lał w siebie Leszczyński. Tego wie- 
czoru nie oddał ani swej statury, ani 
swego głosu i ognia Antonjuszowi 
lub Tymonowi. Mieliśmy natomiast 
człowieka na ziemi, konterfekt prze- 
miły | wszyscy zarazem owe wino, 

ów czar, które czynią z Leszczyńskie. 
go zawsze półboga na scenie.Prawda, 
że wino czasem podnosi się do mu. 
sującego Falerna lub cudotwórczego 
Lacrima Christi. Tym razem było zło- | 

także ciste, Frascati, od którego się 
zakręca głowa. Nie wychodziliśmy z 
teatru ani udręczeni, ani przybici lub z, 
co gorsze, |jak bywa, upokorzeni. 
Wychodziliśmy uśmiechnięci tak, jak 
się wychodzi z ngrodu, w którym 
fontanna szczebioce i jaśminy są po 
nad różami. Rapacki ma rację, eme- 
ryt naSz Leszczyński jest czarujący i 
naprawdę Płoniecki, nie tylko płoną- 
ce róże, płonące piwonje, ale i Bou- 
gainvileje, które umią też ponsowieć i 

przechodzić w czystą, rubinową krew. 
Byliśmy tego wieczoru pod dobrym 
znakiem. Że ten Świat dawny : teatr 
dawny lada chwila mogą wrócić. Jes: 
teśmy już tak zmęczeni eksperymen- 
towaniem, szukaniem, wyciąganiem 
szyi w powietrze, że taki teatr na 
chwilę, jak był ongiś, to eliksiry i 
zdrowie. W spółczesności kakofonicz- 
nie-radjowo-filmoweį, jak balzam dzia- 
ła patos stary, nierobiony. Może też. 
kiedyś dyrektor Zelwerowicz, Zeus 
Saturn w jednej osobie na Pohulan- 
ce i w Lutni, zechce złożyć wielką 
objatę Szekspirowi. Będziemy ręce i 
nogi całowali, byle tylko zobaczyć 
Leara, Koryolana, Antonjusza i Kle- 
opatrę lub Tymona, którego Los 
szukał dla siebie puszczy takiej ciem: 
nej, jak па Ponarach lub takiej 
wilgłej jak w Nalibokach. Leszczyński 
wtedy znowu przyjedzie. 

Mieczysław Limanowski. 
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" UWAGI NA CZASIE 
Otrzymujemy uwagi następujące: 

į Przeglądając skład personalny Ko- 

mitetów, formujących się w Wilnie, na 

sunęły mi się ma myśl uwagi, któremi 

chciałbym się z czytelnikami pisma po” 

dzielić. Od pewnego czasu stale daje 

się zauważyć częste pomijanie miejr 

scowego obywatelstwa i usuwanie go 

od pracy społecznej i reprezentacyjnej 

zakreślonej na większą skalę i na szer- 

szą widownię. Najwyraźniej jest ten 

Gzacja wciągać i posługiwać się w każ 

dej takiej pracy elementem  urzędni” 

czym, — zasadniczo jest to Źle i nie- 

piawidłowo, gdyż ten element nie po- 

меп być odrywany Od swej i tak 

olnej pracy i do tej roboty jest ma” 

rzygotowany. . Jeżeli byłoby to nie 

odzownem i dawało pożądane rezultaty 

musielibyśmy z tem się zgodzić. Posta 

ramy się faktami udowodnić, że nie- 

stety tak nie jest. Weźmiemy pierwszy 

przykład z rzędu. Nie tak dawno za- 

inicjowano nawiązanie bliższych sto” 

sunków z sąsiadującą z nami Łotwą i 

stworzenie że tak powiem — „Entente 

Cordiale“ polsko łotewskiej. Utworzo- 
no Komitet, rozpoczęto pierwsze kroki, 

posługując się ki tylko ludźmi ze siery 

urzędniczej, działającej ściśle według 
wskazówek im danych. 

Przypatrzmy się, co z tego wyszło. 

Jak już dobrze wiemy popełniono sze 

reg nietaktów wspomnimy o dwóch 

tylko, to jest o depeszy wysłanej do 

rezydenta Latgalji a nie Łotwy, który 

incy. dent z trudem zażegnano, jak 

' fównież nieporozumienie z wycieczką 

| polsko-łotewską z Dynaburga. Następ: 

nie po długich pertraktacjach i poro- 

zumieniach z Łotwą wybrano się do 

Dyneburga, i czy te osoby, które tam 

pojechały nie znając kraju, wyniosły 

racjonalne pojęcie o nim, czy wiedzą 

skąd ta ich kultura, wspaniałe budynki, 

o reformach, skąd ich pochodzenie, czy 

mogły zdać sprawę ze skutków tychże, 

"na oko wspaniałych. Nie sądzę, gdyż 

chcą , aplikując te reiormy  agrarne 

uszczęśliwić nasze, o starej zachodniej 
kulturze Państwo. Najwspanialszą kar 
tą dziejów zmartwychwstania Polski, 

/ jest to, że piersią swą zasłoniliśmy Eu 
ropę i jej kulturę od najazdu barba- 
azyństwą bolszewickiego, czy możemy 
rzyjąć te legalizowane, że się tak wy- 

rażę, bolszewickie metody? je przetra- 
wić? Przenigdy! Czyż nareszcie człon- 

- ków tego komitetu nie uderzyło przez 
ogo i jak byli w Dyneburgu przyjmo” 
ani, gdy równocześnie goszcząca w 
ydze delegacja litewska przyjmowa- 

Jną była wspaniale przez elitę społe” 
czeństwa łotewskiego. Bezpośrednio 
po naszych posunięciach, dyktowanych 
es nasz Rząd a przeprowadzanych 

i tylka,przez.urzędnikėw, nieznających 
ludzi ani miejscowych zwyczajów — 
zaproponował Litwin, dr. Szłupas w 

' Rydze stworzyć Unję Litewsko-Łótew- 
ską, obecnie zaś w Sejmie łotewskim 
b. minister spraw zagranicznych naj- 

_niesłuszniej i natarczywie, zaczął prze 
ciwko Polsce występować. Zapytuję, 

| czy taki rezultat ostateczny tych na- 
| szych posunięć i poprzednich ofiar, ze 

szkodą zniszczonego elementu polskie- 
с na Łotwie, jest dla społeczeństwa 1 

du maszego pożądany? Polacy in- 
ycy dawno na to niebezpieczeń” 
wracali uwagę sfer, mających z 
 łotewską do czynienia, nie słu 

tych wskazówek. 
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przeczę, że to obywatelstwo 
owe, — dziś przygnębione, zmu- 

), szone ciężko pracować i Wszelkch sił 
dokładać, aby utrzymać w swych rę- 

owiznę, w części wyzute ze 
niazd rodzinnych, dla pseudo 
h celów społecznych, nie obro” 
— nie śpieszy do tej pracy. 

  

  

   

rzeba jednak je wyszukać i zapra- 
bo to' jest odpowiedni: element, 

jotowany przez wieki do pracy re- 
acyjnej, ofiarnej i przynoszącej 
Ojczyźnie. Również dla asysty, 

hej wysłannikom zagranicznym 
dzającym nasz kraj, musimy do 

udzi ze znajomością języka, kra- 
czajów, aby nie było tych wy- 

ków na ustach zagranicznych 
, że mając do czynienia z doda- 

ni im urzędnikami nie mogą z nimi 
się rozmówić i niedobrze nieraz rozu- 
mieją, co oni od nich chcą. Władać 
językiem obcym nie jest najwyższą za” 
letą, ale przy obcowaniu z zagranicą 
jest koniecznem. Aby nauczyć się języ- 
ka trzeba jednego pokolenia, nie tak 
to długo. Być prawdziwym  gentlema« 
nem, według Claude Farrera, można 
mając przynajmniej trzy pokolenia z 

a ukończonem uniwersyteckiem wykształ 
ceniem, a takich ludzi mamy też wiele, 
i o ilebyśmy Się nimi posługiwali nie 
byłoby takiego wypadku, jaki miał 
miejsce w Głębokiem, gdzie powierzo 
no osobie wułgarnej i nieznanej kie 
rownictwo szkółek stowarzyszeń i kas 
bez najmniejszej kontroli, a za jej dzia 
łalność udekorawano, dziś tak często 
nieoględnie rozdawanym orderem, a ta 
osoba przez dłuższy czas systematycz- 
nij te instytucje okradała. Chciałbym, 
pisząc tych kilka słów, zwrócić uwagę 
miarodajnych czynników, że lekce so- 
bie ważyć przy dobieraniu ludzi na sta: 
nowiska reprezentacyjne w różnych Ko 
mitetach i naczelnych stanowiskach 
mało kontrolowanych, nie można, ina- 
czej wszelkie poczynania, nie będą 
miały Eharakteru poważnego, szczegól 
nie zagranicą, która chce widzieć w 
nich miejscowych odpowiednich ludzi. 
Wtedy sprawy inny wezmą abrót tak 
w kraju, jak i zagranicą i osiągniemy 
to należne nam mocarstwowe sfanowi- 
sko od którego fałszywemi: posunięcia 
mi się oddalamy. Hieronim Mohl. 
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Znowu wybuch pocisku armafniego 
Ze Święcian nadeszła wiadomość, że pod Hoduciszkami we wsi Iwiła miał 

miejsce wybuch pocisku, który pociągnął za sobą śmierć 66-Ietniego starca.i 
Mieszkaniec tej wsi Jerzy Piersztej rozpalając ogień wrzucił do Środka 

razem z wiązanką drzewa pecisk armatni co spowodowało straszny wybuch. 
Siłą eksplozji dom Pirszeja uległ zburzeniu, on zaś sam ranny w brzuch 

został przygnieciony odłamkami walącego się domu i poniósł śmierć na miej- 

зси, Zaalarmowani wybuchem pobliscy mieszkańcy pośpieszyli na miejsce wy: 

padku z pomocą lecz zastali jedynie «gruzy z pod których dopiero po pewnym 

czasie wydsbyto zwłoki mimowolnego sprawcy nieszczęścia. (c) 

Niezwykłe uzyskanie niższej kategorji wojskowej 
W miesiącu marcu r. b. powołanie do wojska otrzymał mieszkaniec wsi Star- 

biszcze gminy chocieńczyckiej Piotr Kulesza urodzony w roku 1907, który jake anty- 
militarysta postarał się o cherlaka, który zaopatrzony w jego dokumenty osobiste bez 
trudu uzyskał kategorję, która umożliwiała mu całkowite zwolnienie z wojska. Kuiesza 
znalazł chętnego, który pojechał w jego imieniu do Łomży w osobie Konstantego 
Wojtowicza posiadzjącego Kategorię C2 i w przeciągu 2 tygodni niezbędne dokumen= 
ty zwalniające z wojska otrzymał. Wojtowicz otrzymał za. „iatygę* 50 rubli w złocie: 

Wszystko byłoby w porządku, 
ujawniła i winnych osadziła pod kluczem. 

KRO 
WTOREK 

15 Dziś W. słońca o g. 4 m. 41 

Ludwiki 
jutro 

Benedykta 

Spostrzeżeni» Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wiinie 

z dnia 14 — IV. 1930 r. 

  

Z. słońca o g. 6 m. 33 

  

Ciśnienie 
Da > 

Temperatura < 
Šanio j ае 

Temperatura najwyźsza: 4- 179C. 

Temperatura najniższa: - 2°С, 

Opać w milimetrach: — 

Wiatr 

pržewažający 

Tendencja barometryczna: bez zmiżn 

Uwagi: pochmurno. 

) Pełudniowy-wschodni 

  

URZEDOWA 

— (y) Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p wojewodzie Raczkiewiczowi 

złożyli wizyty b. dowódca 13 pułku ułanów 

Korytowski, mianowany obecnie na stanowi 

sko dowódcy brygady jazdy Równe i pputk. 

Chmielewski, nowy dowódca 13 pułku uła 

mów. Następnie złożył p. wojewodzie wizytę 

pożegnalną zastępca starosty p. Kozieradzki, 

który wyjeżdża z Wilna dla objęcia stanowi” 

ska starosty powiatowego w Stolinie. Z kolei 
p. wojewoda poja p. Hieronima Mohla, dy 

rektora tow. Klucze, p. prezesa Zw. Inwali- 

dów mjr. Profica, z którym odbył konferencję 

w sprawach inwalidzkich, p. dyr. teatrów 

miejskich Zelwerowicza, wreszcie p. Aleksan 

dra Griszyna, dyr. teatru rosyjskiego w Ry 

dze który bawi w Wilnie w związku z zapo 

wiedzianym na maj przyjazdem trupy tego 

teatru do Wilna na występy gościnne. 

WOJSKOWA: 
— (a) Mir, S opušcit Wilno- Przed 

paru demi (e RK PKU Wilno - 

Miasto z p. komendantem PKU mjr. Ossow 

skim ma czele żegnał odchodzącego zastępcę 

komendanta tego urzędu mjr. Stopę który 
otrzymał nominację szefa PKU w Końsku. 

Wi miłym nastroju spożyto wspólny pod 

wieczorek w salonach hotelu St. Georges'a 

podczas którego komendant Ossowski jak 

również współpracownicy mjr. Stopy jw Ser 

decznych słowach żegnali | odjeżdżającego 

który podczas swej dłuższej pracy w Wilnie 

zaskarbił uznanie zwierzchnika i sympatję ko 

legów. 
SZKOLNA. 

— Ferje szkolne przeznaczone są «ra 

social. Miadze szkolne  okėlnikiem 

swym przypomniały kierownikom szkół, że 

ferje są przeznaczone na odpoczynek i z te 

go powodu nie EA przeciążać wy- 

znaczając im na ten okres prace. 

— 0 Lacina we wszystkich szkołach. 

Obecnie w sferach szkolnych omawiany jest 

projekt wprowadzenia łaciny do ws ystkich 

szkół średnich typu matematyczno przyrodni 

częgo dla umożliwienia absołwentom tych 
szkół wstępowania bez dodatkowych egzami 
nów z łaciny na wydziały prawnicze i lekar- 
skie uniwersytetów. : i 

(W szkołach tych łacina byłaby przedmio 

tem dobrowolnym od 4 klasy począwszy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne Doroczrte Zebranie członków 
Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych. 
We wtorek, dn. 15 kwietnia rb. o godz. 8 

w. odbędzie się w łokalu klubu Handlowo - 

Przemysł. (Mickiewicza 33-a) ogólne dorocz 
ne zebranie członków Stowarzyszenia Przed- 
stawicieli Handlowych w Wilnie z udziałem 
delegatów centrali w Warszawie z następu 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Sprowozdanie Zarządu i Biura Wierzy 
cieli za rok ubiegly. ж A, 

2) sprawozdanie komisji rewizyjnej. 
3) wybor zarządu i KORDA Vas ko 

ledzy są proszeni o gremjamė przybycie. 
— "Zebranie Organizacyj katolickich. 

Zebranie III Zakonu św , Ojca Dominika pa- 
rafji św. Ducha odbędzie się 20 kwietnia za- 

raz po nieszporach. 3 
Sekcja uświadomienia religijnego (przy 

stowarzyszeniu Mężów Katol.) ma swoje ze 

branie 20 kwietnia zaraz po” nieszporach w 
sali górnej wazem z mężczyznami należącym! 

do Żywego Różanca parafji św. Jakóba. | 
Zebranie konferencji pań Miłosierdzia VI 

parafji po „Bernardyūskieį odbedzie się 16 
kwietnia o godz. 5 pp. w sali ligi parafjalnej. 

KOMUNIKATY. 

— Bank Związku Spółek Zarobkowych 
podaje do wiadomości, że kasa Banku będzie 
czynna w Wielki Piątek t. į. dn. 18.IV do 
godziny 11, a w Wielką Sobotę t. i. 19.IV 
do godziny 10. - 

— Zjazd koleżeński b. wychowańków 
2-g0 gimnazjum w Kijowie odbędzie się w 
dniu 3 maja 1930 roku w Warszawie. Upra- 
sza. się P. T. Kolegów o łaskawe nadsyła- 
nie zgłoszeń pod adresami Aleksander Kory 
but Daszkiewicz, Warszawa Mokotowska 51 
lub Jerzy Dorożyński, Warszawa, Marszał- 
kowska 15a. 

Ewentualna składka bez bankietu wynie 
* „niesie 10 zł. Komitet Organizacyjny 

‚ — Środy litedackiej w Wielką Środę i w 
środę poświąteczną nie będzie. Najbliższa 
Środa Literacka: wyznaczona jest na 30 kwie 
tnia. O treści jej ogłosimy osobny komunikat 

— (у) Ferje świąteczne w kónsulacie Ło. 
tewskim. Ż powodu Świąt Wielkanocnych 
Konsulat Łotewski będzie nieczynny w dn. 
od 17 do 2 kwietnia rb. włącznie. | 

— (y) Pamiętalcie, że sklepy otwarte do 
9.tej. Z powodu zbliżających się świąt od po- 
niedziałku włącznie. wszystkie sklepy otwarte 
będą do godz. 9 wiecz. 

  

  

  

16 w: 

gdyby nie at policja. która całą aferę 
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RÓŻNE 

(y) Marszałek Piłsudski objął protek 
torat nad Il T argąmi Północnemi. Na ręce 
p. wojewody nadeszło z adjutantury przybo 
cznej Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
pa z zawiadomieniem, iż pan Marszałek 

iisudski objął protektorat nad: II Targami 
Północnemi w Wilnie, mającemi się odbyć 
wrześpiu Tb. i 4 

— (y) W sklepach Jeszcże pustki choć 
Święta blisko. Mimo, że Święta za pasem na 
rynku spożywczym Wilna nie znać żadnego 
ożywienia charakterystycznego. Z racji ma- 
łego popytu ceny nie mają zupełnie tendencji 
zwyżkowej, a nawet w kilku sklepach obniżo. 
no cery. Wskazuje to na to, że do końca о- 
kresu przedświątecznego ceny nie wzrosną 
nadmiernie i władze administracyjne nie będą 
zmuszone interwenjować, jak to zdarzało 
przed kilku Taty. 

Kupcy tłomaczą obecny stan tem, że za- 
kupy będą robione w ostatnich dniach przed 
świętami. 

— (y) Wiosna w pełni, pogoda będzie 
coraz ładniejsza. Ostatnie dni ciepła wska 
zują wyraźnie na rozpoczęcie się faktycznej 
wiosny. 

Świadomość tego zwłaszcza wobec zbliża 
jących się świąt wprawiła w stan podniece- 
nia mieszkańców Wilna. Kwestja, czy obec- 
na pogoda będzie trwała długo jest obecnie 
aktualną to też miarodajne w tym wypadku 
zdanie PIM'a zainteresuje zapewne czytelni- 
ków. 

Jak wynika z komunikatów PIM'a będzie 
my mieli na święta pogodę, a temperatura 
będzie nawet wzrastać chociaż przez pewien 
czas będzie pochmurno. 

Opady większe spodzi ewane są na połud 
niu kraju. Jeżeli wszechwiedzący PIM (sta 
rym swoim zwyczajem) mie omylił się na ten 
raz to święta będziemy mieli piękne. 

— (y) Termin przeglądu dorożek odyro- 
czono do 19 maja. Jak się dowiadujemy prze 
gląd dorożek konnych został odroczony do 
dnia 19 maja. Przegląd odbędzie się w po- 
dwórżu S$ tarostwa Grodzkiego w porządku 
następującym: 19 od nr. 1 — 100 włącznie, 

20 — 101 — 200, 21 go — 201 — 300, 22- 
go 301 — 400, 23-g0 401 — 500, 25g0 501— 

i 26-go reszta oraz ci, którzy nie stawili 
się w swoim terminie. 

— (y) Prezydjum Komitetu Obywatel. 
r JE. JE. ks. arcybiskup Jałbrzykowski, 

ks. arcybiskup Teodozjusz, inspektor armji 
gen . Dąb Bernacki, dowódca korpusu gen. 
Litwinowicz, JM rektor dr. Czesław Falkow- 
ski, pp. prezes Sądu Apelacyjnego p. K. Bzo 
wski, p. gen. Żeligowski, p. poseł Jan Pit- 
sudski, min. Meysztowicz, prezydent miasta 
Józef Folejewski, prezes związku ziemian p. 
Hipolit Gieczewicz, prezes T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych p. Karol Wagner, preze- 
ska Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet p. 
Janina Kirtiklisowa, prezes Macieszy Szkolnej 
p. Węsławski, p. kurator Stefan Pogorzelski, 
wicewojewoda Stefan Kirtiklis, prezes Izby 
Przemysłowó - Handlowej Ruciński, prezes 
izby Rzemieślniczej Szumański, prezes -Syn- 
dykatu Dziennikarzy p, Marjan Szydłowski i 
inż. Marjan Zdrojewski, prezes Federacji O* 
brońców Ojczyzny. |, 

  

— (y) Nowy przepis o antenach. Polski 
komitet elektryczny opracował przepisy 0 an= 
tenach. 

Na mocy tych przepisów niedopuszczal 
ne jest urządzanie anten na frontach domów, 
a wszelkie połączenia z antenami powinny 
być od podwórza. 

Tyczki, na których umieszczane są an 
teny nie mogą być wyższe ponad trzy metry 

Na jednym kominie nie może być przy- 
mocowano więcej niż dwie anteny. 

Maksymalna długość anteny 50 mtr. 
Uziemienia mają być przeprowadzone 

w drodze połączenia do sieci kanalizacyjnej 
tam gdzie ona jest. 

— (a) Księgi zażaleń w  grarkcznych 
urzędach celnych. Na stacjach granicznych 
do Łotwy i Sowietów wprowadzono w tam 
tejszych urzędach celnych księgi zażaleń. 

Do ksiąg tych można będzie wpisywać 
uwagi i zażalenia, dotyczące odprawy po- 
dróżnych, ich bagażu oraz ich środków lo 
komocji. Książka zażaleń będzie dostarczana 
podróżnemu na każde jego żądanie przez 
kierownika urzędu względnie jego zastępcę. 
Składający skargę winien jest podać swoje 
nazwisko i dokładny adres poświadczony 
dowodem osobistym. 

Skargi tego rodzaju urząd celny będzie 
rozpatrywać w trybie przyśpieszonym. 

  

   
, urządza w-dniu 4 maja rb. 

fantową i zwraca się z uprzejmą proś 
zanownego społeczeństwa o łaskawe bą do s M 

zaofiarowanie iantów. Fanty można składać    
do Ogniska młodzieży w każdą niedzielę od 
11 do 1 pp. W trzeci dzień Wielkanocnych 
Świąt dn. 22 kwietnia Stowarzyszenie Mło 
dzieży męskiej i żeńskiej urządza w swojem 

ognisku zebranie towarzyskie „Jajka wielka 
nocnego. : 

  

  

— 7 м archidiecezjalny Stowarzyszeń 
Mężów Katolickich. Powstały z inicjatywy 
Ligi Katolickiej Związek Stowarzyszeń Mę- 

żów Katolickich w ciągu roku spowodował 
powstanie 23 Stowarzyszeń z ilością 1477 
członków. Stowarzyszenia w swej działal 
ności zorganizowały 124 odczytów, odbyły 
132 zebrania ogólne i 68 zebrań Zarządów. 
Sześć Stowarzyszeń urządziły wycieczki kra- 
joznawcze i pielgrzymki. 

Stowarzyszenia cełem ułatwienia pracy, 
y sekcje — religijną, oświatową 

ą. ` 
tkie Stowarzyszenia posiadają lo- 

sne. 
„Dwa Stowarzyszenia — w Głębokiem i 

Klimówce posiadają sztandary. 
, Dotychczas wysokość składek członkow- 

skich nie jest ustalona i dopiero na najbliż- 
szym zjęzdzie to będzie dokonane. 

    

   

  

    

  

wo 

`ГЕАТК !1 MUZYKA. 

— Teatr miejski 4а Pohulance. Dziś po 
raz ostatni głośna sztuka L. Franka „Karol i 
Anna“ os:nuta na tle przeżyć wielkiej wojny 
światowej. W rolach głównych występują H. 
Ceranka, R. Wasilewski, T. Białoszczyński. 
Sztuka wywiera potężne niezatarte wrażenie. 

— „Przestency“. W opracowaniu reżyser 
skiem A. Zelwerowiczą ukaże się wkrótce 
ostatnia nowość teatrów europejskich 
sacyjna sztuka Brucknera „Przestępcy*. 

— „Cudowny pierścień”. W okresie świą 
tecznym wystawiona zostanie efektowna 
baśń j. Warneckiego „Cudowny  Pieršcien“ 
w nowej szacie dekoracyjnej. Nadwyraz bar 
wne to widowisko przeznacza się dla dzie 
ci i młodzieży. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś z udzia- 
łem znakomitego artysty Jerzego Leszczyń 
skiego ukaże się wesoła komedja W. Rapac 
kiego „Czarujący emeryt*. Wszystkie bilety 
sprzedane. 
— Wielki kincert religilmy. Wielkie za- 

interesowanie publiczności wzbudził koncert 
religijny, który się odbędzie w czwartek nad 
chodzący w teatrze Lutnia. Obfity program 
obejmuje utwory o charakterze podniosłym 
religijnym dostosowanym do nastroju dnia 
wielko czwartkowego. W wykonaniu koncer 
tu biorą udział chór pocztowy pod dyrekcją 
P. Juszkiewicza, orkiestra pocztowa pod >: 
rekcją Stachacza oraz szereg solistów: Z. Ó- 
szurkówna, Korwin Kurkowska, W. Niedziel- 
ko, dr. Wiatr - Łącki, M. Zawadzki i E. Jusz 
kiewicz. Bilety po cenach wyjątkowo niskich 
do nabycia w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— Koncert Claudio Arrau. Znakomity 
pianist a o sławie wszechświatowej Claudio 
Arrau wystąpi cy raz ostatni w Wilnie na 
koncercie Wil. Tow. Filharmonicznego w te- 
atrze na Pohulance w środę 23 kwietnia o 
godz. 8 w. W programie Scarlatti, Beethoven 

ebussy, Ravel, Strawiński. Bilety w Kasie 
zamawiań. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino miejskie — Król Królów. 
Kino Sport — Śladłem apostołów. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wyqadki w cyfrach. W czasie od 
dnia 12 do 14 bm. do godziny 9 rano zanoto 
wano w. Wilnie różnych wypadków ogółem 
94. W tej liczbie było kradzieży 5, zakłóceń 
spokoju publicznego i nadużycia alkoholu 24 
przekroczeń administracyjnych 49. Resztę wy 
padków w skróceniu podano w tej samej ru- 
bryce. 

— (c) Padł z głodu. Koło kościoła Ber- 
nardyńskiego upadł nieznanego nazwiska mę 
żczyzna, którego dopiero po przybyciu leka- 
rza Pogotowia Ratunkowego zdołano przy” 
wrócić do przytomności. 
nieznajomy zasłabł wskutek wycieńczenia. 
Został on odw ieziony do szpitala żydow- 
skiego. 

— (c) Postrzelenie się. Wczoraj rano 
podczas manipulowania rewolwerem Monte - 
Christo postrzelił się w rękę 13 letni Kazi 
mierz Rynkiewicz zamieszkały u rodziców 
przy. ul. Horodelskiej 27 m. 4. 

— (c) Kradzież narzędzi z Syndykatu Rol 
niczego. Nieznani sprawcy skradli ze składu 
Syndykatu Rolniczego przy ulicy Zawalnej 5 
dwie brony posiewne. jedną ze skradzionych 
bron znalazła policja w ogrodzie USB przy ul 
Zakretowej. 

— (c) Pożar. W niedzielę wieczorem 

  

sen- 

przy uł. Fabrycznej 32 powistał pożar który” 
zniszczył dach domu należącego do Cyli Gor- 
don oraz dwie Ściany. Straż ogniowa która 
zaraz przybyła na miejsce wypadku ogień 
wkrótce ugasiła. Straty spowodowane poża. 
rem wynoszą jak oblicza poszkodowana oko - 
ło 4 tysięcy złotych. 

— (c) Kradzież ną rynku. Mieszkańcowi 
wsi Łowcewicze gminy chocieńczyckiej Fran 
ciszkowi Szunelowi skradziono podczas jego 
bytności na rynku w Kraśnem 995 zł. uzy- 
skanych ze sprzedaży inwentarza. 

— (c) Trup noworodka. Mieszkańcy ma 
jątku Antonowe gminy Słobódzkiej powiatu 
brasławskiego znaleźli na tamtejszym cmen- 
tarzu trupa nowo rodka w stanie zupełnego 
rozkładu. 

— (с) Рогагу na wsi. Onegdaj wieczorem 
z nieustalonej bliżej przyczyny powstał po 
żar w lesie należącym do majątku Lubań w 
gminie kurzenieckiej własność Ludwika Kra- 
kowa. Pożar zdołano zlikwidować. 

W folwarku Głębowszczyzna gminy  sło- 
bodzkiej na szkodę Jana Stefanowicza spło- 
nął dom mieszkalny oraz chlew powodując 
straty 5000 zł Pożar został spowodowany nad 
miernem napaleniem w piecu. 
Również we wsi Pietkuny gminy. przebrodz 

kiej na szkodę mieszkańca tej wsi Ksawerego 
Warny spalił się dom mieszkalny i spichrz. 
Straty — 2100 zł. W kolonji Jodogole gminy 
dryświackiej spłonąt dom i chlew wraz z in- 
wentarzem. Straty wynoszą około 7 tysię- 
cy złotych. ‚ 

— (с) №с trwogi w miasteczkach. W. u- 
biegłą sobotę wieczorem poczęły się palić w 
Radoszkowiczach składy należące do Lipy 
Rubina. Pożar momentalnie ogarnął cały bu- 
dynek i złożony w nim towar jako latwopal- 
ny, zniszczył doszczętnie. Do rozszerzenia: o- 
gnia nie dopuszczono. Pastwą płomieni pad- 
ło 5 tysięcy klg. Inu, towary spożywcze, ga- 
lanterja oraz 4 beczki smoły. Straty wynoszą 
około 10 tysięcy zł. Ogień. powstał najpra- 
WOPROdC R I z powodu zaprószenia. 

lej samej nocy w miasteczku Miażyń gm 
milewskiej z powodu wadliwości kominu wy 
buchł pożar w domu Zofji Milewskiej, który 
zniszczył zabudowania mieszkalne, a następ 
nie przerzucił się na zabudowania sąsiednie 
i zniszczył stodołę Piotra Filistowicza. Akcja 
ratownicza zlikwidowała pożarą Straty siągają 
7 tysięcy zł. 

— (c) Tragiczne skutki bójki: Na tle o- 
sobistych porachunków powstała bójka po- 
między mieszkańcami wsi Dobra Nowina gm. 
turgielskiejj Antonim Swierko a Waciawem 
Szanksztunem w trakcie której ten ostatni 
otrzymał ciężki cios nożem w brzuch. Ran 
nego przewieziono do szpitala w Wilnie, 
gdzie w kilka godzin zmarł. Sprawcę poranie 
nia aresztowano, 

— (c) Strzały. na wiatr. W sobotę wie- 
czorem na drodze Oszmiana — Bortuny mie 
szkaniec wsi Stare Boruny gminy kuc ewic- 
kiej Józef Koczan wracając z targu z Oszmia 
ny, w towarzystwie Michała Kozakiewicza i 
jego żony Nadziei w stanie pijanym, wycią 
gnął z kieszeni rewolwer i oddał kilka strza- 
łów raniąc siedzącą obok niego Kozakiewi 
czową ko w pierś, siebie zaś w rękę. 
Koczaną ymano,i wówczas okazało si ę 
że broń posiadał on nielegalnie. 

.  — (e) Wspólnicy bandyty z traktu lidz_ 
kiego. W lasach w pobliżu Solecznik, policja 
zatrzymała dwóch osobników nigdzie nie 
zamieszkujących, bardzo poszlakowanych o. 
udział w ostatnich napadach jakie miały miej- 
sce na trakcie lidzkim. 

TRRSLNSATIS LITE ISS | AE PISTNINEINYS 

postu Gdrrwónn Obon | 
| Wacława Nowickiego | 
i WILNO, ul. WIELKA 30 

    

   

wykwiatne 

konfskeja i galanferja 
MODA! G VARANCJAI 

Cenv niskie 

Jak stwierdzono * 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią pode najukochańszemu naszeniu 
synko : 

S 

Zbyszkowi 
a szczególnie Wielebnemu Księdzu 

ki 

P. 

Hieżunowi 
Prefektowi gimnazjum Chcmskiemu, 

Radzie pedagogicznej, Opiece rodzicielskiej gimnazjum i kolegom zmar- 
łego składają tą drogą serdeczne Bóg zapłać nieutuleni w żalu 

rodzice i braciszek. 

Organizacyjne posiedzenie Waj: Komitetu Ohywatelskiego przyjęcia Prezydenta Rzplitej 
Wczoraj wieczorem odbyło się w 

w Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie 
Wojew. Komitetu Obywatelskiego 
przyjęcia p. Prezydenta Rzplitej, W ze- 
braniu ;wzięli udział przedstawiciele 
organizacyj społecznych, reprezentanci 
duchowieństwa i władz. 

Zagalł p. Wojewoda Raczkiewicz 
podkreślając, że Pan Prezydent wyra- 
ził życzenie obejrzenia na terenie wo: 
jewództwa całego dorobku pracy za 
ubiegłe dziesięciolecie oraz zetknięcia 
się ze wszystkiemi sferami ludności. 

Na przewodniczącego obradom 
wybrano przez aklamację p. Wojewo- 
dę Raczkiewicza, który uzupełnił pre- 
zydjum zapraszając do stołu szereg 
wybitniejszych przedstawicieli społe- 
czeństwa. 

Następnie p. wicewojewoda  Kir- 
tiklis zreferował projekt programu 
sporządzonego na podstawie wniosków 
przedstawionych przez ;powiaty oraz 
oraz organizacje wileńskie. Dokładny 
nrojekt opracowany będzie przez 
Techniczny Komitet Wykonawczy. 

Prezydjum Komitetu Techniczno- 

  

Wykonawczego stanowią: przewodni- 
czący—wicewoj. St. Kirtiklis, wiceprze- 
wodniczący—prezydent J. Folejewski, 
drugi wiceprzewodniczący — członek 
wydziału wojewógzkiego — Z. Rusz- 
czyc, skarbnik — dyrektor L. Macule- 
wicz oraz sekretarz— Daniel Wojtkie- 
wicz. Ponadto do Komitetu zostało 
wybranych 60 kilku członków, jako 
przedstawicieli organizacyj. Między in- 
nemi wchodzą do Komitetu przedsta- 
wiciele wszystkich powiatów kwoj. wi- 
leńskiego oraz cały Magistrat m. 
Wilna. > 

Na wniosek p. prezydenta Folejew- 
skiego dla stałego kontaktu Komitetu 
Techniczno- Wykonawczego z Woje- 
wódzkim Komitetem Obywatelskim 
prezydjum organizacyjnego zebrania 
zostało powołane w charakterze stałe- 
go prezydjum tegoż Komitetu. 

Zebranie Komitetu Wykonawczego 
odbędzie się w pierwszych dniach maja. 

Przyjazd Pana Prezydenta spodzie- 
wany jest w połowie czerwca. Pan 
Prezydent bawić będzie na Wileūsz- 
czyźnie do końca czerwcz. (y) 

  

S. p. Stanisław Horwatt (1866--1030) 
(Wspomnienia 

Zrządzeniem okrutnego losu, zdala 
od ukochanej ziemi rodzinnej, zstąpił 
do grobu jeden z najwybitniejszych zie 
mian kresowych, dostojny potomek) 
tych, co niegdyś orężem wykreślali ru 
bieże Rzeczypospolitej. — Horwatto- 
wie pochodzą od pułkownika -artylerji 
z XVII w. Stanisław Horwatt niemniej 
cenne niósł walory na południe — 
wschód: głębię umysłu, światło kultu- 
ry i przymiot niezastąpiony — serce. 
To wszystko na pokładzie tężyzny cha” 
rakteru, jak z jednej szlachetnej bryły 
wyciosanego. Wzór dła młodych. Sko 
jarzenie tych zalet daje pełnię rozwoju 
władz duchowych człowieka, 'ale pro- 
mieniują one tylko wtedy naokoło, gdy 
za słowem idzie czyn, a czyn wykwita 
z pracy S$. P. Stanisław Horwatt był 
człowiekiem niezmożonej pracy — pra 
cy dla siebie na swoim warsztacie rol 
nym, pracy dła ogółu. jeżeli się czego 
imał, to nie po łebkach sprawę trakto- 
wał, ale sięgał do sedna i dlatego do- 
chodził do wyników, dla ogółu nieocze- 
kiwanych: 

Wykształcenie otrzymał w Wyższej 
Szkole Prawa, gdzie między innymi 
miał wykłady najznakomitszy prawnik 
rosyjski Tagancew, szlachetny starzec, 
który z trybuny przemawiając w Ra” 
dzie państwa w obronie praw języka 
polskiego w samorządach miejskich 
Królestwa, wskazując na ławy, zajęte 
przez Polaków, powiedział: „Moi dru- 
zja'. Ze szkoły wyniósł Horwatt zasa- 
dy myślenia logicznego. Był zacho- 
wawcą, ale zachowawcą o szerokich 
poglądach, typu, który się spotyka w 
wielkich demokracjach Zachodu, a 
szczyt osiągnął w Anglji. Cudne a roz 
ległe swoje dobra — Chabno w Ki 
jowszczyźnie, Lipów w -Minszczyžnie, 
doprowadził do wysokiego stopnia kul 
tury, — gorzelnie, rektyfikacja, sześć 
tysięcy owiec — merynosów, koleje, 
łączące folwarki, chmielniki na dwu- 
dziestu kilku hektarach i t. d. Był wy- 
magający, ałe szczodry w wynagrodze” 
miu pracownika, i dlatego dawali oni 
maximum pracy, a dla szefa żywili nie 
tylko poszanowanie, widząc celowość 
zabiegów, ale oddanie się i miłość. 

Ćwierć wieku temu, wolnościowy 
wiatr Zachodu wstrząsnął państwem 
carów, i na arenę polityczną występuje 
Stanisław Horwatt. Już wówczas, taki 
miał mir wśród różnojęzycznega społe- 
czeństwa na Ukrainie, że go promować 
chcą na posła do Rady Państwa, staje 
na przeszkodzie wiek, bo kandydat mu- 
si mieć lat 40, brakowało roku. Więc 
idzie do I Dumy. Odbyły się wówczas 
słynne wybory kijowskie. System był 
taki: prawyborcy wybierali wyborców, 
tych było 225 w Kijowie i ci wybierali 
15 posłów. Wśród wyborców garstka 
Polaków, 'ch dyktatorem na sali jest 
Horwatt. W całem imperjum odbyły się 
tego dnia wybory, brak wyników w Ki- 
Jowie — każdy chłop chce być posłem, 
bo djety dziesięć rubli na dzień i rola 
polityczna. Głosy coraz rozstrzeliwują 
się, przeszedł dzień i oto w nocy idą 
chłopi do Horwatta, kłaniają się w pas: 
„panoczku, wyznacz kandydatów". I 
Horwatt staje się dyktatorem, nietylko 
wśród Polaków, ale ogólnym. Stawia 
warunk“: tylu a tylu przejdzie Polaków, 
tylu a tylu kandydatów jakich wskażę. 
Dotrzymali słowa, z wyjątkiem jed 
nego. 

W Dumie nie wierzą, że na pięciu 
dziesięcinach może włościanin być za: 
możnym. Horwatt stawia budynki, daje 
inwentarz, wydziela pięć dziesięcin i 
ogłasza, że daruje tę parcelę bezpłatnie 
na własność, jeżeli kandydat będzie go 
Spo darzył w ciągu lat dziesięciu wedle 
jego wskazań. : 

Lękają się, wreszcie znalazł się 
śmiałek. Pa pięciu latach miał już ksią 
żeczkę oszczędności i działkę otrzymał 
na własność. Aładjin miał przyjechać 

pośmiertne) . ` 

zbadać ten fakt, czy przyjechał nie 
wiem. 

W roku 1910 ponowne wybory da 
Rady Państwa i Horwatt łatwo prze 
chodzi, bo albo go kochają, albo sza 
nują. Wybierano po jednym pośle z 
gubernii, wówczas z dziesięciu gube:- 
nij „Kraju Zachodniego* przeszło 
ośmiu Polaków. Była w Kijowie trady- 
cja Horwattów — ojciec był gubernjal 
nym marszałkiem z wyborów w epoce 
uwłaszczenia, którego był gorącym 
zwolennikiem, syn w Radzie Państwa. 

Pamiętam z jaką uwagą słuchano 
go tam, gdy bronił sprawy języka pol 
skiego w królestwie, pamiętam, gdy 
na bankiecie centrum skoro Rosjanin 
Kaufman, były minister oświaty, po 
wiedział, że Polacy nie są zdolni do 
utworzenia państwa, Horwatt sięgnął 
nietylko dó poważnych argumentów, 
które zaimponowały, ale wprost prze= 
powiedział, że niepodległość Polski 
przyjść musi, bo taka jest logika życia, 
i sami Rosjanie ją uznają. Zamilkli. 

Na szerokich połaciach kraju, sko” 
ro był zagmatwany spór rodzinny, trud 
me*działy, pozycja finansowa zagrożo 
na, szli ludzie do Horwatta i pod twar- 
dą, ale umiejętną ręką trudności znika- 
ły. W każdej inicjatywie społecznej 
brał udział. Ileż dzieci polskich ze 
szkół spędzało lato w gościnnem Chab* 
nie. A potem w komitecie pomocy ofia 
rom wojny, w związku ziemian w kor 
mitecie oświaty i t.-d. i t. d., wszędzie 
Horwatta wybierają na prezesa, bo wie 
dziano, że ten świetny organizator na- 
da licznym instytucjom właściwy kie 
runek, į sam będzie pracował i zaprzęg 
nie wszystkich do pracy. 

Przyszła katastrofa. Tam za kordo 
nem pozostało 25 tysięcy dziesięcin 
ziemi, doprowadzonej do rozkwitu, po- 
zostało coś więcej — serce, namiętnie 
przywiązane do ziemi.. Miał wszystko - 
— wszystko utracił. | wówczas w peł- 
ni zajaśniały walory niezrównanego 
„charakteru ś.p. Stanisława Horwatta. 
Ze zrównoważoną pogodą przyjął 
zmianę losu i jął się pracy o byt dla 
rodziny, nie zapominając o współbra- 
ciach z tamtych stron. : 

Wiedzą coś o tem instytuoje spo ° 
łeczne w Warszawie, Komitet Pomocy 
Dzieciom, który - zreorganizował i 
wzmocnił podstawy finansowe, wiedzą 
o.tem liczne rzesze uchodźców, błogo” 
sławiąc jego pamięć, wiedzą współpra- 
cownicy i służba Kuchni dla Inteligencji 
na której czele stoi niezrównana pra. 
cowniczka Stanisławowa Horwattowa i 
jeżeli wszystkich rozrzewniły te liczne 
wieńce podczas eksportacji z nadpisa 
mi: „od robotników", „obrońcy honoru 
i prawdy“ i t. d. to dowód, że mimo 
wszelkie podszepty różnych żywiołów, 
mimo zawiści małostkowe, jakich nie 
biak na świecie, zwłaszcza u nas, są 
ludzie — a tych był istny tłum na Por 
wązkach — którzy ocenić umieją uinie' 
Įetną pracę i za serce sercem płacą. 

„Podkreśliła to rzewna mowa takie- 
goż uchodźcy nad mogiłą. Tej pracy 
dał nam wzór š. p. Stanisław Horwati, | 
tej pracy hołduje cała rodzina — żona, 
syn, córka. Stanisław Horwatt był głę 
boko religijnym człowiekiem. Wierzył, | 
że tam, poza grobem, jest inne życie, 
wolne od trosk i mąk fizycznych życia 
ziemskiego. Stamtąd On spogląda : zda 
się mówić rodzinie: „Nei smućcie się, 
że odszedłem, widzę waS, pracujcie i 
czyńcie rozumnie i dobrze”. 

I niech się stanie wedle wiary Jego. 
į A. Ch. 

SALETRA 
Chilijsta, Norwejska, Nitrofos' oraz 
różne inne nawozy sztuczne poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno. ul. Zawalna Nr il-a. 
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Ha srebrnym ckranie 
„HOLLYWOOD“ ; „HELJOS“. — DWA 
PIERWSZE W WILNIE „DŹWIĘKOWCE*. 

Jeszcze przed rokiem na wieść z za OCe- 

anu o dokonywanych tam próbach z t.zw. 

filmami dźwiękowemi, ktoś użył patetyczne 

go powiedzenia, że „wielki niemowa - prze- 

mówił”. A 

Powiedzenie to, raz puszczone w świat, 

krąży po nim po dziś dzień pokutując tu i 

ówdzie po p ismach, piękny i nie bez posma 

ku fachowości frazes w rozmowach licznych 

rzesz kinomanów stanowiąc. 

   

wą Amerykę 

zawojował, y į 
niemniejsze sukcesy odnosič zacząl 

O nastrojach Warszawy w związku z ur 

kazaniem się pierwszych „tałkies'ów*, po- 

wiedzieć można: „stolica szaleje”. I rzeczy- 

wiście takiego powodzenia kin, jak to ma- 

my obećnie, nie notowano dotąd. | 

„Film dźwiękowy dotarł wreszcie i do nas 

dotarł do Wilna. Mamy go aż w dwuch kińe- 

matografach miejscowych: w „Holiywood* i 

w „Heljosie“. Jak“ Wilno zareaguje na no- 

wość — narazie niewiadomo. 
Zastanówmy się chwilkę nad tem, czem 

w swej istocie jest film dźwiękowy? Otóż 

koncepcja jego powstała niewątpliwie na tle 

opinii, że kmo jest konkurentem teatru że sto 

aniowo stafa się teatr odsunąć na plan dal- 

szy, że chodzi mu o palmę pierwszeństwa, w 

walce o publiczność, o widzów. 
Teatr jednak dotąd posiadał tę przewagę 

że operował słowem, gdy kino było niemem. 

Konkurencja tedy byla w tych warunkach 

dla kina dość ciężką. Równość szans starało 

się ono uzyskać obfitością środków mater- 

jalnych, pozwalających mu na odpowiednią 

oprawę, na wspaniałą bogatą wystawę. 

Nie zadawalniały jednak światowego prze 

mysłu filmowego te stosunki. Zaczęto łamać 

głowy nad tem, coby nowego wymyśleć. I 

wymyślono film dźwiękowy. 
Stała się jednak rzecz niespodziewana, 

mianowicie film dźwiękowy zmienił istotę fil 

miu, jego niemotę, stanowiącą może właśnie 

jego najistotniejszą i najwartościowszą cechę 

a jednocześnie nie znalazł odpowiedniego te- 

chnicznego rozwiązania dla stworzenia z kina 

choćby surogatu teatfu. 
l jeszcze jedno. Wprowadzeniem dźwię= 

__ kowców, usunięto z kina orkiestry. Nie war 

fo już mówić o tem, że stworzono nowe rze” 

sze bezrobotnych, ale znowuż orkiestrę Za- 

stąpiono czymś w rodzaju megafonu, jeśli 

| mie robić tu porównań z trąbą gramofonową. 

; Ale „talkies'y“ są dziš nowošcią į jak kaž 

„da nowość bawią, „biorą” ludzi. Stąd wolno 
przypuszczać, że odpowiednią furorę i u nas 
w Wilnie, zrobią. > 

W dwuch pierwszorzędnych kinach wileń 

skich w „Holływood” i w „Heljosie* na ekra 

żh weszł y džwiekowce“: „Upadty aniol“ i 

„Moralność pani Dulskiej”. Pierwszy ze stem 

plem firmowym „Paramountu”, drugi przez 

jedną z polskich wytwórni wykonany. 
Technicznie dźwiękowo, jest film z Holly- 

wood niewątpliwie lepszym od „Pani Dul. 

; skiej”. Jest on filmem coprawda tylko „dźwię 

kowym', nie „dźwiękowo - mówiącym”, jak 

tamten, ale też za to i nie rozszczepia on 

uwagi widza między odbieraniem wrażeń słu 
chowych i wzrokowych, czym znowuż „Mo- 

ralność pani Dulskiej" jest aż nadto przeła 
dowana. 

Pozatem mamy w „Upadłym aniole* arty 

stę który ostatnio coraz bardziej staje się 

modnym i łubianym, mianowicie Соорега. 
/ Jest to aktor wybitnie oryginalny w swych 

_ „typach, taki o którym można śmiało po- 

wiedzieć: „ten nikogo nie naśladuje". Ma 
O: swój styl, styl niebanalny i ciekawy. 

Żałość jest, jeśli o fabułę chodzi, ujęta 

'. zręcznie i ciekawie. Ponadto stwarza — оро- 

wieść pogodną, o sporej dozie komizmu i na- 

— turalności. 
i Jak zauważyłem, dźwiękowość dyskretnie 

A potraktowana, nie razi, synchronizacja filmu 
— bez zarzutu. 

Pomówmy teraz o „Moralności pani Dul 
> skiej”. 

EA Jest ona „pierwszą próbą”, Wiele jej z 

tej racji wybaczyć wypada, ale swoją drogą 
y, których pominąć nie sposób. 

sko 0 
ięko 

        

   

  

    Režys 
„polski dž 
odtworzenie 
v e, urywkowe. 

Te urywki nie powiązane są ze sobą, co 
daje ten efekt, że akcja niema ciągłości. Te 

racowany jest „pierwszy 
c' w ten sposób, że daje 

ki Zapolskiej fragmentarycz- 
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chnika podobna stosowana byla przy  na- 
'kręcaniu (traz mówi się: nagrywaniu). „Pana 

оя Tadeusza“ i dziwič się naležy že po tej pro- 
bit zastosowano ją znowu 

Pozatem ten dom Duis 
on zbyt dystyngowany, zbyt kulturalny 
stosunku do tego, co się w mim dzieje? 

T.zw. oprawa szwankuje, mojem skrom 
mem zdaniem, bardzo. 

Wśród wykonawców  „gwiazd* pani 
„ Batyckiej wlepiono rolę „kokoty“, tak, jak 

_ gdyby to właśnie był jej rodzaj ról. 
sę Wesołowski, jako Zb oj est dość sła- 

by. Nie jest to ten typ „łwrsya”, o który cho- 
V ai i 

    

  

    

        

   

    

   
   
   

          

    

    

   

  

   

    

      

   

                          

   
   

      

   
   

    
   

   

  

   ich, czy nie jest 
w 

  

P. Flancowa, jako Dulska dobra, choć 
zdradza nieobycie z objektywem, taksamo 

ak i p. Daszyńska, w roli Meli. 
Świetny za to jest Dulsk i. Maska bez za 

nic i od początku do końca. 
Osobne słowo należy się p. Lipińskiej, któ 

ra debiutując w filmie zdaje się zapowiadać 
jeszcze niejedną niespodziankę. Ta część ro- 
i, w której Hanka jest sobą t.j. dziewczyną 

AW wiejską w „kiecce* zakasanej, wydaje się 
jednak być trafniej ujętą. 

Ogólnie powiedzieć można: aktorsko film 
zrobiony poprawnie, reżysersko i realizator- 
sko słaby, tęchnicznie,,dźwiękowo. nie lepszy. 

, Omega. 
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"KASKI 
` — Zameczek jest złamany! — za 

ołał, podając skrzynkę dziewczynie. 
— Niech pani zobaczy, czy mic nie bra 

kuje? 
Otworzyła skrzynkę. 
—- Wszystko jest na miejscu, — 

rzekła, — nic nie rozumiem! | 
Przyglądał się jej badawczo. 
— Czy pani jest tego pewna? 

/  — Wszystkie klejnoty są nietknię 

te, — potwierdziła, unikając jego oczu. 
— I nic więcej nie zginęło? 
— Nic. 

zupełnie pewnie. 
— Złodziej musiał odczuć pewien 

zawód! 
— — Dlaczego pan tak mówi? 

ecz uciekłby bez zwłoki. Widocznie 

„przyjście pani 

tarego Świata, , 

rzutu. Kreacja wytrzymana do ostatnich gra- B 

— — Gdyby znalazł to, czego szukał, 

ie podrzucałby mnie pani klejnotów, biżuterję kapitanowi, a noc spędzę na 

spłoszyło go i uciekł 

“ 

„Woziwoda w Wilnie 
Czytamy w krakowskim „Głosie Na 

rodu* następujący artykulik: 

„W; Wilnie, nie wszyscy może o tem wie 
dzą, niema wodociągów. W 
miejskich studni rozwożą w wielkich becz- 

kach, jak przed wiekami, woziwody. Nie 

wiem, ile kosztuje wiadro wody w Wilnie, 

ale pewno niewiele, jakieś kilka groszy. 
Pomyślcie, ile dziesiątków wiader, 

czek musi przewieźć dziennie taki wo 

aby zarobić na bardzo skromną egzys encję, 

    

   
   

  

     
która ostatecznie nie jest „życiem”... Ile razy 

musi iobrócić wileński j ący wodociąg, 

aby wyż: * siebie, rodzinę i swego konika. 

"Otóż jest w Wilnie stary woziwoda, od 

rana do hocy poganiający swoją szkapinę, 

ciągnącą beczkę z wodą. Niepospolitość tego 

pracowitego człowieka polega na tem, i mo 

że niejednemu z mas zaimponować! że CO та- 

no z targu, dnia poprzedniego oddaje on na 

książkę oszczędnościową do PKO — jedną 

złotówkę. Ani mniej, ani więcej, ale dzień w 

dzień — jedną złotówkę. W ten sposób jedno 

złotówkowemi pozycjami zapełnił on już sie- 

dem książeczek oszczędnościowych! Nie wy 

biera nic — ale stale po złotówce dokłada 

ze swego mizernego zarobku. Oto mi pra- 
wdziwa, imponująca oszczędność! 

Nasz woziwoda, składając 1 zł. dzien- 

nie, po latach 15 stanie się małym kapitali 

stą, będzie bowiem posiadał zgórą 10 ty- 

sięcy złotych, to znaczy w jego skromnych 
warunkach zabezpieczenie starości. 

Pomyślcie tylko! Cz yż nie moglibyście 

pójść za przykładem rozumnego i przezorne- 

go woziwody i oddawać do PKO — złotów 
kę dziennie, t.zn. 30 zł. na miesiąc? Napew 

no zarabiacie kilkakrotnie więcej, niż ten wi- 

leński woziwoda! M. Cz. 

Ciekawa rzecz, czy p. M. Cz. ko- 
sztował „wodę' z beczek, które spoty” 
kał w Wilnie. 
m] 

RADIJO 
Wtorek, @ща 15 kwietnia 1930 r. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy 
12.5—13.10: Poranek muzyki popularnej 

w: wyk. kwartetu pod kier, prof. Fr. Tchorza. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz- 

ny z Warszawy. 
15.15—16: Odczyty dla maturzystów: 

1) „Przyc / powstania listopadowego“, 
prof. H. Mościcki. 2) „Norwid”* — T. Mako- 
wiecki. 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka z "łyt gramofon. 

1. Wagner—uwert. do opery „Tannahauser“ 
2. Gounod — chór z op. „Faust“. 3. Verdi 
chór z opery „Ernani* 4. Gluch — „Melodja* 
(wykona Kli Dazoni skrz.), 3. Beethoven — 
„Rondino* (wykona Eli Dazoni — skrz.), 6. 
Chopin, — „Kołysanka i „Preludjum* (wyk. 
ign. Friedman), 7. Borodin — „Nokturn* z 

kwartetu d-dur. 
17.5—-17.40: Opowiadania dla dzieci wy 

głosi Ciocia Hala. 
17.45—18.45: Koncert z Warszawy. Wło 

ska muzyka operowa. 
18.45—19.10: „Co mówią bolszewicy o 

sztuce i pięknie” odczyt wygłosi Władysław 
Arcimowicz. 

19.10—19.20: Program na środę i roz- 
maitości. 

19.20—23: Transm. opery z Katowic i 
komunikatów z Warszawy. 

    

Kasas 

nožyk 
Gillette bada się 

114 razy... 

  

  

.... przyczem nieodpowiednie 
nożyki są bezwzględnie nisz- 
czone. Dlatego też można być 
zupełnie pewnym, że każdy 
nożyk Gillette ogołi gładko 
1 szybko. х 

MASE M са 

(yillette 

900" 

RABJO? 
Najlepszy podarunek na święta. 
Sprzedaż na dogodnych warunkach. 
Zamiejscowym obstalunki wykony” 

wują się odwrotną pocztą — —& 

Wileńska Pomoce Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr 38. 
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SŁ vo 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 14. 4. 1930 r. 

Wałuty i dewizy: 

Dolary 8.88 — 8,90 — 8,83. B 
2, k 

      

    — 12481 — 12419. Gd 

173,85 — 172,99. Holandja 358,48 — 
,58. Kopenhaga 238,88 — 

dyn 43,38 — 43,48 — 
wy jork 8,908 — 8,928 — 8,888. Paryż — 
34,93 — 3502 — 34,84. Praga 26,41_ - 
26,48 26,35. Szwajcarja 172,88 — 17 

172,45. Stokhołm 239,90 — 240,50 — 239,30 
Wiedeń 125,63 — 125,94 — 125,32. Włochy 
46,76 — 46,88 — 46,64. Berlin w obrotach 
pryw. 212,88. 

Papiery procentowe: 

  

      

  

Pożyczka inwestycyjna 121,50. Premjowa 

dolarowa 75,75 — 76. Konwersyjna 55. Do- 

larowa 78. 8 proc. L.Z. B. Gosp. Kraj. i B. 

Roln. obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 

7 proc. 83,25. 4 proc. ziemskie 44,25. 44% 

ziemskie 54,25. 5 proc. warszawskie 58. 8 

proc. warszawskie 76,75. — 76,50 — 76,75. 

8 proc. Łodzi 76,50. 8 proc. Piotrkowa 66,75 

Akcje: 

B. Dysk. 116 Polski 168. Przem. Lwow- 
ski 100. Siła i światło 101. Chodorów 145. 

Lilpop 25,25 — 25,50 —: 25,25. Ostrowiec 

s.B. 70. Haberbusch 108. 
  

CENY W WILNIE 
Z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 30 — 34, żyto 

21—22, jęczmień na kaszę 20—21, browaro 

wy 21-—22, owies 18—18, gryka 24—25, 
wyka 29—30, otręby pszenne 15—16, żyt 

nie 13—14, siano 6—8, koniczyna *12—13, 

słoma 5—7, makuchy lniane 35—36, słonecz 

nikowe 25—26. 
Tendencja z powodu świąt żydowskich 

słaba. 
Nasiona: Koniczyna czerwona 180 — 200, 

biała 200 — 300, szwedzka 250 — 300, łu 
bin 27, seradela 30, wyka 35, peluszka 28, 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie” 

tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 klg. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — 650, sołone 500 — 550. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 

420 — 440. 
Warzywa: GASI. polny 40 — 60, fasola 

biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe (brak) Śnięte 180—200, okonie 
żywe 400—450, śnięte 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300-—350, węgorze 
550-650, miętusy żywe 250—300, šniete 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię Iniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 
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a we wszystkich aptekach i B 

   

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PA 

    
  

Mamy do sprzedania większą 
ilość domów murowanych i drewnia- 
nych w cenach od 11000 do 30.000 
dolarów, Warunki kupna b. dogodne. 
Ajencja „Polkres* Wilno, Królewska 
3, tel. 17-80. й 

BABKA (gdlin 
Wielkanocna udaje się "= AL 

tylko z MĄKI _ nej jakości z majątku 
B-ci KRAUSSE, Wielkie-Hranicze p. 
pam Ba, Sk Ba- Świdowej poleca 

nel i S-ka. Wilno, 
Mickiewicza 23. —+ 1. S. Bane] išl 
oka di — Wilno, Mickiewiczą 23 

uUsi-+ 

END VICE 
już dobrze tuczonę 

” » 

poleca: D.-H PST. BANE SKL SF. L 
D.-H. St, BANEL i i fino, Mickiewicza 23 Wilno, Mickiewicza 23 

  

= 
Wino 

oryginalne francuskie 
białe reklamowo 

1 litr zł. 7.— 
3/4 „50 

  

  

nawet pani imienia, staliśmy się już so” na pozostawanie tak daleko od łodzi 

jusznikami w tej sprawie. 

— Nazywam się Brook... Cecylja 

Brook, — powiedziała cicho. — Ale 

dlaczego pan mówi o „sojusznikach'*? 

—— Dlatego, że widocznie, mamy 
wspólnych wrogów. Każdy z nas dla 

jakichś specjalnych powodów interesu 

je tego pana. Czy zechce pani, w ra” 

zie potrzeby, przyjąć moją pomoc? 

— Dziękuję panu. Mam nadzieję, 
że uda mi się obejść bez pomocy. 

Niepewnym krokiem, cofnęła się do 
drzwi, wciąż przyglądając się mu uwa 
*żnie. Zdawało mu się, że waha się, czy 

c т Ale widocznie 
Odpowiedź ta brzmiała jednak nie przezwyciężyła w sobie tą chwilę słar 

może coś powiedzieć. 

bości i nie powiedziała nic. 
Spoirzała na drzwi. 
— Musimy je zamknąć — rzekła. 
— Każę służącemu... 
— Niech pan nie fatyguje. oddam 

pokładzie. 
; ) — Nie chce pani dłużej pozosta” 

rzez moją kajutę, po drodze zostawia wać w zamknięciu? Pozostawia pani 

ąc w mojej walizce skrzynkę z klej” swą tajemnicę, bez obrony? 
lotami, dla zwrócenia podejrzeń pani 

przeciwko mnie. Ale, na szczęście, mam wiej miałam powody, by nie pokazy” 
doskonałe alibi. Dzięki temu, — cią wać się na pokładzie, obecnie wszyscy 

ał dalej, uśmiechając się, — chociaż wiedzą o mej obecności na akręcie 
aliśmy się przed chwilą i nie znam 

— Teraz to niema znaczenia. Pier- 

i niema sensu narażać się dłużej 

ratunkowych. 
: Uśmiechnęła się przyjaźnie i doda- 
a: 

— Dobranoc panu! 
Ża chwilę Lańiare pozostał sam w 

kajucie. 

IV. Na otwartem morzit. 

Po rozstaniu się z piękną sąsiadką 
Laniare wyszedł na pokład i otulając 
se w ciepłe palto, rozmyślał o dziwnej 
przygodzie. Nie wątpił, że rozpoczęła 
się dla niego nowa walka. Nie miał, co 
prawda, ochoty mieszać się do nie 
swoich spraw. Jeśli ta panienka wpląta 
ła się w jakąś intrygę, to niechże sama 
się z niej wyplątuje! A jednak czuł, że 
już był wciągnięty i że się nie obejdzie 
bez jego udziału. Wróg miss Brook 
miał najwidoczniej coś przeciw niemu 
również. Trzeba było z tem liczyć! 

Być może był to jeden z agentów 
śmiertelnego wroga, Extroma? Czuł 
intuicyjnie, że toczy się tu cicha wal 
ka pomiędzy szpiegiem, a kontr - wy” 
wiadem. 

Ale jaką rolę odegrywała miss Bro- 
ok? W jakim celu zgodziła się walać 
swe ręce w błocie i krwi? Laniare ro 
zumiał, że rozwiązanie tego problema” 
tu przechodzi narazie jego siły. 

Zwolna myśli jego zwróciły się w 

  

  

Dziśl Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„AKORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Dramat obyczajowy i erot. rozgłośnej sztuki GAB 1 Ei i 
znakomit. kompozytora iais Różyckiego ŚPIEWY CHORALNE S as 

Usłyszycie z ekranu głosy najwybitiniejszych polskich artystów. ы 

Udział biorą: Zofja Batycka (Miss Polonja na rok 1930). Dela Lipińska, Marta 
Flancowa, Tad. Wesełowski, A. Dymsza i inni. 

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JÓZEF WĘGRZYN. 
ZARA dodatki per muzyczne wytworni „Warner Brothers New-Jork* 

. r. się O ska z i i i w =. cf pm ni A jako jad O AŚ e 

PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 

3 m. 30, 
i10 

Seansy © g- 
6, 3 

  

Niebywała sensacja Pierwszego Dźwiękowo-Śpiewająco-Mówiącego Filmu p. t. 

„UBĄDŁY ANIOLŁ* 
Wspanisła rewia międzynarodowej muzyki, Film „Upadły Aniół* jest wyrazem wspaniałej techniki dźwii 

Film ten pobił rekord powodzeni3 w Warszawie, gdzie był wyświetlany w APS 10-ciu a 
Nad program: 1) Słynna śpiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych i ka-| 
raki hot pc KEY a: e Początek o godz 4, 6, 8 i 10-ej w. W dnie 

y |. 2-ej. Uprasza się Sz. Publiczność o przybyci i i bi i : 
minut przed rozpoczęciem seansów. Bilety honorowe AWS A SA" EZ 

* Dźwiękowe kino 

„KibkYGOWK" 

Mickiewicza 22. 

Na aparacie amery= 
kańskiej Światowej 
firmy „PACENT“.. 

  

Od dnia 14 do 18 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło 
świata, natchnionego tworu Ducha Ludzkości: 

„Krol Krolow 
Zwiększony zespół orkisstry. Specjalna ilustracja muzyczna. 17 i 18 kwietni. i 
seansach chór „LUTNIA" pod dyrekcją p. J. LESNIEWSKIEGO ków cały <= 2 
religijnych. CENY MIEJSC ZWYKŁE: Parter 80 gr., balkon 40 gr. Kasa czynia od godz. 4-ej. 
Początek seansów od g. 4.30, 7 i 9.30. Następny program: „MOJA NAJDROŻSZA”, > 

Kino Miejskie 
SALA MIEĮSKA 

-—
 

ul. Qstróbramska 5, 

  

  

  

I 3 Po raz pierwszy zostanie wyświetlony w Wiłnie oryginalny FILM MISYJNY Z AFRYKI, j 
Kulturno-Oświat. blagi kinovej, żadnych gwiazd filmowych. Jest on nawskroś orginalny, = w Pragi Alryka AGA RR ok 
KINO-TEATR w rzeczywistości, z jej przepyszną przyrodą, dzikimi murzynami i prawdziwym, nie z teatru wziętym Mielos 
SPORT“ narzem katolickim, ŚI d Ą tołów* JUTRO i w dnie ; 

55 DZIŚ część | „SIA em | pos O4ÓW ' następne część II „Wędrówka po Abisynji* 
Wi i 36 Na zakończenie tak rzadkie zdjęcie filmowe OJCA ŚW. PIUSA XI podczas audjencji, udzielonej czaraoskó-' 

ił a e rym klerykom „z misjonarzami afrykańskimi na czele w ogrodach watykańskich. Filmy te są własnofcią 
Sodalicji Św. Piotra Klawera w Rzymie. Początek seansów о Я. 4, 6, 8 i 10 Bilety honorowe nieważne. 

"Wanda*. Dziś! Potężne arcydzieło. W PŁOMIENIACH REWOLUCJI PŁONIE ŚWIAT! Spalą się na popiół namiętna 
Fenomenalny epokowy dramat w 12 aktach. Tuł 

” Wielka 30, „MIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGJUSZA! arystokracji rosyjskiej. W rol. gł: najpiękniejsza kobieta 
Tel, 14-81. świata BILLIE DOVE amant ANTONIO MORENO, pikantna LUCY DORAINE i znakom. MIKOŁAJ SUSANISZ. 
  

| bakų 
i LEKARZE DENTYŚCI ph LOKAGE 4 GONTY sprzedaje POLSKI 

LLOYD ulica Kijow- 

TEZĘ EB CZW ORKDAFOWORANADCZY 

Wygodnie, tanio, zdrowo i wesoło 
SPĘDZISZ LATO 

     
    
      

   

° ° . 

: 66 w Pensjonacie „Werkigamasm  k ’ 
Lekarz-Dentysta окО EBWAWAWE 

położonego 5 klmtr. od Wilna. Raduńska- dobrze umeblowany 
Przecudne okolice, rzeka, park, las sosnowy i suche zdro” N z wszystkiemi wygo- Be ėžuų B 

we powietrze. Swiatło elektryczne, woda, wanny, Zdrowy, owogródzka dami; z telefonem, do я 
tani stół. Tennis, krokiet, konie wierzchowe. Telefon, f po diugoletniej prak- wynajęcia. - АпоКо!- BAUWATAM 
poczta, komunikacja autobusowa i statkami. Bliskość @ tyce w Paryżu i Ber-ska 6Ji m. l-a. — — 

z aby swój OR 
gabinet dentystyczny. s 
przy ul_ Mickiewicza Posesja 
44 m. 19. —4 domy, 3 fronty, 27 

tys. m. kw: do sprze” 

Wilna i zapewniona komunikacja dają możność letnikom 
zatrudnionym w urzędach i mającym sprawy w mieście 
RAA z mieszkania po za miastem bez przerywania 
pracy. 

  

Froter 
przyjmuje wiórkowa- 
nie, czyszczenie po 
malarzach i t. p. Ceny 

     

` AŽ) dania, Antokolska 115, 5272 264986. Szpitalna 

Zarząd Dóbr Werki # dasia Aatokolska 15, 16-25 VPS 
po odremontowaniu i założeniu instancji zd T ir Rosmetyta EB m wydziórzawienia 

wprowadzania wody i og ĘEEn ye od GDoziase a. Wda e SUW MA ATW AMB mając ziemski. 20 
kilo. od Wmna. 

loformacje: Mickiewi- 
cza 31, m. 3, od 2—4 

WiLLE, położone w lesie sosnowym i nad brzegiem Wilji. 

w 5 kim. od Wilna po cenach zniżonych. Komunikacja 
Gabinet Р Щ 

Masaž twarzy i ciala nic wspólaego 2 firmą Bracia A. i K. AE ь 
„A (panie). Sztuczne opa- PLEYEL, BECHSTEIN, BLiTHNER, DRY! 

SOMMERFELD etc. 

—Q uznane za najlepsze 
w kraju, sprzedaję na 

  

  

i - i K je autobusowa i statkami £ "okra pzzaiene: HAWATWA Po Telefon 16-54 
ne, dai LS 

sacazumasanewzzanocanow susacawnazczawony pickiewica 31 m. « SAMOCHÓD į najsłynniej- 
Iradę kobiecą kon- Fiat lub Chewrolet Pianina szej wszęch* 

PIANINA į FORTEPIANY nali PO R montażu zagraniczne- swiatowej firmy 

światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mai jejć skazy i _ braki: EU ła e Pa ry 
: й Е 

  

  

| 

  

lenie cery. Wypada- ini й 
Wilno, " Tradycyjnie najlepszą dogodnych - 

K. Dąbrowska ul. Niesdiecka 3 m. 6 ale włosów | sp ” ; дкнЁп. к’&іс‹›ик-"ЁБ'БЁ' 
: pież. Najnowsze zdo: mątę į drożdże 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE bycze kosmetyki ra- ; WTZONBLINSY GZTRZA 
HT TTL L EDS 5 clgšinė 5 z polecają; z GUB p 

6 06 gi 1U— a 
; 

mwwwwwwywywwwwwwwwwwm Ža Bl GLAN A Sa to BA S 
KOBIECĄ Ul Trocka 3, Tel: 157 —ygubioną  ksiąžkę ! 

Urod konserwuje, 88b1-z walskow, тося*, oSkOdA| Tela ——— a : 
usuwa braki i nami Kupię psa  PrzezP. K. U. Salę 

= п?"с'і'е':}‚'ы“а "'Ь“" © dużego, młodego, złe= Ca lino SU +2 

o Padme K Ki go, pożądany wilk. 2 si KES 
Leczniczej EB a Warunki listownie: W"M SĘ: _ .... „A 

$ L Hryniewiczowejį w 62m, 3, „zgubioną książeczkę 

Zaaklimazowane, wychowane na miejscu w szkółkach. "a a B R Frei 4 1889\:“\':;5?‘,: Wig 

Nowy wielki dobry wybór = ‘, Folwark  |K.U. Święciany, na 
obszaru 70 ha, od 
stacji kol. 7 klm. 
o bardzo dobrej 
glebie z rzeką: Za- 
budowania komp- 
letne, _ inwentarz 
żywy i martwy, 

sprzedamy 
dogodnie 

D, H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. — 

imię Kazimierza Kar- 
kłajlisa, |" unieważnia 
się. — 

ubiony dowód. 
Z świa+. osobisty, 

dectwo  przemy- 
słowe oraz inne do” 
kumenty, wyd. przez 
Starostwo  Święciań* 
skie na imię Mustafa 
Jakubowskiego, unie- 
ważnia się. -0 

polecają na sezon wiosenny Szkółki Mazelewskie 
przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2, 
Ceny przystępne. Į 

Popierajcie L.0.P.P. 

  

DA sona 5 MBŃ_g 
Жннето аАЫ о)ОН 
oraz Gabinet Kosme- 

Seal, magi ray + P WAY, 
łupież, brosawki, kum. 
szajki, wypadanie wło= 
sów. Micxiewicza 46. 
    

tana dla złożenia zeznania, w sprawie 
innym kierunku. Extrom... Czyżby on 

zdołał ulokować kogoś ze swej bandy, 

na okręcie? W każdymbądź razie nale” 

żało mieć się na baczności wobec jed- 

nego z dziewięciu panów, którzy roz 

mawiali wczoraj o Wilku - Pustelniku. 

- Czterech z nich nie podlegało podej 

rzeniom: — baron Haarden, dyrektor 

banku Hol enderskiego, Juljan Bekker 
—impressarjo, Putman, były urzędnik 
poselstwa amerykańskiego w Madry 
cie i O'Ryo, obywatel amerykański. 

Z pozostałych pięciu, dwuch Angli- 
ków: porucznik Takkeray z ręką na 
czarnym temblaku i adwokat Bartola 
my, również nie budzili podejrzeń. Po- 
zostawał jeszcze Dressler, gruby, zado 
wolony z siebie Szwajcar, jadący do 
New Yorku, w celu założenia tam re- 
stauracji. Dalej był jeszcze Krane, dłu- 
gonogi pessymista i mądry człowiek, 
a wreszcie signor Antonio Velasco z 
Rio de Janeiro, bankier, zbyt spokojny, 
jak na południowca. 

Prócz tego było na okręcie z górą 
pół setki pasażerów, marynarzy, ofice 

rów i służby, wśród nich mógł się znaj 
dować agent niemiecki. 

Na horyzoncie blade pasmo wska” 

zywało że świat się zbliża. Pasażerowie 

po bezsennej nocy, ziewali w swych fo 
telach i wyciągali się, zmęczeni i źli. 
Krane podszedł do Laniare i zapropo” 

nował by poszli razem na kawę do pa 
larni. Minęli mis Brook, która otulona 
w pledy, spała uśmiechając się przez 
sen. 

— Jakim cudem znalazła się ta pa 
ni na pokładzie? — zdziwił się Krane. 

Laniare wyjaśnił mu to i powiedział 
nazwisko. 

— Jest moją sąsiadką, nazywa się 
miss Brook i wsiadła na okręt zapewne 
z parowca. : 

— А ja przeklinałem tą skorupę, 

że nam przywiozła tych mundurowych 
szpiegów! 

Wzruszył ramionami. 
— Dziwna historja. Ale być może, 

że zatrzymano nas tylko dla tego. 
— Co pan przez to rozumie? 
— Myślę że może ta panienka ma 

poleconą jakąś specjalną misję, dlate: 
go to angielskie władze chciały zatrzeć 
Ślady jej pobytu na okręcie. 

— Pan jest zbyt romantyczny! 
Gdy wrócili na pokład panienki nie 

było już. Podczas śniadania, Laniare 
zauważył znów miss Brook, która sie” 
działa samotnie przy oddzielnym stoli- 
ku. Ale nie spojrzała ani razu na La- 
niare'a i wstała zanim skończył jeść. 
Znów ukryła się na cały dzień w kaju 
cie. 

Ku największemu swemu zdumieniu 

nocnej kradzieży. Widocznie dziewczy” 
na zbagatelizowała umyślnie tą sprawę 

Laniare postarał Się znaleźć się 
znów wśród towarzystwa, które  po- 
przedniego dnia toczyło ożywioną dy* 
skusję, ale nikt już nie wspominał Wi 
ka - Pustelnika. Przechodząc przez ko” 
rytarz spotkał miss Brook i uśmiechnął 
się do niej przyjaźnie, lecz odpowie- 

działa mu zimnym ukłonem. Zostawił 
więc ją w spokoju. 

„Assyryjczyk* posuwał się szybko 
naprzód. Torpedowiec opuścił go już i 

skierował się na wschód. Nastrój wśród 
pasażerów poprawił się znacznie, 
strach minął częściowo. Wszyscy myśle 
li o New Yorku... Ale nie poniechano 
ostrożności, które zachowywano dotąd 
Laniare nadal zamykał starannie drzwi 
swej kajuty, przed zaśnięciem. 

Ale nie wiele mógł spać. Poraz 
pierwszy w życiu poznał bezsenność. 
Spotkanie z Extromem, którego się spo 
dziewał i oczekiwał, nie dawało mu 
spokoju. Nawet karty do których miał 

go myśli, chociaż powodziło mu się w 
grze, jak nigdy dotąd. 

  

Laniare nie został wezwany do kapi- ! 

  

  Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witoki Woydyłło. Drukarnia „Wy iawnictwe Wileńsie" Kwaszełna 23, ź 
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