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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zrzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 

  

   Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

gr, | cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KRASNE oO a — Księ: -wa 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksi ja T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep ONY — S, Zwi 
KLECK — Sklep 
LIDA — ul. See hia 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

     nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc.       
   

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia jažwinskiegio. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michaiskiego, 

A. Łaszuk. 
OSZMIANA 

ierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

dróżej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc droże 

do * miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

  

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 

PIŃSK — księgarnia Polska ski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N.. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. Juczewsks | 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, + 

| 
| 

| 

T-wa „Ruch“. 
Spėldz, Naucz. 

— St. Bednari 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

ace nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. * 

SPEŁNIAM OBOWIĄZEK WOBEC SWOICH PYTAŃ 
SZCZEGÓŁY MORDERSTWA CESARZA MIKOŁAJA II-g0 

Wyieżdżając do Związku Republik 

sowieckich, uważałem, że dobrze je- 

stem do tej podróży przygotowany. 

Znałem nieźle historję, literaturę, byt 

Rosji przedwojennej;  historjogratję 

rewolucji ostatniej opanowałem deta- 

licznie, z literaturą i prasą sowiecką, 

miełem „styk', -— jeśli mówić po bol- 

szewicku, codzień szczegółowo 
czytałem, co się tam dzieje. Konstytu- 

cję SSSR umiałem omal nie na pa- 
mięć; czytałem dzieła l.enina, Troc- 

kiego,  Łunaczarskiego, _ Bucharina, 

Stalina. A jednak każdy dzień pobytu 

w Rosji obecnej, łamał i gruchotał 

moje dotychczasowe, urobione latami, 

o tej Rosji obecnej przedstawienia i 
pojęcia. A jednak każdy dzień pobytu 

w Rosji obecnej otwierał przedemną 

nowe zagadnienia, nowe problematy, 

ntwierał, podsuwał, _ wskazywał 

nowe  kwestje do zbadania, od- 

gadnięcia, zdziwienia. Przede- 
wszystkiem zdziwienia. Czułem się, 

jar człowiek wpuszczony do ogro- 

du, który w miarę, jak idzie tym ogro- 

dem, napotyka nowe i nowe aleje, 

ukazujące w swych wylotach, co- 

raz nowe i zupełnie inne widoki, 
otwierające w swoich wyłotach coraz 

nowe horyzonty. Ciągle się trzeba dzi- 

wić. Czytelnik, który Rosji sowieckiej 

nie zna, nie wie naprzykładzże to po- 

równanie do ogrodu i do alei ogro- 
dewych byłoby w Sowdepji określone 

zupełnie serjo, jako kontrrewolucyjne, 

lub przynajmniej drobnomieszczań- 

skie Czytelnik nie wie, że czytanie 

książek i broszur wadzów bolszewic- 
kich, nie może dać ńależytego pojęcia 

o rewolucyjności nastrojów  bolsze- 

wickiego społeczeństwa w Rosji, bo 

ci wodzowie są to ludzie starsi, a lu- 

dzie starsi wiekiem nie mogą nigdy 

odźwierciadlić dokładnie tego, co się 

tam dzieje. Poczciwa i długoletnia 

żona Lenina, pani Krupska opisuje w 

swoich wspomnieniach, że Lenin, na 
kilka miesięcy przed śmiercią, był na 

jakimś studenckim wieczorze teatral- 

nym. Dekiamowano Majakowskiego. 

Lenin zapytał o Puszkina. Odpo- 

wiedziano mu: 
„Puszkin jest poetą burżuazyjnym, 

a Majakowski jest nasz". 

Len'n się uśmiechnął: 

--„Według mnie, Puszkin jest lep- 
zyć (Po mojemu Puszkin łuczsze”). 

Czytelnik, nie znający Rosji so- 
wieckiej nie wie, nie zdaje sobie spra- 
wy, jak dalece te proste, ludzkie, nor- 

malne słowa „po 

łuczsze”, są niezgodne z całą tą 
atmosferą, w której krytycy literaccy 

w Bolszewji sądzą każdy przejaw my- 
śli artystycznej w wierszach, czy pro- 
zie, na scćnie, na płótnie, ekranie, czy 

rzeźbie, na podstawie  „marksistow- 

skiego podejścia” i pod: kątem walki 
klasowej. W tem, co później napiszę, 

postaram się rozsunąć kurtynę nad tą 

niesłychanie sensacyjną i niesłychanie 

ponurą dziedziną, którą nazwę „my- 

ślą w obcęgach'. Teraz poruszam ten 

przykład czysto okolicznościowo, po- 

/wo!ując się na to, że znajomość prac 
drukowanych wybitnych przedstawi- 

cieh bolszewizmu nie jest dostatecz- 

nym materjałem do stworzenia sobie 
obrazu stosunków w bolszewickiej 

Rosji, taksamo, jak nie daje żadnego 
pojęcia 0 tem, co tam się 

By dzieje, chociażby codzienne czy 

tanie _ bolszewickiej prasy. Pod 
tym względem odrazu, pier - 

wszego dnia pobytu w Rosji, miałem 

barazo pouczającą rozmowę z kimś, 

kto znał rosyjskie stosunki dob- 

rze. Chodziło © książki Panait 

istratiego. Panait Istrati w swych 
trzech tomach  ,Vers I'autre flamme* 

twierdzi, że robotnikowi w Sowie- 
tach dzieje się gorzej, niż innym kla- 

mojemu Puszkin & 

som społecznym. Mój rozmówca mó- 

wił, że to są książki nic nie warte, że 

dają nieprawdziwy obraz stosunków 

sowieckich. 

— |akto! Przecież całemi rozdzia- 

łami składają się z cytat, wziętych z 

gazet sowieckich, oficjalnych. 

— To nic nie znaczy. 

-— Jakto? 

--Gazeta sowiecka nie podaj nigdy 

prawdy. Przesadza zawsze, kłamie 

zawsze. Wtedy, gdy pisze in plus so- 
wieckich stosunków — przesadza, lub 

kłamie. Gdy pisze in minus, gdy pisze, 

że jest źle na transporcie, na fabryce, 

tam lub ówdzie — kłamie, lub prze- 

sadza. Wygłasza się hasło: rozwi- 

nąć samokrytykę w takim, lub 

innym kierunku*. „Nacisnąć na to, 

lub owo*. I tą masą przesady, 

którą operuje wtedy prasa sowiecka w 

opisywaniu danego, zaniedbanego 

działu pracy, starają się bolszewicy 

podnieść energję ludzi, zajętych w tej 

dziedzinie. 
Później miałem możność nieraz się 

przekonać. o ile słuszny jest ten sąd, że 

prasa sowiecka z reguły nie oddaje 

prawdy, że prasa sowiecka nie może 

być uważana za zwierciadło rzeczywi- 

stości. To, że specjalnie my w Polsce, 

marzy o polityce narodowościowej Ro- 
sji sowieckiej tak zupełnie opaczae, tak 

humorystycznie-błędne pojęcie, wyjaś- 

niam tylko w ten sposób, iż polscy dzien 

nikarze i politycy urabiają sobie sądy 

o narodowościowej polityce bolsze- 

wickiej na podstawie prasy sowiec- 

kiej. 

Pięć pytań 
Wyjeżdżając do Rosji mówiłem i 

pisałem: jadę, aby sobie odpowiedzieć 

na kilka zasadniczych pytań. Oto te 

pytania. 

1) Czy w razie wojny ościennej, 

w Rosji obudzi się patrjotyzm pań- 

stwowy, który zacznie pomagać rzą- 

dowi sowieckiemu w walce z wro- 

giem-cudzoziemcem, czy też przeciw- 

nie, wybuch wojny wywoła  kontrre- 

wolucję w Rosji? 

2)Czy w walce pomiędzy rosyjsko- 

bolszewickim centralizmem, a siłami 

decentral RO 7 nacjonalistyczne- 

mi zwycięż 'wszg, czy też drugie. 

3) Jak się przedstawiają wpływy 

Azji na bolszewicką Rosję. 

4) jak wygląda ta młodzież, która 

jest wychowana „bez żadnej moralno- 

ci“ urabiana w pojęciu, że religijność 

jest jakimś objawem patologicznym 

w rodzaju histerji płciowej. 

5) Jak się przedstawia sprawa ro- 
syjskiego „„palimpcestu*. Palimpcest, 

jest to pergamin starożytny, zamaza- 

ny przez wieki średnie, aby zużyć 
go do napisania modlitwy, później za 
czasów odrodzenia odmyty, oczy- 
szczony, okazany we właściwej posta- 
ci, z pięknemi wierszami łacińskiemi. 

Mówiłem więc: — przecież i w tem, 
co piszą literaci sowieccy i w filmach, 
takich, jak te, które ilustrują życie 
Puszkina, lub obrazują czasy Iwana 
Groźnego — przecież jest umiłowanie, 

pietyzm, jeśli nie tęsknota do histo- 
rycznej kultury rosyjskiej — tylko, że 
to wszystko musi być zgóry zamaza- 

ne czerwonym pokostem. 

Po powrocie, chciałbym odpowie- 
dzieć na te pytania, — lecz  jedno- 

cześnie czuję, jak dalece były one na- 

iwnte. „jak sama metoda ułożenia ta- 

kiego kwestjonarjusza, wypływała z 

nieznajomości faktycznie  panują- 

cych tam stosunków. O co mi chodzi- 

ło w moich pytaniach? — O uchwy- 

cenie statyki bolszewickiej, o u- 

chwycenie momentów, któreby nie 

ulegały zbyt wielkiej zmienności. Ro- 
zumowałem w sposób następujący: 

„piatiletka* dziś jest, jutro się koń- 

czy, położenie ekonomiczne, pozycja 

konsumenta, dziś jest taka, jutro in- 

na — natomiast te stany psychiczne 
społeczeństwa _ rosyjskiego, które 

cnciałbym uchwycić swojemi pyta- 

niani, powinny być niewątpliwie 

czemś trwalszem. jednem słowem szu- 

kałem rzeczy trwałych, stałych, nie- 

zmiennych w Bolszewji. 

Rewolucja w całej 
pełni. Kipiący kocioł 
Nie zdawałem sobie wówczas zu- 

pełnie sprawy, że dzisiejsza Rosja, 

nie jest państwem zbudowanem przez 

rewolucję, nie jest państwem, które 

ki!ranaście lat już ma nowy ustrój, 

lecz jest państwem, w którem dziś 

odbywa się rewolucja, płonie re- 

wolucja, dziś ma miejsce wiel- 

kie straszne trzęsienie ziemi wszeł- 

kich pojęć, wszelkich _ poglądów. 
Nie chodzi tu o rozstrzeliwania, (któ- 

rych zresztą nie brak) nie chodzi tu 
nawet o to, że walka z „kułakami” i 
„podkułacznikami* na całym olbrzy- 

mim obszarze Rosji rolniczej, więcej 

dziś dotyka ludzi niż walka z olicera- 

mi 1 szlachtą w latach 1918 i 1919-ym, 

Dziś wi łot rewolucyjny wali w 

głowę o większej liczbowo gro- 

madzie Judzi, niż w czasach, wojenne: 
go adidas NiE trzeba też myśleć, 

że walka z kułakiem i podkułaczni- 

kiem ma jakiś charakter bardziej pra- 
worządzny, mniej rewolucyjny, niż 

miaty owe w r. 1918 i 19 szeroko prak- 

tykowane wyrabywania oficerów i 

wymordowywania dawnych žandar- 

mów i policjantów. Wtedy, gdy byłem 

w Rosji, 1 w chwili, kiedy to piszę i 

jutro i pojutrze, na całym obszarze 

Rosji, są setki, tysiące wypadków, że 

biednota i batracy napadają na kuła- 

ka, zabierają mu siano, krowy, konie, 

łamią mu płoty, burzą mu chałupę, — 

a wiadze sowieckie po takich eksce- 

sacii jeszcze biorą poszkodowanego 

kułaka za łeb į osadzają go w izolato- 

rze. Więzienia są zapełnione kułakami, 

chłopami, prostemi, a nawiększą here- 

zją jest powiedzieć wyraz  „„włościa- 
nia* — „Niema włościanina”*, wrzas- 

ną ci w odpowiedzi,--to tyłko „prawi u- 
kłoniści* używają pojęcia ,„włościanin'. 

W każdej wiosce najbiedniejszej musi 

się znaieźć „kułak i podkułacznik* jak 

rėwniež „sieredniak“ i „biednota“. 

Broszury sowieckie, jako curiosum, 

świadczące o przestępczych  nastro- 

jach niektórych wiejskich sowietów, 
przynoszą wiadomości, że niektóre so- 

wiety odpowiedziały oficjalnie: „u nas 

nieria kułaków*. 

Powiedziałem jednak, że to przeo- 

ranie socjalno - rewolucyjne którego 
dziś świadkami jesteśmy na wsi bol- 

szewickiej, wraz z jego licznemi eks- 

cesami w postaci grabieży, więzień i 
nawet krwi, nie jest dla mnie najwy- 

raźniejszym momentem, świadczącym 

o tem, że Rosja przedstawia się dziś 

jako wielki kocioł, kipiący rewolucją. 

Nawet tym, tak niedawno jeszcze ak- 

tualnym wywożeniom całej ludności 

pociągami na północ i wyrzucaniom ich 

tam na „lesozagotowki* (tak postą- 

piono z polską szlachtą zagrodowa na 

Białej rusi) nie przypisuję znaczenia 
istotnego. Istotne jest to, że obywatel 
sowiecki od rana do nocy jest pobu- 

Ray i podniecany nastrojem rewo- 
licyjnym, nastrojem walki i wojny z 
rzeczywistością, ze wszystkiemi се- 
chami, towarzyszącemi nastrojom rewo 

lucyjno-wojennym, to znaczy poczu- 
ciem konieczności wyładowania maxi- 
mum energji i poczuciem, „teraz lub ni 
gdy akcentami histerycznej rozpaczli- 
wości przy zabieraniu się do każdej pra 
cy, akcentami tymczasowości i t.d. 
t. a. Nietylko czerwone płachty z 5 

zungaimi (hasłami) wiszące na ulicach 

i zaułkach wzdłuż i wpoprzek. na 

stacjach, dworcach, półstankach, tram 

waiacii, w muzeach, szkołach, fabry- 

kach, kuchniach etc. etc. wyrażają. 

te podniety rewolucyjne. Dopiero bliż- 

sze poznanie życia w Rosji przekony- 

wo cię, że o ile u nas uczeń się uczy, 

aby umieć, robotnik pracuje aby za- 

robić, — o tyle w Rosji do każdej pra- 

cv zapędza indywiduum ludzkie nie 

wzgląd na własny indywidualny inte- 

res, lecz dwa czynniki. z których jed- 

nym jest teror, drugim systematyczne 7 

wprowadzanie tego ludzkiego indywi- 
duum w stan histerji rewolucyjnej, 

w stan aktora deklamującego najbar- 

dziej oatetyczną ze swoich ról. I tym 

codziennym, rewolucyjnym haszyszem 
spcłeczeństwo codzień jest histeryzo- 

wane! 

Wszystko jest płynne, wszystko 
jest względne, wszystko ulega prądowi 

walki rewolucyjnej, która płynie na- 

przód, jak rzeka podczas powodzi. 

Później dowiodę i wykażę, że w pań- 
stwie sowieckiem nie istnieje żad- 

na norma jurydyczaa w naszem 

enropejskiem pojęciu  „istnienia' 

działania normy, tak dobrze pra- 

wa cywilnego, jak karnego i konstytu- 

cyjńego. Dziś jest powiedziane, że 

państwo jest oddzielone od partji, ju- 

tro najbardziej. zasadniczy dekret fi- 

narsowy, z mocą obowiązującą, pod- 
pisuje generalny sekretarz partji. Każ- 

da sprawa cywilna, czy karna, rozpa- 
trywana jest w sądzie pod kątem wi- 

dzenia walki klas. W tem państwie prze 

dziwnem niema też nauki, bo objekty- 

wizm w badaniach naukowych jest 

wzbroniony, każde dociekanie naukowe 

musi się opierać na doktrynie marksow 

skiej. Ztego wszystkiego widać więc, 
że poszukiwanie stałych, statycznych 
elementów w dzisiejszej Rosji sowiec- 

kiei jest temsamem, czem byłoby mie- 

rzenie żelaznym metrem wysokości 

drewnianej chałupy, objętej  płomie- 

nierr pożaru od pierwszej do EA 

belki. 

Wracam do swoich 
pytań 

Widząc więc całą naiwność, więk 

szości swych pytań, powracam jednak 

do nich, a to dlatego, że będąc naiw- 
nemi wewnątrz Rosji, dobrze oddają 

te zainteresowania, które my, polska 
pubbczność, czujemy wobec Rosji. 

Powracam do nich, aby na nich roz- 

począć wyplątywanie z gromady cha- 

otycznych wrażeń, sprawdzeń i iak- 
tów, które ze sobą z Rosji przywio- 

złem. Powracam do nich, aby z możli- 

wie krótkich i absolutnie nie-wyczer- 

pujących odpowiedzi na nie, uczynić 
rodzaj: wstępu do studjum 0 _ Rosji 

sowieckiej, do którego pisania przy- 

stępuję, aby polski czytelnik 

poznać i zrozumieć, że pytanie, które 

zadane w Polsce. brzmi jasno, przy- 

tominie i normalnie, staje się na tere- 

nie rosyjskim pytaniem do niemożli- 

wości skomplikowanem, zagmatwa- 

nem, i aby dać na nie odpowiedź, 

wzeba przejść przez dziwne jakieś 
skurcze psychicznego półobłędu. 

Co będzie wrazie 
wojny 

Przedewszystkiem: 

U nas człowiek normalny nie wie- 

rzy w wojnę Polski z Rosją. Nie dla- 

tego, że jest pacyfistą, tylko dlatego, 
že sie wierzy. Początkowo starałem 

się Rosjanom. z którymi rozmawiałem 

wytłomaczyć i przedstawić, jak myśl 

o agresji stoi naprawdę od nas dale- 

ko. Powoływałem się między innemi 
na tak kapitalny i logiczny argument, 

i że już sam charakter naszej polityki 

wobec Niemiec, wyklucza jakąkolwiek 

agresji 

mogł . 

możliwość " przygotowywania przez 

nas woiny przeciw Rosji. Potem, ma- 

chnąłem na to ręką. 

W Rosji każdy normainy człowiek 

wierzy w wojne. Co więcej każdy nor- 

smalny człowiek nie może sobie zdać 

sprawy, dlaczego my, czy Europa, czy 

ktokolwiek, dotychczas na Rosję nie 

napadł. Ta kwestja wydaje się im tak 

dziwna, że tłomaczą to sobie tylko ja- 

kąś perwersyjną chytrością z naszej 

strony. 

Rosjanin rozuriuje w ten sposób: 

roku na rok jesteśmy niebezpieczniej 

szym nieprzyjacielem. Kilka lat temu, 

možia bylo nas wziąć właściwie go- 

temi rękaini. Czemu więc na nas nie na- 

padają, kiedy czas tak wybitnie pra- 

cujs na nas. 

Rzecz inna, że „niebezpieczeństwo 

mocarstw kapitalistycznych'* 

jest bolszewikom potrzebne, stanowi 

ono ogniwo w łańcuchu takich rzeczy, 

jak „wreditielstwo“, „piatiletka“, „kol- 

choz“ — wszystko- to są podobne ob- 
jawy dążące do tego, aby tłum rosyj- 

ski trzymać stale w stanie nerwowo- 

rewolucyjnego napięcia i aby zmieniać 

nową Rosję w ien sposób, aby jej 
„rodzona matka nie poznaig“, aby 

powrót do dawnego porządku stał 

się wprost technicznie niemożliwy. Je- 

żeli jednak można mówić o przesadzie 

w tłómaczeniu i propagowaniu nie- 

bezpieczeństwa wojny, to jednocześ- 

nie z tem istnieje rzeczywista, a nie 
udana obawa przed wojną, coś w ro- 

dzaju uczucia przedsiębiorczego czło- 

wieka, który kończąc wyciąganie pie- 

niędzy z ogniotrwałej kasy, boi się, że 

go przed czasem nadybie policja. 

Muszę tu powiedzieć, że zupełnie 

się zgadzam, że Rosja z każdym ro- 

kier staje się groźniejszym nieprzyja- 

cielem. Nie diatego, że armja rosyjska 

robi ogromne postępy, głównie w te- 

chnicznem przygotowaniu. Nie dlate- 

go, że weszliśmy w „trzeci decydują- 
cy rok piatiletki*, co do której wyro- 

biłem sobie b. sceptyczne pojęcie. 

Natomiast jeśli mówiłem, że istotną 

i główną cechą dzisiejszej Rosji jest 

stan rewolucyjnego naprężenia, w któ 

rym stale jest utrzymywana, to należy 

dodać, że drugim takim istotnym czyn 

nisiem, kształtującym stosunki w Bol- 

szewji, jest różnica wieku, Poprostu 

różnica wieku fizycznego. Niesłychana 

różnica pomiędzy temi co znali „stare 

życie", a temi, których dzieciństwo wy 

paało w okresie wojny, pierwsze lata 

młcdości w latach walenia caratu na 

ziemię, młodość dalsza w wirach i od- 

męrach „łozungów*, w chaosie rewołu 

cyjnych podniet. 

Ci pierwsi z reguły niena- 
widzą Sowietów, czekają wybawienia 

od kogokolwiekbądź, sami niezdol- 

ni do żadnej akcji, głucho warczą i 

złość bezsilną wylewają w tysiącach 

obelg rzucanych na ustrój panujący. 

Ci drudzy, młodzi, kochają namięt- 
nie władzę sowiecką. Jest to dla nas 
niepojęte. Warunki życia w Rosji są 
koszmarne. Teraz po skasowaniu Ne- 

pu, przemysłu i handlw prywatnego 
doszczętnie, rzemiosła prywatnego w 

90% ,-—Rosja, wielka, żyzna, urodzaj- 

na Rosja głoduje, jak ostatni pies. Na 
ulicy Moskwy stoi człowiek i sprzeda- 

je kromkę (nie: bochenek, lecz krom- 

kę) chleba, sprzedaje pół kury, sprze- 

daj< odrobinę wędliny. Jest to razchwy 

tywane przez kupujących. W Niżnim 

Nowgorodzie, mieście, patrzącym na 

wspaniale - urodzajne niziny przywoł- 

żańskie kupiłem funt czarnego chleba 

za tizy ruble (około 1ż dolara według 

oficjalnego kursu). Trzeba pamiętać, 

że nauczycielka w szkole 1 stopnia za- 

rabia 80 rb. miesięcznie! Nic nie jest 
w stanie opisać nędzy ubraniowej w 

Rosji, tych kobiet chodzących po Mo- 

skwie, Petersburgu, Kijowie w niepra- | 

wdopodobnie kosmatych pończoszys- | 

kach, lub w męskich szkarpetkach z go | 
łemi łydkami. A te życie w ciągłych, | 
czasami do kilometra dochodzących | 

„oczerediach* (ogonkach) literalnie 

po wszystko. W Petersburgu widzia- | 

łem nawet „oczeredi** do gazet. A miłe 2 

stosunkį mieszkaniowe, w których kaž 

dy ma prawo do 6 m. kw. „žilploszcza- | 

di', a jak małżeństwa się rozwodzą, to | 

często zostają w tym samym pokoju, 

gdyż nie ma innego sposobu. Nie mó- 

wi się tam zresztą „w naszym mie- 

szkaniu”, tylko „w naszym pokoju”. 

Brak absolutnie wszystkiego, zaczyna | 

jąc od pieluszek dla dzieci, poprzez | 
mleko i chleb, książki i medykamenta, 

aż do trumny. Magazyny komunalne w 

Moskwie wydają trumny tylko „na pro | 
kat (na przejżdżkę) — nieboszczyka | 

wiezie się na cmentarz: (oczywiście 
bez popa, bo to jest wzbronione) wy- | 

iadowuje się do grobu, trumnę zaa 

się Ę powrotem. 

! proszę mi wierzyć, że na tle ca: | 
a tego koszmaru žycia codziennego, | 

żyje ta młodzież entuzjastycznie przy- 

wiązana do ustroju sowieckiego, z 
dnia na dzień oczekująca cudów od. 

piatiletki. Każda wojna, każdy. ruch | 
kontrrewolucyjny wewnątrz w' Resji | 
(w który na razie nie wierzę) spotka | 

w tej młodzieży wroga zajadłego, któ- 

rv Sowietów bronić będzie pazurami 

i zębami. sa 
Bolszewićy zdają sobie sprawę z | 

tej solidarności, która zachodzi pomię= + 

dzy ich ustrojem, a młodzieżą. W Mo- 

skwie widzi się tylko młodzież, 

dzież, młodzież. W teatrze widzi się 

tylko młode twarze. Na czele najwięk- 
szych przedsiębiorstw, na najodpowie- 
dzialniejszych stanowiskach spotyka- | 
my młodzieńców, lub młode dzie ę- 

ta. Można spotkać wojskowego o ran | 

dze odpowiadającej naszemu genera- 

łowi broni, który nie wygląda na wię- 2 
ceį м1% па lat 25. 

Oczywišcie, každy inteligentny czy- | 
telnik zrozumie, że jeśli mówię o róż- | 
nicy wieku, jako o rysie istotnym i de- | 

cydującym, to nie znaczy jeszcze, 

abym nie widział dzieci w cerkwiach 
(za co zresztą wydala się ze szkoły) 
albo nie spotykał starców będących 
entuzjastami nowego ustroju. Są to je 
dnak po obu stronach wyjątki, nie 0- 
słabiające reguły, że młodzi są za So-| 

wietami, starsi przeciw i że czas prze- | 
noszący siłę liczby z obozu starszych 

do obozu młodych jest największym! 

sojusznikiem wojennego potencjału S 
wietów ы 

Natomiast człowiek starszy, (ód 
trzydziestu począwszy) chłop, „ 
wieckij służaszczyj * nawet robotnik З 
reguły klnie Sowiety, życzy im 

naiprędszego zgonu. To co się powi 

no nazywać zdradą stanu spotyka si ję 
w Bolszewji na każdym kroku. Każdy 
dorożkarz, gdy się dowie, że jesteś F Ро- 
lakiem z reguły pyta się: * 

„Kiedyż przyjdziecie nas 
wič“?. 2 

Normalnie tak samo odzywa 
chłop, którego się poczęstuj 
pierosem. Cały teror bolszewicki, 

nie działające GPU nie potrafi | 
sowieckiego obronić od 'tego, że się 

tego rodzaju pytania słyszy ciągle. \ 
szłem do jednej cerkiewki, prze 

nei na stołówkę. Było to na wsi. 
dzoziemca w Rosji poznaje się 

bo tylko cudzoziemcy noszą 

i krochmalone kołnierzyki. Sie 

tam przynajmniej 50 chłopów 
wiast. Jeden natychmiast wygłosił 
mnie mówkę, przekładając abym 

mówił „swoich”, aby przyszli z 
skiem i dali im nareszcie żyć po 

ku. 8 
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Należy więc przypuszczać, że 
pierwszych - klęskach _ wojennych 

(dokończenie na str. 2-giej) = 

 



(Początek na stronie 1-szej) 
rząd sowiecki, sam się wewnętrznie za 

łamie, nie będzie miał odwagi ' pano- 

wać nad społeczeństwem, które go tak 

nienawidzi. Natomiast po pierwszych 
zwycięstwach nie wiem do czego mo- 

że być zdolny rozszalały entuzjazm 

bolszewickiej młodzieży. Powtarzam: 

co do widoków wojennych czas jest 

największem sprzymierzeńcem Sowie- 

tów. * 

(D>€:N.) 

P.S. Na zakończenie tego artykułu kilka 
słów w charakterze osobistym.  Wałęsałem 

się przez” dłuższy czas po Rosji w sposób, 

na który może nie każdy cudzoziemiec zde- 

cyduje się. Byłem w stolicach i na prowincji, 

byłem na wsi, widziałem kołchozy, widzia- 

ł«m wieś wielko - rosyjską i białoruską, u- 

kraińską, tatarską. Rozmawiałem z tłumami 

osób wszelkiego rodzaju. Byłem w szkołach 

uniwersytetach, instytucjach, fabrykach, do- 

mach wypoczynku robotników. By- 

łem w zakładzie przeznaczonym dla agito- 

wania marynarzy, przyjeżdżających do Pe- 

tersburga na statkach pod obcemi bandera- 

mni. Niektóre rzeczy, jak kino, teatr, zakłady 

raukowe nader uprzejmie pokazywał mi 

Woks  (wsiesojuznoje obszczestwo kultur- 

noj swiazi 7 zagranicej) lecz więcej oglą- 

dater> sam, jak mi się zdaje nie będąc 

przez nikogo dozorowanym. Poza bowiem 

jednym jedynym wypadkiem nie  stwier- 

dziłem, aby ktoś za mną chodził, czy mnie 

śledził. : 
Za te swoje wałęsanie się zostałem 50- 

wicie wynagrodzony. Zdarzyło mi się po- 

prostu jako dziennikarzowi wygrać wielki 

105 га loterji. Oto w pewnym wagonie pe- 
wnej drogi żelaznej spotkałem członka mor- 
derczej bandy, która zabiła Mikołaja II, Czło 

wiek ten opowiedział mi z niesłychaną dok- 

ładncścią przebieg morderstwa ostatniego 

Cesarza Rosji. 
W jego wersji część szczegółów i prze- 

wa?na część nazwisk pokrywa się zupełnie 
ze znaną książką Sokołowa p.t. „Śledztwo w 

sprawie morderstwa rodziny Cesarskiej Ro- 
syjskiej', część jednak szczegółów odbiega 
od tego przedstawienia, dotychczas ucho- 

dzącego za miarodajne. 
Bądź co bądź jestem pierwszym dzien- 

nikarzem, który ogłosi przebieg morderstwa 

Cesarza Mikołaja Il i jego rodziny na pod- 
stawie źródła tak bezpośredniego. 

Gdyby taki materjał otrymał dziennikarz 

amesykański, wytelegrafowałby wszystkie 
kable. które łączą Europę ze Stanami Zjedno 

czonemi Rozumiem całą niesprawiedliwość 

losu który chciał taką pierwszorzędną sen- 

sację złożyć zaledwie w moje ręce, Ale war- 

iość historjograficzna mego materjału  do- 

równuje przynajmniej jej wartości sensacyj- 

nej. ! dlatego będzie ona ogłoszona nie w 

łakimś „New York Heraldzie* lecz w na- 

szem skromnem „Słowie”. Cat. 
  

PRZED ZWOŁANIEM NADZWY- 
CZAJNEJ SESJI SEJMU 

WARSZAWA, 15.V.. (tel. wł. Słowa). 
W dniu dzisiejszym Prezydent Mo- 
ścicki odbył dłuższą konferencję z 
Marszałkiem Piłsudskim. 

"Wobec pogłosek o rzekomem za- 
niechaniu zamiaru zwołania nadzwy- 
<czajnej sesji Sejmu, koła zbliżone do 
rządu wyjaśniają, że pogłoski te nie 
odpowiadzją rzeczywistości. Decyzja 
w sprawie terminu zwołania sesji do- 
tychczas jeszcze nie zapadła i po- 
wzięta ma być na najbliższem posie- 
dzeniu Rady Ministrów. W łonie rzą- 
du nie brak opinji, iż Sejm powinien 
zebrać się dopiero w październiku z 
drugiej jednak strony kilku członków 
gabinetu uważa za wskazane rychłe 
zwołanie sesji w celu załatwienia ma- 
łej ustawy samorządowej, pragmatyki 
urzędniczej i kilku projektów ustaw 
opracowanych przez ministerstwo Re- 
form Rolnych. 

„Ratujcie nam 
Bazylikę” 

APEL JE KS. BISKUPA MICHALKIE- 
WICZA 

„Ratujcie nam Bazylikę". Z apelem 
w tych słowach, w pierwszej linji w 
:mieniu Kapituły wystąpił na wczoraj 
szem posiedzenia Wykonawczego Ko 
mitetu pomocy ofiarom powodzi JE ks. 
Biskup Michalkiewicz. Apel ten odbije 
się echem niewątpliwie w całej Rze- 
<zyposp'olitej, jako że idzie tu o świą 
tyni$, która po Ostrej Bramie jest dru- 
gim tak umiłowanym, historycznym ko 
šciolem na naszej ziemi. 
W czasie powodzi poziom wody się- 

gat już do samego sklepienia podziemi 
* opadła dopiero wówczas, kiedy się 

_ skończył wylew Wilji. Zdawałoby się, 
że niebezpieczeństwo niinęło tymcza- 
sem okazuje się, że woda przedostała 
się do innych środkowych sklepień, do 
któych wogóle nie istnieje wejście i 
w dalszym ciągu wyrządza szkody. 

Od trzech dni czynne są pompy, je 
dnakže bez żadnego efektu, wody nie 

_ ubywa i dokonuje ona w dalszym cią 
gu dzieła zniszczenia. Ks. biskup przy 
pomniał, że w podziemiach są w fun 
damentach pękniecia i szczeliny, datu- 
jąc: się jeszcze z czasów poprzedniej 

kiej powodzi roku 1887. W kilku 
scach posadzka zaczyna się osu- 

wać. co przypomina wypa- 
dek z dawnych czasów, kiedy to - w 
kaplicy Serca Jezusowego zapadła się 
posadzka i 14 wikarjuszów zostało za 
grzebanych. Posadzka w kaplicy Św. 
Kazimierza osunęła się. Wskazanem 
byłoby całkowite zburzenie posadzki 
w tej kaplicy i zbudowanie tam zupeł- 
nie nowego sklepienia. Słowem kate- 
dra wymaga kapitalnego remontu i 

świątynię trzeba ratować. W czasie ka 

  

  

GENEWA. (Pat) Piątkowe pierwsze 
publiczne posiedzenie europejskiej ko- 
misji studjów otworzył Briand d.uż- 
szem przemówieniem, w którem wska 
zał na prace rozpoczęte w styczniu br. 
które mają na celu przedewszystkiem 
zwalczanie dotkliwego kryzysu gospo 
darczego, panującego w Europie Środ 
kowej i Wschodniej. 

Poszczególne 1 komisje zbadały 
bardzo dokładnie sprawę zapewnie- 
nia możliwoścj zbytu nadwyżek zbożo 
wych w tych krajach oraz kwestję u- 
tworzenia międzynarodowego kredyto 
wego instytutu agrarno - hipotecznego 
W tej dziedzinie osiągnięto znamien- 
ne,acz prowizoryczne rezultaty. 

Znajdująca się na porządku dzien- 
nym obecnej sesji komisji studjów 
sprawa przyszłei europejskiej polityki 
celnej da możność szczegółowej dy- 
dyskusji. Przemówienie Brianda przy- 
jęto żywemi oklaskami. ° 

Angielski minister spraw zagranicz 
nych Henderson wyraził w niezwykle 
serdecznych słowach radość z powodu 
przybycia Brianda do Genewy i wyra 
ził radzieję, że Briand w dalszym cią- 
gu zasiłać będzie Ligę Narodów swo- 
jemi ideami pokojowemi. 

Briand, podziękowawszy za prze- 
mówienie, podkreślił, že Liga Naro- 
dów i komitet europejski będą się roz 
wijaty niezależnie od poszczególnych 
osób. Nawiązując do małych niepowo 
dzen życia politycznego. Briand mówił 
o „lasce pielgrzymiej, którą wnet uj-- 
mie w ręce, zrywając z polityką”. Sło 
wa Brianda uczyniły głębokie wraże- 
nie. 

Delegat Szwajcarji Motta wygłosił 
nasiępnie sprawozdanie o reorganiza- 
EEST  ZREAÓ DOE OROORŹRÓOSZZROA 

APETYTY NIEMIECKIE 

BERLIN (Pat) — Były kanclerz 
Marx, przemawiając na zgromadzeniu 
partji centrowej w Magdeburgu, oś- 
wiadczył, między innemi co następuje: 
Wydarzenia, oczekiwane w ciągu naj 
bliższych tygodni posiadać będą dla 
Niemiec niezwykle doniosłe znaczenie. 
Przyszłość Rzeszy niemieckiej w zna- 
cznej mierze zależy od przebiegu о- 
brad genewskich. Jestem optymistą i 
żywię nadzieję, że najpóźniej z koń- 
cem bieżącego roku zwołana zostanie 
konferencja międzynarodowa, która 
zajriie się sprawą rewizji traktatu 
wersalskiego. 

DYMISJA BRIANDA FAKTEM NIE- 
UNIKNIONYM 

PARYŻ. (PAT). — W kołach mini 
sterstwa spraw zagranicznych twier- 
Czą dziś, że minister Briand powróci 
do Paryża w przyszły wtorek po zam- 
kuieciu posiedzenia komisji unji euro- 
pejskiej i że nie weźmie udziału w po- 
siedzeniach Rady Ligi Narodów, na 
ktorych zastąpi go minister Francois 
Poncet, podsekretarz stanu w prezy- 
djum rady ministrów, zajmujący się 
spscjalnie sprawami gospodarstwa kra 
jowego. Wobec tego dymisja Brianda 
wydaje się być taktem nieuniknionym. 
Funkcje Brianda pełnić będzie do ! 
czerwca premjer Laval, poczem, przy 
tworzeniu nowego gabinetu, tekę mini 
sterstwa spraw zagranicznych obejmie 
kto inny. 
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OTWARCIE SEZONU GENEWSKIEGÓ0 ECHA KRAJOWE 
Posiedzenie europejskiej komisji studjów 

cji europejskiej komisji studjów, którą 
to komisję uważać należy za komisję 
Ligi Narodów, a która wypracowuje 
projekty nie podejmuje jednak żad- 
nych decyzyj. Wszystkie państwa, bę- 
dące członkami Ligi Narodów, mają 
mieć swych przedstawicieli w komisji 
studjów, zaś w obradach nad sprawa- 
mi gospodarczemi mają brać udział 

także ! państwa, nie będące członkami 
Ligi Narodów. 

Komisja postanowiła następnie do- 
puścić wolne miasto Gdańsk do udzia 
ia w obradach gospodarczych i za- 
twierdziła sprawozdanie, przeznaczo- 
ne dla tegorocznego plenarnego Zgro-- 
madzenia Ligi Narodów. Najbliższe po 
siedzenie komisji odbędzie się w sobo 
ię przed południem. 

NARADY W SPRAWIE ANSCHLUSSU 
GENEWA. (PAT). — Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: Mi- 

nistrowić spraw zagranicznych 4 wielkich mocarstw europejskich — Anglji, 
Francji, Italji i Niemiec zebrali się w piątek o godzinie 16 w celu ważnej na- 
rady. jednym z głównych przedmiotów te; narady był projekt niemiecko › 
uustrjackiej unji celnej. 

Zasadniczym celem wzmiankowanej narady było podjęcie próby złago 
dzenia do pewnego stopnia przeciwieństw w ujęciu zagadnienia unii, które 
jak wiadomo w obecnej chwili wydają sie jeszcze nie do przezwyciężenia. 

Benesz nie Kandyduje na stanowisko prze- 
wodniczącego konferencji rozbrojeniowej 

GENEWA. (PAT). — W dniu 15 bm. ramo zebrali się przedstawicie- 
le państw Małej Ententy na naradę, podczas której omówiono stanowisko 
tych państw wobec projektowtnego układu celnege niemiecko - austrjackiego 
craz sprawę wysuwanej z różnych Stron kandydatury ministra Benesza ra 
stanowisko przewodniczącego przyszłej międzynarodowej konierencji roz- 
broieniowej. 

Minister Benesz Oświadczył, żena stanowisko to nie kandyduje i nie 
inūgiby się zgodzić na przyjęcie tej funkcji. Wobec takiego obrotu rzeczy,” 
wydaje się, że jedynym kandydatem będzie angielski minister spraw zagrani- 
cznych Henderson. 

GENEWA. (PAT). — W dn 15 bm. po południu zebrali się ministro- 
wie spraw zagranicznych Briand, Curtius, Grandi i Henderson, którzy od- 
byli dłuższą naradę. Jak słychać, przedmiotem tej narady była sprawa progra 
niu prac konierencji europejskiej i stanowisko wobec raportu wsprawie 
przyszłej konferencji rozbroieniowei. Pod wieczór odbyć się ma konferencja 
ministrą Brianda z ministrem Beneszem. Narada ta pozostaje w związku z 
rannem posiedze niem ministrów państw Małej Ententy. 

  

Francuski projekt gospodarczy 
WARSZAWA. 15. 5. (tel. wł „Słowa*) Z Genewy donoszą: Jak sły- 

chać francuski projekt gospodarczy dzieii się na trzy części. W części pier- 
wszej rząd francuski proponuje stworzenie celnego systemu preferencyjnego 
dla płodów rolnych Europy Środkowej i Wschodniej. wprawdzie projekt 
francuski mówi tylko o pszenicy pomijając inne płody rolne ale nie ulega 
wątpliwości, że delegacja irancuska nie będzie przeciwna rozszerzeniu go 
także na resztę płodów rolaych, co dla Polski ma duże znaczenie. Projekt 
irancuski przewiduje ponadto zorganizowanie paneuropejskiego centralnego 
biura sprzedaży płodów rolnych, którego zadaniem byleby repertycja konty- 
gentów zboża pomiędzy poszczególne kraje Europy Środkowej i Wschodniej 

W drugiej części swego projektu Francja proponuje podobno wzmoc- 
mienie ekonomiczne już istniejących karteii przemysłowych oraz stabilizację 
stawek celnych na niektóre wyroby przemysłowe. Osobny rodział II części 
projektu poświęcony jest Austrji, której sytuację gospodarczą charakteryzuje 
jako specjalnie ciężką. 

W części trzecie Francja zgłasza podabno gotowość tinai wego spół- 
działania dla realizacji projektu o iłe Liga Narodów ustanowi w swem łonie 
specjalną komórkę kontrolującą, któraby miógła kontrołować praktyczną stro- 
nę takiej francuskiej kooperacji finarsowej. 9 

Rokowania w Sprawie granicz- 
nego ruchu rzecznego z Kownem 

WARSZAWA, 15. V. (tel. wł. Słowa). W sprawie granicznego 

rzecznego rząd litewski zwrócił się z 

rencji w tej sprawie w czasie obecnej sesji w Genewie. 

pozycję litewską przyjął i rokowania 

ruchu 

propozycją odbycia pierwszej konfe- 

Rząd polski pro- 

rozpoczną się w sobotę 16 b. m. 

16 b. m. przyjeżdża do Genewy drugi delegat litewski poseł litewski 

w Paryżu p. Kilimas. W dniu dzisiejszym szef gabinetu ministra 

lakowski odbył w kuluarach Ligi Narodów dłuższą 

Zauniusem. 

BARAS. 

p. Szum- 

rozmowę * z ministrem 

  

W rocańtę omykiii „Reram Novėran" 
Pielgrzymka polska na audjencji u Ojca Św. 
RZYM. (PAT). — Obchód 40-le- 

cia encykliki rerum novarum miał prze 
bieg imponujący Rano arcybiskup Piz 
zardo odprawił w bazylice Laterańskiej 
iiszę pontyfikalną. Delegacje z całego 
świata złożyły wieńce na grobie 
Papieża Leona XII! oraz na płycie pa- 
miątkowej Robotnika Katolickiego. 

W uroczystej akademii, jaka odby- 
ła się po południu, wzięli udział 7 kar 
dyrałów i wyższe duchowieństwo. Na 
akacemji delegac; 17 narodów w języ 
kaci: swoich krajów wygłosili przemó 
wieria, podkżreślając znaczenie ency- 
kiiki Leona XIII. Przemawiał również 
delegat Międzynarodowego Biura Pra- 
cy w Genewie. 

Wieczorem pielgrzymi polscy przy- 
ПМИ 3 KTOESGRKASZTEC RI 

pitainego remontu zapewne poczynio- 
ne będą cenne odkrycia, gdyż np. na 
środku kaplicy św. Kazimierza, рос- 
czas zrywania obecnej posadzki natra- 
lioqo na kapitalny mur, niewiadomego 
pochodzenia. 

Apel ks. Biskupa Michalkiewicza 
sprawił wśród członków Komitetu wiel 
kie wrażenie, zarówno przewodniczą- 
cy komitetu gen. Żeligowski, jak woj. 
Kirtiklis i inni członkowie oświadczyli, 
że Katedra może liczyć na usilną po- 
moc komitetu. Uznano jednomyślnie 
korieczność fundamentalnego odrestau 
rowania podziemi katedry. Obecny na 

„posiedzeniu marszałek Senatu Rącz- 
kiewicz przyłączył się również do 0- 
pinji komitetu. 

Komitet niesienia pomocy ofiarom 
powodzi udzieli gorącego poparcia ini 
cjatywie p. woj. Kirtiklisa, ażeby dla 
pomocy Katedrze wyłonić specjalny 
komitet restauracji Bazyliki. Straty, 
wvrządzone Katedrze przez tegoroczną 
powódź, obliczone zostały w przybli- 
żeniu na 40 tys. zł. 

jęci byli na prywatnej audjencjj przez 
Ojce św, W małej sali tronowej usta- 
wili się pielgrzymi polscy ze sztandara 
mi crganizacyj robotniczych. Na czele 
pielgrzymki stali ks. prymas Hłond, ks. 
arcybiskup , Nowowiejski, — biskupi 
Ada'nski, Nowak, Przeździecki i feło- 
wiewi oraz konsul Rzeczypospolitej Pol 
skie; w Rzymie. : 

Poprzedzany przez świtę i powita- 
ny okrzykami: „Niech žyje“ przeszedł 
Ojciec Święty wzdłuż szeregów piel- 
grzymów, przyczem ks kardynał Hlond 
przedstawił poszczególnych  uczestni- 
ków delegacji. Przedstawiciele robot- 
ników warszawskich wręczyli Ojcu 
Świętemu kilim stylowany z godłami 
Rzeczypospolitej i papieskiemi oraz 
napisem: „Polonia semper fidelis" i 
nazwami stowarzyszeń ofiarodawców. 

  

)jciec Święty, wstąpiwszy na tron. 
podziękował za dar, zaznaczając, że 
więcej cieszy go tak liczna pielgrzym 
ką z Polski, z którą czuje się specjal- 
nie związany. Bóg chciał — mówił Pa 
pież -— abym z wami spędził najcięż- 
sze dla narodu waszego chwile. Bóg 
chciał, aby w Polsce przygotowywał 
się do pełnienia wysokiego urzędu oj - 
cowania światu całemu. 

Ciesze się, że was widzę, gdyż obec 
ność wasza świadczy, że przyjęliście 
naukę, wyłożoną w najpiękniejszej kar 
cie pracy -— eincyklice Rerum Nova- 
 WAREEC. ZABI SOASY WRO OCEAN 

  

rum. Przynieśliście tutaj troski i zmar 
twienia, sa one mojemi troskami. 

Długa granica waszego kraju jesi 
stale otwarta i narażona na działanie i 
gwałtewne ataki idei bolszewickich, 
wiogich religiji i całemu chrześcijań- 
stwa. (Godnie stawiacie czoło tym ata- 
kom. Misję apostolską spełniacie do 
końca, gdy powracając do świetnej 
przeszłości, utrwalicie tę prawdę. że 
Pola k — to katolik, działający w imię 
praw boskich, zapewniających mu do- 
bra materjalne i duchowe. W tej myśli 
udzielam wam, rodzinom i ludziom pra 
cy, których reprezentujecie, oraz całei 
Polsce apostolskiego błogosławień- 
stwo. 

Przemówienie Papieża przełożone 
zostało przez ks. kardynała Hlonda na 
języłe polski. Ojciec Święty pożegnał 
zebianych pozdrowieniem polskiem: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry 
$5° 1 udał sie do prywatnych aparta 
men „Niech 
żyje”! 

UROCZYSTE NABOŻEÓSTWO W 
BAZYLICE ŚW. PIOTRA 

RZYM. (PAT). —- Ojciec Święty odpra- 

wił mszę św, w MbBazylice św. Piotra dla 
pie'grzymów, przybyłych na obchód 40-lecia 
encvklki Rerum Novarum Na mszy obec 
ni byli członkowe korpusu dyplomatyczne- 

go, akredytowanego przy Watykanie, kardy 

nałowie Pacelli, ks. prymas Hlond i inn. 

  

Zgon prof. Leona Petrażyckiego 
WARSZAWA, 15. V. (tel. wł. Słowa), W dniu 15 b. m. rano,se, zarwa!. 

zmarł naglena atak apoplektyczny profesor filozofji, historji pra” 
wa i socjologji Leon Petražycki, 
były 

członek Akademji Krakowskiej, 
profesor filozofji i historji prawa uniwersytetu petersbur- 

skiego, autor licznych prac naukowych Zmarły urodził się w roku 
1867 w Klinowiczach. Studjował w Kijowie i Berlinie. - 

  

ZAMOSZE 
— 0 stosunkach w Zamoszu. Obszerna 

wzmianka naszego korespondenta © sto- 
sunkach w Zamoszu („Stowo“ Nr. 92) wy 
wołała dwa głosy sprzeciwu, które w stre 
szczeniu podajemy niżej. Nie umieszczamy 

  

repiik w całości ze względu na to, iż są 
one za obszerne i zbyt wiele udzielają 
miejsca niestosownym wycieczkom pod ad 
resem 

dencji. 
Na zakończenie podajemy pewne wyjaś- 

nienia naszego korespondenta. 
Zacznę od cyfr. 

domniemanego autora korespon- 

Spółdzielnia Spożywców . 

Rok Wpłacono Sprzedano Obrót 
udz. zł. tow. kg. rocz. zł. 

1925 485 15000 14000 
1926 81 30000 22000 
1927 257 60000 44000 
1925 520 150000 140000 
1929 1527 330000 245000 
1930 260 180000 169000 

Razem: 3130 765000 634000 

Jeżeli przyznamy, że każdy kg. towaru 
w spółdzielni sprzedano conajmniej o 5 gro 
szy taniej, niż w handlu prywatnym (a te 
mu prywatni handlarze nigdy nie zaprze- 
cza), otrzymamy oszczędność w sumie zł. 
38250; dalej — za transportowanie tej ilo- 
ści towarów furmankami wypłacono aż 
15000 zł. co stanowi czysty zysk setek 
czionków spółdzielni. Zatem razem „rodzi- 
ua' zaoszczędziła członkom 53250 zł. Za- 
pytuję teraz p. autora, gdzie ta strata, o 
której mowi? Wygrana, siedemnaście razy 
wygrana! Niech zwrócą spółdzielni w po 
stac! udziałów tylko dziesiątą część tej wy- 
granej! 

Spółdzielnia Mleczarska 

   

Dostarcz. Wypł. Od ilu krów Ile krów 
mleka dost. mleko _ wypł. cz. 

345100 1. 57000 zł. 345 240 

A йе dali członkowie , ażeby  otrzy- 
mać 57000 zł.? Dałi tylko 2378 zł., czyli 
tyle, iie wynosi strata operacyjna w, r. 1930 
owtórnie widzimy wielką korzyść, a nie 

stratę. 
I tak mamy czysty zysk 110000 zł. w 

formie namacalnych srebrnych złótówek, a 
do ' tego nauka życia społecznego 500 
członków różnych organizacyj darmo z 
nieba nie spadła. 

Tego autor „El - $1° ! jego sympatycy 
nie widzą — bo rachować groszy nie po 
trzebują, a szerokie rzesze członków dos- 
konale rozumieją i coraz mocniej trzymają 
się spółdzielni. 

Postarajmy się zsumować. Eksperyment 
spółdzielczy w Zamoszu na!eży uznać za 
świetnie udany, czego dowodem jest arty- 
kui pana, panie E! - Śl, pamflety, rozle- 
piane na słupach telefonicznych po no- 
cach w Zamoszu, skwitowania, nieufności, 
„krytyka', wybory etc. 

A jeśli jest czasem źle, czyja w tem wi 
na? 

Wina nas wszystkich. 
1-0. Kryzys tylko temu dopieka, kto 

wszystkiego od Para Boga czeka. a sam 
sobie własną niezaradną ręką na szyi pętlę 
zaciska. 

2-0. Niewłaściwe kierownictwo? Ależ 
od prastarych czasów wiadomo, że każdy 
naród dostojny jest swej władzy i naod- 
wr 

  

3-0.  Uezciwość? Kierownictwa? Sly 
szał Pan o takich rzeczach: „Powiedz, co 
jadasz, a ja powiem, kto jesteś”, ja zaś 
Panu mówię: „Powiedz, kto cię wybrał, a 
ja powiem , kto jesteś". 

4-9. Brak krytycyzmu? W zupełności 
zgadzam się z Panem; brak, całkowity brak 
zdrowego, rozsądnego krytycyzmu z bra- 
ku elementarnych wiadomości o samych 
sobie i swym właznem życiu, a co dopie- 
ro mówić o krytycyzmie. 

5-0. Czy jest jeszcze deska ratunku? 
Jest i niejedna, a cały szereg: Kasa Stef- 
czyka, półdzielnia  mleczarska, Iniarska, 
pszczelarska, owocarska,  etc., „Rolnik““, 
spożywców, zbytu trzody, etc.. a na czele 
tego oświecona,  Świadoma swych celów 
gromada: wszyscy za jednego — jeden za 
wszystkich. 
i po: 

6-0. Najjaśniejszy generał bez jasnych 
żołnierzy zrobi  płajtę. 

Pracujmy | uczmy się więc i nie do wi 
dzów ospałych i gnuśnych, zaś do szeregów 
spółdzielczych, twórczych stawajmy wszy- 
scy! 

"Polska tego od nas żąda. 
Włodzimierz Srambicki. 

* * * 
Wzwiązku z ukazaniem sie' w czwart- 

kowym numerze „Siowa“ z 23 kwietnia r. 
b. artykułu poświęconego sprawom organi 
zacyj społecznych : spółdzielczych w Zamo- 
szu, zmuszony jestem tą samą drogą od 
powiedzieć autorowi tego artykułu. 

Wspomina szancwny autor, o Ś. p. Ko- 
le Młodzieży Wiejskiej w Zamoszu, które- 

  

go prezeseni rzekomc miałem być ja, a któ 
re tak ładnie się rozwijało pod kierowni- 
ctwem pana Knapińskiego. Otóż rozminął 
się Pan z prawdą, gdyż Koło wspomnia- 
ne do dziś dnia egzystuje, wraz ze swą 
skromną bibljoteczr ą, z której każdy chęt- 
ny ma prawo korzystać. 

lie przejawia takowe Koło szerszej dzia 
łalności z dwóch względów: 1) brak fa- 
chowego kierownictwa, 2) brak środków 
materjalnych. 

Do rozwoju Koła nietylko pan Knapiń- 
ski się przyczynił, gdyż pisze autor, że u- 
rządzane były przedstawienia i zabawy w 
Domu Ludowym, 2 zapomniał chyba 0 
tem, że takowy zostat wybudowany trochę 
późr: a wszełkie zabawy urządzane by- 
ły Vv. ywatnej sali w majątku moich ro- 
dziców, którzy takowej udzielali całkiem 
bezinteresownie. Co się tyczy mnie muszę 
zaznaczyć autorowi iż nie jestem wcałe 
prezesem Koła, a zarząd składa się z cał- 
kiem innych osób. Nareszcie dużo przyczy 
niła się do unieruchomienia Koła powstała 
organizacja Stowarzyszenia Młodzieży. Pol- 
skiej która wprowadziła pewien rozłam w 
Kole, ale i sama się nie utrzymała. Co do 
pisni. które przychodzą do Zamosza, to 0- 
bok Rycerza Niepokalanego, Przyjaciela 
Ludu i paru innych, otrzymujemy — jeszcze 
nader pożyteczny dla rolnika tygodnik ,Gos 
podarz Kresowy*., 2zaliż autor jest takim 
przeciwnikiem tego tygodnika? 

Wspomina autor o spółdzielczości w. 
Zamoszu. i tu również bardzo krytykuje i 
robi różne zarzuty, ba! nawet cyfrowo po- 
daje straty, jakie poniosła Mleczarnia i 
Spółdzielnia Spożywców. Chyba nie uczę- 
szczał Pan na zebrania, „walne, zwyczaj- 
ne i nadzwyczajne*, a przez to nie słyszał 
sprawozdań ani lustratorów, ani zarządów, 
i to - co napisał, wziął ze słów innych. 

Otóż młeczarnia nigdy nie ponosiła ta- 
kiej horendalnej straty 18000 zł., a tyiko 
grubo mniejsza, bo 2378 zł. 30 gr. 

Co się zas tyczy tej nowej Rady Nad- 
zorczej, która rzekomo, energicznie za- 
brała się do uzdrowienia spółdzielni, cóż 
ta nowa Rada zrobiła? i kto wyraził jej 
wotum nieufności? 

Otóż Rada takowa w połowie podała się 
do dymisji, a chcąc dymisję czemś upozo- 
rować, puściła całkiem bezpodstawną po- 
głoskę o „łysym i ślepym, reszcie Rady, 
któż wyraził nieuiność? 

W artykule swoim w sposób ironiczny, 
wita =utor starych - pionierów spółdzielni, 
„pana Antoniego i pana Włodzimierza” — 
lecz któż to wybra! ponownie tych sta- 
*vch? jasne, że wybrało ich walne zgroma 
dzenie, woląc widocznie tych panów. a nie 
życząc sobie tych „Światłych. 
v A. Koziełł - Poklewski. 

* * * 

Odpowiedzi na kilka moich skromnych 
słów o życiu kulturalnem i spółdzielczem w 
Zamoszu, czytałem uwagi Sz. Panów. 
Prawdą być może — że informacjom moim 
brak ścisłości cyfrowej —- natomiast nie- 
prawdą jest, że wiadomości podane sa 
wyssane z palca; wybrane one są z ust sio 
wych i rzetelnych gospodarzy, z opinią któ 
rych musicie się, Panowie, liczyć. 

Cytry podane przez Panów, dają jedną 
stronę prawdy. Cyfry przemilczane są jej 
stroną drugą. Nie dajecie Panowie wyjaś 
risń co do zadłużeń, za które rzekomo dom 
ludcwy 1 grunt macie odstąpić pod Zwią- 
zek Osadników Wojskowych, czy wogóle 
sprzedać. 

Przem!czenie kwestjj zadłużeń i cało- 
kształtu strat jest zasadniczą wadą pisma 
Panów. Dotykając się pulsu miejscowego 
ruchu spółdzielczego, nie lekceważąc so- 
bie głosów szerokich mas, a raczej będąc 
ich wyrazem, zmuszony byłem i jestem 
stać na stanowisku wręcz przeciwnem i 
nie  marnujac grzecznościowych słów, mó- 
wić prosto w twarz smutną prawdę.j 

Wobec faktów gołych, jakich się tkną- 
łem, optymistą w tej materji być nie mam 
prawa. Jakkolwiek z duszy, z serca prag- 
nąłbym, by praca Panów zadała kłan: mo- 
ira przypuszczeniom. 

Nie osobiste bowiem względy , jeno dob 
re pospólne mam przedewszystkiem. 

Słowa p. Poklewskiego — wymownie 
wyświetlają papierowość organizacyj  Kul- 
turainych. tagnacja. Przyznaje Pan, że 
brak fachowego kierownictwa... Otóż w 
uprzednim artykule zostało ono wskazane... 

Powtarzam jeszcze raz: nie o walkę ja- 
łowa, xie o kłotnię mi chodzi — o uzdro- 
wienie stosunków i zorganizowanie normal- 
nej, owocnej pracy. 

St. - Śl. (miejscowy) 

  

   

     

  

BARANOWICZE 
— Komisarz Kasy Chorych w Вагапо- 

wiczach. W związku z przeprowadzoną .u- 
statnio reorganizacją Kas Chorych komisa- 

rzem Kasy Chórych w Baranowiczach zo- 
stał mianowany p. Aleksander Rzepecki. 

Będzie on jedynym komisarzem Kasy 
Chorych w woj. nowogródzkiem. х 

W WIRZE STOLICY. 
RULETKA. 

Komornik opieczętował jedno z najwięk= 

szych kin — Splendid. Głównie z powodt. 

aparatury Western - Electric. Gdy tylko u- 

kazały się dźwiękewce, Splendid pierwszy 

zainstalował skrzeczącą maszynerję —- na= 

był ją za olbrzymią sumę (ponoć przeszło 

26000 dolarów) i dotychczas nie wywią- 

zał się z rat i lichwiarskich procentów. We- 

stern Electric niejedno kino doprowadzi- 

le do ruiny, kto miał cierpliwość i czekał, 

ten później kupił inną aparature za świerć 

cenv, a kto miał rozum i pozostał przy lu- 

dzkiej orkiestrze — ten ma dziś stale kom- 

plet i robi kokosy . i 

W związku z plajtą pięknego kina, łan- 

sowano plotkę, że będzie tam ruletka. Pv- 

zwolenie miało być, imprezę prowadziliby 

inwalidzi.,.. 

„Ale nie z tego. ——Ruletka jest marze- 
niem Warszawy od lat, mówi się o niej co 
pewien czas i stale guzik. 

Brudny, niechlujny Otwock, 

dowska, stał świetnie finansowo. przed 
łaty. Magistrat pobierał taksy kuracyjne 

(10000 letników pejsatych zawsze przyje- 

żdżeło), zebrał dużo pieniędzy. Zechciało 

mu się zakasować Monte Carlo. Jakiś woż 

ny ministerjalny — obiecał, że skoro sta- 

nie odpowiedni gniach, będzie pozwolenie 
na ruletkę, 

' Do dzieła. Magistrat wybudował wielką 

harherę za miljon zgórą złotych, zadłużył 

riwiera ży 

5 

Teraz pozwolenia niema, i gmaszysko 

stoi puste, niepotrzebne. Ogromne sale, sa- 

lony nie nadają się do niczego, — w Ot- 
wocku niema bruków, a chałaciarze jedzą 

swe śledzie na ulicy. 

Bankructwo z winy ruletki. Cóż to za 
djabelskie  narzędzie—jeszcze nie funkcjo- 

nuje, 3 już całe miasto zostało z. jego wi- 
ny zrujnowane. 

Ja żałuję specjalnie, że niema ruletki. 

Zestałbym wnet bogaty, Mój dobry przyja 
ciel pod sekretem zawierzył mi swój nie- 
zawodny system. Właśnie był niedawno w 
Zoppotach --- gra się tak: 

Najnižsza stawka 2 guldeny, stawia się 
na czafno -— przegrywa, znów na czarne, 
ale już 4 guldeny, jeśli nie wygrywa — to 

8, potem 16, potem 32, następnie 54, 128, 

256, 512 : t d. Wciąż się podwaja stawkę 
— ostatecznie wypadnie na czarne -—wte- 

dy iestem wygrany — 2 guldeny, Chowa 

się je do kieszeni i znów zaczyna od ро-_ 
czątku. Dzięki temu  ostrożnemu systemo- 

wi, nie można wygrać więcej, jak 2 gul- 

deny, ale zato zdobywa się je prędzej, 
czy później napewno. Przesiedzieć trzeba z 
8 godzin dziennie, by wygrać 400 — 500 

guldenów, t. j. koło 1000 zł. Dobre i to. 
— jedźmy do Zoppot! — zawołałem — 

co będziemy czekać, aż w Warszawie o- 
tworzą ruletkę. 

-— Ah, — westchnął przyjaciel  —kie- 
dy się zgrałem do nitki. Maksymalna staw 
ka jest 5000 guldenów i wyobraź sobie, że 

czrwone wypadło dwanaście razy pód 
rząd — no i przegrałem... 

Sacramento! Nawet tak: świetny system 
zawiódł, Karol. 

KM 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 
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- Karjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
NASZA SPÓŁDZIELCZOŚĆ A POSTULATY ROLNIKÓW 

Dyrektor Związku  Rewizyjnego 
Spełdzielni Rolniczych w Wilnie, p. 
Kckociński, w swym artykule, w n-rze 
13/14 „Tygodnika Rolniczego” -daje 
riejako sprawozdanie z działalności 
Kas Stefczyka i spółdzielni mleczar- 
skich za rok 1930, tłomacząc różne 
braki naszej spółdzielczości, bądź wa- 
dan.i społeczeństwa, bądź  młodzień- 
czym wiekiem spółdzielni, mimo to 
zwycięsko torującym sobie drogę na- 
przód. 

Zgadzając się z nim w dużej mie- 
rze, żałuję moeno, że podając tablice 
i cyfry z wynikami prac tychże spół- 
dzielni, nie podaje kosztów prowadze- 
nia tych spółdzielni — rozważenie cze 
go, dopiero wykazałoby jakie rezulta- 
ty dodatnie, lub ujemne dają te spół- 
dzielnie rolnikom, względnie dałyby 
początek dyskusji nad usprawnieniem 
spółdzielczości i wprowadzenie na dro 
ge przynoszącą prawdziwe korzyści 
rolnictwu. 

Postaram się zestawić 
sługujac się oficjalnemi: Rocznika 
Zjednoczenia Spółdzielni Rolniczych 
za rok 1929 (nie mając jeszcze Rocz- 
nika za rok 1930). Zacznę od Kas 
Stefczyka, które do dziś są u nas naj- 
liczniejszemi spółdzielniami, bo zrze- 
szającemi na terenie naszego woje- 
wództwa około 50.000 członków. 

Działalność naszych Kas Stefczyka 

cyfry, po- 

  

dia rolnictwa obecnie polega w głów- 
nej mierze na udzielaniu rolnikom kre- 
dyti: krótkoterminowego, czerpiąc na 
to fundusze, bądź w mniejszej mierze 
ze źródeł własnych t. j. sum powsta- 
łych z udziałów i funduszów zasobo- 
wych, bądź w znacznej mierze pośred- 
nicząc w rozprowadzaniu kredytów, 
otrzymanych z innych instytucyj i ban 
ków, — w bardzo już nieznacznej 
mierze, z miejscowych, zazwyczaj b. 
krótkoterminowych wkładów. 

Kredyt dla rolników jest konieczny, 
lecz żeby był korzystny, musi być ta- 
nim, bo przecież i Steiczyk, organizo- 
wał po to swe kasy, by wyrwać rolni- 
ka ze szpon lichwiarzy, — zobacz - 
myż, jak się wywiązują nasze kasy z 
tego zadania. 

Zestawmy sumę udzielonych poży- 
czek i wkładów, czyli wysokość obro- 
tów i porównajmy z sumą kosztów 
tylkc prowadzenia tych kas, porów- 
nywując z kosztami temi w innych 
wcjewództwach. 

Nie biorę pod uwagę w ustosun- 
kowaniu tych sum, operacyj inkaso-- 
wych, bo: 1) kasy Stefczyka nie po-- 
wirny tych operacyj prowadzić, co i 
p. dyr. Kokociński zaznacza. 2) ope- 
racje te prowadziła może połowa kas, 
3) zyski z tych operacyj są dla nas 
minimalne, a często i straty. 

  

  

  

Wojewódz, Udz. pożyczki Wkłady Suna (obrót) Koszt prow. % kosztu 
w st. do obr, 

Krakowskie 13.715.080 5 015.441 439.789 2,4 
St. Cieszyński  2.143.800 2.275.967 85.937 1,9 
Pomorskie 1.797,692 871.000 55,720 2,1 
Lwowskie 11.261.338 2.706.328 310.508 2,7 

Slask 3.736.990 ° — 2.637 927 154.073 2,5 
Łódzkie 3.527.543 1.509,631 4.637,174 150,791 37 
Warszawskie 5,995,630 1.770.984 7,776,614 286,950 3,6 
Wilno 7.247.267 971,287 8 218,554 346,934 4.2 

Widzimy więc- że województwo współmiernych z wielkością ich pra- 
wileńskie bije rekord w tem zestawie- 
niu i koszta tylko prowadzenia Kas 
obciążają rolnika zgórą 4 proc. 

jeszcze zaś drastyczniej będzie, 
jeżeli weźmiemy poszczególne, gorsze 
kasy w powiatach, np. Brasław wyka- 
zuje 5,5 proc. kosztów w stosunku do 

gfobiotu, Opsa 6;2 proc. Druja 6,5 proc. 
Przebrodzie 6,8 proc. Zamosze 6,8 
roc. 

Takie wysokie koszty prowadzenia 
kas, przekreślają możność dania rolni- 
sowi taniego kredytu, skoro same ko- 
szty rozprowadzenia go, przewyższa- 
ją w skali wojewódzkiej 4 proc., a w 
poszczególnych wypadkach 7 proc. 
(Czerniki 7,4 proc.). Przecież kredyt 
dany kasom przez instytucje centralne 
jako 9-cio proc. przez przejście przez 
łańcuszek pośredników — kas, kosztu 
je :olnika już kilkanaście procent, czy- 
li oprocentowanie tak wysokie, że 
przed wojną. jako lichwa było karane, 
oprocentowanie, z Kktórem właśnie Ś. 
p. Stefczyk walczył. 

W praktyce zdawało by się. że 
tak nie jest, boć w kasach Stefczyka, 
płacimy przeważnie „tylko“ jakieś 
13: proc. a kasy za pośrednictwo w 
rozprowadzaniu kredytu pobierają 13 
„tylko“ 3ž proc. (2 proc. prowizja 18 
proc. kosztów  administracyjnych), 
jedrak, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że korzystają tylko udziałowcy, udzia 
ły zaś prawie nie otrzymują dywiden- 
dy, a sumy pożyczek są niewielkie, 
(przecież na województwo około 145 
zł.), to faktycznie oprocentowanie 
pednosi się i to tem więcej, iż niższa 
kwota pożyczki. Przy takich rezulta- 
tach, takie kasy nie będą, jak mówi p. 
Kokociński  „chłopięcemi _ wiekiem, 
zwycięsko torującemi sobie drogę na- 
przód'* — lecz dziwacznemi tworami, 

=swysysającemi krew z rolnika. Uzdro- 
wienie takich kas jest koniecznością. 
bo jakkolwiek pobijają rekord w Rze- 
czypospolitej, w drożyźnie kosztów 
prowadzenia w stosunku do udzielo- 
nych pożyczek i wkładów, a więc w 
kierunku ujemnym — to również w 
kierunku dodatnim t. j. w gromadzeniu 
kapitału udziałowego są na pierwszem 
miejscu, mając w 1929 r. udziałów na 
sumę 1.595.609 zł. gdy tymczasem 
wej. warszawskie tylko 1.125.000 zł. 
łódzkie 591.000, krakowskie 1.461.000 
zł. pomorskie tylko 153.000, cieszyń- 
skie 87.000 

Aby uzdrowić, trzeba jednak zna- 
leźć przyczyny choroby i tu jest sze- 
rokie pole do dyskusji. Zdaniem mo- 
jem, na pierwsze miejsce wybijają 
Się niewspółmiernie wysokie koszta 
wynagrodzenia władz i personelu kas, 
które procentowa w stosunku do ogól- 
nych kosztów prowadzenia wynosi u 
nas około 60 proc., gdy tymczasem w 
centralnych wojew. koło 50 proc., w 
południowych i zachodnich koło 30 
proc.! Może i to jest u nas chorobą, 
że na naszej spółdzielczości, jeśli nie 
pasożytuje wiele osób, to w każdym 
razie jest wiele takich osób, które ze 
swej pracy we władzach spółdzielni 
chciałyby znaleźć -względnie dość 
„znaczne źródło dochodów, często nie- 

` 

   
Uwadze Gospodyń!!! 

Japoński proszek 

KATOL 
zabezpiecza na lato ubrania 
zimowe od MOLI. Oprócz a 
tego KATOL radykalnie tęp: AŻ Ya 

muchy, komary, pchły, й 

PLUSKWY, PRUSAKI, mszyce па 
kwiatach i wszelkie inne robactwo, 
KATOL sprzedaje się w Składach 

Aptecznych i Aptekach. 

  

     

      

cy. W małej nawet kasie Stefczyka, 
najczęściej spotykam parę osób, bądź 
z wiadz, bądź z personelu, pracują- 
cych najczęściej 2 dni w tygodniu, ale 
pobierających łącznie paręset złotych 
miesięcznie. 

Opłaty do Związku Rewizyjnego, 
które w naszem województwie prze- 
noszą 50.000 zł. też nie można na- 
zwać zbyt małemi,  tembardziej, że 
lustratorom Związku trzeba dać w ra- 
zie przyjazdu i podwodę i utrzymanie. 

Wydatki na lokale, które służą 
przeważnie tylko dwa dni w tygodniu, 
też poważnie obciążają budżet kasy. 

Tako lekarstwo widzę przede- 
wszystkiem konieczność wyrabiania 
uspołecznienia władz kas w kierunku 
zmaiejszania apetytów na osiąganie 
większych korzyści z racji swej pracy. 
Uważam że stałe pensje winien w te- 
go rodzaju kasach otrzymywać tylko 
jeden pracownik — reszta pracować 
honorowo, bądź w najgorszym razie 
za bardzo skromne djety. , 

Dalszym sposobem byłaby kwe- 
stja reorganizacji bądź 
wysuwanym przez Związek: zmniej- 
szenia kas przez powiększenie ich ilo- 
ści, co nazwałbym rozparcelowaniem 
kas. Jeden i drugi sposób dobrze 
pizeprowadzony, może dać rezultaty 
dodatnie t. jj zmniejszenie kosztów 
prowadzenia kas, a co za tem idzie, 
obriżenie stopy procentowej. Rozpar- 
celowanie kas, mające za sobą poważ 
ne argumenty, tak i teoretyczne po- 
glądy ś. p. Stefczyka jak i praktyczne, 
lepszego znawstwa kredytobiorców 
pizez zarząd, a więc uniknięcie strat 
przez udzielanie pożyczek - niewypła- 
calrym dłużnikom, jednak będzie mia- 
ło tylko wtedy znaczenie, gdy parce- 
lacja pójdzie tak daleko, że wydatki 
na utrzymanie kas będą - minimalne, 
gdy odpadnie konieczność wynajmu 
lokali i opłaty personelu, bo praca bę- 
dzie tak niewielka, że zarząd będzie 
mógł ją w zupełności wykonywać 
bezpłatnie. 

Połowiczne wykonanie da tylko 
ujemne rezultaty, a będą przy 'tym sy- 
stemie poważne trudności, o jakich i 
p. K. wspomina, to jest trudności zna- 
lezienia podwójnej, czy potrójnej w 
stosunku do dnia dzisiejszego, ilości 
ludz! chcących pracować i jako przy- 
gotowanych do prowadzenia kas. Zda 
je mi cię, że koniasacja tych kas, lu- 
bo *eoretycznie niestosowna, narazie 
dałaby w naszych warunkach prędszy 
ciekt. Szczególniej w północnych po- 
wiatach, gdzie ich jest dość dużo (w 
r. 1029: Brasław 17, Dzisna 13, Po- 
stawy 12 (komasacja dałaby wielka 
oszczędność tak płatnego personelu, 
jak wydatków na lokal, światło, opał. 
Narctkałoby to też trudności, które p. 
K. charakteryzuje jako „wybujałe, 
miejscowe ambicje władz spółdzielni" 
a jeabym dodał, że w wielu wypadkach 
może i osobisty interes tych władz; 
ale trudno — ma przecież tak Zwią- 
zek, 'ak i społeczeństwo środki na 
poskromienie tych ambicyj. Braki ko- 
masacji, polegające na mniej dokład- 
nej znajomości interesów i potrzeb, 
pożyczkobiorcy, mogą kasv zastąpić 
sciślejszą współpracą z innemi spół- 
dzielniami, kołami i kółkami rolnicze- 
mi, od których mogą zasięgać opinii. 
W każdym razie czy komasacją. czy 
parcelacją, czy wreszcie jakimś innym 
sposobem, musimy dążyć do sanacji 
kas Stefczyka. Nie możemy się zgo- 
dzić, by procenty od tak wielkiego i 
z trudem zebranego kapitału udzia- 
iowego, który w 1929 r. wynosił (na- 
wet pe odliczeniu udziałów własnych) 
około półtora miljona, nie wystarczyły 

w kierunku, 

na opłatę uposażenia władz i persone 
lu kas., (w roku 1929: zł. 193.743). 
—- Nie możemy się zgodzić, by za ka- 
piia!, udzielony przez Bank Rolny, lub 
inną instytucję, jako 8 — 9 proc. po 
iozprowadzeniu przez kasy, rolnik 
musiał płacić kilkanaście procent. 

Drugi dział naszej spółdzielczości, 
mieczarstwo, bardzo silnie się rozwi- 

jajace, chore jest jednak, też na nad- 
miećne koszty ' produkcji. Przecież 
koszt produkcji I kg. masła łącznie z 
kosztami sprzedaży w naszych  mle- 
czarniach wynosi około 1 zł. Przy wy 
płatach 4 — 6 zł. za 1 kg. masła, by 
ły te koszta do zniesienia, to dziś jeże- 
li wypłaty letnie, trzeba przypuścić bę 
da sie wahać w granicach 2 zł. 50 — 
3 zł., to takie koszty  przekreśliłyby 
możność dostawy mleka do mleczarń, 
szczególniej rolnikom więcej oddalo- 
nym.  Wątpliwą jest bowiem rzeczą 
czy rolnik zechce wozić czy nosić kil- 
ka km. mleko, by za masło otrzymać 
sumę niewiele przewyższającą koszt 
smaru do wozów. Przy równoczesnej 
trosce o podniesienie jakości masła i 
ilości przerobu musi iść równolegle 
jaknajwiększa oszczędność w wydat- 
kach, zmniejszenie stałej pensji praco 
wników, przy równoczesnem zwiększe 
niu procerftowego wynagrodzenia, któ 
re zwiększy zainteresowanie pracow- 
ników, powinno mieć szerokie zastoso 
wanie. Znaczną rolę w obciążeniach 
produkcji grają proc. amortyzacyjne, 
ruchomości, bo wynoszące aż 20 proc. 
ceny kupna. Przy niewielkim stosunko 
wo przerobie naszych mleczarń, sądzę 
że tempo amortyzacyjne jest zaszybkie 
i maszyny winny pracować dłużej niż 
5 lat. Możnaby zastosować w bieżą- 
cyn: roku 10 proc. amortyzacji, bez 
obawy o los mleczarń, bo przypusz- 
czać należy, że albo podniosą się ceny 
nabiału i wtedy można dotąd prakty 
kowanych 20 proc. dla wszelkiej pew- 
ności, lub ceny nabiału nie podniosą 
się, lecz rozpiętość cen między produk 
tami rolnemi a maszynami zmieni się, 
lecz a więc nowe maszyny znacznie ta 
niej kupić będzie można, czyli projek 
towane 10 proc. amortyzacji pozwoli 
wraz z uprzednio pobieranemi 20 proc. 
na kupno nowych maszyn. Stosunek 
Wileńskiego Oddziału Związku Mle- 
czarskiego do mleczarń też nie można 
nazwać zadawalającym, chociaż. mle- 
czarnie jak stwierdza p. K., popraw- 
nie wywiązują się z obowiązku, dostar 
czając około 75 proc swej produkcji 
Związkowi. Trzeba z przykrością 
stwierdzić, że Związek w wielu wypad 
kach płaci niższe ceny niż prywatni 
kupcy; W r. 1930 nie rzadkie były ofer 
ty prywatnych kupców, bo mleczarń 
spółdzielczych z propozycją odstępo- 
wania im ś produkcji za cenę o 10 
10 proc wyższą niż będzie wypłacać 
Związek 

Perownywując wileńskie ceny na ma 
sło podawane choćby w Tygodniku 
Rolniczym, prawie zawsze zauważyć 
się daje iż wypłaty czynione są poniżej 
tych cen, co prowadzi do słusznego nie 
zadowolenia; wreszcie na rozmaitych 
posiedzeniach rolniczych często sły- 
chać narzekania na klasyfikację masła, 
na fakty, że masło sklasyfikowane ja- 
go 3 gatunek po parogodzinnym poby 
cie na ul. Końskiej tak zyskuje na do 
bioci, że jest sprzedawane jako 1-szy 
albo 2-gi: Być może, że te rozmaite 
pretensje są bezpodstawne, że my na 
prowincji nie zdajemy sobie sprawy i 
z kosztów i z trudności prowadzenia 
tak wielkiego przedsiębiorstwa, lecz 
myślę, że niema dymu bez ognia i że 
tutaj też należałoby zwrócić uwagę 
miarodajnych czynników czy przypad- 
kiem, nie zadroga administracja a za- 
mała ruchliwość. Jeżeli te rzeczy poru 
szyłem, to jedynie dlatego, że chciało 
by się mięć te nasze spółdzielnie naj- 
lepszemi, że wreszcie w dzisiejszych 
tak ciężkich dla rolników czasach, każ 
dy rroc. mniej zapłacony do Kas Stef 
czyka, czy każdy grosz otrzymany wk' 
cej za litr mleka, stanowi poważną róż 
nice. Nie chciałbym by uważano to 
za napaść na instytucje lub co gorzej 
osoby, które wiele dla naszego rolnika 
starają się robić, lecz by braki naszych 
spółdzielni, o których się między rolni 
kami bardzo często mówi, ale rzadko 
pisze, można było prędko naprawić, a 
co zatem idzie naszą młodzieńczą spół 
Azielczošč jaknajszerzej rozwinąć! 

Mirosław Ciszewski. 
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POSIEDZENIE WILEŃSKIEGO 
KOMITETU WYKONAWCZEGO 

pomocy ofiarom powodzi 
dzi, w dniu wczorajszym odbyło się w o- 
becności bawiącego w Wilnie. p. marszałka 
Senatu Raczkiewicza. Przewodniczył obra- 
dom gen. Żeligowski, dziękując na wstęp ie 
za zajęcie się losem Wileńszczyzny, nawie 
dzionej przez powódź, P. Marszałek Raczkie 

icz, który zorganizował w Warszawie Ko 
mitet ogólno - polski pomocy powodzianom 
i przewodniczy mu, poinformował. zebra- 
nych o składzie komitetu głównego. Z ini- 
cjatywy komitetu głównego powstały już 
komitety wojewódzkie, zbiórka została już 
rozpoczęta, w ten sposób, ażeby najdalej 
do końca miesiąca czerwca akcja byłaby 
zakończona. Na terenie całego państwa bę- 
dzie urządzany Tydzień pomocy powodzia- 
nom. Komitet Główny dysponuje już kwo- 
tą 100.000 ty. zł. Akcja ratunkowa zaintere- 
sowała się bardzo p.prezydentowa Mościcka 
craz p. marszaikowa Pilsudska. Wileński Ko 
mitet uchwalił zwrócić się do p prezyden- 
towej 1 p. marszałkowej z podziękowaniem. 

W dalszym przebiegu dyskusji zabiera- 
fi gios wielokrotnie p. woj, Kirtiklis, gen. Że 
ligowski, JE ks biskup Michalkiewicz, JE ks. 
biskup Bandurski i inni. Sprawozdanie kasc 
we komitetu referował p, Wysocki, zaś spra 

  

"wozdanie sekretarjatu p. Biernacki. 
Wileński Komitet zebrał dotąd 42 tys, zł. 

Z doraźną pomocą na zasiew pośpieszyły 
przedewszystkiem Ministerstwo Rolnictwa, 
które wyasygnować ma na ten cel kwotę 
150 tys. zł. 

Obecny na posiedzeniu delegat wojewo- 
dy białostockiego referował straty w woj. 
białostockiem, które wynoszą 175 tys, zł. 
Straty woj. nowogródzkiege wynoszą 1300 
tys, zł. 

Komitet uchwalił zwrócić się do wileń- 
skic" organizacyj kobiecych z gorącym po- 
dziękowaniem za tak ofiarną i pełną poświę 
cenia pracę pań wileńskich dla powodzian 
  

Walne zebranie Okr. Koła 
Inwalidów Wojennych R.P. 
W dniu 10 b. m. odbyło się walne ze- 

branie Okręgowego Koła Związku Inwali- 
dów Wojennych Rzeczypospolitej Połskiej 
w Wilnie, 

Na zebranie przybyli 
władz, oraz Federacji PŻOO. 

Zebranie zagaił przewodniczący Koła 
kpt. J. Wojciechowski, witając w krótkich 
słowach przedstawicieli władz i przybyłych 
czionków. Przemówienie swe poświęcił pa- 
mięci zmarłych członków, co zebrani uczci- 
li powstaniem. Zko!ei przystąpiono do po- 
rządku obrad, przyczem na przewodniczące- 
go walnego zebrania powołano p. mir. 
Starisława Proficz, który zaproponował do 
prezydjum p. p.: A Krauzego, M. Boryse- 
wicža i St. Chrystewskiego, co przyjęto 

aklamację, Po przemówieniu przewod 
niczęcego mjr. Profica, wiysłuchano spra- 
wozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Spra 
wozdania te nietylko nie spowodowały dy 

ale ujawniły rzadko spotykane do- 
stojeństwo obiad walnego zebrania Zw. 
Inw. Woj. R. P., którego wyrazem było 
przyjecie sprawozdania, a tem samem pra- 
cy znrządu przez aklamację. 

Wybory nowego zarządu dały następują 
ce wyniki: 

Wydział Koła: Wojciechowski, Boryse- 
wicz, Ziembiński, Ostrowski,  Zniszczyński, 
Andrt'kajtis. 

Komisja Rewizyjna: Biński, 
kowicz, Garbus, Tomaszewicz, 

Sąd Koleżeński: Iwanicki, Krauze, Lipin- 
Pieniążek, Kowalczyk. 

Zakończywszy wybory, walne zebranie 
przystąpiło do rozpatrywania wolnych wnio 
sków, z którym pierwszemi było wysłanie 
depesz do Pana Prezydenta, Marszałka Pił- 
sudskicgo, ks. biskupa Bandurskiego, mar- 
szałka Senatu Raczkiewicza, gen. Żeligow- 
skiego i wojewody Kirtiklisa.  Przewodni- 
czący major Profic zaapelował dc zebra- 
nych, by swym groszem inwalidzkim udżyli 
doli. nieszczęśliwych powodzian. Dorywcza 
zbiórka przyniosła 55 zł. 30 gr., które prze- 
kazano Komitetowi Opieki nad Powodziana- 
mi. 

przedstawiciele 

   

   

Fritz, Abe 

ski, 

  
maj. ks. 

na temat 
encykliki „Rerum novarum“, W. Tworkow- 
ski rozważa „spór o naturę prawną Ligi Na- 
rodów. X. H. Cichowski zamieszcza roz- 
prawkę o nestorjaniźmie i soborze Efeskim. 

— Przegłąd Powszechny 
Urbana daje rzeczowy artykuł 

St. Micewicz mówi o pomocy techniki w 
procesach przemiany i krążenia materji. S. 
Pedoleński ; W. Wiliński dają dokończenia 
swych artykułów, rozpoczętych w poprzed- 

ich zeszytach. W sprawozdaniach z ruchu    
1eligijnego X. J. Urban streszcza poglądy 
polskiego episkopatu na projekt  konstytu- 
cji. 

    Spółka Akcyjna na prowincji 
poszukuje od zaraz samodzielnego, 

rutynowanego 

korespondenta (tkę) 
polsko-niemieckiego. Znajomość fran- 
cnskiego i rosyjskiego pożądana. Ofer- 
ty z odpisami świadectw, życiorysem, 
fotografją oraz wskazaniem żądanych 
Warunków przy bezpłatnem mieszkaniu 
i opale składać do Biura Ogłoszeń Te- 
ołil Pietraszek, Warszawa Marszałkow- 

ska 115 sub „Spółka Akcyjna". 
EG 

Kto podpalił most kolejowy pod Lidą 
Onegdaj maszynista pociągu zdąrzającego = Lidy do Baranowicz, w- momencie, 

gdy minął stację Dworzec, zauważył że most, którym ma przejeżdżać, stoi w płomieniach 

Pociąg został natychmiast zatrzymany i przy pomiocy wezwanej służby kolejowej przy- 
stąpiono do ratowania mostu. Ogień nie zdołał jeszcze zbyt się rozszerzyć, więc dość 

prędko ugaszono- go. Zachodziuzasadnione z pod- podejrzenie, że pożar powstał 
palenia. Władze bezpieczeństwa powiadomione natychmiast o tem i wszczęły śledztwo. 

Zbiegły kierownik Olkienickiej Kasy Chorych 
SAM ZGŁOSIŁ SIĘ DO DYSPOZYCJI SWYCH PRZEŁOŻONYCH 

Przed paru dniami pisaliśmy o ucieczce kierownika Kasy Chorych w 
Olkienikach Bolesława Wojtuszewskiego po uprzedniem zdetraudowaniu 3 
tysięcy złotych. 

W dniu wczorajszym poszukiwai 
sił się do biura centrali wileńskiej, 
swego losu. 

ny tak usilnie Wojtuszewski sam zgło- 
całkiem zrezygnowawny do' dalszego 

Aresztowano go i osadzono do dyspozycji władz sądowych. Pieniędzy 
przy sobie Wojtuszewski nie miał.   

   
   U 
   

     
Ządajcie tylko * PHOSPH 

OO 
KU 

PHOSPHATINE 
FALIERES 

Stynna i nieporównana mączka odżywcza, której miljony dzieci 
zawdzięczają swoje zdrowie i siłę, ufatwia ząbkowanie iwzmacnia kości 

na całym świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 
Do nabycia wszędzie 

I, UAI AULAGNIER, ASNIERES-PARIS 

    

   

  

    

  

   ATINE FALIERES fa” znaną 

  

      
    

Wokół tajemniczego mordu pod Leoniszkami 
Śledztwo w sprawie morderstwa pod Leoniszkami, gdzie jak wiadomo 

zginął komunista Margolis posuwa się szybko naprzód. W ciągu dwóch dni 
zdołano ustalić cały szereg szczegółów które do pewnego stopnia wyświe- 
tlają motywy mordu jak również zdołano zdobyć poważne poszlaki co do 
osób, biorących udział w zabójstwie. 

Margolis był ponad wszystką wątpliwość komunistą, członkiem jaczej- 
ki w żydowskich związkach zawodowych. 

Od niedawna komuniści poczęli podejrzewać go o zdradę i zgodnie ze 
zwyczajem oskarżyli go przed sądem partyjnym. 

Margolis skazany został na karę śmierci i wyrok ten został wykonany 
w nocy z wtorku na środę. 

Skazaniec był siłą dostarczony do izsu na Belmoncie, o czem świadczą 
skrępowane ręce i zabity czterema strzałarii z rewolweru. 

W ubraniu zabitego wykonawcy wyroku zostawili odezwy komunisty- 
czne, by w ten sposób uwydatnić tło mordu. 

Policja natrafiła już na ślad srpawców i dokonała aresztowań. | 

Bratanek zabójcy Kucharkowskiego 
SKAZANY NA PIĘĆ LAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA 

We wrześniu r. ub. w Zaostrowiczach pow. baranowickiego został zasztyłetowany 

w skrytobójczy sposób Antoni Nieszczer, 

Śledztwo stwierdziło, że zginął on z ręki Anteniego Apanasiewicza, bratanka głoś- 

nego zabójcy zast. starosty Kucharkowskiego. 

Apanasiewicz napadł swą ofiarę na 

odbywała się w tym czasie zabawa i kiiku 
podwiriku domu w Zaostrowiczach, gdzie 
uderzeniami sztyletu zabił go. Morderca był 

sądzony wczoraj przez Sąd Okręgowy nowogródzki i został skazany na 5 łat ciężkiego 

więzienia. 

  
  

    

SOBOTA 

| Dziś 16 W. s. -g. 3 m. 17 

e A Z 8%. 7 m 14 

Paschalisa 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

ORQOLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 15. V. 31 r. 

lśnienie średnie w mm. 760 
Temperatora średnia -|- 15 
Temperstnra najwyższa -1- 21 
Temperatura najniższa -l- 5 

Opad w mm. — 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: spadek 

U »sgi: pogodnie, potem przelotny deszcz, 

URZĘDOWA 
— Marszałek Senatu p Wł. Raczkiewicz 

w: Wilnie, Przez dwa ubiegłe dni bawił w 

Wzlrie marszałek Senatu Władysław Racz- 
kiewicz, przewodniczący Głównego Komite- 
iu Spolecznego Pomocy Ofiarom Powodzi 
wo,. wileńskiego, nowogródzkiego i biało- 
stoctiego. We czwartek p. marszałek wraz 
z woj. Kirtiklisem zwiedził dzielnice Wilna, 
które najbardziej ucierpiały od powodzi, a 
następnie wyjeżdżał do wsi Siurmiańce w 
pow wileńsko-trockim, zniszczonej wiełce 
przez powódź. W dniu 15 bm. p. marszałek 
Raczkiewicz ś-*.* " +. uczestniczył w po 
siedzeniu komitetu wykonawczego  wileń- 
skiego pomocy ofiarom powodzi — a na- 
stępnie wziął udział w obradach wiłeńskie- 
go komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży A- 
kademickiej 

— Dekoracja zasłużonych, W niedzielę 
dnia 17 o gedz. 10 na dziedzińcu pałacii RE= 
prezentacyjnego p. woj. Kirtiklis udekoruje 
złotym Krzyżem Zasługi JE ks, biskupa dr. 
Włacysława Bandurskiego, odznaczonego 
tym krzyżem w dniu 19 II) br. Rownoczeš- 
nie p, wojewoda udekoruje złotym  Krzy- 
żem Zasługi pp. Wandę Maleszewską — 7 
Wilna, Marję Grzesiakową z Wilna, Józefa 
Grzesiaka, harcmistrza, Ludwika Bara, magi 
stra praw i Antoninę. Swidzińską, nauczy- 
cielkę z Wilna Wymienione osoby zostały 
odznaczone w dniu 19 marca rb. za zasługi 
ra polu rozwoju harcerstwa. 

Na uroczystej dekoracji wstęp dla wszyst 
kich wolny, 

: MIEJSKA 
— Znów brak quorum. Wyznaczone na 

wczorej posiedzenie komisji rewizyjnej w 
Sprawie przeprowadzenia kontroli nad wy- 
konaniemó budżetu nie doszło do skutku z 
powodu braku quorum. 

‚ Następny termin wyznaczony został na 
środę, Zaznaczyć tu należy, że posiedzenie 
10 7 tejże przyczyny odraczane już było 
dwukrotnie. 

— Regulacja ul. Mickiewicza. Magistrat 
przystępuje w najbliższych dniach do regu 
lacji ul. Mickiewicza na odcinku Wileńska— 
3 Maja, Regulacja polegać będzie na ułoże- 
niu cowych chodników (szerokie z zieleńca- 
mi, jak u wylotu na plac Katedra!ny) oraz 
przebrukowaniu jezdni. 

— Otwatcie sezonu w Bernardyńskim о- 
grodzie. Na' wczorajszem posiedzeniu Magi- 
stratu załatwiona została ostatecznie sprawa 
wydzierżawienia ogrodu po-Bernadyńskiega 
ZASI -owi. Po za teatrem ZASP zorganizuje 
koncerty letnie w muszli. ы 

Otwarcie nastąpi w dniu 23 bm. 
— Może to pomoże, Wobec niszczenia 

prze? publiczność gazonów na ulicach Wilna 
Mag.strat postanowił ogrodzić je drutem. O- 
grodzenia te niewątpliwie będa szpecić uli- 
ce jednak pozwolą stworzyć klomby. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Rekrutacja robotników rolnych do 

Łotwy. W przeciąg:: ostatnich trzech tygod- 
niach dokonywano w Wilnie rekrutacji ro- 

+ 

  

RONIKA 
botników ralnych do Łotwy. Zrekrutowano 
100 csob. Obecnie rekrutacja odbywa się w 
Brasławiu. Ogółem wyjetdzie do Łotwy 2000 
osób, 

AKADEMICKA 
— Z Chóru Akademickiego. W niedzie- 

lę, ćnia 17 bm. odbędzie się wycieczka chó- 
ru do Ponar, 
Odiazd koleją. Zbiórka na dworcu pod zega 

rem o godz. 8 m. 30, Ewentualne wydatki 
nie przekroczą 1.50 gr. Poprzednie ogłosze 
nie © wycieczce odwołuje się. 3 

—-Sodalicja Marjańska Akademicka. Dnia. 
14 b.m. odbyło się doroczne walne zebra- 
nie, na którem wybrano nowy zarząd w skła 
dzie następującym: prezes — sod. Pawło- 
wski Piotr, wiceprezes sod, Rodziewicz Jó- 
zef, przewodniczący  sekcyj: s. Świeżyński 
Zdzisław, Janczewski Jan, Rodziewicz Józet, 
pozostali członkowie zarządu: ss. Dziedziuł 
Kulikowski, Sadowski, komisja rewizyjna:, 
przewodniczący sod. Stomma Stanisław, 
członkowie. ss. Orłowski i Jodkowski, 

— Zabawa w ognisku akademickim. Dn. 
16 maja rb. w lokalu Ogniska Akademickie- 
go nl, Wiełka 24 odbędzie się zabawa ta- 
neczna. Początek o g, 9-ej. Do tańca przy- 
grywa trio akademickie. Buiet na miejscu 
obficie zaopatrzony. Wejście wyłącznie za 
»kazaniem legitymacji akademickiej lub kar- 
ty wstępu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Czarna Kawa w Klubie Społecznyni. 

Klub Społeczny w Wilnie orgańizuje w po- 
niedziałek dnia 18 maja o godz. 19 w małej 
sali pałacu Reprezentacyjnego kolejną „czar 
ną xawę', na której p. St. Mackiewicz, po- 
dzie" się swemi wrażeniami z podróży do 
Rosji Sowieckiej, Zaproszenia zostały już ro- 
zesłene, pozostałe zaś w niewielkiej ilości 0- 
trzymać można w sekretarjacie BBWR ul. 
Zawalna 1 oraz w siedzibie Związku Prac7 
Obywatelskiej Kobiet ul, Ostrobramska 19. 

—. Zjazd b, pracowników tajnej p: 
'Jonosiliśmy już o zatwierdzeniu statutu To 

stwa Opieki i pomocy b. pracownikom 
Polskiej tajnej Oświaty Przedwojennej. O- 
becnie Komitet Organizacyjny ogłasza na 
dzień 31 maja rb. Zjazd tychże pracowni- 
Lów Wobec wielu rieznanych adresów, ko- 
mitet zaprasza ninicjszem wszystkich b. pra 
cowńników Oświaty tajnej 6 zgłoszenie się w. 
dniu 31 maja rb. o godzinie 10 zrana wprost 
do Sali Zjazdu w (imachu Tow, Przyjacół 
Nav w Wilnie ul. Leleweła nr. 8. 

Program zjazdu w dniu 31 maja. 
1) Msza św. za dusze zmarłych praco- 

wników Oświaty tajnej w kościele Bernar- 
dyńskim o godz. 9, 2) otwarcie zjazdu o 
godz 10 w sali T-wa Przyjaciół Nauk, Sło- 
wo wstępne wypowie p. prof. Stanisław Koś 
ciałkowski, 3) wybór przewodniczącego ze- 
brania oraz asysty, 4) odczytanie statutu, 
5) krótki referat o działalności tajnej pol- 
skiej oświaty na Witeńszczyźnie, 6) zapisy- 
wanie się na członków T-wa (przerwa. 

Po przerwie o godz. 5 pp. w sali Oddzia- 
łu Warsz. T-stwa Ubezpieczeń Mickiewi- 
cza 17 m. nr. 3 1) Wybory Zarządu T-wa 
przez członków 2) Omówienie organizacji, 
3) Herbatka towarzyska. 

— Z Tow, Org. i Kół Roln. W dniu 18 
maja rb. o godz. !7-ej w lokału Związku 
Ziemian (Wilno, Zawalna 9) odbędzie się 
doroczne zebranie  Wileūskiego Towarzy- 
stwa Doświadczeń Rolnych, według nastę- 
Pującego porządku dziennego: 

1) Zagajenie. 2) Sprawozdanie z dzia- 
łalności Stacji Doświadczalnej w.  Bienia- 
koniach za rok ubiegły, 3) Sprawozdanie 
rachunkowe, 4) Sprawozdanie Komisji Re- 
wizyjnej, 5) Komunikat dyrektora Stacji 
prof. Wacława  Łastowskiego o szkodni- 
kach różnych odmian żyta przez zime ro- 
ku ubiegłego. 6) Dalszy ciąg dyskusji nad 
referatami, wygłoszonemi na ostatniem ze- 
braniu Towarzystwa w Sprawie obecnego 
kryzysu w rolnictwie. 

— Kanierencja Związku Spółdzielni Spo 
żywców. Dowiadujemy się, iż Okręgowa 
Konferencja Wiosenna Zwiazku  Spėldziel- 
ni Spożywców Rzeczypospolitej Połskiej w 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ef) 

  

   
 



  

BIEG OKRĘŻNY O PUHAR „SŁOWA" 
Zaledwie jeden dzień dzieli nas od jednef z większych imprez lekko- 

atleiycznych, biegu drużynowego o puhar „Słowa”. W niedzielę o 12 w poł. 
będziemy świadkami zmagań szeregv zespołów klubowych walczących o tą 
nagrodę oraz szereg nagród indywidualnych w postaci żetonów pamiątko- 
wych. Bieg rozpocznie się o godzinie 12 na ul. Syrokomli i trasa jego ciąg- 
nąć się będzie alejami parków miejskich. 

Kto zwycięży? Oto pytanie stawiane przez wszystkich sportowców. In- 
cywidualnie, zapewne Sidorowicz z AZS-u, trzykrotny zwycięzca z lat ubieg 
łych, czołowy biegacz wileński. Drużynowo? Zapewne saperzy, którzy w 
razie zwycięstwa otrzymują puhar na własność, jako zdobyty po raz trzeci 
zrzędu. Groźnie jakoby przedstawia się Gružyna „Sokota“ a pułki poszcze- 
gólne? Kto to może teraz przewidzieć. 

Zbiórka zawodników w parku im. gen. Żeligowskiego o godz. 11 punk- 
tualnie ,tam też zaraz po ukończeniu biegu i podliczeniu przez komisję sę- 
dziowską punktów odbędzie się wręczenie nagród. 
| Lik — ini a   

  

Wilnie odbędzie się nieodwołalnie dn. 17 
maja rb. o godz. 10 rano w lokalu przy za- 
ułk: Rossa 3 dom własny. 

— Ł Towarzystwa prawniczego im. igna 
cego Daniłowicza w Wilnie. W dniu 21 ma- 
2 1931 r. o godzinie 7 odbędzie się walne 
Zgromadzenie T-wa Prawniczego, z tem, że 

w razie braku quorum bez względu na ilość 
członków — odbędzie się następne Walne 
Zyromadzenie tego samego dnia o godzinie 
8 w w gmachu Sądów. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie zebrania 
i wybó:r przewodniczącego, 2) odczytanie 
sprawozdań  administracyjnego i kasowego 
za lata 1929 i 1930, 3) budżet na rok 1931 
4) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 5) wy- 
bór członków rady, 6) Zmiana statutu, a mia 
nowicie par. 32 z tem, że Rada wybiera nie 
jednego lecz dwóch wiceprezesów i 'skreśle 
nie słów „i ich zastępców, 7) wolne wnio- 
ski. 

-- Ze Stow. Techników. W dniu 28 
kwietnia r. b. ukonstatowała się Rada Nau- 
kowe  -Techniczna przy Stowarzyszeniu 
"Fechników Polskich ww Wilnie w składzie 
następującym: prezes — koi. Olszewski, 
wiceprezes — kol. Ożyński , członkowie — 
kol kol. Przygodzki, Ostrowski, Łukasze- 
wicz i Adolph, sekretarz — koł. Jacewicz . 

Rada Naukowo - Techniczna ma do 
rozstrzygnięcia cały szereg aktualnych za- 
(SSE Między innemi Rada  Naukowo- 

echniczna ma. się zająć ponownie wy- 
dawnictwem czasopisma technicznego, — ро- 
święconego sprawom nauki, techniki i prze 
mysłu technicznego, a którego brak odczu- 
wa się na Wileńszczyźnie. 

alne zebranie związku muzyków w 
Wisnie. Dnia 10. 5. 1931 r. odbyło się waine 
zebranie związku zaw. muzyków Rzeczypo- 
spolitei Polskiej oddziału wileńskiego na któ 
rem obrany nowy zarząd w składzie 
następującym: prezes — Eugenjusz Dziewul- 
ski wiceprezes — prof. Aleksander Konto- 
rowicz, sekretarz — Ignacy Stolow, skarb 
nik — Michał Szabsaj, członek zarządu—Fu- 
genjusz Pozdniakow, do komisji rewizyjnej 
weszli pp. E. Borsztejn, O. Stupel, I. Czeby- 

Na zebraniu zapadła uchwała przerejestro 
wania wszystkich członków. Ostatni termin 
został wvznaczony do dn. 22 maja 1931 r. 

alne zebranie Patronatu Więzien 
о. Dnia 5-V w sali Sądu Apelacyjnego, 

 odbvio się doroczne walne zebranie Patro- 
natu Więziennego. Z wygłoszonych sprawo- 
zdań wynika, że Patronat rozwinął swą 
działalność w kilku kierunkach: 1) pomoc 
dorażna byłym więźniom przez dostarczenie 
obirwia, odzieży i żywności, jak również po- 
moc rodzinom więźniów. Korzystało z po- 
mocy 665 meżczyzn, 54 kobiety i 96 rodzin. 
2) członkowie sekcji kulturalno-oświatowej 
wygłosili 60 odczytów i pogadanek w wię- 
zieniach na Lukiszkach 1  Stefanskiem. 
3) Schronisko założone przez Patronat utrzy 
muje 27 dzieci więźniów. Zasiłki odzieżowe 
i żywnościowe za rok 1030 — 31 wyniosły 
ogólną sumę 3354 zł. 6 gr. 

Środki materjalne  Patronatu stanowią 
przeważnie subsydja skarbowe i samorządo- 
we, niecałe 10 proc. ogólnego budżetu wy- 
qoszą składki członkowskie. Głównem zada- 
nfem Fatronatu w czasie najbliższym zgod 
nie z uchwałą walnego zebrania będzie ha-- 
SEC własnej nieruchomości dla Schroni- 
ska. Ogólny budżet na rok przyszły został 
uchwalony w wysokości 27,300 zł. na pro- 
wadzenie zapotrzebowań biurowych i Schro- 
niska. 

Po dokonaniu wyborów na miejsce człon 
ków zarządu, kołejno ustępujących, obecn 
zarząd stanowią: 1) prezes p. senator W. 
Abramowicz, 2) wiceprezes p. sędzia W. Ja 
nuszkowski, 3) wiceprezes p. mec. A. Bur- 

__ hardt, 4) skarbnik dyr. Świątecki, 5) sekre- 
tarz p. l Muszyńska, 6) p. rejent W. Ho— 

-_ lownia, 7) p. mec. Krzyżanowski, 8) p. H. 
'Kruszewska, 9) p. M. Truszkowska. 

RÓŻNE 

—- Otwarcie kortów tenisowych w 
parku im. gen. Żeligowskiego. W dn. 
16 bm. korty tenisowe w parku im. 
gen. Żeligowskiego, po gruntownem 
odremontowaniu w związku z powo- 
dzia, zostaną oddane do użytku publi- 

_czności. 
— Wielkie zainteresowanie bieżącą wy- 

staw? w salonie stałej wystawy sztuki. Wy- 
' stawa -prae „Związku Polskich Artystów 

Grafikow“ (Wielka 14) oraz Artysty - Ma- 
larza J. Rotbaume cieszy się niezwykłem po 
wodzeniem. || 

Wysoki poziom artystyczny oraz wielka 
rozmaitość wystawicnych eksponatów skła 
dają się na to, że wystawa bieżąca jest pra 
dziwym ewenementem w życiu "naszego 
miasta. 

Wystawa otwarta codziennie od 9 rano 
"do 7 wiecz. 

W niedziele od 11 rano do 2 pp. 
Wejście na obie wystawy 50 gr. 
S PE T-wa Opieki nad Zwierz 

mi. Zarząt 
podaje do wiadomości członków i sympa- 
tyków, że lekarz weterynarii p. dr. Dowgiał 
ło józef przyjmuje i udziela porad c m 
zwierzętom przy ul. Pioromont 11 — 3. Go- 
©ziny przyjęć w dnie powszednie 16 ——17 
w niedziele 10 — 11. 

Porady udzielane są po cenach 
wycn, a zwierzętom właścicieli 
nvch — bezpłatnie. 
Tamże dokonuje się uspianie zwierząt bez- 
nadziejnie chorych i niedołężnych. 

— 7 lzby Przemyslowo - Handlowej. 
Izba Przemysłowo - Handłowa w Wilnie za 
wiadamia, że podarie na przydział konty- 

„ tentow przywozowych na II kwartał rb. na 
ieży składać do lzbv Przemysłowo - Han- 
dłówej w Wiłnie najpóźniej do dn. 15 czer 
wc” br. -włącznie. : 

Lista kontyngentów na II kwartal 1931. 
r. nie zostalo ieszcze ustalone i wobec te- 
go przv przyjmowaniu ń należy opie- 
rać się na liście kontyngentów, obowiązu- 
jacci w bieżącym kwartale. W III kwartale 
dzie'one będą również kontyngenty na wi- 

nogrone. |. › — с 
Ludność izraelicka miasta Dzi 

snv w obliczu całej grozy zniszczenia, 

dokonanego przez obecną powódź 7 
prawdziwą serdeczną  wdźięcznością 

  

ulgo- 
niezamoż- 

szydzwca Siaaieław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
  

spotyka akcję udzielanej jej pomocy, 
gdyż widzi naocznie, iż Rząd, w oso- 
bie Jego Reprezentanta Pana Marjana 
Jankowskiego, starosty pow. dziśnień 
skiego, który swą osobistą energiczną, 
planową, sprężystą a pełną zaparcia 
się 1 poświęcenia pracą prowadzoną tu 
na miejscu, ocalił od kompletnej ruiny 
większość zagrożonych domów i ma- 
jętność w nich pozostawioną od nie 
chybnego spłynięcia jako też i samą 
ludność od głodu i chłodu, organizu- 
jąc natychmiastowe dożywianie oraz 
lokując ją bądź to w nielicznych poza 
stałych jeszcze nie zalanych domach 
lub też w wydobytych jedynie dzięki 
staraniom p. Starosty namiotach woj 
skowych, ustawionych na wysepkach, 
powstałych ze szczytów większych 
wzniesień miasta Dzisny. Ta tak nad 
zwyczaj obfita w plony praca pana 
Starosty prowadzona dla dobra lud-' 
ności miasta Dzisny tak wielce zaskar 
biła sympatje tej ludności ku niemu. 
iż cśmieliła nas niżej podpisanych ja- 
ko jej reprezentantów w jej imieniu 
złozyć na tem miejscu hołd najserde- 
czniejszej wdzięczności panu  Marja- 
nowi Jankowskiemu, staroście powia- 
tu Dzišnienskiego. 

Członkowie dziśnieńskiego  Kotmi- 

5 

godz. 4 pp. W teatrze Lutnia w otoczeniu 
50-ciu uczenic 

Zapowiedziany występ wzbudził wielkie 
zainteresowanie, tak ze względu na indywi- 

ina!ność artystyczną wykonawczyni, jak i 

na urozmaicony program, zawierający poza 
szeregiem drobniejszych produkcyj 1anecz- 

nych — balet Rimskiego - Korsakowa „Sche 

cherezadę'ł. A 3 3 

Ceny miejsc na to niezwykłe interesujące 
widowisko znacznie zniżone, 

— Poniedzialkows premjera w  Lutni. 

"Teatr Lutnia występuje w poniedziałek 

18 bm. z arcyciekawą premjerą. Będzie nią 

„Córka i pięciu ojców', doskonała, pełna hu 

moru komedja współczesnego autora węgier 

skiego Somogyi'a. < 
Nowość tę reżyseruje dyr. Zelwerowicz 

Obsadę stanowi: Kamińska, Lewicka,  Zel- 

werowicz. Obsadę stanowią: Kamińska, Le- 

wicka, Zelwerowiczówna, Ciecierski, Jaśkie- 

wicz, Karpiński, Kubiński, Wyrwicz - Wi- 
chrowski oraz Żurowski, 

— „Dzień jego powrotu* Z. Nałkowskiej 

w teatrze na Pohalance, Najnowsza sztuka 

Zofi* Nałkowskiej „Dzień jego powrotu" uka 

że się w ieatrze na Pohulance we wtorek 
19-26 bm. w 

ežyseruje tę niezwykle ciekawą nowość 

R. Wasilewski, który zarazem objął jedną z 

głównych ról. W pozostałych ujrzymy: El- 

chlerowna ,Szurszewska, Kreczmar oraz Łu 
biakowskiego. 

— «oncert na rzecz powodzian. Dziś 0 
godzinie 20 w Małej Sali Miejskiej przy ul. 
Końskiej nr. 1 odbędzie się na rzecz powo- 

dzian, zorganizowany przez Pocztowy Komi 
tet Pomocy Ofia-rom Powodzi Okr. Wileń- 

skiej Dyrekcji Poczt i Te!egratów koncert 

muzykalno - wokałny z udziałem: P. M. 

Szmurłowej (mezzosopran), p. ]. Зитогоко 

wej (recytacje), p .. Winogradzkiej (bałet), 

p. E. Olszewskiego (tenor), p. Wł, Brejwy 

(bas), p. Wł Szczepańskiego (akompanja- 

ment), chóru pocztowego pod kierownict- 

wem prof. Leśniewskiego i pocztowej orkie 

stry symfonicznej pod kierownictwem p. R. 

Hermana. 
W programie uwertura z opery „Ray- 

mond* Thomasa, Niedokończona symionja 

h-mo! część I Szuberta, Czardasz z opery 
„Duch wojewody“ Grossmana, „Demon“ 

Rubinsteina, „Barkarola““ Noskowskiego, 
„Dwaj Grenadjerzy* Szumana, Arja z opery 

„Samson i Dailla", Piosnka broni Moniusz- 
ki, „Serenada“ Chaminade“a i poszczególne 
utwory baletowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kżino miejskie — Człowiek, który kręci 

Casino — Trzymaj się, Haroldzie. 
Światowid — Spowiedź uczciwej kobiety. 
Heljos — Ostatnia kompania. 
Hollywood — Król Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Duży pożar w  Solecznikach. 

Nieostrożne obchodzenie z ogniem spo 
wodowało pożar w Solecznikach pod- 
czas którego spłonęło 5 domów. 

  

T-wa Opieki nad Zw. w Wilnie - 

tetu Obywatelskiego Niesienia Po- 
mocy Ofiarom Powodzi — nastę- 

pują podpisy. 
— Zawody konne zaczynają się 28 maja 

w Warszawie. Na międzynarodowe zawody 
konne w Warszawie, które rozpoczynają się 
28 bm. przybywają ekipy Francji, Rumuniji, 
Czechosłowacji, Szwajcarji i Włoch. 

Drużyna polska ustałona zostanie 
przyszłym tygodniu. 

BALE I ZABAWE 
-- Zabawa w klubie Handlowców na ko- 

sonje tetnie. Staraniem koła m. Wilna Rodzi 
ny Policyjnej odbędzie się w dniu dzisiej- 
szym zabawa na kolonje letnie w klubie han 
dlowców przy ul, Mickiewicza 33 Część do- 
chodu przeznaczona na powodzian. 

Szereg niespodzianek, dwie orkie: przy 
grywające do tańca i tani c? (2 zł.), za- 
chęca "niewątpliwie wszystkich do wzięcia 
ud 'ziału w zabawie i okazania w ten spo- 
sób poparcia ce!owi, na jaki zostaje urzą- 
dzona. 

Wejście za zaproszeniami. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr miejski na Pohulance, Dziś o 

godz 8.30 w. ukaże się doskonała komedja 
F. Molnara „Wróżka i adwokat" w reżyse- 
rji i z udziałem dyr. Zelwerowicza, 

, W pozostałych rolach: Kamińska, Seve 
rinówna, Jaśkiewicz i Wasilewski. Ceny { Т S 
miejsc, ze wzgędu na ogólny kryzys, bar- [ | 
dzo zniżone. - R 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. > 
8.30 w. ujrzymy nastrojową, pełną siły dra- 
matvcznej sztukę Andrzeja Marka p.t. „Pie- 
śniarze Ghetta". W głównych rolach tej fa- 
scynującej nowości występują: Dunin - Ry- 
chłowska, Eichłerówna, Szurszewska, Ryci - 
łowski, Dejunowicz, Detkowski, Karpiński, 
Wyrzykowiski, oraz Wyrwicz - Wichrowski. 

Wnikliwa reżyserja autora potrafiła wy- 
dobyć charakterystyczny koloryt lokalny, u- 
miejęrnie podkreślony przez obrzędowe i o- 
byczajowe śpiewy w wykonaniu głównej sy 
nagogi. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Występ taneczny A. Rejzer - Kapłan 

w Lutni. Świetna tancerka Aneta Rejzer - 
Xaplan wystąpi w niedzielę dn. 17 bm. o 

W CHWILI, GDY ZNALEZIONO DOWODY JEGO NADUŻYĆ. — ŻONA 
USIŁOWAŁA Pójść W ŚLADY MĘŻA : 

Wczoraj nad ranem do mieszkania felczera apteki kolejowej J. Toma- 
szewskiego W. Pohulanka 12) wkroczyła policja, która dokonała szczegóło- 
wej rewizji podczas której ujawniono znaczne zapasy różnych medykamen- 
tów, pochodzących z apteki kolejowej. 

Asystujący podczas rewizji Tomaszewski, widząc, że został zdemasko 
wany wykć moment kiedy uwaga policjanta była skierowana w inną 
stronę, zdołał przyjąć kilka tabletek morfiny, co spowodowało ciężkie za- 
trucie. 

W momencie, gdy rzucono się z pomocą samobójcy, żona felczera, widząc 
swego męża bez orzytomności, w naiwiększem podnieceniu, wybiegła do są- 
siedniego pokoju i również targnęła się %: życie, przyjmując nieznanej tru- 
cizny. Samobójców przewieziono do szpitala żydowskiego, gdzie zastosowa- 
no wszystkie Środki ratownicze, by utrzymać ich przy życiu, bowiem stan 
ich bardzo ciężki. 

Rewizja była przeprowadzona na skutek podejrzenia, że omaszewski 
wynosił z apteki różne lekarstwa, by następnie je sprzedawać z wolnej ręki. 

Czworo dzieci zginęło w płonącym domu 
We wsi Hołowce gminy snowskiej wybuchł przedwczoraj pożar w zabudowaniach 

Jana Grabowskiego. ; 

Ogień wybuchł w czasie, gdy Grabowscy byłi pogrążeni we śnie, tak, że w pło- 

mieniach zginęło czworo dzieci wymienionego włościanina: Marja lat 17, Józef łat 10, 

Edward lat 8 i Stefan lat 5. Piąty syn Grabowskiego 13-letni Władysław odniósł 
dzo ciężkie poparzenia i walczy ze śmiercią 

Cały dom wraz z inwentarzem żywym i martwym spłonął doszczętnie. 

Pożar powstał od zaproszoaego niebacznie ognia. 

Dezerter popełnił samobójstwo 
WIDZĄC, ŻE NIE UJDZIE PRZED POŚCIGIEM 

Przed kilku dniami zbiegł z oddziału szereguwiec 27 pułku ułanów Sidorowicz Wła 

dysław, który nocy onegdajszej usiłował przedstać się do Sowietów. W pasie grani- 

cznym zbieg został zawważony orzez pat-ol KOP z odcinka Zaostrowicze, który wezwał 

go do zatrzymania się. W czasie pościgu Sidorowicz wiedząc, że nie zdoła uniknąć, 

wystrzałem z karabinu popełnił samobójstwo. 

Ogień ogarnął dach, gdzie miešci 
się posterunek policji. Wobec czego 
biuro policyjne zostało ewakuowane. 

Straty wynoszą 60 tys. zł. 

HISTORYJKĄ W GBRAZKACH 
ii PAN CIERPIALLO ZE SNIPISZEK 

  

  
A że zbrakło mu pieniędzy, 

Celem grzywny opłacenia, 
Pan Cierpiałło powędrował 

Z konwojentem do więzienia. 

  

| 
|     

Oto koniec Odyssei.,... 

Oblejmy ją wszyscy łzami, 
Początek był — zaręczyny, 
Smutny koniec zą kratkami, 

KONIEC 

  

    

ŁO Ww © 

  

Od dnia 14 do 18 Maja 1931 r. włącznie będą wyświetla: e filmy: 
KINO 

MIEJSKIE| „„CZŁOWIEK KTÓRY KRĘCI i | 
Ostrobramska 3. 

W rolach głównych: Buster Keaton I Marcelina Day. Nad program: „Życie bez troski'* Komedja w 2 aktach. 
. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek sransów o godz. 4-ej. Następny program: „„Postrach puszczy* 

Cena biletów: Parter 60 gr.,  Balkon 30. 
  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR mistrz ekranu KONRAD VEIDT ' 
„H ELIOS" w swej najświetniejszej kreacji 

UL Wileńska 38 
Tai. 926. 

Ceny miejsc zniżone. Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe! Przebój miłości i bohaterstwa. Genialny 

„OSTATNIA KOAPANJA 
Arcydzieło JOE MAY'A, które wzbu-dziło zachwyt całego świata. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe oraz wszechśw. przegląd dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny zniżone. " "74 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGD' 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 ©     Džisi Największy przebój dźwiękowy K E ė L PARY ż A 
W. rol. gł. ulubieniec kobiet całego świata IWAN PETROWICZ, MARIEGLORY, GABRIEL GABRIO oraz śpie 

wająca w języku polskim prymadona Ypery Warszaw. HELENA LIPOSKA.Nad program: Tygodnik dźwiękowy 
„Foxa. Początek seansów o godz.: 4, 6, 8 i 10.15. Na l-szy seans ceny zniżone, 
  

DŹWiĘUCWZ KINO 

C8/INS 
WIELKA 41. tai. 15-41   
Wkrėtce „POKUSA“ z GRETĄ GARBO w rol. gł 

DAST"," 4.147 Przebój dźwiękowy Doskonała komedja dźwiękowa z 
) udziałem znakomitego komika HAROLDA LLOYDA p.t. 

MAROLD TRZYĄAJ SIĘ 
Nad program: 1) Wszechśw, dodatek dźwiękowy „Foxa*, 2) Powódź w Wilnie i okolicach 
Na 1szy seans ceny zniżone. Począte* o godz. 4, 6, 8 i 10.15, W dnie świąt. o godz. 2 

Dla młodzieży dozwołone. 

  

> wepić Podwójay proza, "TAJEMNICA CZARNEGO WĄWOZU c=, * 
KINO z udziałem aktai ar A A wiec 205 CUSTER i PEGGY MONTG "MERY 

2 wielki film si i:ł 

„P AN“ ŻYWY POCISK pościg przęż slepy wiród tycjęca niebetpieczekstw. Karka leis zaa. 
Wielke 42. Początek o godz. 1-ej. Ceny 30 gr. 
  

Z SĄDÓW 
UCZNIOWIE — KOMUNIŚCI 

PRZED SĄDEM 

Sąd Okręgowy w Wilnie | rozpatrywał 
sprawę ias technikum żydowskiego: 

Morducha Basoka i Dawida Gordona, któ 

rzy 24 XI 1930 roku zostali zatrzymani w 

pobliżu koszar, w chwili, kiedy rozrzucali 
wydawnictwa komunistyczne. ы 

W czasie przewodu sądowego badani 
świadkowie szczegółowo scharakteryzowali 

działalność "wyżej wymienionych, którzy 

naleželi do jaczejki Komunistycznego Zwią 

zku Młodzieży, istniejącej wśród uczniów 
technikum. Ponadto naskutek pytania sądu 
świadkowie  scharakteryzowali całokształt 
danych o przejawach  antypaństwowej 

działalności wśród uczniów technikum ży- 

dowskiego w Wilnie, a mianowicie że w 
dniu 27 listopada 1929 roku w Warszawie 
przy likwidacji archiwum C.K. K. P. Z. B, 
ujawnione zostało sprawozdanie O.K.K.Z.M 
w Wilnie, w którem mowa o tem, że w ło- 
kalu technikum żydowskiego odbyły się 
dwie masówki komunistyczne, przy udzia 
le 50 uczni. Masówki te, urządzone zosta- 
ły na znak protestu z powodu wydalenia 
z gimnazjum białoruskiego kilkunastu ucz 
niów, członków K.Z,M., następnie, że w 
listopadzie 1930,roku wśród uczniów tego 
technikum rozpoczęła się przejawiać działal 
ność t. zw. lewicy uczniowskiej, która zor 
ganizowała strajk uczniów przy udziale o- 
koło 200 uczniów tego technikum. 

Strajk ten wobec stanowiska dyrekcji 
nie miał powodzenia i dlatego 20 listopa- 
da został przerwany. P Ь 

Pozatem zeznali świadkowie, że w listo 
padzie 1930 roku organa służby bezpieczeń 
stwa posiadały zupełnie wiarygodne infor:- 
macje, iż w technikum żydowskiem na każ 
dym semestrze istnieją  jaczeįki komuni- 
styczne, których członkowie byti przytrzy- 
mywani za działalność komunistyczną, w 
szczególności uczniowie: Mojżesz Glezer, 
Majer Kominar, Nochem Gruenhaus, Lipiec 
Uszel, Susman, Mendel i inni. 

Wszyscy oni przebywają 
więzieniu. 

Pozatem stwierdzone zostały fakty udzia 
łu szeregu uczniów technikum żydowskie- 
go w demonstracjach komunistycznych z 
okazji obchodów komunistycznych. 

Dalej zostało stwierdzone, że w grudniu 
1920 roku, na konferencji !ewicy związko- 
wej w Wilnie występowali delegaci ucz- 
niów technikum żydowskiego. 

Ci sami delegaci występowali w stycz - 
niu 1931 roku na konferencji poborowych 
w Wilnie, 

Zostało stwierdzone, że uczniowie tech- 
nikum żydowskiego: Majer Pizow, Zelig- 
Tori, Judel Szprejnger, Gabrjel Denenberg, 
i Lejba Brojdo, skazani już byli przez sąd 
za udział w akcji komunistycznej, 

W sprawozdaniach MOPR-i są wiado- 
mości, iż na terenie technikum żydowskie- 
go jest 17 członków MOPR-u, że w czasie 
akcii t .zw. „Trzy L.' (Lenin, Luksemburg 
i Liebknecht) uczniowie technikum organi 
zowali masówkę, przy udziale 35 uczniów 
it. p. wiele innych informacyj. : 

Sąd skazał Basoka Morducha i Dawi- 
da Gordona po 2 łata domu poprawy, 

Charakterystyczny szczegół, że dyrektor 
gimnazjum hebrajskiego w Wilnie, zeznają 
cy jako świadek, poświadczył, że zna Ba- 
soka jako młodzieńca religijnego, a sam 
Basok podał, że jest bezwyznaniowy. 

RADIO WILENSKIE 
SOBOTA, DNIA 16 MAJA 

11.58: Czas. 
12,05 —12.50: Koncert popularny (pły- 
15,10 -—15,30: „Co nas boli.“—przecha 

dzk' Mika po mieście. 
15,30 —15,50: Wiadomości wojskowe 

dla wszystkich, —- z Warsz. 
15.50  —16.10: „Bajka rzeczywistości" 

(w szkole w Łodzi) — odczyt wygłosi dr 
W. Charkiewicz. 

16,10 —16,40: Koncert z Warszawy. 
16,40 --17,00: „Wartości lecznicze | poli 

skiego  wiybrzeża  morskiego'— odczyt 
z Poznania wygłosi prof. P. Gantkowski. 

17,00 —18,00: Audycja dla dzieci z War 
Szawy.. 

18.00 —10,00: Nabożeństwo z Ostrej - 
Brainy w Wilnie. Transmisja na wszystkie 
stacje, 

19,15 
nv”  —w wykonaniu Wacława 
skiego, art dram. ; 

19,40 --- 1955: „Prasowy dziennik radį. 
+ Warsz. я 

20.00 -— 20.15: „Na przeszkodzie“ — Tel 
jetor z Warszawy wygłosi pułk. Wieniawa 
Dlvgoszewski. 

obecnie w 

  

—19,30:, „Felieton humorvstycz- 
Malinow- 

„15  — 20,30: Skrzynka techniczna z 
0,30 —22,00: Muzyka lekka z Warsza 

wv 
2200 —22,15: „Na widnokręgu“ — z 

Warszawy. 
22.15 — 22,35: Koncert chopinowski ze 

Lwowa. 
22,50  -—24.00: Komunikaty i muzyka 

taneczna z Warsz. 

Ofiary 
JMi. Nauczyc weteranki zi. 10; Sanator- 

jum grużticze zł. 10, Przytułek dla nieuleczal 
zł. 10; Żłobek Dzieciątka Jezus zł. 10; na 
powodziar: zł 10, chleb dzieciom zł. 10, nę- 
dza wyjątkowa zł 10. г 

Marja Antonina. Wagner na powodzian 

а2 

  

  

Dr. 
K. Sokołówski 
Chor. skórne I we- 

OSTATNIE DNI! 
Już we wtorek 19 b. m. 
Ciągnienie 1 klasy Wieikiej 23 Lot, Państw. 

  

   

  

   
   
   
   

    

neryczne. 

al Wileńska 30, m. 14. Główna 1 000 000 (m в į z 
rzyjm. od g. 9—12 r. w ylm. od g. 9 ygrana la 2 į 10 n) 

Ogólna suma wygranych 

32.000.000 ZŁ. — 23 PREMIE 
Polska Loteja Państwowa daje największe szanse do wygrania 

bo połowa "2 wygrywa 
ena losów JE 4. 10 

bardzo niska 
Z kupnem u nas losu zwlekać nie wolno !! 

„Lichtensteina kolektury los w dom — 
szczęście i dobrobyt w Dom!" 

„LIEDTENSTELI AS 
„LICHTLOS“ 

WILNO, WIELKĄ 44 
Centrala kolektury, Warszawa Marszałkowska 146. 

teccnea wysyłamy losy natychmiast 
po otrzymaniu zamówienia. 

P. K. O. 81.051. Firma egz. od 1835 r“ 

1000000000000000000 
PRZETARG 

Fundusz Kwaterunku Wojskowego ogłasza nieograniczone 
przetargi na wykonanic następujących robót: 3 

s 1) Instalacji centralnego ogrzewania dla bu dynku oficer- | 
skie'go w Wilnie przy ul. Wileńskiej. 

2) Na dostawę stołarszczyzny (kompletów okien i drzwi: 
dla budynku oficerskiego przy ul. Koszykowej w Warszawie. | 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
+“ Włlieńska 8 od 
% — 114 — 8. Tel. 
567, 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene 
tyczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90, 

Od 9—12 I 4—8 

akuszerki| 
Ea SPSS Z 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

oraz Gabinet Kosmety- 
czny, nasuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

GABINET 

  

    
  

       

   

   

  

        

  

RACJONALNĘJ Termin składania i otwarcia ofert dnia 21 maja 1931 r. o 
KOSMETYKI godzinie 12-j. 

| 

LECZNICZEJ Wadjum w wysokošci 3 proc. oferowanej sumy w gotów- | 
WILNO, MICKIEWI- ce należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego na CZA 81 m. 4. z $ 2 к 

kobiecą konto ni. 1288, zaś 'w papierach wartościowych, objętych okól | 
Urod Kolsetwwa nikiem Ministerstwa Skarbu z dn. 10 września 1927 roku, — - 

je, dosko- do kasy FKW. $ 
uali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztnczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
tnpież. Najnowsze zdo: 
bycze kosmetyki racjo- 

Roboty zostaną oddane za ceny jednostkowe 
cały czas budowy. 

Plany, kosztorysy i warunki szczegó Ё 
„M 8 gółowe można otrzymać | 

w kancelarjj FKW Warszawa, Żoliborz, w. Smiała К ‹ 

„Stałe przez 

  

nalnej. 
Codziennie od g. 10—8. = 

___Wz%« _ letnisko Oddamy 
е blizko Wilna, las, rzeka; Subzastępstwo wszechšwialowej 

Masaže“““ sucha śliczńa miejsco- | Sławy napoju „Sinaico“ na powiaty 
rzy: wość Jagiellońska 9—13 

ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Ęptilacje. Letnisko 
Gabinet + Z całem utrzymaniem, 

Kosmetyki £e diG w Trokach nad jezio- 
Leczniczej rem w parku. Mostowa 

J. Hryniewiczowej. 9—3. Olszewska 
ul. WIELKA X 18 m3. Letnisko 
Przyj. w g. 10- 1 R: w majątku na Wilef- 

W. Z. P. № 26, szczyźnie malowniczo 
ołożone nad brzegiem 

Wojew. Wileńskiego i na Lidę z Okrę- 
gami. 

Zgłoszenia pisemne Jen. przedst. 
Tow. Akc. „Sinalco* p. f. 

B. SLOMSKI 
Wilno, Werkowska 9 
  

  

an SS 

Zarybek Karpia 

  
  

   

  

     

  

     

    

—- Wilji W lesiė / sosno- 
oz OE do sprzedania z  nowozałożonych 

! utrzymanie 6 zł; zgło- stawów, wolny od zarazków, pierwszo- 

[LOKALE | ee jakości ce 3 zi M 
dziszki, maj. Tupal- | Adres: p. Chocieńczyce pow. Wilejski 

Mieszkania ZE z wyg ok maj. Czerwiaki RER Borowski. 

2—8 pokojowego pamasse #5Б ; 
z kuchnią poszuku- ; 
ję. Oferty do „Sło- POSADY OKAZJA TANIEGO KUPNA 
wa“ pod „W.B,“ | „SAMOCHODOWI 

Fiat torpedo 2. 6.500.— 
1 lub 2 pok Potrzebna | pis: 501 torpedo 2. 5000— 

ub 2 pokoje panienka Paige - kareta zł. 6.00. 
umeblowane do odna- Lóraine -"Ditri SON. 
jęcia. Zamkowa 18 —13 de dzecka 5 letniego аы eh Bo ROZ pako Wa ___- dobrze polecona. Zgła-| Mercedes - torpedo zł. 1.000— 

szač się 6—8. Zakre- powyższe samochody po remoncie. 
towa 7 m. 10. 

  

   
Ford - = LETNISKAJ" poszukuję Ford oe я 800 LA 
Cottin - landoletk. zł. > 

Letniska Francuzki | orne 2 200 
na lato do dzieci, może] Buick - torpedo zł. 6000— 

6 klim. od Wilna być polka, znająca do- Wiadomość: 
po 2 pokoje z kuchnią brze język francuski, 
i werandą. Są pojedyń- Zgłosz. do adm, Sło» 
cze pokoje, można mie- wa. 
sięcznie, osobne wej- - 
ścia. Miejscowość su- 

cha, Iesista. Komuni- gchmistrzyni EITI аса 15 minut auto- > 
base I parostatkiem, kantalelnia  pakiykų CZYS SPELNIL SWO] OBOWIAZEK 
Na miejsc woda miec poszukuje posady. Pie- WOBEC WSPOLOBYWATELI DO- 

ko. Pi ieć się Mostowa 7—5 odkiełko 5 m. 7, ielelon TENIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 
Konto P.K.Q. nr. 82100 

T-wo Handlowo-Zastawowe 
LOMBARD) Biskupia 12, tel. 14-10   

  

Młoda energiczna 

9-ej do 1l-ej rano i 
od 2-ej do 4-ej pp. 

  

Osoba umiejąca do- 

      

Pensjonat brze szyć i hattować, 
I tni k ° oraz znająca wszelką а 

a EtNISKO pracę domową, poszu- Kompletny 
okolica sucha—lesista, kuje posady do dzieci, warsztat Pies 
odległość od przystan- lnb jako krawcowa: na 

ku Kamionka 2 kim. Iatojkś wyjazd. Świa, stolarsko-tokarski błały (Szpic) 
Korespondencja maj. dectwa 1referencje po- wraz Z wszystkiemi przybłąkał się. Ode“ 

Mikszany p. Ostro- siada, Dowiedzieć się przyrządami, tanio do brać za zwrotem kosz” | 

wick k-Wilna, Mickiewicza 42 m. 11 sprzedania. Wiadomość tów, Hotel Sokołow: 
A. Rogińska. tel. 7-94 DE > „Stowa“ pod skiego. 4 

      

Drukamia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2


