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Czytamy stale w naszej redakcji 
główne organy opinii sowieckiej. Oczy- 
wiście „opinji“ w cudzysłowie, gdyż 
tam opinja jest zsocjaliżowana. Do 
tych organów należą „Izwiestja“, nale- 
ży „Prawda*, wreszcie ze względu na 
zainteresowania lokalne czytamy także 
„Gwiazdę“ centralny organ komunisty 
cznej partji Białejrusi, wychodzący w 
Mińsku Litewskim. Dzięki tym poucza- 
jącym stałym odczytywaniom prasy 

| sowieckiej, gdyśmy odczytali artykuły 
p. Romana Dmowskiego wodza stron” 

Ё nictwa narodowego w „Gazecie War- 
szawskiej* — to mie znalezliśmy w 
tych artykułach literalnie nic nowego. 

T 
1 

{ 

L
=
 

> P
I
T
 YW
 

otkaliśmy tu jedynie powtórzenie tez 
głoszonych oddawna i uporczywie 
przez oficjainą prasę komunistyczną. 

Tak więc p. Dmowski pisze o „ko- 
miwojażerze* finansowym Europy, 
pod którym to symbolem należy rozu” 
mieć europejskie sfery finansowe: 

Wreszcie dowiedział się o sowieckim pla- 
nie „pieciolecia“, planie uprzemysłowienia 
Rosji. Ten plan spędził mu sen z Oczu: za 
miast pola do eksploatacji, Rosja gotowa 

| stać się niebezpiecznym wspolzawodnikiem, 

Pokreślenie w wyżej przytoczo” 
nym cytacie jest nasze. Teza sama zna” 
na jest nam doskonale nie z dziesiątków 
lecz z setek artykułów w wyżej wymie 
nionej prasie sowieckiej drukowanych. 
Teza ta wyraża się słowami: ,,„Burżua- 
zje przelękła się piatiletki" i stąd cała 
ta kampanja antysawiecka, stąd te 
wszystkie protesty o prześladowaniach 
religijnych. Wszystko to „sztuczka ka“ 
pitalistów*. Setki takich artykułów 
czytaliśmy, widzieliśmy dziesiątki ka- 
rykatur, które miały tę myśl wyrażać. 
Pan Dmowski nie potrzebował się bar” 
dzo wysilać, aby sformułować swój 
warjant. Nie zbyt wielką jest zmianą, 
że tam gdzie bolszewicy używają wy- 
razu „kapitalista“ lub „burżuj* użył 

„wyrazu „komiwojażer. Same użycie 
tego wyrazu wskazuje, że p. Dmowski 
myśli tu nie o komiwojażerze w dosło” 
wnem znaczeniu, lecz o tych, którzy 
komiwojażera wysyłają. Grunt jest, że 
p. Dmowski zgodnie z prasą sowiecką 
twierdzi, że ich,piatiletka* to rzecz 
groźna dla Europy, groźna dla nasze- 
go ustroju ekonomicznego. To napisał 
tylko p. Dmowski, bo tego nie piszą 
nawet komunizujący socjaliści. 

W dalszych swoich wywodach 
zbliża się p. Dmowski jeszcze bardziej 
nietylko do treści i tezy bolszewickiej, 
lecz nawet do tonu i stylu tak nam 
znanego z codziennego czytania prasy 
sowieckiej. 

I oto stał się cud: komiwojażer, który do- 
tychczas drwil sobie ż religi, a przede- 
wszystkiem był wrogiem Kościoła Rzymskie 

» , go, naraz uznał autorytet Ojca Świętego, 
` * popań Jego protest — sam żyd lub bezwy- 

znaniowiec — zaczął przemawiać w obro- 
nie prześladowanego chrześcijaństwa i wo- 
łać o pomstę na prześładowcach. Bo „su- 
mienie* jego, gdy faz zostało poruszone 
przez „piatiletkę* sowiecką, już nie zasypia. 

A teraz jeszcze jedno piękne zda- 
nie, wyjęte już nie z „Izwiestij'' które 
są pismem reprezentującym  „Narko- 
mindieł*, a więc pismem poważniej: 
szem, ale „Prawdy* której zadaniem 
jest podnosić na duchu pesymistycznie 
nastrojone masy komunistyczne: Pisze 
p. Dmowski. 

Z drugiej strony państwa europejskie m. 
ią nawewnątrz pewne kłopoty z komunista” 
nią i rządy ich rozumieją, że w razie wojny 
przeciw Sowietom mog*yby one stać się du- 
żemi kłopotami. 

Tylko w mniej poważnych wydaw- 
nictwach sowieckich można wyczytać, 
że masy pracujące „nie dozwolą“ woj- 
ny z Sowdepją. 

Później p. Dmowski ponownie o- 
skarża Świat chrześcijański, twierdząc, 
że teza bolszewicka, iż protest prze” 
ciw prześladowaniom religijnym w Ro- 
sji ma przyczyny ekonomiczne jest 
słuszną. Pisze mianowicie: 

Ten plan działania robi się bodaj bardzo 
popułarny wśród naszych współwyznawców 
katolickich w Niemczech. Dlatego to w sze 

regach centrum niemieckiego rozwija się dziś 
tak gorąca agitacja przeciw Sowietom - na 

tle ski przešladowania religijnego w Ro- 
sji. Katolicy niemieccy mieraz już dowiedli, 
że umieją się posługiwać hasłami religijne- 
mi dła bardzo praktycznych celów, 

Jednem słowem stoimy wobec cał- 
kowitej, stuprocentowej zgodności tez 
D. Dmowskiego a grubo * propagando- 
wych tez bolszewickich. Tezy te są: 
„Piatiletka* jest groźna dla Europy, 
prześladowania religijne to tylko ma- 
skarada dla apetytów  kapitalistycz” 
nych. Wreszcie, co głównie rozwija p. 
Dmowski w swoich artykułach instru. 
menterm w rękach kapitalistów zagra” 

a nicznych dla wojny z Sowietami ma 
być Po 

Ten teńror artykułów musi ściągać 
na Polskę podejrzenia, zwłaszcza że ar 
tykuły te pisze b. polski minister spraw 
zagranicznych. Czy artykuły te oddają 
choćby część prawdy? Nie! Bo w Pol- 
sce nikt, ale to nikt absolutnie o żad- 
nej wojnie z Bolszewją nie myśli. Czy 
artykuły te mogą robić korzystne dla 
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naszego państwa wrażenie? — W žad- 
nym wypadku. 

Bolszewicy ocenili ,całkowicie całą 
szkodliwość, całą antypolską, antypań- 
stwową robotę p. Dmowskiego i cie- 
szą się z tych artykułów nadzwyczaj- 
nie. Artykuły te są podawane na ła” 
mach prasy sowieckiej tłustym  roz- 
strzelonym drukiem, tytuły ich poda” 
wane są na pierwszych stronicach ga- 
zet przez trzy szpalty. Cała prasa so” 
wiecka jednym głosen wyje z radoś- 
ci, że nareszcie ma „namacalny  do- 
wód, że Polska chce napaść na Rosję 

Ciekawych odsyłamy do prasy so- 
wieckiej pomiędzy 10 a 13 kwietnia. 

W artykule wstępnym z dnia 11 
kwietnia „Izwiestja* piszą, ciesząc się 
niewymownie: 

Dwa artykuły Romana Dmowskiego ot- 
warcie wskazujące na przygotowywaną io- 

łami polskiemi awanturę na Wschodzie, SĄ 

WIELKIM WYPADKIEM DNIA. Autor tych 

rewgelacyj "fe może już być  skompromito- 
warty szablonowemi oskarżeniami rządowej 

prady. 
Roman Dmowski to wybitny, polityk... Ten 

fakt, że on uważał za! stogowne w danej 

chwili wystąpić z rewelacjami na temat pła- 

nów polskich kół wojskowiych, że wódz naj- 
bardziej katolickiej ze wszystkich  partyj 

polskich w chwik 'organizowanej „krucjaty” 
uvdažal za możliwe wystąpić przeciw anty- 

sowieckim  awanturom — POTWIERDZA 

TYLKO OCENĘ PRASY SOWIECKIEJ. 

Nie możemy mieć pretensji do re- 
daktora „Izwiestij“ že nie zna się na 
dogmatach katolickich. Nie może p. 
Dmowski być szefem najbardziej „ka- 
tolickiej z partyj* skoro ta partja głosi 
zasady potępione przez Papieża. Nato” 
miast prawdą, niestety, jest, że jest to 
partja, ciesząca się poparciem dużej 
części naszego katolickiego duchowień 
stwa. ы 

Dalej czytamy w bolszewickim or 
ganie: 

Co specjalniė nas przykuwa do wywo- 

dów Dmowskiego? Przedewszystkiem musi- 

my zaznaczyć, że Dmowski CAŁKOWICIE 

1 W CAŁEJ ROZCIĄGŁOŚCI potwierdza o- 
bawy prasy sowieckiej co do przygotowy- 

wania wojny 2 $. $. 5. R. Po tych wy- 

stąpieniach = Dmowskiego wątpliwem jest 

(wriad li), czy będą mogły gazety polskie 
twierdzić, ŻE PRZYGOTOWANIA WOJEN- 
NE POLSKI TO „PŁÓóD FANTAZJI BOL- 

SZEWIKÓW*, 
We wszystkich rewelacjach Dmowskiego 

nie znajdujemy nic nowego. jednakże znaj- 

dzie w nich dużo nowego ten, kto dotych- 
czas wierzył, lub udawał, że wierzył, pokojo- 
wym zapewnieniom rządu polskiego. Dziś, 

nie możemy już ignorować oświadczeń TAK 
AUTORYTATYWNEGO ŚWIADKA, jakim 
jest Dmowski. 

Artykuł w „Izwićstjach'* kończy się 
zapewnieniami, że o ile polityka pol 
ska rozświetlona przez rewelacje p. 
Dmowskiego jest wojenna i napastli- 
wa, o tyle polityka Sowietów wobec 
Polski jest z gruntu pokojowa. н 

Nie potrzebujemy tego w „Izwie- 
stjach“ czytać. Nawet i to czytaliśmy 
u p. Dmowskiego. Oto: 

   
Kierownicy polityki rosyjskiej,  jacykol-* 

wiek oni będą, jakikolwiek system rządów 
będą reprezentowali, będą musieli coraz le- 

4 piej rozumieć, że najązd na Polskę nie może 
należeć do celów tej polityki. 

Jak my patrjoci polscy mamy nar 
zwać kładne wystąpienia p. 
Dmowskiego? — Nie nazwę ich zdra- 
dą stanu. Oto np. Traktat Wersalski 
zabrania Niemcom fabrykować gazy 
trujące, a tu raz po raz jakiś pacytista” 
Niemiec się wyrywa i denuncjuje wła 
sne państwo, że tam i tam trujący gaz 
się wyrabia. Taki Niemiec spełnia nie- 
wątpliwie pożyteczną rolę, lecz w o- 

czach własnych rodaków zasługuje na 
nazwę „zdrajcy stanu*. Takiej zdrady 

stanu p. Dmowski nie popełnia, bo je- 

go 'artykuły, tak napisane, że wywoła” 

ły owe komentarze prasy sowieckiej, 
które przytoczyliśmy, nie są oparte na 
żadnych faktach, bo naprawdę w da” 
nej chwili ani Anglja, ani Francja, a 
tembardziej i po sto razy Polska o заФ 
nej antysowieckiej kampanji nie 

myšli. 
Więc jak to nazwać? —  Gadul 

stwem? Ziosliwą dziecinadą? 
Mniejsza o to. Pan Dmowski jest 

człowiekiem jednostronnie bojącym „się 
Niemców, a nie chcącym uznać i dwie 
dzieć tych niebezpieczeństw, które 
nam grożą ze strony bolszewizmu. Je” 
Śli będą—to kierownicy polityki rosyj 

skiej „jakikolwiek system rządu będa 
omi reprezentowali'* będą rozumieli, że 
muszą stosować wobec Polski politykę 
pokojową, to znaczy, żć nie docenią 
wszystkich niebezpieczeństw tkwią” 
cych 'w dynamiczno - wybuchowych 
właściwościach doktryny bolszewickie 
go państwa. jeśli zaś dlatego pisał 
swoje artykuły, że sądzi, iż w razie 
ataku Niemiec na Pomorze i Śląsk bol- 
szewicka Rosja okazać nam może por 
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uiszczone, ry: CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

Flasco wspólnego fronfu chłopskiego 
WARSZAWA. 15.VI. (Tel. wł. „Słowa”). Zapowiedziane zjednoczenie 

stronnictw chłopskich w Sejmie, które miało nastąpić na dzisiejszym 
wspólnem posiedzeniu klubów parlamentarnych Piasta, Wyzwolenia i Stron- 
nictwa Chłopskiego raz jeszcze okazało się szumną zapowiedzią, któraspo- 
zostanie na papierze. 

Odbyło się wprawdzie wspólne posiedzenie pod przewodnictwem pos. 
Róga z Wyzwolenia w dostojnei asyście posła Witosa. i posła Wrony 
(Str. Chłopskie), na którem przyjęto tylko ogólnikową rezolucję o wspól: 
nym froncie ludowym nic nie mówiąc ani o zjednoczeniu, ani nawet o 
wystawieniu wspólnej listy wyborczej, Przyczyną tego fiasca tendencyj uni- 
fikacyjnych stronnictw chłopskich są ciągle jeszcze na pierwszy plan wy- 
suwające się tarcia personalne pómiędzy chłopskimi przywódcami. 

    

Redazowanie projektu paktu morskiego 
Możliwości przesunięcia terminu ostatniego posiedzenia 

plenarnego konferencji 
LONDYN. 15.IV. Pat. Prawdopodobnie jutro komisje wyłonione przez 

konferencję morską ukończą opracowywanie projektu paktu, który przed- 
stawiony zostanie następnie rządom państw zainteresowanych. Nie wiado- 
mo, jak długo potrwa proces zapoznawania się rządów z tekstem projektu 
paktu. W kołach konferencji liczą się z możliwością przesunięcia z tego 
powodu terminu posiedzenia plenarnego konferencji projektowanego na 
dzień 22 kwietnia. 

lak ustosunkował Hoover do układu morskiego 
WASZYNGTON, 15. IV. Pat. Hoover powitał .w wygłoszonem  prze- 

mówieniu układ morski, jako posiadający wielkie znaczenie, obliczone na 
daleką metę. 

Prezydent zaznaczył, że konierencji udało się doprowadzić redukcję 
zbrojeń trzech mocarstw do stanu niższego około 25 proc. od tego, o 
jakim mówiono w Genewie, a o 12 mniej więcej procent niższego od sta- 
nu zbrojeń, przewidziaaego przez obecne programy morskie, co będzię 
osiągnięte w miarę wycofywania statków, będących obecnie w użytku. 

Jednakże najważniejszym ze wszystkiego jest fakt, że wzmiankowany 
układ położył kres ciągłemu powiększaniu zbrojeń morskich oraz zakoń: 
czył erę podejrzeń i nieufności, powstających na tle nieustannej rywalizacji 
w budowie okrętów 

Rozmowa Stimsona z lordem Alexandrem 

LONDYN, 15. IV. Pat. Agencja Reutera dowiaduje się, że Stimson i 
lord Alexander odbyli po południu konferencję, na której miała być oma- 
wiana sprawa klauzuli ochronnej projektu trójstronnego. Rozmowa zasad- 
niczo doprowadziła do porozumienia. 

  

Debata hudźstowa Izby franeuskiej 
PARYŻ. 15.4. (PAT). Po długiej i wyczerpującej debacie nad budżetem 

która spowodowała upadek pierwszego gabinetu Tardieu, preliminarz budże- 
towy wrócił obecnie do Izby z różnemi poprawkami, wprowadzonemi przez 
Senat. Izba zasiada dniem i nocą, śpiesząć się, aby skończyć sprawę budżetu 
przed przerwą świąteczną. 

„  _W kuluarach panuje wielkie ożywienie wobec przewidywanego postawie 
nia kwestji zaufania przez premjera w sprawie wyrównania stawek emerytal- 
nych. Senat okazał się w tej kwestji niezłomny i pozostawił Izbie ostateczne 
jej rozstrzygnięcie. Wobec tego, że rząd nie podziela zapatrywań w tej spra” 
wie najpoważniejszych odłamów Izby, może on w ostatecznem głosowaniu 
okazać się w mniejszości. Przeto poplecznicy rozmaitych kandydatów agitują 
zawzięcie na ich rzecz. W kuluarach Izby była wczoraj mowa o kombinacji 
Barthou - Chautemps która oddając w ręce ewentualnego premjera Barthou 
tekę ministerstwa spraw wewnętrznych, urzeczywistniałaby tak pożądaną dla 
równowagi w obecnym gabinecie koncentrację stronnictw centrowych i lewir 
cowych. 

Wątpliwe jest jednak — mówi „Action Francaise* — aby Izba zdecydo- 
wała się obecnie na obalenie gabinetu. Na środę wyznaczony jest wyjazd do 
Algieru członków Izby Deputowanych dla wzięcia udziału w uroczystościach 
połączonych ze stuletnim jubileuszem zdobycia tej kolonii. Byłoby im nie na 
rękę, aby wyjazd został opóźniony przez nowy kryzys gabinetowy. W poli- 
tyce parlamentarnej — zaznacza w zakończeniu „Aćtion Francaise' — los 
wypadków zależy od bardzo drobnych rzeczy. 

Uciążliwe prace Izby francuskiej 

PARYŻ. 15.1V. Pat. Omawiając projekt budżetu, lzba przyjęła po- 
prawkę kompromisową w sprawie rewizji emerytur cywilnych i wojsko- 
wych. Należy zaznaczyć, że sprawa ta była przedmiotem 'ożywionej dysku- 
sji pomiędzy lzbą Deputowanych a Senatem. 

Obecnie Izba Deputowanych 465 głosami przeciwko 120 przyjęła ca- 
łość projektu budżetu : 

Sprawa rewizji emerytur dla osób cywilnych 
PARYŻ, 15 IV. Pat. Wielką przeszkodą przy ostatecznem głosowaniu nad budże- 

tem była kwestja rewizji emerytur dla osób cywilnych i wojskowych. Izba domagała 
się, aby wysokość emerytur wzrastała automatycznie, ilekroć będą wzrastały odpo- 
wiednie pobory w służbie czynnej, natomiast senat wypowiadał się za podwyższeniem 
emerytur w stosunku do stopy przedwojennej. lzba na dzisiejszem rannem  posiedze- 
miu odrzuciła 260 głosami przeciwko 210 poprawkę deputowanego Bouyssou, domaga- 
jącą się natychmiastowej podwyżki. W czasie przerwy plenarnego posiedzenia zebrała 
się komisja finansowa lzby, którą przyjęła kompromisową poprawkę rządu, przyznając 
do czasu przeprowadzenia ogólnej rewizji emerytur 5 proc podwyżkę emerytur. Dy- 
skusją kontynuowana będzie w dniu jutrzejszym. 

Senat przyjął projekt budżetu w drugiem czytaniu 
PARYŻ, 15. IV. Pat. Senat przyjął 275 głosami przeciwko 17 w dru- 

giem czytaniu całość projektu budżetowego z wyjątkiem uchwały flzby De- 
putowanych w sprawie automatycznej podwyżki emerytur. 

Wypadek samochodowy premiera Tardieu 
Tardieu wyszedł bez szwanku 

PARYŻ, 14—IV, PAT, Po wczorajszem wieczornem posiedzeniu Izb d 
premjer Tardieu udawał się samochodem do domu, pe je e PA się z taksówką, przyczem oba samochod. ы 21 s” am y zostały usźkodzone. Tardieu powró- 

Sprawa Ullfza jeszcze nie skończona 
Prokurator wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach 
KATOWICE, 15 IV. Pat. Prokurator przy Sądzie Apelacyjnym zapowie- 

dział dziś wniesienie kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 b. m 
uwalniającego Ottona Ulitza od winy i kary. 

BEOTI TTK PMS SZCZERA WO TESE Z EWPEJK AT ZPZAT TOO ST ETOEZEC. 
moc, to p. Dmowski jest bardzo na” wet we własnym obozie'ma ludzi bę 
iwny. : dących mistrzami w tym zakresie jak 

Poznań dai literacką nagrodę p. Nawaczyński, lub Stroński. Ale po za” 
Dmowskiemu. Była to dziwne bo pro- chwytach „Izwiestij“ można ironicznie 
za p. Dmowskiego, nawet jako proza powiedzieć, że teraz oczekuje p. Dmo- 
publicystyczno - dziennikarska nie wskiego jeszcze jedna nagroda. Miano" 
przedstawia nic szczególnego, a na” wicie nagroda czerwonej Moskwy. Cat. 

  

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

— m. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

k. Smarzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rick”, 
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nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłmetr 60 К 1 о 410. 31 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne © 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
ntiejsca. Terminy druku mogą być przez Adininistrucję zmieniaae dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 26 groszy. 

A. Łaszuł. 

PINSK — Ksi 

SLONIM — Ksi 
STOLPCE — 

*ST. ŚWIĘCIANY — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk i 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. М 

Księgarnia » siska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

St. iego. 

D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
T-wa М > „Ruch 
Rynex 9. N. Tarasiejski. 

WAZA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
W. AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

(LET SAS 
| jednoszpaltowy na sronie Ż»ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

gr. Wnumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

Nowy artykul Stalina 
W początku ubiegłego tygodnia w 

prasie sowieckiej ukazał się drugi z rzę 

du artykuł Stalina, poświęcony sprawie 

kolektywizacji. Artykuł ujęty jest w„for 

mę odpowiedzi na pytania, które rze” 

komo przysłali „towarzysze kolektywi- 

ści** i na które Stalin wobec braku ich 

adresu odpowiada publicznie. Kto zna 

stosunki sowieckie i wie jak trudno do 

otoczonego murem ochrony G. P. U. 

Stalina dotrzeć w Kremlu lub Górkach, 

gdzie częsta przebywa, ten zrozumie, 

że żadnych zapytań „towarzyszy Ко- 

lektywistów'ł nie było a pytania są 

stabrykowane przez samego Stalina 

dla ułatwienia odpowiedzi i wyjaśnie- 

nia równoczesnej uchwąły C.K.W.K.P. 

o nowych ulgach dla kołchozów. 

W artykule, tym, który jest rozwi” 

nięciem tez poprzedniego artykułu p. t. 

„Zawrót głowy od sukcesów'** uderza 

powoływanie się na Lenina. Dawno te- 

go nie było. W obecnym reżimie so- 

wieckim publicyści sowieccy unikali 

powoływania się na dzieła Lenina, po- 

nieważ wszechwładny Stalin nie bar- 

dzo łaskawem okiem spoglądał na te 

cytaty, które miepotrzebnie przypomi- 

nały o zmarłym wodzu komunizmu, 

rzucając cień na sylwetkę nowego dyk 

tatora. Widocznie teraz było bardzo 

krucho, skoro sam Stalin uznał, że je- 

go autorytet jest zbyt mały i dla uza- 

sadnienia swojego» rozumowania za” 

czerpnął kilkanaście cytat z dzieł Leni 

na. Coprawda dzieła Lenina o tyle są 

wygodne, że wszyscy mogą tam zna- 

leźć co im potrzeba. Oto Trocki najza” 

jadlejszy opozycjonista cytuje Lenina 
dla uzasadnienia swego programu, 

„prawe“ i „lewe”* ukłony powołują się 
również "na dzieła: Lenina- i sam-Stalin 

znalazł w nich co mu było potrzeba. 

Ta elastyczność „ewangelji'* komuni- 

stycznej jest niezmiernie wygodna dła 

celów polityki bieżącej. 

Oprócz powoływania się na Lenina 

drugim faktem uderzającym w artyku- 
le Stalina jest przyznanie się, że zarów 

no jego pierwszy jak drugi artykuł by- 

ły aprobowane przez C.K. Zdawałoby 

się rzecz zupełnie naturalna o ile jednak 

przypominamy sobie ubiegłe miesiące, 

Stalin występował wszędzie indywi- 

dualnie i nie uważał za potrzebne pod- 

kreślania tej zgody C. K. To zasłania” 

nie się centralnym komitetem w chwili 

kiedy w dziedzinie kolektywizacji na- 
stąpiło całkowite załamanie się linji 

partyjnej oznacza porażkę osobistą 

Stalina. Inna rzecz, podobno artykuły 

Stalina broniące chłopa przed przymu 

sem kolektywizacyjnym zapewniły mu 

znaczną popularność w masach  wło” 

ściańskich ale zato jęga autorytet w 

sferach partyjnych podobno znacznie 

zmalał. Ponieważ o wszystkiem w osta 

tecznym wypadku będzie decydował 

ten, kto ma wpływ na aparat partyjny, 

Stalin pragnął odroczenia kongresu 

partyjnego na czas nieograniczony. 

Udało mu się to częściowo, ponieważ 

kongres, który zwykle odbywa się w 

maju, wyznaczony został na 15 lipca. 

Będzie on widownią dyskusji partyjnej 

i ataku zarówna prawej jak lewej opo- 
zycji na Stalina. Pogłoski o dymisji 
dyktatora sowieckiego aczkolwiek zde- 

mentowane ciągłe kursują w Moskwie. 

Oczywista dla sytuacji Stalina decydu- 

jące znaczenie będą miały rezultaty 

siewu wiosennego i związana z tem 
poprawa lub pogorszenie położenia 

gospodarczego kraju. 

Bolszewicy nie cofają się, a jeżeli 

się cofają, to to nazywa się, naprawia” 

niem błędów. Tak jest i teraz. Stalin 

w odpowiedziach swych tłomaczy, że 

ostatnie zarządzenia przywracające 

wolny handel, zakazujące  prześlado- 

wań religijnych a  przedewszystkiem 

przymusowej kolektywizacji są... na 

prawianiem błędów, ponieważ o ile 

można stosować środki przymusowe 
do kapitalistów, kułaków, mieszczan, 

o tyle nie można tego robić w stosunku 

do średniaków. Dlaczego? Dlatego, że 

średniaków jest większość na wsi i za- 

stosowanie przymusu tyłko popchnie 

masy w stronę agitacji kułaków, wro- 
giej władzy sowieckiej. 

Błędy, które przy kolektywizacji 
popełniono polegały przedewszystkiem 
na tem, że nie stosowano zasady dó- 

browolności przy tworzeniu kolekty“ 

ków. Chłop —pisze Stalin — wówczas 

pójdzie do kolektywu, jeżeli poglądo- 

wo przekona się iż to jest wyższa for- 

ma gospodarki, która mu zapewni lep- 

szą egzystencję. Nie przestrzegano rów 

nież różnorodności warunków ZSSR mi 

mo że Lenin jeszcze pisał iż błędem jest 

spisywanie według szablonu dekretów 

dla wszystkich miejscowości Rosji. Błę 

dy te obserwował centralny komitet i 

gdy stwierdził że przyjmują one kata 

strofalne rozmiary zdecydował się po ! 

wstrzymać towarzyszy, którym sukce- 

sy zamroczyły w głowach. 

Wszystkie partje rewolucyjne, — 

cytuje dalej Stalin słowa Lenina, — 

zginęły dlatego, że bały się mówić o 

swoich słabych stronach. Partja komu” 

nistyczna nie zginie ponieważ się nie 

boi swoich błędów i umie je przezwy” 

ciężać! > 

Artykuł kończy się wytknięciem 

zadań na najbliższą przyszłość. Мар 

ważniejszą więc rzeczą jest wiosenny 

siew a następnie ześrodkowanie uwagi 

wokół zagadnień gospodarczych ruchu 

kolektywistycznego. 

Prasa sowiecka pełna jest teraz 

wiadomości, iż artykuły Stalina wywo 

łały ogromny zwrot w ruchu kolektyw- 

nym, a mianowicie, gdy wytłomaczono 

chłopom ich sens, następuje masowy 

powrót do kolektywów tych chłopów, 

którzy początkowo skolektywizowani 

przymusowo uchylali się _ wszelkiemi 

sposobami od „raju kolektywnego”. Z 
wiadomości tych wynika, że Stalin to 
conajmniej czarodziej, wystarczyło mu 
bowiem napisać dwa artykuły i wszy- 
stkio się zmieniło. Tymczasem o wiele 
ciekawsze od. tych. wiadomości, któ- 
rych autentyczność jest mocno podej” 
rzana, są zarządzenia narkomziema w 
sprawie t. zw. „odcinka jndywidualne- 

go“. Zarządzenia te idą w kierunku, 
aby wobec zbliżającego się siewu i 
braku w kołchozach zarówno nasion, 
jak inwentarza a szczególnie koni nie 
krępować a ułatwiać gospodarkę indy- 
widualną. 

Perspektywy . wiosennego siewu 
przedstawiają się wręcz smutno i jeżeli 
rok bieżący nie przyniesie dobrych 
urodzajów, ostry kryzys gospodarczy i 
chaos polityczny Sowietów będzie nie: 
uniknionem następstwem „burzliwego“ 
ruchu kolektywistycznego. Sz:* 

RET OKWI STADA PORTTD TAS 

WARSZAWA, 15 IV. Pat. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej _ przyjął 
dzisiaj o godzinie 11:ej przedstawicie« 
li T-wa Sztukiżw Krakowie w oso- 
bach dziekanów p. Jarockiego i p. 
Pochwalskiego. Delesacja prosiła Pa- 
na Prezydenta o przyjęcie protektora- 
tu nad wystawą, która odbędzie się 
dnia 29 maja b. r. Pan Prezydent 
protektorat przyjął, O godzinie 11 m. 
30 Pan Prezydent przyjął na audjencji 
zarząd Stowarzyszenia _ Architektów 
Polskich w osobach inż. Okoniewskie 
go, inż. Straszewskiego i inż. Podo- 
skiego. 

Rudjencje u Pramjera Sławka 
WARSZAWA, 15.IV. Pat. Pan 

prezes Rady Ministrów Walery Sła- | 
wek przyjął w dniu dzisiejszym przed 
południem następujących ministrów: 
p. ministra spraw zagranicznych Za- 
leskiego, wyznań rel. i ośw. publicz- 
nego p. [Czerwińskiego, spraw we- 
wnętrznych p. Józewskiego, pracy i 
opieki spolecznej p. Prystora, kie- 
rownika Ministerstwa Skarbu p. Ma- 
tuszewskiego i robót publicznych p. | 
Matakiewicza, Nadto p. premjer przy. | 
iął posła polskiego w Pradze p. Grzy: — 
bowskiego. 3 3 

WARSZAWA, 15. IV. Pat. P. pre- 
zes Rady Ministrów Walery Sławek | 
przyjął dziś po południu byłego po- | 
sła Janusza Radziwiłła, a następnie— 
pos. Koca. 

WARSZAWA, *14—1V, + PAT. Według | 
tymczasowych obiiczeń „Głównego Urzędu: | Statystycznego bilans handlu zagranicznego | Polski łącznie z w' m. Gdańskiem w mar- | 
cu r. b. przedstawiał się następująco: 
Przywieziono w marcu 306.514 tonn towa- 
rów. Wartość przywozu wynosiła 194.963 
tys zł. Wywieziono 1.312,646 tona. War- 
tość wywozu wynosiła 221,106 tys. zł *Saj- 
do dodatnie bilansu handlowego w marcu | 
wyniosło zatem :6 143 tys, zł, W porów- | 
naniu do poprzedniego miesiąca przywóz 
zwiększył się w wadze o 25.102 tonny, 
w wartości—13.294 tys, zł, wywóz nato- 
miast zmniejszył się w wadze o 261.692 | 
rez tyg jące zaś w wartości—o 301 
ys. Zl. 3 
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SŁOWO 
  

ECHA KRAJOWE 
Qebracię orpanizzczjne Komitetn przyjęcia 
Pana Prozydanta Rzglej w Mołotecznie 

Dnia 11 kwietnia r. b. pod przewodni- 
ctwem pana starosty Tramecourta odbyło 
się zebranie organizacyjne powiatowego Ko- 
mitetu Obywatelskiego, przyjęcia Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej w Mołodecznie. Na 
zebranie przybyło 100 osób z terenu powia- 
tu reprezentujących wszystkie warstwy spo 
teczeństwa, wojska i organizacyj. 

r Pan starosta zagaił zebranie informując 
obecnych o celu, w jakim takowe zostało 
zwołane odczytując jednocześnie porządek 
dzienny zebrania: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum, 2) 
szczegółowe omówienie programu . pobytu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Jego 
przyjęcia ma terenie powiatu, 3) wybory 
Komitetu Wykonawczego, 4) wybory dwóch 
delegatów do Wilna, 5) wolne wnioski, ; 

Na przewodniczącego wybrano p. staro 
stę Tramecourta. 

Do prezydjum weszli: Starosta Trame- 
court, Puciato Jan — ziemianin, ks. Dabu- 
iewicz Czesław — proboszcz Rz.-Kat., ks. 
Woszczenko . Włodzimierz — proboszcz рга 

' wosławny, podpułkownik Hyla — dowódca 
10 baonu K. O. IP., major Dziubek — dowód 
ca 11/86 p.p. Chrząstowski Stanisław — No- 
tarjusz, Zadora, Paszkowski Józef — sędzia 
śledczy, Werner Władysław — adwokat, Ur- 
'bański Alfred — adwokat, Sowińska Julja — 

_ przewodnicząca Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet, Rzucidło Zbigniew — zawiadow 
ica stacji, Sarol Kazimierz — burmistrz, Żo- 
chowski Leon — wójt gminy, Kuczkowski 
Władysław — inspektor szkolny i jako sekre- 

" tarz Żukowski Zygmunt — urzędnik Staro- 
р stwa. 

Po wyborze prezydjum p. starosta za- 
znajomił zebranych z projektem już zrobio- 
nym, zaopatrując każdy punkt odpowiednie- 
mi komentarzami dodając do tego programu 
prośbę p. inspektora szkolnego w formie: 
otwarcia wystawy szkolnej powiątowej i zło 
żenia hołdu Panu Prezydentowi przez dziat- 
wę szkołną i nauczycielstwo powiatu Molo. 

__ deczańskiego. 
Po szeregu różnorodnych dysput przy- 

stąpiono do wyboru dwóch delegatów do 
Wilna do Komitetu Wojewódzkiego do któ- 
tego zostali wybrani p. starosta Tramecourt 
i p. Puciato Jan — ziemianin. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego p. 
starosta podziękował zebranym za  ficzne 

„ przybycie, przychylne i poważne potraktowa- 
mie tej sprawy oraz waniósł apel, by uroczy- 
stość przyjęcia Pana Prezydenta odpowiednio 
była odczuta przez wszystkich i by pracę 
wykonać wspólnym wysiłkiem społeczeństwa 
stwa — poczem posiedzenie zamknął. 

‚ — Odprawa komendantów | oddziału 
związkiu strzeleckiego w Mołodeczałe. Powia 
towa komenda Związku strzeleckiego w Mo- 
łodecznie urządza kwartalne odprawy komen 
dantów oddziałów, mając na celu ujedno- 
stajnienie prac w poszczególnych oddziałach 
wysłuchanie sprawozdań z dokonanych prac 
i wreszcie wytyczne na przyszłość. Od czasu 
'objęcia komendy powiatowej Z. S. t. j. od 2 
grudnia 1929 r. przez nowych jej kierowni- 
ków p. p. Feliksa Banela — inspektora ubez 

_ pieczeń wzajemnych i Józefa Gumińskiego— 
urzędnika Starostwa jest to już druga odpra- 
prawa. 

Po zagajeniu przez komendanta powia- 
-_ towego Banela i powitaniu przedstawicieli 

_ władz państwowych i komendy podokręgu, 
_ zabrał głos p. starosta Tramecourt, który w 

swem serdecznem przemówieniu podkreślił 
_' znaczenie przysposobienia wojskowego a w 
3 szczgólności strzelca na naszym terenie, ape- 

  

* 
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iując do wysitku i rozwoju tej tak ze wszech 
miar pożytecznej organizacji. Po przemówie- 
niu p. starosty przystąpiono do sprawozdań 
komendantów z działalności oddziałów za 
rok 1929. Z udzielonych informacyj komen- 
dantów wnioskować należy, że prace aczkol- 
wiek w tempie powolnem — stałe posuwają 
się naprzód i zauważyć się dało, iż poszcze- 
gólnych komendantów ogarnia zapał i zamiło 
wanie do pracy strzeleckiej. 

Następnie zabrał głos komendant powia 
towy Z. S. Banel, dając wytyczne prac na 
przyszłość apelując na zakonczenie do zbie- 
rania dobrowolnych składek na rzecz ufun- 
dowania sztandaru Strzelca i tem samem 
współudział w zbiórce ze społeczeństwem. 
Ostatni przemawiał zastępca komendanta po- 
wiatowego Gumiński, który w krótkich sło- 
wach żołnierskich powiedział o dyscyplinie 
strzeleckiej, sumiennem, szczerem i chętnem 
wykonywaniu rozkazów i zarządzeń władz 
przełożonych, kończąc swe przemówienie 
wysunieciem projektu wysłania telegram do 
Księdza biskupa Bandurskiego, wojewody 
siczkiewicza i komendanta głównego Z. S. 
generała Rożena. Projekt został jednomyślnie 
przyjęty. Na tem pierwszy dzień odprawy 
zakończono. 

W czasie przerwy obiadowej komendant 
Muzyczka przeprowadził in spekcję oddziału 
mołodeczańskiego. 

O godz. 21 sała Świetlicy znów Się za- 
pełniła by przysłuchać się koncertowi strze- 
leckiemu urządzonemu przez oddział Moło- 
deczański z racji zjazdu komendantów. Kilka 
pieśni chóralnych, deklamacje przeplatane 
odegraniem przez orkiestrę strunną oddziało 
wą utworów muzycznych, składały się na 
program koncertu strzeleckiego, po zakończe 
niu którego komendant Muzyczka udzielił 
pochwały w pierwszym rzędzie kompanijne- 
mu Gumińskiemu za owocną pracę kultural 
no-oświatową dającą chwilę radości i zado- 
wolenia, szefowi kompanji mołodeczańskiej 
Bożudze za umiejętne prowadzenie orkiestry 
strunnej i wreszcie całemu oddziałowi moło- 
deczańskiemu. 

Dnia 13.IV r. b. mimo złej pogody i de- 
szczu już od godziny 7-mej rano w kosza- 
rach 86 p.p. rozpoczęło się strzelanie z broni 
'małokalibrowej, w której prócz komendan- 
tów oddziałów, brali udział komendanci: Mu- 
zyczka, Banel, Gumiński i por. Kaliszek. Na- 
ogół wyniki strzelania wypadły dodatnio. Po 
strzelaniu nastąpiła wspólna  fotografja. O 
godz. 13 na 15 klm. od Mołodeczna zostały 
skoncentrowane płutony 1 kompanji: Moło- 
deczno, Lebiedziewo,  Wielkie-Sioło, gdzie 
kompanijny Gumiński przeprowadził ćwicze- 
nia kompanijne, komendanci zaś oddziałów 
przechodzili ćwiczenia praktyczne pod do- 
wództwem komendanta pow. P/w por. Ka- 
liszka. Sap, 

LIST DO REDAKCJI. 

W związku z notatką Nr. 86 „Słowa” z 
dn. 12.IV r. b. p. t. „Auta przed Nirwaną“ 
proszę o umieszczenie+w „Słowie* sprosto= 
wania następującego: 

„Nieprawdą jest, że wydałem zarządze- 
nie zabraniające postój prywatny, samocho- 
dów na ulicach m. Lidy. Zabroniłem jedynie 
postoju taksówek ma odcinku ulicy 3-go 
Maja długości około 100 metrów, między 
ul. Suwalską, a ulicą Majora Mackiewicza, 
ze względu na to, że ułica na tej przestrzeni 
jest wąska i panuje tam duży ruch, wresz- 
cie ze względu na wyznaczony obok postój 
dorożek. 

Postój dla samochodów prywatnych nie 
jest w Lidzie gdziekolwiek ograniczony, o 
ire nie stoją na przejazdach do bram". 

Starosta. 
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czyn pożaru nie zdołano ustalić. 

WRAŻENIA WIOSENE 7 WARSZAWY 
Po sześciomięsięccznem siedzeniu 

kamieniem w mieście prowincjonal- 
nem, chociażby tak mitem i kochanem. 
jak Wilno, niesłychanie ożywczo dzia 

„da przewietrzenie się i odetchnięcie 
wartkim nurtem życia stolicy, to też 
niesłychaną rozkosz sprawiło mi już 

_ samo zetknięcie moich stóp z asfaltem 
OE 
| Wiosna tegoroczna, nieobliczalna i 
kapryśna, jak współczesny mężczyzna, 
try mię niezbyt gošcinnie, jesien 
nym kapuśniaczkiem i mroźnym wia” 

_ trem, który nie przestawał dąć zarów- 
no przy słocie jak i w dnie słoneczne, 
przez cały czas mego pobytu. To też 
pomimo kalendarzowej wiosny piękne 
warszawianki paradują w swych wspa- 

ałych futrach, a co dziesiąta nie zdję- 
da jeszcze nawet botów lub śniegow- 
"ców. Tylko stragany żywych barw 
nych kwiatów na rogach ulic i wędrow 
ni sprzedawcy fijołków, konwalij i prze 

las z czek, markują wiosnę. Za to za 
szybami wystaw sklepowych, króluje 
bezwzględnie i bezapelacyjnie wiosna, 
rzodkiewki, sałata, szparagi, ogórki nę 

smakoszy, 'a barwne symionje wzo- 
 rzystych powiewnych tkanin, mienią” 
cych się kolorami tęczy, stanowiąc ist 
ne poematy, nieodparcie kuszą niewia- 

‚ sty zachęcając je do wydania ostatnie- 
go grosza, bez zastanowienia o dniu 

„jutrzejszym. Pracownie krawieckie ma: 
_ ja teraz swoje żniwa, są zawalone pra- 
' cą, uginając się pod nawałem pilnych 

obsta'unków, każda modnisia musi 
eć bezwarunkowo kilka toalet, 
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: Ą Uznana weałej Polsee za najlepszą 

NERBATAĄ 

2 GOPERNIKIEM 
Skład Główny 

WARSZAWA—BRACKA 23 

Warszawskie Towarzystwo Handlu Herbatą 
A, Długokęcki—W. Wrześniewski—Sp. Akc. 

Przedstawiciel St. ZATORSKI, Wilno, ul. Jak. Jasińskiego Nr 1. -ё 

Huragan nad Jugosławią 
= BIAŁOGRÓD, 15—IV. PAT. Według doniesień z Zagrzebia, huragan szalał 
okolicy miasta, wyrządzając wielkie szkody: W Jaworje gi Cibirze wicher zerwał da- 

w 

chy niemal ze wszystkich domów. Jeden wieśniak zginął, dwuch odniosło rany.j Hu- 
ragan był tak silny, że w jednej miejscowości porwał wieśniaka wraz z krową i niósł 

° й ponad ziemią na przestrzeni 30 metrów. 

Pożar w kinemafograiie na Sycyljl 
RZYM, 15 IV. Pat. W Licata na Sycylji wybuchł w, kinematografie pożar w chwi- 

li gdy sala była wypełniona publicznością, wśród której znajdowało się wiele dzieci. 
Ofiarą pożaru padło 15 osób zabitych i wiele rannych, wśród nich trzy ciężko. Przy- 

płaszcz wiosenny i kostjum, jeszcze 
przed świętami, „bo a nuż jeszcze się 
ciepło zrobi a ona nie będzie miała co 
włożyć. 

"Dla przybysza z prowincji, przy- 
zwyczajonego do nieśpieszenia się, 
ruch pieszy i kołowy i całe tempo ży” 
cia Warszawy, jest w pierwszej chwili 
oszałamiające. Na ulicach, w restaura- 
cjach, kawiarniach, kinach, teatrach, 
tłumy ożywionych wygadanych ludzi, 
autobusy, tramwaje przepchane, każdy 
ma jakieś interesy, każdy się śpieszy, 
w kinach, teatrach i teatrzykach spek- 
takle, rozpoczynają się punktualnie, i 
o dziwo publiczność przychodzi pun- 
ktualnie. 

Pomimo, że od premiery minęło już 
dwa tygodnie, największem uznaniem i 
powodzeniem u prasy, krytyki i pu- 
bliczności, cieszy się świetna sztuka 
Zofji Nałkowskiej „Dom kobiet'* zna- 
komicie wystawiona w Teatrze Pol 
skim. Szuka ta łączy głębokie walory 
literackie z doskonałem zrozumieniem 
i opanowaniem warunków scenicznych, 
mistrzowskie ujęcie psychologji 7 wy- 
stępujących kobiet, daje nam. żywe i 
plastyczne odzwierciadlenie całego ich 
życia i tak różnego i indywidualnego 
reagowania na miłość czterech poko” 
leń. „Dom kobiet* jest grany w Teatrze 
Polskim koncertowo, wystarczy wymie 
nić nazwiska takich artystek jak Bar 
szczewska,  Honorata Leszczyńska, 
Wanda Siemaszkowa, Przybyłko Po- 
tocka, Mila Kamińska, Słubicka i mło- 
dziutka pełna wdzięku i żywiołowego 
temperamentu, Łączyńska grająca 
przedstawicielkę najmłodszego pokole- 

Howe normy celne i podafkowe w Niemczech 
BERLIN. .15. 4. (PAT). Uchwalone przez Reichstag podwyżki podat- 

ków i ceł przedstawia się w sposób następujący (cyfry w nawiasach ozna- 
czają podwyżki, zawarte w projektach rządowych, w miljonach marek): poda 
tek od piwa — 150 (240), cła na benzynę — 65(65), podatek od tytoniu — 
30 (30), podatek od benzyny — 12 (12), cła na herbatę — 50 (50), podatek 
przemysłowy — 50(50), podwyżka podatku obrotowego — 110 (0), podatek 
od wielkich magazynów — 27(0). 

Kanclerz Bruegning u Hindenburga 
BERŁIN. 15.IV. Pat. Prezydent Hindenburg przyjął dziś na audjencji 

kanclerza dr. Brueninga, który złożył mu sprawozdanie z sytuacji poli- 
tycznej. 

BRUENING SPĘDZI URLOP W WESTFALJI. 

BERLIN. 34. 4. (PAT). Z kół parlamentarnych donoszą, iż kanclerz Bruening wy- 

jeżźdża na krótki urlop wypoczynkowy do Westialji. Pozostali ministrowie rządu Rządu 

Rzeszy oraz część członków rządu prusksiego sp ędzi ferje wielkanocne również poza 

Berlinem. 

Niemcy zadowoleni z uniewianienia Uliiza 
BERLIN, 15—IV. PAT. Prasa demokratyczną z wyjątkiem „Berliner Tageblatt" 

obsz rnie komentuje wyrok w procesie Ulitza, „Vossische ,Ztg." pisze: Nikt nie 

spodziewał się tak pomyślnego wyroku. Zbyt wiele kwestyj prestiżowych w chodziło 

w grę, aby można było być optymistą: Nie przypuszczaliśmy, aby zaaleźli się w Pol- 

sce sędziowie, którzyby stawiali prawo ponad politykę. „Vorwaerts“ ze sweį strony 

konstatuje, że sąd katowicki przez swój wyrok przysłużył się nietylko sprawiedli- 

wości, ale i idei porozumienia między narodami. „Garmania“ pisze, iž należy z Za- 

dowoleniem stwierdzić, że wyrok ten zrehabilitował sądownictwo polskie, które rze* 

komo miało poważnie ucierpieć po wyroku pierwszej instancji. Zdaniem dziennika 

sąd katowicki przyczynił się do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Prasa na- 

cjonalistyczna podaje wyrok i przemówienie Ulitza bez wszelkich komentarzy. 

TTK TE STI RRINA 

MĘTNE MOTYWY WYROKU w NEUSTRELITZ 
Rodzina zkrodniarzy Nogensów poniosła zasłużoną Karę 

BERLIN, 15. IV. PAT. Wczoraj wieczorem przewodniczący 

trybunału w procesie przeciwko Nogensom ogłosił wyrok, ska- 

zujący Augusta Nogensa za zbrodnię zamordowania małołetnie- 

go Edwarda na karę śmierci, brata jego Fritza Nogensa przy 

uwzględnieniu małoletności w chwili dokonania zbrodni na 7 

lat więzienia za pomoc w zabójstwie, matkę obydwu  oskarżo- 

nych Kaellerową za pomoc w zbrodni na 6 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Sąd nie umiał pozbyć się tendencyj co do roli &. p. 
Jakubowskiego 

BERLIN. 15. 4. (PAT). Z Neustrelitz donoszą: W motywach do wyroku, skazujące» 

go Nogensów, sąd w Neustrelitz przyjął za podstawę zeznanie pisemne oskarżonych, 

stwierdzające niewątpliwie ich winę w zamordowaniu małoletniego Ewalda. Co do roli 

Jakubowskiego sąd wważ.a za rzecz stwierdzoną, że był on tym, który dokonał czynu 

zbrodniczego: Jakubowski, czy też August Nogens. Jeden z obu — zdaniem sądu — mor 

dował podczas gdy drigi stał na czatach. 

Prasa demokratyczna podkreśla z maciskiem w komentarzach do wyroku, że į tym 

razem nie udało się sądowi w Neustrelitz wyjść z zaklętego koła dwuznaczników i przy” 

puszczeń co do roli Jakubowskiego. Trybunał również w ostatnim wyroku nie potrafił 

wskazać właściwego sprawcy i wycofał się na łinję, tak wyraźnie nakreśloną przez ta 

wnika Sponholza, iż wyrok w zasadzie musi być utrzymany dla ratowania prestiżu try- 

bunału. 
gool II) 

Czechosłowacja nie przystąpiła do konwencji celnej 
PRAGA. 15.IV. Pat. Według tutejszych nieoflcjalnych informacyj, Cze- 

chosłowacja ule przystąpiła do genewskiej konwencji w Sprawie przymie- 
rza celnego, której termin podpisania upływa dziś. Prasa donosi, że poseł 
czechosłowacki w Szwajcarji złożył w tej sprawie generalaemu sekretarzo- 
wi Ligi Narodów oświadczenie, iż, postanowienia konwencji nie odpowia- 
dają Czechosłowacji całkowicie w chiwili obecnej, jeśli zaś warunki poli- 

tyczno-handlowe pozwolą, nie jest wykluczone 'dodatkowe przystąpienie do 
konwencji. 

Polska podpisała konwencje celne z zastrzeżeniem 
GENEWA, 15 1V. Pat, Wczoraj nadeszła tu notyfikacja rządu polskiego о przy 

stąpieniu Polski do aktu opracowanego przez konferencję gospodarczą, t. zw. konfe- 
rencję rozejmu celnego. Rząd polski jednocześnie zastrzega się, że nie mógłby przed- 
łożyć do ratyfikacji zawartej konwencji handlowej, PZ inne państwa 
w czasie od zawarcia do wejścia w życie wspomnianej konwencji wprowadzi- 
ły w taryfach celnych zmiany niekorzystne dlą polskiego eksportu. Termin przystą- 
pienia do dwóch układów, opracowanych przez konferencią Baw, mija w dniu 
15 b. m. Dotychczas 16 państw podpisało konwencję handlową, zaś 20—protokół o 
dalszych pracach gospodarczych. 

Król Hiszpański podpisał dekret o amnesiji 
MADRYT. 15.IV. Pat. Gen. Berenguer oświadczył, iż król podpisał 

dekiet o amnestji politycznej, zakrojonej na szeroką skalę. 
 ORDOERCEDUT"RZZEREÓO 

- ok Sqdn w sprawie katastrofy bndowłanei w Warszawie 
WARSZAWA. 15. 4. (PAT). Warszawski Sąd Okręgowy wydał dziś przed wie- 

czorem wyrok w sprawie inżyniera Weissblatta i jnnych osksat onych o spowodowanie 

katastrofy nowowzniesionego domu przy ul. Starynkiewicza, przeznaczonego na pomiesz- 

czenie biur dyrekcji kanalizacji i wodociągów m. Warszawy. W katastrofie tej zginęło 

trzech robotników. у 
Sąd uznał niedbalstwa za udowodnionei skazał inż. Weissblatta oraz współoskar- 

żonego z nich inż. Lichtenbauma na 6 miesięcy więzienia za spowodowanie przez nieo- 

strożność śmierci trzech robotników. Połowę kary darowano skazanym na podstawie 

amnestji. Pozostałych oskarżonych architekta inż. Szyliera i budowniczego miejskiego inż. 

Kryńkowskiego oraz majstra Kosteckiego uniewinniono. Skazanym zmniejszono kaucję z 

25 tysięcy na 1000 zł. Powództwo cywilne pozostawiono bez rozpatrzenia. 

  

wa i piękne dekoracje przyczyniły się 
do pełnego sukcesu sztuki. 

Cała prasa warszawska, krytyka i 
literatura, entuzjastycznie przyjęła pier 
wszy utwór sceniczny znakomitej. lite- 
ratki, wróżąc jej świetną przyszłość w 
tym kierunku twórczości. Najlepszą 
miarą szerokiego zainteresowania sztu- 
ką Nałkowskiej jest fakt, że jest ona 
obleganą przez cudzoziemskich przed- 
stawicieli, którzy starają się o autory- 
zację, na tłomaczenie „Domu kobiet. 
ma obce języki. Pani Nałkowska pod- 
pisała już nawet umowę na tłomacze 
nie sztuki na język niemiecki i jest w 
fazie omawiania warunków na granie 
jej w Berlinie. Pomimo iż p. Z. Nałkow 
ska nie opuszcza mieszkania, cierpiąc 
na przewlekły bronchit, nie ma ona 
chwili wypoczynku, gdyż jest zmuszo- 
ną przyjmować gratulacje licznych 
wielbicieli jej talentu i prowadzić per- 
traktację ca do tłumaczeń, dotychczas 
zawarła umowę na tłomaczenie ną ję 
zyk duński i jugosłowiański oprócz niee 
mieckiego. Bez względu na niedyspo- 
zycję i zmęczenie, p. Zofja Nałkowska 
wita każdego gościa z wrodzoną sobie 
uprzejmością, wdziękiem i czarującym 
uśmiechem, ten pełen taktu ujmujący 
sposób bycia, zjednywa szczerą sym 
patję dla utalentowanej czarującej ko- 
biety, która nie dając się odurzyć od 
niesionym tryumfem, zupełnie szczerze 
ubolewa nad fiaskiem kolegi swega 
Iwaszkiewicza, którego pierwsza sztu: 
ka „Kochankowie z Werony zrobiła ge- 
neralną sromotną klapę. 

W Teatrze Małym, grają wciąż z 
niesłabnącem powodzeniem „Związek 

niedobrany Shaw'a*. Sztuka ta genjal 
nego Anglika, skrzy się od ironicznych 
paradoksów i ostrej satyry angielskie- 
go społeczeństwa. W Teatrze Małym 
znalazła ona znakomitych interpretato- 
rów, szczególniej w osobach p. Sam" 
borskiego, Stanisławskiego, pań Roma 
nówny i Modzelewskiej. Ta ostatnia 
ma reprezentować dodatni typ kobiety 
współczesnej, w osobie Polki, panny 
Szczepanowskiej, coprawda  przedsta- 
wia ona raczej jak sobie Shaw dzielną 
Polkę wyobraża, a nie taką jaką Polka 
jest w rzeczywistości. 

W Teatrze Narodowym grają nar 
przemian „Don Juana“ Ritnera į „Ma- 
gię' Chestertona. „Don Juan jest jed- 
ną z najsłabszych sztuk Rittnera, jest 
jakgdyby przestarzały i przewlekły, 
nie cieszy się też on zbyt wielkiem po” 
wodzeniem wśród publiczności. 

Pomimo ostrej krytyki „„Maman do 
wzięcia* Grzymały Siedleckiego, gra 
na w Teatrze Letnim cieszy się dzięki 
grze pani Cwiklińskiej i Węgrzyna, jak 
również swemu dowcipowi dużą frek- 
wencją. 

W Qui-Pro Quo, na rewji „Maj za 
pasem* trudno zdobyć miejsce, pomi- 
mo nieobecności Ordonki, Krukowskie 
go i Pogorzejskiej, każdy się śpieszy 
by usłyszeć nowe doskonałe polityczne 
kawały i oklaskiwać ulubieńca publicz 
ności Jarossiego, klnąc w duchu wy- 
górowane ceny, ciasnotę i niewygody 
lokalu. ! 

„Gwiazdy Warszawy“ w Morskiem 
Oku po trzech miesiącach błyszczącej 
egzystencji schodzą w pełni powodze” 
nia w tych dniach ze sceny. Gwiazdy 

nia. Zarówno gra artystek jak i wysta: przyjęła mię niezbyt gościnnie, jasien: Warszawy odznaczały się wspaniałą, 

  

GHANDI GDY MÓWI 
Gazety cudzoziemskie sę przęłado* 

wane wiadomościami o Ghandim i o 
Indjach. W powodzi tych wiadomości 
wypływają też fakty o wewnętrznej 
niezgodzie w ladjach. Tak np. w 
mieście Nasik w okręgu tBombaj do- 
szło do krwawych starć pomiędzy 
Brahminami a Parjasami. Policja an- 
glelska musiała „bronić  Parjasów 
przed atakami Brahminów. Wśród 
Parjasów prowadzona „jest przez 
agentów komunistycznych agitacja 
przeciw Ghandiemu. 

Wiadomości o enuncjacjach samego 
sprzeczne. Ghandiego są Niektóre 

  

głoszą, że Ghandi niezadługo zawe- 
zwie całe ш@е do walki zbrojnej 
przeciw Anglikom, zrywając ze swoją 
słodką doktryną o „niesprzeciwianiu 
się przemocy”. Inne znów podają roz- 
mowy Ghaudiego z przedstawiciela- 
mi prasy angielskiej, w których Ghan- 
di wypowiada poglądy raczej umiar: 
kowane i ugodowe. 

Sprzedaż soli ttwa ciągle. Pielg- 
rzymi obchodzą miasta i sprzedają 
tę sól, dobytą przez zwolenników 
Ghandiego wbrew monopolowi _„sol- 
nemu aagielskiemu. Władze angielskie 

  

Krwawy dzień żałoby w Indjach 
Zaburzenia w Kalkucie 

KALKUTA, 15, IV. Pat. W związku z obchodzonym dziś dniem ża- 

łoby, przyszło tu do poważnych starć, 19 osób które odniosły rany mu- 
siano umieścić w szpitalu. 

Tłum obrzucił kamieniami oddziały straży pożarnej, które gasiły po” 

żar jednego z wozów tramwajowych. 
raniony, 6 innych oflcerów europejczyków, odniosło również rany, 

ńich 2 poważne. 
Policja strzela do tłumu 

KALKUTA, 15. !V. Pat. Sytuacja jest obecnie opanowana. Tramwaje 
krążą normalnie. Jednakże dzień żałoby jest Ściśle zachowywany przez 
większość szkół hinduskich miasta. 

Jeden z policjantów, broniąc rannego kolegę, strzelił do grupy Hin- 
Dwie osoby odniosły rany. Aresztowa- dusów, którzy go zaatakowali. 

no 13 Hindusów. ( 

Aresztowanie sekretarza Ghandiego 

BOMBAJ. 15.IV. Pat. Aresztowany tu został 
Ghandiego. 

W. Charyfonowicz i S-ka 
Apteezny Dom Handlowy 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 7, telefon 971. 
Na święta zaopatrzony w wielki wybór perfum, 

artykułów gospodarczych i t: p. 

CENY TANIE. 

APARĄPYBAPAPADZB APA aa Н 

deklarują w niektórych miejscach, že 
ponieważ sól dobyta przez Ghandie- 
go jest tak zła, że się do jedzenia 
mie nadaje, więc jako taka monopo- 
lowi nie podlega i można ją sprze- 
dawać dowolnie. Z innej zaś strony 
dochodze depesze 6 aresztach za 
sprzedaż Soli. 

Jak się okazuje, Ghandi słucha 
stale swego „małego, cichego głosi: 
ku”, W ten sposób nazywa Ghandi 
to, cobyŚmy nazwali „głosem sumie 
nia". Ten „mały, cihcy głosik" Ghan* 
diego podpowiada mu wszelkie de- 
cyzje. Ghandi jest Buddystą, lecz Sz; 

  

     

   

  

   
   

   

  

     
   

nuje wszystkie religje induskie. Za- 
przecza, jakoby miał być wcieleniem 
Boga, czy prorokiem. Jest człowie- 
kiem, jak inni. Oświadcza, że książki, 
które największy wpływ na niego wy- 
warły są: „Nowy Testament", pote 
książka znanego angielskiego estet 
Ruskina „Ewangelja i piękno”, wresz- 
cie pisma Tołstoja. 

Podajemy fotcgraiję  Ghandiezo 
za jednem z pism francuskich. Twarz 
Ghandiego  sfotografowana jest tu 
podczas jednego przemówienia jego o 
„niesprzeciwianiu się przemocy”. (py) 

Jeden oficer brygady został ciężko 

wśród 

prywatny sekretarz 

kosmetyków, 

— А 

: 66 

Margoni 6 swcich „cudach 
RZYM, 15—IV. PAT. „Popolo d'Italia" zamieszcza dłuższy wywiąd z sen. Mar- 

coni. Znakomity uczony oświadczył, że rozwój telemechauiki otwiera nowe możliwo- 
ści. Telewizja znajduje się narazie w stadjum początkowem, aczkolwiek ostatnie do- 
świadczenia pozwalają przypuszczać, że w najbliższym czasie moźna będzie przesy- 
łać podobizny na wielkich przesirzeniach w sposób zupełnie prosty. Co do możliwo- 
ści porozumiewania się drogą radjową z innemi planetami naszego systemu sionecz- 
nego. Marconi odpowiedział wymijająco, 
możliwości. 

staranną, pomysłową i bogatą wysta* 
wą, przemiłą konferancierką Olszy i 
czarującej Lody Halamy, dowcipami 
Waltera, urodą i wdziękiem Karlińskiej 
a w ogólności, wielkiem bogactwem i 
urozmaiceniem programu. 

Poza tem stolica nasza jest obecnie 
pod znakiem dźwiękowego i mówione 
go filmu, który wypiera wszechwładnie 
film niemy. Podczas mego pobytu w, 
Warszawie odbyła się inauguracja pier 
wszego polskiego filmu dźwiękowego 
„Moralność pani Dulskiej", pierwsza 
ta próba nie nadzwyczaj dobrze się 
udała, gdyż słowa nie harmonizują z 

otwieraniem ust przez aktorów na ekra 
nie, jak mię informowano jest to powo- 
dem iż nagrywano film osobno, a po” 
tem dopiero dodając do tego słowa. 

Kolosalnem powodzeneim cieszą 
się świeżo dobudowane sale do kawiar 
ni Italji na Nowym Świecie, sale te wy 
budowane i umeblowane w stylu mai 
rytańskim, grające kolorami witraży i 
różnokolorowych stylowych latarni, 
przyozdobione złoceniem i malowidłami 
przedzielone misternie rzeźbionemi zło 
żenfi przegródkami, pełne niskich mebli 
i zacisznych kącików, są w każdej pe 
rze dnia aż do północy, miejscem ren 
des vous eleganckiego towarzystwa. 
Zdobycie wolnego stolika w tej kawiar 
ni jest równie trudne jak w Małej Zie 
miańskiej pomiędzy godziną 12 a w 
pół do trzeciej. 

Zdawałoby się, że przy takiem prze 
pełnieniu drogich rozrywkowych lokali, 
sytuacja finansowa mieszkańców stoli- 
cy, jest w kwitnącym stanie, a jednak 
zewsząd się słyszy utyskiwanie na cia- 
snotę gotówkową, nietylko się o tem 

   

śmiać się i nie brać wszystkiego zbyt 

mie wykluczając jednak kategorycznie takiej 

‚ЕДЕОБЕРИБЕИЕАЛЕОНТЕЫ. * * 

słyszy, ale można to nawet obserwo” 
wać u fryzjerów, gdzie nie trzeba go 
dzinami wyczekiwać, we wszystkich 
sklepach, gdzie uprzejmość kupców 
jest niebywała a czasami -dorównywa 
nawet uprzejmości kupców zagranicą. 
Z powodu braku gotówki podobno fut- 
'rzarze obniżyli ceny futer niemal do 
połowy aby bodaj trochę pieniędzy 
załapać, a i na szewców warszawskich 
przysza obecnie zła pasa, że nie będą 
już mogli w dalszym ciągu cen wyśru 
bowywać, ba, nawet już poniektór y 
ceny obniżył w obawie konkurencji fir ® 
my „Bata', która w dniu 3 kwietnia 
otworzyła podwoje, a sprzedaje buty * 
pantofelki najdrożej po trzydzieści pieć 
złotych. * 

Aby zachęcić publiczność „Bata“ 
ogłosła, że perwsze 10 par biędzie roz- 
dano za darmo, to też tłum biedoty, 
cierpliwie czekał w ogonku od północy 
na otwarcie skłepu, Jak bardzo miesz- 
kańcy Warszawy są obdzierani przez 
miejscowych szewców, świadczy iakt,ł, 
że w dwa dni po otwarciu sklepu nie 
można się było docisnąć do wystawy, 
a klienci chcący nabyć obuwie po do 
stępnych cenach, tłumnie czekali w 
ogonku na swoją kolej wpuszczenia do 
sklepu, uprzyjemniając sobie nudy wy 
czekiwania dowcipami na temat chci- 
wości szewców. 

Właśnie ten beztroski humor Wa” 
szawy, stanowi jej największy urok i 
dlatego każdy prawy wilnianinpowinien 
co pewien czas pojechać do Warszawy 
aby się pozbyć wrodzonego pesymiz- 
mu i nauczyć się pogodniej patrzyć i 

tragicznie. Z. Kalicińska. 
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Majer Gogpodarczy Zjem Wochodnić 
ZJAZD SPÓŁDZIELCZY W WILNIE 

Dnia 11 b. m. odbyło się w Wilnie 
V okręgowe zebranie związku rewizyj- 
nego spółdzielni rolniczych. Na zebra- 
nie przybyło około 150 delegatów ze 
spółdzielni mleczarskich, kas Stefczyka 
'spółdz. rolniczorhandlowych i innych 
(rolniczych) należących do okręgu Wi- 
łeńskiego tegoż związku. W, zebraniu 

| również wzięli udział: proi. Stanisław 
Wojciechowski b. prezydent  Rzplitej 
rzedstawiciel urzędu wojewódzkiego, 

I aa Banku Rolnego, okręgo- 
wego urzędu ziemskiego wojew. Towa 
rzystw Organizacyj i Kółek Rolniczych 
z trzech województw, przedstawiciele 
miejscowych centrali spółdzielczych. 
Przewodniczył zebraniu z urzędu pre- 
zes Rady Okręgowej p. Władysław 
Malski, przyry po powitaniu delegatów 
i gości udzielił głosu proi. Wojciechow 
skiemu dla wygłoszenia referatu p. t. 
„Zadanie wychowawcze spółdzielni rol 
niczych“. Prelegent w žywem, ilustro 
wanem przykładami przemówieniu zo- 
brazował szybką ewolucję, jaką prze- 
szło rolnictwo w ciągu ostatnich kilku 
dziesięciu lat, scharakteryzował system 
nowoczesnej produkcji i międzynarodo” 
'wej wymiany, wreszcie, wyjaśniając 
przyczyny obecnego kryzysu rolnicze” 

R” wskazał na spółdzielczość, jako je” 

dyny środek do podniesienia rolnictwa 
i wydobycia wiejskiego ludu z bezna” 
dziejnej ciemnoty i nędzy. Stwierdził 
jednak, że spółdzielczość nie może być 
traktowana jedynie jako sposób do 
osiągnięcia dobrobytu materjalnego, 
ma ona bowiem wielkie zadanie spo” 
łeczne: podnieść stronę moralną czło” 
wieka, wnosząc w stosunki gospodar” 
cze, na miejscu dotychczasowej walki, 
czynnik współdziałania, opartego na 
sprawiedliwości i braterstwie. 

Referat został wysłuchany z wiel- 
kiem zainteresowaniem i przyjęty entu 
zjastycznie. 

W dalszym ciągu obrad, kierownik 
okręgu wileńskiego związku rewizyj- 
nego spółdzielni rolniczych, p. Antoni 
Kokociński, złożył sprawozdanie, w 
którem przedstawił stan obecny spół 
dzielni związkowych, oraz warunki i 
rezultaty pracy związku w roku ubieg 
łym. Naogół ze sprawozdania wynika, 
że rok ubiegły zaznaczył się pod każ- 
dym względem stabilizacją stosunków 
i umocnieniem zdobytych rezultatów w 
spółdzielniach. 

Rozwój spółdzielni rolniczych na 
terenie okręgu wileńskiego związku re 
wizyjnego spółdzielni rolniczych przed 
stawia poniższa tabela. 

Stan spółdzielał na dz. 1 stycznia 1930 r. 

  

  

  

K. Spółdz. Spółdz.  Spółdz. 
Województwo Stefczyka kiecz. OE Ehaić na. Razem 

Wileńskie 95 38 10 4 147 
Nowogródzkie 101 63 6 3 179 
Białostockie (dwa po- 

'wlaty) 31 6 2 — 39 
| Razem 233 107 18 1 365 

Przyrost proc. spółdz. 10,8 proc. 1 proc. — — 7 proc 
Członków w tysiącach 108 15 4 0.5 121,5 
Fundusze własne w ty- 

, siącach złotych 4.323 369 316 52 5060 
Przyrost proc. fundu: . 

szów własnych 38 proc. 84 proc. 18 proc. 157 proc. 41 proc. 
  

Ważniejsze wiadomości z działalno 
ści gospodarczej przedstawiają się na” 
stępująco: 
ma wkładów oszczędności w Ka 

sach Stefczyka wzrosła w porównaniu 
do roku ubiegłego o 112 proc. osiąga” 
jąc 1.200 tysięcy zł.; 

suma pożyczek w obrocie w Kar 
sach wynosi 15.571 tys. zł., w stosun- 
ku do roku ubiegłego więcej o 33 proc.; 

spółdzielnie mleczarskie przerobiły 
mleka blisko 13 miljonów ltr. czyli prze 
róbka w porównaniu z rokiem ubiegł. 
zwiększyła się w woj. wileńskiem o 93 

|  proc., w nowogródzkiem o 37 proc., 
za nabiał wypłacono dostawcom 2.644 
tys. zł.; 

w spółdzielniach  rolniczorhandło- 
wych obroty wzrosły o 67 proc., kosz 
ty handlowe zmniejszyły się z 4,8 proc. 
do 4,1 proc. obrotu, przypuszczalny 
wypadkowy zysk wyniesie około 135 
tys. zł. 

Wysiłki związku w robu ubiegłym 
były skierowane głównie ku przygoto- 
waniu sił miejscowych do prowadzenia 
spółdzielni. Urządzono w tym celu sze- 
reg kursów i konferencyj, których re 
zultaty okazały się bardzo dobre: osiąg 
nięto bowiem, że ogromna większość 

_ spółdzielni została już usamodzielniona 
i nie potrzebuje ciągłej bezpośredniej 
pomocy związku w prowadzeniu. Dzię 
ki kursom, urządzanym przez związek, 
dziś dużo spółdzielni posiada po parę, 
a nawet kilka osób obeznanych z tech” 
miką prowadzenia, gdy do niedawna 
iustratorowie związku zmuszeni byli 
pędczas dojazdów do spółdzielni, czę- 
stokroć wykonywać funkcje zarządów. 

„ Pozwoliło to, pomimo redukcji persone 
lu związku, zwiększyć  wydajńość 

pracy. . 
- Bo sprawozdaniu ogólnem zebranie 

plenqrne zostało podzielone na działy, 
orępowiadające rodzajom spółdzielni, a 

„mianowicie: dział kas Stefczyka, dział 
spółdzielni mleczarskich dział spółdziel 
ni różnych (handlowe i przetwórcze), 
które obradowały każdy  zosobna. 

© Przedmiotem obrad było zapoznanie 
się z obecnym stanem i niedomagania 

b mi spółdzielni oraz wysunięcie wska” 

| 

у 

zań dla postępowania w przyszłości. 
o przeprowadzeniu dyskusji zebrania 
lziałowe uchwaliły szereg rezolucyj i 
wniosków. 

Na następnej sesji plenum zebrania 
został naszkicowany przez kierownika 
okręgu związku p. A. Kokocińskiego 
plan pracy na rok 1930. 

{ Z uchwalonych wniosków oraz usta 
łonego planu pracy związku wynika, 

‚ że w roku bieżącym spółdzielnie oraz 
ich centrala patronacka wysuwają na= 

| stępHjące projekty i zamierzenia. 
|. Przysposobienie ideowe i prakty 

cznf pionierów i pracowników w ru- 
chu spółdzielczym, przez urządzenie 

- kursów spółdzielczych dla  instrukto- 
rów rolnych, nauczycieli szkół pow- 
szechnych, pracowników, członków za 
rządów i rad nadzorczych spółdzielni; 
wreszcie uświadamianie członków spół 
dzielni za pomocą zebrań, obchodów i 

_ bibljotek spółdzielczych. 
II. Dążenie do oparcia działalności 

spółdzielni na funduszach miejscowych 
a więc do pozyskania odpowiednich 
funduszów udziałowych, ponadto w 
kasach Stefczyka — wkładów oszczęd 

- ności. u, 
„III. Wzmocnienie organizacyjne spół 
dzielni . е 

  

   
    
           

a) niedopuszczanie do powstawa- 
nia spółdzielni słabych, a zatem stawia 

nie *założycielom ostrzejszych  warun- 
ków uruchomienia. spółdzielni; 

b) usunięcie ze spółdzielni człon” 
ków źle wywiązujących się ze swych 
obowiązków; 

c) rozgraniczenie terenu działalno- 
ści pomiędzy kasami Stefczyka, zagę- 
szczenie sieci Kas przy jednoczesnem 
rozdrabnianiu ich; 

d) komasację drobnych spółdzielni 
mleczarskich sąsiadujących z sobą; 

e) koordynowanie działalności spół 
dzielni różnych rodzai w ścisłej współ- 
pracy ze sobą i wzajemnem popieraniu 
się. 

IV. Zwiększenie wydajności gospo” 
darczej w spółdzielni przez: 

a) ograniczenie kredytów w kasach 
Stefczyka do celów wyłącznie produk- 
tywnych i dających szybkie rezultaty 
dla gospodarstw członków; 

b) podniesienie jakości produktów 
nabiałowych drogą centralizacji przero 
bu mleka, mechanizacji mleczarni, 
kształcenie i premjowanie kierowników 
mleczarni; 

c) zajęcie się organizacją zbiornic 
laj; 

d) utrzymanie na niskim poziomie 
kosztów handlowych i kosztów pro” 
dukcji przez zastosowanie w miarę 
możności zasady bezpłatnego pełnienia 
obowiązków przez władze spółdzielni, 
zwiększenie obrotów lub przeróbki,oraz 
oszczędność w wydatkach rzeczowych. 

Podany wyżej plan pracy Oraz 
wnioski zostały zatwierdzone przez ple 
num zebrania poczem dokonano wybo- 
rów uzupełniających do Rady Okręgo- 
wej, której skład na rok 1930 jest na- 
stępujący: 

„1. Edward Bokun z kasy w Nowo* 
gródku, 2. Stanisław Mesojed z kasy 
w Ignalinie, 3. Józef Bartkiewicz z ka- 
sy w Kuszelewie, 4. Lucjan Wilanto- 
wicz z kasy w Szczuczynie Lidzkim, 5. 
Władysław Malski ze spółdz. miecz. 
w Bieniakoniach, 6. Alired Suszyński 
ze spółdz. mlecz. w Kozłowsku, 7) Sta 
misław Osiecimski ze spółdz. miecz. w 
Niestaniszkach, 8. Szymon Brodowicz 
że spółdz. mlecz. w Zdzigciole, 9. Wa- 
cław Żurawski ze spółdz. roln.-handi. 
w Dokszycach, 10. Marjan Gosk ze 
spółdz. roln.-handi. w Brasławiu, 11. 
Tadeusz Musiałowicz ze spółdz. roln.- 
handl. w Wołkowysku, 12 Czesław Dę 
bicki ze spółdz. Iniarskiej w Horodż- 
kach. 

Na tem porządek obrad V okręgo- 
we zebrania zwązku został wyczerpa” 
ny. W dniu następnym zjazdu delega- 
ci uczestniczyli w walnych zgromadze 
niach centralnej kasy spółek rolniczych 
i związku mleczarskiego oddziałów w 
Wilnie. 

|NAZIONA| 
o gwarantow. broci anej dol 

i Planety, oraz różne inne narzę: i 
dzia ogrodnicze B 

i Poleca E 
Zygmunt NAGRODZKI £ 

į Wilno, Zawalna Nr. 11-a 
5Proszę żądać cenników 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Prol. Birżyszko przyjechał do Wilna 
Ną odcinku granicznym koło stacji Za- 

wiasy zgłosił się do naszych placówek 
przybyły z Kowna profesor tamtejszego 
uniwersytetu p. Birżyszko, który powołu- 
jąc się na udzielone przez nasze władze 
zezwolenie prosił o umożliwienie mu odje- 
chania do Wilna. : 

Prof. Birżyszce towarzyły dwie córki i 
kuzyn Zakiewicz. Ten ostatni dopiero po 

godzinie został przepuszczony na nasze 
terytorjum, ponieważ zaszła potrzeba załat- 
wienia; potrzebnych formalności. Gość z 
Kowna przybył do Wilna w charakterze 
prywatnym na okres świąt i zabawi w na- 
szem mieście około 2 tygodni. 

Prof. Birżyszko zamieszkał u krewnych 
przy ulicy Antokolskiej 103. (c) 

Takazano medykamenty zoalezióne w mieszkania aptekarza 
Delegaci sp. ecjalnej komisji ministerstwa 

skarbu przeprowadziła niespodziewaną rewi 
zję w mieszkaniu Klemenssa Monkielewicza 
przy ulicy Zakretowej 7 i ujawnili ukryte 
w walizach medykamenty które zasadniczo 
nie są dozwolone na terenie Polski, a które 
zostały sprowadzone potajemnie drogą nie 
legalną. 

Najciekawszem jest w jaki sposób natfa- 
fiono na ślad że Monkielewicz przechowuje 
u siebie zakazane lekarstwa. 

Otóż podczas rewizij agend poszczegól. 
nych urzędników celnych przeprowadzanych 
z racji znanych nadużyć celnych w których 
jak wiadomo są zamieszani i niektórzy u- 
rzędnicy, natrafiono na dokument, w którym 
pewna osoba powiadomiła, że Monkielewicz 
jest w posiadaniu zakazanych medykamen= 
tów. Pismo to wpłynęło do jednego z urzęd 
ników jeszcze w kwietniu -roku ubiegłego 

CWE ROETENKA PROW ARO FET LAREGYOJ OWY DRIE GEJ CR 

ŚRODA | : 
16 Dziś | W. słońca o g. 4 m. 39 

Bededy kta | z. słońca o g. 6 m. 35 
jutro 

W. Czw.   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie 
z dniń 15 — IV. 1930 r. 

) 756 

Temperatura Gredzia. | + mec 

Ciśnienie 
średnie w mm 

Temperatura najwyższa: 4 179C. 
Temperatura najnitsza; Ą- 79C. 
Opad w milimetrach: — 

   

) Poałudniowy-wschodni 

Tendencja baremetryczna: w Zrost. 
Uwagi: pogodnie. 
TT Sprostowanie. We wspomnieniu po- 
śmiertnem o śp. Stanisławie Horwacie zaszła 
pomyłka — „Gubernij Zachodnich” było dzie. 
więć, a nie dziesięć mianowicie: Wilno, Ko- 
wno Grodno, Mińsk, Witebsk, Mohylew, Ki 
jów, Wołyń, Podole. = 

NABOŽENSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw wielkotygo- 

ch. 
w kościele św „Raiala. W Wielki Czwar 

tek nabożeństwo odprawione będzie o godz. 
10 rano. W Wielki piątek nabożeństwo 0 g.. 
9 rano, W Wielką Sobotę o godz. 8 rano. 

'Rezurekcja odprawiona będzie o godz. 6 
rano w niedziełę. 

(y) ui Ks way У. 
Gdańsku. na Mo Spr. Wewnetrznych 
nadestało do urzędu wojewódzkiego w zwią- 
zku ze zdarzającemi się wypadkami przekra- 
czania granicy polsko gdańskiej bez dokus 
mentów stwierdzających polską  przynależ- 
ność państwową, okólnik wyjaśniający jakie 
dowody upoważniają do przekraczania tej 
granicy. Są to: dowody osobiste, przewidzia 
ne rozporządzeniem ministerstwa spraw we- 
wnętrznych o dowodach osobistych, jednak- 
że tylko w tym wypadku kiedy zaopatrzone 
są na stronie 3ciej w odpowiednie zaświad- 
czenia powiatowej władzy administracji ogól 
nej, dowody osobiste, stwierdzające obywa 
telstwo polskie, które były wystawione 
przez władzę administracji ogólnej, legityma 
cje służbowe urzędników państwowych i o- 
sób wojskowych, paszporty zagraniczne. W 
stosunku do obywateli polskich żadne jnne 
dowody przez władze gdańskie nie są те- 
spektowane. W szczególności nie upoważnia 
ja do przekroczenia granicy polsko gdań- 
skiej dowody wystawione przez gminy o ile 
nie zawierają wskazanego wyżej zaświadcze 
nia obywatelstwa polskiego władz admini- 
stracji ogólnej. Osoby, które przybywają na 
teren w.m. Gdańska bez wskazanych wyżej 
dowodów osobistych są narażeni na wydale 
nie z tego obszaru przez władze gdanskie, 
które stosują odpowiednie postanowienie u- 
mowy polsko - gdańskiej z całą šcislošcią i“ 
bez żadnych wyjątków. 

WOJSKOWA. 
— Ulgi w służbie wojskowej. Urząd Wo 

jewódzki otrzymał obszerny okólnik Min. 
Spr. Wewn. w sprawie ulg wojskowych, któ 
re mogą być stosowane przy poborze roczni 
ka 1909. 

kólnik zawiera postanowienie w spra. 
wie udzielania odroczeń studentom i ucz- 
niom, jedynym żywicielom oraz poborowym 
którzy w okresie poboru odziedziczyły po 
zmarłych rodzicach gospodarstwa rolre lub 
inne wa:.sztaty piracy. 

(a) Ku przestrodze rederwistow powo 
ływanych na ćwiczenia. Władze bezpieczeń- 
stwa ujawniły, że niektórzy rezerwiści którzy 
w roku ubiegłym mieli być powołani na ćwi 
czenia przedkładają zaświadczenia pewnego 
lekarza, który stwierdzał, że rezerwista w о- 
kresie letnim ciężko chorował i nie był w sta 
nie zgłosić się do wojska. 

Poczęto te świadectwa badać i okazało 
się że wystawił je człowiek który, niemiał 
prawa praktyki lekarskiej, a jedynie uzurpu- 
jący sobie tytuł lekarza. On to wystawiał 
potrzebne świadectwa- lekarskie zaopatrując 
je w pieczęcie za co pobierał wysokie wy- 
nagrodzenie. że był znanym dowodzi cho» 
ciażby fakt, że mieszkając pod Wiłnem w 
stronę . NWiłejki mia! „praktykę“ wšrėd 
mieszkańców śródmieścia i na najodleglej 
szych peryferjach. 

3 SADOWA 
— (y) Zmiany w sądownictwie. Ostatni numer „Monitora” przynosi rozporządzenie 0 

przemesieniu w stan spoczynku prezesa sądu 
Apelacyjnego w Wilnie p. L. Bochwica oraz 
przeniesieniu na emeryturę sędzigo Sądu O- 
kręgowego w Wilnie p. M. Hryniewieckiego. 

Jak wiadomo na miejsce p. Bochwica mia 
nowany został dotychczasowy prezes Sądu 
Okręgowego p. „Bzowski, a opuszczone 
przez niego stanowisko ma podobno objąć 
prezes sądu ok:-. w Nowogródku p. Wy- 
szyński. 

SZKOŁNA. 
— (y) Upłaństwowione gimnazja. Mini- 

sterstwo WR i OP powiadomiło Kuratorjum 
że z dniem 18 marca rb . upaństwowione 
zostaty mastępujące średnie zakłady  naukce 
we: gimn. koedukacyjne Towarzystwa Szko 
ły Średniej w Stołpcach i gimn. koedukacyj- 
ne Polskie jm. Tomasza Żana T-wa szkoły 
polskiej w Mołodecznie. 

, W związku z tem z dn. 1 kwietnia zosta 
nie asygnowanie zwrotu opłat szkolnych 
pracownikom państwowym, których dzieci 
uczą się w wymieaionvch szkołach. 

  
    

  

lecz dziwnym zbiegiem okoliczności nie 0- 
trzymało odpowiedniego skierowania i tak 
przeleżało jak to się mówi „pod suknem* o- 
krągły rok. 
Wlaczego tak się stało, zajęły się tem odpowie 
dnie władze które stwierdzą czy zaszedł 
tu wypadek umyślnego ukrywania winnych, 
czy też tylko niedopatrzenie. W każdym ra- 
zie sprawa ta jest obecnie tematem szero- 
kich rozmów. 

Z listu który nadszedł w tej sprawie mo 
žna było wywnioskować że medykamentów 
tych Monkielewicz posiadał większą ilość i 
zbywał je w aptece przy ulicy W. Pohulan 
ka 25, którą dzierżawił od niejakiej Chomi- 
czewskiej i tę skłoniło komisję do dokona- 
nia u jego rewizji mimo rocznej zwłoki w 
sprawie która wymagała natychmiastowego 
załatwienia. Że decyzja ta była słuszna do- 
wodzi wynik rewizji w postaci ujawnienia 
przemytu. (c) 

  

NIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Działalność W; | 
nej Magistratu m. Wilna. W miesiącu marcu 
wydział sprawował opiekę 
wartą, zaspakajając ze środków publicznych 
najrozmaitsze potrzeby niezbędne os ób 
bogich, zamieszkałych na terenie naszego 
miasta. 

Do dyspozycji swej wydział miał 
ków 4, schronisk 36, burs 8, domów Opieki 
dla Starców 6 i domów dla nieuleczalnie cho 
rych 2, w których to zakładach przebywało 
w miesiącu marcu ogółem 2071 osób. 

Poza tem na usługach swoich miai także 
4 schroniska dzienne. 

Na powyższy celi ogółem wydano tytułem 
subsydjum zł. 82.763 gr. 22. 

Biednych miasta 
koszt miasta w iłości osób 535, i na pol 
cie należności za kuracje wydano 57,163 zł. 
57 gr. 

Wydział Opieki Społecznej w miesiącu 
marcu zatrudnił ogółem 1.117 osób, skiero 
wanych przez Państwowy Urząd Pośredni 
atwa Pracy. 

Poza tem tytułem doraźnej 
pod różnemi postaciami wydano zł. 16.23: 

r. 07. 
Przyjętych podań zostało 3.473 w tem 393 

podania zostały uchylone po stwierdzeniu, że 
osoby, które złożyły je nie zasługiwały na 
pomoc ze strony Opieki Społecznej. 

Świadectw niezamożności wydano 111.; 
Świadectw ubóstwa — 100. 

miesiącu marcu zostało  wyda- 
nych dla bezrobotnych i biednych 13.423 
porcyj obiadów i dlą ;ch dzieci 6.829 porcyj 

+ r k 

Poza tem 41 osób zmarłych pochowane 
na koszt Magistratu. 

51 osoba korzystała z bezpłatnej pomocy 
tekarskiej. 
„50ciu osobom, udającym się do swego 

miejsca stałego zamieszkania, wypłacono 
599 zł. 05 gr. tytułem nadrożnego. 

iRazem wydatkowano gotówką na cele 
powyższe 158.764 zł. 91 gr. nie licząc kosz 
tów włożonych na pokrycie obiadów, mleka 
i kosztów  administracyjnych. 

— (y) Budżety Kas Chorych zatwierdzo 
ne, Władze centralne zatwierdziły ostatnio 
budżety Okręgowego Zw. Kas Chorych w 
Wilnie oraz Wileńskiej Kasy Chorych. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. We środę dnia 16 bm. o g. 

13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbę- 
dzie się promocja p. Stanisława Białka na do 
ktora wszechnauk lekarskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (k) Zebranią organizacyJ katolickich. 

Zebranie Konferencji Pań Miłosierdzia 7-ej 
parafji po Bernardyńskiej odbędzie się 17 
kwietnia w sali ligi Parafjalnej. * 

KOMUNIKATY. 

— Konsulat Łotewski w Wilnie będzie nie 
czynny: w czwartek 17 kwietnia, piątek 18 
kwietnia, niedzielę 20, poniedziałek 21 i wto 
rek 22 kwietnia. i 

— (k) Kursa dla Zarządów SMP po- 
wiatu grodzieńskiego. Dnia 25 i 26 kwietnia 
odbędzie się w Krynkach kurs dla zarządów 
SMP Krynki, Porzecze i Ignatowicze. Na 
kurs winny przybyć zarządy SMP męskiej 
i żeńskiej, prezes(ka) sekretarz(ka)  skar- 
bnik(ka) 

RÓŻNE 
— Hojia Omara. Przechodzący w stan 

spoczynku Pręyes Sądu Apelacyjnego p. Lu- 
cjan Bochwic złożył na ręce JM Rektora U- 
niwersytetu Stefana Batorego 1.400 zł., ze- 
branych przez współpracowników Sądu dla 
uczczenia zasług ustępującego ze stanowiska 
prezesa, przeznaczając wspomnianą sumę na 
nagrody dla studentów, a mianowicie dwie 
po 500 zł. za najlepsze prace z zakresu na- 
uk prawniczych, oraz jedną w wysokości 
400 zł. za pracę nad historją powstań w zie 
mi nowogródzkiej wzgłędnie wileńskiej. Hoj 
nemu ofiarodawcy Rektorat składa najgoręt- 
sze podziękowanie. 

— Autobusy do Kalwarji. W dniu 17 bm. 
(Wielki Czwartek) z powodu obchodzenia 
Stacyj Męki Pańskiej, uruchomione będą 
autobusy „Spółdzielni” linji mr. 2 do Kalwa- 

rji. + ы 

Autobusy będą kursowały od Rogatki 
Kalwaryjskiej od godziny 16 co 15 minut. 

— (a) Towarzystwo Eugeniczne nawią, 
zuje Kontakt z wojskiem.  Rozwijające się 
pomyślnie Wileńskie Towarzystwo Eugenicz 
me postanowiło nawiązać stały kontakt z 
wojskiem. W tym też celu na posiedzeniu 
zarządu Towarzystwa, które się odbyło 
wczoraj wieczorem omawiano szczegółowo 
tą sprawę i rozpatrzono sprawę wygłaszania 
dla wojska odczytów, rozpowszechniania w 
garnizonie tablic orjentacyjnych,  werbowa- 
nia nowych członków wśród wojskowych 
Pd : 

Sprawozdanie z postanowień, powziętych 
na posiedzeniu podamy w. jednym z najbliż- 
szych numerów. 

— (k) Zarządzenie Związku Waleńskie. 
go MEGI Polskiel, Celem ułatwienia pra 
cy w SMP a także celem wzmożenia wydaj 
ności pracy Związek Wileński - Młodzieży 
Polskiej wydał rozporządzenie, aby SMP tak 
męskie jak żeńskie przeprowadziły podział 
swoich członków na zastępy, złożone ż 6 do 
10 osób. Na czele zastępu ma stać zastępo- 
wy, wybrany przez zastęp, a zatwierdzony 
przez zarząd. Zastępcy mają opracować 
swój program pracy, tak aby był zawarty w 
ramach programu SMP. Zastępy mają stano 
wić zgraną grupę osób, któraby prowadząc 
pracę kulturalno oświatową miała możnoś: 
częstego obcowania ze sobą (nietylko na ze 
braniach plenarnych 2 razy miesięcznie) ce- 
lem zapoznania się ze sobą i wpływania do 
datniego wzajemnie na siebie. Przy podziale 
na zastępy jako kryterium tworzenia zaste- 

  

ydziału Opieki Społecz 

zamkniętą i о+ 

u- 

žiob= 

Wilna także leczono na 

zapomogi, wa 

pów należy przyjąć przedewszystkiem miej- 
sce zamieszkania, potem wzajemne sympatje 
Mając zorganizowane zastępy, należy stwo- 
rzyć sieć alarmową SMP. Plan sieci alarmo 
wej ładnie wykonany (ołówkiem należy 
zawiesić na ścianie Ogniska. 

— Poisko litewska koniegencja granicz. 
na została odroczoną. Jak się dowiadujemy 
mająca się odbyć polsko litewska konieren- 
cja w sprawie realizacji umowy w tz. ma- 
łym ruchu granicznym została odroczona. 

— (y) Numerowanie szos na terenie ca- 
łej Polski. Min. robót publicznych przystąpi. 
ło do „znakowania* szos w całej Polsce, 
Wszystkie szosy będą ponumerowane i po- 
dzielone na: szosy główne i szosy boczne. 

Główne oznaczone będą liczbą czerwo- 
ną umieszczoną na białej tarczy, boczne bę- 
dą miały dwa numery, u góry numer szosy 
macierzystej u dołu swój numer. 

Punktem centralnym będzie plac Zamko- 
wy w Warszawie. 

Na kilku szosach rozpoczęto już wbijanie 
słupów numerowych. Na mapach samocho- 
dowych uwidocznione będą numery Szos. 

— Podziękowanie. Kuratorjum nad ociem 
niałymi w Wilnie niniejszem składa serdecz- 
ne podziękowanie komitetowi zabawy i w 
szczególności p. Józefowi Garlińskiemu, któ- 
rzy przyczynili się do zasilenia kasy T-wa 
przekazując zysk z zabawy tanecznej, urzą- 
dzonej w dniu 1 marca 1930 r. przez Zrze- 
szenie Pracowników P. B. R. w Wilnie, w 
kwocie 521 zł. gr. 90. + _ Zarząd. 
— Podziękowanie. Zarząd Schroniska nie 

uleczalnie chorych składa niniejszem najser- 
deczniejsze podziękowanie JWP dyrektorowi 
teatrów Wileńskich Aleksandrowi Zelwerowi 
czowi pp. artystkom i artystom teatru 
na Pohulance w szczególności p. Detkow- 

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

B PEWNYM ZAKAZIE 
Był ranek, któregoś piątkowego dnia. 
Szedłem, jak zwykłe, swym truchcikiem 

„po mieście" i już nie pamiętam, którą ulicą, 
gdy drogę mi zaszedł znajomy, nawiasem 
mówiąc, zapalony automobilista wileński. 

+— Dzień dobry panu, panie Mik! 
— Uszanowanie! 
—-Cieszę się bardzo, że spotykam! 
;— Ja nie mniej, czym służyć mogę? 
— Widzi pan, sprawa taka: wie pan, co 

to jest w samochodzie Claxon? ` 
— jak pan mówi? Klaxton? Zaraz, zaraz 

— Claxon. Hm. Ach! Nie, nie wiem. 
— Więc Klaxton — to sygnał elektrycz- 

my, inaczej zwany syreną. Otóż chodzi © to, 
że władze nasze wydały od 1 kwietnia zakaz 
używania, podczas jazd po mieście sygnałów 
elektrycznych, pozostawiając nam, automo- 
bilistom tylko ręczne, czyli zwykłe trąbki, 

— Jakto, więc mało panu tego Przecież 
władze mogły wogóle pozbawić samochody. 
sygnałów. Wtedy trzebaby było robić gwałt, 
ale teraz czy to warto? + 

Obruszył się mój znajomy i rzecze: — 
Nie chcę pana przekonywać, skoro takie 
jest jego zdanie, ale może pan zechce spraw 
dzić naocznie, jak taki zakaz wygląda w 
praktyce. Tam opodal stoi mój samochód, 
siądźmy, przewiozę pana, panie Mik, po mieś 
cie. Może pan zmieni opinię 

stwem podzielić wrażeniami nie z mej zwy- 
kłej „przechadzki*, ale z „przejażdżki po 
mieście”. 

oda oraz NA W Lutni pp. Anieli PALE 
arnowicz, bginiewowi  Ziembińskiemu RO та 3 # Zofji Molskiej, > którzy swoim  udzialem Ruszyliśmy Prospektem, kierując się ku 

Zamkowej i Wielkiej, aby otarłszy się o sta- 
ry Ratusz, Niemiecką i Wiłeńską, znowu na 
ulicy Mickiewicza się znaleźć. 

Już ten jeden kurs przekonał mnie, jak 
dalece nieżyciowem jest zarządzenie władz, 
jak dalece niewystarczającą, jako sygnał, jest 
zwykła trąbka i, jak skutecznym znowuż sy- 
gnałem jest Klaxon. Ń 

„Bo w zaufaniu muszę Państwu powie-. 
dzieć, żeśmy go mieli przy samochodzie i u. 
żywali (mimo zakazu) ilekroć zaszła ostate 
czna potrzeba. Przyznać muszę, że nigdy w 
efekcie nie zawodził. у 

Mając za sobą wyżej podany kurs, sta- 
nęliśmy gdzieś na boczku, by trochę poroz- 
mawiać o sygnałach, 

Spytałem towarzysza, jaki jest powód za- 
kazu używania syren w mieście, 

przyczynili się w tak wielkiej mierze do po- 
wodzenia zbiórki w dniu 6 kwietnia rb. na 
rzecz niejnieszczęśliwszych m. Wilna zebra- 

*no 141 zł. 36 gr. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś przed 
stawienie zawieszone. 

ertuar Świąteczny. W) niedzielę 20 
bm. sensacyjna amerykańska sztuka „Broad 
way”. W poniedziałek 21 bm. trzy przedsta 
wienia: O godz. 12 w południe „Cudowny 
pierścień" baśń J. Warneckiego (ceny zniżo 
ne), o godz. 3.30 pp. „Krakowiacy i Górale" 
opera narodowa Karpińskiego: (ceny zniżo- 
ne) o godz. 3.30 pp. „Krakowiacy i Górale* 
22 bm. o godz. 3.30 „Cudowny pier šcien“ V 
baśń j. Warneckiego (ceny zniżone), o g. .— Władze są zdania, usłyszałem odpu- 
8 w. „Broadway“. wiedź, że Claxony zbyt dużo hałasu i zgiełku 

— Tatr miejski Lutnia. Dziś przedsta. Sobą robią, że ludzi przestraszają. Zresztą— 
wienie zawieszone. skoro w A : ad w z 
—w cert religijny. Wielkie za- Czasie wyszedł, to czym Wflno gorsze? Jest, 
OWE pode obec? jutrzej. coprawda, ZOE w: Warszawie 

szy koncert religijny w teatrze Lutnia. Obfi 2%, E ai już. zniesiony ale ponieważ jakić 
ty program obejmuje utwory o charakterze was) > m koa ! O: i sę PN aby 
podniosłym religijnym dostosowanym do na T9S'€P! Ro» ac coimetym, „Bo to taka: hu 
stroju dnia wielko - czwartkowego. W wy- Stoi% EA Sa pacierzem, co się go za 
konaniu koncertu biorą udział chór poczto- PATA UA AB Fo, я 
wy pod dyr. P. Juszkiewicza orkiestra poczto „„wapmią omnia 2: ži A mie NOCE: skąi 

od dyr. Stachacza oraz szereg solistow: P a opinja że trąbka samochodowa ma 
д zurkówna, Korwin „ Kurkowska, W. W „hałaśliwsza od syreny! 

Niedzielko, dr. Wiatr Łącki, M. Zawadzki i E. rzecież dość jest stanąć, choćby koło 
Juszkiewicz. Bilety po cenach wyjątkowo ni- Jałbkowskich i wsłuchać się w gwar uliczny. 
skich do nabycia w kasie zamawiań 11 — 9 O ile więcej hałasu, jeśli wogóle o hałasie, 

wiecz. zgiełku i ruchu ulicznym w naszym zamie 

Repertuar świąteczny. W niedzielę 20 
bm. „Błędny bokser* W. Smólskiego. W po 

rającem Wilnie mówić można, tworzą  nie- 
skoordynowane dźwięki trąbek, od przyjem- 

niedziałek 21 bm. o godz. 3.30 USAAA 
chciała”. Ceny  zniżone. O godz. 8 w. „Błęd 

'e wtorek 22 b. 

nych, dla ucha, sygnałów Claxonowych? 

ny bokser* W. Smólskiego. 

у Zresztą czyż nie zrozumiała tego 
sj e siek ruch sticzny: jest chwała Bogu, 

я я Pi: ochę większy niż u mas? m. Ried Bokse PGA AŚ W praktyce można zrozumieć krzywdę ja kinija bn A na Pohulance odbę- kiej z racji zakazu władz doznat automobi 

dzie się drugi i ostatni występ znakomitego 
pianisty wirtuoza. Claudio Arrau. Swietny ar 

lizm_ wileński, przejechawszy 
w dzień targowy, tak jak ja miałem okazję 

tysta wystąpi z nowym programem. Bilety 
zawczasu do nabycia w kasie teatru Lutnia 

to zrobić, 
Przecież można trąbić i trąbić po tysiąc A razy na kmiotka spotkanego w wąskiej ulicz- 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — Król Królów. 
Kino Sport — Śladem apostołów. 

ce ; bez skutku, gdy jeden sygnał Claxonc- 
wy swoje robi. 

, Albo „dryndziarz* wileński? — ten zasad 
niczo nie lubi dawać drogi samochodowi. Re- 

Heljos — Moralność pani Dulskiej. Filra 
dźwiękowy. 

Światowid — Noc miłosna skazańca. 
Piccadilly — Joanna d'Arc. 
Lux — Królowa niewolników. 
Wanda — Przygoda w nocnym ekspre. 

Ognisko — Golgota. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 

sie od dnia 14 do 15 bm. do godziny 9 ra. 
no zanotowano w Wilnie różnych WR 
ków ogółem 69. W tej liczbie było kradzieży 
7, zakłóceń i nadużycia alkoholu 10, prze 
kroczeń administracyjnych 37. Resztę Wy- 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Dziecko spadło z okna. Podczas 
chwilowej niewwagi starszych wdrapała się 
na okno 4 letnia Weronika Łatokówna (Ru- 
dnicka 17) i wyglądając na ulicę przechyliła 
się zbytnio przez parapet i straciwszy równo 
wagę wypadła na ulicę. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dziecko 
upadło na znajdujący się tuż pod oknem 
balkon i doznało ogólnego wstrząsu. Po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy Latakównę ulo- 
kowano w szpitalu dziecięcym na Antokolu. 

— (c) Niefortunny, rowerzysta. Abol Le- 
win (Makowa 12) ucząc się kierowania ko- 
łowcem przejeżdżając koło autobusu pędzą- 
cego w przeciwnym kierunku stracił równo- 
wagę podczas nagłego skręcania w bok i 
spadł na jeźdnię. : E 

Lewin uległ uszkodzeniu twarzy i zwich 
nieciu reki. 3 

(c) Dziecko napło 5% denatuvatu. 
Szmerel Karelic fat 7 syn rabin: z ul. Nie- 
mieckiej wypił denaturatu i uległ zatruciu. 
Po udzieleniu pomocy przez lekarza Karelica 
zdołano uratować. 

— (c) Ofiara nieuleczalnej choroby. 
Wczoraj w dzień upadła na ulicy w. Pohu.- 
lanka koło domu nr. 7 Marja Szkol (Domini 

wanie jego ekwipażu, jego „drążek” 
samochód. Można sKoniĆ. Gi Eiga, 
siedząc i trąbiąc bezustannie, gdy znowu. je: 
den Člaxon skutek odnosi. : 

„A przechodnie wileńscy? Istnieje pojęcie, 
które wynika z przesłanki, že nie pieszy, 
jezdnię przeche' dząc, winien swe kroki da 
ruchu ulicznego dostosowywać , ale przeciw 
nie, wszystkie šrodki lokomocji powinny do 
stosowywać swój pęd do przechodnia. Istnie 
je zdanie, że „samochód nie najedzie“, bo“ 
„niechby spróbował"... s 

Skutek tych zwyczajów taki, 
przez jezdnię przechodząc, nie pokwapi się 
nawet, aby w stronę spojrzeć. I dopiero na. 
takich. pasażerów jedynym skutecznym środ. 
kiem jest nie trąbka, a właśnie Claxon. Mik. 

sie. 

  

RADJO 
Środa, dnia 16 kwietnia 1930 r. 

11.58 — 12.05: Sygiał czasu z Warsz. 
Ra ag Muzyka z płyt gramofono- 

wych. * 

  

czny .z Warsz. 7 
15.15 — 16.00: Tr. z Warszawy. Odczy- 

ty dla maturzystów: 1) Wybitni racjonaliści 
XVIII W. — prof. Z. Denter, 2) Przyczyny 
rewolucji francuskiej — prof. ]. Iwaszkiewicz 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka religijna w wykon. 

kwartetu pod kierown. prof. Fr. Tchorza, 1) 
Ravin — Adoremus, 2) Gounod — Ave Ma- 
rya. 3) Stradalla — Air d'Eglicse. 4) Schu- 
bert — Ave Marya, 5) Feure — Crucifixus. 
6) Pergolesau — Tregerni, 7) Nloso — $За 
we Regina. 8) Kwast — Melodie relig use. 
9) Mercadante — Sałve Regina. 

17—17.15: Chwilka strzelecka, й 
17.15—17.40: Bajeczki dla najmłodszych 

opowie ,Zofja Tokarczykowa. "4 
17.45—18.45: Koncert popularny z War 

  

kańska 17) Wezwany lekarz Pogotowia Ra- WAB 5-210: ч » оя оаАНЕ 
tunkowego stwierdził że Szkol dostała ataku dm PANA 
epilepsji Padając, nieszczęśliwa rozbiła so= 
e głowę. Ulokowano ją w szpitalu żydow- 
skim. ; 

—(c) Nagłe zasłabnięcie. Podczas spoży 
wania obiadu w kuchni w murąch po Fran- 
ciszkańskich nagie zasłabła 57 letnia Dorota 
Me. jko (Kamienny zaułek 3) Zachodzi przy 
puszczenie, że zatruła się ona jadłem. Matej 
ko została skierowana pod obserwację leka 
rzy w szpitalu żydowskim. В 

—(c) Ujęcie kieszonkowca. Na gorącym 
uczynku kradzieży kieszonkowej został ujęty 
znany złodziej Józef Błażewicz (Subocz 14) 
Usiłował on okraść Andrzeja Zygiewicza 
(Niemiecka 15) który jednak złapał złodzieja 
zą rękę . 

— (c) Okradli poczas snu. Pod osłoną 
nocy do mieszkania Florjana Hołobota (Ło- 
kieć 8) dostali się złodzieje. Weszli oni do 
mieszkania przez okno po uprzedniem usunię 
ciu szyby i mimo, że Hołobot był w mieszka 
niu zachowywali się tak cicho, że ten nie 
zbudził się. Złodzieje po splądrowaniu całe- 
go mieszkania zabrali 309 dolarów, garnitur 
+ portfel w którym były książeczka wojsko 
wa i dowód osobisty. 

Straty według obliczeń poszkodowanego 
wynoszą 2500 zł. 

— (c) Pożar. We wsi Błażewicze gminy 
nożyckiej Pc postawskiego z powodu 
wadliwej budowy komina wybuchł pożar. 
Spłonęło doszczętnie 7 gospodarstw składa. 
jących się z 17 budynków mieszkalnych i go 
spodarskich. Straty wynoszą kilkanaście ty- 
siecy zł. 

A (c) Obława w 
jszę Anrotwad 

SR OŚW. Piotrowicz. * ` 
| 9.40: Lekcja włoskiegi A. 

'Rostkowska, ° o: 
19.40—20: Transm. z 

kronika” ; sygnał czasu. 
20—20.5: Program na czwartek. 

„ 20.5—20.30: Przegląd filmowy A. Boh- 
dziewicz. ` > 

20.30—22.10: Koncert narodowościowy 
szwedzki z Warszawy. 

22.10—22.35: Audycja 
menty z „Legend Chrystusowych“ | Selm 
Lagertófi w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

22.35—23: Kom, z Warszawy: 

  

policyjna w rejonie Góry Zamkowej i wpo” 
bliskich ogrodach podczas której zatrzyma» 
no 22 osoby. Podczas obławy zatrzymano r 
wnież złodzieja z narzędziami, który szed 
„na robotę". A 

„Obława ta jest dalszym ciągiem akcji 
zmierzającej do oczyszczania środmieścia od | 
elementu przestępczego. { 

ski (Legjonowa 106) reparując dach domu. 
w którym zamieszkuje spadł na ziemię z po- | 
wodu osunięcia st: ę drabiny, doznając ogól- 
nych obrażeń twarzy i rąk. Staniszewskiego 
po opatrzeniu pozostawiono pod opieką ro» 
ziny. 
„— (c) Zasłabła z wycieńczenia. Na ulic 

Królewskiej nagle zasłabła Filipowska A 
mna (Popławska A która a ei „šrodmiešciu. Nocy 0- stracila przytomnoś.      

    

    

  

I tak stało się, że dziś mogę się z pań. - 

arsza- 

я 

się po „miešcie | 

bi to dla satysfakcji, Фа zemsty za wyrugo - 
S a 

że mikt | 

13.10 — 13.20: Komunikat meteorologi- 

Warszawy „Radjo | 

— (c) Spadl z dachu. Adolf Staniszew- |. 
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SPORY 
Pierwsze zwycięstwo Laudy 

Najnowszy A klasowy klub wileński 
Lauda, stworzony przez najstarszych grączy 
wileńskich b. członków: AZS'u, Wilji i 
„Laudy 2 przed szeregu lat, w niedzielę 
miał swój debiut, debiut udany. 

W spotkaniu z drużyną 1 p. p» Leg. od- 
niosła Lauda zwycięstwo. Stosunek bramek 
372 nie odźwierciadił należycie przebieg 
gry, gdyż exakademicy byli zaspołem bez- 
względnie silniejszym i gdyby nie kilka 
zmarnowanych sytuacyj wynik byłby mniej 
pomyślny dla wojskowych. _ 2 

Lauda zrobiła wcale niezłe wrażenie 
i jedynie może linja obrony szwankowała 
nieco. Atak, zwłaszcza środkowa trójka: 
Nikołajew, Wasilewski, Bernatowicz mimo 
niezbyt jeszcze dobrego zgrania zagrażał 
nieraz bramce niebieskich i każdy z wspom- 
nianych napastników zdobył po jednej 
bramce. а ; > 

W pomocy trojka b. AZS'u daje sobie 
zupełnie dobrze radę, | 

U wojskowych daje się jeszcze wyczuć 
brak zgrania, a kilku graczy należałoby E 
zamienić. Bramki dla tej drużyny padły ze © 
strzału Połubińskiego i z karnego, co „do 
którego niektórzy mają zastrzeżenie twier- 
dząc, że sprawca jego Zajcew nie dotknął 
piłki ręką. | 

Pozatem jak na początek sezonu mecz 

był ciekawy i publiczność miała sporo po- 
wodów do emocjonowania się. 

Sędzia p. klerhold źle robił pozwala- 
jąc graczom hałasować na 'boisku. Mimo- 
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METAMORPHOSA 

Radyścłnmie USUwWa pPiŁGI. 
Ji 1DDE UGAY CETĘ 
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PRZETARG 
na sprzedaż niżej wymienionych sortymentów drzewnych,. który odbędzie się 

dnia 25 kwietnia 1930 r. 
w Kraśnem nad Uszą. 

b godz. 11 w lokalu Urzędu Nadleśnictwa Uszańskiego, 

  

    

  

  

Od dnia 14 do 18 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło 

świata, natchnionego tworu Ducha Ludzkości: 

„Król Królów" 
Realizacja Cecila B. De Mille'a aktów 14. 

Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna ilustracja muzyczna. 17 i 18 kwietnia na wszystkich 
seansach chór „LUTNIA* pod dyrekcją p. J. LESNIEWSKIEGO wykona cały szereg pieśni 
religijnych. CENY MIEJSC ZWYKŁE: Parter 80 gr, balkon 40 gr: Kasa czynna od godz. 4-eį. 
Początek seansów od g. 4.30, 7 i 9.30. Następny program: „MOJA NAJDROŻSZA”. 

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qetróbramska 5. 

  

Dziśl Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Dramat obyczajowy i erot. p|g rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. Oczaruje was muzyka 
znakomit. kompozytora Ludomira Różyckiego ŚPIEWY CHOÓRALNE — ŚPIEWY SOLOWE. i 

Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejszych polskich artystów. 

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

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JÓZEF WĘGRZYN. 
Sensacja! Rewelącyjne dodatki wokalne muzyczne wytwórni „Warner Brothers New-Jork* 
Sz. Publiczność uprasza się o łaskawe przybycie na początki seansów o g. 3 m. 30, 6, Si 10. 

CENY: Parter od 2 zł. Balkon 1.50. - 

PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 
Seansy o g- 3 m. 30, 

6,8i 10       
  

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

„UPABDBLY ANIOL?“ 
Wspanisla rewja międzynarodowej muzyki. Film „Upadży Anioi" jest wyrazem wspaniałej techniki ćźwiękowej. 

Film ten pobił rekord powodzeniz w Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. 
Nad program: 1) Słynna Spiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych i ka- 
baretowych. 2) Najnowszy rewelacyjny dodatek śpiewający. Początek o godz 4, 6, 8 i 10-ej w. W dnie 
śwąteczne początek o g. 2-ej. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie zgodnie z nabytemi biletami na 15 
minut przed rozpcczęciem seansów. Bilety honorowe nieważne, 

Dźwiękowe kino 

„ABkKKYWAGO" 

Mickiewicza 22. 

Na aparacie amery" 
kańskiej Światowej 
firmy „PACENT“. 

    

  

    

woli odnosiło się wrażenie, że jedną z Dłuż: д B . Эо 

i r ja yce i kloce © <= s | Drewno opałowe w ea Hm“ znany z ga Nazwa składnicy tartaczne о® 939» | 25 | dłużycach ikiocach 

Ros 08 Z lub bindugi przy Baa SE] — T — ša 
MP GS TTT BZGJSRZ2| ZS | Brzo- Sosna 

„| rzece spł ILJA. | Sosna | Świerk |ĘSS]JS=EE]| е ) „, |Olszaj i 
GIEŁDA WARSZAWSKA 3 SSZJAGEBE| 2 | kie 

z dnia 15 kwietnia 1930 r. 

BYĆ Waluty i dewizy: 1 | St. kol. Usza 421,08 | 240,92 | — = ч 5 5 « 

Dolary 8,885 — 8,905 — 8,865. Belgja 
124,51 — 12482 — 124,20. Gdańsk 173,36 2 | St kol Moło- аЗЬ aska! 

-— 173,79 — 172,93. Holandija Е 25850 = deczno. —› —& = , — — = 2 

35940 — 357,60. Kopenhaga Г — SWE 

239,40 — 238,20. Loa 43,87 — 4348 — 3] Oddział 15 obrę- a ŻĘ 

43,26. Nowy ojrk 8,908 — = = 8,888. bu llskiego. |. 5,09 - = — — | -— | — 

у m SSE . у Я Paryż e 0 AAS Mas 04 | Binduga Lubeza | 39020 | 187,99 | 85,35| — 21,61 |881,57|118,08/119,70) 5647 
B ! : 239,80 — 240,40 

Ua m. Wiles 12861 — 12508 -- 5|BladugaSt Huta | — | 4037 ać 29,24 1916,65| 1131] — į — 
25,35. ! 46,88 — 46,64. Ве 
ae obrotach prywatnych 21281. 6 | Binduga Olch6wka| 29,22 | 16089 |10722] 19,55 |743.85| 43,58|111,72] — 

7 Papiery procentowe: 1 | Binduga Kapuścino = 195,94 | — — — | 48714171,87] — 

Pożyczka inwestycyjna 121,50 — 122. 
5 proc. konwersyjna 55. 10 proc. kolejowa 

102,50. 8 proc. L.Ż. B. Gosp. Kraj. i B. Roln. 

obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc 
33,25. 8 proc. obligacje budowlanego B.G. 

K. 93. 4 proc. ziemskie 44. 43 proc. ziemskie 

54,25 — 54. 5 proc. warszawskie 58,15 ŻĘ 

58,25. 8 proc. warszawskie 76,50 — 76,15. 

3 proc. Częstochowy 66,50. Kielc 66,75. 6% 

obligacje m. Warszawy 57,50. 

Akcje: 

B. Polski 168, Siła i Światło 101,25 — 
101,75. Chodorów 145 — 145,50. Cukier — 
29,50. Lilpop 25,25. Modrzejów 10,75. Ostro 
wiec ss. B. 69 — 68. Starachowice 20. Ha- 
berbusch 108. i 

Е GIEŁDA WILEŃSKA 
io z dnia 15 kwietnia 1930 r. 

  

Akcje: н : 
Wileński, Bank Ziemski wartość (nominal 

na zł. 150 — tranzakcje w złotych za jed- 
ną akcję 145 (bez kupona). 

            
Wszelkie informacje związane z powyższym przetargiem udziela Nadleśnictwo 

Uszańskie, poczta Kraśne nad Uszą. 

DFIARY. 
E. M. dla najbiedniejszych zł. 5. 

Józef i Marja Lewkowiczowie dla najbied- 
niejszych zł. 10. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. .20. 
    

Po cenie najniższej 
poleca pończochy, skarpetki we 
wszystkich najmodniejszych kolorach, 
bardzo mocne. oraz dziecinne pofi- 
czoszki, towary bieliźniane, jedwabie, 

flanele, kołdry watowe 

GŁOWIŃSKI—Wileńska 27. 
  

  

EMRZERZNZRKZMA 
ima am 

RADIJO! 
Najlepszy podarunek na święta. 
Sprzedaż na dogodnych warunkach. 

Zamiejscowym obstalunki wykony= 

@ 
й 
й 
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wują się odwrotną pocztą —0 8 
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Wileńska Pomoe Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr 38. 

CH ZZS CEO ORKA WRS RO ZZ CG CES CRO SKA DE 

  

Maiwyższej jakości 

  

LOUIS VINSE sA 

"RASEKI 
Pewnego razu, siedząc na pokładzie 

w fotelu, nieco zasłoniętym przez mo” 
stek kapitana, Laniare zauważył nagle, 
że nie jest tx sam. Sąsiadka jego stała 
oparta o burtę, wpatrzona w fale i tak 
zamyślona, że nie zauważyła jego obec 
ności. Nagle jakiś wysoki człowiek 
wbiegł po schodach i szybka podszedł 
do młodej dziewczyny. Miał na sobie 
długi płaszcz aż do ziemi i mocno na” 
cisniętą na oczy czapkę. Laniare nie 
widział pierwiej tego człowieka, wśród 
pasażerów. Przez chwilę wydało mu 
się, że to porucznik Takkeray, ale tam 
ten miał jedną rękę na temblaku. 

Nieznajomy objął panienkę, która z 
głębokiem westchnieniem oparła głowę 
na jego piersi. 

— Cecyljo, jak mogłaś popełnić ta 
kie szaleństwo? 

Dalszych słów Laniare nie dosłyszał 
gdyż dziewczyna zasłoniła ręką usta 
mówiącego i szepnęła: 

— Ciszej, ciszej! 4 
Dalszą rozmowę toczyli szepiem. 

Nieznajomy był widocznie bardzo nie- 
zadowolony. Laniare miał wrażenie, że 
Cecylja chciała go zatrzymać za rękaw 
płaszcza, ale mężczyzna odepchnął ją 
szorstko, a ona zapłakała cichutko. 

Wiatr przyniósł do Laniara urywki 
ich rozmowy: 

— ..wszystko, co mam... nie mo” 
głam dopuścić, żebyś wyjechał sam. 

— ..Szaleństwo... 
— ..Byłam w rozpaczy... 
— ..Można zwarjować z taką nie” 

mądrą dziewczyną! 
Laniare wstał i z hałasem odsunął 

fotel. 
Rozmowa zamilkła i szybko odwró 

cili się ku niemu. 
Mimo kategorycznego zakazu, La- 

niare zapalił zapałkę, niby dlatego, że 

   

Do nahycia w pierwszorzędn. magazynach. 

by zapalić cygara, a w istocie, w na” 
dziei, że uda mu się dostrzec w zmro 
ku twarz nieznajomego. Potem odwró” 
cił się i odszedł na dziób okrętu. 

Po powrocie do kajuty, uczuł pew 
ne rozczarowanie: oto osnuł dokoła po 
staci pięknej panny tajemniczą sieć 
intryg kontrwywiadu, dając jej rolę 
romantycznej bohaterki, a teraz okaza 
ło się, że zachodził tu najbardziej co- 
dzienny epizod miłosny. — Rozczaro” 
wanie zrobiło mu przykrość. Ale wkoń 
cu machnął ręką — co go to mogło 

obchodzić? 
“V. Na mielfznach Nowej Ziemi. 
Laniare nie mógł sobie wytłomaczyć 

dlaczega wspomnienia nocnego  incy- 
dentu były mu tak przykre. Po tej sce 
nie między kochankami, której był mi 
mowolnym świadkiem pozostał w nim 
jakiś osad, niesmak. Tak trwało kilka 
dni. Chciał zobaczyć i porozmawiać z 
sąsiadką, ale była nieuchwytną i poza 
salą jadalną, nie pokazywała się пг 
gdzie. jednocześnie, wiedząc, że ona 
spędza wieczory na pokładzie, nie wy” 
chodził z kajuty, dopóki nie doleciał 
do niego z sąsiedniej kajuty znajomy 
szelest, świadczący, że miss Brook 
wróciła już: nie miał najmniejszej ocho 
ty być świadkiem spotkań miłosnych 
tych dwojga. 

Szóstego dnia podróży o Iirej w 
nocy, po zamknięciu palarni, Laniare 
wrócił do siebie, chcąc wcześniej za” 
snąć. Ale w samotności opanował go 
rój czarnych myśli. Rzucał się na łóż- 
ku z boku na bok i wreszcie postano* 
wił wyjść na pokład. 

Gdy wkładał palto, wydało mu się, 
że wewnętrzne wa da sąsiedniej ka 
juty otworzyły się ha chwilę,i znów 
zamknęły. 

Zaintrygowany zmienił zamiar i z 
książką w ręku usiadł do czytania. Ale, 
nie mógł skupić myśli, z roztargnie 
niem przewracał kartki, nie bardzo ro“ 
zurniejąc, co było napisano na nich, 

      +   

wreszcie powieki jego zamknęły się i 
zapadł w ciężki cen... 

Cichy szmer obudził go. Zerwał się 
i spojrzał na zegarek — była pierwsza. 
Nie mógł zdać sobie sprawy, czy 
szmer, który słyszał był snem, czy też 
rzeczywistością, ale przeczucie mówi 
ło mu, że gdzieś tai się niśbezpieczeń- 
stwo. 

Wyszedł na korytarz. Słychać było 
wyraźnie monotonny szum tal, uderza” 
(acych o boki okrętu, miarowo i głucha 
trukotały maszyny. Przeciąg w koryta 
rzu owiał jega zaspaną twarz. Zdawa- 
ło się, że wszystko było w porządku, 
ale dziwne przeczucie niebezpieczeń- 
stwa nie opuszczało go Skierował się 
do głównego korytarza, z którego wio” 
dły na górę schodki z poręczem. Pa- 
nowała tam zupełna ciemność i przez 
otwór można było widzieć jasne gwiaz 
dy. 

Pod schodami Laniare zauważył 
dziwny ruch: zdawało się, że kilka 
osób walczyło zaciekle w milczeniu. 
Zdumiony, obiegł naokoło, aby, się le 
piej przyjrzeć, wtedy zrozumiał, że 
istotnie dwuch ludzi walczyło. Nie by- 
ło mowy o dostrzeżeniu ich twarzy, 
ale odrazu poznał, że jedną z walczą” 
cych była kobieta, smukła, lecz silna, 
broniła się zaciekle przed napastnikiem 
który schwycił ją za gardło i usiłował 
rzucić na podłogę. Nie poddawała się 
jednak. 

W chwili, gdy Laniare rzucił się ku 
nim, kobieta uderzyła przeciwnika ko” 
lanami w brzuch. Mężczyzna zamarł na 
chwilę z bólu, skorzystała z tej chwili, 
by uwolnić swe ręce. W tejże chwili, 
Laniare rzucił się na walczącego z ty- 
łu, wykręcił mu ręce i cisnął go z ca” 
łej siły o ziemię. 

Kobieta chwiejąc się oparła się o 
ścianę. Ale wróg jej zerwał się z bły- 
skawiczną szybkością i runął na Lania 
ra. W ręku jego błysnął nóż. 

Laniare nie miał broni przy sobie, 

łajlopsze 

wielkim złotym medalem kkaszerkagaialowa 
oraz Gabinet Kosme- 
ZA ae zmar 
szczki, piegi, w. 0 
łupież, Lodiaki kie. 

z wygodami ze stoło- 
waniem lub bez. Por- 
towa Nr 23 m. 24. 
Ogłądać od 11—6-ej. 
  Tendoliiy, 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie ч Do najęcia solidnemu lokat i 1 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — = AKBSTERK mal pokój PRALIOWAWY. Wędliny ( szynki wiejskie pierwszorzęd- 

nej jakości z majątkw 
Wielkie-Hranicze p. 
Świdowej poleca 

В. Я, Banel I 5-ka 
Wilno, Mickiewicza 23 

+ 

МАНН, 

instramenty astrolabje, 

GŁODEZYJĄE. 

  

Sklep 
do wynajęcia po firmie ‹ 

rzajki, wypadanie wło- 
nów. Mickiawicza 46. 

ILEI-P 

  

  
powszechnie znanej firmy 

(nstaw NEVDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, , RULETKI 
i PRZYBORY 'KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OBTYŃ RUBIN uro. 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku), 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Uródę kobiecą kon- 

jej skazy 
Masaż twarzy.i ciała 
panie). Sztuczne opa- 

  

wyprzedaż RESZTEK niżej kosztu. 
Wielki 

Ceraty stołowe i na meble. 
Otrzymano wielki transport 

wykonanie, praktyczne mocne i tanie. 

D.-H. K. Rymkiewicz Popa» zako 

OBICIA pap. (Tapety) od zł. 1,50 gr. za rolkę.—Wielka 

wybór dywanów i chodników z linoleum, — 

wach: sportowe, tenisowe, spacerowe i ludowe; bar. solidne 

CENY ŚCIŚLE FABRYCZNE. 

i ь, „Wyuczają listownie: k 
ae Das Ta buchalterji, rachunko- * podły, 
pież. Najnowsze zdo- WOŚCI ech R. 

„respondencji handło- 
ee as iż 3" wej, stenografji, nauki GONTY 
Codziennie od gi 10—8. handlu, prawa, kali- : 

W. ź p. 43, grafjl. pisania na ma-sprzedaje POLSKI 
finan KOBIECĄ S7Yach. towaroznaw- LLOYD ulica Kijow- 
Urod konserwuje stwa, _ angielskiego, ska. —z 
doskonali, odświeża. francuskiego, niemiec= 

usuwa braki i skazy. se gas Lskicj, ZE г ZY. grama polskiej. 
Regaasis ę a Po ukończeniu Świa- ZGUBY 
Gabinet  Kosme ykį dectwa. Ządajcie pro- wyamuozymnzwma 
Leczniczej „CEDIB* 5Poktów. _ 1821-4 ; ° 

. _ Hryniewiczowej. 717 zsubioną książeczkę * 
Wielka 18 me 9: Prze: PE 
wg; 10—1 i 4—7, 

  

  

Uosta!: odwosisau 
od dnia 5 b. m. został otwarty 

Główny oddział firmy 

Michał Girda 
przy ul. Zamkowej 20. 

Fachowe ładowanie i naprawa 
akumulatorów, sprzęt  radjowy i 

elektrotechniczny. 61510 

Zamkowa 20 i Szopena 8, tel 16-72 

gdyż rewolwer został w kieszeni palta. 
Ale paryskie lekcje boksu przydały mu 
się bardzo. Ze rręcznością i siłą zawo” 
dowego boksera uderzył * wroga pie“ 
ścią w twarz. Ten jęknął i runął ciężko. 

Ale jeszcze nie dawał za wygraną: 
usiłował wstać. Laniare skoczył ku nie 
miu, lecz potknął się o czyjeś ciało, le- 
żące na podłodze i upadł również. W 
tej chwili nad głową jego świstnął nóż. 
Laniare zerwał się chcąc skończyć wal 
kę, ale przeciwnik skorzystał z jego 
upadku i zniknął w ciemności. Byłoby 
bezmyślnością próbować gonić go. La” 
niare zostawił więc go w spokoju. 
Przes koczył przez leżące na podłodze 
ciało, podszedł do kobiety. Stała przy 
ścianie, bezskutecznie usiłując wyrwać 
wbity w drewnianą ścianę nóż. 

— Monsieur Ducheman, niech pan 
będzie łaskaw... 

Laniare nie zdziwił się wcale, sły” 
sząc głos miss, Brook. 

— Co się stało?, — zapytał. 
Nachylając się ku niej, zobaczył, 

że nóż, który był rzucony w niego 
przygwożdził do ściany futro dziewczy 
ny. 

— Rzucił nóż, w chwili, kiedy pan 
upadł, — tłomaczyła wzruszonym gło 
sem. 

— Zaraz, zaraz... 
Nie bez wysiłku wyrwał nóż. 
— Kto to był? Kto napadł na pa” 

nią? 
Nie odezwała się, uwolniona rzuci 

ła się do leżącego na korytarzu męż- 
czyzny i uklękła przed nim. 

— A to kto? — pytał Laniare nie 
mogąc nic zrozumieć. 

— Lionel... porucznik - Takkaray. 
Proszę.. 0, proszę powiedzieć mi, że on 
żyje, że nie jest zabity. 

Była w rozpaczy. Laniare 
obok i zbadał leżącego. 

— Serce bije jeszcze i oddycha... 
Nie sądzę, by był poważnie ranny. Za” 

ukląkł 

—, Okolicy) 2 pokoi bez 
mebli ze skromnem 
utrzymaniem. Łaska- 

Mickiewicza 23. 

IŃDYKI 
już dobrze tuczone daniem 

poleca: 

[М 
serwuje, dosko- ukończyć kursy fa- 

nali, odświeża, usuwa CHOWE, 
i braki, CJine profesora Se- 

kułowicza Warszawa, 
Żórawia 42-H. 

  
    

otrzymać po- Tradycyjnie najlepszą 

yć skursy la: Mąkę | drożdże 
polecają 

B-tla_GOŁĘGIOWSCY 
Kursy ul. Trocka3. Tel: 757 

koresponden- 

    

  

1889, wyd. przez P, 

  

    

wojskową, TOCZ- 
nik 1898, wydz Frotef przez P. К U: wilno, 

we zgłoszenia z po- przyjmuje wiórkowa= na imię Berela Kom 
warunków nie, 

przyjmuje adm. „Sło- malarzach i t. p. 
czyszczenie po pańskiego, uniewaźwia 

Ceny się. 
D.-H. ST. BANEL wa* dla „powieścio- przystępne. Szpitalna 

Wilno, Mickiewicza 23 pisarza”. 

raz przyniosę latarkę 
Trzeba wezwać doktora. 

Chwyciła go za rękę. 
— Nie, nie, błagam pana, tylko nie 

to... tylko nie teraz... Potem może... 
Proszę mi pomóc przenieść go do kar 
juty! 

— Pani wie do której? 
— 30, tuż obok! 
Laniare .. podniósł 

drzwiach najbliższej 
światło, zapalone przez miss Brook. La 
niare doniósł go do łóżka i ostrożnie 
ułożył zemdlonego. Dziewczyna natych 
miast zamknęła drzwi na klucz i schy- 
lita sie nad porucznikiem. Ręka jego 
wysunęła się z czarnej opaski i zwisa” 
ła z łóżka. Laniare zauważył ze zdzi- 
wieniem, że na ręce tej nie była śladu 
rany. 

Dziewczyna szepnęła błagalnie: 
— Wódy, proszę wody.. i ręcznik... 
Laniare podał dzbanek z wodą. 
— Czy nie lepiej byłoby wezwać 

lekarza? — zapytał. 
— Ja sama sprobuję opatrzyć ranę. 

Mam nadzieję, że niema nic poważne- 
go. 

Kręciła się koło rannego, rozbiera- 

jąc go. 
— Uderzyli go z ztyłu gdy wchodził 

na schody, — szeptała — wybiegłam, 

elektryczną... 

wzruszeniem, które ją ogarnęło. 
— Monsieur Ducheman, czy pan 

ma broń? 
Pokazał nóż, *który wyrwał ze ścia 

ny. 
— Niech pan weźmie to , (podała 

mu rewolwer). Czy pan mógłby zostać 
tu przez chwilę, zanim przyniosę lekar 
stwa i wszystko niezbędne do opatrun 
ku. 

I nie czekając odpowiedzi wybiegła 
na korytarz. Dosyć długą chwilę nie 

Brukarnia „Wy 

—0о1 0 

  

wracała. Laniare zaczął się niepokoić i 
wyszedł na korytarz, ściskając w ręku 
rewolwer. 

Zobaczył Cecylję, która z latarką w 
ręku pełzała po podłodze, pa mie 
na którem leżał Takkeray i czegoś szu 
kała. Ujrzawszy Laniare'a wstała, zga” 
siła latarkę i wróciła do kajuty. 

    

  

— Zatrzymałam się, — rzekła — 
Anglika. We po upadła mi jedna rzecz, musiałam ją 

kajuty . błysnęło znaleźć. ^ 
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opatrzyła ranę, którą 
na głowie, SARE 

Laniare zapytat mepewnym głosem: 
— Czy mógłbym usłużyć pani w 

czemś jeszcze? 
— O, ja sama nie wiem, jak mam 

panu dziękować! 
,— Czy pani nie mogłaby mi powie 

dzieć kim był ten łotr? } 
—Nie wiem sama. A co pan zamiet 

rza zrobić? 
— jJakto, co? Trzeba zawiadomić 

kapitana! 
— O, nie, błagam pana... — błaga 

ła z niepokojem w głosie. — Gdy Lio- 
nel wyzdrowieje, sam ziobi wszystko, * 
co należy. 

— Ależ niewiadomo kiedy on wy” 
zdrowieje! Widzi pani, jak ciężka od 
dycha Naprawdę trzeba wezwać lekar 

— Tak, ma pan rację! — zdecydo 
wała wreszcie: — Trzeba posłać po 
doktora. 

Ale zaledwie Laniare skierował sie 
do drzwi, zatrzymała go znów. ы 

— Nie... muszę się namyślić. Ja 
sama nie wiem, co mam robić? 

Laniare nie mógł zrozumieć, co się 
z nią działo. Nie mógł zorjentować się, 
jakie stosunki łączyły miss Brook z 
tym młodym człowiekiem, za którym 
jechała widocznie wbrew jego woli. 

lawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23,. 

porucznik miał 4 
Ъ 1 

4 

słysząc stuk padającego ciała... leżał rza. | 
„na podłodze, a przy nim kięczał ten Drżącemi rękami skończyła banda- | 
ЩИ żować głowę. Widocznie wahała się į | 

Widać było, jak panowała nad nie wiedziała, co ma zrobić. 3 | 

 


