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Opiata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XIV.

    
"TEDAKCJA1 ADNIRIS

  

Prefektowi za od-
za spokój

Wielebnemu ks.
prawienie nabożeństwa

duszy

š. į p. KAZIMIERZA HOFMANA

uczn. gimn.' im. J. Slowackiego, za
udział i wyrazy współczucia Panu Dy-
rektorowi Narwoyszowi, wychowaw-
cy p. prof. Kuźniarowi, Radzie Peda-
gogicznej i Kolegom zmarłego, skła-
damy tą drogą serdeczne Bóg zapłać.
336—0 o Rodzice i Bracia.

 

 

 

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc CZERWIEC.

  

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wiieńska 15—5.
 

PRZED SESJĄ SEJMOWĄ.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. marszałek Sejmu Daszyński wyznaczył

posiedzenie Sejmu na piątek 23 na godz. 12 w południe.

Na pierwsze posiedzenie Sejmu zostało wstawione do

porządku dziennego sprawozdanie komisji budżetowej o kre-

dytach dodatkowych za r. 192728.

Jest to sprawa jedna z najdrażliwszych i niewątpliwie

rząd będzie zabiegał o to, by ta kwestja nie stanęła zupełnie

na porządku dziennym.

W kołach politycznych budzi zainteresowanie fakt,

nie został zwołany.

że Senat

Istotnie prezydjum Senatu nie otrzymało zarządzenia P. Prezy-

denta o zwołaniu sesji senackiej.

W r. 1927 członkowie Senatu

Sejmu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

nie uczynili.

Kiub Narodowy Senatu wystosował

złożyli podobnie jak i członkowie

W tym roku tego

do marszałka Senatu

pismo, w którem stwierdza, iż Senat winien być również zwołany

i domaga się od marszałka by pierwsze posiedzenie Senatu zwołał

w pierwszym dniu sejmowej sesji nadzwyczajnej.

Konieczne to jest ażeby móc zapowiedzieć zmiany w ustawie
o ochronie drobnych dzierżawców.

Znów propozycja elektryfikacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA Min. Robót. Pubł. otrzymał już ofertę syndykatu
francuskiego w sprawie elektryfikacji Małopolski wraz z Zagłębiem
naftowem i Lwowem.

Konferencja organizacyj rolniczych.
WARSZAWA. 21.V.(Pat.). Za-

powiedziana na 23i 24 b. m.
przez ministra roinietwa konfe-
rencja centralnych  organizacyj
rolniczyc i rolniczo - handlowych
poświęcona będzie wytycznym
polityki rolnej w roku gospodar-
czym 1930/31. Konferencja ta
zmierzać- będzie w szczególności
do ustalenia postulatów rolnictwa
w zakresie polityki zbożowej, po-

trzeb kredytowych oraz zbytu
artykułów rolniczych, jak również
stanowiska rolnictwa wobec no-
wego. programu agrarnego Rze-
szy niemieckiej. Konferencja ta
została przygotowana przez roze-
słanie do organizacyj, mających
w niej wziąć udział, szczegółowe-
go kwestjonarjusza, dotyczącego
powyższych zagadnień.

Konferencja polsko-niemiecka w sprawie
ograniczeń przywozu i wywozu.

WARSZAWA. 21.V. (Pat.). W
odpowiedzi na wystąpienie rządu
polskiego do rządu Rzeszy o prze-
prowadzenie w dniu 21 b. m. roz-
mów między Polską a Niemcami,
mających na celu umożliwienie
Polsce retyfikacji międzynarodo-
wej konferencji w sprawie znie-

sienia zakazu i ograniczeń przy-
wozu i wywozu, rząd niemiecki
zgodził się na rozpoczęcie tych
rozmów w terminie23 maja r.b.
Rząd polski przychylił się do pro-
ponowanego przez stronę niemiec-
ką w tej sprawie do Berlina.

Rozłam w Labour Party.
Przyczyną rozłamu sprawa bezrobocia.—Mac Donald grozi roz-

wiązaniem parlamentu.

LONDYN, 21.5. (Pat.) Agencja
Reutera donosi, że premjer Mac
Donald postanowił położyć na
posiedzeniu jutrzejszem kres ata-
kom skrajnej lewicy Labour Party. *
Mac Donald zażąda votum zau-
fania i zawiadomi swą partję, że
jeżeli votum zaufania nie będzie
uchwalone, a rezolucja ministra

Mosley'a wycofana, premjer do-
radzi królowi natychmiastowe
rozwiązanie parlamentu i roz-
pisanie nowych wyborów. Rezo-
lucja Mosley'a dotyczy sposobu
traktowania przez rząd kwestji
bezrobocia. Z rezolucją tą nie
godzi się Mac Donald, skutkiem
czego Mosley zgłosił swą dymisję.

Rozruchy Ww Indjach.
DHARSANA, 21.V. (Pat.). Pani

Saroini Naidu została aresztowa-
na w chwili, gdy kierowała na-
paścią na magazyn soli z 2 tys.
ochotników, którzy usiłowali uto-
rować sobie drogę poprzez zagro-
dę z drutów kolczastych. Policja
konna, uzbrojona w pałki szarżo-
wała na ochotników, z pośród
których 100 zostało rannych.

BOMBAY, 21.V. (Pat.). 40 ofi-
cerów policyjnych, 100 policjan-
tów w pełnem uzbrojeniu i.300
policjantów uzbrojonych w pałki
brało udział w rewizji w gmachu
kongresu, której dokonano z
wielką starannością. Wszystkie
znalezione dokumenty zostały
skonfiskowane. Podczas rewizji
doszło do starcia pomiędzy tłu-
mem a policją, w rezultacie któ-
rego 14 osób odwieziono do szpi-
tala. Policja aresztowała wszyst-
kich urzędników biura kongresu
narodowego, w tej liczbie prze-
wodniczącego Narimana.

WIEDEN, 21.V. (Pat.). „Arbei-
ter Ztg.“ donosi, że korespon-

dent „Daily Herald“ mial rozmo-
wę z Gandhim, który oświadczył,
że zgodziłby się na rozpoczęcie
anglo-indyjskiej konferencji, je-
żeliby spełnione były następujące
warunki: 1) oficjalnym punktem
programu konferencji ma być
sprawa konstytucji, któraby za-
pewniła Indjom niezawisłość, 2)
zniesione muszą być podatek od
soli, wyszynk napojów wysoko-
procentowych alkoholowych, jak
również przywóz zagranicznego
płótna, 3) więźniowie polityczni
muszą być równocześnie uwol-
nieni, 4) wreszcie punkty wy-
mienione dawniej w liście Gand-
hiego do wicekróla muszą być
spełnione. Punkty dalsze dotyczą
ustawodawstwa, obniżenia podat-
ków wojskowych i t. p.

DHARSANA, 21.5. (Pat). Dwu-
 sbewięjakć tłum zwolenników Gand-
iego rozpoczął nowe ataki na

skład soli. Napastnicy atakowali
tak gwałtownie, iż niemal wszyscy
ucierpieli w czasie odpierania
ataku przez policję.

 

A: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakefi
i Administracjj 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa I.
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—3,
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno. Czwartek
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Co będzie?
Co będzie? Pytanie to doty-

czy oczywiście sesji nadzwyczaj-
nej Sejmu, która otwarta zosta-
nie jutro o godz. 12-tej.

„Robotnik“ na ten temat takie
snuje domysły:

„Plany i zamiary gabinetu p. Sławka
pozostają nadal tajemnicą; niewiadomo
też, czy p. Prezydent przyjmie i za-
twierdzi każdą akurat propozycję p.
Sławka.

Wczoraj opowiadano o dwuch kom--
binacjach, wakowanych w sferach kiero-
wniczych „sanacji*: 2

1) niezwłoczne odroczenie sesji w
stylu prawno-konstytucyjnych „interpre-
tacyj“ niezastąpionego p. Żary

2) zaproponowanie Sejmowi, by...
wybrał stałą Komisję dla „współpracy*
z gabinetem p. Sławka w walce z kry-

. zysem gospodarczym przy jednocze-
snem zamknięciu sesji.

Ta kombinacja druga byłaby właś-
ciwie próbą wprowadzenia w życie na
sposób „pojednawczy* idei Rady Naro-
dowej”.

Z pomysłów pomajowych.
Nawet przywiązany do prze-

wrotu  majowego  „Przedšwit“
(nr. 136) zmuszony jest wystąpič
przeciw 'wichrzeniom wśród ro-
botników, które stwierdzono na
posiedzeniu zarządu warszawskie-
go BBS:

„Na posiedzeniu Warsz. O. K.R. po-
ruszona została sprawa, iż po fabrykach
kolportowane są listy, na które zbie-
ra się podpisy z petycją do
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, by zniósł Sejm i powołał Radę
Narodową. Nie potrzebujemy chyba
wyjaśniać robotnikom - socjalistom, iż
idea zniesienla Sejmu i zastąpienia
go Radą Narodową jest ideą czysto
reakcyjną. Nie wątpimy, iż nie
znajdzie się po fabrykach i warszta-
tach ani jeden robotnik klasowo i so-
cjalistycznie  uświadomiony, któryby
podobne bzdury reakcyjne, bez
względu na to,ktoje pro-
paguje, podpisywał swem nazwi-
skiem*.

Jest to widocznie zatarg mię-
dzy BBS a t.zw.Federacją Pracy,
która grasuje w kołach robotni-
czych z ramienia obozu rządzą-
cego.
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Memorjał p. Switalskiego.

Jak donosiliśmy wczoraj, p.
Switalski, kierownik organizacyjny
BB., miał złożyć p. marsz. Pił-
sudskiemu memorjał, oceniający
niezmiernie optymistycznie szan-
se BB. w razie nowych. wyborów
do Sejmu. W związku z tem pi-
sze „Robotnik”:

„Zapewniają nas, że treść memo-
rjału p. Switalskiego wywołała powsze-
chne a przerażone zdumienie pośród
pp. starostów. Podobno w kołach admi-
nistracyjnych wyrażone jest przypusz-
czenie, że p. Świtalski pragnie zaliczać
do zwolenników B. B. nietylko wszyst-
kich, wstrzymującychźsię ed głosowania,
ale również zmarłych o trzy pokolenia
wstecz, oraz 50 proc. noworodków*.

Pośmiertna poniewierka
Kasprowicza.

Pod takim tytułem
„Dziennik Szamotulski":

Czy wiecie czytelnicy, co się dzieje
z Kasprowiczem?

Wiecie napewno, wiecie, że umarł i

pochowano go jak króla, chociaż on
synem wsi wielkopolskiej był.
„ Czy wiecie też, że po śmierci może
komuś dziać się krzywda, czasami więk-
sza niż za życia? Krzywdę taką wyrzą-
dza świadomie społeczeństwo polskie
Wielkiemu Janowi Kasprowiczowi.

Jan z Szymberza ostatnie lata swe-
go życia mieszkał w Zakopanem, tam
umarł, tam szczątki jego złożono na
wieczny spoczynek.

Ktoś z dobrych ludzi zaradził, by
godnie złożono Kasprowicza w osobnym
grobowcu kapliczce-mauzoleum, obok
Harendy, sadyby poety. Utworzono sze-
reg komitetów, które miały zebrać pie-
niądze na budowę tego grobowca. Po-
sypały się ofiarne grosze.

Wszystko szło dobrze, aż naraz
utknęło — zabrakło pieniędzy. Mauzo-
leum teraz stoi niewykończone na sto-
kach gór Gubalówki i żebrze litości.

A słynna Harenda?

Pusto w niej. Codziennie obstępuje
ją sfora komorników zakopiańskich, go-
towych każdej chwili Harendę pieczęto-
wać za rozmaite podatki.

A żona poety?
Janowa Kasprowiczowa nauczyła się

robótek ręcznych w Polsce i z nędzy
uciekła do Paryża, gdzie zarabia na
chleb, jak prosta wyrobnica.

pisze

Protesty społeczeństwa przeciw bezwzględ-
nemu opodatkowaniu.

Naciskfšruby podatkowej, któ-
ry, jak sądzićby należało, w związ-
ku z obecną sytuacją gospodar-
czą powinien w pewnym chociaż-
by stopniu zelżeć, — daje się
wręcz przeciwnie we znaki w tak
niesłychanym stopniu, że dopro-
wadza do rozpaczy sfery gospo-
darcze, zwłaszcza słabsze finan-
sowo. Takich środków samo-
obrony i chwytania się takich
sposobów protestu, jak to obser-
wuje się w obecnych czasach,
nie widziano jeszcze nigdy w
Polsce.

Prawie codziennie dochodzą
wiadomości o skandalicznych wy-
miarach podatkowych, wielokrot-
nie wyższych od sum wykazanych
do opodatkowania w złożonych
urzędom skarb. zeznaniach i roz-
paczliwych demonstracjach bez-
radnych wobec takiego systemu—
podatników.

Podajemy tu ciekawą wiązan-
kę wiadomości zebranych z pra-
sy różnych dzielnic Polski:

Tak np. pisze krakowski „Głos
Narodu*:

Jeżeli bowiem, jak np. w Kra-
kowie, podwyższono rzemiešlni-
kom wymiary podatku przemy-
słowego od obrotu do siedmio-
krotnej wysokości w porównaniu
z rokiem ubiegłym, a obrót rocz-
ny rzemieślnika, jakiegoś szewca
czy stolarza na przedmieściu, pra-
cującego bez pomocy jednego
choćby czeladnika czy ucznia,
określono na 25.000 złotych i od
tej kwoty nałożono na niego po-
datek obrotowy—to można sobie
wyobrazić uczucia budzące się u
podatnika, na którego taki krzyw-
dzący, nieuzasadniony faktyczne-
mi stosunkami haracz nałożono.

Innym przykładem nieslycha-
nej bezwzględności fiskalnej władz
skarbowych jest wymiar podatku
obrotowego w powiecie włocław-
skim, gdzie w ciągu ostatnich
dwóch lat podwyższono wymiary
od 20—500 proc. (!). Tak wiekiego
wzrostu podatków nie wytrzyma
rzecz prosta żadne przedsiębior-
stwo. Wynikiem nadmiernych
wymiarów podatkowych był zjazd
organizacyj kupieckich i rze-
mieślniczych z sześciu miaste-
czek tego powiatu, na którym
uchwalono ramknięcie sklepów
i warsztatów rzemieślniczych aż
do czasu  rewizyj dokonanych
wymiarów. (lchwała zjazdu zo-

stała wykonana jednomyślnie,
bowiem w dniu 6 maja wszystkie
sklepy i pracownie rzemieślnicze
zostały zamknięte, zaś świadectwa
przemysłowe zostały złożone do
organizacyj zawodowych na znak,
że w warunkach wytworzonych
po ostatnim wymiarze podatku
obrotowego, prowadzenie przed-
siębiorstw jest niemożliwe.
O innym przykładzie niesły-

chanych praktyk nrzędów skar-
bowych — tym razem na tere-
nie G. Sląska, donosi katowicka
„Polonia“:

„Oczywiście dopiero po wy-
borach do Sejmu śląskiego do-
ręczono płatnikom podatku obro-
towego za rok 1929 nakazy pla-
tnicze. Wysokość oszacowań prze-
chodzi wszelkie dotychczas spo-
strzeżone granice możliwości. Jest
ona mianowicie o 100, a nawet
nieraz o 400 proc. wyższa w sto-
sunku do oszacowań z ubieg-
łych lat, mimo, że rok 1929
był najkrytyczniejszym okresem
dla handlu i przemysłu, mimo,że
w tym właśnie ókresie notowano
tak wielki procent upadłości i
niewypłacalności przedsiębiorstw,
zwłaszcza w obwodzie przemy-
słowym”.

Z doręczeniem tych wymiarów
wstrzymano się przed wyborami,
by, wrażenie, jakie musiały wy-
wołać, nie popsuło szans wybor-
czych sanacji...

Jeżeli do tych wszystkich
faktów oburzenia podatników
protestujących, jak to zdarzyło
się w szeregu miejscowości, skła-
daniem kluczy od  przedsię-
biorstw w urzędach skarbowych,
dodamy wiece protestacyjne już
nietylko kupców i rzemieślni-
ków, ale i... lekarzy (we Lwowie),
to są to objawy świadczące ja-
skrawo 0 niesłychanej polityce
podatkowej. Lekarze żalili się, że
władze skarbowe traktują ich, jak
oszustów, którzy świadomie po-
dają fałszywe zeznania o swoich
dochodach — jest to wybitna ce-
cha polityki fiskalnej względem
ogółu podatników.

Krańcową tą bezwzględność
tłumaczą sobie oczywiście opo-
datkowani jako samowolę miej-
scowych urzędów skarbowych.
Jest to niewątpliwie pogląd nie-
słuszny, przynajmniej w przewa-
żającej części wypadków. Nie u-
lega bowiem wątpliwości, że u-

niem miejsca e 26 proc. droże
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

ranicę 8 zi.

rzędy skarbowe działają tu w
myśl „wyższych instrukcyj“,
skoro od tak dlugiego czasu
powtarzające się manifestacje
i protesty, ta spontanicznie wyła-
dowująca się rozpacz ludzi nie
widzących dla siebie innego ra-
tunku poza tego rodzaju samo-
obroną—nie wywołała odpowied=
nich zarządzeń ze strony rządu.
Widocznie bezwzględny ten na-
cisk ma wyciągnąć z życia go-
spodarczego wszystkie soki, byle
tylko starczyło dochodów skar-
bowych na pokrycie wydatków
budżetowych.
 

Wojownicze mowy Mussoliniego.
Dyktator Włoch wkroczył w

okres nowego wigoru. Ostatnio
dał wyraz swemu gwałtownemu
temperamentowi w dwóch mo-
wach: w Livorno i Florencji. W
porcie livorneńskim, gdzie budu-
ją się w dokach nowe jednostki
morskie, mające stanowić odpo-
wiedź Włoch na konferencję roz-
brojeniową w Londynie, mówił:
— Faszyści bohaterskiej wigi-

ljj i faszyści nowych pokoleń,
dorastających do życia! Wreszcie
zostało mi danem popatrzeć wam
w twarz, a wam popatrzeć w mo-
je oblicze. Podróż, której doko-
nuję po najbardziej faszystow-
skiej ziemi toskańskiej, nie byta
obliczona na podniecenie entu-
zjazmów, które są stale podnie-
cone, ale była szukaniem kon-
taktu wodza ze swemi wojskami;
pragnę wam bowiem zbadać puls
faszystowski. Jak bije wasz puls
faszystowski?

Krzyk nieopisany w tłumie:
„fortel'—ł w powietrze wylatują
„gagliardetti“, „fazzoletti“ i „mos-
chetti“.

Wybrałem ze wszystkich dni
ten dzień .11 maja, który przypo-
mina najsławniejszą datę wasze-
go miasta, kiedy ojcowie wasi
bohaterskim, rozpaczliwym ata-
kiem stawili czoło Habsburgom.
Pomyślcie, co się stało w ciągu
jednego wieku: cesarstwo, które
do roku 1859 posiadało Lombar-
dję, do roku 1866 Wenecję, a w
roku 1915 posiadało jeszcze Try-
dent i Triest — dzisiaj jest tylko
wspomnieniem wobec wspaniałe-
'go, niezapomnianego faktu, który
nosi nazwę Vittorio Veneto! Jest
coś fatalnego, coś boskiego i nie-
uchronnego w tym marszu naro-
du włoskiego ku wielkości. =
— W obliczu tej masy ludu,

w której widzę wszystkie klasy,
od ludzi myśli do ludzi pracują-
cych, od wieśniaków do robotni-
ków — cóż mają do powiedzenia
zburzone karjatydy ubiegłego cza-
su, albo ci, którzy zazdroszczą
narodowi. włoskiemu jego wybu-
chającej wolności? W obliczu te-
go waszego morza, po wizycie w
waszych dokach, gdzie robotnicy
budują przyszłe jednostki wojen-
ne—chcę wam powiedzieć i nie-
tylko wam, ale całemu narodowi
włoskiemu i zagranicznym naro-
dom, że my nie boimy się na-
głych awantur, ale gdyby ktoś za-
grażał naszej niezawisłości i na-
szej przyszłości—nie wie jeszcze,
do jakiej temperatury podniósł-
bym naród włoski. Nie wie, do
jak straszliwej temperatury pod-
niósłbym namiętność całego na-
rodu włoskiego, gdyby została za-
grożona w swym rozwoju Rewo-
lucja Czarnych Koszul. Wtedy ca-
ły zb starzy, młodzi i dzieci,
wieśniacy, robotnicy, uzbrojeni i
bezbronni—staliby się masą ludz-
ką, więcej niż masą ludzką, stali-
by się meteorem, który mógłby
spaść na każdego i wszędzie.
W tłumie słychać wprost spaz-

matyczne krzyki entuzjazmu.
— Wczoraj w ziemi Maremmy,

która już nie jest malarycznąi
pustą, jak ją jeszcze opisywała
stara iiteratura—widziałem pracę
lądu. Tutaj widzę pracę morza.
— Mieszkańcy Livorno! W mo-

rzu jest wasze szczęście i wasze

bogactwo! Dla kogo sława morza?
— A nóż! (dla nas) — wyje

masa.
— | tak niech będzie w imię

męczenników naszej Rewolucji!
Druga taką mową wojenną by-

ło przemówienie we Florencji,

PREKUMERATA: miesięczna 4zł., z oednoszeniem | przesylką pocztową Z1.4gr.GA
za

G©GŁOSZENIA: za wiersz milim. gral tekstem 6 lam 85 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 26 proc. drożej,
zegraniczne o 58 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
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którego fragmenty cytowaliśmy
onegdaś. Cytujemy zakończenie:
— Albowiem prawo — o ile

mu nie towarzyszy siła — jest
tylko czczem słowem, a już Mac-
chiavelli powiedział, że prorocy
bez broni zginęli. Takie lekcje
historji i doświadczenia są w
szczególny sposób wymowne i
sugestywne. Jutro rano przy oka-
zji sprezentowania włoskich sił
zbrojnych cały świat zobaczy sta-
nowcze i wojenne oblicze Włoch
faszystowskich. Wyłącznie Wło-
chy faszystowskie i potężnie
uzbrojone będą zdolne postawić
tę prostą alternatywę: Albo dro-
gocenna przyjaźń, albo wrogość
i ciężka walka.

Wojownicze mowy  Mussoli-
niego wywołały wielką konster-
nację w świecie politycznym.
Uważają je za odpowiedź zarów-
no na nieudałą konferencję lon-
dyńską, jako też na niefortunną.
propozycję Brianda.

Specjalnie ostro zareagowała
na ostatnią mowę Mussoliniego
prasa francuska, która głośno już
domaga się „kaftana bezpieczeń-
stwa” dla dyktatora włoskiego.

Nie odmawiając genjalnemu
reformatorowi Włoch  porywają-
cego daru krasomówczego, nie
sposób jednak niezauważyć, że
mowy jego, jak zwłaszcza dwie
ostatnie sporo podobieństwa ma-
ją do krasomówczych popisów
Wilhelma Il. Ta sama buta, dużo
samochwalstwa, dużo zarozumia-
lošci...

Płomienna miłość ojczyzny
jest piękną cechą charakteru
il duce, skoro jednak staje się
ona zaczepną i drapieżną, może
łatwo skończyć tak, jak skoń-
czyły się przechwałki kajzera.

Z LITWY.
=Sprawa b. urzędników nie-
mieckich w kraju Kłajpedz-

kim uregulowana.
„Elta" podaje: Minister Spraw

Zagranicznych dr. Dr. Zaunius i
i poseł niemiecki w Litwie Mo-
rath 17 b. m. wymienili noty w
sprawie prawnego położenia b.
urzędników niemieckich w kraju
Kłajpedzkim. Sprawę rozstrzygnię-
to w ten sposób, iż urzędnicy,
przyjęci na służbę państwową lub
służbę w kraju Kłajpedzkim wy-
chodzą skutkiem tego ze służby
niemieckiej i otrzymując od pań-
stwa niemieckiego, za zgodą rzą-
dulitewskiego, jednorazową kom-
pensatę.

Dróbce wiadomości,
Katastrofa kolejowa.
MOSKWA, 21. V. (Pat.) Na

stacji Czernaja na linji kolejowej
Moskwa—Kazań nastąpiło zderze-
nie pociągu pasażerskiego z po-
ciągiem towarowym. 28 osób po-
niosło śmierć, a 29 zostało ciężko
rannych.

Zgon wybitnego malarza.
WARSZAWA, 21. V. (Pat.)

Zmarł tu wczoraj artysta malarz
Edward Trojanowski.

Awantura pijanych poboro-
wych.

BIELSK PODLASKI, 21.V. (Pat).
W miejscowości Siemiatycze po-
borowi rocznika 1908 wstanie
nietrzeźwym urządzili na ulicach
miasta awanturę, a na widok
nadchodzącej policji ustawili ba-
rykady. Policja szybko zajście
zlikwidowała, przekazując awan-
turników władzom wojskowym.

Ucieczka fiamingów z ogro-
du zooiogicznego.

POZNAŃ, 21-V. PAZ. Ze Zbą-
szynia donoszą, że jeden z fla-
mingów, który przed kilku dniami
uciekł z poznańskiego ogrodu z00-
logicznego, przebywa nad tam-
tejszem jeziorem. Cztery, jak wia-
domo, schwytano na jednym z
cmentarzy podmiejskich. Dyrekcja
ogrodu zoologicznego wysłała do
Zbąszynia instruktora, który ma
zbiega ująć i przywieść - do Po-
znania.
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Przed goją SzjmoWą.
W piątek rozpoczyna się nad-

zwyczajna sesja sejmowa, zwoła-

na przez P. Prezydenta wskutek

żądania, złożonego przez tak

zwany „centrolew*. Tegoż dnia

odbędzie się pierwsze posiedze-

nie Sejmu z porządkiem dzien-

nym, obejmującym wyłącznie nie-

mal sprawy kredytów dodatko-

wych, podatkowe, gospodarcze

it. p.

Żądanie stronnictw lewicy i

centrum, w sprawie zwołania se-

sji, zaopatrzone było w motywy,

mające usprawiedliwić koniecz-

ność pracy Sejmu.

Wysunięto wyłącznie ciężki

stan gospodarczy państwa, po-

trzebę ratyfikowania traktatów

międzynarodowych—nie dotkneli

natomiast autorzy wniosku kwe-

stji niemożliwego do załagodze-

nia konfliktu między władzą wy-

konawczą a ustawodawczą. Ktoś,

nieznający naszych stosunków

wewnętrznych, z motywacji wnio-

sku o zwołanie ciał ustawodaw-

czych mógłby sądzić, iż jedynie

kryzys gospodarczy i finansowy,

bez żadnego podkładu polityczne-

go, stał się powodem domagania

się sesji. Kto jednak wgłębia się

w nasze życie polityczne od 4

lat, musi zdawać sobie sprawę,

że dokoła zaczynającej się sesji

nagromadziło się wiele materjału

wybuchowego, który siłą faktów

doprowadzi prędzej lub później

do ostrego starcia.

Bez żadnej przesady można

powiedzieć, iż najbliższe dni będą

przełomowe z jednej strony dla

życia obecnych ciał ustawodaw-

czych, z drugiej zaś dla pomajo-

wego systemu rządzenia.

Już porządek dzienny pierw-
szego posiedzenia zawiera spra-

wę, która na terenie sejmowym

wiele krwi napsuła dwu z kolei

po sobie następującym gabine-

tom. Mamy na myśli przekrocze-

nie w budżecie z r. 1927—28 w
czasie urzędowania w minister-

stwie skarbu p. Czechowicza.
Sejm zajmie się w piątek, mię-

dzy innemi, sprawozdaniem ko-

misji budżetowej o dodatkowych

kredytach na rok budżetowy
1927—28. Są tam takie pozycje,

jak głośna suma 8 miljonów, wy-

danych bezprawnie przez Prezy-

djum Rady ministrów, i szereg

innych, których komisja nie za-

twierdza. (lchwała Sejmu stanie

się podstawą do orzeczenia, któ-

rego zażądał od Sejmu Trybunał.

Stanu dla wydania definitywnego

wyroku w sprawie p. Czecho-

wicza. ?

Najbliższe z kolei posiedzenia

wysuną siłą rzeczy na powierzch-

nię—czy kto chce, czy nie chce—

kwestje, związane ściśle ze sto-

sunkiem rządu do ciał parlamen-

tarnych i do przestrzegania prze-

pisów Konstytucji. Już od dość

dawna w prasie wszelkich odcie-
ni toczą się rozważania na temat,

czy Sejm niezwłocznie po zebra-

niu się uchwali votum nieufności

gabinetowi p. Sławka. Klucz do
tej „zagadki* posiada w swych

rękach centrolew. Gdyby opierać
się na dotychczasowej taktyce

lewicy sob'alistycznej i stronnictw

ludowych, polegającej raczej na

przewlekaniu rozstrzygnięć, to

możnaby dojść do przeświadcze-

nia, że prace Sejmu nad rozma-
itemi sprawami potrwają jakiś

czas bez ostrzejszego konfliktu z

rządem. Zdaje się jednak, iż tym

razeri—nawet może wbrew woli

- lewicowej większości sejmowej—

stan rzeczy nie pozwoli na od-

suwanie sprawy, która sama się

narzuca i którą zresztą już zde-

cydował premjer Sławek, biorąc

do gabinetu wbrew przepisowi

Konstytucji ministra, któremu

Sejm wyraził nieufność. Przesu-

wając tę zasadniczą kwestję pra-

wa Sejmu na plan dalszy — sam

Sejm wydałby na siebie wyrok

śmierci, pozbawiając się jednej

z najważniejszych swych atrybucji.

Pewna część prasy, zbliżona

oczywiście do sanacji, doradza

stronnictwom sejmowym  umiar-

kowanie i poświęcenie czasu na

początku sesji wyłącznie aktual-

nym sprawom natury gospodar-

czej i tym, które mogłyby wpły-

nąć na złagodzenie przesilenia

Życie akademickie.
Za co kochaliśmy Nowicze,

dlaczego kochamy Lega-
ciszki?

Ukazała się z druku nakładem
Wojewódzkiego Komitetu Wileńskie-
go Pomocy Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej broszura propagandowa
o Legaciszkach. Broszura wydana

jest bardzo ozdobniei zwraca uwa-
gę swoją estetyczną formą. Zawie-
ra oprócz kilku artykułów i wcale

ładnych fotografji—bogaty dział in-
formacyjny. Jeśli do tego dodamy
artykuły, zamieszczane w prasie co-
dziennej i akademickiej wszystkich
miast oraz barwny afisz, reklamują-
cy Legaciszki — możemy być spo-
kojni, jż podczas sezonu frekwencja

kuracjuszy w Legaliszkach dorówna
Nowiczom, a może nawet ją prze-
wyższy. Poniżej podajemy jeden z
artykułów z tej broszury...

Każdy chyba wie, iż przed na-
byciem na własność i oddaniem
do użytku młodzieży akademic-
kiej Kolonji Wypoczynkowej w
Legaciszkach —Wileński Komitet
Wojewódzki Pomocy Polskiej Mło-
dzieży Fkademickiej dzierżawił
maj. Nowicze, który, przez 8 lat

był jedynem na Kresach Wschod-
nich uzdrowiskiem akademickiem.
Niesłapnące powodzenie Nowicz,
z któremi brać akademicka zżyła
się od tylu lat, które niejako
„weszły w naszą krew* musi mieć
jednakże głębsze uzasadnienie i
podstawy. Bo przecież niejeden
z nas miał możność zwiedzić czy
to kurorty zagraniczne, czy też
uzdrowiska nasze w górach lub
nad morzem. Ale to jest co in-
nego. Owszem, nieraz było ład-
nie, nieraz spędziło się dobrze

czas—ale pozostało po tem parę
fotografij, jakiś flirt no i... pusta
kieszeń. Nowicze natomiast żeg-
nane były przez każdego z czułą
a rzewną łezką i z solennem przy-
rzeczeniem: „Na przyszły rok
spotkamy się w Nowiczach!* Naj-
ważniejszą przyczyną tego było
przedewszystkiem nadzwyczajne
zżycie się i szalenie miły, kole-
żeński stosunek między kuracju-
szami. Było swobodnie, czasami
nawet bardzo, ale nigdy nie prze-
kraczano granicy, o co w innych
warunkach i przy innym  nastro-
ju byłoby bardzo łatwo. Życie
towarzyskie w Nowiczach pulso-
wało żywem tętnem. Wieczory
muzyczno - wokalne, codzienne
tańce, zawody sportowe wszelkie-
go rodzaju, krótsze lub dłuższe
wycieczki, gry towarzyskie—wszy-
stkie te imprezy cieszyły się wiel-
kiem powodzeniem. Zjadliwa „Ży-
wa Gazetka”, ten „Nowiczański
Cyrulik'*—goliła co niedziela wszy-
stkich, kto na to zasługiwał, a
nierzadko zawdzięczając „Gazet-
ce" zdobywano pewne przywileje
u „nieubłaganego" referenta lub
kierownika. Nietylko jednak ba-
wiono się i odpoczywano w No-
wiczach. Niejednokrotnie można
było zauważyć grupkę na bronz
opalonych koleżanek i kolegów,
którzy, przez dobrych kilka go-
dzin, gorąco dyskutowali nad ja-
kiemś poważnem zagadnieniem, a
niejeden sąd był trafny, niejed-
no zdanie zasługiwało na zasta-
nowienie się.

Gdy się nie chciano bawić by-
ła czytelnia, gdy towarzystwo się
znudziło—o samotność było naj-
łatwiej. Powstaje teraz pytanie,
czy potrafimy tak pokochać Le-
gaciszki, jak pokochaliśmy Nowi-
cze? Twierdzę z całą stanowczoś-
cią, że tak. Bo jeśli chodzi o to-
warzystwo—zjedzie ta sama roz-
śpiewana, żądna wypoczynku brać
akademicka, w tem dużo „nowi-

czańskich weteranów„—więc jeśli

chodzi o nastrój i humor—to bę-
dzie jak i w Nowiczach „pierwsza
klasa". Lecz Legaciszki mają ten
wielki plus w porównaniu z No-
wiczami, iż jest to nasz, akade-
micki majątek, a więc możemy
ciągle myśleć o ulepszeniach, za-
prowadzeniu coraz nowszych in-
stalacyj, o przyozdobieniu Lega-
ciszek bez obawy, że za rok. dwa
nas stąd usuną. To jest plus —
jeśli chodzi o stronę „pczuciową”.
Jednakże gwarancją powodzenia
Legaciszek będzie to, iż zostały
one zaopatrzone we wszelkie wy-

gody, jakie są niezbędne dla kul-

turalnego człowieka. „Legaciszki

mają eiektryczność i kanaliza-

cję! —ta pewność pędzie wielkim

magnesem. Coprawda, wygody te
możemy mieć i w innych, nie-
akademickich uzdrowiskach, ale

primo — niema tam takiego na-
stroju i humoru, secundo—trzeba

potrójnie płacić. Sportowców ucie-

szy piękny kort tennisowy, zwo-
lenników tanga, walca i mazura
zachwyci przepyszna, zajmująca
pół piętra, sala balowa. Na zakoń-
czenie, porównując przyrodę w
Nowiczach i Legaciszkach, bez-
przecznie musimy przyznać pierw-
szeństwo tym ostatnim, bo o tak
przepiękne widoki, o prześliczny,
prawie dziewiczy las i o tak pię-
kną Wilję—nawet u nas, na Wi-
leńszczyźnie trudno! A więc do
zobaczenia w Legaciszkach!

Michał Czerewko
referent Kolonii.

„Precz z fajdanem".
Jak donosi „Gazeta Warszaw-

ska* dn. 20 bm. na wokandzie
sądu grodzkiego 9 okręgu w War-
szawie, przy ul. Nowowiejskiej 17
znalazła się sprawa trzech akade-
mików Stefana Suchowiaka, Gu-
stawa  Łazarewicza i Stefana
Mądrzykowskiego, którym akt
oskarżenia zarzuca, że

„w dn. 19 marca r. b. w Warszawie,
przy uł. Marszałkowskiej, znieważyli oso-
bę urzędową ministra spraw wojsko-
wych, marszałka Piłsudskiego, przez to,
że na rozklejonych na murach domów
plakatach, wzywających ludność do ucz-
czenia imienin marszałka Piłsudskiego,
pisali czarną farbą wyrazy „precz z faj-
danem“ i „00“. Przestępstwo to przewi-
dziane jest w art. 532 p. 2 k. k. i na
zasadzie art. art. 15 i 24 K. P. K. podle-
ga właściwości sądu powiatowego w
Warszawie”.

Akt oskarżenia sporządził wice-
prokurator do spraw politycznych
Guszkowski.

Pierwsi dwaj oskarżeni nieco
wcześniejj a w chwilę potemi
trzeci zostali zatrzymani na ulicy
przez posterunkowego. Wszyscy
trzej byli zatrzymani w komisar-
jacie, następnie przekazani po-
licji politycznej. W sprawie ich
przeprowadzono dochodzenie pro-
kuratorskie i wszystkich przesłu-
chiwano u sędziego śledczego.
Do malowania na plakatach wspo-
mnianych napisów przyznali się.

Obrońcy postawili wniosek o
umorzenie sprawy z powodu bra-
ku cech przestępstwa. Obraza
marsz. Piłsudskiego jeżeli nastą-
piła, to w każdym razie nie z ty-
tułu ani w czasie pełnienia urzę-
dowania. Imieniny p. Pilsudskie-
go są jego sprawą prywatną.

Wiceprokurator Kawczak prze-
ciwko wnioskowi obrony nie opo-
nował. Sędzia Dulinicz postano-
wił, zgodnie z wnioskiem obrony
sprawę umorzyć.

Przyjazd „platerek".
W dniu dzisiejszym zawita do

Wilna wycieczka żeńskiego gim-
nazjum im. Cecylji hr. Platerówny
z Warszawy. Wilno jest pięknem
miastem, ma ładne okolice i dla-
tego jest odwiedzane przez tak
wielką ilość wycieczek, iż o
wszystkich 'wspomnieć  niepo-
dobna. O przyjeździe „platerek"
piszemy dlatego, iż pensję tę łą-
czą specjalnie serdeczne stosun-
ki z Kresami Wschodniemi, szcze-
gólnie zaś z Wilnem. Czy to pod-
czas wycieczek gimn. im. Platerów-
ny do Wilna, czy też w czasie od-
wiedzania Warszawy przez naszą
młodzież akademicką lub gimnaz-
jalną, Wilno, wilnianki i wilnianie
zawsze spotykali.się z tak ser-
decznem i sympatycznem przy-

jęciem, iż Gród Giedymina raz
na zawsze został zdobyty przez
czarne, z trójkolorowym znacz-
kiem, berety. Nietylko jednak
młodzież cieszy się z przyjazdu
gimn. Plater. Nasi dzielni kopiści
z nad granicy litewskiej i sowiec-
kiej doskonale pamiętają i wdzię-

cznie wspominają tę pensję. Prze-

cież co roku w czasie świąt Bo-
żego Narodzenia i Wielkiej Nocy,
kiedy człowiek zdala od rodziny
czuje się specjalnie samotny i

każdy dowód pamięci wyjątkowo

gospodarczego. Stosunek do

obecnego rządu i obecnego Sy-

stemu rządzenia miałby w ten

sposób znaleźć się na porządku

dziennym dopiero po załatwieniu

owych najpilniejszych aktualności.

Zdaje się, że zachodzi tu głębokie

nieporozumienie. Obecny ciężki
kryzys gospodarczy, jaki przeżywa

Polska,w znaczym stopniu zawdzię-

cza ona systemowi rządów. Rozpę-

czniały budżet, przeciążenie podat-

kowe, kryzys w przemyśle i rolnic-

twie—to owoce dojrzałe w cieple

systemu pomajowego. Gabinet p.

Sławka jest typowym przedsta-

wicielem tego systemu, jest po-

nadto, wziąwszy pod uwagę cho-

ciażby samego premjera, zaprze-

czeniem jakiejkolwiek współpracy

z Sejmem. Jest nie do pomy-

ślenia, aby te dwie siły, obecny

Sejm i obecny rząd, ciągnące

we wręcz odmiennych kierun-

kach, dały się zaprządz do wspól-

nej pozytywnej pracy. | dlatego
konflikt na tle wniosku o wotum
nieufności jest nieunikniony.

Następstwa w każdym wypad-

ku bądą niepomyślne dla rządu.

Gdyby po uchwaleniu nieufności

przyszło rozwiązanie Sejmu i wy-

bory, rezultaty wyborów dadzą

nieuchronną klęskę sanacji. Od-

roczenie sesji, a później zamknię-

cie odroczą na pewien czas star-

cie, ale jednocześnie niezmiernie

utrudnią położenie rządu i w

świetle jeszcze bardziej jaskrawem

wykażą społeczeństwu katastro-

falne skutki pomajowego  sy-

stemu.

go wzrusza — setki paczek z mi-
łemi listami były wysyłane przez
kochane „platerki“. Wilno jest
miastem kresowem i zawsze za
serce płaci sercem!

Witamy więc gimn. im. Plater

ze specjalną radością i postara-
my się, aby warszawskie panien-

ki wywiozły z Wilna niemniej mi-

łe wrażenia, niż ich poprzed-
niczki.

Wycieczka w ilości 52 osób
na czele z przełożoną pensji

panną Jadwigą Reuttówną przy-

jeżdża dziś warszawskim pocią-

giem (godz. 18 min. 30) i zabawi
w Wilnie do niedzieli wieczór.
Oprócz pewnych sfer akademic-

kich wycieczkę przyjmuje chlub-

nie znane ze swej działalności

Koło Krajoznawcze gimn. im. Ad.

Mickiewicza ze swoją kuratorką

panią Zofją Domaniewską na

czele. Poza zwiedzeniem Wilna

wycieczka uda się do Werek,

Kalwarji, Trok i Rudziszek, w nie-

dzielę zaś wieczorem odjedzie do
Puszczy Białowieskiej.

M. Cz.

Akademicki Wil. Komitet
Organizacyjny 1-go Kongresu
Euchar. komunikuje: Biuro infor-
macyjne Kongresu Eucharystycz-
nego czynne jest codziennie od
godz. 19-ej do 20-ej w Sali So-
dalicjj Mar. Akademików — ul.
Wielka Nr 64.

„Czwartek* akademicki.
Dnia 22 b. m. w czwartek o

godz. 8.15 wiecz. w lokalu „Ogni-

ska” akademickiego (Wielka 24)

odbędzie się kolejny „Czwartek*
na którego program złożą się:
spiew Chóru Akademickiego,
spiew solowy, deklamacje i mu-

zyka. Wstęp dla akademików bez-
płatny, dla gości 20 gr.

 

Obraz przyszłej
„ Wojny.

W parlamencie wloskim pod-
czas obrad nad budżetem lotni-

ctwa, poseł Grey, jeden z naj-

starszych współpracowników Mus-

soliniego, w następujący sposób

nakreślił obraz przyszłej wojny.

— Zdolności bojowe najwięk-

szej i najlepiej wyposażonej

armji zależą w prostym stosunku

od warunków życia i możności

produkowania wewnątrz kraju

przez ludność cywilną. I oto naj-
ważniejszem zadaniem działań

wojennych będzie—zniszczyć ży-

cie wewnątrz kraju, uniemożliwić

wszelką pracę produkcyjną w

kraju nieprzyjacielskim. O ile wy-

twórnie cywilne czy wojskowe

pracują pełnym biegiem, nieprzy-

jaciel będzie usiłował je zniszczyć.

Jeśli ludność wiejska przystąpi do

żniw i zbiorów — nieprzyjaciel

zbiory te spali i zatruje. Linje ko-

munikacyjne, niezbędne do apro-

widowania stolicy — postara się

przeciąć. To wszystko armja nie-

przyjacielska będzie mogła usku-

tecznić prostym sposobem, bom-

bardując miasta z samolotów

bombami kruszącemi i trującemi.

Stosunkowo skromna armja po-

wietrzna, złożona z trzystu sa-

molotów z których każdy weźmie
—

na poklad tylko 2 tonny bomb
trujących, niewątpliwie może za
każdym swoim lotem zatruć oko-
ło 50.000 mieszkańców w mniej
więcej 10 miastach. Tym sposo-
bem w ciągu ośmiudnijeżeli nie
zatruć, to w każdym razie „unie-
szkodliwić” można będzie około
4 miljonów ludzi. Do tych strasz-
liwych strat dodać należy jeszcze
potworną panikę, zupełną dezor-
ganizację życia w miastach, brak
ludzi do pracy i t. d...

Słowa posła Grey'a dokładnie
charakteryzują, jak w Europie za-

patrują się na kwestję przyszłej
wojny. Biada tym narodom, któ-
re nie będą przygotowane do
tych groźnych niespodzianek.

Aby uniknąć „trującej zmory”
przyszłości, trzeba mieć silne lot-

nictwo i dobrze postawioną obro-

nę przeciwgazową. Do tego dąży

Liga Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej.

Warto się zastanowić nad na-
szą przyszłością, szczególnie te-
raz — podczas Tygodnia LOPP—
kiedy nie może być ani jednego
obywatela w Rzeczypospolitej,
któryby nie złożył ofiary i nie
był członkiem LOPP. Od tego za-
leży nasza spokojna przyszłość...

Zapisy na członków przyjmuje
Komitet Wojewódzki L. O. P. P.,
Mickiewicza 7.

 

CZEGO NIE WOLNO LICYTOWAĆ?
W związku z tem, iż często

zachodzą nieporozumienia z po-

wodu licytowania przez komorni-

ków niektórych rzeczy, władze

sądowe informują, iż obowiązuje

pod tym względem stosowne

prawo, które przewiduje, iż licy-

tacji nie podlegają:

1) części ubrania, bielizna, łóż-

ka, przedmioty i przyrządy poko-

jowe i kuchenne, służące do

ogrzewania i gotowania, a tak

samo rzeczy, niezbędne do od-

powiedniego utrzymania domu.

2) Produkty żywnościowe i

opał na przeciąg dwuch tygodni

lub pieniądze, potrzebne do za-

kupienia ich.

3) Jedna krowa dojna albo

dwie kozy z potrzebną dla ich

wyżywienia paszą i pościółką w

przeciągu czterech tydodni. Ė

Że świata.
Znowu zlinczowano

murzyna.

W miejscowości Shoney Rove,

położonej o 80 klm. od Sherman-

gdzie niedawno doszło do rozru-

chów przeciwko murzynomizlin-

czowania jednego z nich, zdarzył

się świeżo podobny wypadek.

Pewien murzyn zastrzelił jednego

z białych farmerów, poczem za-

barykadował się w małym drew-

nianym domku. Został on przez

białych oblężony i zastrzelony.

Następnie tłum, składający się z

około 100 ludzi przypuścił szturm

do domku, porwał trupa murzyna,

przewiózł go samochodem do

jego chaty, którą podpalono pa

uprzedniem rzuceniu tam zwłok

murzyna.

Gdyby nie usłuchali...

Z Moskwy donoszą, że rząd

sowiecki wezwał 8 kierowników

misji handlowej w Paryżu do po-

wrotu do Moskwy celem złożenia

raportu o dotychczasowej dzia-

łalności. W razie gdyby wspom-

niani urzędnicy nie usłuchali wez-

wania, rząd sowiecki grozi wyda-

niem zaocznego wyroku śmierci.

Pionier samochodu rakie-
towego zginął.

Z Berlina donoszą:
Znany wynalazca w zakresie

komunikacji rakietowej Maks Wa-

lier poniósł śmierć podczas do-

konywania nowego doświadczenia
z aparatem rakietowym. Smierć

nastąpiła wskutek uderzenia ułam-

ka od saplodująccl nagle lufy

rakietowej. Nieszczęśliwą ofiarę

4) U rolników, artystów, rze-

mieślnikówi robotników przemy-

słowych nie mogą być zlicyto-

wane narzędzia do wykonania ich

fachowej pracy.
5) U oficerów, urzędników,

nauczycieli, doktorów, akuszerek,

adwokatów i rejentów — przed-

mioty do wykonywania swej pra-

cy i jedno przyzwoite ubranie.

W wypadku, gdy zajęte rzeczy

nie należą do dłużnika, „powinien

on zażądać od egzekutora zapro-

tokułowania swego odpowiednie-

go oświadczenia, a w wypadku

odmowy powinien zawiadomić o

tem władze, które zarządzily

egzekucję.

Termin pierwszej licytacji nie

może być wyznaczony wcześniej,

jak za trzy tygodnie od dnia za-

jęcia inwentarza. (w)

w stanie bezprzytomnym odwie-

ziono natychmiast do szpitala,

gdzie lekarze stwierdzili już zgon.

Walier pracował ostatnio nad

nowym typem samochodu rakie-
towego w zakładach towarzystwa

przemysłowej przeróbki gazów.

Przyczyna przypadkowego wybu-

chu nie jest dotychczas ustaloną.

Prądy nacjonalistyczne w
Niemczech.

Bardzo surowe zarządzenia wy-

dane zostały w Turyngji prze-

ciwko właścicielom kawiarń, któ-

rzy w lokalach swoich pozwolą

na produkcję muzyki jazzowej,

śpiewaków murzyńskich i jazzo-

wych melodyj tanecznych. Za-
rządzenie to, wypływające z na-

strojów nacjonalistycznych coraz

mocniej uwydatniających się w nie-

mieckiem życiu publicznem, ma

przedewszystkiem na celu popie-

ranie zarówno twórczości narodo-

wo-niemieckiej, jak i wykonawców

z pośród krajowców nadewszyst-

ko. Stąd surowość środków

obronnych, stosowanych przeciw-

ko objawom „internacjonalizmu*

we wszelkiej formie,a nadewszyst- 3

ko w dziedzinie kultury i sztuki.

Tak niedwuznaczne ostre wystą-

pienia przeciwko amerykanizmo-

wi w muzyce wykazała pierwsza

Turyngja, ale niewątpliwie pójdą

za nią i inne dzielnice Niemiec.

Literatura a przestępczość.
(KAP). W miejscowości North

Bay w Ameryce 15-letnia dziew-

czyna zabiła własną matkę za to,

że ta nie pozwalała jej spacero-
wać z pewnym młodzieńcem. Oj-
ciec nieszczęśliwej dziewczyny,
składając zeznania w urzędzie po-

licyjnym, nie wahał się ani przez

chwilę zaznaczyć, że głównym
powodem tragedji były złe książ-
ki o sensacyjnej i awanturniczej
treści, które młoda dziewczyna
stale czytywała. Zastanawiając się
nad tym smutnym wypadkiem
organ Stolicy Fpostolskiej „Os-
servatore Romano“ pisze:

„Lektura pewnych ksiąžek tak
zdeprawowała wrażliwą uczucio-
wość 15-to letniego dziecka, że
sądziło ono, iż miłość usprawied-
liwia wszystko—również i zamor-
dowanie matki. Od tego rodzaju
lektury prowadzi logiczna droga|
do przestępstwa. | nie może być
inaczej. Mamy tu rezultaty tej -
nadmiernej wolności, jaka pozo-
stawiana jest młodzieży w wybo-
rze lektury... W tym wstrząsają-
cym wypadku z czarnej kroniki
tkwi straszliwe ostrzeżenie dla
rodziców. Zbyt często jest się |
skłonnym zapominać, że mło- |
dzież, zgodnie z jej naturą, ce-
chuje nadmierna wrażliwość na
wszelkie wpływy. Literatura pew-
nego rodzaju jest właśnie szcze-
gólnie nieodpowiednia dla dusz
młodzieńczych, ponieważ nie ma-

 

sg

ją one sił do walki i do przeciw- |
stawiania się żądzom, budzonym
i podniecanym przez takie ksiąž-
ki. Naturalnie nie zawsze i nie
wszyscy młodzi ludzie dochodzą
do przestępstwa, jak*owa dziew-
czyna amerykańska, “ale już jest |
źle, gdy ich życie uczuciowe in-
telektualne i moralne podlega
zbrodniczym wpływom. Istnieje
tylko jeden sposób przeciwdzia-
łania fatalnym skutkom tej lite-
ratury: czuwanie nad młodzieżą i >
zapobieganie złu”. 2
—

 

  Liva dam ||
Przed kilkoma dniami depesze

z Jerozolimy rozniosły po świecie
wiadomość, iż angielski urząd
kolonjalny zdecydował się wstrzy”
mać imigrację żydowską do Pa-
lestyny. Wiadomość ta, oczywista,
wstrząsnęła kołami syjońskiemi
we wszystkich państwach; uwa-
żają ją one za przykrą niespo-
dziankę. Tymczasem
stosunków był do przewidzenia.

Od roku niemal stosunki arab- |
sko-żydowskie w Palestynie bada
specjalna komisja angielska Z
Simpsonem na czele. Z wiado-
mości przenikających z tej ko--
misji zdaje się nie ulegać wątpli-|
wości, iź w Anglji już jest dawno
utrwalonem przekonanie, že roz-|
wiązanie problemu żydowskiego |
na tle Palestyny jest całkowicie
nierealnem. Jeśli się zaś nie mó*
wiło tego głośno, to
ratować pozory.

taki obrót |

 

tylko aby |

 

  

 

Zaszedł jednak fakt, który po-|
sunął likwidację dążeń syjońskich

poważnie naprzód. Faktem tymę

to rozruchy w Indjach. Ze wzglę*

du na nie, dla Anglji specjalnie |
cennemi stały się sympatje i po-|
moc świata muzułmańskiego, bo |

Muzułmani hinduscy są najsil--

niejszą podporą panowania an-|
gielskiego w tym olbrzymim kraju.

Wobec powagi sytuacji — a z |
decyzji angielskiego urzędu ko-|

lonjalnego wynika właśnie, iż sy-
tuacja była bardzo poważna — $
Anglja była zmuszona przede-
wszystkiem postawić na kartę mu-
zułmańską, choćby nawet z dal-
szą utratą atutów syjonistycznych, |
zresztą mocno już wygranych.

Wypadki tedy w lndjach stały:
się nowym etapem w likwidacji

syjonizmu. Stwierdzając to stwier
dza „Lwowski Kurjer Poranny".
że sam proces likwidacji jest |
głębszy. Pewne fakty przyspie-|
szają go tylko, stwarzając nowe |.
etapy. Podstawowy bowiem pro-|

ces likwidacji syjonizmu- opiera

się na tem, iż uczynienie z Pale-
styny kraju żydowskiego wbrew
czterem piątym jej ludności jest

zupeiną utopią. Nie pomogą tu

największe nawet kapitały; ich|
bezsilność ujawniła się caikiem h
wyraźnie na przestrzeni sporego

czasu, bo wynoszącego lat dwa”|

naście. ł
Palestyna jak była tak pozo”|-

stała krajem, gdzie ludność ży”|
dowska jest znikomą mniejszo”|
ścią, dokładnie ma być ludności |
żydowskiej zaledwie 16 proc. 4

Likwidacja syjonizmu pociąga
za sobą rewizję polityki žydow“
skiej w poszczególnych państwach.
Czy w kierunku pożądanym — to
zagadnienie odrębne i bardzo
obszerne.
KEISST TEORIE DEG NEIU

POLSKIE RADJO WiLNO.
Fala 385 mtr.
Prog ra m: 4

Czwartek, dnia 22 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu, komunikat me”

ieorolcgiczny, odczyt dla gospod:
i koncert szkolny.

16,15. Mózyka taneczna. £
17,00. Lekcja języka niemieckieg?“
17,15. „Kult Najświętszej Marji Pa”

ny w Polsce”, odczyt wygł. |. Charkie*
wicz. 2

17,45. Recital fortepianowy pošwlė“ ||
cony muzyce wloskiej. :

18,45. „Feljeton wesoly,
Wyrwicz: Wichrowski.

19,10. „Przegląd filmowy*. Ž
20,30. Recital fortepianowy Anny N9
ORO .

21,30. Audycja literacka „Żmija
oemat J. Słowackiego. izradjofon.

„15. Muzyka taneczna.
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Ner. 117

— Wizytacja pasterska w
dalszym ciągu wizytacji

zytacji od godz. 11—2 pp. parafji
Dukszty kolejowe,
m. 30 uda się do Dukszt para-
fjalnych. Następnego dnia o g.
3 pp. przybędzie do Rymszan zaś
26 b. m. po wizytacji w Rymsza-
nach uda się do Daugieliszek.

Sprawy miejskie.
— Zastój w robotach kana-

 

lizacyjno - wodociągowych. Te-
goroczny program inwestycyj ka-
nalizacyjno- wodociągowych w Wil-

o nie, jest mimo olbrzymich po-
trzeb w tej dziedzinie wprost mi-
kroskopijny i wykazuje kompletne
zaniedbanie tych potrzeb w obec-

_' nym budżecie miasta. Spowodo-
wane to zostało trudnościami
finansowemi Magistratu oraz bra-
kiem odpowiednich kredytów.
Magistrat przeprowadza obecnie
jedynie drobne roboty, budując
małe kanały do spółki z właści-
cielami domów. którzy na pod-
stawie uchwały Rady ministrów
1919 r., pokrywają część kosz-

_' tów budowy kanałów bocznych
+ z własnych funduszów. (d)

k — Wskrzeszenie Iombardu
|  miejįskiego. Magistrat m. Wilna

prowadzi obecnie prace związane
z uruchomieniem miejskiego lom-
bardu, który zacznie funkcjono-
wać w początkach jesieni r. b.
Lombard mieścić się będzie jak
dawniej w murach po-Francisz-
kańskich. Statut lombardu, który
nosić będzie nazwę zakładu za-
stawniczego komunalnej kasy

"_ oszczędnościowej m. Wilna został
' już opracowany i wkrótce zosta-

nie przedłożony do zatwierdzenia
na jedno z najbliższych posiedzeń
Rady miejskiej. (d)

4 Poniedziałkowe posie-
, dzenie Rady miejskiej. W po-

niedziałek 26 maja odbędzie się
pierwsze budżetowe posiedzenie

- | Rady miejskiej. Na porządku
_'_ dziennym poza projektem preli-

minarza budżetowegom. Wilna
na rok 1930-31 figurują pomiędzy
innemi następujące sprawy:

Wniosek w sprawie zaciągnię-
cia w komunalnej kasie oszczęd-
ności m. Wilna pożyczki w wyso-
kości 70.000 zł. na pokrycie kosz-
tów urządzenia miejskiej boczni-
cy kolejowej.

Wniosek w sprawie zaciągnię-
cia w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego pożyczki dodatkowej w
wysokości 180.000 złotych na wy-
kończenie budowy gmachu szko-

A y powszechnej na Antokolu i
3 omu robotniczego przy ul. De-

___ rewnickiej.
Wniosek w sprawie odstąpie-

nia na własność wileńskiemu zwią-
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o- | zkowi opiekunczemu  (Miedzyko-
zh; munalnemu) działki ziemi miej-
Tę | skiej na Antokolu pod budowę
ę | „domu dziecka”.
ie = Wniosek w sprawie powołania
o- | specjalnej komisji do oszacowa-
0 nia gruntów miejskich, oraz sze-
il-| reg innych wniosków. (d
n- Sprawy podatkowe.
aj — Podatek lokaiowy. Ostat-
042 ni termin płatności miejskiego
sy podatku lokalowego upływa w
cz dniu 14 czerwca r. b.
je: Po tym terminie podatek zo-
ius stanie ściągnięty w drodze egze-
ak kucji z doliczeniem kar za zwło-

ch| ke. (a)
Sprawy sanitarne.

ały| — Przedstawiciel fundacji
cji|  Rockfellerowskiej w Wilnie.
er- Wczoraj przybył do Wilna z Ame-
y*4 ryki przedstawiciel fundacji Rock-
est | fellerowskiej dr. Lich, który w
ie- towarzystwie przedstawicieli ma-
we gistratu przeprowadził inspekcię|
ro- prowizorycznego „ośrodka zdro-
era wia*, mieszczącego się narazie

jle-| przy ul. Wielkiej 46 oraz doko-
rew nał lustracji robót prowadzonych
jest przy zbiegu ul. Kijowskiej i zaułka
tu Kucharskiego. Jednocześnie de-
ich | legat amerykański zwiedził kilka
jem miejskich zakładów leczniczych,
ego| > interesując się stanem sanitar-
wa-| nym Wilna. (d).

>z0%|
ży]

„. Pogrom Boya.
ai (Dokończenie)

ąga Niestety, jednak nie każdy
low” czytelnik może się poznać na tej
ach. grubej fastrydze, którą są robio-
-t0| ne niektóre literackie roboty
'dzo| Boya (zwłaszcza te, o Mickiewiczu

i Towiańskim) i dlatego należało
się wreszcie do nich dobrać.

1 Uczynił to świetnie i z pre-
D cyzją najwybitniejszy dziś mickie-

- wiczolog i towianolog w jednej
- | osobie, Stanisław Pigoń. W cyklu

artykułów w „Myśli Narodowej“
(nr. 14-17) rozprawia się on z

szeregiem twierdzeń Boya, które
wymagały kompletnego wyświe-
tlenia, teraz zaś wydaje te artyku-
ły w nieco zmienionej postaci w

/ osobnej książce pt. „O bronzach,
| bronzownikachibronzoburcy*. Po-
| mimo wyraźnej słabości dla Boya,

widocznej zwłaszcza na początku

 

  
   

  

   

   

"rozprawy, Pigoń ujawnia szereg
No” udeł* Boyowskich, np. w jegoy „P )

mija” sądach o Filomatach, lub o sto-
m  sunku Mickiewicza do powstania

listopadowego. Mianowicie Boy
'z całą naiwnością, tak dziwną u

| | „„KRON KA.

paster-
skich J. E. Ks. Biskup Michalkie-
wicz w dniu 24 b. m. dokona wi-

a o godz. 2

Sprawy administracyjne.
— Pobyt konsula angiel-

skiego w Wilnie. W dniu dzi-
siejszym p. wice wojewoda przy-
jał konsuła Wielkiej Brytanii p.
Frenka Sayery w towarzystwie
współpracownika Timesa p. Bar-
kera, który przybył na dwa dni
do Wilna w sprawach gospodar-
czych. Po audjencji u wice woje-
wody konsul Savery odbył kon-
ferencję z kilku  naczelnikami
wydziałów urzędu wojewódzkiego.
— Naczelny dyrektor Pol-

skiej Agencji Telegraficznej. W
dniu 21 b. m. przybył z Warsza-
wy na dwudniowy pobyt naczelny
dyrektor Polskiej Agencji Tele-
graficznej p. Roman Starzyński.
W pierwszym dniu dyr. Starzyń-

„ski odwiedził redakcje dzienni-
ków wileńskich i odbył z naczel-
nymi redaktorami tutejszych wy-
dawnictw konferencje w  spra-
wach prasowych.

Sprawy wojskowe.
— Dziś i jutro stają do po-

boru. W dniu 22 maja do prze-
glądu (Bazyljańska 2) stają pobo-
rowi rocznika 1909-go z nazwiska-
mi, rozpoczynającemi się na lite-
rę M, zamieszkali na terenie Il i
VI komisarjatu P. P., oraz wszys-
cy poborowi z nazwiskami na li-
terę N.

Jutro 23 maja do przeglądu
stają poborowi z nazwiskami na
literę O, oraz poborowi z nazwi-
skami na literę P, zamieszkujący
teren- Il i Ill komisarjatów(a)

d

Handel i przemysł.
— Posiedzenie Komitetu Ii

Targów Północnych. W dniu 23
odbędzie się posiedzenie Komite-
tu Targów Północnych w Wilnie,
na którem poszczególne sekcje
złożą sprawozdanie z dotychcza-
sowej działalności, oraz dokonany
zostanie wybór prezydjum i Ko-
mitetu Wykonawczego Il Targów
Północnych. (d)
— Projekt obiułżenia normy

przemiału żyta i potanienie
chieba. Z inicjatywy sfer gospo
darczych, odbyła się w minister-
stwie rolnictwa narada i w końcu
ministerstwo wystąpiło z wnio-
skiem w sprawie obniżenia nor-
my przemiału żyta do 50 proc.
Dziś obowiązuje norma 65 proc.
Sprawa tego wniosku omawiana
była w sekcji młynarstwa i pie-
karnictwa Głównej Komisji bada-
nia mąki i pieczywa prży Min.
Spraw Wewnętrznych i wymienio-
ny wniosek w zasadzie uzyskał
aprobatę tej sekcji, jako najbar-
dziej fachowej instytucji. Jak
stwierdzono na podstawie zupeł-
nie ścisłych kalkulacji i obliczeń
różnica ceny z przejściaz 65 proc.
na -50 proc. przemiał stanowić bę-
dzie przy  dzisiejsżej sytuacji
wszystkiego 2 grosze na kilo chle-
ba, przyczem gatunek chleba
znacznie na tem zyska.

Wzamian za to uzyska się na
chlebie sitkowym, konsumowa-
nym przez sfery mniej zamożne
a nadającym się do podniesienia
konsumcji chleba w Polsce. Na-
leży bowiem zaznaczyć, że w
chwili obecnej notuje.się znaczny
spadek konsumcji, spadek obja-
śniający się brakiem zarobków.
Ludność uboga zastępuje chleb
kartoflami.

Sprawy szkolne.
— Dyrekcja Gimnazjum im.

J. Słowackiego w Wilnie podaje
do wiadomości, że egzaminy
wstępne do kl. I odbędą się w
dniach 20, 21 i 23 czerwca b. r.
(początek o godz. 8 rano). Ter-
min składania podań upływa z
dn. 15 czerwca b. r.

- Egzaminy do klas il — VII od-
będą się dnia 24, 25 i 26 czerw-
ca. Termin składania podań do
tych klas 20 czerwca b. r. (Po-
czątek egzaminów o q. 8 rano).
— Strajk ograniczył się do

jednej szkoły. Z powodu roz-
porządzenia Ministerstwa Spraw
Wojskowych ograniczającego pe-
wne szkoły typu średniego wpra-
wach przysługujących maturzy-

tak przenikliwego pisarza, powta-
rza utarte, a tak błędne, twier-

£'dzenia o idealizacji przez Mickie-
wicza powstania, gdy tymczasem
Pigoń dowodzi, że „Mickiewicz
nie uważał powstania za czyn dla
Polski pomyślny, za pociągnięcie
politycznie mądre; przeciwnie,
miał je za krok w danym mo-
mencie błędny i szkodliwy, szkod-
liwy nawet wtenczas, jeśliby, w
co nie wierzył, skończyło się zwy-
cięstwem* (str. 11)

Następnie zgadzając się z
Boyem, że „Mickiewicz — to
żywioł, to walka i rozerwanie",
Pigoń z ogromną oczywistością
dowodzi. że „obok żywiołu na-
miętności, a raczej ponad nim,
jest jeszcze w Mickiewiczu druga
potęga, stale współczynna, a moż-
niejsza: sumienie, wola wzlotu,
wewnętrzny nakaz prawości" (17).
Bajecznie też i krótko określa
autor syntezę Mickiewicza w sło-
wach: „nieznużone opano-
wywanie žywiolowošci“.
Definicja ta, jak błyskawica,
oświetla nam cały problem życia
Mickiewicza, tak że dalsze rozwi-
nięcia tej tezy wydają się już
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stom jak wiadomo strejkowali w
Wilnie uczniowie państwowej szko-
ły ogrodniczej. Strajk miał objąć
również inne szkoły. Po wyja-
śnieniach Ministerstwa decyzja
strajku w seminarjum nauczy-
cielskiem i szkole technicznej zo-
stała cofnięta. ć

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie dyskusyjne Tow.

Miłośników Wiedzy Skarbowej
odbędzie się w piątek 23 b. m.
o godz. 7 w lokalu Izby Skarbo-
wej (Wielka Pohulanka 10). Refe-
rat wygłosi Mgr. praw Andrzej
Dmitrjew r. t. „Opodatkowanie
podatkiem przemysłowym skupu
zawodowego w Polsce". Wpro-
wadzeni goście mile widziani.
— Z „Sokoła”*. W Niedzielę

dnia 25 maja r. b. sekcja kultu-
rano-oświatowa urządza pod prze-
wodnictwem d-ha Stanisława Ja-
rockiego „wycieczkę pieszą — w
kierunku Zwierzyńca (5 klm).

Zbiórka punktualnie o godz. 9
prry kościele św. Jakóba. Wy-
marsz zaraz po nabożeństwie.
Powrót godz. 3 po poł. Mundur
nie obowiązuje.
— Walne Zebranie Kurato-

rów Towarzystwa Popierania
Pracy Społecznej odbędzie się
w piątek 23 b. m. o godz. 6 p.p.
w sali posiedzeń Wileńskiego
Banku Ziemskiego, ul. Mickiewi-
cza Nr. 8. 1

Na zebraniu tem będzie roz-
patrywana sprawa udzielenia za-
pomóg instytucjom  dobroczyn-
nym i kulturalno-społecznym.

Odczyty.
— Odczyt Francuski prof.

Uniw. Jag. W. Lednickiego p. t.
„Hołd poeły francuskiego z XVI
w. dla Polski“, urządzony stara-
niem Kola Romanistėw sluchaczy
U. S. B. odbędzie się we czwar-
tek 22 b. m. o godz. 18w sali
V Uniwersytetu. Wstęp wolny,
goście mile widziani.

Kronika policyjna.
— Kradzież konia z wozem. W

dniu 20 b. m. Jackiewicz Wiktor miesz-
kaniec wsi Rubno, gminy Mickuńskiej
zameldował, łż pozostawił chwilowo bez
opieki klacz wraz z wozem i uprzężą.
Po nadejściu ni konia ni wozu nie zna-
lazł na miejscu. Wartość zaginionej
klaczy i wozu poszkodowany oblicza
na 380 zł.

— Autobus wpadł na wóz. Wdniu
20 b. m. autobus Nr. 38049 kursujący
na linji Nr.3, prowadzony przez szofera
Ulewskiego Pawła (Kaiwaryjska 2) obok
domu Nr. 5 przy ul. Piłsudskiego naje-
chał na przejeźdżający wóz, należący
do  Danilczyka Antoniego  (Antokol-
ska 104). Wskutek uderzenia uległ
uszkodzeniu wóz, koń zaś został oka-
leczony. Wypadków z ludźmi nie było.
Przybyły na miejsce wypadku inż. Kru-
kowski stwierdził pewne braki kiero-
wnicy od hamulca i oświadczył, że je-
dynie z tych powodów nastąpiła kata-
strofa.

— Równocześnie pięć podrzut-
ków. W dniu 20 b. m. poster. Landow-
ski na.schodach kośc. św. Teresy zna-
lazl 5 podrzutków. Dochodzeniem usta-
lono, że podrzutki te pochodzą z jednej
rodziny, rzekomo nazwiskiem Garnowi-
czowie, zamieszkałej we wsi Stefanisz-
ki, pow. Wileńsko - Trockiego. Imiona
podrzutków są następujące: Janina lat 8,
Konstanty lat 6, Anastazja lat3, Wacław
lat 2 i 5 m. Apolonja 6 mies. Apolonję
skierowano do przytulku Dzieciątka Je-
zus, zaś pozosłałe dzieci do Opieki
Społecznej przy Mag. m. Wilna.

Jeszcze podrzutki. W dniu
20 b. m. obok domu Nr. 17 przy ul.
Pionierskiej znaleziono podrzutka płci
żeńskiej w wieku około 3 miesięcy.
Przy podrzutku zoaleziono kartkę: „Nie
ochrzczone, tylko z wody, na imię
Oleńka*. Podrzutka umieszczono w przy-
tułku Dzieciątka Jezus.

— W dniu 20 b. m. n jednym z
wozów wiejskich na rynku Łukiskim
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w
wieku około 6 miesięcy. Podrzutka
umieszczono w przytułku Dzieciątka
Jezus.

Różne.
— Sprostowanie. W związku z po-

daną przez nas za prasą warszawską
wiadomością, p.t. „Korespondent Pata",
komunikuje nam Poiska Agencja Tele-
graficzna, że korespondentem P. A. T.
w Berlinie jest w dalszym ciągu dr. Wa-
cław Szmidt. Oddział berliński P. A. T.
zatrudnia kilku pracowników, w których
liczbie znajduje sią p. J. Ostrowski,
znający język niemiecki.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Dziś z powodu próby jeneralnej ze
sztuki „Artyści* przedstawienie zawie-
szone.

— Występy Stefana Jaracza. „Ar-
šci“. Jutro wchodzi na repertuar
eatru na Pohulance głośna sztuka ame-

rykańska „Artyšci“. Rolę główną kreuje

nam przedziwnie proste: „Ilekroć
namiętność wichrem żywiołu wy-
gięła mu duszę aż po krańce,
zawsze mocą woli odchylał ją do
pionu sumienia, zawsze wracał
do osi głównej swego życia, do
pątniczej ścieżki ku świętości".

Tezę swą ilustrujePigoń wspa-
niale dobranym urywkiem wier-
sza do Karoliny Sobańskiej.

Ty mię nie znasz, namiętność zaćmiła
me lice,

Ale spojrzyj w głąb duszy! Tam znaj-
dziesz skarbnice

Czułości, poświęcenia, łagodnej dobroci
| wyobraźnę, która ziemską dolę złoci.

Następnie piętnuje Pigoń:„he-
katomby składane przez Boya w
ofierze sensacji, oraz pociągnięcia
blisko _ sąsiadujące z demago-
gją* (22), polegające przedewszyst-
kiem na niepoiniernem  rozdmu-
'chaniu momentu seksualnego w
towianizmie. Wobec Towiańskiego
zajął Boy niezmiernie „dogodną
pozycję wypadową”: oto występu-
je rzekomo jedynie jako świado-
mie jednostronny „advocatus dia-
boli", co zdawałoby się winno go
dyskwalifikować do wydawania
ostatecznych wyroków; te prze-
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znakomity artysta polski Stefan Jaracz.
Zniżki biletowe nie będą stosowane.
Początek o godz. 8 m. 30.

— „Cudowny pierścień wypełni
niedzielne popołudniowe widowisko dla
dzieci i młodzieży. Ceny miejsc zni-
żone.

Teatr Miejski w „Lutni“.
„Błędny bokser* ukaże się dziś poraz
ostatni. Ceny miejsc zniżone. Początek
o godz. 8 m. 30.

— „Kiepski szeląg". Próby z osta-
tniej nowości repertuarowej komedji
B. Winawera dobiegają końca. Premje-
ra zapowiedziana została na sobotę
najbliższą.

— Występy sióstr Halama. Sio-
stry Halama wystąpią w Wilnie w Te-
atrze Lulnia we wtorek 27 i środę
28 maja.

— Koncert. Dziś, w czwartek, dnia
22 maja r. b. w ogrodzie po-Berner-
dyńskim odbędzie się koncert symfo-
niczny pod dyrekcją znanego kompozy-
tora Eugeńjusza Dziewulskiego.

W programie utwory: Czajkowskie-
go — symfonja patetyczna, Głazunowa—
karnawał, Griega — suita I „Peer Gynt",
Dziewulskiego — uwertura.

Sport.
Dlaczego tak późno?

Nie wiem jak wypadną tego-
roczne regaty, jaki będziemy
mieli plon obecnego sezonu wio-
ślarskiego i jak ułożą się kolumny
cyfr w porównaniu ze statystyką
ubiegłych lat; to jednak dziś już
z nad brzegów Wilji wieje smut-
nym pesymizmem. Zle jest z na- -
mi. Wioślarstwo Wilna nigdy nie
wypłynie na szersze wody jeśli
w dalszym ciągu będzie spać!

Wierzę, że niejeden klub prze-
żywa kryzys finansowy, że warun-
ki są nader ciężkie, ale zawsze
można jakoś zaradzić. Chodzi mi
o stronę czysto sportową. Muszę
pominąć tutaj wszelkie wyjazdy
w miłem towarzystwie i z patefo-
nem umieszczonym na dziobie
łódki, która płynie do suchych,
rozpalonych słońcem plaż! Pomi-
jam wszelkie wyjazdy ot, tak so-
bie dla spaceru, a chcę przejść
do meritum sprawy, która każde-
mu sportsmenowi nie będzie obo-
jętną.

Nie panowie! Tak pracować
nie można i jeśli ten sezon przed
którym dziś stoimy będzie więr-
nem odbiciem zeszłorocznych
zmarnowanych lat, to z dniem
każdym będziemy oddalać się
znów od poziomu wiošlarstwa
Polski. Jest dzisiaj aż siedem
klubów wioślarskich, mamy ogrom-
ny tabor łodzi, pokaźną ilość
członków i mamy dużo doświad-
czenia i przekonania, że ten kto
nie pracuje nigdy nic mieć nie
będzie. Trzeba tylko chcieć!

Niektóre kluby mają na swoje
usprawiedliwienie parę słów. Wil.
T. W. np. jest zajęte mozolną i

„trudną pracę nad budową nowej
przystani i
uznania, ale przecież inne kluby
pozostałe nie mają prawa założyć
rąk i czekać aż Wil. T. W. skoń-
czy budować swoją przystań.

Mamy już drugą połowę maja,
a na wodzie nie widziałem jeszcze
żadnych osad treningowych i co
gorsza przed chwilą dowiedziałem
się, że otwarcie sezonu wioślar-
skiego ma nastąpić aż pierwszego
czerwca. Dawniej było inaczej,
3 maja 7, najpóźniej 10 maja
przystanie wszystkie były oficjal-
nie otwarte. W innych miastach
brać wioślarska ma za sobą już
kilkanaście wyjazdów  treningo-
wych — osady dochodzą już do
formy i czekają dnia regat, a
my tymczasem czekamy lepszego
jutra.

Przyczyna winy i naszej sła-
bości leży w nas samych. Wierzę
jednak, że zarząd Wil. Komitetu
Towarzystw Wioślarskich przyjmie
tych parę słów do swego serca
i postara się z melancholijnej
śpiączki pchnąć wioślarstwo Wil-
na na nowe tory. Ja. Nie.

 

ROZMAITOŚCI.
Kaprysy fortuny.

Niecodziennym typem  czło-
wieka jest niejaki Harry Darby,
właściciel najbogatszej kopalni
złota na świecie. Karjera jego
jest wprost sensacyjna. Mając lat
dziewięć, uciekł z przytułku dla
dzieci w jednej z miejscowości
angielskich i pracował przez ja-

cież należą do sędziego, który
równie dobrze liczyć się winien z
dodatniemi jako też z ujemnemi
stronami danego osobnika czy
zjawiska. Tymczasem Boy, advo-
catus diaboli, uogólnia swój sąd
ujemny, wytaczając przeciw To-
wiańskiemu wielką kolubrynę w
postaci zarzutów natury etycznej,
przedewszystkiem związanych z
osobą Anny Ksawery Deyblówny.
Pigoń bardzo słusznie dowodzi,
że jeśli trybunał historji podejmie
sprawę towianizmu (a niewątpli-
wie to nastąpi, jak i dziś zresztą
to się już dzieje), to „zbada się
tam źródłowo i oceni ten kom-
pleks wyobrażeń, wiar i spekula-
cyj, jaki się złożył na swoistą
dogmatykę towianizmu, ale mo-
ralnych znamion ruchu chyba
się wiele nie nadwyręży* (30).
(N. B. dodajmy od siebie, że
sprawą najciekawszą jest wschod-
nia prowenencja towianizmu i
jego bliskość z arjanizmem i toł-
stoizmem).

Kulminacyjny punkt ataku Pi-
gonia na Boya, to rozprawienie
się jego z rzeczywiście oburzają-
cą inwektywą na Mickiewicza,

im należą się słowa.
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przed oczyma

  

Twoje dzieci!

Codziennie przed Twojemi oczyma przesuwają się setki
scen, smutnych i wesołych, wzruszających i zabawnych, —
a wszystkie one jednakowo drogie są

przecież główne role grają w nich Twoje dzieci.

Jakże przykra jest świadomość, że bezlitosny czas zatrze
stopniowo w Twej pamięci obrazy, opromienione dziecięcym
wdziękiem, to też popełniasz błąd nie do naprawienia,

pozbawiając się radości oglądania ich fotografji.

Jeden jest tylko sposób zaradzenia złu: stale mieć będziesz
zy awno minione radosne chwile, utrwalając

dzień po dniu sceny z życia dzieci w zdjęciach

śKodak”
W ciągu kilka minut można poznać "Kodaka"

i nauczyć się fotografować.

W każdym większym składzie przyborów
fotograficznych zademonstrują Wam modele

kamer „Kodak“ i “Brownie“

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.

  
bowemu sercu,

 

    
kiš czas na okręcie jako chlopak
do pomocy. Później zaciągnął się
do wojska, następnie był urzęd-
nikiem, policjantem, aż wkońcu
obrał równie ryzykowny jak wiele
obiecujący zawód poszukiwacza
złota. Ten ostatni fach zapewnił
mu już w 30 roku życia tak
okrągły mająteczek, że do końca
życia nie potrzebnje troskać się
o byt.

Gdy ostatnio bogacz bawił w
podróży, zagadnął go pewien
dziennikarz, prosząc 0 bliższe
szczegóły tego fenomenalnego
wzbogacenia. Jednak Darby, —
człowiek średniego wzrostu, ale
niezwykle silnie zbudowany, o
czarnej nieomal od tropikalnego
słońca skórze, nie lubi dużo mó-
wić.
— Tak, tak, jestem bogaty —

odrzekł lakonicznie — bardzo bo-
gaty. A stało się to przez ślepy
przypadek. Po mojej bardzo u-
rozmaiconej karjerze wybrałem
się do Nowej Gwinei na poszu-
kiwanie złota.

Gdy nowo upieczony poszu-
kiwacz przybył do N. Gwinei, za-
stał tam olbrzymie ilości podob-
nych do niego mężczyzn, którzy
z zapałem grzebali w ziemi, naj-
częściej nad strumieniami i w
hich samych. Darby postanowił
szukać złota w miejscu, gdzie nie
było prawie nikogo. Miejsce to
uchodziło za jałowe i znajdowało
się wśród gór. — Starzy doświad-
czeni poszukiwacze śmiali się z
naiwnego człowieka, który chce
szukać złota tam, gdzie go nie-
ma. — Ale ślepy traf zrządził, że
właśnie tam natrafił Darby na
złotodajną żyłę.
— Mam tam 50 akrów ziemi.

Samo złoto. Widzi pan, zrobiłem
niezgorszą karjerę, jak na dziecko
z przytułku — zakończył Darby
swoje opowiadanie.

Ciemenceau i Paderewski.
Clemenceau miał w wielkiem

poważaniu wszystkich artystów,
ale tylko takich, którzy poświę-
cali się twórczości z oddania.
W jednym ze swoich listów

tak opowiada „stary tygrys" o
swojem spotkaniu z Padarew-
skim.
— Byłem pewnego dnia w

New Yorku. Odwiedził mnie Pa-
derewski: Rzekłem do niego:
— Wie pan, właściwie, to ja

nigdy nie słyszałem pańskiej gry
— Alež, nic łatwiejszego... —

odparł Paderewski. .
Poszliśmy razem do salonu

hotelowego. Paderewski siadł do

podsuwającą jemu zgoła nikczem-
ne pobudki w przyjęciu posłan-
nictwa Mistrza. Miał to być mia-
nowicie wzgląd na „zakon wol-
ności” w życiu seksualnem, który
rzekomo objawiał Towiański.

Pigoń z oburzeniem odpiera
ten zarzut, nasuwający mu na
pamięć słowa Krasińskiego:

Ale w duchu jest pogoda,
Co ma także swe panieństwo,
| gdy gardzi, nadto harda
By znamiętnić się w przekleństwo.

Wreszcie Pigoń omawia ob-
szernie bezpodstawny zarzut Boya
o t. zw. „zakłamaniu* Mickiewi-
cza przez t zw. bronzowników,
naukowych badaczy poety. (Przy
okazji tej czyni Boy kilka rewe-
ransów w stronę Czesława Jan-
kowtkiego, który snadź jeden
tylko, jak się wydaje Boyowi, ra-
tował honor literatury). Pigoń wy-
kazuje poprostu, że tego rodzaju
poglądy Boya «mogły powstać
tylko na gruncie dość znacznej
ignorancji. Tak n. p. Boy twier-
dzi, że Kallenbach był apologetą
Towiańskiego, gdy każdemu jest
wiadomo, że było zupełnie ina-
czej, i to twierdzenie Boya rze-

fortepianu i grał, -co mu tylko
przyszło do głowy. Nagle zerwał
się i zawołał:
— Do djabła, zapomniałem,

że żona czaka na mnie w samo-
chodzie.

Clemenceau kończył.
— Tak powinno być zawsze.

frzeba od czasu do czasu za-
pomnieć, że żona oczekuje w sa-
mochodzie.

Z ostatniej chwili.
Polska linja powietrza
Gdańsk—Warszawa—Bu-

kareszt.

WARSZAWA, 21.5. (Pat). W
dniu 1 czerwca nastąpi uroczy-
ste otwarcie nowej powietrznej
linji komunikacyjnej, łączącej
Bałtyk z Bukaresztem. Linja pój-
dzie z Gdańska przez Warsza-
wę—Czerniowce i Gałac do Bu-
karesztu. Otwarcia dokonał «nin.
Kiiehn w towarzystwie posła ru-
muńskiego w Warszawie. Linja
wynosi 1.500 kilometrów. Loty
będą się odbywały 10-osobowemi
samolotami Fokera, wykonanemi
w fabryce samolotów w Lublinie.
Przelot będzie trwał 12 godzin,
podczas gdy dotychczas podróż
koleją trwała 40 godzin.

Zatrucie szczepionką prze-
ciwgruźliczą.

BERLIN, 21.5 (Pat). Z Lubeki
donoszą, że dotychczas zmario
19-cioro dzieci, zakażonych pre-
paratem przeciwgružliczym Cal-
mette'a. Pozatem choruje jeszcze
37 dzieci, stan 8 z nich jest bar-
dzo groźny.

Delegaci Paryża w Warsza-
wie.

WARSZAWA, 21.5 (Pat). Dzi-
siaj o godz. 18.55 przybyła do
Warszawy oficjalna delegacja ra-
dy miejskiej m. Paryża z preze-
sem rady p. d'Audigne na czele.
Na dworcu powitali wycieczkę
ambasadorowie Laroche i Chła-
powski, szef protokółu Romer,
prezes rady miejskiej Jaworowski,
prezydent miasta Słomiński i inni.

Wypadek z granatem.
LWOW, 21.5 (Pat). Zamieszka-

ły we wsi Kudobińce (pow. zbo-
rowski) 17-letni niejaki Rubas,
znalazłszy granat, usilował go ro-
zebrać i spowodował wybuch,
który rozerwał chłopaka na ka-
wałki.

czywiście „zakrawa na wyższą
humorystykę*. Tak samo śmiechu
wart jest sąd Boya o przyjaźni
pomiędzy Kallenbachem a Szpo-
tańskim, o przemilczeniu przez
tego ostatniego Ksawery, a wresz-
cie plotka, rzekomo pochodząca
z ust prof. C—to poprostu zmy-
ślenie, którem Boy się posłużył
dla sensacji, wiedząc z całą pew-
nością, że w tem niema ani sło-
wa prawdy,

Broszura Pigonia, napisana
bardzo żywo i nadzwyczaj zaj-
mująco, oddaje rzetelną przystu-
gę owym sferom „bałamucącym
się postępowo*, które na wiarę
Boya gotowe były ustosunkować
się do Mickiewicza i Towiańskie-
go „krytycznie” z posmakiem ta-
niej sensacji. Samego zaś Boya-
Żeleńskiego broszura ta powstrzy-
ma bodaj od lekkomyślnego za-
bierania głosu w sprawach rzetel-
nie nie zbadanych oraz od lekce-
ważenia opinij osób, wypowiada-
jących swe sądy ostrożnie, po
gruntownem przemyśleniu.

S. Cywiński.

'
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Z KRAJU.
Likwidacja organizacji wywrotowei.
W wyniku dłuższych wywia-

dów, władze K.O.P. zlikwidowały

szeroko rozgałęzioną organizację

wywrotową działającą na pogra-
niczu polsko-sowieckiem.

Aresztowano 11 osób wraz ze

specjalnym łącznikiem i doradcą

„Kominternu.

HOLSZANY.
Wczoraj na wokandę Sądu

Okręgowego wpłynęła dawno wy-

czekiwana sprawa rewindykacji

dóbr Holszany, pow. Oszmiań-

skiego, które niebawem po stłu-

mieniu powstania przeszły do rąk

wysokiego dygnitarza rosyjskiego

Aleksandra  Gorbaniewa, ojca

obecnej posiadaczki tych dóbr
Eugenji Jagminowej.

Powództwo zostało wytoczone

przez Eugenjusza-Józefa Garwa-

skiego, wnuka ś. p. Olimpiji z

Żabów Korsakowej, z której rąk

te szacowne dobra były wydarte,—

na prawie ubóstwa, gdyż koleją
losów gdzieś klepie biedę ..

Sprawa została odroczona wo-
bec złożenia nowych dokumen-

tów, w tej liczbie wykazu nieru-

chomości, które na Wileńszczyź-

nie w okresie 1864—1869 r. prze-

szły do osób niepolskiej narodo-

wości, a śród których są wymie-
nione także Holszany.

EEE ET SN O TEKSTAI

— Niema sensu jechač tak szybko.Renė Pujol.

Podczas rewizji ujawniono bo-
gaty materjał stwierdzający anty-
państwową działalność  wywro-
towców.

Ze względu na toczące się
śledztwo, bliższych szczegółów

(d)nie możemy podać.

 

Obrony tej sprawy ze strony
Garwaskiego podjął się mec.
prof. Z. Jundziłł.

Podróż inspekcyjna p. wo-
jewody wileńskiego Wł.

Raczkiewicza.

W pierwszym dniu inspekcji

t. j. 19 b. m. p. wojewoda zlu-

strował urząd gminy turgielskiej,

odwiedził maj. gen. Zeligowskie-

go „Andrzejewo“, gdzie przewi-

dziany jest punkt wypoczynku

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

W tym dniu na granicy powiatu

wileńsko-trockiego i oszmiańskie-

go w Miednikach spotkał p. wo-
jewodę starosta oszmiański Z.
Kowalewski. Po krótkim pobycie
w Miednikach p. wojewoda udał

się do Oszmiany, gdzie dokonał

dekoracji Krzyżami Zasługi: zło-

tym p. Antoniego Łokuciewskie-

go, dyr. gimnazjum, oraz srebr-

nym p. J. Silewicza, burmistrza,

J. Narkiewicza, nauczyciela gim-

37)
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nazjum i komisarza Wladyslawa

Hołówkę. Ponadto poza lustracją

starostwa p. wojewoda zwiedził
będący już na wykończeniu gmach
7-mio klasowej szkoły powszech-
nej oraz zadecydował przyznanie
1000 zł. na rzecz stadjonu W. F.
iP. W. w Oszmianie. Następnie
udał się p. wojewoda do Hol-

szan, zwiedził szkołę rolniczą w

Antonowie i zapoznał się ze sta-

nem prac konserwatorskich koś-
cioła w Borunach, zwiedził ruiny
zamku w Krewie w związku z po-
bytem w tych miejscowościach
Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej.
W drugim dniu inspekcji do-

konał p. wojewoda dalszych lu-

stracyj na terenie powiatu oszmiań-
skiego. Po wyjeździe na teren
powiatu mołodeczańskiego p. wo-
jewoda zlustrował urząd gminny
i posterunek P.P. w Lebiedziewie,

nadto urząd starostwa w  Moło-
decznie. Na terenie powiatu wi-
lejskiego, zwiedził papiernię w
Rajówce.
W trzecim dniu inspekcji p.

wojewoda zlustrował urząd gmi-

ny i posterunek P. P. w llji, od-
wiedził maj. Szypki, przewidywany
jako punkt zatrzymania się w

podróży Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, poczem udał się w

dalszą drogę inspekcyjną na te-
renie woj. wileńskiego.

Wi LE N+S*K I

Z sali sądowej.
0 szpiegostwo na pograni-

czu poiskiem.
Na terenie gminy radoszko-

wickiej od dwóch lat władze bez-
pieczeństwa zwróciły uwagę na
trzech żydków, a mianowicie: Szy-

mona Wejsbroda, Morducha Gda-

lewicza i Abla lcygzona, którzy

aczkolwiek mieli powierzone do-

stawy dla miejscowego oddziału
KOP. prowadzili jakieś zrazu nie-

uchwytne konszachty z bolszewją.
Jednocześnie zaobserwowano,

że ówczesny dowódca strażnicy
K.O.P. sierżant Roman Kowalski
utrzymuje zażyłe stosunki z wy-
mienionymi, przyczem prowadzi
hulaszcze życie i trwoni znaczne

pieniądze.
Nie mając konkretnych zarzu-

tów, władze przełożone przeniosły
sierż. Kowalskiego do innego ob-

wodu, powierzając mu czynności

gospodarcze.
Prowadzone w dalszym ciągu

obserwacje za wymienionymi wy-

żej żydami, coraz bardziej upew-
niały w podejrzeniach co do ich
lojalności.

Wreszcie w początkach paź-

dziernika ub. r. ujawniono iż trzej

obserwowani powierzyli jakąś ta-

jemniczą pracę fotografowi z Ra-
doszkowicz.

Zarządzona rewizja doprowa-
dziła do odnalezienia pliki skryp-

tów, odnoszących się do stanu

wyszkolenia oddziałów K. O. P. z

których ów fotograf sporządził

Dwaj hiszpańscy emigranci

15 klisz i odbitki.
Sledztwo ustaliło, iż skrypty

te, stanowiące tajny  materjał,
wykradł swemu dowódcy sierż.
Kowalski i oddał swym  wspėlni-
kom do przefotografowania za co
miał otrzymać 30—40 zł.

Na skutek zdobytych tak kon-
kretnych danych,zarządzono aresz-
towanie sierż. Kowalskiego, Wejs-
broda, Gdalewicza, Icygzona oraz
niejakiego  Sergjusza Downara,
zamieszkałego w Wilnie, który,

jak się okazało, był rezydentem
i kierował akcją szpiegowską na
rzecz Rosji sowieckiej.

Sierżant Roman Kowalski, jako
wojskowy stanął niebawem przed
doraźnym Sądem wojskowym i
skazany został na karę śmierci
przez rozstrzelanie.

Czterej inni przekazani zostali
urzędowi prokuratorskiemu przy
Sądzie Okręgowym.
W międzyczasie z więzienia

zbiegli Wejsbrod i Downar, na-
tomiast lcygzon i Gdalewicz sta-
nęli przed lll-cim wydz. karnym
Sądu Okręgowego.

Oskarżeni przyznali się do zbie-
rania materjałów szpiegowskich,
a przewód sądowy potwierdził ich
winę.
Wkonkluzji sąd, pod przewod-

nictwem p. s.:Sienkiewicza przy
udziale pp. sędziów Zaniewskiego
i Brzozowskiego, skazał obu pod-
sądnych na osadzenie wwięzieniu
przez lat 15 każdego, z zalicze-
niem 6 miesięcy odbytego aresz-
tu prewencyjnego. Kos.

Rennefert
Dotychczas

zmienili swój

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 21.V. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88' ,—8,90'|,—8,86'4.
Funty angielskie 155,84—156—24—155,44.

Londyn 43,35—43,46—43,26.
Nowy York 8,903—8,928—8,888.
Paryž 34,97—35,06—24,88.
Praga 26,44—26,50",—26,37' ,.

Nowy York telegraf. 8,92—8,94—8,90.
Szwajcarja 1 72,52—172,95—172,09' +.
Wiedeń 125,74—126,95—124,43
Włochy 46,77' ,—46,89—46,65.
Berlin w obr. pryw. 212,81';.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112, Dola-
rówka 65,75 — 66, 57, konwersyjna 55,
6, dolarowa 72, 109], kolejowa 102,50,
8',L. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G. K. 94,
te same 7', 83,25, 4',0/; ziemskie 56,
5", ziemskie 58,75, 8?/, warszawskie 78
— 11,75, 8% Kalisza 68,25, 8%, Łodzi
71,25, 8%, Piotrkowa 68,25, 10', Siedlec
81,75.

Akcje:
Bank Dyskontowy 116, Polski 172,50,

B. Zw. Sp. Zarobk. 72,50, Lilpop 26,25,
Norblin 68, Starachowice 20—19,75, Ha-
berbusch 110, Spiryfus 24,25.

EDEL TUOSEAS

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego.

Dr. SŚwieżyński 5 złot. na pomnik
gen. Rozwadowskiego Władysław Ho-
łownia 10 złot., zamiast kwiatów na grób
ś.p. Malwiny Bohuszewiczowej na rzecz
13 Akademickiej Konf. Tow. Pań Miło-
sierdzia Sw. Wincentego a Paulo.

Czy jesteś członkiem

L.0.P.P.

SSRSTE NRK TA SCIOTN SASI ISTTK SSDKEPNET TIESTO

wstydzil
nigdy nie dawał złego przykładu swe-

się swego zniechęcenia.

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Chciałbym, aby się dowiedziała jak naj-

prędzej o mojem uwolnieniu, gdyż musi się okrop-

nie niepokoić.
— Wszystko już załatwione.

— Zobaczę ją jutro, nieprawdaż?

— Och, myślę, że znacznie wcześniej.

Łysy człowiek rozpromienił się.

Nieznajomy odpowiedział mu poufnym tonem:

— Tak jest. Wprawdzie kazano mi milczeć,

aby zrobić panu tem większą niespodziankę, ale

nie mam sumienia męczyć pana dłużej. 2
— Dziękuję serdecznie — wykrzyknął uszczę-

śliwiony wynalazca. — Nie ma pan pojęcia, jak mi

spieszno uścisnąć moją małą Ritkę. .

Zostawały jeszcze ważne pytania:

— A moje papiery?
— Są w bezpiecznem miejscu.

— A maszyna doświadczalna?

—Pfzewieziona do Tuluzy.

— Zatem wszystko w porządku.

Stanowczo jednak samochód jechał z jeszcze

większą szybkością, niż auto pseudoprefekta, a co

niebezpieczniejsze, jechał tak w ciemnościach nocy.

— Przepraszam pana najmocniej, ale lękam

się pościgu.
— Myśli pan, że się odważą?

Nieznajomy spojrzał poza siebie w szybkę w

tylnej ścianie auta.
— Sądzi pan, że się już odważyli.

— Widzi pan, że się już odważyli.

— Sądzi pan, że to oni? — zapytał z trwogą

uczony.
— Jestem tego pewien — i pochylając się do

szofera, nieznajomy krzyknął:
—Vorvaerts!
Usłyszawszy ten nieoczekiwany rozkaz,

cony w języku niemieckim, uczony zawołał:

— (o to znaczy! Pan jest...
Nie dokończył zdania, gdyż

do twarzy przepojoną  chloroformem

Stracił przytomność.
Na drodze migały dwa światełka, wciąż na tej

samej odległości, ani dalej, ani bliżej.

VI.

W MONTAUBAN.
Po czterdziestu ośmiu godzinach bezowocnych

poszukiwań Rennefert poznał doskonale całe mia-

sto. Nie miało już ono dla niego żadnych tajemnic.

Było spokojne tym zamkniętym w sobie spokojem

małych miasteczek i mieszkańcy jego wyglądali na

zadowolonych ze swego losu. Nie nadawało się

rzu-

przyłożono mu
chustkę.

Uczony zauważył nieśmiało:

Sała Miejska ul. Ostrobramska 5

1 DŹWIĘKOWY

«Mn. CH E LI O S»
ulica Wileńska Ne 38.

DŹWIĘKOWY K!NO-TEATR

«HOLLYw00D»
MICKIEWICZA 36 22

KINO-
Ko KL U X»
ul. Miekiewicza Nr. 11.|

„WANDA“
30. Tel. 14-81.

POLSKIE
KINO

UL WIELKA

Ceny miejsc na parterze od 1 zł.
Dziś przebojowy film dźwiękowy p.t.:

| DZIŚ! Arcydzieło filmowe,
| które zachwyci każdegol

DZIŚ! Najpotężniejszy film świata. Wielka
wojna światowa

gram.

Od dnia 19 do 22 maja 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy: 1)

Ceny miejsc: Balkon 1 zł. Parter od 1 zł. 50 gr.

dzietol Najbardziej współcze-
sny film z życia dziewcząt
zyka—Tańce.

Kobięty nie do ma
NAD PROGRAM: UWAGA! SENS.

POETA - ŻEBRAK

i jej okrucieństwa p. t.:
Król humoru i śmiechu

Lai "LO UT STDT RKTeTAIATS

 

DJE DOBA | $-ta
„Właściciela J. Dubicka
i 1. Januszewski”
posiadają w swo-

im sklepie
przy ul. Wileń

skiej Nr .

 

Gruźlica płuc jest nieublaganą i corocz-

duty ės | Zarzad Wilenskiego
nych towarów włó-
kienniczych: płó-
tno, wełny, jedwa-
biu oraz kołdry,
koce, chustki, poń*

czochy i t. d

Ceny jak zawsze umiarkowane.
1

Banku Zie
wzywa właścicieli akcji, którzy w
widzianym $ 1 Rozporządzenia P
czypospolitej z dnia 6 lutego 1928

wyżej wskazanym terminie.

306—0f0

nia* Jedyne na świecie zdjęcia filmowe,

godziny 5 m. 30. Początek seansów od godziny 6-ej. Następny program:

Z x

Dźwiękowa Sensacja doby obecnej! Film rewelacja! Film
Wzruszający dramat młodych serc Fascynujący zespół:

Joan Crawford, Anita Paże i Nils Aster. Spiew—Mu-

ACJA! Gościnny występ światowej sławy śpiewaka GEORGE WA-

SHINGTONA. Początek seans. o g. 4 m. 30, ostatni s. o g. 10.15 w.

«NIEBEZPIECZNA KOBIETA»
rol. gł. słynna gwiazda NORMA SHOERER i znakomity LOVELL SHERMAN. NAD PROGRAM: DODATEK SPIEW-

MUZYCZNY. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8i 10,25 w.

Conrad Veidt i John Barrymore
Początek o godzinie 4. Ceny od 40 gr. Dla mlodziežy dozwolone.

T iii iai A

«CYWILIZACJA»

Banku odnośnych pokwitowań i dowodów, stwier-
dzajęcych posiadanie akcji, aby w ciągu dwuch

tygodni od daty niniejszego ogłoszenia przedsta-

Zs0 wili do Banku wymienione pokwitowania i dowo-
dy (zarówno z numeracją akcji jak i
racji) z podaniem powodów niezgłoszenia ich w

Zarząd Wileńskiego
Banku Ziemskiego.

bynajmniej na tło do dramatu.

WOZEKRCOTWESS WIZOWEOETATO BECK ET SIR ESSAST

Miejski Kinematograf «ABY ŻYĆ»

fieństWa

W rolach głównych: najpopu-
larniejsi bohaterowie ekranu

komedja w 7 aktach. W roli głównej CHAR-
LIE CHAPLIN. 2) „Siam-Kraj Białego Sło-

dokonane przez specjalną ekspedycję aktów 5. Kasa czynna od
„Królowie Puszczy”.

Dramat
życia ludzi podziemi. W

pełna grozy i łez współczesna tragedja w
10 akt. Dokument Epoki Naszej.

BUSTER KEATON jako „SPORTOWIEC z MIŁOŚCI" komedja w 8 aktach.

S ika MARIE GCBDRO

wygląd zewnętrzny. Rennefert stał się agentem

firmy sprzedającej przybory automobilowe, Ducasse

zaś komiwojażerem. Śprzedawał, lub co prawdziw-

sze, nie sprzedawał, zaprawę do podłóg. To nowe

zajęcie pozwalało im odwiedzać wszystkie hotele

i garaże bez zwrócenia niczyjej uwagi na cel od-

wiedzin.

— Jestem przekonany—rzekł Rennefert wie-

czorem drugiego dnia pobytu—że napróżno tracimy

czas. Nasi ludzie są już daleko.

— Co pana naprowadza na tę myśl?

— Rozsądek, mój drogi. Tym łotrom spieszy

się, aby ukryć zdobycz.
— Możliwe, ale dlaczego mają wątpić w bez-

pieczeństwo pobytu w Montauban? Przecież nie

wiedzą, że pan jest tutaj.

Rennefert nie miał tej pewności.

— Przypuszczam, że musieli zgubić mój ślad

dopiero w Tuluzie, czuwają więc na pewno.

— W każdymbądź razie radjostacja milczy.

„ — Nie wiemy, z jakiego powodu. Przede-

wszystkiem nie śledzimy jej przez cały dzień. Być

może także, że już nie potrzebują komunikować

się ze sobą, bo wszyscy Są razem. Powinniśmy

więc tembardziej ich nakryć. Czy w hotelach nie-

ma nikogo podejrzanego? .

— Nikogo, a w garażach?
— Także nic. Štoją tam same „uczciwe“

auta. Coprawda nic tak uczciwie nie wygląda, jak
właśnie podejrzane auto.

Witaminyi |
Oto hasło
naszych dni!

Są one zawarte w wysokim

stopniu w śledziach norweg-
skich (Kippered Herrings) w

smaku zadawalających naj-
wybredniejsze podniebienie.

Jako danie smakowite i
uzdrawiające jednocześnie,

powinny puszki śledzi nor-

wegskich (Kippered Herrings)

znajdować się zawsze w spi-

żarni dobrej gospodyni, przy-

czem wybawią ją z kłopotu

gdy niespodziewanie na-

dejdą goście.

Nadzwyczajnie

arcy-

obyczajowy z

Nad pro-

 

mskiego
terminie prze-

rezydenta Rze-
r.nie zgłosili do  i u dzieci.

bez nume-

SKLEP
spożywczy z mieszka-
niem do sprzedania w

 

 

nie, nis robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. —Przy zwalc:
chorób płucnych, bronchitu, grypy

„ p.uporczywego, męczącego zła i
stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocołan—Age*
się plwociny

wzmacnia organizm i samopoczucie uhorego
i usuwa kaszel

29

który ułatwiając wydzielanie

oraz powiększa wagę ciała
Używa się za poradą lekarza.

Sprzedają apteki. 711

 

       

  

Ogłoszenie.
Magistrat miasta Wilna niniejszem podaje

do ogólnej wiadomości że w dn. 23-go maja
r. b. o godz. 11 rano przy ul. Sosnowej - Gmach

fabryczny Nr. 30, odbędzie się licytacja cegieł w

ilości 3000 szt. i dwoje drzwi drewnianych desek, ordyn. Szpitala Sawicz.

na pokrycie zaległości podatkowych.

305—0 o Magistrat.

AN
a

Ža

 

zone ul. Kalwaryjskiej
od zaraz. Wiadomość:
Dział Pośrednictwa Biu-
ra Reklamowego, Gar-
barska 1. 302—s0

 

TORZRZETENOYZE

etnisko we dworze 4

 

 

[H. LUNIEWICZ
12 do 2 i
na ul. 22.

I weneryczne
przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Rd. Mickiewicza 9 — Ul-

ra

Choroby skórne i wene- Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5. od 1 VI r. b. Popowskaryczne kobiece.

Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.

Dr. WOŁODŹKO
ordynator szpitala Sawicz
Choroby skórne i wene-
ryczne. Przyjmuje od g.

 

Choroby skórne  Felczerka - Akuszerka

A. SZYNAŃSKA
Wileńska, d.

kl. od pow. miastai
stacji kolejowej wydają
się pokoje z całodzien-
nem dobrem  utrzyma-
niem obsługą i opraniem
bielizny 150 zł. miesięcz-

5 — 6. Zawal- nie. Adres w  Admini-
—s0 stracji. 338
z f

Mieszkania
j pokoje

ZZ POSZUKUJĘNr. 15/2. 2251-4

 

jach do wynajęcia

WZP69 16—3. 277

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _».
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

suwający wady naskórka tak u dorosłych jak
R. M. Spr. W. Nr. 5333.

LOKALE na z używalnoścłą kuch-
ni. Dobroczynny zaułe
Nr. 6/11.

 

nie z
skierować do Biura Ogł.
E. Sobola Wileńska 22.

poszukuje 4 pokojowe-

godami i ogródkiem. Re-
jon obojętny.
8 m. 6.

Musisz ukończyć kursy

dencyjne prof. Sekuło-
wicza,
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,

Po ukończeniu świadec-
two.
tów.

pożywne

| wskutek wiel-
kiej zawar-
tości jodu.

4 -URANA
|hm ||NI i OR

9 kl np UL
amotny poszukuje 2 |
pokojowe mieszka-

kuchnią. Oferty

 

   

o wynajęcia dwa po-
koje lub jeden. Moż-

po ochmistrzyni
—gospodyni ze świa-

dectwem z ostatniej po-
sady. Zgłaszać się do
Administracji _„Dzienni-
ka Wil.* od 12—2-ej. —2

Wileński w

ul. Zamkowa
go mieszkania z wy-

 

i IM
ingaLL

gub. ks. wojsk. wyd
przez P. K.(l. na pow

imię Stanisława Butkie-
wicza, zam. w Głębokiem

mu pomocnikowi.
— Chodźmy spać, stary. Mamy jeszcze kilka

domów do zbadania, zobaczymy później, co robić.

Jasnem jest przecie, że nie ukryli go w hotelowym
pokoju.

Po przespanej nocy Rennefert wziął się znów
z całą zaciętością do poszukiwań. Zaopatrzywszy
się w katalogi, przenikał do wszystkich garażów

i tam, proponując swój towar, przeprowadzał
ścisłą inspekcję. Zwracał przedewszystkiem uwagę |
na duże samochody podróżne. W jednym z gara-
żów, noszącym pompatyczną nazwę „Imperial-Auto",
właściciel przyjął go niechętnie.
| — Nie potrzeba nam niczego — rzekł mruk-
iwie.

— Może pan jednak zechce obejrzeć katalo-
gi — zaproponował usłużnie Rennefert.

— Dziękuję; mamy stałych dostawców.
— Nie mam szczęścia — westchnął melan-

cholijnie detektyw.
— Niech pan zostawi katalogi, przejrzę je

przy sposobności — zlitował się właściciel garażu.
— Bardzo chętnie. Rozumie pan, że mi zależy

na tem, aby móc zaliczyć do swych odbiorców

najwspanialszy garaż w Montauban. Co mówię: w
Montauban?... Pański garaż w niczem nie ustępuje
paryskim... Co za urządzenie, jaka organizacja!

Twarz właściciela rozpogodziła się.

(D. c. n.)

 

" niądze do kieszeni w
spodniach i dasz sobie
zafantować kamizelkę.

Kupno
Sprzedaż

Do sprzedania drabin-
ka z siedzeniem

  

                   

   

 

  

 

resorowem i bryczka.
Zarzecze 26. 309—s0

PIANINA
fabryki „Sommerfeld“,

cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickie-
go bydgoskiego i innych
szkół, a również tak wy-
bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego
konserwatorjum Egona
Petri,Artura Rubinszteina,
etc. poleca po cenach
fabrycznych K. Dąbrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6. 716—s0

samochód
Paige limuzyna 6 cy-

lindrowa, 4 osobowa,

mało używana do
sprzedania. Wilno,
Mickiewicza 27. 301-1

AM mym
S LL
LNME i

O TOLO Aa

GONTY 75;5t!
Lloyd ul. Kijowska. 276-3
 

 

wszechświatowej fir“
PLAC w„zak za Bettin-|

ga „ A. Fibigera, uzna” |
ožka bi R Kaga ne za najlepsze wkraju,

sprzedaję na dogodnych
vs Kijowska 4,
m. 3

trów sprzedam cały lub
na parcele. Dowiedzieć

42—un. się. się Wielka Nr. 33 m. 1.
297—s0 292

——

arsztat stolarski |

 

 pzez służąca do
wszystkiego młoda, g

umiejąca dobrze goto-

Antokol
337

 

posadę ?
trzymaniem.ZS”: książkę wojsko-
czaswą wyd. przez P.K.U.

N.-Sącz, na imię Mozesa
Mandela d'Oschera, zam.
przy ul. Tartaki 34—un.

się. 313—s0

acho we  korespon-

Warszawa, Żóra-

 

my Essex“.

 

Zs;
Nr. 368 na imię An-

Żądajcie prospek-
1790—1

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Druksrais „Dzienaike Wileńskiego”. ul Mostowa |

RÓŻ

kojnej) oraz dla jej słu-
żącej z całodziennem u-

dłuższy.
zgłoszenia tylko listow=
ne pod adresem: Wilno
Administracja Dzien. Wi-
leńskiego „Samochód fir=

339

 

mieszkaniowy. O warun- jest plajta?
toniego Gigoło—un. się. kach dowiedzieć się Ja-

334 sna Nr. 18, m. 3. 308—0 to jest jak włożysz pie-

Redekter odpowiedzialap, KAZIMISRZ BAŁABURDĄ.

inne narzędzia ku*
pię tylko w dobrym sta*
nie Lipowa Nr. 8 Toma-

Gotówkę

  

    

ks -am mTa, = 1 szewski  »oętomącnze

BSA 335 Na ws blizko Wil- | zwrot terminow

kiwany jest "obój.dla mk Zachęta dam ż dol.Ė rzedam żyrandol, sza”
Chcesz otrzymać ZGUBY kwa SZA zee p Ez Sii Cia

00. 0001
chcę zaraz ulokować
na dobrą hipotekę do-
mu w Wilnie. Procent
15 rocznie. Oferty za-

mebli. Portowa 8—1.
340

Pokój na
Narazie

Skutek.

— Już

  wejście z ul. Śniadeckich __—_ w chrześc. domu miesz- korespondencji handlo- f/g- ks. wojsk. wydaną ż
Ne 1 12 jakie -2.poko]£ kach" wej eee ia Z aż W ONE:jad mknięte „dada Do- a s. sėsię

KOBIETA-LEKARZ AKUSZERKI nią lub bez. Oferty do handlu, prawa, kaligrafji, imię Michałowskiego Jó- ZACHĘTAw Wilnie aparatem „punktroller“.

Dr. JANINA „Dz. Wil.* dla B. J. lub pisania na maszynach, zefa, zam. w Chažbije- Mickiewi sty — No i czy jest jaki

o . telefoniczn. Nr. 9 — S owaroznawstwa, angiel- Wiczach, gm. ROS > M. kar 8 4 | skutek?

Li gr. sO skiego, francuskiego, Un. się. 1 sprzedania dom 0- z

Pioirowitt: Jurczenkowa M SKO niemieckiego, aro L Do śobniak ra Zwie- Nauka. — Owszem. Wałek jest)

arja Laknerowa pgieszkanie o 5 poko- oraz gramatyki polskiej. znak rowerowy rzyńcu z wygodami 3 — Tateleben, co to już znacznie cieńszy.

-st Jal mój Moryc,

—

pianino najsłynniejszej S

od dwóch lat|

SEOENEZZAZANAT RÓWNIKOWEJ|

S
j
,

 

 
  

   
    

 

     
  

  


