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Pani Dulska 
t Sprostowanie, W ostatnim moim artyku- 

je o Romanie Dmowskim zatytułowanym: 

„Po Poznaniu — Nagroda literacka miasta 

Moskwy” w ostatnim ustępie zniekształco- 

ne zostało zupełnie jedno zdanie, które 

brzmieć miało: „Jeżeli myśli (o p. Dmow- 

skim) że kierownicy polityki rosyjskiej „ja- 
kikolwiek system rządu będą oni reprezento- 

wali“ — będą rozumieli, że muszą stoso- 

wać wobec Polski politykę pokojową, ta 

znaczy że nłe docenia wszystkich niebez- 

pieczeństw tkwiących w dynamiczno - wy- 

buchowych właściwoścjach doktryny bolsze- 

wickiego ppństwa. 

Po tem sprostowaniu, niech mi 

wolno będzie jeszcze kilka słów po- 

wiedzieć o artykułach p. Romana 

Dmowskiego, które zyskały sobie pra” 

wdziwie herostratesową sławę. Bolsze- 

wicy nacieszyć się niemi nie mogą. 

Wybitny urzędnik Narkomindiełu p. 

Stein, pisujący artykuły w „Izwie- 

stjach“ pod pseudonimem „Sowrie- 

miennik“ nie używa już wyrazów „„re- 

kiny kapitalizmu któremi dotychczas 

określał wszystko co w Europie prze” 

ciwne jest bolszewizmowi, a zastąpił 

je określeniem „międzynarodowy  ko- 

miwojažer“ — tak mu pomykł p. 

Dmowskiego przypadł do gustu. Istot 

nie — w ideowej walce świata cywi- 

lizowanego, świata  kapitalistycznego 

(jeśli kto chce używać tego określe- 

nia) świata chrześcijańskiego z komu- 

nistami, — p. Dmowski oddał wielką 

usługę komunistom, przytakując ich 

tezom, że dła katolików niemieckich 

nabożeństwa za Rosjan to tylko maska 

radą w obronie interesów  ekonomicz- 

nych, że „piatiletki“ przestraszył się 

cały świat cywilizowany, że państwa 

europejskie boją się wojny z Sowieta- 

mi, bo mogą mieć wtedy kłopoty we- 

wnętrzne z własnymi komunistami. — 
Polakowi nie jest przyjemne ani cży” 

tanie gazet bolszewickich z ich hym- 

nami na cześć p. Dmowskiego, ani też 

czytanie własnych gazet kieru nku na- 

rodowego, gdzie artykuły p. Dmow- 

skiego spotkały się z równie niesmacz- 

nem, jak bezkrytycznem uznaniem. 

Czytając te polskie artykuły ma się 
przed oczami proces  „Dulszczyzny*. 

Dotąd niedoceniona genjalna kobieta, 

którą była Zapolska oddała w tym 

słowie ten straszny, silny kontrast, jaki 

zachodzi gdy małe, mizerne, mieszczań 

skie dusze popełniają wielkie podłoś- 

ci, jednocześnie ściśle z achowując 

wszelkie pozory i pozorki utartych 

konwenansów. Ta bezmierna hipokry- 

zja, przeciw której bezsilnie szarpało 

się serce — oto była Dulszczyzna: Pa- 
* ni Dulska lokowała w swojej kamie- 

nicy dom publiczny, a wypowiadała 

mieszkanie biednej kobiecie, która po 
rzucona przez męża usiłowała się 0- 

truć, bo usiłowanie samobójstwa jest 

rzeczą niemoralną. Taką „Dulszczyz- 

ną* podniesioną do politycznej, do na- 

, rodowej skali jest stosunek stronnict- 
wa narodowego do katolicyzmu. Oto 
organy tego stronnictwa wybuchają nie 

słychanem oburzeniem, że pluton. pie” 

choty mijając karetę kardynała Śmiał 

śpiewać: „ksiądz mi zakazował, abym 
nie całował”. I jednocześnie wódz te- 

go stronnictwa p. Roman. Dmowski 

rzuca oskarżenie miljonom katolików 

niemieckich, że gdy chodzą na nabo- 

żeństwa za prześladowanych w Rosji 
chrześcijan, to czynią to dla ekonomi- 
cznego interesu. Albo się ma uczucia 

katolickie, albo się ich niema. Jeśli 
się je ma, w tak silnym stopniu, jak 
to usiłuje nam przedstawić prasa naro 
dowa — to w takim razie te uczucia 

katolickie muszą być wzruszone, poru- 
szone, roznamiętnione, że istnieje ol- 

brzymie państwo, gdzie cały silny, o- 
gromny aparat państwowy jest nasta- 

| wiony na walkę z religją, na szydzenie 
z niej i poniewieranie nią, na deprawa- 

| cję młodego pokolenia, na wszczepie- 
nie miljonom dzieci przekonania, że 
Pan Bóg, religja są to rzeczy z któ- 
rych należy szydzić. Człowiek z uczu- 
ciami katolickiemi nie może pisać jak 
ostatni komunista, że na nabożeńst- 

wach zą prześladowanych w Rosji 
modli się „międzynarodowy komiwoja- 
žer“, 

To O mOralneį stronie artykułów p. 
Dmowskiego, Wiem, że poruszenie za- 
gadnień katolickich w skali międzyna- 

rodowej staje się dla endeków „welt + 

szmercem* niegodnym zdrowego „ego- 

izmu narodowego*. Oni zresztą niedłu- 

go i Watykan uważać będą za filję 

wpływów  masońsko - żydówskich i 

tem więcej polemikę z sobą utrudnią. 

Ale nie wracajmy do tej „moralnej'* 

płaszczyzny, bo .w polemikach etycz- 

nych zawsze najłatwiej wpaść w prze 

sadę i zacietrzewienie. 

Dlaczego politycznie pisał p. Dmo- 

wski swój 'artykuł? Odpowiedz jest 

wyraźna. — Nastał w Polsce gabinet 

pułkownika Sławka. Nowy premier 

podczas wojny z bolszewikami był ak- 

tywnym oficerem. Zajmował wybitne 

stanowisko w*armji czynnej i szkodził 
ówczesnemu naszemu wrogowi czem 

tylko mógł. Taki był jego obowiązek 

oficera i kombatanta. Nie oznacza to 

bynajmniej, aby dziś, gdy jest prem- 

jerem , gdyśmy już świętowali 10-lecie 

pokoju Ryskiego, aby ten sam pułk. 

Sławek miał prowadzić nietylko: bojo- 

wą wobec SSSR politykę, ale wogóle, 

aby miał z tytułu tamtej swojej uczci- 

wej, oficerskiej pracy w wojsku, w 

czemkolwiek zmienić dotychczasową 

połitykę min. Zaleskiego wobec Sowie- 

tów. — Ale co pozostało? — Pozo- 

stało nazwisko „pułkownika Sławka, 

nazwisko oficera, który brał udział w 

kampanji 'antybolszewickiej. Odrazu 

wykorzystali to bolszewicy, którzy u- 

siłowali przedstawić w swojej prasie 

gabinet pułk. Sławka jako gabinet wo- 
jowniczy. W swojej bezwzględnej wal- 

ce przeciw Piłsudskiemu i Sławkowi p. 

Dmowski zdecydował się i ten moment 

rzucić na fale propagandy partyjnej. 

Pomiędzy nami, a SSSR ist nieje stała 

„rywalizacja* co do pokojowości poli- 

tyk. Nasza dyplomacja raz po raz mu- 

si wskazywać Sowietom na fakty, któ- 

re nie”są zgodne 'z pokojowym stosun- 

kiem Sowietów do nas. Dyplomacja sa 

wiecka nie wymyśliła dotychczas nic 
lepszego na swoją obronę, jak odrzu- 

canie tych oskarżeń przez jawnie non- 

sensowne stawianie nam zarzutów, - 

że to my właśnie mamy wojen- 

ne zamiary wobec Rosji, że 

chcemy odebrać Kijów, organizować 

krucjatę przeciw Rosji i t.d. Otóż p. 

Dmowski, uniesiony * bezwzględnością 

swej walki z Piłsudskim i Sławkiem, 

chce via Moskwa pułk. Sławkowi po- 

zycję utrudnić. Napisał pięć artykułów 

sugestjonujących, że Polska przygoto- 

wuje wojnę, aby w ten sposób zmu- 
sić pułk. Sławka do wydania deklara- 

cji, że o żadnej wojnie z Sowietami nie 
myślimy. Deklaracja taka byłaby nie- 
zgodna z naszemi interesami, upaka- 
rzająca i pośrednio potwierdzająca 
wszelkie najbardziej 'antypolskie  0- 
skarżenia Polski o militaryzm. Dekla- 

racja taka musiałaby gabinetowi Sław 
ka odrazu przynieść minus, bo stawia- 

łaby ten gabinet w pozycji obwinione- 
go, tłómaczącego swoją:  nie- 
winność. Deklaracja taka byłaby w 
stosunkach polsko - bolszewickich wy- 

raźnym dyplomatycznym sukcesem 
bolszewickim. Czy byłaby jednak  je- 
dnocześnie sukcesem stronnictwa na- 

rodowego? 

— Oczywiście nie! Deklaracja ta- 
ka przyniosłaby korzyść - dyplomacji 
sowieckiej, nie przyniosłaby żadnej ko 
rzyści endekom.—I, powiem, że w ca- 

łym tym smutnym i upakarzającym epi- 
zodzie z pięciu artykułami p. Dmow- 

skiego, ten ostatni moment jest właś- 

nie najsmutniejszy. Elementarnem przy 

kazaniem patrjotyzmu jest: „nie wtrą- 
caj międzynarodowego stanowiska pań 

stwa da swojej gry partyjnej". — To 

przykazanie jawnie p. Dmowski prze- 

kroczył już odrazu w pierwszym swo- 

im artykule, w chwili, kiedy po raz 
pierwszy wyrażał sugestję, że Polska 
przygotowuje wojnę. A, że przekroczył 

to elementarne przykazanie patrjotycz- 
ne bez żadnej widomej korzyści dla 

siebie, ani dla swego stronnictwa, to 
tem jest smutniej, tem boleśniej. Bo 
to znaczy, że stosunek jego stronnict- 
wa do Polski jest jedną wielką tęskno- 
tą do „schadenfreude“, že gotowi są 
prestiż rządu polskiego obniżać  na- 
wet wobec państwa ościennego, tylko 
ot tak, na złość. 

wa tiszczoua; ryczałtem. Opłata 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nią zwraca, Admizistra- 
cja nie wwzgiędnia zastrzeżeń co do 

ECHA STOLICY 

Przyjęcia u Premiera 
WARSZAWA, 17 IV. Pat. Pan prezes 

Rady Ministrów przyjął dziś delegację Sto- 
warzyszenia Urzędników Skarbowych z p. 

Nowakiem na czele, która przedstawiła pa- 
nu premjerowi uchwały walnego zjazdu de” 
legatów tego stowarzyszenia. Z kolei pan 

premier przyjął ministra sprawiedliwości p. 
Cara. 

Nowy wiceminister 
WARSZAWA, 17. !V. Pat. W dniu 

wczorajszym P. Prezydent ; Rzeczypo” 
spolitej na wniosek Rady „Ministrów 
podpisał dekret, mianujący p. Józefa 
Kożuchowskiego, i dotychczasowego 
dyrektora departamentu ogólnego Mi: 
nisterstwa Przemysłu i Handlu wice- 
ministrem przemysłu i handlu. 

Miljon na odkudowę 
WARSZAWA, 17. 4. Pat. Ministerstwo 

Robót Publicznych przekazało dnia 17 bm. 
z funduszu rozbudowy kraju i miljon zło- 
tych na pożyczki dla 10 województw na od= 
budowę zniszczonych skutkiem działań wo= 
jennych budynków. Pożyczki te zostaną 
o udzielone poszkodowanej lud= 
ności 

Bilans Banku Polskiego 
Za pierwszą dekadę kwietnia 
WARSZAWA, 17—1IV. PAT. Bilans Ban* 

ku Polskiego za pierwszą dekadę kwietńia 
r. b. wykazuje »apas złota 702.030 tys. z::, 
t. j. o 124 tys. zł. więcej, niż w poprzed 
ziej dekadzie, Pieniądze i należności za- 
graniczne, zaliczone do pokrycia, zmniej- 
szyły się o 26117 tys. zł. do sumy 299.071 
tys. zł. Równieź i niezaliczone do pokry- 
cia zmniejszyły się o 2.346 tys. do sumy 
113.285 tys. Portiel wekslowy spadł o 
14.790 tys. i wynosi 608.802 tys. Pożyczki 
zastawowe zmniejszyły się o 1.543 tys. do 
71.570 tys. zł. inne aktywa wynoszą 109,276 
tys. zatem o 1.041 tys. więcej, niż w po- 
przedniej dekadzie, W passywach pozycja 
natychmiast płatnych zobowiązań zmniej 
szyła się o 1.031 tys. zł. (338.185 tys. zł). 
obieg biletów bankowych zmniejszył się o 
43.557 tys. (1.278, 465 tys. zł). Stosunek 
procentowy pokrycia obiegu biletów i na: 
tychmiast płatnych zobowiązań Banku wy- 
łącznie złotem wynosi 43,43. proc. (13,43 
proc. ponad pokrycie statutowe), pokrycie 
kruszcowo walutowe - 61.92 proc. ć (21,92 
proc. ponad pokrycie statutowe. Wreszcie 
pokrycie złotem samego tylko obiegu bile- 
tów bankowych wynosi 54,51 proc, 

Wybory do Sejmu Śląskiego 
Prorządowa lista Nr. 8 

KATOWICE, 17—IV. PAT. Jak donosi 
„Polska Zachodnia", wczoraj w ostatnim 
dniu skłądania list kandydatów na posłów 
do Sejmu Śląskiego wniesiona została lista 
narodowo-chrześcijańskiego zjednoczenia 
pracy (listą prorządowa), która we wszyst- 
kich trzech okręgach uzyskała wspólną 
liczbę Nr. 8 

Powróć wiee-min. Sieczkowskiego . 
z Hagi 

WARSZAWA. 17.IV. Pat. Dnia 14 
b. m. wieczorem powrócił do War- 
szawy p. wice minister sprawiedliwoś- 
ci Sieczkowski, przewodniczący  dele- 
gacji polskiej i w. m. Gdańska na 
pierwszej konferencji kondyfikacji pra- 
wa międzynarodowego w Hadze. Za: 
daniem tej konierencji było Opraco- 
wanie trzech konwencyj w zakresie: 
1) obywatelstwa, 2) wód  terytorjal- 
nych oraz 3) odpowiedzialności pań: 
stwa za szkody, wyrządzone  cudzo* 
ziemcom oraz ich mieniu. 

Wynikiem obrad konferencji było 
zawarcie konwencji, dotyczącej oby 
watelstwa. Natomiast z powodu sto: 
sunkowo krótkiego czasu, ogromu 
materjału i bardzo skomplikowanego 
zagadnienia, łączącego się z dwoma 
innemi tematami, w tych punktach nie 
doszło do zawarcia konwencji. Wice- 
minister Sieczkowski dnia 15 b. m. 
objął urzędowanie. 

Rozsgrzmi Zygmunia dzwon... 
KRAKOW, 17 IV. Pat. Za zezwoleniem 

ks. metropolity Adama Sasiehy w Wielką 
Sobotę po raz pierwszy stacja krakowska 
a za nią wszystkie inne stącje polskie 
transmitować będą uroczystą rezurekcję Z 
katedry na Wawelu, celebrowaną ze szcze- 
gólną okazalošcią wśród bicia dzwonów=— 
W sobotę wieczorem rozebrzmi na Wawe- 
ju dzwon Zygmuntowski na całą Polskę. 

Pan Dmowski celu swego nie do- 

piął. Balszewicy nie upiekli tej piecze- 

ni, którą na rożnie artykułów p. Dmow 

skiego upiec usiłowali. Rząd polski 
nie wydał żadnej deklaracji, któraby 

na forum międzynarodowem stawiała- 

by-ga w pozycji oskarżonego i podej- 
rzanego. Rząd polski zdaje sobie  do- 

skonale sprawę, że bolszewicy tylko u- 

dają że uwiesżyli w niegodziwe suger 

stje p. Dmowsłętego. „Prawda*, „Iz- 

wiestja“ i inne zacne gazety mogą po 

sto razy zachwycać się artykułami p. 

Dmowskiego, mogą pisać czarnym, 

rozstrzelonym drukiem, że teraz już 

niema wątpliwości, że Polska . chce 

napaść na Sowiety, skoro to twierdzi dzą, są oczywiście zanadto 

tak niepodejrzany świadek, 'ak „wódz mentowi, aby z usługi, z którą wysko- 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptycziego — A. Laszuk, 
BIENIAKONIE, — Bužei Kolejowy, 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Poiezie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bužet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — si, Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruci*, 
BORODZIEJ --- Dworzec Kolejowy — K. Smarzyźski. 
TWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyšski, 
XLECK — ailep „jednošė“, 
LIDA — w Suwalska 13, 5. Mateski. 

CENY GGŁOSZEŃ: wiersz mitimetrowyj 

MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-wa „Ruck”, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ksi   garnia Jeżwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

! 

i 

| PINSK — 
N. SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Rach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

sa + siska — St, Bednarsti. 
POSTAWY — Księgarnia Połskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. 
STOŁPCE — Księgarm 

CIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, 

Mickiewicza 12. 
ią T-wa „Ruch“, dd 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

| ST. ŚWIĘ: 

WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 

jednoszpaltowy na zronie 2-ej # 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadestane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz. z prowincji 6 25 proc. drożej. 
Zngrawiczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terniny druku mogą być przez Administrację zrałeniase dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Konferencja Marszałka Piłsudskiego 
z Premjerem Sławkiem 

WARSZAWA, 17. IV. Pat, Dziś o godzinie 13 przybył do Prezydjum 
Rady Ministrów Marszałek Polski Józei Piłsudski, gdzie konferował z p, 
premjerem Walerym Sławkiem. 

Przeciwko nowym siawkom celnym 
GENEWA. 17.IV. Pat. Dziś po południu stały delegat Polski p. mi- 

nister Sokal złożył na ręce sekretarza generalnego Ligi Narodów rastępu- 
jącą notę: 

„Podczas gdy po mozolnych pertraktacjach, odbytych w Ge- 
newie, państwa uczestniczące w konferencji dla uzgodnionej 
akcji ekonomicznej podpisały kouwencję handlową, mocą której 
zobowiązały się ograniczyć swobodę działania w dziedzinie usta: 
wodawstwa celnego, Reichstag na swem posiedzeniu z dnia 14 
kwietnia przyjął w trzeciem czytaniu projekt rządowy, przewidu- 
jący bardzo znaczne podwyżki taryfy celnej. dotyczące głównych 
przedmiotów eksportu polskłego. Wobec tego faktu, powołując 
się na notę z dnia 12 kwietnia r. b., którą miałem możność Pa- 
nu przesłać, podpisując akty przyjęte w Genewie dnia 24 marca 
1930 roku, rząd mój polecił mi stwierdzić w jego Imieniu, że 
wspomniane podwyżki niemieckie stwarzają zupełnie nową sy: 
tuację w stosunku do stanu rzeczy, istniejącego w chwili, gdy 
Polska podpisała konwencję handlową. 

We wspomnianej nocie z 12 kwietnia r. b., 
złożeniu podpisu polskiego pod 

towarzyszącej 
zawartemi konwencjami, rząd 

polski zastrzegł sobie, że nie mogłby przedłożyć do fratyfikacji 
zawartej konwencji handlowej, gdyby inne państwa, w czasie 
od zawarcia do wejścia w życie wspomnianej konwencji, wpro- 
wadziły w taryfach celnych zmiany, niekorzystne dla eksportu 
polskiego". 

Ghandi ma głos 
Ghandi oświadcza się przeciwko gwałtom 

3 NAVSARI. 17.IV. Pat. Omawiając ostatnie zaburzenia w Kalkucie i 

Karachi, Ghandi zaznaczył, że gwałty także mogłyby zaszkodzić i walce je: 

go zwolenników. Zajścia te jednak sprowokował rząd indyjski. 

Syn Ghandiego skazany na trzy miesiące więzienia 
NOWE DELHI. 17.V. Pat. Syn Ghandiego aresztowany przed kilku 

dniami skazany został na irzy miesiące więzienia. 

W Kalkucie zapanował spokój 
KALKUTA, 17. IV. PAT. W mieście panuje spokój. Jednak oddzzia- 

ły policji krążą w dzielnicach, w których miały miejsce rozruchy. 

Czyż tylko zaaresztowano 150 osób w Indjach? 
LONDYN, 17 IV. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Gmin przedstawiciej 

rządu oświadczył, że w-g informacyj rządu indyjskiego od dnia 6 kwietnia aresztowa- 
no na terenie Indyj około 150 osób. 

Laboarzyści troszczą się 6 los dyplomatów sowieckich 
LONDYN. 17.IV. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Gmin deputo- 

wany Labour Party Wallhiad zapytał, czy ministrowi 
wiadome jest, iż rosyjska organizacja 

spraw wewnętrznych 
monarchistyczna poczyniła w Londy- 

nie przygotowania do porwania przedstawicieli dyplomatycznych państwa- 
z którym rząd angielski utrzymuje stosunki dyplomatyczne, oraz jakie za, 
rządzenia minister zamierza wydać w związku z tą sprawą. 

Przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrznych 'odpowiedział, iż mi- 
nister spotykał się z tego rodzaju informacjami w prasie, lecz nie posiada 
on dotychczas żadnych urzędowych wiadomości w tej dziedzinie. 

  

Plan akcji kredyfowe-budowlanej 
WARSZAWA. 17.1V. Pat. Plan 

akcji kredytowo budowlanej na rok 
bieżący został już ustalony. Przewi- 
duje się na budowle już rozpoczęte 
kwotę zł. 23 rziljony, na nowe — 21 
miljonów. Na tej podstawie Bank 
Gospodarstwa Krajowego, któremu 
przypada czynność rozdziału kredy- 
tów, po dokładnem zbadaniu zapo: 
trzebowania na budowle już uprzed- 
nio finansowane wyznaczył następują- 
ce dotacje dla oddziałów Banku na 
cele finansowania budowli już rozpo- 
czętych: Warszawa— 6.007 tys., Wii- 
no—1.780 tys. Lwów— 4.231 tys., 
Kraków — 1.615 tys. Należy oczekiwać, 
że przy pomocy powyższych fundu- 
szów wszystkie budowle rozpoczęte i 
uprzednio finansowane będą mogły 
być wykończone. Interesowane miasta 
będą o przyznaniu powyższych kre: 
dytów zawiadomione žcelem postawie- 
nia wniosków, co do wysokości kre- 

odrazu w pełnej wysokości potrzeb- 
nej dla dokończenia budowy. 

Na budowle - nowe dotychczas 
niesfinansowane, przyznano : k'votę 
20.937 tys, z czego 19.000.050 zł. 
będzie bezzwłocznie rozdzielone mię: 
dzy 35 miast, zaś 1,087.600 zł. pozo: 
staje jako rezerwa dla innych miast, 
nieobjętych rozkładem, gdyby okazała 
się potrzeba przyjścia x pomocą kre- 
dytową. 

Z powyższych kredytów przypada 
na Brześć nad Bugiem — 200 tys,, 
Kraków — 800 tys., Łuck — 250 tys., 
Lwów—1.400 tys., "Pińsk — 100 tys., 
Wilno — 600 1уз., Warszawa—7.600 
tys, Białystok — 100 tys., Druskie- 
niki -— 60 tys., Nowogródek 100 tys. 
Stołpce — 80 tys. 
Powyższe miasta będą oO wysokości 
przyznanej im dotacji zawiadomione 
przez oddziały B. G. K, celem prze- 
dłożenia wniosków co do wysoko- 

dytów dla poszczególnych odbiorców ści poszczególnych pożyczek. 

TRS TIT IE DSP IE AST SK CSI EAT DAP ES SKAT SK 
katolickieį prawicy“ i były polski mi- 

nister spraw zagranicznych, — ale 

rząd polski, dyplomacja polska i na- 

wet opinja polska zdają sobie dosko- 

nale sprawę, że tak redaktorzy tych 

gazet sowieckich, jak sztab wojenny 

SSSR, jak dyplomacja komunistyczna 

są poinformowani o rzeczywistym sta- 

nie rzeczy, to znaczy, że nikt w Polsce 

o wojnie nie myśli, że zainteresowania 

nowego gabinetu są zwrócone w str0- 

nę zagadnień wewnętrznych, że arty- 

kuły Dmowskiego są tylko  złosliwą 
sztuczką partyjnika, nie mającą żadne- 

go oparcią w rzeczywistości. O tem 

wszystkiem doskonale bołszewicy wie- 

tempera- 

czył p. Dmowski nie skorzystać, lecz 

popiszą trochę swoich artykułów, ро- 

piszą i potem się uspokoią. Incydent 

będzie wyczerpany. 

Będzie on wyczerpany dla bolsze- 

wików, dla nas i dla rządu polskiego. 

Nie będzie jednak wyczerpany dla p. 

Dmowskiego. Metoda, której się chwy- 

cił: rozpowszechnianie bezpodstaw- 

nych sugestyj o przygotowaniach wo- 

jeńnych własnego państwa, nie jest 

znana w walce partyjnej pomiędzy 

stronnictwami  politycznemi państw 

europejskich i w Europie nikt jej prócz 

komunistów w stosunku do własnej 

ojczyzny nie stosuje. Cat. 

  

Herostrafesowa sława 
Artykuły p. Dmowskiego: w  dal- 

szym ciągu wywołują zachwyty prasy 
sowieckiej. Przedwczoraj cytowaliśmy 
obfitą wiązankę tych zachwytów. Naj- 
lepiej zorjentuje się czytelnik, gdy przy 
toczymy glosy „Izwiestij“ organu CK 
ZSSR i „Prawdy“ organu CKWKP a 
więc dwóch oficjalnych dzienników. 

„Izwiestja z dn. 10 bm. pt. „Wybit- 
ny polski polityk demaskuje przygoto- 
wania wojenne przeciwko ZSSR. Waż 
kie słowa Romana Dmowskiego" stre- 
szczają artykuł Dmowskiego zamie- 
Szczony w „Gaz. Warszawskiej* w 
którem pisze on m.in. 

„iniejatorowie planów wojennych liczą 

nie tylko na obalenie ustroju sowieckiego ale 

na podział Rosji pomiędzy dużemi i małemi 

państwami. Swoich własnych państw nie za 

mierzają oni wciągać do wojny. Ich idea 

jest obarczenie tą operacją Polski. O tem 

finansiści mówią, zupełnie jawnie. Czem za- 

pytuje Dmowski inicjatorzy wojny  łudzą 

Polskę? Obiecują oni przy podziale Rosji 
oddać Polsce ziemie za Zbruczem! Finansiś- 

ci w prywatnych rozmowach mówią o tem 

Całkiem serjo. Oprócz tego dają Polsce do 

zrozumienia, że na prowadzenie jny 0 

trzyma ona, oczywista za dobry procent, 

pożyczkę. Słowem kończy się streszczenie 

— międzynarodowy komiwojażer gotów jest 

walczyć do ostatniej kropli krwi.... polskiego 

żołnierza. 

Streszczenie ta zaopatrzone zostało 
następującym komentarzem p. Bratina, 
korespondenta „Izwiestij* w Warsza- ' 
wie: ‚ 

—świadectwo Romana Dmowskiego — 
świadectwo autprytatywne. Roman Dmow- 
ski, który podpisał w swoim czasie w imie- 
niu Polski Traktat Vśersalski zbyt wybitnym 

i poważnym jest politykiem, aby rzucać sło 
wa ma wiatr w pogoni za tanim publicysty- 
cznym efektem. Jego duże stosunki z zacho- 
dnio europejskim światem politycznym są 

gwarancją wszkchstronetości i bezpośrednioś 
ci iniormacj: z któęej korzysta dla okreś- 
leria skał antysowżeckiej akcji, przygotowy 

wanej za qjolitycznemi kulisami Europy. 

W numerze z 15 kwietnia w tygo- 
dniowem sprawozdaniu z polityki za- 
granicznej znany sowiecki dziennikarz 
podpisujący pseudonimem  „Sowrie- 
miennik* a wyrażający zwykle oficjal- 
ne stanowisko Narkomindiełu pisze: 

— Dmowski żąda od gabinetu Sławka 
oświadczenia jak się ustosunkowuje nowy * 
rząd do roli, którą „międzynarodowy komi- 
wojażerł* wyznacza Polsce w wojnie pirze- 

ciwko ZSSR. 

My uważamy żądanai Dmowskiego 

całkowicie uzasadnione. Niebiezpieczeństwo 
wojny grożące nie tylko Wschodniej Europie 

ałe i całemu światu staje się zupełnie realne. 

W dalszym ciągu omawiając poli- 
tykę francuską „Sowriemiennik* koń- 
czy swoje uwagi następującym zwro- 
em: 

„Dwojstość francuskiej polityki w stosun 
ku do Sowietów tak jaskrawie zarysowana 
w „ostatnich miesiącach nie może nie wywo 
iać zaniepokojenia u wszystkich zaintereso- | 

wańzych w, utrzymaniu pokoju. Dlatego też 
zafytanie postawione przez Dmowskiego 
rządowi polskiemu powinno być zupełnie wy 
raźnie gostawione rządowi francuskiemu". 

Prawda z 10 kwietnia p.t. „Polska 
—najmitą międzynarodowego kapitali- 
zmu“ przytacza również obszerne stre- 
szczenie artykułów Dmowskiego zao- 
patrując je w komentarz wydrukowany 
dla podkreślenia sensacyjności tłuste- 
mi czcionkami. 

„Leader prawicowego polskiego stron-_ 
nictwa 'endeków, Roman Dmowski, ogłosił 
na szpaliach „Gaz. Warszawskiej* charak- 
terystyczny artykuł. Dmowski stwierdza, że 
międzynarodowy kapitał przygotowuje po. 
chód wojenny przeciwko Sowietom. Celem 
pochodu jest podbicie Rosji. Wykoranie te- 
go planu będzie pioruczone Polsce, której o- 
biecgno prźy. podziale Rosji ziemie wschod- 
nie. Na prowadzenie wojny Polsde udzieło- 
na zostanie pożyczka. ' 

Co wywolalo žadanie wojennego pocho- | 
du przeciwko ZSSR. ze strony międzynaro- | 
dowego kapitału? Zdaniem Dmowskiego so | 
włecka „piatiletka'* stanęła poprzek gardła 
międzynarodowego kapitału, który okazuje 
się, że w „iedalekiej przyszłości ZSSR wy- 
stąpi w roli groźnego konkurenta na mię- 
dzynażodowym fyjnki: * aj 53 00KNĘ 
Występjując z rewelacjami zupełnie stwżier- 
dzającemi wojenne przygotowania imperja- 
listów przeciwko związkowi sowieckiemu, 
Dmowski nie ulega kwestji że 
musd posiadać przekontroloe | 
wane fakty z pierwszych zró. 
del 

Pozatem oświadczenie Dmowskiego po- 
zwalą uczynić jeszcze jedem wniosek. Ende- | 
Gy, jak wiadomo są w opozycji i prowadzą 
zażartą walkę z kliką Piłsudskiego. Wypro- | 
wadzając ną jaw wojenno - awanturnicze | 
play rządzącego obezu, endecy dążą prze- 
dewszystkiem Go skrompromitowania  Piłsu- 
dskiego. Widocznie próbują oni zagrać w | 
swoich własnych ini ch na tym nieza. | 
prieczonyjm fakqie, że sżerokie warstwy - 
dności Polski, a przedewszystkiem masy pra — 
cujące z obrzydzeniem odnoszą się do wszel- 
kich planów wojennych zwłaszcza do pla. 
nów wojny z krajem dykłatury prołetarjackiej', 
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WIDZE, POW. BRASŁAWSKI 

— Dła wygody wójta i policjantów.. Jak 
dalece rozpanoszyła się u nas w powiecie 
Brasławskim samowola i nieliczenie się z 
prawem i przepisami obowiązującemi świad 
czy choćby fakt następujący: Mamy w mia- 
steczku Widzach fryzjernię izraelicką czyn- 
ną we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót. 
Niedzielamt fryzjernia też jest czynną od 
godz. 7 z rana do 11 wieczorem, nie przery. 
wając pracy i nie zamykając -аМайи nawet 
w Czasie odbywającego się nabożeństwa w 
kościele. Zapytany przezemnie właściciel za. 
kładu o swem uprzywilejowaniu prowadze- 
nia pracy niedzielfami i w dnie Świąteczne 
chrześcijańskie, oświadczył: Widzi pan, to 
jest dla wygody wójta i policjantów. Wójt 
nasz goli się trzy razy tygodniowo w tem 
i niedzielami, policjanci również, więc czy » 
nię to dlą ich wygody za ich zgodą i pozwo 
teniem. Komentarze są zbyteczne. Tutejszy. 

MEJSZAGOŁA, POW. WIL. TROCKI 

Każdy objaw życia społecz nego na na- 
szych Kresach niezbyt wzdychających do 
zmian radykalnych w dziedzinie konserwa- 
tywnych nawyknień zawsze: wywiera miłe 
wrażenie, a tembardziej, jeżeli terenem pra. 
cy społecznej staje się wieś z wielkiem za- 
strzeżeniem i nieufnością stając do współpra 
cy z inteligencją. › 

Mejszagola pobila rekord. Kobiety da- 
ły przykłady ospałym głowom domu. 
Chętnie się zorganizowały w kole gospodyń 
wiejskich i długo nie namyślając się szcze- 
rze się zabrały do pracy. 

Pod kierownictwem p. instruktorki z 
ramienia Centralnego Zarządu Kółek Rolni- 
czych do Mejszagoły przybyłej przeprowa- 
dzono tygodniowe kursy gofowania w Ogni 
sku Stawarzyszeńia Mi. Polskiej na plebanii, 
gdzie się zainicjował projekt powołania do 
życia Koła Gospodyń Wiejskich. 

Niezwykle się ożywiła plebanja, gdyż 
kilkadziesiąt gospodyń na kuchni się krząta 
ło, a następnie przy wspólnym stole spoży- 
wały gosposie wyniki swojej pracy. 

Na zakończenie kursu zaprosiły licznych 
gości, same przybyły w towarzystwie mę- 
żów — wszyscy mieli możność stwierdzić, 
że dzielne są kobiety, które nietylko smacz- 
memi ciastkami uraczyły gości, lecz złożyły 
dowody nigdy nie przestarzałej dewizy: 
chcieć, to móc! 

„ Ks. Grabowski wzniósł toast, nota bene 
używając przesmaczne wino wyrobu jednej 
z szanownych gospodyń życząc pomyślnego 
rozwoju Koła, zapraszając wszystkie сгуп- 
miki miarodajne do zasilania materjalnie i du 
chowo tak jpożytecznej placówki, do jakiej 

  

bezwątpienia, należy organizacja fachowa 
gospodyń naszych. 

Epilogiem uroczystości było wspólne 
zdjęcie fotograficzne, dokonane przez zacne 
go druha S. M. P. p. Juljana Matejuna, który 
prowadząc zakład fotograficzny zawsze chęt 
mie uwiecznia wszelkie nasze uroczystości. 

! Jastrzębiec. 

ŚWIĘCIANY. | 

— Szukanie „dziury* w całem, — Swe 
go czasu na.łamach poczytnego „Słowa 
ukazały się dwa alarmy o stanie drukarni 
urzędu gminy Święciańskiej. „Prasa to potę 
ga“ mawiają nieraz osoby zajmujące па 
wyższe szczeble w państwie, — a więc nie- 

_ zawiodła i w podobnym wypadku. Z rozpo 
— Fządzenia p. wojewody na miejsce przybył 

s doi związków komunałnych na woj. 
_ wileńskie p. Żyłko i dokonał pewnej inspek 
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IAA CA! 

Moim 1 28 ca przyznją nagrodą Nierackie 
i Nagrodę literacką Warszawy przy- 
znano Orkanowi. Dlaczego właśnie je- 
“mu? Tylu było przecie kandydatów 
znacznie sławniejszych, zasłużeńszych. 
„Gay się czytało nazwiska brane pod 
uwagę, Orkan był ostatnim, o którem- 
by myślano jako o laureacie. 

Każdy coś czytał, słyszał, wiedział 
„6  Grzymale-Siedleckim, Boywżeleń- 
skim, Grubińskim, Strugu.. Tego po- 
wieści mają wzięcie, ów napisał sztu 
kę, która odniosła rekord powodzenia 
w Polsce, tamci wciąż sypią feljetona- 
mi kapitalniejszemi jedne od drugich. 

/A Orkan? Narmalni, przeciętni lu 
dzie, otwierający książkę raz na półro- 
ze — w niedzielę, po południu, gdy 

deszcz uniemożliwia przechadzkę, gdy 
" spać się nie chce, bo wstało się też 

przed obiadem, gdy jest szczęśliwym 
trafem spokój w domu, bo żonię bolą 
zęby, dzieci zostały zaproszone do ja- 
kichś znajomych, a teściowa poszła do 
jabła — wtedy normalny, przeciętny 

_ człowiek otwiera książkę i czyta —dla 
rozrywki, dla przyjemności, dla zabi- 

cią czasu; taki człowiek oczywiście ni 
_ gdy nawet nie słyszał o Orkanie. 

'__ Intelektualiści, ludzie co znają eks- 
studentki polonistyki, którym raz na 

      

    

  

   

  

ETEN POTY PATA PEPE 

DRUSKIENIKI 
Uzdrowisko położone nad Niemnem w 

Kąpiele solankowe, borowiaowe, kwasowęglowe. 
Przyrodolecznictwo, hydropatja, 
Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczance. : 

S8z6R frwa od 15 maja do 50 września. 
Pabyf kuracjuszy urozmaicony przez wycleczki 

dn kliższych I dalszych okalłe. 

Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone. —, 

OWY WTC NY 

aji celem usprawnienia prowadzenia i istnie- 
nia tego przedsiębiorstwa. Naturalnie zainte 
resowanie się wyższych czynników b. dodat 
nio wpłynęło na rozwój jedynej podobnej 
placówki gminnej w Wileńszczyźnie,  nie- 
stety jednak szukanie dziury w całem w dal 
szym ciągu odbywa się. Oto komisja rewi- 
zyjna w dn. 7 b. m. dokonała tak szczegó- 
wej rewizji w lokalu drukarni, że poprostu 
zakrawała na śmieszność. Uważam, że licze 
nie arkuszy papieru (czyż nie można było 
odważyć) jest aż nadto jaskrawym dowo- 
dem tego. Pomimo jednak „szukania* komi 
sja rewizyjna w obecności p. inspektora sa. 
morządowego stwierdziła należyty stan oraz 
że przedsiębiorstwo to może nadal istnieć. 

Wątpliwem jest aby kierownik drukarni 
przy obecnych ciężkich warunkach pozostał 
nadal. Jedno tylko należałoby zapytać, gdzie 
robi obstalunki związane z rozpoczęciem no 
wego roku budżetowego p. inspektor szkól 
ny w Święcianach? $ 

Gmina Hoduciszki rehabilituje się, nie 
pozostaje też kasa komunalna, co jest obja- 
wem pocieszającym „Prasa to potęga” je. 
szcze raz powtórzę. FACE 

  

ŁYNTUPY, POW- ŚWIĘCIAŃSKI 

— Napad. Został dokonany napad na 
Józefa Błożewicza gajowego lasów tyntup- 
skich przez defraudantów leśnych Nikodema 
Żuromskiego oraz Bronisława Fiodorowicza 
we wsi Popiele gm. Łyntupskiej. 

W biały dzień, w Łyntupach  uderzono 
gajowego kilkakrotnie polanem z mapędzone- 
mi gwoździami po głowie Motyw—zemsta za 
gorliwość gajowego; parę dni przedtem na 
podstawie zeznań gajowego został jeden z 
dzikusów Nikodem Żuromski osądzony za 
kradzież leśną. Gajowego po 4 dniowym po- 
bycie w szpitalu w Święcianach odesłano do 
kliniki w Wilnie, gdzie dokonano 
panacji czaszki. 

WARSZAWSKI ODDZIAŁ 
FABRYCZNY 

tres 

   
9.200 

ulica Mickiewicza 4. _ 
Poleca na nadchodzące święta 

najwytworniejsze 
Czekoladki — Marcepany — 

Karmeiki 
Niebywały asortyment 

CZEKOLADOWYCH 

JAJEK 
z niespodziankami 

KURZYCH SKORUPEK 
napełnionych czekolada 

i jadalnych marcepanowych 
święconek. 

Wielki wybór 
G*LANTERJI ŚWIĄTECZNEJ 
oraz pięknych bonbanierek. 

Niezrównanej jakości 

NEI Tiny „KLAGHTA“ 
sy włpsę Arabia. KAWĘ 

Sklep otwarty do godz. 10 wiecz. 
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Ziemiach Wschodnich. 

elektroterapja. 
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kwartał wpada w ręce 
„Wiadomości Literackich, który mię- 
dzy długą rozmówą o Buster Keato- 

stary numer 

nie i sensacyjnym meczu Warta 
£L.T.G.S., umieją też wpleść parę 
uwag o literaturze, którzy się chełpią, 
iż trzymają rękę na pulsie bieżącego 
życia — tacy ludzie wiedzą kim jest 
Orkan: to pisarz!! 

Wreszcie grupa snobów, maniaków 
zawodowych krytyków literackich. 

Pierwsi, to sobie postawili za punkt 
honoru biegle rozmawiać 0 wytwórczo 
ści rodzimej, drudzy, bo nie mogą wy- 
trzymać na widok świeżo wydanej 
książki, trzeci, ba muszą o czemś pir 
sać, z czegoś żyć, wiedzieć o czem 
mowa gdy zasiadają jako jury w ja- 
kimś konkursie —— otóż ludzie tych 
trzech przynależności wiedzą nietylko, 
że Orkan jest pisarzem, ale i to, że 
podhalańskim, że tytuły jego dzieł 
brzmią: W Roztokach, Ksstka Napier- 
ski, Drzewiej, że są pisarze, pisujący 
gwarą niegorszą niż u Tetmajera lub 
Zegadłowicza. I nawet ludzie ci prze- 
czytali, ewentualnie przejrzeli każdy 
po jednej książce Orkana. Przemęczyli 
się parę godzin nad tą szczekającą 
mową, nad temi: „kcesz, hawk, hań, 
hu, hoc, hoja, kieb, kaj, kuń..., — z ul- 
gą przewrócili ostatnią kartkę, a prze- 
konawszy się. że następne tomy są zno 

Niemcy SZykanują szkolniefwo polskie 
° na obszarze W. M. Gdańska 

GDAŃSK, 17—1V. PAT. Prezes koła 
polskiego w Sejmie gdańskim 'dr. Moczyń 
ski zgłosił w Sejmie imieniem grupy pol- 
Skiej następującą interpelację: „Dnia 9 b. 
m. 60 p. Stankowskiego, wędrownego nau- 
czyciela Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Gdańsku, zamieszkałego w  Lamenstein w 
powiecie Gdańskie Wyżyny, zgłosił się 
miejscowy sołtys, który legitymując się 
pismem Senatu gdańskiego ;oraz sgrożąc 
nauczycielowi karą, zabronił udzielania 
nauki języka polskiego. Podobny zakaz 
otrzymał p. Stankowski odaośnie do Wiel- 
kich Trąb i Postołowa. Również właści- 
ciele lokatów, w których odbywały się kur- 

nionych celów pod groźbą kary". Dla wy* 
jaśnienia interpelacja dodaje, że wymie- 
ulone kursy języka polskiego ;założone zo- 
stały przez P. M. $. w Gdańsku dla doro- 
słych w liczbie 125 osób. Zgłoszenia na 
uczestniczenie w tych kursach były do- 
browolne, a nauka bezpłatna. Wymieniony 
sołtys uząsadniać miał swe postępowanie 
tem, że prowadzone przez Stankowskiego 
kursy miały charakter szkoły prywatnel, 
na co mie miał pozwolenia. Interpelacja'za- 
pytuje przeto Senat gdański, czy wiadome 
mu jest, że szykanowanie mniejszości pol- 
skiej w Gidańsku ma miejsce oraz prosi © 
miezwłoczne wytknięcie wzmiankowanemu 
sołtysowi że jego działalność była sprzecz- 
na Z prawem. 

sy języka polskiego, otrzymali zakaz 
udzielania swych pomieszczeń dla wymie 
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Odpowiedź niemiecka w sprawie gel agrarnych 
BERLIN, 17. IV. Pat. Według informacyj „Germanji*, oflcjalnego or: 

ganu kanclerza odpowiedź niemiecka na notę rządu polskiego w sprawie 
podwyżki ceł agrarnych dotyczą tylko stawek autonomicznych, a więc rząe 
polski jeżeli uzna za wskazane będzie mógł również podajeść cła autono- 
miczne na wyroby przemysłowe. 

Nieco inagzej 
BERLIN, 17 IV. Pat. W niemieckich kołach politycznych wywołały niezwykłą 

senszcję rewelacje „Vorwaerts'u* o genezie wczorajszej uchwały Rady Państwa Rze- 
Szy w sprawie budowy pancernika B. „Vorwaerts" przypomina, że wprawdzie pierwszy 
zażądał wstawienia do budżetu raty na pancernik „B* sejmik Wschodnich Prus, jednak= 
że inicjatywa do tego wyszła z łona ministerstwa Reichswehry. Solidarność minister- 
stwa Reichswehry z postulatami sejmiku ujawniła się na ostatniem posiedzeniu połą= 
czonych komisyj rady państwa Rzeszy, kiedy minister Groener, popierając wniosek 
przedstawiciela Prus Wschodnich barona von Gayla, oznsįmil. že ministerstwo z ra» 
dością przyjmuje uchwalenie raty na pancernik. Takie same stanowisko wobec budowy 
pancernika zajmuje według oświadczenia min. Groenera i kanclerza Rzeszy Brueninga. 
Szczególne wrażenie na obecnych zrobiło oświadczenie Groenera, że również minister 
spraw zagranicznych Curtius z puaktu widzenia polityki zagranicznej jest przeciwko budo- 
wis pancernika. 

Izba lordów zrezygnowała z poprawki o karze śmierci 
LONDYN, 17 IV. Pat. lzba Lordów „postanowiła nie obstawać przy 

poprawce do projektu ustawy, przewidującej przywrócenie w wojsku kary 
śmierci za tchórzostwo wobec nieprzyjaciela i dezercję. Poprawka ta, jak 
wiadomo, została przez lzbę Gmin na wczorajszem wieczornem posiedze- 
niu odrzucona. 

Powróf prezydenia Massaryka z Riwiery 
PRAGA, 17 IV Prezydent Massaryk powrócił wczoraj wieczorem ze 

swego pobytu na Riwjerze francuskiej w Cap Marin I udał się do siedziby 
letniej w Lanach. 

Budżet Renuhliki kofewskiej . 
RYGA, 17. IV. Pat. Sejm uchwalił budżet pańśtwa w brzmieniu rzą- 

dowem. Ogólny budżet został zbilansowany w sumie 178.299.186 łatów.! 

Skanci angielscy jadą do Polski 
LONDYN, 17—1V, PAT. Na pokłądzie parowca "”„Balnavia* wyruszyła do Polski 

wycieczka złożona ze 100 skautów z Kent, Wycieczka ma zwiedzić Kraków, War- 
szawę i Poznań. 

W Paryżu nie udał się strajk 
PARYŻ, 17 IV. Pat, W dniu dzisiejszym miał być proklamowany strajk general 

ny robotników budowlanych. Odezwa, wzywająca robotników do podjęcia strajku, za” 
wiodła jednak niemal całkowicie, Jedynie kilkuset robotników ziemnych 1 kanalizacyj- 
nych usiłowało rozpocząć manifestację w pobliżu stacji kolei podzie nnej. 

zatrważające skutki pożaru 
LWÓW, 17 IV. Pat. Pożar, który wybuchł we wsi Cemerówka zniszczył do- 

szczętnie 8 gospodarstw, m. in. 7 domów mieszkalnych, 12 stodół i 8 budynków sta- 
jennych wraz z zapasami zboża, narzędziami rolniczemi i odzieżą. Ogólne szkody wy= 
noszą 300.000 złotych. ) 
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JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Hr. 17 (obok kościoła Św. Jana) TEL. 928 
Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon wiosenny 

i przedświąteczny poleca: 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 

KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 
płótna bieliźniane, bieliznę damską i męską i pościelową 

WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZCZE OLLL'z 
OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI 2 

GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA 
Ceny zniżone Wielki wybór wszelkich towarów 
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wu pełne smreków, wiatrów halnych 
i tańców zbójnickich — dali pokój, z 
czystem sumieniem mogli powiedzieć: 

- „Czytałem, znam Orkana”. 
Więc dlaczego Orkan dostał 15.000 

złotych? 
Ta jasne: bo mieszka pod Nowym 

Targiem, bo hoduje owce i polewa ka 
pustę, bo nigdy nie pisze w gazetach, 
bo nikt nie wie co on myśli, jakich 
jest przekonań i czy wogóle wie co się 
obecnie dzieje, bo nie wadzi nikomu, 
bo nie polemizuje, nie miesza się da 
niczego. 

Komisje od przyznawania nagrody 
są bezstronne, t. zn., że ponieważ każ 
dy członek jest zażartym zwolennikiem 
jakiegoś kierunku i przeciwnikiem dru 
giego — wpływy się krzyżują, zdania 
ścierają, żadne zabarwienie nie ma 
większości — więc wyrok idzie po 
wypadkowej, po linji najmniejszego 
oporu, wszyscy się zgadzają na auto- 
ra, co do którego nie ma żadnych 
obaw, by należał do „tamtej* grupy. 

Strug — mason; Grzymalta-Siedlec 
ki — klerykał; Boy — ateusz, nihili- 
sta, Kurjer Poranny; Grubiūski — en- 
dek, sybaryta, Kurjer Warszawski; Sto 
nimski — žyd, žmija; Kossak-Szczuc- 
ka — szlachcianka. Kto chce uzyskač 
jakąś nagrodę musi się wyrzec swego 
zdania, swych zapatrywań, — nie wol 

no mu pisać artykułów, primo, że 
oprócz Makuszyńskiego nikt 
trafi trajkotać o wszystkiem i nie obra- 
zić nikogo, secundo, bo gdzie go wy- 
drukuje? Treść, przypuśćmy, ujdzie, 
ale nagłówek pisma musi pogrążyć au- 
tora: Robotnik — komunista, Gazeta 
Warszawska — paszkwilarz, Gazeta 
Polska, sanacyjnik, Express Poranny 
— bujdacz, Czas — stękała, Dziennik 
Wileński nudziara. Bez czytania arty- 
kułu, tylko na podstawie opinii jaką 
posiada orgań, w którym się ukazał, 
klasyfikują autora, przypinają mu ety- 
kietę partyjną, wtłaczają w grono 
osób, z któremi, nieraz żadnego, ale to 
absolutnie żadnego nie ma punktu 
stycznego. 

Wyszukanie autora, któryby się ni- 
gdy żadną „współczesną* myślą nie 
zdradził, który nie zabrał głosu w żad 
nej kwestji bieżącej — chyba nawo- 
łując da kwesty na powodzian czy 
opieki nad podróżującą młodą kobie“ 
tą — wyszukanie takiego autora jest 
zadaniem każdego jury. Nagrodzo- 
no Stafia, którego tomiki rozchodzą 
się w takiej ilości ile ich roześle darmo 
znajomym, Berenta, który jako filozof 
nasenny nie ma środka sobie równego, 
Nałkowską, której sztuka „Dom  ko- 
biet“ zyskała oklaski krytyki i wypło” 
szyła publiczność z teatru (20 parę 

nie po=i 

Amerykański wywiad zmin.Zaleskim 
NOWY YORK, 17. IV. PAT. Dzi: 

siejszy „New-York Times" zamieścił 
następujący wywiad z ministrem Za: 
leskim:; 

Polski minister Spraw  zagranicz- 
nych p. August Zaleski — pisze 
„New York Times* — wysilnych i 
stanowczych słowach dał wyraz zde- 
cydowanej woli Polski przestrzegania 
pokoju w Europie. 

Z zadowoleniem korzystam, z tej 
okazji — powiedział p. minister 
by powtórzyć jeszcze raz to, co było 
mem hasłem w ciągu 4 lat kierowni- 
ctwa sprawami zagranicznemi mego 
kraju, a mianowicie, że interesy I 
życzenia Polski, dalekie od chę- 
ci zakłócenia pokoju Europy, 
wymagają polityki pokojowej. 

Zgodnie z potrzebami Polski sta: 
rałem się odbudować normalne sto- 
sunki pomiędzy różnemi narodami na 
wzór stosunków, jakie istniały „przed 
wielką wojną. Dla Polski, która tak 
bardzo ucierpiała podczas wojny i 
przed wojną, pokój jest najważniejszą 
koniecznością, potrzebną do dokona- 
nia dzieła odbudowy narodowej. Dzi. 
wne jest, że poczynienie naszej nieda- 
wnej próby ustalenia lepszych stosun- 
ków z Niemcami, próby, która, mam 
nadzieję jest tylko jednym z pierw- 
szych kroków do prawdziwej współ- 
pracy, jest błędnie tłumaczone przez 
strony trzecie, jako dowód, że prag- 
niemy zapewnić sobie „tyły”* w razie 
„możliwej* wschodniej awantury. Co 
Polska mogłaby wygrać w podobnej 
awanturze, trudno zaiste zrozumieć. 
Nie pragniemy ani jednej piędzi ziemi 
nowego terytorjum. Dążeniem naszem 
jest poprostu poprawić naszą sytua: 
cję ekonomiczną i podnieść poziom 
dobrobytu ludności, a krótko mó- 
wiąc, odbudować kraj zniszczony 
przez wielką wojnę 

Dalecy od pragnienia wojny, 
uczynimy wszystko, co jest w 
naszej mocy, by rozwinąć  sto- 
sunki ekonomiczne z naszym 
wschodnim sąsiadem. Znane są 
nasze trudności ekonomiczne w chwi- 
li obecnej. Jednakże pomimo to 
udzieliliśmy Rosji kredytów gwaran- 
towanych przez nasze państwo, a"się- 
gających wielu miljonów dolarów. 
Czy uczynilibyśmy to, gdybyśmy za- 
mierzali wszcząć wojnę z Sowie- 
tami? 

Zgadzam się, że istnieją trudności 
w osiągnięciu porozumienia  handlo- 
wego z Sowietami. Istnieje zasadnicza 
różnica pomiędzy systemem kapita- 
listycznego indywidualizmu a _ syste- 
mem monopolu państwowego. Inne 
kraje, które zawarły układ handlowy 

detaliczny, ul. Mickiewicza 10. 
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przedstawień przy pół kompletach, to 
zupełna klapa), Goetla — chyba za 
to, że jest prezesem Pen-Clubu.... 

Poza nielicznemi wyjątkami (Ma- 
kuszyński, Kaden-Bandrowski) wielkie 
nagrody otrzymują stale pisarze nie- 
czytywani zupełnie. Możnaby i na to 
się zgodzić: książki ich jako, że ieżą 
u wydawców na półkach przynoszą 
guzik, zatem na pociechę daje im się 
te kilkanaście tysięcy złotych. Dasko- 
nale, ale w takim razie trzeba oddzie- 
lić moment wyróżniania od momentu 
subsydjowania. Wspiera się takiego i 
owaką — nie przyznaje mu się wyż- 
szości nad innymi. 

Każda nagroda jest laurką na gło- 
wie wybranego — jest stwierdzeniem 
faktu, że grono ludzi uważa go za ba:- 
dziej wybitnego, zdolnego, zasłużone 
go od innych. A tymczasem szeroka 
publiczność alba nie zna wcale wy- 
brańca, albo widzi w nim nudnego” pi- 
sarza. Pisarze czytywani, lubiani Jub 
nienawidzeni, których każde wystąpie- 
nie zwraca uwagę, wywołuje oddźwęk 
— są na indeksie wszelkich nagród. 
Nie potrzebne im są pieniądze, jako 
autorzy naprawdę wartościowi zara- 
biają dość piórem, ale miło by im by- 
ło uzyskać drugą część nagrody — to 
wyróżnienie moralne. 

Czy długo jeszcze  niepoczytność, 

    

    

    

z Rosją, spotykały się z rozczarowa- 
niem, gdy spostrzegły, jak wielkie są 
te różnice, ale ja wierzę, że zagadnie- 
nie to może być rozwiązane. 

Niewątpliwie, część obecnych alar- | 
mów w Rosji może :byč wytłumaczo- 
na artykułami pism,  grożącemi lub 
powołującemi się na rzekome spot: 
kania „kapitalistycznych leaderów"* w 
Paryżu i gdzieindziej, którzy rzekomo 
przygotowują wojnę przeciwko So- 
wietom. Nie wierzę, by rzeczywiście 
poważni kapitaliści rozpoczynali dy- 
skusję na ten temat. Jeżeli rzeczywiś- 
cie miały miejsce podobne spotkania, 
rozpatrywano raczej kroki handlowe, 
jakie należałoby przedsięwziąć prze”; 
ciwko systemowi „dumpingu”, który: 
—jak się zdaje — został niedawno 
przyjęty przez Rosję. Oczywiście,tjest 
to z mojej strony zwykłe  przypusz- 
czenie. Nie mam żadnych  oiicjalnych 
iniormacyj, dotyczących podobnych 
spotkań. W każdym razie bez wzglę- 
du na to, co w tej sprawie mówią, 
mogę tylko powtórzyć, że Polska nie 
weźmie udziału w żadnej wojennej 
awanturze i zamierza nadal pozostać 
czynnikiem pokoju i porządku. 
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Po porozumieniu Trzech 
Głosy prasy francuskiej 

PARYŻ, 17 IV. Pat. Prasa komentuje 
obszernie wyniki fikonierencji Iondyńskiej, 
czerpiąc z nich wskazania na przyszłość. 
„Agence Economique et financiere* oświad- 
cza, że nonsensem byłoby wierzyć w moż- 
liwość ograniczenia zbrojeń, dopóki nie 
będzie ustalona na kuli; ziemskiej policja 
międzynarodowa. Genewska Liga Narodów 
nie zawiera w sobie nic ze związku re- 
publik sowieckich, ani też Stanów Zjedno- 
czonych amerykańskich,” nie posiada ona 
pozatem żadnej siły na usługi sprawiedli- 
wości, jak dowiodły tego dyskusje, toczą” 
ce się niedawno między Mac Donaldem a 
Briandem wobec art. 16 paktu Ligi Naro* 
dów. „..a Liberte* oświadcza, że najwięk- 
szą pośhwałę, jakiej można udzielić dyplo- 
matorć, którzy w ciągu 85 dni, zasiadali w 
Łondynie, jest stwierdzenie, że konferencja 
wyrządziła najmniejsze zło do jakiego była 
zdolna. Dziennik uwąża za moment nadzwy 
czaj szczęśliwy uniknięcie zatargów między= 
narodowych podczas tak niebezpiecznej dy* 
skusji, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwa- 
gę brak przygotowania konferencji, roz- 
bieżność poszczególnych punktów widzenią 
i rywalizację interesów pierwszorzędnej 
doniosłości, jakie się na konferencji 
ścierały. 

Oficjalnie miała być mowa o rozbro- 
jeniu, w rzeczywistości szło o to, aby silni 
pozostali nadal silnymi, uniemożliwiając 
zarazem słabszym zyskanie swiększej siły i 
odmawiając im jednocześnie : wszelkiej 
gwarancji beżpieczeństwa. Według radykal- 
nej „La Republique"*, winę niepowodzenia 
koniereucji ponosi ltalja, która zajęła nie- 
przejednane stanowisko w "Londynie i wy- 
sunęła żądania niemożliwe do urzeczy= 
wfistnienią. Według zdania dziennika, Italja 
i popierany przez nią "faszyzm stanowią 
dobrowolną przeszkodę w organizacji po- 
koju. Mussolini popiera obecnie kampanię 
prasową, skierowaną przeciwko Francji. 
Prasa włoska dowodzi, * że odmawiając 
zrównania swoich sił morskich z siłami 
morskiemi Italji, Francja chciała utrwalić 
hegemonję swą na morzu Śródziemnem. 
Zachowanie się Francji w rezultacie prze- 
szkodziło uzyskaniu hegemonii przez Italję 
--zeznacža „La Republigue“. Korzenie zia 
sięgają znacznie głębiej. Wszystkie rządy 
włoskie nie odczuwały nigdy prawdziweg » 
braterstwa ludów łacińskich. Dowiodiy one 
raz jeszcze, że wdzięczność jest ciężarem 
zbyt trudnym do .dźwignięcia. 
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Lahirzenia cłoste na Białorasi 
Z Mińska donoszą, że w szeregu 

miejscowości wzdłuż pogranicza wy- 
buchły zamieszki chłopskie na tle prze- 
prowadzanej obecnie kolektywizacji. We 
wsi Žytkowice, Lubowicze i *'Werešnica 
doszło do poważnych zaburzeń. Najgroź- 
niejsze starcie miało miejsce we wsi 
Wereśnica. Jedna dziewczyna, mieszkan- 
ka tej wsi zauważyła, iż zbliża się od- , 
dźiał żołnierzy sowieckich, którzy 
eskortują aresztowanych chłopów ze 
wsi Maleszewo. Chłopi ci aresztowani 
zostali naskutek uprawiania agitacji 
przeciwko kolektywnym gospedarkom. 
Na widok ekskorty dziewczyna  pobie- 

gia do cerkwi i zaałarmowała ludność 
iciem w dzwony. Mieszkańcy wsi spot- 

kali żołnierzy sowieckich gradem ka- 
mieni. Charakterystycznem jest, że 
pierwsze uderzyły na żołnierzy kobiety, © 
uzbrojone w pałki i koły powyrywane z 
płctów. Aresztowani zostali odbici i 
wypuszczeni na wolność. 70 żołnierzy 
sowieckich nie odważyło się użyć broni, 

4 

nicinteresowanie się wypadkami współ 
czesnemi, zakopanie się w jakiejś 
Psiej Wólce będą najiepszem* kwalifi 
kacjami autora dla otrzymania za- 
szcęzytnej nagrody? Karol. 

  

+“ Przyp. Redakcji. Niejednokrotnie 
już zaznaczaliśmy, że nasz feljetonista 
p. Karol ma swobodę wypowiadania 
się we własnem imieniu. I tym razem 
musimy zaznaczyć, że w artykule po” 
wyższym wypowiada swój sąd / osvbi- 
sty. Kto jest obserwatorem życia — a 
teljetonisia nim być musi — tego razi 
wszystko to, co własnowolnie z bieżą 

zycia i jego nurtu usiwa się i stci 4 
na uboczu. 

  

  

  

cego 

   

  

Należy jedynie się cieszyć, że 
udzielenie nagrody literackiej ' miastą 
War ' przypomniało  społeczeń- 
stwu postać wybitnego pisarza i zna- 
komitego twórcy, który ma tak wysoką 
pozycję w literaturze, a jednocześnie 
jest lak gruntownie zapomniany i od 
dłuższego czasu milczy. 

—   
 



SŁO 

GRENADA > 
Piękną kartę, w dziejach kraju na” zależną, przestaje być społeczną, prze- 

szego, zdobyły sobie Towarzystwa kształca się na reierat bezpłatny. Dzia” 

rolnicze, w epoce zaboru rosyjskiego. łacz społeczny, szanując powagę wła- 

Cisza cmentarna zaległa ziemie nasze. dzy, własnej niezależności i godności Aresztowani przedwczoraj prowo- 

po klęsce 63 roku. Cmentarna, pozor” także bronić winien — o ile mu się nie dyrzy komunistyczni zostałi w „dniu 
nie. Rozbite, zdziesiątkowane przyci- uśmiecha rola referenta bez klasy. Uni wczorajszym partjami przewiezieni do 
chło ziemiaństwo, trwało na placów- iikacja organizacyj rolniczych, jak mó więzienia na Łukiszkach. 
kach swoich w skupieniu, by stanąć wiliśmy, była wskazaną i stałaby się W chwili wyprowadzenia aresztan- 

do czynu z nowemi siłami, gdy wybije odrazu po dokonaniu jej, pożyteczna, tów rodziny ich zgromadzone od ra- 
odpowiednia godzina. : gdyby nie przesąła w zbyt szyb na na ulicy św.lgnacego koło are- 

Ucisk zewnętrzny szczególną wy- tempie pod zbyt może gorliwem Sma- szty centralnego gęstą ciżbą ruszyy 
twarza psychikę, krzepkie i rozważne ganiem urzędów. Strony przystępując ky karetkom wywołując zamieszanie. 
umysły do szczególnego skupienia znie do zjednoczenia, nierównomierne wno Pojicja otoczyła kordonem odwożo- 
wala. W sercu zamknięty tli znicz do siły wartości do dzieła unifikacji. CTi. nych komunistów i w ten sposób 
brych tradycyj, przywiązanie do spra- posiadało pokaźny majątek i poważny uniemożliwiła zetknięcie się z Osoba: 
wy ojczystej, które we krwi naszej jest zespół pracowników wytrawnych a dO mf postronnemi. 
żywem. Gdy miecz w ręku złamany, świadczonych w pracy fachowej. Badanie znalezionych  materjałów 

rolnik walczy lemies zem, w pracy u CZKR wykazywał większy  tempera- unaocznia w całej rozciągłości kno- 

stawać nie wolno. Trwała ona z począt ment i w pewnym zakresie przedsię wania Kom. Partji Zach. Białorusi, 

ku na placó wkach rozproszonych, wła biorczość. Odpowiednie uzgodnienie 0 którą za wszelką cenę starała się by 
snych dworów Jeno działając w rozsy bu tych sił mogło wydać pożądane Wy- gzjeń 1 maja miał przebieg jaknaj- 
pkę, nie obronimy nigdy ani spraw wła niki. 3 bardziej gorący. ' 
snych, ani sprawy ogólnej. Potrzebny Podstawowym warunkiem unifika” W wyniku dalszej likwidacji akcji 

ku temu wysiłek wspólny, gromadni, cji było ustalenie zupełnej równorzęd- komunistycznej ujawniono centralny 
społeczny. . ności, na dwuletni okres przejściowy skłąd wydawnictw wywrotowych nad- 

Gdy nastała chwila, że praca zbio- obu kontrahentów. Zarząd zjednoczo- syłanych z zakordonu oraz archiwum 

rowa Stała się znowu możliwą — Ci- nej instytucjj CZO i KR miał się skła” centralnego komitatu kompartji, 'w 
dać z czterech członków grupy CTR i 
tyluż grupy CZKR. 

Pan Fudakowski, dawny prezes 
CTR pozostał na tem samem zaszczy 
tnem stanowisku w instytucji zjedno- 
czonej, otrzymując jako przewodniczą- 
cy, w sprawach spornych, głos miaro” 
dajny. 

Że strony CTR, w sprawie dopro- 
wadzenia unifikacji do :kutku, poniósł 
on, bez zastrzeżeń, największą zasługę 
Dążył do niej śmiało, szybkobieżnie, 
nie licząc się z przesądami i — jak się 
zdawało — nieuzasadnionemi obawa” 

chą, skromna na pozór tylko rolnicza. 

„Ktoś tam powstał u nas "ano i w mir 

łości trwał i trwodze*. 
Woyniłłowicz, w latach ośmdziesią 

tych ubiegłego stulecia, jął ziemian sku 

piać do tej skromnej pracy rolniczej. 

On nie dął w surmy bojowe, skromnym 

| dzwonkiem folwarcznym dzwonił „na 

którem znaleziono rękopisy instruk- 
cyj. materjał statystyczny charaktery- 
zujący stan organizacji K.P. Z. В. 
wykaz placówek legalnych pracujących 
na rzecz komuny, wszystkie okólniki 
Centralnego komitetu od czasu zało: 
żenia partji t. j. od roku 1923 it. @. 

Wielką doniosłość posiada mater- 
jał omawiający dotychczasowe wyniki 
propagandowe i zamierzenia komu- 
nistów na przyszłość, 

Dzięki temu ujawnieniu cała akcia 

obotę'. Społeczeństwo / zrozumiało 

łós tego dzwoneczka i stanęło groma 
= dnie do apelu. Za przykładem, który 
_ dał Mińsk, poszły inne ziemie kraju 

naszego, Towarzystwa rolnicze two- 

rzył w ziemi kowieńskiej — Meyszto- 

wicz, w Wileńskiej. Gieczewicz, W wir mi swojej grupy. Wróżył, że pakt, któ 

" tebskiej Łopaciński w grodzieńskiej rego dokonał, będzie trwałym, zabez- 
Konst. Skirmunt, Stanisław Puzyna i pieczonym od niepożądanych zgięć i 

Bańkowski. Jak mówi jeden z wiesz- załamań lub osobliwych interpretacyj. 
( czów naszych „z wielką wiarą głaz 

węgielny na tem miejscu założono, to 

Aparat sowiecki 

ak
ad
 

A 

łości ojczyzny i nadziei. I jeśli Polska 
mogła i musiała sięgnąć po odwieczne 
dziedzictwo wschodnie — zamykając 
drogę germańskim dążeniom na 
wschód, ku ziemiom o rzadszem zalud 
nieniu, dającym możność rozwoju 
dzielnemu narodowi — to, zawdzięcza 

który ma przed sobą. 
jego najbliższym  współpracowni- 

kiem w przeprowądzeniu unifikacji, 
jako też po jej dokonaniu w 'zjednoczo 
nej instytucji był p. Rudówski. Bodaj, 
że nie cieszył się on szczególną sym- 
patją poważnego odłamu grupy CTR- KRO 

     
   

to przedewszystkiem ludziom, którzy owej, wszakże na widzu no wym, bez- 

burze dziejowe na zagrożonych placów stronnym czynił bardzo dodatnie wra- | PIĄTEK 
kach przetrwać umieli i dziedzictwo żenie człowieka mocnego, rozważne” 18 Dziś W. słońca o g. 4 m, 33 

, ojców, odrodzonej Polsce, oddali nie- go, na którego stałość i sąd wytrawny 
tkniętem. liczyć można. Ci, dwaj ludzie wybitni, | W. Piąt. Z. słońca o g. 6 m. 37 

Raźno ocknęła się, pow ojnie, myśl weszii wspólnie z pp. Lipomanem i jutro 
wznowienia pracy towarzystw  rolni- Majem doświadczonymi, każdy w swo- !_W. Sub. |   

im zakresie, pracownikami społeczny- 
mi, jako przedstawiciele grupy CTR 
do nowej instytucji. Wspólna linia 
działania obu stron była us taloną, WY cjęnienie 
bór ludzi odpowiednich, do wykonania grednie w mm 
zadania został dokonany. Zdawało się 
teraz tylko pracować z należytą ener- 
gją i — spokój. * 

Złudne były nadzieje. Rychło ulot- Temperatura najwyėsza: 4: 149C. 
niła się myśl zdrowa i nawiedziła Gre- Temperatura najniższa: + 5°С. 
nadę — zaraza. Opad w milimetiach* i 

Ledwo kilka miesięcy minęło od 
dnia uskutecznienia unifikacji, gdy ten, 
który był jej twórcą i duszą p. Fuda- 
kowski uczuł się zniewolonym do ustą 
pienia, wskutek braku poparcia u swo” 
ich kolegów w prezydjum, z tej samej 
grupy CTR., a pp. Rudowski i Maj u- — 0d Administracji. Dziś, w wielki Pią 
znali za możliwe pozostać w prezyd- Aki ng, pracuje normal. 

jum, na mandatach CTR-owych, choć 1° Е » Ч а 
utracii zauianie grupy, która ich pier „„„Jytr w Wielką Sobotę, AOC 

* o < .Ё czynną nie będzie. 
wotnie wybrała, jako swoich mężów 

K 3 я URZEDOWA zaulania. 
Niemiłem, choć niestety, często nie- = — (y) Kolejne  posiedzenie  Wydzialu 

uniknionem bywa zjawiskiem, że inne Wolewódzkiego. W SAO kwietnia CE 
pobudki rozstrzygają o postępkach na- ask ORGA RE 

szych w życiu politycznem, a inne W wydziału wojewódzkiego na którem: rozpa 
prywatnem. Co się tu zdaje niedozwo” trzono 20 odwołań od dokonanego przez Ma 

lonem, tam bywa możliwe Ale wy- gistrat m. Wilna wymiaru podatków, ze 

strzegać się winni, ludzie stojący na tm w, w aoi T 
świeczniku przykładu, który przez 0- Ragy Miejskiej m. Wilna z dnia 17. 3. rb. 
gół za zły poczytany być może. Kto w sprawie nabycia gruntów prywatnych w 
wczuć się umie w psychikę człowie- 
ka odmiennych poglądów, pamięta O — 
tem, że błądzić można w dobrej wie- sku zajętemu przez pp. Rudowskiego i 
rze, jeno ogół często tego nie rozumie. Maja ten warunek zasadniczy złamany 
Gorszy się często nietylko złym czy-. został, równość naruszona. Dziś jej 
nem lecz nawet pomyłką. niema. Zamiast należnych czterech gło 

P. Rudowski pozostał w prezydjum sów w zarządzie, grupa CTR posiada 
CZO i KR chcąc utrzymać dzieło unifi z ośmiu — tylko dwa. Mimo woli о- 

czych, mającej szczególne znaczenie i 
charakter na Kresach Wschodnich. Już 
w 20i 21 r. zabiegliwi rolnicy po .po- 
wiatach i województwach jęli wracać 
do roboty, czasowo przerwanej przez 
wypadki wojenne, szczególnie dotkli 
we dla ziem naszych. 

Za czasów władztwa rosyjskiego, 
powiatowe oddziały, skupiły się okoła 
gubernialnych ośrodków. Obecnie sta- 
nęło przed nami pytanie, gdzie szukać 
ogniska jednoczącego wysiłki oddziel- 
nych organizacyj. Pewna rozbieżność 
zdań istniała. Jedni twierdzili, że należy 
stworzyć ośrodek nowy, kresowy. 

„ Szczególne warunki ekonomiczne i spo 
"deczne ziem naszych nie znajdą w War 
szawie należytego zrozumienia dla 
CTR pozostaną one zawsze sprawą pod 
rzędną, do pewnego stopnia obcą. In- 

ne bolączki nam dolegają, inne przeci- 
„wiejstwa nas niepokoją — inne  rol- 
„nictwo w Królestwie. Mamy dosyć nie 
, domagań własnych, przywiązanych do 

arunków miejscowych. Czy  niebę- 
dzie zbyt dla nas dotkliwem, gdy nam 
inne jeszcze, dodatkowo przyszczepio- 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S,B. w Wilnie 

z dnia 17 — IV. 1930 t. 

) 1 
Temperatura 

dh j 2106 

Wiatr L 2 i 

przeważający | Południowe wschodni 

Tendencja barómetryczna: silny spadek 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz 
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ty droga, którą do tego obrał nasuwa ności, grupa CTR została „wykiwaną”, 
poważne wątpliwości. i ` wywiedzioną w pole — ona, która 

Pierwszy szkopuł. By się spółka wniosła w dzieło zjednoczenia bodaj 
rozwijała na zdrowych zasadach, kie- najcenniejsze walory. Poważna grupa 
rownictwo jej zaufanie spólników po- społeczna nie podda się podobnej po- 
siadać winno. Najgorzej bywa widzia” niewierce, póki w niej tli skra siły ży” 
ny ten, kto mocodawców zauianie po- wotnej łub jeśli sama siebie na zagładę 
stradał a trwa na udzielonem mu sta skazać nie pragnie. Takie osobliwe 
nowisku, mimo ich woli. Przeciętny posunięcia nie wzmacniają dzieła uni- 
śmiertelnik patrząc na podobne zjawi- fikacji jeno, kruszą jej podstawy. Jeśli 
sko, przypomina sobie skwapliwie czte taką drogą kroczyć bedziemy, hasło jej 
rowiersz: stanie się rychło dźwiękiem bez treś- 

Trwać na drodze łojalności ci. Piękny gmach na ulicy Kopernika 
Wieiką jest zaletą, ongi pracy twórczej ognisko będą lu- 
Lecz dia własnej pomyślności, dzie omijać, jak Grenadę za dni Al- 
Bywa łepiej czynić nie to... | maszora:   

    
   

  

   
   
   

   

     

       

Roman Skirmunt. 
Taki przykład przez ogół źle zrozu _ Przypisek Redakcji.  Artykut powyższy 

miany, bywa szkodliwym, obniża po” wypowiada indywidualne poglądy tak zna- 

ziom życia społecznego. W hasła obro nego działacza na terenie organ izowania 
ny dobrej sprawy uzbraja się także rolnictwa, jakim jest p. Skirmunt. Redakcja 
aportunizm dla własnej korzyści a po- musi zaznaczyć, że nie na wszystkie te 
zbawiony. wszelkiej wartości moralnej. poglądy pisać się może. 
W. płaszcz służby społecz. stroi się so- My wysoko cenimy ide ę wspólnego fron 
bkostwo. Kierownik spółki trwający na tu rołników i wiele dla tej idei poświęcić 
stanowisku, choć postradał zautanie jesteśmy gotowi. Oto teraz trzy stronnictwa 
pierwotnych mocodawców i wbrew radykalnie chłopskie usiłują się połączyć! 

ich woli, źle jej służy i zachwiać nią Byłoby to zjednoczenie rolników wyłącznie 
może najskuteczniej. drobnych i na gruncie partyjnym. Zrozumia 

Drugi szkopuł. CTR i CZKR złączy łem jest jak dalece przeciwstawia się tej 
ły się jako równi z równymi. Pod- idei wałki klasowej idea solidaryzmu 
stawowym warunkiem zjednoczenia, je wszystkich rolników nie na gruncie niena- 
go kamieniem węgielnym, było ustale wiści klasowej, lecz na gruncie wspólnej 

ne zostaną. Nieznaliśmy dawniej  mu- 

wać powagą i siłą. W łonie własnego 

ife Kresy rolnicze zjedn oczyły się lo- 

| kać kazały. Rozłam nastąpił w łonie 

darzeni zwolennicy zamętu sięgnęły о- 

Warzystw rolniczych. I u nas powstały 

niej niq było. 

ho zdarzają się leki gorsze od choro- 

W roku 28 odpowiednie władze 

lansowo od rządu zależne musiały ur 

- działania organizmu państwowego, do- 

ień społecznych. Dobro ogólne wyma 

Ażne, Autorytet władzy uzgodniony Ža aina a sea Lama sl ea waka, - 

_chy heskiej, przyplątała się ona do nas 
z za Bugu. Z drugiej strony rolnicza 
twierdza CTR zdawała się promienio- 

społeczeństwa wietrzyliśmy  podejrzli- 
wie podświadome tendencje odśrodko 
vel Kierunek CTR owy przemógł, ca- 

lalnie pod jego piękną chorągwią. 
,_ Niestety pewne ujemne skutki te- 
go przyłączenia, niedługo na siebie cze 

CTR-u, rozłam „.ory chwilowo na na- 
Szych ziemiach nieznalazł żadnego €' 
cha. Lecz długiemi rękami bywają ob 

| ne aż na nasze kresy. Rozłam CTR jął 
| Psuć j mącić do owej chwili fachową 

* spokojną pracę 10- 

| Towe organizacje, dla dobra rolnictwa 
laj zbędne, które spowodowały spo- 

» i przeciwieństwa tam, gdzie ich da” 

_. Rozłam, który się uwypuklił był 
zjawiskiem niezdrowem, usunięcie te* 
80 niedomagania było pożądane _ je- 

Ц Operacje chorurgiczne dokonane 
Przez niedźwiedzie łapy, bywają dla 
Pacjenta zabójcze. 

12 žsze w Warszawie, wydały nakaz 
aprawy rozłamu. Obie organizacje 

niczące CTR i CZKR ii- 

uchąć tego rozkazu — o ile o wła- 
ŚRych siłach stać nie były zdolne. 

W bardzo złożonych warunkach 

y obecnej pewien podział pracy į > p y jest 
Konieczny. Biurokracja urzędowa nie 

: ogarnąć caloksgtalt zagad 

ga_„powiedniej współpracy instytucyj 3 3 prać 1 
-аГЁЁ'щ‘іО“’УС_'! i społecznych, granice 
4. kompetencji są naogół znane i wy- 

JĆ winien z pewną i i żności i i i ą ich niezależnością. w zarządzie czuwa | nad i iej taki wio Ž с ns A jącym na ustrojem niejeden taki wiór może oko zapruszyć—to 
astytucja społeczna od urzędu stale i rozwojem instytucji. Dzięki stanowi pewna. 

Jk zlikoidowuno komunistów wileńskich * 
zasadzka w mieszkaniu — Fafalny kosz — Gazeciarz I komunisfa 

Na pogranicze polsko-sowieckie przybyła specjalna komisja, która zbadała 

Wymowny, zęczny, lotny — ten, zda okoliczności w jakich przed kilku dniami spadł na naszym terenie aeroplan 

: Šakius T 9 wało się, widzi Ч dłuższą odległość sowiecki. Onegdaj aparat sowiecki został wydany granicznym władzom sowiec- 

p postów mie ue YA Wraly; mi" drogę po. której «kroczyć będzie i cel, kim, po sporządzeniu odpowiedniego protokułu. (c) 

NIKA 

  

kacji. Chwalebne zamierzenia. Nieste- sób działających, przez zbieg okolicz- 16 

wo 

Prata w urzędach przed Święlami 
dniu dzisiejszym jako w Wielki Pią- 

wszystkie biura urzędów państwowych 
i miejskich czynne będą do godziny 13, a 
jutro — w Wielką Sobotę do 12. 

e partji została w zarodku spa- leziono przy niej kluczyk od  fatalne- W SĄDACH. 
raliżowana. go kosza. Od e Sadzie OkcBoWSĆ, ua 

Wśród aresztowanych znajduje się Również aresztowany! został pe- aa e SE bara i AU AE 
Jakób Trakiński zamieszkały przy ul. wien kolporter gazet—żyd, który miał wanie rozpocznie się po świętach. 
Zawalnej 27 syn czarnoglełdziarza. się trudnić przenoszeniem paczek z NA POCZCIE 

Siostra Trakińskiego była przed bibułą, co mu przychodziło tem łat- EO : " 
paru laty aresztowana, jako podejrza- wiej, jako że stale miał do czynienia _ W niedzielę pierwszego dnia świat po- 
na o szpiegowstwo, on zaś sam nie- z gazetami i nie wzbudzał żadnego Powiek OWE oe GGbywać piedE. 
miał określonego zajęcia, a jak się podejrzenia. (c) dzie w drugi dzień świąt i w tym dniu 

obecnie okazuje miał u siebie skład „zzumumanumznanuzeazamm Росса сеуппа Бефле ой 9 — LI rano. bibuły komunistycznej. Dziś poczta czynna cały dzień, jutro do 

kowały się wobec zbliżających się Świąt 
4-0]. 

W przeddzień rewizji do mieszka: vy; & S : RA 
nia Trakińskiego przyszła młoda ży- a LO BESROW eko rece p 
dówka w towarzystwie tragarza dźwi- ne* ma przyczynić się do zadzierzgnięcia wę | Miejski ruch autobusowy przewidziany 

gającego dużych rozmiarów kosz z AA E za AJJ Z człon- jest w sposób następujący: w sobotę auto- 

bibułą komunistyczną. Po odbiór ko: Takie jajko tradycyjne SMP parafji św. Ra- tylko do godziny 18. Kursujące wozy w so- 
sza miała się zgłosić nazajutrz. Tej iała z udziatem patronatu połączone z zaba. botę po 18 i w niedzielę nie będą posiadały 
nocy nastąpiły rewizje i w mieszka- wa taneczną ma się odbyć na 2... dzień prawa sprzedaży biletów przesiadkowych. 

niu Trakińskiego policja urządziła "Ty -Fne” jak SMP im. św. Alojze 7 ZACK mich normalny. (7), 
zasadzkę. Na drugi dzień w południe go i im. Dąbrówki parafji św. Ducha odbę- 
nie przeczuwająca nic złego technicz: dzie się 21 kwietnia w sali Ogniska. 
ka komunistyczna zgłosiła się do „„Zożenie życzeń wzajemnych w SMP pa. 
mieszkania po kosz i w tym momen- rafji Niepokalanego (Poczęcia NMP odbędzie 

się 20 kwietnia po rezurekcji. 
cie została aresztowana. ‚ 

— y) PIM wierzy swym tradyciom. Trze 
Jak się okazało mieszkanie Tra: pa przyznać, że Polski Fot Mettordjeć 

kiūskiego było  zakonspirowanym giczny nie grzeszy dokładnością swych prze 
przejściowym składem bibuły 'wywro- r eh do BE na pogody. 

A + 7 tatnio podawaliśmy zapowiedź suchyc! 
towej, skąd YA KM do po słonecznych dni, a w Žala z tem Ab 
szczególnych jaczejek w miarę ZAPO- snych świąt, gdy tymczasem wczoraj deszcz 
trzebowania. M chlapał cały dzień wzmagając się ku wie 

Przyłapana techniczka wypierała czorowi. Przewidywania PIM-. spaliły na 

się narazie udziału w aferze, jakkol- Pa”ewce. obecnego stanu czynników pogody, zapo- 
wiek wiadomem było, że za przecho-  __ podziękowanie. Stow. Chrz. Nar. Wiadając nie to, co ma być, lecz właściwie 
wanie kosza miała zapłacić 40 zło- Naucz. R Powsz. Koło m. Wilna. Niniej- t9 T się kala liczyć. 

. szem Składa serdeczne „Bóg zapłać” ©. ym czynnikiem, który dziś można brać tych. Skapitulowała dopiero, gdy zna” K;mięrzowi Kucharskiemi Tj. 2 te pięk. Pod rozwagę jako tmogący zaważyć a 
ne chwiłe rekolekcyjne, jakie mieliśmy dzięki Zmianę pogody w niedalekiej przyszłości 
Jego naukom i serdecznemu oddaniu się tej iest znaczny upadek temperatury na skrajne” 
tak ważnej sprawie rekolekcyj  nauczyciel- Północy. Z okolic nad Oceanem Lodowatyni 
skich. A nadchodzą wiadomości © znącznem oziębie- 

niu powietrza. Na morzu Karskiem notowa- 
no w tych dniach 24 st., niska temperatur, 
panuje również na Szpicbergu i na wyspach 
Niedźwiedzich. W ten sposób nad Oceanen: 
Lodowatym utworzył się olbrzymi zbiornii: 
zimnego powietrza. W! związku z tem nie- 
wykluczona jest ewentualność, iż nagroma- 
dzone nad Oceanem Lodowatym zimne ma- 
Sy powietrza, natrafiwszy na pomyślne wa- 

  

Jaką będziemy mieli pogeię podczas 
Wiejkiejnocy 

Jaką możemy mieć pogodę podczas Wieł 
kiejnocy. 

Trudną rzeczą jest prognoza pogody na 
czas dłuższy, a takim czasem jest już dła 

ę meteorologji tygodniowy okres oddzielający 
nas od Wielkanocy. 

Mając na względzie niewielkie prawdo- 
podobieństwo prognoz _meteorologicznych 
na dalszą metę, można jedynie w sensie 
przypuszczeń czynić wnioski wynikające z 

zosfał wydany 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. „Cudo- 
wny pierścień" efektowna baśń J. Warnec- 
kiego ukaże się w środę 23 bm. o godz. 3 
m. 30 w teatrze na Pohułance w reżyserji 
i PŁN NENA Hustracja muzyczna E. 
Dziewulskiego. Nadwyraz barwne to wido- runki  rozprz ES Hi я В isk ŚĆ : ao OE : przestrzenienia się, spowodu wisko przeznacza się dla dzieci i młodzieży, znaczne oziębienia zrazu GB GÓRE 

— Re'pertuar świąteczny. Niedziela 20 SPIE Skandynawskiem a następnie w krajach 
bm. g. 8 „Broadway“ Poniedziałek 21 bm. bałtyckich i Wileńszczyźnie. 
g. 3.30 pp. „Krakowiacy i Górale* (ceny Zachodzi więc obecnie pytanie, jak szyb 
zniżone) g. 8 w. „Broadway”. Wtorek 22 ko mająca nadciągnąć ze skrajnej północy 
bm. g. 8 w. „Broadway“. zimna fala rozprzestrzeni się w wypadki: 

A A ^ : omyślny: inkó i 

анна przeniesieniem tynki Nowogródź, . — Repetar świtezny, Niedz 20. AR eta zę dnadzą kojzoant kiego, ; gó „LT m. g. 8 „Broadway“. Poniedziaiek 21 bm. g. jej oj iemy mieli Wi i 
o trybie postępowania i porządku przy uboju 3,30 kaskowieD i Górale. (ceny zatoki) ią RSA oecaeny, mial Wiefónoczee 
zwierząt rzeźnych w rzeźni miejskiej. Odtąd g. 8 w. „Broadway“, Wtorek 22 bm g. 8 ` 
zgodnie z tą uchwałą przepustki wydane na w. „Broadway“, | Sa 

miejscu do rzeźni będą bezpłatne. 2 

Następnie postanowiono zwrócić się do — Teatr miejski Lutnia. Repertuar świą- 
władz centralnych z wnioskiem 0 zezwolenie teczny. Niedziela 20 bm. g. 8 w. „Błędny 
dla Komunalnej Kasy Oszczędności w Po. bokser“ W. Smólskiego. W poniedziałek 21 
stawach na przyjmowanie wkładów w walu bm. godz. 3.30 „Gdybym chciała* (ceny 
tach obcych, zatwierdzono uchwały Sejmiku zniżone), 'g. 8 w. „Błędny bokser" W, Smói. 
Dziśnieńskiego co do upoważnienia wydzia- skiego. Wtorek 22%bm. g. 8 w. „Błęlny bo- 
łu powiatowego do zaciągania krótkotermi kser' W. Smólskiego. Kasa zamawiań czyn- 
nowych pożyczek obrotowych do wysokoś na dziś od godz. 11 do 4 pp. ; 

i Dyscypliny Okr. Zw. Piłki Nažneį rozlo- ci 200.000 zł. oraz w przedmiocie udziele- . В Ą 
— Claudio Arrau w Wilnie. Na ostatni sowane zostały terminy ?rozgrywek o  mi- nia gwarancji spółdzielni rolniczej w Głębo- ZE RUDAW a х K kiem do wysokości 75.000 zł. na akcję lniar koncert znakomitego pianisty wirtuoza Clau_ gtrzostwa A-klasy Okręgu. Do walki staje 

ską i 25.000 zł. na zakup nawozów sztucz- 
nych dla potrzeb rolników powiatu, rozpa- 
trzono- i zatwierdzono budżet Dziśnieńskiego 
Powiatowego Związku Komunalnego na rok 

   

SPORT 

Tabela rozgrywek piłkarskich 
© mistrzostwo Okręgu 

Na ostatnim posiedzeniu Wydziału Gier 

  

ogromnem ożywieniem. Koncert odbędzie się Lidy i 78 p. p. z Baranowicz. 
w środę 23 bm. w teatrze na Pohulance © i 
godz. 8 w. Artysta wystąpi z nowym Pro“ żę ZE oO 

80 — ‚ gramem. Kasa zamawiań w teatrze Lutnia 

A Zarządzenie Starostwa Grodzkiego. Zna jest dziś od 1 do 4 pp. Oto tabela rozgrywek, 
Pragnąc zapobiec możliwym ekscesom i za - 
kłóceniom spokoju publicznego w okresie CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — A ad Królów. 

przyczem go- 

miejscu. , 2 
26. 4 ŻAKS—1 p. p. y 
27.4 Lauda—Makabi oraz Lida—Pogoń 
R LAT i Baranowicze—1 

p Ą 
1.5 ŻAKS—Ogaisko 
17.5 Lauda—Lida 
18.5 Pogoń—ŻAKS i Baranowicze—Ma- 

1 p. p. Leg.—Makabi 
Lida—Ognisko i Lauda—Barano- 

1 p. p. Leg.—ŽAKS, 

świątecznym, Starostwo Grodzkie podaje 
do wiadomości, że w czasie świąt Wielkiej- Wanda — Golg. 
nocy Aaa AA się Ai 1 p. 

tard, rakiet, wybuchowych ogni bengalskic WYP KRADZIEŻE. 
i strzelania. Organa policyjne otrzymały już ADKI I R 
odpowiednie zarządzenia i osoby, które nie — (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 5 
zastosują się do powyższego, pociągnięte be sie od dnia 16 do 17 bm. do godziny 9-ej kabi 
dą do surowej odpowiedzialności karnej. rano zanotowano w Wilnie różnych wypad- 24,5 
Starostwo Grodzkie uprzedza rodziców, że ków ogółem 31. W tej liczbie było: kra- 25,5 
poniosą odpowiedzialność za swoje dzieci. dzieży 9, AE spokoju publicznego wicze. 

i nadużycia alkoholu 5, przekroczeń admi- 29 5 ZEBRANIA I ODCZYTY nitracyjnych 7. | 2 ' 31.5 Makabi-ŽAKS. 
Ё BT w. — (c) Trup starca w łodzi. Na jezio- 1.6 Lauda—Ogni: i - — (k) Zebrjanie Organizagyj Katolickich. rze Niedrowo w gminie słobódzkiej oi: wicze ODA E RA 

Konferencja Ill św. Wincentego a Paulo bę- mano łódź rybacką, w której znaleziono 1.6 Pogoń—Lauda. 
dzie miała swoje zebranie o godz. 5 pp W trup mężczyzny let 65. : 8.6 Baranowicze—1 p.p. Leg. i Maka- sali parafjalnej Antokolskiej. Okazało się, że są to zwłoki Stanisła- bi—Lida. 

RÓŻNE _ a Martusiewicza mieszkańca wsi Gawry- 9,6 Ognisko—1 p: p. Lej 
łowce gminy słobódzkiej, który Podūkas 14.6 nisko —Baranowicze. 

— Niebez; ństwo minęło! Nowego Połowu ryb dostał ataku sercowego i na” 15. 6 Lida—1 pe 
19. 6 Pogot- Makabi, 
21.6 Landa—1 p. p, Leg. 
28, 6 opod Baranowicze. 
29. 6 Makabi—Ognisko. 

smoka, który się urodził w ludzkiej złości i tychmiąst zmarł. 
smutku pokonały har .cerki wileńskie. Wszy — (c) Poznał skradzione mu narzę- 
scy na plac Ratuszowy dnia 23 kwietnia br. dzia. Stanisławowi Sledzieckiemu (Świer- 
o godz. 12. * kowa 34) przed dwoma miesiącami skra- ‹ 

Program uroczystości smocz ych: dziono rucengi i z używane przy , Dzień 11-go maja zarererwowano dla 
1) pochód z zabitym smokiem dn. 23 robotach kanaliracyjnych. imprez na rzecz P.Ź. P.N,a 22-go czerw= 

kwietnia br. Wymarsz o godz. 12 z placu Wczoraj Śledzicki przechodząc ulicą Ca na rzecz Wil. Z, O. P. N. 
Qatiiszowego. Klaczki poznał swe rzeczy w sklepie żela- Jak widać z powyższej tabelki najcie- 

2) Akademia w Sali Śniadeckich USB dn. za Morducha Rubina mieszcz: się w kawszem spotkaniem dni najbliższych bę- 
23 bm. o godz. 19. posesji Nr 5 przy tej ulicy. dzie mecz Laudy z Makabi w dniu 

8) Wielka zabawa wiosenna dla dzieci @ NR ©) 
Rodzi ERA 2 2 — (c) Aresztowanie b. sołtysa. Policja w. Ogrodzie Bernardyńskim dn. 26 bm. o g. „ Crėrešiė arešstogalė J Ditras AB] GRE 

Sarze srażawi o R ach Kruka 

dyńskim dn. 27 bm. o godz. 17. stóry z tytułu swych funkcyj zdefraudował 
- — (y) Zakaz i Biż aych seansów hy- kilkaset złotych wpłaconych jako podatki 

pnotycznych. Władze administracyjne wycho i wystawił około 200 pokwitowzń, które 
dząc z założenia że uprawianie hypnozy mo- okazały: się nieprawidłowemi. 
że być Rowałonć tylko lekarzom w celach Za skierowano do sędziego  śled- 
łeczniczych a urządzanie widowisk tego ro. © ь х 
dzaju może się odbić szkodliwie na ZACÓGIĆ — (c) Samobójstwo x powodu niepo- 
uczestników — nie będą udzielać zezwoleń rozumień rodzinnych. We wsi Masiowce 
na urządzanie tego rodzaju widowisk. gminy miorskiej popełnił samobójstwo 20 A letni mieszkaniec tej wsi Andrzej Sko- 

— (у) Likwidacja wileńskiego Monaco. wrotka, który strzelił do siebie z obciętego 
W zwiążku z ostatniemi notatkami w prasie karabinu powodując natychmiastową śmierć. 
Starostwo Grodzkie zarządziło oczyszczenie Ciało samobójcy znaleziono w pobliżu do- 
wzgórz Nowego Świata od szulerów. Wyda mu i odrazu powiadomiono o tem olicję. 
ne zostały odpowiednie zarządzenia, mające Stwierdzonem zostało, że alio 

na celu zapobieżenie dalszemu uprawianiu tzrgnął się na życie z powodu niesnasek 
gry. WAGA wydótockaać tt rodzinnych. 

— (y) Zwrot za niew; ы i Е 
ny ulgowe. Proszeni jesteśmy o podanie do nach © ać Z „= że 
wiadomości publicznej, że Spółdzielnia właś Gogna dokom i ka neb I kks 
cicjeli autobusów wzraca do dnia I maja rb 4 ona onano Kiką žuchwatych kra- a Asd 9 5 FE ziežy sprawcą których lokazał się zawo: 
pieniądze za niewykorzystane kupony ulgo- d łodziej Jan Dzidziul (Sołtaniska 14 
we na przejazd autobusami do dnia 15 bm. 30WY złodziej Jan ul (Sołtaniska 14) 

mając do pomocy żonę, która trudniła się (T. 
— (y) Emerytury dla zpsłużonych. Wła przewożeniem tych rzeczy do Wilna i zby- 

dze administracyjne otrzymały zarządzenie waniem u znanych paserek Basi R anęeć 
w Sprawie przedstawiania do. emerytur oby- (Ponarska 47) i Rywy Sołowiejczyk (No- „Trzeci Maj, w 10 rocznicę Niepodległości 
wateli, którzy pełniąc służbę za czasów za. wogródzka 75). — Е Polski“ (T. W. Nr 26) cena 80 gr. 
borców zasłużyli się dla Polski. „Dzidziuł narazie zdołał ulotnić się na= 

Emerytury można przyznawać wszystkim tomiast paserki [znalazly się Odrazu W UUNKNEWZWCZZZOWATECOZNE 
którzy prącowali w tajnych i jawnych orga areszcie, 
nizacjąch mających za zadanie dążenie do — (c) Aresztowamie dezertera izło- pobili dziewczynę, zrabowali złoty pierscio- 
niepodległości. dzieja. W melinie złodziejskiej przy ulicy nek a następnie dokonali na bezbronnej 

o organizacyj takich zalicza się m. in. Beliny 18 zatrzymano Zygmunta Jawor- gwałtu. 
związek walki czynnej, zw. strzelecki, oraz skiego dezertera i sprawcę kradzieży 1500 Na podstawie wskazówek udzielonych 
organizacje, które rozwijając działalność na złotych i biżuterji u „majora Turczyna za- przez poszkodowaną policja aresztowała 
polu naukowem, oświatowem lub społecz. mieszkałego w Warszawie plac Wilsona Nr. winnych. którymi okazali się 
nem wyraźnie zaznaczali swój polski charak 4 u którego Jaworski był ordynansem. Kanonowicz; (Obozowa 76), jan Kazikow- 
ter a przedewszystkiem tyczy się to ludzi Skradzioną biżuterię znaleziono w rzeczach ski (Obozowa 38), bracia Wojciech Nor- 
nauki. | M Lado , złodzieja, natomiast gotówkę wydał on na bert Prokazowie (Obozowa 26) i Jan Li- 

„Podania wraz z zaświadczeniami mają kupno ubrania częściowo 2а$ przegrał w sowski (Przyjazń 22) Rabusiem pierscionka 
być SR władzom z umotywowanym karty. (5 Naaód okazał się ikonos cz К!бгу zastawił go 
wnioskiem. BTM apad. Onegdaj wieczorem natychmisst w lomb: m - 

Ёцсіи osobników dokonało napądu na у m S e — (k) Z życia St. MŁ Polskiej. Zarząd lej za 9 złotyci 
związku Wileńskiego Młodzieży Polskiej 21 letnią Genowefę Leonowicz zamieszkałą н r winy przyznali się i 
przypomina SMP aby odpowiednio ustosun- w kolonii kolejowej. ;Napastnicy dotkliwie zostali przekazani władżom sądowym. 

  

'4) Zabawa ogrodowa w ogrodzie Bernar 
NOWOŚCI WYDAWNICZE 

REUTTÓWNA MARIJA. 3-ci Maj—ob- 
razek sceniczny dla młodzieży i dzieci. IV 
wydanie. Nakład J. Zawadzkiego. Wilno. 
Cena zł. 1. Jak bardzo pożytecznym jest ten 
obrazek, świadczy to, że w przeciągu kilku 
lat rozeszły się trzy jeśo wydania i na 
usilnė żądania, nadchodzące ze wszech 
stron Polski, został wydany po raz czwar- 
ty. Wileńska autorka może się cieszyć, iż 
pracą jej poszła wedle jej pragnień i ży- 

słowem jasnem i zdrowem uświadomienie 
narodowe. Polecamy „3-ci Maj" wszystkim 
Pp: Nauczycielkom i Wychowawcom mło- 
dzieży, jako najodpowiedniejszą rzecz do 
przedstawień w rocznicę Wiekopomnej Kon- 
stytucji. Poza obrazkiem są tam poezje od- 
powiednio wybrane. 

Tejże autorki: „Wyzwolenie Wilna“ 
W. Nr 19) ku upamiętnieniu rocznicy 

19 Kwietnia. Cena zł. I oraz dla starsżych 
oddziałów (6 i 7) szkół powszechnych: 

spodarze uwidocznieni за na pierwszėm 

przodków. busy „Spółdzielni* kursować będą oficjalnie _ 

dio Arrau sprzedaż biletów odbywa się z sześć klubów wileńskich oraz 77 pop. z 

х 

21. 

czeń pod wieśniacze strzechy, niosąc tam | 

UŁ 

id, 

  OOPS app P P SSSUU



OFIARY. 
Zł. 21 gr. 50, wp'acone dodatkowo po 

zamknięciu iisty składek na nabożeństwo ża 

łobne za duszę ś. p. Wilhelma Malinowskie 

go, b. pracownika wileńskiego Banku Ziem= 

skiego, składają na Dom Dzieciątka Jezus 
20 b. współpracownicy Zmarłego. 

Zamiast wizyt świątecznych pracownicy 

Wydziału Powiatowego Sejmiku Wileńsko- 

Trockiego: Stefan Wasilewski, Zenon Ławiń 
ski, Józef Olichwier, Bolesław Tatarynowicz 
Józei Byczkowski, 'Otton Dowlasz, Stefan 
Stankiewicz, Wincenty Orlicki, Pawel Krupi 
czojć, Michał Wojewódzki, Michał Niedek, 
tanisław Fekecz, Mieczysław Rode, Ro- 

muald Piekarski, Ryszard Podziunas, Mikołaj 
Kručko i Jan Macutkiewicz składają na świę 
cone dła dz ieci w ochronie w Czarnym Bo- 

  

  

rze zł. 30. 

CENY W WILNIE 
Z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 30 — 34, żyto 
21—22 jęczmień na kaszę 20—21, browaro 
wy 21-22, owies 18—19, gryka 24—25, 
wyka 29—30, otreby pszenne 15—16, žyt- 
aie 13—14, siano 6—8, koniczyna 12—13, 
słoma 5—7, makuchy Iniane 35—36, slonecz 
aikowe 2526. 

Tendencja z powodu świąt żydowskich 
słaba. 

Nasiona: Koniczyna czerwona 180 — 200, 
biała 200 — 300, szwedzka 250 
bin 27, seradela 30, wyka 35, pelus 

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

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

  

   

  

Jaja: 140 — 160 za I dziesiątek. 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmier 

zana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za | kig, ge 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
500 — 650, solo: ne 500 — 550. 

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

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadio 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
<ilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, šniete 250—- 

300, leszcze żywe 400—450, šniete 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka” 
rasie żywe (brak) šniete 180—200, okonie 
żywe 400—450, šniete 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorze 

550—650, miętusy żywe 250—300, šniete 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Len włókno surowe [ gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

«KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA P0+ 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM / 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

    
  

RADJO 

Piatek, dnia 18 kwłetnia 1930 roku. 

11.58—12.10: Sygnał czasu i kom. me- 
teorołogicznych z Warszawy. 

—17: Program dzienny. 
Odczyt dla maturzystów 1) 

stopadowe — prof. H. Mościcki. 

17.20—17.45: „Wielki Piątek" pogadan 
kę dla dzieci wygłosi ks. Piotr Śledziewski. 
17.45—19.15: Koncert pasyjny z Krakowa. 
W programie kompozytorzy polscy. 

1945—19.40: „Skrzynka pocztowa Nr. 
110% odpowiedzi na listy słuchaczy wygł. 
Witold Hulewicz dyr. progr. Polskiego Radja 
w Wilnie. 

19.40—20: Program na sobotę, rozmai 
tości i sygnał czasu. 

  
   

   

  

17 
Powstanie 

     

20—22: Wieczór wielkopiątkowy. W 
programie 1. Gomułka — Psalm „Pana ją 
wzywać będę”, 2. Gomółka — Psalm „Na 
wodach Babiłonu*, 3. „Vittoria* — „Popule 
meus“. 4, Nowowiejski” — Psalm „Ojczyzna“ 
5. Gounod — „Pieśń wieczorna”. 6. Cz 
kowski — „Legenda o Chrystusie" 7, Rhein 
berger — „Stabat Mater" wykona chór 
mieszany „Echo* pod batutą prof. Włady- 7 
sława Kalinowskiego i Zofja 
Szmurłowa (mezzosopran). 

Skowrońska 
II. Utwory Jana 

Kochanowskiego, Juljusza Słowackiego, Zyg bi 
munta Krasińskiego, Stanisława Wyśpiańskie 
go i Jana Kasprowicza. Zradjofonizowane 
recytacje w wyk. artystów Teatrów Miej. 
skich i zespołu dramatycznego Rozgłośni 
Wileńskiej. 

5'Ł U W U 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Z dnia 17 kwietnia 1930 r. 

Akcje: 
Bank Ziemski zł. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Wileński 145—146. 

Waluty i dewizy: 
z dn. 17. 4. 1930 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. Belgja 
— 12583 —12421. Holandja 3 
359,62 57,85. Kopenhaga 238, 80 
239,40 — 238,20. Londyn 43,36 — 4347 — 
43,26. Nowy Jork. 8,908 — 8,928 — 8.888. 

      

   
  

  

  

     

  

Paryż 34,95 — 35,05 — 34 Nowy, Jork ° 
Kabel 8,921 — 8,9041 — 8, 901. Szw 
172,92 — 173,35 — 172,49. Włochy 3 
— 45,89. — 4666. Berlim w obrotach 

  

watnych 212,84. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 121,25. 5 proc. 

jna 55. 10 proc. AA 102,50. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Roln., obli 
gacje BGK 94. Te same @ чгос 83 „25. 8 pr. 

    

     
EN PL Polskiego 84, 7 proc. dolarowe 
ziemskie 4,0 proc. ziemskie 54,75 — 
54,50. 4,5 proc. warszawskie 55. proc. 

a ie + 58.50. 8 proc. warszawskie    
   
   

  

ochowy 67 — 
66,75. 10 proc. Rado 

10 proc. Siedlec 79,25. 6 proc. о- 
je m. Warszawy 57,50 — 57. 

    

       

Ark e j eż 

B. Dysk. 116. Polski 169 — 170. Zacho- 
dni 80. Siła i światło 103. Cukier 30. Mo- 
drzejów 10,25 — 10. Ostrowiec s. B. 70. 
Starachowice +20. Zieleniewski 57. 
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Warszawa, ul. Jasna 11, tel. 99-18. 
Lwów, ul. Podleskiego 7, tel. 48-88. 

tel. 307. 
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Ę ŚWIĘTA NADCHODZĄ!!! 

i Przefworów Owocowych, Wileńska 38, fel. 8-86 
gdzie zaopatrzysz się w najlepsze towary świąteczne — wódki, likiery» 

koniaki i wina. 

„WINA OWOCOWE WŁASNEJ WYTWÓRNI. 
WILEŃSKA 36. Pamiętaj! ' 

  

DOSTARCZA 

kompletne urządzenia rzeźni | dla wyrobu bekonów 

WŁĄCZNIE 

z urządzeniami chłodniczemi 

systemu „Atlas* Kopenhaga. 

Prosimy żądać ofert szczegółowych w Centrali w Gdańsku 
lub też z biur filjainych 

Poznań, ul. Słowackiego 18, tel. 77-85, |; 
Równe—Wołyń, ul. j. Piłsudskiego 7, | 

GDAŃSKA 

Ч Łódź, uł. Traugutta 9; tel. 141-83: 

i] Kraków, ul. Wiślna 12, tel. 30-49. 
Katowice, ul. Wita Stwosza 3, tel. 2710. 
Lublin, Krak. Przedm. 56, tel. 9-62. 
Wilno, ul. Jagiellońska 9, tel. 8-84, 

  

Wileńskiej Spółki Win 

Pamiętaj 

PAŃSTWNWY 
MOROPOL 

SPIRYTUSOWY. 

LOUIS VINSE 

* KASKA 
W pierwszym wypadku oznaczało 

by ta zdradę wobec miss Brook. A je- 

śli nie była winną? Jeśli wszystkie je” 
go podejrzenia i domysły były mylne? 
Jeśli ona jest istotnie tą, za którą sie- 
bie podaje? Wówczas zdrada jego by- 
łaby podłością, której nie przebaczył- 
by sobie nigdy. 
„Nie; © tem nie należało nawet my” 
śleć! Dopóki nie przekona się nieod- 
wołalnie, że miss Brook jest niemiec- 
kim szpiegiem, dopóty nie zdradzi jej 
zaufania. 

Ale gdzie schować dokument? 
Laniare ukląkł i wyjął z walizki 

podręczną apteczkę, kupioną przed 
wyjazdem z Londynu. Z apteczki wy- 
jiął mieduże podłużne pudełeczko, 

obciągnięte skórą. Zamknąwszy waliz 
_ kę, zajął się chowaniem dokumentu. 

W pudełeczku była igła do zastrzy 
ków i tuzin pastylek morfiny w pro- 
bówce. Wyrzucił pastylki z probówki 
pozostawiając jedną tylko na dnie, wło 
żył na ich miejsce rulonik, a morfinę 
rzucił do wody. Igłę do zastrzyków i 
probówkę położył na umywalce. 

W tej chwili zapukano ostrożnie 
do drzwi. 

— Kto tam? 
— Służący. Pan kapitan kłania się 

panu i prosi i przyjście, jaknajprędzej. 
— Proszę powiedzieć, że zaraz 

przyjdę. 
— Słucham, sir. 
Kapitan wzywał go niezawodnie 

WÓDKI CZYSTE 
‚ w butelkach pojem. L, 11 1/2 1/4 

CENA ZŁOTYCH: 

ZWYKŁA 
400 
450 

WYBOROWA 

450 

545 2,80 1,45 

6,00 3,05 1,60 

6,25. 13151171165 
690 350 1,80 

Luksusowra — 45° 
L. 1/1 — 2l..9,40. 

na skutek zeznań doktora wezwanego 

do Takkeraya. Laniare nie spodziewał 

się tego tak prędko. 
A może była to pułapka ze strony 

wrogów, którzy chcieli zrewidować je- 

go kajutę? 
Ściskając w ręku rewolwer wyszedł 

na korytarz. Na korytarzu nie było ni- 
kogo. Służący tylko ukłoniś mu się i 
poprowadził do kajuty kapitana. Po 
drodze, Laniare zerknął ku drzwiom 
kajuty nr. 30 i zauważył, że była zamk 
nięta na haczyk: przez szpary we 
drzwiach sączyło się światło, a przed 
drzwiami stał marynarz na warcie. Na- 
reszcie zostały przedsięwzięte środki 
ostrożności. 

Wślad za służącym, zatrzymał się 
przez kajutą kapitana. Służący zapur 
kał. Odpowiedział ostry głos:  „Pro- 
szę“! Służący otworzył drzwi, zamel- 
dował: „Pan Ducheman““ į coinął się. 
Laniare wszedł do wygodnego i jasno 
oświetlonego pokoju. W kajucie były 
cztery osoby. Laniare miał wrażenie, 
że gdzieś ukryta jest piąta. może za 
nawpółuchylonemi drzwiami do sypial 
ni, podsłuchiwać będzie rozmowę. 

Laniare skłonił się i obejrzał się po 
obecnych. Każdy miał inny wyraz twa 
rzy. Miss Brook była blada i zdener- 
wowana, w jej pięknych szczerych 
oczach malował się strach. Kapitan 
siedział przy stole* Był to szeroki, tęgi 
mężczyzna, porywczy i gwałtowny, 

wiecznie opięty w zbyt ciasny mundur. 
Patrząc badawczo na  Laniare'a, 

bębnił niecierpliwie palcami w stół. 
Obok niego stał pomocnik jego 

L. 1/2 — zł. 4,80 
L. 3/4 — zł. 1,00 

patycznej powierzchowności. Twarz 
jego wyrażała poczucie obowiązku i 
pewne zmieszanie. 

[Wreszcie na kanapie siedział roz- 
party, z niezmąconym spokojem i obo- 
jętnością, spoglądający na wszystkich, 
Krane. Z wielką uprzejmością ukłonił 
się wchodzącemu i zaczął przyglądać 
się etykietce na cygarze. 

— Czy to on? — zapytał swym 
ostrym głosem kapitan, zwracając się 
do młodej Angielki, a gdy skinęła gło- 
wą twierdząco, ciągnął dalej: — Wi- 
tam pana... Dziękuję pani, miss Brook. 
Nie będziemy zatrzymywać panią dłu- 
żej i pozbawiać ją błogiego Snu. 

Wstał i ukłonił się jej. Cherry śpie 
sznie i uprzedzająco. otworzył drzwi... 
Dziewczyna wyszła a kapitan opadł 
na krzesło, jakby z uczuciem ulgi. 

— Proszę siadać. Pan zapewne 
domyśla się, w jakim celu go fatygowa 
łem? 

— Nietrudno jest domyślić się, — 
odrzekł Łaniare. — Bardzo to przykra 
historja, kapitanie! 
— Niezmiernie przykra historja! — 

powtórzył z ponurą ironją. — Zdaje 
się, że to jest zbyt słabe określenie, 
jak na morderstwo! 

Laniare podniósł brwi ze 
niem. 

— Jakto, czyżby porucznik Tak- 
keray?... 

— Jeszcze żyje, ale doktór nie re 
czy za niego... Ale nie o to chodzi, pa- 
nie Ducheman, (stalowe oczy kapita- 
na wpatrywały się badawczo w twarz 
Laniare'a) porucznik Takkeray nie był 

zdziwie- 

Cherry, m'ody człowiek o bardzo sym jedyną ofiarą tej ohydnej napaści. Je- 
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Od dnia 14 do 18 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło 
świata, natchnionego tworu Ducha Ludzkości: 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrópramska 5. 
Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna 
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: 

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

ilustracja muzyczna. 17 i 18 kwietnia na wszystkich 
J. LESNIEWSKIEGO wykona cały szereg pieśni 

Kasa czynna od godz. 4-ej. 
„MOJA NAJDROŻSZA”. 

  

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Dziś! Najnowsze 
misterjum religijne. 

DRZEWKA 
I KAŻE! 

  

Zaaklimazowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon wiosenny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonii Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2, 
Ceny przystępne. 

dla chorób dróg moczowych i prze- 

ZEMYŚL ш. 
od 1 maja—Sanatorjum Truskawiec. 

<ORRARCASSZ KDE ZZ R GTREREACZZDORRRA 
D.-i. 81. Banel | $-la 

EF "Mamy do ulokowania gotówkę. Wilno, Mickiewicza 23 
w sumach od 500 do 4.000 dolarów 

MIEJSKIE i WIEJSKIE. 
Ji petcia a „Polkres“ Wilno Królewska 3, 

na hipoteki 

tel, 17-80. 

  

wyprzedaż RESZTEK niżej kosztu. 
Wielki 

Ceraty stołowe i na meble. 

wykonanie, praktyczne mocne i tanie. 

  

DE Ro awe przy ul. 
motocyklowyc 

Nauka jazdy — 

do godz. 12 p. p przyjmuje kancelarja 
Holendernia 12 od цоп. 10-18. 

D. -H. K. RymkiEu UEI pojeca w wielkim wyborze: 
OBICIA pap. (Tapety) od zł. 1,50 gr. za rolkę.—Wielka 

wybór dywanów i chodników z linoleum, — 

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

CENY ŚCIŚLE FABRYCZNE. 

L m i LS 

j I Kurs Szkoły Motocyklowej 
przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wilnie 

, ROZPOCZYNA SIĘ 22-go KWIETNIA R. B. 
Zajęcia praktyczne i wykłady odbywać się będą po 

południu w salach wykładowych i doświadczalnych Szkoły 
Holendernia 12 i w warsztatach 

przy zaułku Bernardyńskim 8. 
na motocyklach szkolnych „D. K. W.* 

i HARLEY DAVIDSON. Zapisy do dnia 22 kwietnia r. b. 

3 GRAMOFONY 

SPRZEDAŻ 
Otrzymano wielki transport OBUWIA na gum. = į“ Ch. Dinces 

—0 
KUP T 

szkoły przy ul. 
il 

  

Pończochy jedwabne 
Praktyczna Pani nabywa zawsze w sklepie 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Polskiej Skłądnicy Galanteryjnej 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 
  

Zn EEEE 
Zarząd Spółki EE za EE OSR asie Z pod firmą „M. 

į suknem i manufakturą" w Wiinie, na mocy par. 18 statutu 
spółki niniejszem zawiadamia Pp. akcjonarjuszów że w dniu 
10 maja 1930 r. © godz. 8 wiecz. w lokalu spółki — 
Niemiecka Nr 26, odbędzie się zwyczajne Walne Zgroma- 
dzenie Spółki z następującym porządkiem dziennym, 

1) Zagajenie zgromadzenia. 
2) Wybór. przewodniczącego. 
3) Zatwierdzenie sprawozdania i bilansu oraz rachunku 

strat i zysków za rok 1929. 
4) Plan działań na 1930 r. 
5) Wybory jednego członka Zarządu w myśl 

Statutu spółki. 
6) Wybory Komisji Rewizyjnej. 
1) Wolne wnioski. 

PIANINA I FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER“ (nie ma 

nic ROS o z firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL: BE CHSTEIN, BLiTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD =. 

K. Dą brawska ul. Niemiecka 3; m. 6, 
I i WYNAJĘCIE 

BABA BR BA BL NERTI BIRD AV RAL BBA M 

Popierajcie 12 O, P. P. 

szcze inny człowiek został zabity. 
— Boże!.. Któż to? 
— Bartolany. 
Bartolany?( mały wesoły Anglik 

stanął jak żywy w wyobraźni Laniara) 
Nie może być!.. 

— Tak, został zabity, -— powtórzył 
kapitan, — w swojej kajucie Nr. 28. 
Porucznik Takkeray i on byli przyja” 

ciotmi i zajmowali sąsiednie kajuty. 
Widocznie Bartolany posłyszał podej- 
rzany szmer w sąsiedniej kajucie i 
wstał, by się przekonać, .ca tam się 
działo. Zamordowano go na progu ka- 
juty, nożem w głowę. Morderca dostał 
się przez kajntę. Nr. 26. 

— Straszny cios, — dodał WZrUsZO 
nym głosem Cherry. Czaszka pękła, 
jak skorupka jajka. 

Nastała chwila ciszy. Krane zapa- 
lił wygasłe cygaro. Kapitan z lodowa” 
tym wyrazem twarzy przyglądał się 
Laniare'owi. Cherry był bardziej je- 
szcze zmieszany, niż w obecności migs 
Brook. Oszołomiony Laniare' rozmy- 
ślał nad tem, co usłyszał. 

Była to robota Extroma najwidocz 
niej, a więc obaj Anglicy byli agenta- 
mi kontrwywiadu. 

— Miss Brook opowiedziała nam 
szczegóły napadu na porucznika Tak- 
keray'a — ciągnął dalej - kapitan. 

Chcielibyśmy  posłyszeć pańską 
wersję. 

Laniare opowiedział szczegółowo 
wszystko, co zaszło od chwili, gdy się 
obudził, pad wrażeniem niebezpieczeń 
stwa, i wiedziony przeczuciem, wy- 
szedł na korytarz, aż do chwili, gdy 
wrócił do swej kajuty, opuścił tylko 

Sranie 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, Te. 
szajki, wypadanie wło- 

jordon handel 

Wilno, 

SEZ 
par. 38 

| zm” 
Gabinet 

- AR Jonalnej Kosme- 
tyki naa 

Mickiewicza. 3i а. 4. 
ш" kobiecą kon- jj 

į ae dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jejń skazy i braki 
Masaż twarzy i ciała 
s. Sztuczne opa- 
enie cery. Wypada- 
nie włosów i łu- 
pież. Najeowsze zdo= 
bycze dad ki ra- 

onalne; 
Codziennie od e 1102. 

W. 

  

  

wszystko, co dotyczyła rulonika z do- 
kumentem. 

Kapitan. poruszył się niecierpliwie 
„w fotelu i z nieukrywaną złością zaw 
ważył. 

— Nie rozumiem, czem można wy- 
tłomaczyć fakt, że pan o tak późnej 
porze, wstał ubrał się i wyszedł na 
korytarz, powodując się jedynie ja- 
kiemś niewytłomaczalnem  przeczu- 
ciem? 
— Nie mogłem zasnąć, panie kapi- 

tanie, chciałem wyjść na pokład, by 
orzeźwić się świeżem powietrzem. 

Z drwiącym uśmiechem, kapitan 
wzruszył ramiońami. 

—. Dlaczego pan 
Brook samą z rannym? 

— Wykonałem jej prośbę. 
Zdumiewająca uprzejmość z 

pańskiej strony. Widocznie nie domy- 
šiai się pan, że może jej grozić niebez- 

pieczeństwo, i że będzie potrzebowała 
pomocy? 

Laniare rozłożył ręce. 
— Nie mogłem sprzeciwiać się jej 

żądaniom. 
— Czy nie wydało się to panu 

dziwnem, że tak bardzo pragnęła zo- 
stać sama? 

— To do mnie nie należy. To jest 
jej prywatna sprawa. 

— Pan wybaczy, kapitanie, 
rzekł wstając z kanapy Krane. 
chciałbym zadać panu Laniare pewne 
pytanie. 

Laniare czekał tej chwili, i spokoj 
nie przyjął cios. .Ukłonił się uprzejmie 
mówiącemu: 

— Słucham, panie Krane... 

zostawił miss 

Ostatni wyraz techniki! 

B | PATEFONY z„Urier iś< 
Przy kupnie zwracać uwagę na znak 
ochronny „URLERI* wyłącz. w R 

  

„Remington“ Inh _Unierwood” 
używany w dobrym stanie. 

[T=wo „Elektrit* ul, Wileńska 24, 

| Najkorzystnlė) gwarantowanej dobroci 
u GŁOWIŃSKIEGO 

į Polecamy różne nowości sezonowe R 
w bławatach i galanierji, oraz poń- 

czochy i skarpetki modne. 

Uwaga! — WILEŃSKA 27. 

B AB KA „GN | i ii CZ AA się KOBIECĄ RE skład 
a PE. a B radę. KTE jadalnie, sypialnie, 

leca D.-H. St. Ba. (o5konal, odświeża, | salony, gabinety, 
po ali ka. Wil Ar usuwa braki i skązy,| łóżka niklowane i 
Miki Ska. Wilno, „Regulacje i trwałe | angielskie, kreden- 

ickiewicza 23. przyciemnianie brwi.| Sy, stoły, szaty 
Gabinet  Kosme yki| biurka, krzesła 

SE" Leczniczej „CEDIB*| dębowe i t. p. Do- 
p KEN gv Hryniewiczowej, | godne warunki i 

elka 18 m. 9. Przyj. ną raty. 

sów. Mickiewicza 46. Kł 

BB Kosmetjka BG 

kól ków - Golgofa, Żywot, Męka I Śmierć Chrystusa 
Od narodzenia do zmartwychwstania. Wielkie misterjum religijne, 
Jasnei Góry w Częstochowie. 

Bak zz E WAAWAB 
Truskawiec - Zdrój = 
Sanatorjum 

[На М, Staszewskiego \ 

гпи}% mąterji. Zgłoszenia do 1 maja 

z 
2
1
 

КОРМО I SPRZEDAĆ, 
MAWAFAM 
Wędiiny I szynki 
wiejskie pierwszorzęd= 
nej jakości z majątku 
Wielkie-Hranicze p. 
Świdowej poleca 

i pensionat 
djetetyczny 

Mickiewicza 17, 

ILEI=0 
  

BW Wino 
— Oryginalne francuskie 

białe reklamowo 
1 litr zł. 7. 

3/4 „ „ 550 
poleca: 

D.-H. St. BANEL 
Wilno, Mickiewicza 2. 

į Bryczki 
są 2 sprzedania. 
Pracownia samocho- 

. T dowa Zawalna 1. -Į 

—Ё НУ КЕ 
już dobrze tuczone 

poleca: 
D.-H. ST. BANEL 

Wilno, Mickiewicza 23 

W. Wilenkin i $-ta| 
Spółka z ogr. odp. 

| Bo, ul. Tatarska 
20, dom własny. 

  

Wilao, ul. Wiel- 
ka 15, tel. 2 
NA RATY, 

IMY 

  

  

  

E. a 10—1 i 4—7 © 
W. Z. P. 26. GONTY 

    

sprzedaje _ POLSKI 
gg Porema LLOYD ulica Kijow- 

i LOKALE gl —°   

najsłynniej- 
Mieszkanie Pianiūa szej wszech- 

słoneczne, 3 lub 4Swiatowej firmy 
pokojowe, Zz wygoda- „Erard“ oraz Bettinga 
mi, możliwie przyi K. i A. Fibigera, 
Pohulance albo Za- uznane za najlepsze 
kretowej, potrzebne. w kraju, sprzedaję na 
Zgłeszenia z dokład- dogodnych 
nym opisem uprasza kach. ijowska jj ać 
się do adm. „Słowa* 
pod Nr kw. 473. —I BSAWAWE 

[POSADY JRÓŻNE 
sako] „Golos, | oddział wię! y 3 poszukuje  biuralisty Kada (ki) z gruntowną solidniej zwrot wiedzą polskiej ko-| “9 erino respondencji, Oferty H.-K. Zachęta” ziožyč do adm. „Sto=| D. HK. „Zacheta wa” pod lit. G. K. tel. 9-05. ) 

— Jestem agentem kontr-wywiadu 
amerykańskiego — oznajmił 
mrugając porozumiewawczo. — Vala-. 
Sco poznał pana, spotykał pana daw- 
niej w Paryżu. 

— Domyślałem się tego. A ci pano 
wie? 

Laniare wskazał 
pomocników. 

— Uprzedziłem ich... nie mogłem 
postąpić inaczej, po tem, co zaszło. 

— Naturalnie, i cóż dałej? 
— Chciałem zapytać pana, czy nie 

zauważył pan, by pomiędzy poruczni 
kiem a miss Brook istniało jakieś tajne 
porozumienie? 

— Dlaczego pan o to pyta? 

kapitana i jego 

wyświetlane u stop 

  

warun | 

Kraneśj 

+ 

\ 

+ 

  — Nie chodzi o to dlaczego ady 
Ważnem jest jednak, czy pan zauwa*4 
żył to, czy nie? 

— Nie, nie zauważyłem tego, — 
skłamał Laniare, nie mrugnąwszy na- 
wet okiem: 
— A czy nie wydaje Się panu, że ta 

panienka jest zbyt wzruszona calem 
zajściem, jak na osobę obcą rannemu? 
— Skąd mogę wiedzieć... nie wi- 

działem, jak się reaguje na tego radza 
ju przygody, więc nie mogę porówny” 
wać! + 

Krane zamilkł i znów zaczął przy” 
glądać sweinu cygaru. 

— Wróćmy do sprawy, panie La” | 
niare, czy jak się pan nazywa. 

— Wolę nazwisko Ducheman, pa“   ne kapitanie. | 

    

, Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Orukarnia „Wy lawnictwo Wileūskie“ Kwaszelna


