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Socjalizm francuski a Polska ECHA STOLICY 
Ukazała się niedawno w Paryżu 

książka ciekawa, nietyle przez swoją 

treść, ile przez refleksje, jakie budzi: 

są to artykuły Karola Marxa o sprawie 
polskiej a raczej wybór jego sprawo- 

zdań z tych posiedzeń  frankfurckiego 

zgromadzenia narodowego na łamach 

kolońskiej Neue Rheinische Zeitung, 

jakie polskiej debacie były poświęco- 

ne*). Do listów Marxa. napisał przed- 

mowę jego wnuk (przez matkę) socja 

lista francuski p. Jan Longuet. Podkre 

śla w niej powiedzenia Marxa, że „są 

narody niezbędne, a naród polski nie- 

wątpliwie do takich się zalicza”, że 

„odbudowa demokratycznej Polski 

jest zasadniczym warunkiem  odbudo- 

wy demokratycznych Niemiec". P. Lon 

guet konkluduje: 

„Te karty są miarą długu wdzięcz- 

ności zaciągniętego przez Polskę nietyl- 

ko wobec Karola Marxa, ale także wo- 

bec socjalizmu międzynarodowego, któ 

ry nie przestał jej bronić, jej tyranów i 

katów piętnować, jej zmartwychwsta- 

nia przygotowywać w czasach kiedy ją 

opuściły wszystkie stronnictwa burżu- 

azyjne, wraz z naszym* klerykałami i 

nacjonalistami, afiszującymi dziś swe 

polonofilskie sympatje, choć do 1917 r. 

z lekkim sercem ją na ołtarzu sojuszu 

z carską Rosją poświęcali". 
Polska wdzięczna być umie i jest. 

To prawda, że ugrupowania socjalisty 

czne i demokratyczne, szczególniej we 

Francji, manifestowały szczere dla u- 

jarzmionej Polski sympatje. Ale rzecz 

nie jest tak prosta jak to p. Longuet 

przedstawia. O ile chodzi o międzyna- 

rodowy socjalizm, to w miarę jak ro- 

sły w jego szeregach wpływy niemiec- 

kiej socjal - demokracji jego stosunek 
do sprawy niepodległości Polski 'sta- 

wał się coraz bardziej chłodny. W sze- 

regach socjalizmu francuskiego manite 
stowały się przed wojną dwa prądy: 

jeden, wierny tradycjom ruchu, uzna- 

wał k'onieczność obrony ojczyzny w 

razie napaści i ten był czynnie polono- 

filskim; drugi uznawał przesłanki tego 

skrzydła międzynarodówki, z którego 
wyszedł komunizm — ten akcję nie= 
podległościową PPS zwalczał. W cza- 
sie wojny francuska partja socjalisty- 
czna występowała bezsprzecznie w o- 
bronie Polski, ale po rewolucji rosyj- 
skiej stanowisko jej bardzo się zmąci- 
ło. Nieżyjący dziś Marceli Sembat, 
aczkolwiek maszerował na prawem 
skrzydie partji, wyraził na łamach Hu- 
manite z 10 stycznia 1918 roku życze” 
nie, aby „w interesie Francji i Europy 
zachodniej zachowany został węzeł fe 

deracyjny pomiędzy Polską a Rosją”. 

A p. Jan Longuet, dziś do naszej wdzię 
„czności apelujący, pozwoli, że mu przy 
pomnimy jak sobie Polskę wyobrażał 
tuż przed końcem wojny. Dnia 7 paź- 
dziernika 1918 roku pisał.na' łamach 

„Populairea": „Prezydent Wilson wy- 
powiedział się za „Polską niepodległą, 

obejmującą wszystkie ziemie polskie 

zamieszkałe przez ludność besprzecz- 
nie polską, z dostępem do morza”. Jest 
to tylko uznanie praw Polaków do za- 

chodniej Galicji i do Poznańskiego, ale 
wyklucza zupełnie aneksję do przyszłe 
go państwa polskiego ziem zamieszka- 
łych w większości przez Niemców, jak 
się tego niektórzy z qaszych niebezpie- 
cznych warjatów domagają..." 

Pomorze zatem miało pozostać nie- 
mieckie. P. Longuet stał wówczas na 

lewicy swej partji. Ale jako kolega z 
prawicy Marceli Sembat był w tej 
Sprawie tego samego zdania. W swej 
mowie wygłoszonej w Izbie Posłów 4 
września 1919 roku, w czasie debaty 
i. T raktatem wersalskim,  Sembat 

nówił: 

— Trzeba było zrobić z Gdańska 
wolny port i dać Polsce linję kolejo- 

wą, znajdującą się pod jej kontrolą. 

Wraz z umiędzynarodowioną Wisłą, ta 
finja kolejowa zapewni łaby jej dostęp 
da Gdańska... Tymczasem „korytarz” 

i „wolne* miasto Gdańsk — to zarod 
ki nowej wojny... 

Zabierając głos w tej samej deba- 
cie dnia 18 września 1919 roku, n. 

*) Karol Marx: „La Question 
щеуап{ I Assemblće de Francfort* 
Alcan, 1929. 

Polonaise 
“Paris, 

Longuet, wówczas poseł, mówił o „du 

chu ucisku i reakcji budzącym siż u 

polskich kierowników*, o „ujarzmia” 

niu przez Polskę ludności, która nie 

chce być polską*, żałował, że T rakiat 

przyznaje Polsce „okręgi 

o których losie zdecydowano bez za- 

sięgnięcia opinji o wali ludności drogą 
plebiscytu”. 

Nasi niektórzy socjalistyczni p.zy- 

jaciele we Francji zajęli więc w spra 

wie granic Polski stanowisko sprzecze 

ne z naszemi najżywotniejszemi intere- 

sami. Musimy też przypomnieć tu choć 

w paru słowach, jakie było wobec Pal- 

ski stanowisko całej partji socjalistycz 

nej francuskiej latem roku 1920. Dnia 

7 sierpnia Humanite ogłosiła apel zi= 

rządu partji kończący się: słowami: 
„Ani jednego człowieka, ani jedne- 

go grosza, ani jednego pocisku dla Pol 

ski reakcyjnej i kapitalistycznej! Niech- 

że żyje międzynarodówka robotnicza:'* 
Tego samego dnia, w tym samym 

numerze Humanite, p. Leon Blum z2- 

lecał Polsce układać się z Sowietami, 

twierdził, że Anglja i Włochy już po- 

zostawiły Polskę swemu losowi i ra- 

dził rządowi francuskiemu uczynić to 

samo. Dnia 21 sierpnia, p. Paul Louis 

(Lėvy) szydził w Humanitć, że „Pola- 

cy uważają się za zwycięzców*, ale 

napewnó „jutro poniosą nowe klęski", 

bo... „nie mają idealu“. Obrona dopie- 

ro co odzyskanej niepodległości nie 

była ideałem... A kiedy jeden z socja- 
listów polskich napisał do pana Pauł 

Louis list, w którym dziwił się jak au- 

tor godzi swoje stanowisko z polono- 

filskimi tradycjami socjalizmu  irancu- 

skiego, ten cynicznie odpowiedział, że 

„przecież Sowiety nigdy nie zaprzecza- 
ły polskim robotnikom i chłopom pra- 

wa decydowania o swoim losie“ (Hu- 

manitć z 24 sierpnia 1920) 

Są to przypomnienia zapewne mo- 
cno niedyskretne ale konieczne. Dodaj- 

my, że wśród socjalistów francuskich 

przeważają dziś przeciwnicy sojuszu 

francusko polskiego. Pos. Paul Faure, 

sekretarz partji, powiedział w jednej 

ze swych mów, że układ francusko = 
polski „przeszkadza zbliżeniu francu- 

sko ńiemieckiemu i ewentualnemu zbli- 

żeniu francusko - rosyjskiemu". Mamy 

przecież i dobrych przyjaciół w szere- 

gach socjalistycznych. Jeden z nich, dr. 

Paul Nicollet, poseł z dep. Ain, odpo” 

wiedział panu Paul Faure'owi na ia- 

mach Ere Nouvelle z 2 kwietnia 1929 

r. pisząc: „Czy w imię zbliżenia fran- 

cusko - niemieckiego mamy zniszczyć 
Polskę? 

Rozmawialiśmy na ten temat nieda- 
wino z wybitnym publicystą socjalisty- 

cznym francuskim, który nam odpowie 

dział: 

— Nous n'avons pas changć, 

Pologne a changė... 
Słaba to obrona. Polska, rzecz jas- 

na, przez odzyskanie niepodległości 
zmieniła się, ale i nastroje socjalistów 
francuskich niezależnie od nas bardzo 

się zmieniły. Pod wpływem czego? Na 

terenie polityki międzynarodowej, — ш- 

dzie lewicy, nietylko we Francji zresz- 

tą, mają głównie na celu ideały między 

narodowe, kiedy ludzie prawicy hołdu” 

ją przedewszystkiem  nacjonalizmowi. 
Lewica jest śmielsza w swych inicjaty 

wach, łatwiej się entuzjazmuje do no- 

wych idej, chętniej się godzi na ustęp- 

stwa, dalej wzrokiem sięga... Nie są to 

tylko cechy ujemne. Prawica jest o- 

strożna, nieufna, bardziej nieprzejedna- 

na, egzotyczna... Nie są to zawsze ce- 

chy dodatnie. Nie ma przecież tablic, 

któreby męża stanu pouczały, jak się 

ma temi dwiema siłami posługiwać i 

jak niemi w każdej sytuacji operować: 

jest to kwestja jego własnego wyczur 

cia i rozumu. : 

Ma rację p. Longuet kiedy pisze w 
swej przedmowie, że francuskie ugru- 
powania prawicowe jeszcze w roku 
1917 do postulatu niepodległości Pol- 
ski z wielką się odnosiły rezerwą. Dła- 

czego? Bo toczyła się wojna, bo nale- 

żało ją za wszelką cenę wygrać, bo 

nie chciano drażnić i tak już niepewne- 

go bardzo sojusznika. Z punktu widze 
nia interesu Francji było to stanowisko 

niemieckie, 

1а 

widocznie słuszne, skoro podzielił je p. ków w Prusach, bo tu trzeba było prze 

Pan Prezydent Rzeczypospolifej 

w Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego. 

WARSZAWA. 16.IV. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej odbył dziś 

przed południem w Banku Gospo- 

darstwa Krajowego dłuższą konieren: 

cję, w której wzięli udział  wicemi- 

nister spraw wojskowych gen. Ko- 

narzewski, wiceminister skarbu Stefan 

Starzyński, szef korpusu kontrolerów 
płk. Wielowieyski, prezes Banku 
Gosp. Kraj. gen. Górecki, wiceprezes 
oraz dyrektorzy tegoż Banku. Przed: 

miotem obrad były sprawy; gospodar: 

cze, dotyczące przedsiębiorstw, finan- 

sowanych przez Bank Gosp. Kraj. ze 

względów państwowych. 
* * * 

WARSZAWA. 16.IV. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wyjechał dziś 

po południu do Spały, gdzie spędzi 
Święta wielkanocne. 

Dzień P. Premjera Sławka 
WARSZAWA. 16.IV. Pat. P. pre: 

zes Rady Ministrów Walery Sławek 
udał się o godz. 15 na Zamek, gdzie 
był przyjęty przez Prezydenta Rzeczy- 
pospoiitej. 

* * 

WARSZAWA. 16.1V. Pat. Pan pre- 
zes Rady Ministrów Walery Sławek 
przyjął dziś przed południem minist- 
ra spraw wewnętrznych Józewskiego, 
a następnie ministra poczt I telegra- 
fów p. Boernera. 

* * * 

WARSZAWA, 16.IV. Pat. Dziś w 
godzinach południowych złożył wizy- 
ię p. prezesowi Rady 
leremu Sławkowi ks. 
kowski. 

Inferwencja organizacyj rolni- 
czych u min. Janfa-Polczyńskiego 

WARSZAWA. 16.IV. Pat. Do p. 
ministraż rolnictwa dr. Leona Janta- 
Połczyńskiego zwrócili się przedstawi- 
ciele centralnych  organizacyj rolni: 
czych, przedstawiając memoriał w 
sprawie ustosunkowania się rolnictwa 
polskiego do ostatnich podwyżek ceł 
agrarnych w Niemczech. Zdaniem 
organizacyj rolniczych, ostatnio doko: 
nane podwyżki łącznie z projektem 
dalej idących podwyżek celnych na 
na produkty rolne, utrudniają  nie- 
słychanie współpracę gospodarczą 
polsko-niemiecką. Specjalnie podwyż- 
szenie ceł na trzodę chlewna  unice- 
stwiłoby całkowicie tę nadzieję, pjaką 
rolnictwo polskie przywiązywało do 
realizacji kontyngentu przywozowego 
na trzodę. Organizacje rolnicze wypo- 
wiedziały opinję, iż w tych warun: 
kach wobec  prohibicyjnego wręcz 
charakteru szeregu stawek celnych na 
produkty rolne, Świeżo zawarty trak: 
tat handlowy między Polską i Niemca- 
mi może stać się z punktu widzenia 
iateresów rolnictwa  bezwartošcio- 

kardynał Ka- 

W odpowiedzi p. minister rolnic- 
twa uznał, iż ostatnie podwyżki celne 
w Niemczech mogą rzeczywiście na- 
pawać rolnictwo polskie wielką i uza- 
sadnioną troską w sprawie realizacji 
możliwości współpracy gospodarczej 
polsko-niemieckiej. P. minister zako- 
munikował delegacji, że rząd polski 
należycie ocenia utworzoną sytuację i 
jej skutki w związku z podpisaną 
umową handlową. Rząd jest w trakcie 
ustalania oceny ostatnich zarządzeń 
celnych niemieckich i ich skutków dla 
dalszej współpracy gospodarczej mię: 
dzy obn krajami. 

Ważna subwencja Min. Rolnicfwa 
WARSZAWA, 16 IV. Pat. Mini- 

sterstwo Rolnictwa przyznało na okres 
budżetowy 1930—31 roku szeregowi 
erganizacyj rolniczych zasiłek w kwo- 
cie 115.200 złotych na utrzymanie 
kontrolerów mleczności w drobnych 
gospodarstwach rolnych. 

Ministrów Wa: ) 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bułet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

(Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA OSZMIANA — 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. PIŃSK — Ksi 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, R Ksi 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — sklep . WiLE 
LIDA — m. Suwalska 13, S. Mateskl, w. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck”. WOŁKOWYSK — 

" CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, I 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika oka A miirnetr 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Qgłoczenie 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. s

i
 

Spółdz. Naucz. 
+ siska — St, Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
ia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 

T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 

POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
AWA — T-we Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

ARTS SKA TIE ) 

na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. Wmumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
drożej. 

miejsca, Terminy druku riogą być przez Administrację znieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Konilikt parlamentarny w Anglji 
Rząd Mac Donalda w kłopocie 

LONDYN. 16.IV. Pat. Eksterytorjalne zwyczaje parlamentarno'konsty- 
tucyjne coraz bardziej przysparzają kłopotu rządowi angielskiemu, utrud- 
niając wykonywanie egzekutywy. Znamienny w tym *względzie konflikt 
powstał wczoraj międży rządem i lzbą Gmin a Izbą Lordów. Utrzymywa- 
nie w czasie pokoju stałej armji sprzeczne jest z prawami obowiąz: jącemi 
w Anglji, wobec czego armja musi być rok rocznie legalizowana przez par- 
lament w drodze t. zw. army:act, zawierającego postanowienia, dotyczące 
egzystencji armji i sił powietrznych, dyscypliny w wojsku, a także uposa* 
żeń oficerów i żołnierzy, 

Izba Gmin na wniosek rządu uchwaliła ostatnio przy zatwierdzeniu 
army-actu karę Śmierci za dezercję i tchórzostwo w czasie wojny, zaś Izba 
Lordów wczoraj karę tę przywróciła. Wobec tego army-act powraca dziś 
do Izby Gmin, która ponownie karę śmierci uchyli i odeśle następnie nie- 
zmieniony akt Izbie Lordów, Izba Lordów musi jutro powziąć decyzję. W 
razie ponownej odmowy Izby Lordów co do zatwierdzenia zmiany, wpro- 
wadzonej przez lzbę Gmin, akt zostanie zawieszony, wobec czego od 
pierwszego maja, kiedy wygasa obowiązujący obecnie  army:act, legalne 
podstawy istnienia stałej armji i sił napowietrznych, oraz legalne źródła 
pokrycia poborów wojska upadają. Ustąpienie Izby Lordów wydaje się ma- 
ło prawdopodobne. Konflikt może wywołać duże zawikłanie tembardziej, 
że musi on być zlikwidowany najpóźniej 30 kwietnia. 

Układ handlowy angielsko-sowiecki 
LONDYN. 16.IV. Pat. W dniu dzisiejszym podpisany został tymcza- 

sowy układ handiowy  angielsko-sowiecki. Układ podpisali min. Hen- 
derson ze strony angielskiej i ambasador Sokolnikow ze strony so 
wieckiej. 

Treść układu 

LONDYN, 16--1V. PAT. Podpisany dzisiaj układ [handlowy anglo-sowiecki słu= 
żyć będzie jako modus vivendi w oczekiwaniu na zawarcie stałego traktatu handlo- 
wego i morskiego. Układ przewiduje wzajemne [traktowanie na zasadzie klauzuli naj- 
większego uprzywilejowania. Sowiety otrzymują prawo wysłania do Wielkiej Brytani 
misji handlowej, składającej się z przedstawiciela handlowego i dwóch attachćs. ko- 
rzystających z wszelkich przywilejów nietykalności dyplomatycznej. Ukłąd będzie 
obowiązywać do czasu zawarcia stałego traktatu handlowego, lecz każda strona mo- 
że wypowiedzieć układ w terminie 6-miesięcznym. 

  

Kłopofy Tardieu ze stawkami emeryfalnemi 
Z racji odmiennego stanowiska Izby i Senatu 

PARYŻ, 16. IV. PAT. Premjer Tardieu znalazł się wczoraj przy osta- 
tecznej debacie nad budżetem w sytuacji wyjątkowo drażliwej, wobec za- 
targu, jaki wynikł między Senatem a lzbą z powodu ustawy O wyrowna- 
niu stawek emerytalnych, na mocy których każda nadwyżka pensji urzęd- 
ników państwowych powinnaby pociągnąć za sobą odpowiednie zwiększe- 
nie emerytur. : 

Senat ustawę tę odrzucił, zgodnie zresztą z programem rządowym. 
Rząd jednak nie mógł narażać się na wyraźny konflikt z Izbą Deputowa- 
nych, która daną ustawę uprzednio pizyjęła. 

Jakie Tardieu znalazł wyjście z drażliwej sytuacji 
Należało szukać pośredniego wyjścia, co też Tardieu uczynił, przyj- 

mując kompromisovą formułę posła Taurinesa, na mocy której kwestja 
zwiększenia stawek emerytalnych rozpatrywana będzie dopiero po ostate. 
cznem wykonaniu rewizji ustawy o uposażeniu urzędników panstwowych- 
Pozwoliło to rządowi uzyskać 59 głosów większości. Kryzys gabineto- 
wy zcstał zażegnany i parlament będzie mógł przed udaniem się 
na ferje świąteczne przystąpić do głosowania nad ustawą o za 
bezpieczeniach społecznych, która całkowicie zmieniona przez Senat 
wraca do lzby w brzmieniu, umożliwiającem uniknięcie wielu niedokładno- 
Ści, zawartych w projekcie pierwotnym. 

Izba przyjęła budżet uchwalony przez Sennt 

PARYŻ, 16. IV. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby przyięto 450 
przeciwko 125 preliminarz budżetowy w tej formie, w jakiej został uchwa- 

lony przez Senat. ” 

Rządowy projekt obniżenia podatków 
PARYŻ, 16 IV. Pat. Rada gabinetowa przyjęła projekt obniżenia po: 

datków, który rząd złoży wieczorem prezydjum lzby Deputowanych po 
głosowaniu nad budżetem. 

Opór Ghandiego 
Rozruchy w Kalkucie 

KALKUTA, 16. IV. Pat. Agencja Reutera podaje: Wczoraj wieczorem, 
w południowej części Kalkuty, tłum obrzucił kamieniami europejczyków, 
jadących w samochodzie. Kilka osób odniosło rany. W szpitalu, do które- 
go zgłosili się ranni, stwierdzono u nich 9 ran, z .których dwie ciężkie 
Policja aresztowała 20 osób. JE: 

Niebawem po tem zajściu tłum przypuścił sztuum do jednej 
szpitala, władze jednak udaremniły atak. 

Ogółem w dniu wczorajszym odniosło rany w czasie zajść 50 osób, 
wśród nich 15 policjantów i 11 członków straży pożarnej. 

z sal 

Czy zostął zaaresztowany sekretarz osobisty Ghandiego? 
BOMBAJ, 16. IV. PAT. gAgencja Reutera stwierdza, że wiadomość 

o aresztowaniu sekretarza Ghandiego jest pozbawiona podstawy. 

Represje władz angielskich wzrastają 
KARACHI. 16 IV. Pat. Policja aresztowała 6 przywódców kongresu narodowe- 

go. W wielu instytucjach nacjonalistycznych policja przeprowadziła rewizję, konfisku- 
jąc m. in. księgi rachunkowe. W czasie manifestacji wzburzonego tłumu przed gma- 
chem trybunału, policja dała kilkanaście strzałów, raniąc wiele osób z pośród manife- 
stąantów. Tłum wtargnął do gmachu trybunału, tłukąc szyby i wyrywając! okna. W za- 
mieszaniu 2 policjantów odniosło rany. 

KARACHI, 16—IV. PAT. W ciągu rozruchów, które miały tu miejsce dziś rano, 
jedna osoba została zabita, 7 zaś odniosło ciężkie rany. Prócz tego jest 26 lżej ran- 
nych. Po południu sytuacja zmieniła się na lepsze: ! 

Briand, który nigdy „klerykatem““ ani 

„nacjonalistą“ nie byt, kiedy ата 11 

marca 1917 roku tak grožny dla Polski 

układ z Izwolskim zawierał... 

Inaczej postępują przywódcy socja 

lizmu. Wsłuchani w zgiełkliwą muzykę 

duszy tłumu, darzyli swemi sympatja 

mi „nieszczęśliwą i uciśnioną* Polskę 

„rosyjską“, Lo z nienawiścią się od- 

nosili do caratu, ale już wielkie zdradza- 

li zakłopotanie kiedy należało zająć 
stanowisko wobec prześladowań Pola* 

ciwstawiać się niemieckim  „towarzy- 

szom“. Ale oto carat pada, a „lud“ ro- 

syjski dochodzi do władzy. Polska 

rosyjską... Psychologja tłumu jest pro- 
sta i obfituje w nagłe przemiany. Jeśli 
agitatorzy trochę się na tem znają, nie” 

wprawdzie się wyzwala, ale dawna o” 

fiara“ przestaje masy robotnicze inte- 

resowač. Ich serce, zawsze pełne na- 

miętności, zwraca się teraz ku rewolu- 

cji rosyjskiej, ku czerwonej zorzy zwia 

stującej rzekomo nowe życie, ku bie- 

dnemu, osaczonemu i „blokowanemu* 

ludowi rosyjskiemu. Polska jest teraz 

tylko narzędziem międzynarodowego 

kapitalizmu w jego walce z rewolucją 

trudne mają zadanie. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Przyp. Redakcjj — Artykuł powyższy 

jest wyjątkiem z dłuższej pracy na temat 

stosunków francusko polskich, jaką drukują 

w swym kwietriowym zeszycie „Sprawy 

Obce*, doskonały kwartalnik poświęcony 

polityce zagranicznej i ukazujący się pod re 

dakcją p. Michała Sokotnickiego. 

   

ANGLJA i EGIPT 
TO O CZEM SIĘ GŁOŚNO NIE MÓWI. 

LONDYN. 16. 4. (PAT) Rząd brytyjski 

  

prowadzi obecnie bardzo trudne rokowania . 
z Egiptem. Delegacja egipska, bawiąca w 

Londynie, pod przewodnictwem premjera e- 
gipskiego Nahas - Paszy, z któsjej bierze u- 

dział jako minister finansów rządu egipskie- 

go młody, energiczny przywódca niepodle 

głościowego kierunku, partji nacjonalistycz- 

nej (t.zw. Wafd) Makram Ebid, wysuwa 

bardzo daleko idące żądania. Aczkolwiek ro- 

kowania te osłonięte są ze strońy brytyj- 
skiej ścisłą tajemnicą to jednak przeniknęło 

do wiadomości publicznej, że delegacja ©- 

gipska żąda  bezwarunkowego wycofania 

wojsk; brytyjskich z Sudanu i z Egiptu oraz 

p rzesunięcia ich na terytorjum Kanał u Su- 

ezkiego. żądanie to stanowi dla rządu bry 

tyjskiego bardzo wielką trudność, gdyż wy- 

cofanie wojsk, zwłaszcza z Sudanu, wywo- 
łuje obawy wobec znanych powszechnie ten 

dencyj włoskich w kierunku Sudanu. 

WALKA © SUDAN. 

Delegacja egipska wysuwać ma ponadto 

żądanie, aby Sudan uznany był zaj terytor- 
jum egipskie, podlegające condominium ad- 

ministracyjnemu  bryżyjsko — - egipskiemu. 
Wileszeję delegacja egipska występuje z żą- 

daniem ustalenia podobnego condominium, 
© ile chodzi o administrację brytyjską, w sa 
mym Egipcie. To ostatnie żądanie znajduje 

zrozumienie w kołach Labour Party i-libera- 
łów, natomiast prasa konserwatywna  r9z- 

poczęła gwałtowny atak na rząd, wypowia- 

dając się przeciwko wszelkim koncesjom wo 

bec Egiptu, wychodzącym poza granice trak 

tatu ustalonego przed dwoma laty między 

rządem egipskim a rządem  konserwatyw- 

nym Wielkiej Brytanji. Traktat ten, zawarty. 

przez ugodowego byłego premjera  egip- 

skiego Mahmuda - Paszę, nie uzyskał ratyfi 

kacji nowowybranego parlamentu egipskie- 
go, posiadającego większość partji Wafd. 

HASŁO NIEPODLEGŁOŚCI EGIPTU | 
Akcja antyegipska konserwatystów spo- 

tyka się w Londynie z pewną akcją proegip 
ską, inicjowaną pod hasłem niepodległości 
Egiptu, przez złożoną z kiikuset członków 
kolonię egipską w Londynie, do której na- 
leżą głównie studjujący tu studenci. Do po 
głębieria trudności rokowań z Egiptem przy 
czynia się Sytuacja, wynikła dla Wielkiej 

Brytanji w Indjach. Trudności jakie Anglja 
napotyka w lndjach, ośmiełają delegację e- 
gipską do wysuwania bardziej ekstremisty- 
cznych żądań, w nadziei, że kłopoty indyj- 
skie uczynią rząd brytyjski bardziej ustępii- 
wym, ро stronie brytyjskiej zaś istnieje, prze 
ciwnie, obawa poczynienia zbyt daleko idą- 

cych ustępstw, gdyż mogłyby one zachęcać 
ekstremistów indyjskich do stawiania żądań 
podobnych dp precendensów egipskich. 

(EINIKIS LTKA DNUOKSS 

Nowa fala protestów przeciwsowieckich 
(WU) „Diło* donosi, że w ostat 

_ nich dniach do redakcji tego pisma na 
deszła taka masa protestów przeciwko 
terrorowi bolszewickiemu na Ukrainie 
Sowieckiej od różnych ukraińskich in“ 
stytucyj „społecznych i poszczegól” 
nych zebrań w ikraiu, w innych pań” 
stwach ofaz na emigracji, że staje się 
rzeczą technicznie niemożliwą tekst 
wszystkich tych protestów w piśmie - 
drukować. Oto rejestr tych protestów 
uchwalony w przeciągu niespełna  je- 
dnego ostatniego miesiąca: Studenci 
ukraińscy, grupujący się dokoła towar 
rzystwa klerykalnego „Obnowa* we 
Lwowie, wiec Ukraińców w Kaliszu, 
zgromadzenie Ukraińców powiatu sar- 
neńskiego, Ukraińcy emigranci polity” 
czni we Lwowie, wiec we wsi Oglę- 
dów pow. Radziechów, delegacje 14 
instytucyj w Perehyńsku, 5 instytucyj 
ukraińskich we wsi Niwice, pow. Ra” 
dziechów, Ukraińcy ze wsi Utjatyńce, 
zebrani na uroczystości ku czci Szew- | 
czenki, zgromadzeniu w Radcu' pow. 
Stanisławów, zgromadzeniu w Olesiu 
pow. tłumackiego, zgromadzenie w 
Stańkowie, pow. Stryj, ze wsi Falisz, 
pow. Stryj, ze wsi Byszów, pow. Sokal | 
zgromadzeni w czytelni Proświty w. 
Sebeczewie pow. Sokal, ze wsi Rudna, 
pow. Lwów, ze wsi Zarzecze pow. Bo 
horodczany, ze wsi Sołotwiny, ze wsi 
Kosmacz, pow. Bohorodczany, zgroma 
dzenie w Pasiecznej, pow. Stanista- 
wów, wiec Ukraińców we Wiedniu. 

Bank Polski nie obniży sfopy 
dyskonfowej 

W kołach finansowych omawiana jest 
w ostatnich cząsach bzrdzo żywo sprawa 
znacznego potanienia krećytu w Ameryce. 
W związku z tem zjawiskiem, przypuszczą= 
no że Bank Polski również przystąpi obec- | 
nie do dalszego obniżenia stopy dyskonto” 
wej. jak się dowiącujemy, Rada Banku Pol 
skiego sprawą dalszego ewentualnego obni- 
żenia stopy dyskontowej, wynoszącej obec 
nie 7 proc. dotychczas nie zajmowała się. W 

Nic nie przemawia za tem, aby Rada 
Banku Polskiego w najbliższym czasie mia- 
ła podstawy istotne do obniżenia stopy 
dyskontowej. 
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SŁOWO 

Budowa pancernika klasy B. ROWA EMIGRACJA ROSYJSKA ECHA KRAJOWE 
  

Pożary nękają naszą wieś 
Znów kilkanaście budynków poszło z dymem 

BERLIN. 16.IV. Pat. Rada Państwa Rzeszy na dzisiejszem posiedzeniu 
plenarnem przyjęła uchwałę wczorajszą połączonych kamisyj Rady w 
sprawie wstawienia do budżetu na rok 1930 pierwszej raty na budowę 
pancernika klasy B w wysokości 2.900 tys. marek. Wniosek rządu pruskie- 
go o anulowanie uchwały połączonych komisyj odrzucono 29 głosami. 

„NIEWOZWRASZCZENCY“ 

Sensacyjna ucieczka radcy „ambasa 
dy sowieckiej w Paryżu Biesiedowskie- 
go z lokalu ambasady, spowodowała 
wydanie przez władze moskiewskie de 

prawach obywateli sowieckich i arty” 
kułem 41 kodeksu konsulatu generaine 
go w Londynie, konsulat wzywa was 
do powrotu do Rosji w terminie 7 dni 

. Przeciwko „wnioskowi pruskiemu głosowali przedstawiciele Prus pret na podstawie którego wszyscy o- od otrzymania tego listu. 

ob or A" uo iai PE ages Wschodnich, Brandenburgii, Pomorza, Saksonji. Szlezwig: Holsztynu, Han- bywatele saa basas Žana Konsulat generalny prosi a potwier 
© PPastwą płomieni, które rozszerzyły się na całą wieś padły 22 domy mieszkal. noweru, Fssen- Nassau, prowincji nadreńskiej, Bawarji, prowincji heskiej, nicą o ile zostaną wezwani do powrotu dzenie odbioru tego listu i uprzedza, 

ne, 18 chlewów, 15 stodół oraz kilkanaście sztuk inwentarza żywego. Straty spowo” 
dowane pożarem wynoszą przeszło 130 tysięcy złotych. AR ; : 

Tej samej necy wybuchł niemniej klęskowy pożar w powiecie wilejskim we wsi 
Stajki. Ogień powstał w domu jednego gospodarza tej wsi Antoniego Kuczko, a na” 

Turyngji, Meklemburg-Szwerinu i Oldenburgu. 
Wstrzymali się od głosowania przedstawiciele Marchji granicznej, 

Górnego Śląsku niemieckiego, Wirtembergii, w. m. Bremy 

do Rosji i nie zastosują się do tego we 
zwania zostają wyjęci z pod prawa, a 
mienie ich znajdujące się w Rosji ule- 

że wasza odmowa powrotu do Rosji, 
pozbawia was tytułu obywatela sowie 
akiego i upoważnia do zastosowania w 

i ił si iedni i i . iu ze i le gabinet Rzeszy fi i miemi tosunku do dekretu wydanego stępnie przerzucił się na sąsiednie zabudowania niszcząc cztery domy mieszkalne O godz. 4 po południu zsbrał się na  posiedzen › ga konfiskacie. Ostatniemi czasy na stosunku was dekretu y gi 
i dziewięć innych bołycków. Straty jakie poniesli pogorzelcy sięgają 30 tys. zł. który wedle doniesień prasy ze ź!'ódeł dobrze poinformowanych, uchwalił porządku dziennym są wypadki iż roz przez egzekutywny komitet centralny 

Również we wsi B elewicze gminy Se. spłonęło 7 gospodarstw, w tej licz- 
bie 17 budynków wraz, z inwentarzem. 

Wybuch gramafu 

c 

w ręku rybaka 
Jeszcze jedna ofiara własnej nieostrożności 

W gmiaie krzywickiej koło chutoru Kleszyne podczas głuszenia ryb na tamtej- 
szem jeziorze miał miejsce tragiczny wypadek. _ | х 5 . 

Jeden z mieszkańców chutoru Stanisław Bujniewicz nie zdołał. odrzucić od sie- 
bie zapalocego juź granatu przeznaczonego 
wał nieszczęśiiwego na kawałki. 

do głuszenia ryb, który eksplodując rozer= 

Gdy na miejsce wypadku pośpieszyli obecni nad jeziorem, wszelka pomoc сКа- 
zała się już niepoirzebną, bowiem znaleziono Bujniewicza z urwaną ręką i nogą już 
nieżywego. (c) 

PRZEŹ MAŁĄ SZYRKĘ 
Z wielkiem zadowoleniem przyjęliś 

my wiadomość o gabinecie pułkowni- 
ka Sławka. Zadowolenie nasze było 
tem większe, iż w swoim czasie po 

kowaniem rządu inscenizuje Nieśwież, 
jako symbol współpracy z konserwaty 
stami. Powołując do rządu dwóch koń 
serwatystów Meysztowicza i Niezaby- 

przyłączyć się do stanowiska Rady Państwa Rzeszy i wnieść do prelimina- 
rza budżetowego na rok 1930, który ma przedłożyć na najbliższem posie- 
dzeniu Reichstagu, odpowiednią sumę na budowę wspomnianego wyżej 
krążownika klasy B. 

Nie pojechał do Mostwy. wiedząc, że grozi mu tam Śmierć 
Dalsza ,,czystka* G.P.U. wśród dyplomatów sowieckich 

STOKHOLM. 16.1V. Pat. „Svenska Tagbladet* donosi, że attachć 
morski poselstwa sowieckiego w Stokholmie i w  Helsingforsie Sobolew 
wezwany do powrotu do Rosji odpowiedział odmownie, twierdząc, że 
powrót do Rosji grozi mu Śmiercią. Sobolew oświadczył, że nie był nigdy 
członkiem partji komunistycznej. Sbbolew opowiada, że podczas pobytu 
jego w Helsingforsie w lutym r. b. sekretarz jego Dowgałło usiłował w 
nocy dostać się pokryjomu do mieszkania Sobolewa, co mu się jednak 
nie udało. Obecnie Sobolew zwrócił się do władz szwedzkich z prośbą o 
pomoc, 

 REZTEPISOCOWERACZKI 

Bezrobocie w Sfanach Ziednoczonych 
WASZYNGTON, 16. IV. Pat. W komisji handlowej Senatu William 

maici funkcjonarjusze sowieccy nie 
chcą powracać do czerwonego raju i 
rezygnując z obywatelstwa sowieckie- 
go tworzą nowy rodzaj emigracji rosyj 
skiej! 

Przed kilku dniami — jak doniosły 
depesze — radca poselstwa  sowiec- 
kiego w Kopenhadze Dmitrijewski we 
zwany przez Narkomindieł do Moskwy 
odmówił usłuchania wezwania i prze- 
niósł się z poselstwa do hotelu skąd 
napisał, że nie myśli powracać do Ro- 
sji gdyż wie, że oczekuje go tam nie- 
zbyt miłe przyjęcie, ponieważ wskutek 
rozmaitych intryg GPU oskarżony jest 
o sprzyjanie prawicowemu odchyleniu 
w partji komunistycznej. 

Analogiczne wezwania do powrotu 
do Rosji otrzymali również urzędnicy 
sowieckiego torgpredstwa w Londynie. 

w dniu 21 listopada 1929 roku. 
Brak odpowiedzi w określonym ter 

minie, konsulat generalny będzie zma 
Szony uważać za formalną odmowę 
powrotu do Rosji". 

Podpis: Konsul general. Lytchofi. 
Załączniki: art. 41 kodeksu konsu- 

larnego, art. 12 regulaminu obywateli 
sowieckich i dekret komitetu egzeku“ 
cyjnego z dnia 21. 11. 1929 r.“ 

W związku z tą sprawą w prasie 
angielskiej podjęto dyskusję czy An- 
glja może wydać obywateli sowiec- 
kich, którzy odmówili zastosowania się 
do zarządzeń Moskwy, czyli też będą 
oni korzystać z prawa azylu. Ze szpalt 
gazet sprawa „niewozwraszczeńców** 
jak ogólnie nazywają nowych emigran 
tów rosyjskich, przeszła do parlamen- 
tu. Na interpelację jednego z deputo- 

EŃ : : a . BĘ В ' RO : Powodem tego zarządzenia była podo- wanych wiceminister spraw zagranicz- е etu, zaj, Świat owi ol e arki. Grze, ra amerytfykijiedagi pray okokdeci, e w kaj le ba Cr Ie rasi Pad age veža SAS 
3 ż0ków ch ludzi sowy mi“ ! 2 obecnie 3700 tysięcy ludzi bez pracy, przyczem robotnicy stracili w jednym ni odmówili posłuszeństwa a wówczas kie nie zwracało się do rządu angiel- » y у D 2 miesiącu lutym 400 miljonów dolarów zarobku. O ile rząd chce uniknąć Konsulat generalny wystosował do ka- gabinetem Bartla. Rozumujemy bo- 
wiem na wsi w ten sposób, iż polityka 
Piłsudskiego może kroczyć prędzej lub 
wolniej — jednak nie powinna się co- 
fać. 

Gabinet Bartla — dobry po prze* 
łomie majowym — po Świtalskim, jed 
nak był cofnięciem się dezorjentującem 
ludzi przywykłych do systematyczne- 
go myślenia — inaczej mówiąc ludzi 
wiejskich. Aby być dobrze zrozumia* 
nym postaram się wytłumaczyć, opie- 
rając się na nastrojach politycznych 
umysłów z „małych szybek*. 

W umysłach naszych Józef Piłsudski 
_ ma kilka okresów łączących się wza- 
__ jemnie stalową logiką czynów. 

i Pierwszy okres — to Piłsudski: 
_ odbudowujący Polskę, zaczynając od 
powrotu z Magdeburga, aż do wyco- 
iania się w zacisze Sulejówka. Huk 
armat, nadający gorączkowe tło temu 
okresowi zmusza Piłsudskiego do ota- 

    

      

   

   

        

    

    

   
   

   

    

  

    

     

  

     
   
    

    
   

     

o raz pierwszy spis ten wykaże, ile jest jest tym spisem niedotknięta, albowiem w-g 
_ czania się swoimi ludźmi z lat prac e w objęcia PA i ai i odbiorników radiowych w Stanach Zjedno- Konstytucji na kazdych 28 stanów Un izy g NA ŚWIĘTĄ WIELKANOGNE i 
młodzieńczych, legjonów i s-u. Jest słowa imć pana Zagłoby: „złapał ko- czonych. Jednego pytania tylko — o reli. pada po 2 senatorów, bez względu na cyfrę o а 
to Ares + aa zak tatarzyna, a tatarzyn za łeb ga kc, i a S e ich ludnośc SZAMB najlepsze WWEBU A owocowe 

psiaczenia przeciw Piłsudskiemu ludzi Be: S ai S S a: irae POLECA 
niezdolnych do czynnej walki — jed- le o ile dotąd wszystko szło ja 22 
nak ódbojch w eks : z nut — to z powrotnym gabinetem SfraSzne K Tiki zl i i d r h molofó 8 Pierwsza Wileńska Spółka Vin į Przetworów Owocowych a 

Okres Sulejówka — jest okresem Bartla po Świtalskim było gorzej, i my 8 U 8FZEN a 8 Ę WOÓG sa Ww i $ A ŁUB O©W$ ICH i 
bilansowania palitycznego. Piłsudski tu z naszej małej szybki dotrzymać w Trup lotnik 5 + Ф Ф к к | ЕЕ amas WANE i liśmy: p lotnika w wagonie kolejowym. Rozbity samolot i S : В B w ciszy wiejskiej robi zestawienia po” tym takcie politycznym nie mogliśmy lit d któ. fósł śmierć ied Sklep Winno-Kolonialny 1 dai f Wytwórnia win lityczne — oblicza aktywa i passywa, / Przeszła próba z Bartlem i przy. zapalił dom, w którym poniósł śmierć jeden z lokatorów BB. siwa 6 Tel 8:8. Alal WSzęwzie|  pisudskiego 2. -o 
Jednocześnie daje sposobność spote- chodzi najbliższy człowiek Piłsudskie- CHATEAUROX, 16. IV. Pat. Dwa samoloty wojskowe zderzyły się SRG KACK AKG SECA DJ ЗЕЛМЬ СЕС ОБ СОИ ОО СМО НЕНЕ ЕВ УЕЕ TTK CRG 
czeństwu przekonania się, jak wyglą- go — Sławek. Tu my zacieramy ręce i na wysokości 800 metrów. Jeden z nich literalnie rozcięty na pół tspadł 
da demokratyzm parlamentarny w pań odnajdujemy stalowy wątek konse- na plac w mieście, niszcząc dachy magazynów. Ranny został przytem do- в m 
stwie nie mogącem wytworzyć więk” kwencji, i w zapadłym dworku wyra- rożkarz, znajdujący się na postoju. a Na święta polecamy = 

“ szošci sejmowej. stamy na polityków pod pułap. Ciało pilota znaleziono na dworcu w wagonie do którego spadło, в ‘ в 
Przełom majowy, entuzjastycznie A teraz żeby tak nas kto zapytał, rozbiwszy dach BE 4 a 

przyjęty przez p.p.sów jest jednocześ- co trzeba robić? to musielibyśmy od- Drugi aparat spadł na dach domu, który stanął w płomieniach "i zo- s NY £ 
nie ich grobem. N-decja stara się wmó powiedzieć tak: ‚ stał całkowicie zniszczony, przyczem jeden z lokatorów ponios! śmierć. a 4 7 в 

_ wić, iż Piłsudski oszuka porwanych za Tworzyta się robota bardzo trudna Trup lotnika znaleziono z odciętą głową na podwórzu tego domu. a | browaru 3 
B palen konserwatystów „kresowych, któ co>" jakby przebitowa : gospodarki od na a Ex = 
rzy stale w agi, swych ciążą Ek A je się 2 A E SA 8 66 в 
"ku Pilsudskiemu. P.p.si, nie tracąc na- tem trudniejszych, że często trzeba by -- Н š : zo en 

dziei, zdają się oe a ten ła dogadzać. instynktom osobistym, a Smufny epilog wycieczki W Tatry a 93 p a 
Sam momėnt wykiwania konserwaty- nawet antbicjom. Są w tej robocie, jak TURYSTA-STUDENT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ GIEJSZTOR ZGIĄNĄŁ 8 Telefony: 5-44, 14-95, 6-72. в _ stów. Jest to najtrudniejszy moment z w każdej czynionej w pośpiechu różne Z WYCIEŃCZENIA. = Ei 
okresu przełomowego, trudność  bo- 
wiem polega na tem, by jaknajmniej 
boleśnie zerwać z p. p. sami, odrywa- 
jąc jednocześnie od nich jaknajwięcej 
ludzi, — z drugiej zaś strony wciągnąć 
do wspólnej pracy konserwatystów w 
ten sposób, by nie byli oni zbyt czer- 

_ woną płachtą dla dawnych towarzyszy 
młodości, legjonów i p.p.su., 
__ Dla wykonania tego planu Piłsud- 
ski rozporządza dwiema  kategorjami 
iudzi: najbliższą — tak zwanych puł- 
kowników, — ludzi ślepo oddanych, 
ozatem radykałów, których życie w 

wolnej Polsce już samorzutnie tempe- 
rować poczęło. Symbolem takiego į „WARSZAWA, 16 IV. Pat. Niezwykle zuchwałego napadu rsbunkowego dokona- A także poleca: ; 
„ostudžieiica“ byt Bartel niedawny wy i Wacława Nawichiego į no dziś ną placu Zamkowym w Warszawie przy ul. Podwale 1. W domu tym mieści Winą owocowe MAKOWSKIEGO niezrównanej jakości. Miody pierwszo- 
zwoleniec — wówczas założyciel pai- się pralnia małżonków Wacława i Stanisławy Świrskich. Około godz. 6, gdy w skle- rzędnej miodosytni K. MIESZKOWSKI. Cukry, owoce Świeże, kawa 

i pracy. Piłsudski idzie do celu stop- 

" Uporawszy się ' zgruba z uporząd- 

IMPRESJA 
Na marginesie 

„Na Zachodzie bez zmian* Remarque'a. 

Matko, ja cierpię! — Gdy byłem 
dzieckiem, do Ciebie zawsze szedłem 
po pomoc, więc i teraz wałam, dopo- 
móż mi, Mamo! Czujesz, że ja się mę- 
czę, lecz czy zrozumiesz moje cierpie= 
nie, bo przecież Ty nie widziałaś.. 

Ja śmierć widziałem, Mamo, i już 
żyć nie mogę, wszystkiego w mem 
sercu doknęła i w popiół obróciła, zni 
 szczyła wszystko — prócz strachu 
przed nią. Boję się jej, a żyć nie mo. 

  

tkiem, żebym był znowu takim jak 
„dawniej, żebym mógł czuć i cieszyć się 

kochać... Ja nic nie kocham — we 
mnie tylko popiół. Ota teraz lipy kwit 
mą — widzę, wiem, lecz nie czuję. 
Dawniej kwitły w mem sercu i świeci- 
o słońce, woda szumiała przy młynie, 
szystko to było we mnie, wszystkie 

dźwięki i blaski — radość była. Teraz 
są tylko martwe słowa, kreślone na 

„popiole. 
Stawiasz przedemną śniadanie ma 

mo; wiem, że nie na Twoją kieszeń 
a zbytkowna potrawa. Z żalem pa- 
trzysz na mnie, bo siedzę nieruchomy 

х 

ę.. Spraw, abym zapomniał o Wszy- 

Jest to okres wzajemnego oswaja- 
nia w jednej klatce dwuch gatunków, 
pochodzących z jednej rodziny, jednak 
wykrzywionych przez antypaństwowe 
zaborcze panowanie. 

Gdy się gatunki już zapoznały i 
oswoiły, Piłsudski zaczyna pogłębiać 
w oswojonem otoczeniu niechęć powro 
tu do dawnego trybu życia i dawnego 
otoczenia. W tej pracy i w tych oko- 
licznośc.ach nie wystarcza  ostudzony 
Bartel. Linja musi być jednolita i musi 
doprowadzić do wyraźnego odseparo- 
wania się od p.p.sów — a do tej robo- 
ty potrzebny jest oddany człowiek — 

tu wysuwa się gabinet Switalskiego. 
Gabinet Świtalskiego — to rzuce- 

nie snapu światła na jeden fakt niezbi 
ty. Piłsudski contra endekom i p.p.som 
Inaczej mówiąc Piłsuaski, który we- 
dług słów nd-ków mia ł „wykiwać* 
konserwatystów na współkę z p.p.sa- 
mi — „wykiwał* n.deków, rzucając 

niedokładności które teraz już śmiało i 
można i trzeba naprawić. Malarz po- 
wiedziałby, iż trzeba adcieniować, a 
grubo nałożoną farbę zeskrobać. 

Pułkownik Sławek jako sobowtór 
ideologii Marszałka najbardziej jest 
powołany do uporządkowania w twór- 
czej idei Marszałka, rzeczy którą po- 
przednicy przeoczyli, czy to  šwiado- 
mie dla względów taktycznych — czy 
też w myśl przysłowia „errare huma= 
num ėst“. Strukczaszy. 

PRG UTE PRZECENA 

1 Розка — онтнини  Goowu A 

WILNO, ul. WIELKA 30 

Ceny niskie 6£51-0 

przy stole i jeść nie chce. Ale przy 
moim talerzu po prawej stronie położy 
łaś nóż... Nie mogę go wziąć do. ręki 
— jam kiedyś, wbił nóż w bok człowie 
ka — wroga — wbilem po samą те-- 
kojęść, a potem on umierał, długo, dłu 
go umierał, a ja umierałem z nim ra- 
zem. To człowiek był młody, taki jak 
ja... Nie mogę wziąć noża do ręki... 

Nie namiawiaj mnie, Mamo, bym 
wieczorem poszedł do parku; tam są 
dziewczęta, zdrowe, czyste, uśmiecha- 
ją się do mnie. Na froncie widziałem 
inne dziewczyny, śmiałem się, piłem 
razem z niemi; tak, Mamo, '/ mogłem 
pić i śmiać się z tamtemi, lecz teraz na 
te spojrzeć nie mogę, tamte mi je prze 
słoniły, splugawiły mi oczy... 

Kładziesz mi pieszczotliwie rękę 
na ramieniu. O, jak dobrze znam Two- 
ją rękę, taką wychudzoną, z wystają- 
cemi żyłam”, i palcami pokłutemi igłą. 
Zdejm rękę Mamo, cięży mi jak ręka 
trupa, przy którym długo, długo leża- 
łem w zdruzgotanym blindażu. 

Poco klękasz, o co się modlisz? — 
Bóg twój nie wysłucha ciebie. Miljo- 
ny. matek' modliły się za swych synów 
— miljony pocisków trafiały w ich 
chłopców — żołnierzy. Modliły się 
matki, a miljony synów męczyło się i 
umierało po lazaretach, straszne, por 

rewolucji — mówił Green — musi on zaopiekować się losem bezrobot- 
nych. Jestem przeciwnikiem systemu zapomóg dla bezrobotnych, ale takie 
zapomogi będą konieczne, o ile nie zostanie utworzona jakaś instytucja, 

A robotnika przed bezrobociem. Ludzie nie mogą chodzić 
głodni. 

Green uważa za jeden z najskuteczniejszzch środków przeciwko bez- 
robociu zaprowadzenie powszechnego 5-dniowego tygodnia pracy. 

Cyfry podane przez Greena, reprezentującego konserwatywną organi- 
zację pracy, uważane są przez niektórych za zbyt optymistyczne. W Sfe- 
rach radykalnych twierdzą, że cyfra bezrobotnych sięga 6 a nawet 7 mil- 
jonów ludzi. 

Polityczne znaczenie gpisn Indności w Ameryce Północnej 
WASZYNGTON. 15. 4. (PAT). W pier. wnie do wymagań ustawy nowy podział 

wszych dniach kwietnia rozpoczął się prze- 
pisany przez konstytucję spis ludności, po- 
wtarzający się co 10 lat. Spisu dokonywać 
będzie przez dwa tygodnie 120 tysięcy osób 
pod kierownictwem 575 inspektorów. Spis 
"ludności, którego koszt wynosi 30 miljonów 
dolarów obejmuje szereg kwestyj ekonomi 
cznych i społecznych, na które każdy miesz 
kaniec musi odpowiedzieć. Między innemi 

mandatów do Izby niższej, przyczem 17 sta- 
nom ubędzie 23 reprezentantów, które to 
mandaty przydzielone będą innym stanom. 
Członków kongresu jest ogółem 435, 

Dotychczas jeden mandat przypadał na 
211877 ludności. Obecnie zaś przypadnie je- 
den mandat na miniej więcej 270 tys. ludnoś- 
ci. Zyskują więc na tem stany o najwięk- 
szym wzroście ludności. Cyfra senatorów 

  

żdego następujące pisma: 
„Towarzysze! 
Zgodnie z artykułem 12 dekretu o 

skiego o wydanie ' nieposłusznych и 
rzędników i że wobec tego nie zacho” 
dzi potrzeba rozważania tej kwestji. 
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HERBATA 

H 2 KOPERNIKIEM | 
Skład Główny 

WARSZAWA—BRACKA 23. 

Warszawskie Towarzystwo Handlu Herbatą 
A. Długokęcki—W. 

Przedstawiciel St. ZATORSKI, Wilno, ul. Jak. Jasińskiego Nr 1. 
Wrześniewski—Sp. Akc. 
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Е ZAKOPANE. 16. 4. (PAT). W niedzielę 12 bm. wyruszyło z Zakopanego na kilku 
dniową wycieczkę w Tatry 4 turystów: Bernard Cikiewicz, Antoni Konar, Wiesław Stani- 
sławski i Zbigniew Giejsztor. W niezwykle ciężkich warunkach, z powodu złej pogody, 
pozostali oni do, wtorku rano, poczem we wtorek ledwie żywi wytuszyli do przełęczy: 
pod Miynarem. Po dojściu do przełęczy rozwiązali liyę i każdy, ratując się na własną rę- 
kę, wyruszył ku Żabim Stawom Białczańskim, skąd doliną z Białej Wody zmierzali ku 
Rostoce. Pierwszy do schroniska przybył Stanisławski z Konarem, a dogiiero później nad 
szedł Cikiewicz, który: oświadczył że Giejsztor' pozostał przy: Stawie dla odpoczynku, obie- 
cując za chwilę podążyć za, nimi. Zaniepokojeni jednak dłuższą jego nieobednością, dzier- 
żawcy schroniska wyruszyli na spotkanie Giejsztoda. Poniżej Stawu Białczaqego Niżniego, 
nad potokiem odpływowym, leziono już jednak tytko matwe zwłoki Giejsztora, te 
jak się zdaje, padł wskutek przemarźnięcia, głodu i zupełjego wycieńczenia. Zac! i 
również przypuszczenie, że firzyczyną śmierci był atak sercowy. O wypadku zawiadomio- 
no natychmiast pogotowie ratunkowe, które przywiozło zwłoki do Zakoganego. Zbigniew 
Giejsztor liczył lat 27 i byt stuchaczem politechniki warszawskiej. ' 

Znowu napad rahumkowy w Warszawie 

pie była tylko ekspedjentka Wanda Dubkowska, wszedł jakiś mężczyzna z rewolwe- 

przestępca, ponieważ cały czas był w rękawiczkach, 
p. 

ażeby nie pozostawiać odcisków 
alców. ‚ Ę 
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3 dni ostatnie Spieszcie! 

Oryginalne wina 
i najtaniej można nabyć tylko w firmie 

D.-H. St. Banel i S=ka 
WILNO, MICKIEWICZA 23, TELEFON Nr 8—49. 

в о : wykwintna rem i zażądał wydania pieniędzy. Przerażona Dubkowska straciła przytomność. Wów- stale świeżo palona firmy „KAWA BRAZYLJA”, Warszawa. Sery różnych 
owo, a więc najpierw do gabinetu konfekcja i galanterja Chów bandyta Sani i R aaanah | A tam PEAT. Potion E gatunków, wędliny wiejskie, oraz różne towary po cenach najtańszych. 

pewołuje Bartla i prze pi: i : zatrzymywany przez nikogo, zbiegł, Jak stwierdziły dochodzenia policyjne, bandyta = у 
BCE nie ya” PE | MODA! GWARANCJA! i miał towarzysza, który stał na ulicy na czatach. Przypuszczalnie był to karany już Dostawa do domów gratis, przy większych zakupach RABAT. — -0 

  

  tworne strzępy ciał ludzkich męczyły 
e bez końca i umierały, wołając mat 
ke 

Twój Bóg nie wysłucha ciebie... 

Powoli sączą się długie - godziny 
nocy. Nie śpi matka, myśli jak dziecka 
swoje ratować. Za ścianą słyszy jego 
kroki, do rana będzie tak chodził tam 
i zpowrotem, sam jeden z cierpieniem 
swojem. Trzeba go ratować, lecz jak? 
Przez kobietę? Ach, gdyby Emma ży- 
ła, czyż nie potrafiłaby zawładnąć nim 
jak dawniej? — Lecz Emma nie ży- 
je.. I przychodzą matce na pamięć te 
chwile, kiedy zrozumiała, że serce jej 
dziecka należy do innej kobiety. Nie- 
nawidziła prawie jej wtedy, tej roze- 
śmianej, wyzywającej dziewczyny... 

Później, kiedy odjechał z pułkiem 
na iront, przyszła, ośmieliła się przyjść 
do niej, do matki i o nim mówiła jak 
o swoim ukochanym i płakała jak opu 
szczona. Wtedy odprawiła je chłodno 
— ukradła przecież serce jej syna. — 
„Pócieszysz się, młoda jesteś, nie brak 
gości w waszej kawiarni; Umarła na 
tyfus, samotna była, bez rodziny — 
kochała go... 

Boże mój, natchnij mnie —— wała 
zbolałe serce. к 

Powoli sączą się ciche godziny no 

cy, klęczy matka przy łóżku, twarz w 
dłoniach ukryła. Wreszcie wstaje, bo 
oto dzień już nadchodzi — blednie nie 
bo w oknie. I na twarzy jej spokój, a 
w sercu cicha radość, jak w dzieciń- 
stwie, po przyjęciu komunii. Więc co 
ma czynić. 

Otwiera szułladę starej komody i z 
węzełka, w którym przechowuje pa- 
miątki po nim — skarby swoje — wy 
dostaje koszulkę, ubranko, małe zdep- 
tanć aksamitne buciki — tupki. Staran 
nie zawija to w paczkę, ubiera się i 
pocichu wychodzi z domu. 

Pociąg mknie wśród rannej mgły. 
— Dworzec dużego miasta, — Puste, 
senne ulice. — Nareszcie mur, furtka. 
Matka przełożona? Za chwilę. — Ser 
ce łomocze. — Reiektarz biały, zimny. 
Zakonnica — czy zrozumie. To takie 
ludzkie. "Twarz ma jakby oświetloną 
od wewnątrz. — Zrozumie. Długie sze 
pty. „Ówszem, znajdzie się, — tak 
około 18 miesięcy i z niebieskiemi ocz 
kami'. — I z niebieskiemi oczkami... 
Dzwoni. Siostro Beato, proszę tu przy* 
nieść natychmiast numer 282. Za chwi 
ię wraca siostra Beata z dzieckiem na 
теки — blade to, uszki  bezkrwiste, 
włoski krótko strzyżone i szyja i-rącz- 
ki takie cieniutkie! Nic to, przyjdzie 
do siebie, tyle tych sierotek po wojnie, 

CAB" © 

a jakie mamy środki? Na najniezbęd- 
niejsze potrzeby nie starczy. 

Siostra Beata zdejmuje z chłopca 
nieforemne ubranko przytułkowe i 
ubiera go w cienką koszulkę i sukien- 
kę, które. matka wydostaje z paczki, 
wkłada mu na chude nóżki buciki, Je” 
go buciki — i naraz staje się w oczach 
matki podobny do niego; patrzy mu w 
oczy i gorąca fala zalewa jej serce, bie 
rze malca na ręce, przytula. — A jak 
ma na imię? — W dużym czarnym re- 
jestrze naprzeciw Nr. ,282 stoi Jan. 
Ależ oczywiście, poco było pytać, wie- 
działa przecież że musi nazywąć się 
tak, jak On. 

Trzeba się śpieszyć, pociąg prędko 
odchadzi. — Zamknęła się furtka 
stało się... Mknie pociąg wśród słoń” 
cem zalanych pól. Jasiu, Jasieńku, za 
chwilę będziemy w domu! 

Z kim rozmawiasz Mamo, śmie- 
jesz się? Nie pamiętam już Twego 
uśmiechu oddawna. Czyje ta dziecko? 
— Synu, pamiętasz Emmę, złotowłosą 
wesołą Emmę? — Nie żyje, na tyfus 
umarła a to — synek jej... myślałam... 
powinniśmy go wychować, w przytuł- 
ku — wiesz, jak ich tam żywią — gła 
dują dzieci, nie chciałbyś go tam zó- 
stawić, nieprawdaż? — Mamo, czy 
to.. — Tak, Jaś mu na imię, twoje ma 

  

Oczy niebieskie. 
że mój, kłamię! 
kłamstwu! 

Malutki mój, pocóżeś przyszedł w 
życie. Cierpieć tu trzeba — i odejść w 
męce. Przebacz mi, bo  zawiniłam 
przed tobą. Cały się trzęsiesz z rado- 
Ści na widok kawałka bułki — tak 
rwać się będziesz do życia, śpiewać 
będzie dusza twoja — aż przyjdzie 
życie i wyrwie ci radość z serca, zdep 
pcze, przysypie popiołem. I żyć bę- 
dziesz, a będziesz umarłym! + 

Nie, nie może to być, ty bę: 
dziesz żywym, osłonię cię, nie dang 
cię śmierci! Przysięgam ci na tamt4 
noc, żyć będziesz! I niechże wszyscy 
ci, co spojrzeli w twarz Śmierci i 
śmierć noszą w sercach, was ochronią 
od popełnienia zbrodni. Nie zabijesz 
brata — żyć będziesz. : 

A serce wola: Bo- 
Pobłogosław memu 

Mamo, wychodzę, nie czekaj na 
mnie z obiadem, spóźnię się może, zaj 
dę do radcy i jeszcze do paru osób na 
mieście, muszę postarać się o posadę, 
o pracę jakąś, bo troje teraz jest nas 
w domu i wszystkim trojgu jeść nam 
trzeba, nieprawdaż, mamo? — 

M. Szwykowska. 

л 

*



Urząd Wojewódzki przejął szpifal w Trokach 
Nowe szpitale powstają w Szumsku i Olkienikach 

Z dniem 1 kwietnia wydział zdro- 
wia Wil. Urz. Wojewódzkiego prze- 

jął od Sejmiku Wileńsko-trockiego 
prowadzenie szpitala w Trokach i 

rozszerzył jego pojemność do 40 
łóżek. Zamiast tego Sejmik Wileńsko- 
Trocki otwiera dwa nowe szpitale: w 

Szumsku i Olkienikach po 15 łóżek 
każdy. 

,. , W dniu wczorajszym naczelnik wy 
działu zdrowia dr. Rudziński przepro- 
wadził szczegółową inspekcję przyję- 

tego szpitala, mając na celu wyjaś- 

nienie koniecznych potrzeb i rozmia- 
rów niezbędnego remontu. Prace re- 
montowe rozpoczną się wkrótce po 
Świętach wielkanocnych. W czasie 
swej bytności w Trokach p. dr. Ru: 
dziński przeprowadził jednocześnie 
inspekcję tamtejszych piekarni i za- 
kładów fryzjerskich, przyczem winni 
niezachowania obowiązujących prze- 
pisów sanitarnych zostali pociągnięci 
do odpowiedzialnošci administracyjno- 
karnej. (y) 
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CZWARTEK) 
W. słońca o g. 4 m. 37 

Z. słońca o g. 6 m. 36 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 16 — IV, 1934 r. 

Ciśnienie 
OS | m 

Temperatura jo a | zp 107C 

$©yremperatura najwyższa: z 15°С. 

Temperatura najniższa: - 990. 

Opad w milimetizch* 0,2 

Wiatr 1 jowy-wschodni graewažijący j ooo wscho 

Tendencja barómetryczna: spadek 

Uwagi: pochmurno, rano i po poł. deszcz 

  

URZEDOWA 

— Konferencja u p. wolewody. W 

dniu omiewa p. wojewoda odbył konfe- 

rencję z p. generałem Litwinowiczem, do- 

wódcą OK w sprawie przyjazdu na Wilen- 

szczyznę Prezydenta Rzeczypospolitej. Na- 

stępnie złożył p. wojewodzie wizytę b. poseł 

Wędziagolski, członek wydziału powiatowe 

go wileńsko - trockiego, jako nowoobrany 

prezes Związku Komunalnego. 

— (a) Koniiskata pisma ruskieg 

Wczora,j z polecenia władz starościńskich 

przyaresztowano nakład czasopisma białoru- 

skiego p.t. „Szlak Młodzieży”, za umieszcze- 

- nie artykułu omawiającego sytuację Białoru- 

sinów zawierającego cechy przestępstwa 

przewidziane w artykule 129 k. k. W zwią: 

zku z tem policja przeprowadziła rewizję 

«w lokalach wspomnianego czasopisma przy- 

aresztowując około 800 egzemplarzy nakla- 

kr MIEJSKA 
— (y) Posiedzenie Rady Zw. Międzykp- 

mugalnego. W dniu wczorajszym w. Sali 0- 

brad Rady miejskiej odbyło się pierwsze Ог- 

ganizacyjne posiedzenie Rady Związku Mię- 

dzykomunałnego dla budowy i prowadzenia 
wojewódzkich zakładów. opieki społecznej. 
Zagaił p. wojewoda Raczkiewicz podkreśla. 
jąc znaczenie jakie odgrywają w Зуст ри- 
blicznem związki międzykomunalne wogóle, 

związki zaś opiekuńcze w szczególności. | 
Mówca podnosi znaczenie tych związków 

wynikające z tego, że w łonie rady związ- 
ków mają możność „ bezpošrednie- 
go zetknięcia się przedstawiciele samorządu 
ziemskiego i miejskiego, co wpłynie dodat. 
nio na zobopółne zrozumienie się i przy re- 
alizowaniu wspólnych, zadań ; obowiązków, 
'W końcu p. wojewoda zastanawia się nad 
zagadnieniami, jakie stają przed nowo zor- 
ganizowanym związkiem międzykomunalnym 
pokreślając, że spada na niego wielce za” 
szczytna rola wzniesienia żywego pomnika 
niepodległości IPaństwa Polskiego w postaci 
Wojewódzkiego Domu Dziecka im. Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego. Zakończył zaś prze 
mówienie wzmianką, że zamierza w czasie 

„majbliższym wystąpić do władz centralnych 
z wnioskiem o nadanie związ kowi charak- 
teru korporacji prawa publicznego i życzył 
Radzie owocnych prac ku dobru całego spo- 

* łeczeństwa. Następnie do chwili wybrania 
przez Radę prezesa Zw. p. woj: powołał 
na EO B) gospodarza miasta p. 

Poda Jėzeia Folejewskiego. . 
dalszem ciągu posiedzenia Rada Zwią 

zku rozpatrzyła i uchwaliła projekt cegula- 
minów obrad Rady i regulaminu wyborcze- 
go oraz dokonała wyborów zarządu -Zwią- 

, przyczem w skłąd zarządu zostali wy- 
bani: p. Bronisław Wędziagolski prezes 
Związku, p. Marja Iwaszkiewiczowa — wi- 
ceprezes, dr. Stefan Brokowski — członek za 
rządu. W skła d komisji rewizyjnej, Związku 
zostali wybrani: p. starosta Radwański, prze 
wodniczący komisji, p. starosta Jankowski— 
zastępca przewodniczącego i na czonków p. 
p. Żyliński, Jacobini i Starosta de Trame- 
court. IPozatem Rada powołała komisję bu- 
dowlaną w składzie pp. prezydenta Folejew- 
skiego, dr. , Maleszewskiego, inż. Jensza, dr. 
Łukowskiego, Marsona i Domaniewskiego. 

Po ukonstytńowaniu się władz i organów 
Związku Rada jednogłośnie uchwaliła: о- 
kreślić wysokość udziałów członkowskich w 
kwocie 1 proc. (dla gminy m. Wilna i 8%) 
głobalnej sumy rocznych budżetów zwyczaj 
mych z wydzieleniem wydatków ma dział 
drogowy, zwiększyć reprezentację gminy m. 
Wilna w Radzie do ogólnej ilości 8 członków 
(dotychczas według statutu było 6 człon- 

| śków) wyniosła deklaracyjną uchwałę w spra 

‚° wie przyjęcia na członka Związku Między- 
komunalnego święciańskiego Powiatowego 
Związku Komunalnego, udzieliła zarządowi” 
upoważnienia do podpisywanią dokumentów 
o charakterze zobowiązań finansowych į do 
czasu opracowania regulaminu. określiła wy 
padki, w których zarząd jest upoważniony 

' do stanowienia za Radę Związku, ponadto 
__ rozpatrzono i uchwalono preliminarz budżeto 

_ wy Związku na rok 1930 — 31, który po 
stronie dochodów i wydatków bilansuje się 
kwotą 404.000 zt. Budżet*związku ma cha“ 
A wybitnie inwestycyjny, ponieważ 98 

   

    

p pochłaniają wydatki, związane z budo. 
omu Dziecka jm. Marszałka Piłśudskie 

"Wydatki administracyjne Związku sięga- 
lą zaledwie 2 proc. budżetu. i iš 

WOJSKOWA. 
— (a) Pobór rocznika 1909. Przeglad po | Dorowych urodzonych w roku 1909 i óchół: 

Cio lat 1910 1911 i 1912, którzy chcą 
Poj stąpić do wojska, jak również poborowych 

„ze starszych roczników, którzy w latach ubie 
| głych nie stawali z różnych przyczyn do woj 

o ska, fozpocznie się dnia 2 marca i trwać bę 
dzie do dnia 25 czerwca włącznie. * | Mężczyzmi urodzeni w roku 1909 będą 

| i poborową według al. 
abetu i w 7 i od miej i - | Rt enie Wi ejsca zamieszka: 

. 

„To samo tyczy się ochotników. Dla spó. 
znionych są wyznaczone specjalne terminy. - 

2 RA” 
  AK tyle A YI: 
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PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (c) Bezrobotni isterwenjują. Wczoraj 
do biura wypłat zapomóg dla bezrobotnych 
w gmachu po Ratuszowym zgłosiła się li- 
czna grupa bezrobotnych którzy nie mając 
żadnej pracy chcieli uzyskać wypłacenie im 
kiłkuztotowych wypłat z racji świąt. 

Wobec tego, że biuro wypłat nie mogło 
tego wykonać samodzielnie bowiem nie po- 
siada na ten ceł przyznanych kredytów, bez- 
robotni postanowili interwenjować u odnoś- 
nych władz. W tym celu skierowali się do 
województwa i zalegli ulicę koło skwerku. 

Policja usunęła zgromadzonych z ulicy, 
zaś opieka społeczna przyjęła delegatów bez 
robotnych i przyrzekła sprawę zasiłków na 
swięta w miarę możności uregulować. 

KOMUNIKATY. 

—(k) Pienia Paqyjte. W Wielki Piątek 
w kościele po Bernardyńskim o godz. 7 pp. 
odbędą się pienia pasyjne wykonane przez 
chór Hasło pod dyrektywą p. Jana Żebrow- 

skiego. : 
— Zarząd Koła Poł. Mac. Szk. im. T. 

Kościuszki w Wilnie podaje do wiadomości 
członków koła iż doroczne walne zgromadze 
nie członków koła odbędzie się w piątek 25 
kwietnia rb. o godz. 5 pp. w lokalu koła 
przy ul. Turgielskiej 12. 

— (k) Zebranie Organizadyj Katolickich 
Zebranie konferencji św. Wincentego a Pau- 
lo męskiei Il odbędzie się 18 kwietnia w sali 
Ligi parafja inej po Bernardyńskiej. 

— (k) Zebranie St. M- Polskiej. Zebra- 
nie plenarne SMP im. św. Alojzego parafji 
św. Ducha odbędzie się 21 kwietnia w. Ogni- 

Dnia 21 kwietnia zaraz po sumie odbę- 
dzie się Zebranie Związku Katolickiej Mło- 
dzieży żeńskiej ze wsi parafji Antokolskiej. 

Dnia 23 kwietnia o godz. 7.15 pp. w sali 
Ogniska parafji po Bernardyńskiej odbędzie 
się zebranie St. Mł. Polskiej im. E. Orzeszko 
wej. 
LS Zjazą Maturzystów gimn. im. Króla 

Zyg uita Augusta w Wilnie z roku 1925 
odbędzie się w dn. 26 i 27 kwietnia br. Komi 
tet Zjazdu prosi wszyst kich kołegów 0 
przybycie do lokalu gimnazjum o g. 6 pp. 
(punkt) na zebranie organizacyjne zjazdu, 
którego porządek dzienny będzie mniej wię- 
cej taki: 1) wybór prezydjum, 2) sprawo- 
zdanie Komitetu zjazdu, 3) uchwalenie częś 
ci oficjałnej zjazdu, 4) ostateczne uchwalenie 
programu, 5) finanse, 6) wolne wnioski, — 
Następnie wszystkich uczestników zjazdu i 
Sz. Gości komitet prosi o przybycie w nie- 
dzielę 27 o g. 10 do kaplicy gimnazjum na 
Mszę św. po której odbędzie się Akademja, 

RÓŻNE 
— W sprawie ży riarzędzł z Syn- 

dykatu Rolniczego. Rektorat Uniwersytetu 
Stefana Batorego stwierdza, że umieszczo- 
na pod tym nagłówkiem w numerze 88 
(2298) Słowa z dnia 15 kwietnia 1930 r. no- 
tatka kronikarska nie jest zgodna z faktycz- 
nym stanem rzeczy. jedna ze skradzionych 
bron nie została znaleziona ani przez policję 
ani w ogrodzie USB przy ul. Zakretowej, 
bronę tę znalazł ogrodnik ogrodu roślin le- 
kanskich Józef Czerniawski pod ogrodem ro 
ślim lekarskich koło posesji nr. 7 przy uł. 
Konarskiego, doniósł o tem inspektorowi о- 
grodu Mr. Wacławowi Strażewiczowi ten 
zaś zameldował o tem 5-mu komisarjatowi 
policji i wszystkim składom narzędzi rolni- 

Liemaskowanie gniazda komunistów wileńskich : 
ARESZTOWANIE 6 STUDENTÓW U. 

SŁ © 

czych, dzięki czemu Syndykat Rolniczy doe 
wiedział się od wymienionego inspektora 0 
znalezieniu jednej ze skradzionych bron. 

) Stan wody na Willi. Poziom wód 
podniósł się ostatnio o 41 cntm. po- 

nad stan normalny. Wysokość wody sięga 
obecnie do 277 cntm. ; 

— (a) Rejestracja rowerów. Magistrat 
poczynił przygotowania do przeprowadzenia 
dorocznej rejestracji rowerów i w tym celu 
wyznaczył okres od 25 bm. do 15 maja w 
którym to czasie posiadacze rowerów win- 

ni zgłosić się do Magistratu w celu opłacenia 
należności i otrzymania tabliczek  rejestra- 
cyjnych. "a 

Przyjmowanie podań odbywać się 'bę- 

dzie według kolejności numerów rejestracyj- 
nych po 50 zgłoszeń dziennie. { 

— (y) Inwalidzi dziękują za okązaną po- 

moc. P. wojewoda Wł. Ra czkiewicz otrzy- 

mał od przewodniczącego Zarządu Wojewó 

dzkiego Związku Inwalidów wojennych Rze 

czypospolitej Polskiej p. mjr. Stanisława Pro 

fica pismo, w którem mjr. Profic z polecenia 

walnego zjazdu delegatów ZIWRP wojewó- 

dztwa wileńskiego i dorocznego walnego zę 

brania Okręgowego Koła ZIWRP z dn. 6 
kwietnia rb. składa p. wojewodzie gorące 

podziękowanie za łaskawą i skuteczną opie- 

kę nad wileńską organizacją inwalidzką, 

dzięki której liczne rzesze inwalidów wojen 

nych, zamieszkałych na terenie woj. wileń- 

skiego głęboko wierzą, że wszelkie słuszne 

ich żądania znajdą sprawiedliwe załatwienie. 

— Zarząd Komitetu Charytatywnego wal 

ki z żebractwem i sppłecznjej pomocy bied- 

nym zwraca się z usilną prośbą do społe- 

czeństwa o łaskawe składanie ofiar na rzecz 

komitetu, który dąży do całkowitego zlikwi 

dowania żebractwa 'w naszem mieście i zna. 

czną część swoich zamierzeń już urzeczy- 

wistnił. Niechajby każdy z P.T. Obywateli 
miasta Wiłna zechciał w ostatnich dniach 

"Wielkiego Tygodnia powstrzymać się ой р 

cia wódki i piwa, palenia papierosów i cy- 

gar, a pieniądz na ten ceł wydawany łaska- 

wie ofiarował na najbiedniejszych naszego 

miasta, którzy są zmuszeni wyciągać rękę 

do ofiarności publicznej, jakaż znaczna suma 

mogłaby się zebrać na planową pracę cał- 

kowitego usunięcia żebractwa, z ulicy. Zwra 

camy się w szczególności z naszą prośbą do 

młodzieży, w której sercu z nacznie Czul- 

szem na wszystko, co szlachetne, mamy na” 

dzieję znaleźć skuteczniejszy oddźwięk nasze 

go kołatania do ofiarności publicznej. Przez 

cześć i miłość cierpiącego za nas Chrystusa 
niechaj nikt z chrześcijan od ofiary na cel 

powyższy się nie wymówi. Ofiary przyjmu- 

je nasza Redakcja oraz Biuro Komitetu (Me- 

tropolitaina 1) od godz. 11 — 1. 

— (a) Nieudzielenie zezwolenia na zjazd 

gmin żydowskich. Władze administracyjne 

załatwiły odmownie podanie o zezwolenie na 

odbycie w Wilnie w początkach miesiąca 

maja zjazdu żydowskich gmin wyznanio- 

wych z terenu województw wschodnich. 

Zjazd gmin miał na celu omówienie sposo” 
bów działania i skoordynowania swej dzia- 

łalności. Władze motywują odmowę tem, że 

gminy żydowskie są powołane do spraw wy 

łącznie religijnych a nie powinny zajmować 

się sprawami pobocznemi. , 245 

(a) Incydent na wystawie szkół żydo 
wskich. Przedwczoraj miało się odbyć uro- 

czyste otwarcie wystawy prac żydowskich 

zakładów naukowych przy ul. W. Pohulanka 
nr. 18. : 

Otwierając uroczystość przedstawiciel 

żydowskich organizacyj szkolnych w Polsce 
Mendelson użył zwrotu którym się uczuł do- 

tknięty kurator który zareagował na wystą- 
pienie Mendelsona przez. opuszczenie zebra- 

nia. Wślad za kuratorem poszedł przedstawi. 

ciel Magistratu który też wycofał się z listy 

przemawiających. Wobec tego komitet orga 

nizacyjny był zmuszony wykreślić z progra 

mu oficjalną część uroczystości i zadowolić 
się przemówieniami członków. 

Powodem do wystąpienia / Mendelsona 
było zamknięcie bazaru szkół żydowskich 
przy ulicy Wielkiej pizez władze skarbowe 
wobec nie stosowania się do przepisów обо- 
wiązujących przy urządzaniu tego rodzaju 
imprez. 

  

  

   

  

Podziękowanie. Za wygłoszenie od. 
czytów na temat „Ochrona macierzynstwa'* 
przez p. adw. Sienkiewiczównę i p. profeso- 
ra USB dr. Siengalewicza zarząd odziny 
Wojskowej składa niniejszem serdeczne po- 
dziękowanie. 

TEATR I MUZYKA 

—Teatr miejski aa Pohulance. Dziś przed 
stawienie zawieszone. * 

świąteczny. Niedziela 20 bm 
o godz. 8 w. „Broadway*. Poniedziałek 21 
bm. o godz. 3.)30 „Krakowiacy i Góraleć 
(ceny zniżone), g. 8 w. „Broadway* Wto- 
rek 22 bm. g. 8 w. „Broadway“. 

— Teatr miejski Lutnia. Dzisiejszy kon- 
cert religijny. Dziś o godz. 7 w. w teatrze 

$. В. 

   

200 TYSIĘCY ULOTEK BOLSZEWICKICH. — 

wo 

Sfrzaly revolyerove na wiecu sironniciwa chłopskiego 
agitatorów obrzucono zgniłemi jajami 

Z Wołożyna donoszą o niefortunnych „występach przedwyborczych agita- 
torów stronnictwa chłopskiego. 

Podczas wiecu na rynku zwołanego przez posła Sawickiego powstała bój- 
ka wywołana oburzeniemz zebranych, gktórzy usiłowali uniemożliwić mówcy 
antypaństwowych występów. Kres zaburzeniom musiała położyć policja, 

W czasie zajścia posła Sawickiego obrzucono zgniłemi jajami niszcząc mu 
ubranie. W odpowiedzi ma to Sawicki rzucił się w tłum z dobytym rewolwerem 
strzelając na oślep lecz unieszkodliwiono go i przywołano do porządku. 

O całem zajściu sporządzony został protokół w celu przedłożenia go od- 
nośnym władzom. (c) 

Napad amaskówanych bandytów w gminie koniawskiej 
siedmioletnia dziewczynka uniemożliwiła rabunek 
Nocy wczorajszej na dom Adama Badera įmieszkafca wsi Naszkuńce gminy ko- 

niawskiej powiatu wiieńsko-trockiego napadło czterech zamaskowanych bandytów z 
zamiarem obrabowania go. 

Gdy bandyci wtargnęli do izby gdzie znajdował się Bader wraz z rodziną rzu- 
cili się na nich krępując powrozami i pod groźbą rewolwerów poczęli żądać wska- 
zania swych pieniędzy. 

W zamieszaniu napastnicy nie zwrócili uwagi na 7 letnią córkę Badera która 
zo jentowawszy się w sytuacjii widząc ojca skrępowanego powrozami wysiizgnęła 
się do sieni a stamtąd wybiegła na drogę rozpaczliwym głosikiem wzywając 

Na alarm wszczęty przez dzielną dziewczynkę Ypośpieszyli sąsiedzi 
pomocy. 

wypytując 
wystraszone dziecko o co chodzi. Napastnicy widząc że zostali jzdemaskowani i oba- 
wiając się ujęcia wycofali się z mieszkania i szybko zbiegli nie zdołąwszy nic żrabo* 

wać 

ładnego prezentu na święta. (c) 
" Podobno ojciec, który tylko córce zawdzięcza ratunek przyrzekł jej kupienie 

ETD N AAM Z TOY PAZ TWOORZADOLE A WYCOWAU: WRZWEZ WC WRZ ZCWZOWKZORZNNREDKE: 

miejskim Lutnia odbędzie się wielki koncert 
religijny. W wykonaniu bogatego programu 
biorą udział orkiestra pocztowa pod dyr. 
Stachacza, chór pocztowy pod kierownict- 
wem Juszkiewicza, oraz wybitni soliści: 
Oszurkówna Korwin - Kurkowska, Niedziel- 
ko, Wiatr Łącki, Zawadzki i E. Juszkiewicz. 
Ceny miejsc zniżone. Zainteresowanie się pu 
bliczności wielkie. 

— świąteczny. Niedziela 20 
bm. o godz. 8 w. „Błędny bokser” W. Smół 
skiego. Poniedziałek 24 bm. g. 3.30 pp. 
„Gdybym chciala“ (ceny zniżone), godz. 8 
w. „Błędny bokser” W. Smólskiego. Wtorek 
22 bm. g. 8 w. „Błędny bokser* W. Smól- 
skiego. 
— Armau w na Pohulance. Słynny 

wirtuoz pianista Claudio Arrau wystąpi po- 
raz ostatni we środę 23 bm. Koncert feno- 
menalnego artysty wzbudził ogromne  za- 
interesowanie. Sprzedaż biletów odbywa się 
z wielkim ożywiemem w kasie zamawiań w 
teatrze Lutnia od 1 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — Król Krółów. 
Kino Sport — Śladem apostołów. 
Hollywood — Upadły anioł. и 
Heljos — Moralnošė pani Dulskiej. Fikas 

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

. Ognisko — Golgota. 

WYPADKI I KRADZIEZE.. 

— (c) Wygadki w ciągu doby. W czasie 
od 15 do 16 bm. do godziny 9 rano zanoto- 

wano w Wilnie różnych wypadków ogółem 
54, W tej liczbie było kradzieży 9, przekro- 

czeń administracyjnych 22, zakłóceń spokoju 

publicznego i nadużycia alkoholu 12. 

— (c) Potokarz . Na tynku Bosaczko- 

wym przy ulicy Końskiej nieznany potokarz 

skradł z wozu Jana Czernisa Swierkowa 17 

palto. Pościg za złodziejem nie dał rezultatu 
bowiem scigany ukrył się w labiryncie bocz 
nych uliczek i znikł z oczu. 
— (c) Trup noworodka na cmentarzu. 

Wi Michaliszkach gminy gierwiackiej Antoni 

Masalski znalazł na tamtejszym cmentarzu 
trupa noworodka niewiadomego pochodze- 

nia. 
— (c) Zatrzymanie pajęczarza. Na gorą- 

cym uczynku kradzieży ze strwchu domu 
nr. 15 przy ulicy Garbarskiej zatrzymano 

Franciszka Urbanowicza (Garbarska 11). 
Bieliznę którą sciągnął była własnością loka- 
torki tego domu Geni Kantorowicz. 

c) Kradzież kieszonkowa. Na rynku 
Łukiskim ujęto Elżbietę Maciejewską zamie- 
szkałą przy ulicy Bakszta 2, która usiłowala 
okraść Anastazję Ryślukową Jagiellońska 3. 

— (c) Zrłowu przez okno. Do mieszka- 
nia Wacława Karpowicza przy ulicy W. Pohu 
lanka 25 dostali się złodzieje i przez okno 

  

CAŁY SZTAB 
AGITATORÓW PIERWSZOMAJOWYCH POD KLUCZEM. 

W związku ze zbliżającym się dniem 
1 maja miejscowi komuniści otrzymali 

i jaknajintensywniejszego 
przygotowania się do wystąpień. 

Do Wilna przybyli specjalni „far 

chowcy*, którzy zpjęli się opracowy- 
waniem całego planu działania. 

Poruszenie wśród miejscowych wy 

wrptowców i obecność instruktorów 
zwróciły uwagę władz i ūstwa 
które poleciły policji likwidację calego 

gniazda. | o. 
W wyniku dłuższych  obserwacyj 

stwierdzono niezbicie gorączkowe 
pryygotowania do wystąpień przez 
zwoływanie różnych konierencyj, spro 
wadzenie bibuły i t.d. W chwili gdy 
władze bezpieczeństwa otrzymały do 
wpdy w jakim kierunku cała robota 
jest prowadzona, postanowiono przy— 
stąpić do działania. W związku z tem 
wczoraj w nocy po pprozumieniu się 
władzi sądowych z wydziałem bezpie 
czeństwa przeprowadzono na mieście 
szereg rewizyj w trakcie których uja- 
wniono dowody występnych 
komunistycznych. 

W jednym z domów przy ulicy Sie 
fańskiej natrafiono na skład bibuły ko- 
munistycznej w ilości 200 tysięcy © 
gzemplarzy należący do Okręgowego 
Komitetu Komunistycznej Partji Zacho 
dniej Białorusi. W opakowanych jesz- 
czę koszach były wydawnictwa  przy- 
byłe z Mińskja a przeznaczone dó kol- 
portażu w dniu 1 maja. | 

Są to różnobarwne ulotki, wydaw- 
nictwa perjodycznego jak „Czerwony 
Sztandar”, Bolszewik i t.p. oraz bro- 
szury o treści wywrptowej. M. 
rem tego składu okazał się studen 
USB, który pełnił funkcję technika 
kompartji. 

On to miał obowiązek przydziela 

-jak również Z komunistami Ło: 

mia do poszczególnych jaczejek bibuły 
i kierowania kolportażem na mieście i 
prowincji mając do pomocy kilku płat 
nych pomocników. 

Również w ręce władz wpadło ar- 
chiwum okręgowego komitetu mie- 
szczące się w tiieszkaniu innego stu 
denta przy ulicy Mickiewicza. I tu rów 
nież ujawniono bibułę nielegalną i rę- 
kopisy odezw szykowanych do druku. 
_ Student ten był płatnym funkcjonar 
juszem Kominternu pełnił funkcje se- 
kretarza Okq. Kom: KPZB. 

Przyłapanie archiwum  kompartįi 
dało możność ustalenia przy pomocy 
rzeczoznawców, że KPZB utrzymywa- 
ła stałą łączność z Mińskiem i Moskwą 

Lit 
wy, i Niemiec. Pozatem znaleziono do- 

wody że „Białotuski* robotniczo - wło 
ściański klub poselski pozostaje w bez 
pośrednim kontakcie z Kominternem, 
skąd otrzymuje dyrektywy. 

IPonadto aresztowano członków 
t.zw. komitetu miejskiego składającego 
się z delegatów poszczególnych związ- 
ków, którzy na wypładek przewrotów 
miają pełnić niepodzielną władzę nad 
„czerwonem Wilnem''. 

Również znaleziono obfity materjał 
stwierdzający udział komunistów w 
przygotowaniach do wystąpień w dniu 
1 maja. Ogółem aifesztowano 18 wybit 
nych członków partji w tej liczbie sze- 
ściu studentów żydów. 

Zażrzymanych osadzono w więzie- 
niu i są oni obecnie badani przez sę 
dziów śledczych. (c) 

GZGRE TC KODZIE TTZE W ARRAS PINO L TEO ANK ISO UIS 

Kara śmierćł za zamordowanie mafki 
Miasteczko Kraśne pow. mołodeczańskiego zaalarmowane zostało pożarem, ja” 

ki wybuchł w posesji Antoniny Choroszewiczowej. 
. Po usilnych staraniach straży ogniowej oraz sąsiadów ogień umiejscowiono. 

Mieszkańcy miasteczka zaniepokcjeni o los swych. budynków i ruchomości uspokoili 
się po stłumieniu pożaru i dopiero wówczas zauważono zniknięcie właścicielki spalo= 
nego domu Antoniny Choroszewiczowej. Poszukiwania czynione przez krewnych i zna- 

įomych nie dały początkowo rezultatu i dopiero przy rozbieraniu spalonych belek 
zauważono ślad rozkopanej ziemi. 

Jak się okazało następnie w pobliżu domu zakopane zostały zwłoki zaginionej 

(zamordowanej uprzednio) oraz siekiera, przy pomocy któreją zamordowana została 
Choroszewiczowa. W trakcie dochodzenia policyjnego ustalono, że mordercą jest syn 
zmarłej Mikołaj Choroszewicz įadyny spadkobiercą mienia. 

Wyrodny syn pragnąc zawładnąć ojcowizną nie cofnął się przed zbrodnią i w 
tym celu zamordował matkę, a dlą zatuszowania winy zakopał zwłoki matki oraz na- 
rzędzie zbrodni—siekierę, poczem podpalił 

Sąd Okręgowy w Wilnie bawiąc na sesji wyjazdowej w Mołodecznie rozpoznał 
sprawę Choroszewicza i po zaznajomieniu się z okolicznościami jej wyniósł wyrok 
skazujący matkobójcę na karę śmierci przez powieszenie.5 

Skazany przyjął karę dość spokojnie, a następnie zapowiedział przez swego 

obrońcę apelację. (y) 

      

wynieśli różną garderobę męską. 
Straty według obliczeń poszkodowanego 

wynoszą 760 zł. . 
— (c) „Sublokator“. Jadwidze Tarasz- 

kiewiczównie (Ceglana 20) skradziono na- 
czynia kuchenne. Przedmioty te znalazła po- 
licja u jej sublokatora Jana Raczko i zwróci- 
ła właścicielce. 

— (c) Przywłaszczenie. Do policji wpły- 
nęło zameldowanie z wydziału mechaniczne= 
go kolei państwowych, że slusarz wodocią- 
gu kolejowego Józef Wojciechowski (Raduń 
ska 40) pobrał ze składu opałowego 10 ton 
węgla dla użytku wodociągu i przywłaszczył 
go. 

— (c) Strzały żandarmów. Na ulicy Fi- 
lareckiej żandarmi eskortowali zatrzymanego 
dezertera Stanisława Sakowicza  (Filarecka 
32) W pewnym momencie w kierunku įdą- 
cych rzucono kamień co spowodowało że 
żandarmi rozpoczęli strzelaninę. Na szczęś- 
cie nikt z pobliskich mieszkańców ani też 
przechodnie nie ucierpieli od strzałów 

, — (©) Sołtys nadużył zaufania. Lustra. 
cja biura sołtysa gromady ”aleskiej w gminie 
brasławskiej stwierdziła że sołtys Izydor Wo 
ronecki dopuszczał się nadużyć służbowych. 
Okazało się bowiem, że Woron ecki od roku 
1928 przywłaszczał pieniądze wpływające do 
gminy od miejscowej ludności z tytułu  aa- 
leżności podatkowych. Pobierając podatki 
Woronecki wystawiał pokwitowania na od- 
wrocie nakazów płatniczych, tłumacząc że 
chwilowo zabrakło druków na formalne po- 
kwitowania. W ten sposób nie miał on kłopo 
tów z wykazaniem się z płaconych sum, bo 
wiem śla dy nadużyć zacierał bez uciekania 
się do fałszowania kwitów. 

Woroneckiego aresztowano i w trakcie 
badania przyznał się on do przywłaszczania 
pieniędzy podatkowych. . 

— (c) Pobili. W szpitalu żydowskim u- 
lokowano Judela Dzika (Szpitalna 7) który 
będąc pijanym wszczął awanturę i został 
ciężko pobity przez nieznanych narazie 
sprawców. 

SPORY 
5 nk w 

Program lekkoatletyczny 

  

W ślad za piłkarzami wyruszyli 
w szranki lekkoatleci rozpoczynając 
sezon 3.500 metrowym biegiem na 
przełaj, wygranym przez ZŻylewicza. 
Po inauguracji tej nastąpi znów pe: 
wna przerwa i dopiero od 3 maja 
rozpocznie się ruch. 

3 maja bieg sztafetowy 10x1 kilo- 
metr; 10, 11 maja — zawody na od- 
znakę P.Z.L.A.; 18 maja — Dru- 
żynowy bieg o puhar $przecho- 
dni redakcji Słowa; 7, 8 czerwca 
— mistrzostwa okręgu В 1С klasy 
pań i panów; 14 i 15 czerwca — 
mistrzostwa okręgu A klasy 

Niemałą sensację sportową będzie 
mecz lekkoatletyczny Wilno—Górny 
ląsk w dn. 21 i 22 czerwca. 

Pozatem przewidywany mecz lek- 
koatletyczny Wilno - Warszawa roze- 
grany zostanie w Warszawie, Oraz 
dziesięciobój panów, pięciobój pań i 
trójbój panów w Wilnie. 19.X w Za- 
krecie zorganizowany zostanie bieg 
naprzełaj o mistrzostwo Polski. 

Jak widać z tego kalendarzyka naj- 
ciekawszą imprezą najbliższych dni 
będzie trzeci z rzędu drużynowy 
bieg o puhar „Stowa“. (y) 

Przed konkursami hippicznemi 
w Niceł. 

Za kilka dni rozpoczynają się już w 
Nicei tegoroczne konkursy hippiczne. Jak 
wiadomo, w b. roku ogółem reprezentowa 
nych tam będzie 8 armij (41 oficerów i 95 £l 
koni), a wśród nich pięciu oficerów — Po* 
lsków Oraz po raz pierwszy na konkursach 
nicejskich — Rumuni. ` 

(W pierwszym dniu zawodów t. į. 19 
bmi rozegrany zostanie konkurz-bandicap 0 
nagrodę Komitetu Technicznego Międzyna- 
rodowych Konkurów Wojskowych, konkurs 
zwykły o nagrodę Komitetu Zawodów oraz 
konkurs dla Koni, które nie zdobyły w Ni- 
cei żadnej nagrody— o puhar Wielkich Ho- 
teli Nicejskich. 

Czy i jakie szanse mają w obecnym 
roku nasi kawajerzyści trudno przewidzieć. 
Zależy to w znacznej mierze od „dobrego 
dnia* jeźdzca i konia oraz szcięścia, które 
decyduje nieraz najzupełciej. 

„__ Opierając swe przypuszczenia na wy- 
nikach lat ostatnich należy przypuszczać, 
że i w roku bieżącym zawodnicy nasi upo* 
rają się z trudnościami 1 pokonają prze- 
ciwników przysparzając tem sławy orężo- 
wi i koniowi polskiemu. 

Najlepszą gwarancją tego niech nam 
będą nazwiską zasłużonych i uznanych ka- 
walerzystów rtm. Krėlikiewicza i por. Szos- 
landa. (y) 

SALETRĄ | 
Chilijską, Norweska, Nitrofos oraz 
różne inne nawozy sztuczne polecą 

"| 

  

Zyginunt NAGRODZKI 
Wilno. uf. Zawalna Nr 1l-a. 

        

TAKIE SOBIE UWAGI 
Wędrowcze, gdy ci droga przez Anto- 

kol wypadnie, rzuć okiem w prawo przed 
kapliczkę Pana Jezusa, co tuż przed kościo 
łem stoi. Zobaczysz tam, zaraz przy jezdni, 
ale już na placu, ogrodzenie jakieś osobli- 
we 3 „os./*.. ete" słupki, a do nich przybi 
tych kika desek, jak z „gnojówki* wyciąg 
niętych. 

— (Cóż to takiego, przyjdzie ci na myś. 
pytanie i zwrócisz się z niem do pierwszego 
w. brzegu przechodnia, Wtedy taką odpo- 
wiedź usi ; 2 

os rzeszła wiosna znaleźli. Przy 
jeżdżali jakieści panowie, ogłondali i nawat 
dozorcemu, ot z tego dziadzinca mówili, że 
będo konsumować, — ci jak? 

  

   
   

Już roczek dochodzi, jak skutkiem za-. 
padnięcia się ziemi, otwarło się podziemne 
jakieś przejście. Loch, kanał czy też coś w 
tym rodzaju! | w ciągu roku nie znalazł się . 
w Wilnie nikt, ktoby się zainteresował, ce 
też to jest. A tylu przecież mamy „badaczy” 
Wiłna, że już nie wspomnę o urzędowym | 
konserwatorze. 

Możeby tak ktoś z tych panów na plac 
przed kościołem antokolskim zajrzał? 

* * * 

Któregoś dnia trafilem nad Wilję. Je 
szcze na niej cicho i spokojnie, ale już wi 
doczne zapowiedzi ruchu i gwaru, który nie- 
bawem nastanie. 

Niechno słoneczko dni kilka dobrze przy 
grzeje, a już i maja nie czekając, a kto wie, 
może i nie zwlekając do świąt, ten i ów 7 
kostjumik leciuchny wioślarski wdziawszy na _ 
skuling siądzie, czy choćby zgoła na kajak. 

Amatorów nie zbraknie — to pewne. 
„ Gnač ich będzie młodość, a jeśli onz 

nie dla wszystkich, to w każdym razie — 
zapał. Ę 

Na przystaniach już znać 
słowem przygotowania do godnego otwar- 
cia sezonu. 

Już tylko patrzeć, jak statki do Werek 
ruszą, już tylko troszeczkę, a tłumy Wilję - 
naszą oblegać zaczną. 

„ „1 napewno ruch na niej w tym roku 
większy będzie, niż w zeszłym, tak, jak w 
zeszłym większy był niż zaprzeszłym. Dlate 
go- to, póki jeszcze czas, póki nie zapóźno, 
trzeba zwracać uwagę czynników powoła- > 
nych, aby w tym roku zakazały wznoszenia 
vis a vis posterunku policji rzecznej dorocz 
nej imprezy kąpielowej, tych krytych łazie 
nek z desek pozbijanych co sobie w bynaja | 
mniej nie szerokiem miejscu Wilji 
obrawszy, pływają. 

Jest to oczywiste 

locum 

rodzicy* i ze względu na ruch, który, jak 
zaznaczyłem, z roku na rok na. Wilji się 
zwiększa. * 
„ Jeszcze czas o tem pomyśleć, bo się 
jeszcze nic w kierunku instalacji łazienek 
rzecznych nie robi. Za miesiąc, może już 
być zapóźno. S 
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АРТЕКАЯТА 

JANA GADEBUSCHĄ | 
„AXELA“ szsy 
SŁ. MAŁY- Za, 2.30 
St. DUŻY- ZŁ. 4.50 

„AXELA” mypuo 
„SZT. - ZŁ, i 2 {И 
3 

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. —+ 

SZT. - ZŁL 
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Czwartek, dnia 17 kwietnia 1930 roku. 
11.58—13.40: Sygnał czasu, komun. mė 

teorologiczny i odczyt dla gospodyń 
15.15—16: Transm. z Warszawy. Od- 

czyt dla maturzystów: 1) Rewolucja francu- 
ska II odczyt prof. J. Iwaszkiewicza, 2) 
Adam Asnyk* — dr. K. Górski, 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka religijna Zz plyt“ 

gramofonowych. 
17—17.15: Lekcja niemieckiego — dr. 

W. Jacobi. 
17.15—17.40: Transm. z 

„Wśród książek”. \ 
17.40—19.5: Symionja L. van Beetho- 

ven a) z „Hymnem do radości* wykona 
Londyńska ork. symf. pod dyr. Alberta Co- 
stes'a. Soliści: Elza Sudday (sopran), Hele- 
na Walker (kontralt), Walter Widdop (te- 
nor) i St uart Robertson (bas) aud. gramo 

Warszawy | 

  

fonowa z płyt His Ma sters Voice. 1) Alle- 
gro non troppo 2) Scherzo, 3) Adagio — 
Andante. 4) Presto — Finale. Słowo wstęp. 
ne wygłosi Witold Hulewicz. 

19.0—19.30: Pogadanka radjotechniczna 
19.30—23: Transm. z Warszawy. Słu- 

chowisko i koncert religijny, po koncercie ko | 
munikaty. PRN: 8 

  

Ostatni wyraz techniki! 

GRAMOFONY 
B ; partrow „Urieriść 

Przy kupnie zwracać uwsgę na znąk 
ochronny „URLERI* wyłącz. sprzedaż 

Wilno, ul. Wiel- Gh. DinEES ia'5, ti. r0ś 
SPRZEDAŻ NA RATY. — —® 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 16. 4. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.90 — 8,80 — 8,91 — 8,87. Bel 

ja 12453 — 124,84 — 124,22, Holandja 
358,70 — 359,60 — 357,80. Włochy 43,37 — 
43,48 — 43, 
8.888. Paryż 34,98 — 35,07 — 34,90. Praga 
26,41 — 26,47 — 26,358. Nowy York 8,921 
— 8,901. Szwajcarja 172,90 — 173,33 — 

  

    

172,47. Wiedeń 125,66 — 125,97 — 125,35. - | 
Włochy 46,77 — 46,89 — 46,65. BMerlim w. 
obr. prywatnych 212,86. 

. Papiery procentowe: У 
Pożyczka premjowa dolarowa 75,50 — 

75,25. 5 proc. kolejowa 50,50 — 51. 8 proc. 
L.Z. Banku Gosp. Krajowego i Banku Rolne- 
go, obł. Banku Gosp. Krajowego 94, te sa- 
me 7 proc. — 83,25 7 proc. ziemskie dolaro« 
we 75. 4,5 proc. warszawskie 55. 5 proc. 
warszawskie 58,50 — 58,25. 8 proc. ware 
szawskie 76,75 — 77 — 76,75. 8 proc. Czę. 
stochowy 66,75 —10 proc. Lublina 80, 10° 
proc. Siedlce 79. ы 

ь Akcje: 

1 Bank Polski 168,75 — 169. Siła i Światło 
102,50. Chodorów 146. Cukier 26 — 26,25. 
Ay Lilpop 25,50. Ostrowiec serja 

— 69. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Waluty: 

z dnia 16. 4. 1930 r. 
Londyn — 43,34. 
Paryż —172,65. 

Papiery procentowe: 
L.Z. 43 proc. Wil. Banku Ziemskiego — 

wartość nomin. 100 zł. — 48.00 — 47,50. 
Akcje: 

Wilenski Bank Ziemski wartość no! 
na zł. 150 — 144 bez kuponu. || 

  

krzątaninę, | 

т viste ze względu na este- 
tykę, na malowniczość „naszych strumieni | 
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ka 15, tel. 1046. We 

7. Nowy Jork 8,908 — 8,928 — | 
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DFIARY. 
Generał Brygady Dąb Biernacki Stefan 

zamiast życzeń Wielkanocnych z!ożył na fun 
iusz dyspozycyjny Ministra Spraw Wojsko- 
wych zł. 25. 

Kapitan józef Siwkowski, kapitan Franci 
szek Gęsior i porucznik Zygmunt Szymczyń 
“ki zamiast życzeń świątecznych składają na 
-zecz funduszu dyspozycyjnego Pana Mini. 
tra Spraw Wojskowych — 20 zł. 

1 pułk piechoty legionów zamiast życzeń 
świątecznych na Schronisko po poległych 
żołnierzach im. Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego składa 25 złotych. 
E. M. na remont sal w Domu Dzieciątka 

jezus zł. 5. 

IL tm KUBIMY Т Е 

S „Remington“ Ib „Onieraood 
4 używany w dobrym stanie. 

T-wo „Elektrit* ul. Wileńska 24, . -1 

aa TTT 
L ŽĄDAJCIE % , 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

® Prow, A, PAKA. 

    

WALNE ZGROMADZENIE. 

członków Spółdzielczej Kasy Kredytowej w 
Wilnie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 1930 
t. w lokalu Stowarzyszenia Techników ul. 
„Wileńska 33 (o godz. 18 — 6 w.). 

Porządek dzienny: 

1) zagajenie, 
2) wybór przewodniczącego i sekretarz 
3) odczytanie protokułu rewizji Związk 

rewizyjnego, 
4) sprawozdanie dyrekcji i Rady Nadzor- 

czej, zatwierdzenie bilansu i udzielenie Dyre 
kcji i Radzie Nadzorczej absolutorjum. 

65) preliminarz budżetowy na rok 1930, 
6) zmiana par. 1, 3, 11, 12, 13, 15 i 19 

statutu. 
7) ubezpieczenie członków w PKO. 

8) wnioski bez uchwał. 

   

Damska Fryzjerka 
HULA 

Niniejszem zawiadamia ). W. Panie 
iż przeszła z firmy Waldemar 

m do frmy budomir I Franciszek 
® Mickiewicza róg Śniadeckich tel. 1754. 
Sinuzanu MEGRESENENEZ| ZW! 

ENZZARZEBENZNAEM 

-0 

   

  

  

Juž na sezon lefni 
otrzymaliśmy materjały garniturowe, 
kostjumowe, płaszczowe męskie i 

damskie: 

Markizety. jedwabie, muśliny 
wełniane i artykuły bieliźniane 

J. Baniewicz wiELka 27. „, 

o gwarantowanej dobroci 

Planety, oraz różne inne narzę- 
dzia ogrodnicze 

poleca 
Zygmunt NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna Nr. 11-a 
MProszę żądać cenników 

    

  

Po cenie najnizszej 

poleca  pończcchy, skarpetki we 
wszystkich najmodniejszych kolorach, 
bardzo mocne, orsz dziecinne рой- 
czoszki, towary bieliźniane, jedwabie, 

flanele, kołdry watowe 

GŁOWIŃSKI- Wileńska 27. 

  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

uł Qstróbramska 5. 

seansach chór „LUTNIA* pod dyrekcją p. 
religijnych. CENY MIEJSC ZWYKŁE: Parter 80 gr, balkon 40 gr: 
Początek seansów od g. 4.30, 7 i 9.30. Następny program: „MOJA NAJDROŻSZA”. 

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 
LESNIEWSKIEGO wykona cały szereg pieśni J. 

Kasa czynna Od godz. 4-eį. 

  

Willa z 16 pokojów 
54 w Nowo-Wilejce ze wszelkiemi wygodami, kanalizacją i elek= 

trycznością DO WYNAJĘCIA lub Sprzedaje się bardzo tanio. 
Nadaje się pod pensjonat, sanatorjum lub restaurację. Willa 
znajduje się o 1 i pół klm. od stacji, w lesie i niedaleko 
rzeki. Autobusy kursują co godzinę. Obiekt 1 i pół dziesię- 
ciny, budynki i ogród owocowy. Dowiedzieć się w Biurze 

Dawno oczekiwane przez znawców 2 tak 

wielkim zainteresowaniem 

MOTOCYKLE O ŚWIATOWEJ SŁAWIE 

  

PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 
Seansy o g- 3 m. 30, 6, Š i 10 Sensacja!     

Dramat obyczajowy i erot. 
znakomit. kompozytora Ludomira Różyckiego 

Dziśsi Pierwszy Polski Film DŹWIĘKO 

„AKORALNOŚĆ PAKI DULSKIEJ | 
plg rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. Oczaruje was muzyka 

ŚPIEWY CHORALNE — ŠPIEWY SOLOWE, 
Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejszych polskich artystów. 

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

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JOÓZEF WĘGRZYN. 
Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne 

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. 

w. 

WO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„ Dymsza i inni. 

ytwórni „Warner Brothers New-jork*   
  

Dźwiękowe kino 

„HKObŁYWOOD* 

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

„UPAĄDŁY ANIOŁ 
Mickiewicza 22. |Wspaniała rewia międzynarodowej muzyki, Film „Upadły Anioł" jest wyrazem wspaniałej techniki dźwiękowej. 

Film ten pobił rekord powodzeni» w Warszawie, gdzie był wyświetlany w ciągu 10-ciu tygodni. 

Na aparacie amery- 
kańskiej 
firmy „PACENT". 

minut przed rozptczęciem seansów. Bilety honorowe nieważne, 

Nad program: 1) Słynna Spiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych i ka- 
Światowej |barctowych. 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 

  

"POLSKIE KINO 
Ogłoszeń S. Jutana, Wilno, ul. Niemiecka 

Ra nadchodzące święta 
poleca wielki wybór towarów 

PERFUMERYJNYCH, 
KOSMETYCZNYCH 

i GALANTERYJNYCH, 
krajowych i zagranicznych 

oraz przedmioty gospodarstwa domowego: 
opłatki do pieczywa, oliwę nicejską, 
nilję, kardamon, goździki, cynamon, 

różne farbki i lakier do jaj 

wol.2.JEÓMIJ 
ul. Troska 7, tel. 

  

Popierajie_ 1.0.9. 

4 telef. 222: 

   
      szafran, wa 

olejki i esencje, 
It. p. 

ja. It. 
5-42 

EZBTENAWAZROWA 
PLE 

DK 

K. Dąbrowska „. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

ta BIEG PB2D, LA BK AL ALI SG WALKA GEABU BODO MOGE 

Salon wystawowy w Wilnie przy ul. Ad. MICKIEWICZA 31, 
ERZE TA BETOŻRARAW   

EEE BOROEERZ RDA DEDKNNM BRZ TODBE RADAN EWSBZ 

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma 
nic wspolaego ż firmą Brącia A. i K. Fibiger). 

SOMMERFELD etc. 
Wilno, 

YEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, "| 

Niemiecka 3, m. | 

u 

  

PAŃSTWOWY 
MOKŃOPOL 

SPIRYTUSOWY. 
WÓDKI CZYSTE 
w butelkach pojem. L. IA 01/20 HF 

CENA ZŁOTYCH: 

ZWYKŁA 
400 
450 

WYBOROWA 
400 
450 

545 280 1,45 
6,00 - 3,05 1,68 

625 3,15“ 1,65 
690 350 1,80 

Luksusowa — 45° 
L. 1/1R— zł. 9,40. L. 1/2 — zł. 4,80 

ESA zł 160 

Wanda” | ztrem raisine. Mól КОЫ - Giolgota, Żywof, Męka i Śmierć Chrystusa 
95 Wielka 30 d narodzenia do zmartwychwstania. Wielkie misterium religijne, wyświetlane u stop 

Tel, 14-81. Jasnej Góry w Częstochowie. 
  

  

Wygodnie, tanio, zdrowo i wesoło 
SPĘDZISZ LATO 

w Pensjonacie „Werki* 
położonego 5 klmtr. od Wilna. 

ZYKA 

ikuszertaśmiałowsla s'er KRAUSSE, 
Graz 
tyczny Usuwa zmar 

GÓRE | MŁYN 
ARESIRK m BABKA | wodny turbinowy 
p Wielkanocna udaje się | wielka siła wodna, 

ziemi 35 ha, z 
zabudowaniami, 

sprzedamy natych- 
miast 

Gabinet Kosme- poleca D.-H. St. Ba- 
nel i S-ka. Wilno, 

  

  

a szczki, piegi, wągrY, Mickiewi „ —pį D, H.-K. „Zacheta“ 
Przecudne okojice, rzeka, park, las sosnowy i suche zdro- łupież, PES EG. Mickiewicza 23 b wiekiewiza 24. 
we powietrze. Światło elektryczne, woda, wanny, Zdrowy. gzajki, adanie wło” tel. 9-05. —0 

tani stół. Tennis, krokiet, konie wierzchowe. Telefon, we *Mlekiewicza 46. ENDYRGE S Ti S 
poczta, komunikacja autobusowa i statkami. Bliskość SERCE WERUTEJ | Forte fal lub pianino 

Wilna i zapewniona komunikacja dają możność Įetaikom SEEN już dobrze tuczone pi chcę kupić 
zatrudnionym w urzędach i mającym sprawy w mieście Mh ką poleca: z okazji za gotówkę. 

korzystania z mieszkania po za miastem bez przerywania BE kmięty BB D.-H. ST. BANEL Biuro ogloszefi J. 

pracy. эИар Wilno, Mickiewicza 23 Karlin, Niemiecka 22, 
| SOTEZOERZCEWISSSEWE: Oi „605, -© 

Zarząd Dóbr Werki Rasjomeinej Konze. WEdliny | szynki Posesja 
po odremontowaniu i założeniu instancji elektrycznej oraz tyki Leczniczej. V e pierwszorzęd” 4 omy, 3 fronty, 27 

wprowadzeniu wody i oczyszczeniu terenu od arośli poleca 

wygodne, przytulne i ZDRÓWE POKOJE i ODDZIELNE 
WILLE, połeżone w lesie sosnowym i nad brzegiem Wilii. 
w 5 klm. od Wilna po cenach zniżonych. Komunikacja 

autobusowa i statkami. EJ 

    

   

  

     

  

Zreorganizowane Państwowe 
Konserwatorjum Muzyczne 

, w WĄRSZAWIE 
(Okólnik I) ogłasza na rok szkolny 1930/31. 

Egzaminy wstępne 
Do wyższej szkoły muzycznej w dniach 16—23 czerwca 1930 r.» 
do średniej szkoły muzycznej w dniach 16— 25 czerwca 1930 r. 
do seminarjam dla nauczycieli muzyki w szkołach średnich 
ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich w dniach 

10—14 czerwca 1930 r: 
Podania o dopuszczenie do egzaminów wstępnych 

przyjmowane będą tylko od 1 maja do | czerwca 1930 r. 
w godz. od 12 da 15-ej, : 

Kandydaci čo wyžszeį szkoly muzyczneį winni posia- 
dać świadectwo dojrzałości Gimnazjum (na rzeczywistych 
słuchaczy), względnie 6 klasowe średnie wykształcenie (na 
wolnych słuchaczy) oraz złożyć egzamin wstępny. 

Navka w Państwowem Konserwatorjum Muzycznem 
w Warszawie jest bezpłatna, taksa administracyjna wynosi 
30 zł. rocznie. 

Szczegółowych informacyj udziela kancelarja Konser* 
watorjum w godzinach od 9—12 w południe. 

4 Za przyszłe władze Konserwatorjum: 
Rektora; Senat i Dyrektorów 

JANUSZ MIKETTA 
p. 0, dyrektora zrt. Radca Minister jalay. 

UWAGA: Żadnych wstępnych egzaminów  powakacyjnych 
nie będzie. °       

  

Mickiewicza 31 m. 4. 

Urodę 
nali, 
jejt 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 

nej jakości z majątku Wilno, tys. m. kw: do sprze- 
Wielkie-Hranicze p. . 5 
Świdowej poleca 4 н ‘:;ЪЭ:}З;‘_Ы“ н 

serwuje, dosko- isrsje ое -Й М. М | -M mamazmanaczace 
Wilno, Mickiewicza 23 

skazy i braki l LETNISKA 

kobiecą kon- 

ILEI—P 

ЧЕИ - 11 
lenie cery. Wypada- s 
ue wieów tl WINO Letnisko 
pież. Najaowsze zdo- oryginalne francuskie 2, 3, 6 1 7 pokoi, las, 
bycze kosmetyki ra- białe 

Codziennie od p 107808780, 
W. — 

doskonali, Od 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje 
przyciemnianie brwi. 

3 nicze, 
L Hryniewiczowej. 352: 

ielka 
g 10—1 i 4—7, ' Su Z P. 26.| |, ilenkin | $-ka 
BWAACAM 
ЖОРАО | SPRZEIŹ 
BRWAWAB 

pi i najsłynniej- 
Al d szej wszech- 

swiatowej 
„Erard“ oraz Bettinga 
i K. i A. Fil 
uznane zą najlepsze 
w kraju, sprzedaję na 
dogodnych 
kach. Kijowska 4]10. 

* 

„ Teklamowo rzeka, 5 kilometrów 
1 litr zł. 1.— od m. Wilna. Komu- 

z 550 _ nikacja co pół godzi- 
BOB SO BANEG W autobusem. Do- 
7 e: wiedzieć się: Wilno 

kasas, Wilno, Mickiewicza 23 Zygmuntowska 4—5, 

odświeża. od 4 do 6 p. p. —& 

GORTY Sępa % 
Kosme yki GON POLski LOKALE a 

SCEDIB* LLOYD ulica Kijow- Gl mazm am ama IB) 

-— Pokój m 

umeblowany do wy= 
najęcia. Garbarska 7 
m. 5. —o 

AGURBY 
БЕЖЕРОВР О ЦС Р СОН 

gubiony  dowó- 
Ž osobisty,  $wia- 

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

w waźnia się. 50 

cjonalne 

  

  

i trwałe 

  
18 m. 9, Przyj. - 

Spółka z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

firmy 

Fibigera, 

warun- 

zm 4 / | о> i i 

LOUIS VINSE 

"AKA$SKI 
Że też musiał go los wplątać w tę 

intrygę! Wszystko wydawało mu się 
bardzo podejrzanem. Laniare nie rozu 

miał, dlaczego Takkeray nosił rękę na 

temblaku, mając ją zdrową, czemu rę- 
ka tym razem nie była nawet zabanda- 
żowana, jak zwykle. Przecież nie mógł 
bandaż obsunąć się w walce, bo po” 
rucznik nie wałczył, był napadnięty 
znienacka. 

Widocznie napastnik rozwinął ban 
daże, ale w jakim celu to uczynił- Dla- 
czego miss Brook nie chciała wezwać 
lekarza? : 

Rój pytań powstał w głowie La- 
niare'a. Gdyby chodziło tu o sprawy 
kontrwywiadu angielskiego, miss 
Brook nie bałaby się oddać rannego 
pod opiekę angielskiego kapitana i do 
ktora! 

Jednak powstrzymał się od dal- 
szych pytań. W milczeniu pomagał 
dziewczynie. Wreszcie się to, stało 
czego oczekiwał: ‚ 

— Proszę pana... 
Pochylił się ku niej. 
— Proszę pana... jestem tak bar- 

dzo wdzięczna, że nie wiem, jak mam 
panu podziękować! 

— Za co proszę pani? 
— O, pan wie za co. Ale chcę, — 

poczerwieniała ze wzruszenia, — ja 
chcę zauiać panu całkowicie. 

— (Czy pani zna mnie dostatecz” 
nie? 

— Wierzę panu najzupełniej. 
, — Proszę pani, przecież pani nie 

wie nic o mnie, mogę być łotrem... А 
szczerze mówiąc, często wydaje mi się 
że nim jestem! 

— Nie, panie Ducheman, wiem, że 
pan jest gentlemanem! 

Laniare'a wzruszyła ta wiara. 
— Pani jest bardzo dobra dla mnie 

— rzekł. W czem mógłbym pani dopo 
móc? 

— Przedewszystkiem, chciałabym, 
żeby pan nadal zachowywał się tak, 
jak dotychczas i żeby pan nie wypyty- 
wał mnie o nic, gdyż nic nie mogę po 
wiedzieć... boję się. 

— Rozumiem panią! — kiwnął gło 
wą Laniare. 
— Teraz proszę, by pan wrócił do 

swej kajuty z zachowaniem wszelkich 
ostrożności, aby pana nikt nie widział 
tutaj, żeby się nie dowiedziano, że pan 
tu był... wreszcie... proszę wziąć ten 
przedmiot i schować dobrze, aż dopó- 
ki nie poproszę o zwrócenie mi go. 
Tylko niech pan to dobrze schowa. 
Być może upomnę się o to dopiero w 
New Yorku. 

Podała mu mały rulonik papieru, 
zawinięty w przezroczysty jedwab z 
dwoma minjaturowemi pieczęciami z 
dwuch stron. 2 : 

— Czy pan zechce mi dapomóc? 
Uprzedzam jednak, że może będzie 
pam musiał tę pomoc przypłacić ży- 
ciem. 

Laniare wziął z jej rąk rulonik i 
uśmiechnął się: 

— Czem jest życie? Przedmową... 
wstępem do wielkiego dramatu, który 
się nazywa „Šmierč“. I cóż my o niej 
wiemy? Może właśnie w niej tkwi 
istota naszego istnienia? 

Dziewczyna patrzała na mówiące: 
go ze zdumieniem: 

— Pan nie kocha życia? 
— Proszę pani, przeżyłem na tym 

świecie trzydzieści lat, w tem trzy la- 
ta spędziłem na wojnie, w bliskiem są- 
siedztwie okopów. Zapewniam panią, 
że zżyłem się z myślą o Śmierci... 

Wzruszył ramionami i wsunął ru- 
lonik da kieszeni. 

— Niech pan pamięta, że tego ni- 
komu oddać nie wolno. Jeśli nie bę- 
dzie innej rady, lepiej niech pan zri- 
szczy, ale nie oddaje. 
— Proszę mi utać, — odpowiedział 

spokojnie — będę strzegł, jak oka w 
głowie. Czy to już wszystko? 

Kiwnęła głową i zamyśliła się, sku- 
biąc nerwowemi palcami dolną wargę. 

— Ale w jaki sposób porozumiemy 
się z panem w New Yorku? 

— Przez tydzień — dwa 
mieszkał w hotelu Niekboker. 

— Jeśli ze mną coś się stanie, — 
miss Brook rzuciła niespokojne spoj- 
rzenie na nieruchomo leżącego ranne- 
go, — Jeśli mi coś przeszkodzi poro- 
zumieć się z panem w ciągu pierwsze- 
go tygodnia, proszę to oddać... — za” 
trzymała się zmieszana tem, że a mało 
co nie powiedziała nazwiska, które 
powinno być zachowane w tajemnicy. 
— Ja napiszę adres tej osoby, której 
pan ma oddać ten przedmiot, kartkę 
wsunę pod drzwi pańskiej kajuty... je- 
żeli nie będę mogła poprosić o zwrot 
tego przed przybyciem statku da New- 
Yorku. : 

— Zrobię to wszystko, co pani roz 
każe. 

— Pan nauczy się na pamięć adre- 
su i zniszczy kartkę. 

— Naturalnie. 
— To daje się już wszystko. Dzię- 

kuję panu... Dobranoc. 
Podała mu rękę i Laniare dotknął 

ustami koniuszków jej palców. 
— Może pani będzie taka dobra i 

zgasi światło, będzie mi łatwiej wyjść 
nieznacznie. 

Skinęła głową i podała 
Takkeraya. 

— Niech pam to wezmie ze sobą. 
Laniare przyjął broń. Światło w 

kajucie zgasło. Ostrożnie otworzył 
drzwi i wyśliznął się na korytarz, za- 

będę 

rewolwer 

|__ Wydawca St, Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydytło. , 
  

mykając za sobą drzwi, tak ostrożnie, 
że miss Brook nie zauważyła, kiedy 
wyszedł. 

Oni to zrewidowali walizki 
Brook na którą padło ich podejrzenie, 
jako na kurjera angielskiego, Oni 

miss nym świadkiem był Laniare. Czyżby 
porucznik mógł być tylko jej kolegą w 

to pracy? 
Bez przygód dotarł do swej kajuty, 

tylko w drodze posłyszał cichy dzwo- 
nek i kroki służącej, wchodzącej do 
kajuty Nr. 30. 

ROZDZIAŁ VI. 

Podejrzenie. 

Laniare długo siedział na brzegu 
łóżka, wpatrując się nieruchomo w 
cienki rulonik, leżący na jego dłoni i 
rozmyślał nad tem, co też może on za- 
wierać? Były to dokumenty szpiegow 
skie, to nie ulegało wątpliwości, ale 
czyje i dla kogo przeznaczone? 

Długo namyślał się, gdzie schować 
powierzony sobie przedmiot tak, aby 
go nie znaleziono? 

To ostatnie pytanie było tak .poważ 
ne, a trudne do rozstrzygnięcia, że za- 
słoniło wszystkie inne. 

Rulonik zawierał dokumenty nie- 
zmiernej wagi — być może był to 
klucz do zagadki, którą Anglja z takim 
trudem, oddawna już usiłowała roz- 
wiązać! Nie było nieprawdopodobnem 
że Niemcy właśnie dlatego, by nie do” 
puścić, by ten dokument dostał się do 
Ameryki, usiali całą drogę wodną mi- 
nami i wysłali na spotkanie „Asyryj- 
czyka“ łodzie podwodne, które zrobi- 
ły wszystko, co było w ich mocy, by 
go zatopić, jeśliby udała mu się omi- 
nąć szczęśliwie pasmo min. 

Niemcy postanowili zdobyć za 
wszelką cenę, tajemnicę, szpiedzy nie- 
mieccy dostali się na pokład „Assyryj 
czyka“ į nie cofali się przed żadnem 
ryzykiem, narażając się na pewną 
śmierć, w razie wykrycia spisku, lub 
wysadzenia w powietrze okrętu, w ra 
zie spotkania z miną lub inną łodzią 
podwodną. 

napadli na Takkeraya, o mało co go 
nie zabili... 

Aby zabezpieczyć w miarę możno- 
ści dokumenty, Anglicy zatrzymali 
„Assyryjczyka* przez cały tydzień w 
porcie, zanim kontrtorpedowce nie 
oczyściły nieco drogi z min i łodzi pod 
wodnych. 

Aby zabezpieczyć się od złodziei, 
porucznik Takkeray udawał rannego, 
trzymając rękę na te.mblaku, w skład 
kach którego (Laniare nie wątpił w to 
teraz), ukryty był bezcenny rulonik. 

Dokument ten został dostarczony 
na okręt w ostatniej chwili, już na peł- 
nem morzu przez młodą  angielke, 
której obecność na okręcie nie powin- 
na była, zdawało się wzbudzać žad- 
nych podejrzeń. 

Nie dziwiło to zresztą Laniare'a. 
Kobiety oddawały zawsze znaczne 
usługi w służbie wywiadowczej i taj” 
nych archiwach wszystkich państw. 
możnaby znaleźć ciekawe dokumenty i 
dowody pracy kobiet na tem polu. Ale 
Cecylja Brook wydawała się  Lania- 
re'owi zupełnie inną niż te, które zda- 
rzało mu się spotykać. 

Stanowczo była zbyt niezręczna! 
Żadna z kobiet, pracujących na tem 
polu, nie ściągnęłaby na siebie podej- 
rzeń przez zbyt tajemnicze zachowa” 
nie się niewychodzenie z kajuty niechęć 
do zbliżania się z innymi . pasażerami, 
całym tym sposobem bycia naiwnym i 
niezręcznym, który zwracał uwagę. 

Żadna, z tego rodzaju kobiet, nie 
powierzyłaby tajemnicy pierwszemu 
lepszemu sąsiadowi okrętowemu, jak 
to zrobiła miss Brook, nie znając: wca- 
le Laniare'a. 

A ta dziwna scena z Takkerayem 
na pokładzie w nocy, której mimowol- 

Brukarnia „Wy 

Napróżno sobie łamał głowę, Le 
niare, nie mógł nic zrozumieć z  iej 
dziwnej zagadki. 

A może piękna Angielka była nie- 
mieckim szpiegiem, ale zakochana w 
angielskim  oficerze, zapomniała 0 
swym obowiązku? 

Przypuszczenie to nie było praw- 
dopodobne. Ale w życiu wszystko się 
zdarzyć może! Mogłoby to może tło- 
maczyć łatwość z jaką powierzyła nie 
znajomemu tajemnicę odebraną od an- 
gielskiego oficera. 

Laniare wytężał myśli. Zmarszczył 
brwi i twarz jego przybrała wyraz 
okrucieństwa. (Gdyby to podejrzenie 
okazało się słusznem, nie miałby lito, 
ści nad miss Brook! 

Najpiękniejsza kobieta, choćby by- 
ła wcieleniem anioła, nie wzbudziłaby 
w jego. sercu litości, gdyby była człon 
kiem szajki Extroma. ' 

Ale czyż mogła stać się narzędziem 
w ręku takiego człowieka? 

Nie, myśl ta była nie do zniesienia. 
Laniare otrząsnął się z koszmar- 

nych myśli. O siebie nie dbał i nie nie- 
pokoił się wcale, chociaż  posiadgnie 
dokumentu było przepowiednią, w$elu: 
niebezpieczeństw i niepokoju. 

jeśli anglicy zwątpią w jego wier- 
ność — rozstrzelają go. Jeśli niemiec- 
cy agenci znajdą u niego dokumenty 
— wpakuja mu nóż w plecy, lub kulę 
znienacka. 

Miał dwa wyjścia. Najrozumniej 
byłoby pójść natychmiast do kapitana; 
opowiedzieć mu o wszystkiem i złożyć 
w jego ręce dokument. Drugie wyjście 
polegało na tem, żeby ukryć rulonik 
tąk, by najszczegółowsza rewizja nie 
mogła go odnaleźć, a jednocześnie tak, 
by był blisko, pad ręką. 
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