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Głos Inflantczyka 
w sprawie odszkodowań 

Przy ratyfikacji traktatu handlowe- 

go i kolejowego pomiędzy Polską a 

Łotwą, ta ostatnia, ulegając pewnej 

presji ze strony polskich sfer miaro- 

dajnych, zgodziła się wypłacić jako 

odszkodowanie za wywłaszczone ma- 

jątki polskim obywatelom w Latgalji 

(na Inflantach) pewną minimalną su- 

mę, chodziło bowiem o to, aby móc 

światu ogłosić, że Łotwa płaci za wy- 

właszczone na rzecz reformy agrar- 
nej ziemie. 

Jak się to odszkodowanie  przed- 
stawia w rzeczywistości, i czy stanowi 

sprawiedliwy ekwiwalent za odebrane 

nam warsztaty rolne, niech służy 

probierzem to, że za kilkaset tysięcy 

hektarów ziemi (około 250,000) z la- 

sami, gruntami ornemi, zabudowania- 

mi, sadami  owocowemi,  wszel. 

kiego rodzaju inwestycjami i t. d. 
przyznano pięć miljonów łatów  ło- 

tewskich wynagrodzenia, czyli 8 i 6! 
miljonów złotych w przybliżeniu, co 

równa się około 24 łatom (4 dolary 

przeszło) za hektar. Tyle wynosi za- 

ledwie tenuta dzierżawna jednoroczna, 

czyli inaczej, procent roczny  oflarują 
nam jako zapłatę kompesacyjną za 

odebrany cały kapitał. Zwažmy przy- 

tem, że majątki nasze zajęte zostały 

przez Państwo Łotewskie już 8 lat 
temu i Rząd Łotowski korzysta z nich 
pobierając czynsze dzierżawne, sprze- 

dając lasy i ciągnąc dochody z in- 
westycyj, nic nam za to wzamian nie 
płacąc. 

Ha, trudno, lepszy grosz w gar: 
Ści, niż tysiące na księżycu. Sprawied- 

liwość po wojnie uleciała widać w 

przestrzenie. 1 tak połowa prawnych 

właścicieli zmarła już w okresie ostat- 

niego 10-lecia; reszta «w nędzy, tłucze 

się po świecie w pogoni za chlebem. 

Obrońcy nasi, chcąc nam osłodzić 

pigułkę, powiadają wprawdzie że taką 

zapłatę za wywłaszczoną ziemię uwa- 

żać należy jako zaliczkę, ze względu 

na klauzulę największego uprzywilejo- 

wania. Nie jesteśmy jednak tak na- 

iwni. 

Czyż tak odpłaca się rodakom, co 

przez tyle wieków, krwią swoją i tru- 

dem bronili najdalszych, na północ 

wysuniętych polskich placówek! 

Nasuwa się obecnie pytanie, jak 

tę Śmiesznie małą sumę podzielić 

między poszkodowanymi? 

Różne w tym względzie wysuwa 
ne są projekty, żaden jednak nie staje 

na jedynie sprawiedliwej zasadzie, aby 

rozdzielić zapłatę proporcjonalnie do 

ilości wywłaszczonej ziemi, z usunię- 

ciem naturalnie nieużytków i mniej 

wartościowych przestrzeni, jak to np. 
zrobił Rząd Niemiecki. 

Tutaj atoli należy przypomnieć, 

jak większa własność została potrak- 

towaną w fstosunku do własności 
mniejszej przez reformę agrarną na 

Łotwie. 
Większa własność otrzymała, jako 

niewywłaszczalną resztówkę swoich 
posiadłości (i to tylko do czasu)— 

50 hektarów ziemi, niekoniecznie w 

centrum majątku, bez lasu, bez ogro- 

dów i tylko z częścią budynków, Wie- 
lu otrzymało nie siedzibę swoich 

praojców, ale część jakiegoś folwarku 

i przytem tak fatalnie wydzieloną, że 

np. niektóre budynki oddano do 

wspólnego użytku z włościanami. Tak 
okrojeni obszarnicy, dostawszy istne 

dziwolągi pod względem gospodar- 

czym na własność, nie byli w możno- 

ści utrzymać się na nich, bo i każdy 

inteligentny Łotysz wyżyć ze swojej 

pracy na podobnej działce nie byłby 

w stanie. Z konieczności zatem mu- 
sieli obywatele posprzeda wać otrzy- 

mane resztówki okolicznym włościa- 
nom i to za lichą stosunkowo cenę, 

a kto tego nie uczynił na początku 

reformy, dziś już literalnie sprzedać 
nie może, z przyczyny skryzysu  pie- 

niężnego na Łotwie i ogólnego braku 

gotówki. 

Natomiast mniejsza własność otrzy- 

mała jako minimum niewywłaszczalne 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

ECHA STOLICY 

Wyjazd Pana Prezydenfa Rzplifej 
do Katowic 

WARSZAWA, 4. V. (tel. wł. Sło- 
wa). Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
udał się dziś wieczorem do Katowic 
na poświęcenie nowowybudowanego 
w tem mieście gmachu województwa. 
W uroczystości wezmie udział rów- 
nież [Minister Spraw Wewnętrznych 
gen. Składkowski i Minister Przemy- 
słu i Handlu inż. *Kwiatkowski. Po 
powrocie z Katowic Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej uda się na dłuższy 
objazd Wołynia, ze  szczególnem 
uwzględnieniem miasta, Łucka. 

Praktyka adminisfracyjna dla 
studentów 

WARSZAWA, 4. V. (tel. wł. Słowa). 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
chcąc przygotować młodzież ! akade- 
micką, studjującą prawo i nauki eko- 
nomiczno-polityczne, do pracy w dzie- 
dzinie administracji państwowej. bę- 
dzie w r. b. umieszczało studentów 
na praktykę w urzędach administra- 
cyjnych na prowincji. Ministerstwo 
chce w ten sposób zapewnić sobie 
przypływ wykwalifikowanych sił urzęd- 
niczych. Zawiadomienie o sposobie 
składania podań o praktykę admini- 
stracyjną będzie jeszcze opubliko- 
wane. 

Obrady P. L. S. „Piast“. 

WARSZAWA, 4. V. (tel. wł. Słowa). 
W ub. środę obradował w Warsza- 
wie Zarząd Główny Stronnictwa 
„Piast“. Na zposiedzeniu wyrażono 
kilkakrotnie przekonanie o koniecz- 
ności zwołania w jaknajszybszym cza- 
sie sesji Sejmu dla załatwienia nie" 
cierpiących zwłoki spraw, do których 
„Piast“ zalicza: uchwalenie ustaw 5а- 
morządowych, noweli do ustawy i 
reformie rolnej, ustawy © przymuso- 
wej asekuracji oraz ustawa O Zgro- 
madzeniach. Prezydjum  „Piasta"* zo- 
stało przez Zarząd upoważnione do 
podjęcia kroków .porozumiewawczych 
w sprawie zwołania sesji z innemi 
stronnictwami Sejmu. ; 

Delegacia lofewska w Warszawie 

WARSZAWA, 4. V. PAT. Bawią- 
ca w stolicy delegacja łotewska w 
osobach wicemarszałka sejmu łotew- 
skiego p. Kwiesisa i naczelnika wy- 
działu bałtyckiego p. Muntersa po- 
dejmowana była dzisiaj Śniadaniem 
przez p. Lednickiego poczem o godz. 
5 po poł. była obecna na herbatce, 
którą na ich cześć wydało towarzy- 
stwo polsko-łotewskie w kamienicy 
ks. ks. Mazowieckich na starem mie- 
Ście. 

Zwiększenie kontyngentu wywoza- 
wego žyta. 

WARSZAWA, 4. V. (tel. wł. Słowa). 
Dowiadujemy się, że w najbliższych 
dniach ukaże się doniosłe zarządze- 

nie o zwiększeniu kontyngentu wy- 

wozowego żyta. Zwiększony wywóz 

żyta nastąpić ma, celem poprawienia 

bilansu handlowego, co na rynku 

wewnętrznym nie powinno odbić się 

niepomyślnie, gdyż państwowe rezer- 

wy zbożowe wystarczają na potrzeby 
kraju do końca żniw. 

Wpływ podwyższania stopy dy- 
skonfowej. 

WARSZ AWA, . V. (tel. wł. Sło 
wa). Wpływ ostatniego postanowie- 
nia rady Banku Polskiego o podnie- 

sieniu stopy procentowej już odbił się 

na stanie walut w Banku Polskim. 
Ostatnia dekada kwietnia "wykazuje 
dawno już nienotowaną nadwyżkę 
skupu walut mad sprzedażą. Odpływ 
walut zagranicznych z Banku Polskie- 

go można uważać za zahamowany. 

Przedstawienie galowe w Teafrze 
Wielkim. 

WARSZAWA, 4 V. PAT. Wczoraj wie- 
czorem o godz. 20 w įTeatrze Wielkim od- 
było się galowe przedstawienie, na którem 
obecny był Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz ze świtą, członkowie rządu, korpus 
dyplomatyczny, widownią zaś wypełniona 
była przedstawicielami różnych sfer spo- 
łeczeństwa. 

  

    
  

KOLO AŚ 

płata pocztowa aiszczons rycznitem. 
Redakeja rękopisów uiezamówionych nie zwraca, Administrasja 

nie uwzgicdnia zastrzeżeń co de rozmieciezanie UD. 

Tenor sadjalistów itewskich 
KOWNO, 4. V. P.A.T. „Rytas“ 

donosi, že w powiecie trockim 
policja wykryła antyrządową or- 
ganizację o działalności terory- 
stycznej, Za każdy wykonany akt 
terorystyczny organizacji tej 
miano płacić 1200 dol., z czego 
połowę awansu, resztę po wy- 
konaniu zamachu. Od kogo or- 
ganizacja otrzymywała te pienią- 
dze „Rytas* nie wspomina. Are- 
sztowano kilka osób. 

brotes W Taurogach. 
Z Szawel donoszą, iż na rozprawie w: 

sprawie taurogowskich "zamachowców przy 
stąpiono do przesłuchiwania świadków. 
Przedewszystkiem rozpoczęto badanie 
świadków ze strony oskarżenia. Potrwa ono 
4 — 5 dni. W ciągu ostatnich dni zbadano 
już. około 30 świadków, w tem jednego o- 
ficera, urzędników policyjnych i in. Urzęd- 
nicy policyjni nie nowego, co wiadome było 
z dochodzenia pierwiastkowego nie zeznali. 
Natomiast bardzo ciekawe wypadły zeznania 
oficera Gołubiskasa. Opowiedział on, że je- 
szcze 24 sierpnia zawiadomił policję, iż w 
Taurogach szykuje się zamach atoli ótrzy- 
mał odpowiedź od policji politycznej, iż 
jest ona o wszystkiem bardzo dobrze poin- 
rmowana i że podejmie wszystkie zarzą 

dzenia ażeby zamach został zlikwidowany. 
Wielu świadków składało sprzeczne zeznania 
i prokurotorowi wypadło przypomnieć im 
zeznania jakie złożyli oni na dochodzeniu. 
pierwiastkowem u sędziego śledczego. Wiel- 
ką sensację wywołały zeznania byłego bur- 
mistrza Taurog Biłduszysa i studentów Bo- 
nisa i Potukasa. 

Świadek Biłduszys składa, zeznania ze 
łzami w oczach. Skarży się on na swój los 
opowiada o swych zasługach dla ojczyzny, 
o swej służbie w armji i wkońcu, mówiąc 
a swym współudziale w zamachu, zauważa 
iż w czasie gdy się w Taurogach odbywały 
ekscesy, bawił w Kownie w sprawach sa- 
morządowych i tu został zaaresztowany, na- 
stępnie skazany na śmierć, a później po za- 
stosowaniu  amnestji na 15 łat więzienia. 
Wielkie wrażenie wywarły zeznania studenta 
Bonisa, który zobrazował cały bieg zama- 
chu. Sensację wywołało zeznanie świadka . 
Rymkowej, obarczające 15 podsądnych w 
tem 2 jej braci. Obronie jednak udaje się i 
ustalić, że świadek nie jest godny zaufania. 
Pomimo tego, iż składa on sprzeczne zezna- 
nia nie cieszy się nienagannem prowadze- 
niem i wystąpienia jej przeciwko podsąd- 
nym są aktem osobistej zemsty: z jednym 
z podsądnych Świadek miał stosunki, z druć- 
gim się pokłócił o mieszkanie przez trze- 
ciego został pobity i t.p. 

Wogóle zeznania świadków w ciągu 2— 
3 ostatnich dni nie wypadły na korzyść pod- 
sądnych. Przesłuchanie świadków trwa w dal 
szym ciągu. 

Choroba min. Tabelisa. 
KOWNO, 4 V. PAT. Dzienniki dono- 

szą, że minister finansów Tubelis poważnie 
zapadł na zdrowiu i wyjeżdża w celach 
kuracyjnych zagranicę. 

Włoska wizyta w Kownie 
KOWNO, 4.V. PAT. „Lietuvos 

Aidas“ komunikuje, że w najbliższym 
czasie przybywa do Kowna podsekre- 
tarz stanu włoskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych Grandi. Przyjazd 
Grandiego jest rewizytą na zeszło- 
roczną wizytę, złożoną przez Wolde- 
marasa królowi i Mussoliniemu. 

Słabnąca opozycja laudininków. 
KOWNO, 4 V. PAT. Były członek sej- 

mu, jeden z liberałów partji laudininków i 
b. redaktor „Lietuvos Žinios“, Pranas Daj- 
lide, brat litewskiego posła w Rydze, wstą- 
pił ną służbę do litewskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych i — jak komunikują - 
mianowany zostanie na stanowisko posła 
w Szwecji. 

Inów szyldy żydowskie, 
KOWNO, 4 V. PAT. Wczoraj w no- 

cy nieznani sprawcy w różnych dziel- 
nicach miasta zamazali żydowskie szyl- 

° муа @. ВОа 
„RYGA, 4 V. PAT. W dniu dzisiejszym 

wyjechał do Berlina w celu dalszej po- 
dróży do Ameryki szef biurą prasowego 
łotewskiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych dr. Bilmans. Dr. Bilmans wyjechał do 
Ameryki na zaproszenie instytutu Carneg- 
giego i w Ameryce wygłosi szereg odczy- 
tów propagandowych. 

Rokowania Estonji z S0SR 
TALLIN, 4. V. PAT. W dniu 

wczorajszym przybyli do  Tallina z 
Moskwy członkowie delegacji sowiec- 
kiej dla pertraktacyj w sprawie za: 
warcia traktatu handlowego Rosen- 
blum i Kaufman. Dziś o godz. 11 
pod przewodnictwem  Piatsa odbyło 
się pierwsze wspólne posiedzenie 
obyčwu delegacyj. Na posiedzeniu 
tem był rozpatrywany program prac. 
Estonja swój projekt umowy wręczy- 
ła już posłowi sowieckiemu 'Pietrow- 
skiemu, który — jak wiadomo — 
jest  rzewodniczącym delegacji so- 
wieckiej. Projekt estoński będzie pod- 
stawą do rokowań. Dla prowadzenia 
rokowań wyłoniona została przez obie 
delegacje komisja, składająca się ze 
strony estońskiej z Hurta i Piipa, a 
ze strony sowieckiej z Rosenbluma i 
Kaufmanna. 

  

MARKNOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Вые! W | 
GRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie) -— Księgarnia K. Malinowskiege. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Kamkowa. W. Włodzimierew. 
GRODNO — Ksi T-wa „Rush“ 
NORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyśński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 

" LIDA — ul. Suwałska 13, 5. Matecki. 
MOŁODECZNO -- Księgarnia F-wa „Ruch*, 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
oraz nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

Rewolfa komunistyczna w Berlinie 
Dalsze krwawe starcia. — Policja opanowała sytuację 

BERLIN, 4.V. PAT. Rewolta komunistyczna w Berlinie zo- 
stała zakończona. Dwa główne gniazda awantur komunistycz- 
nych, mianowicie dzielnice Wedding i Neukolln, na które pre- 
zydent policji rozciągnął wczoraj zarządzenia, równające się nie- 
mał stanowi oblężenia, policja opanowała. Przez całą noc ulice 
w tych dzielnicach zamknięte były z dwóch stron zagrodami 2 
drutu kolczastego. O godzinie 9-ej wieczorem ulice opustoszały 
całkowicie. Jedynie patrolowały oddziały policji. Koło północy 
jednak drobne oddziały komunistów próbowały podjąć akcję na 
nowo, umieszczając na dachach domów swoich uzbrojonych 
strzelców, którzy znowu zaczęli ostrzeliwać oddziały policji. Na 
opustoszałych ulłcach rozległy się echa wystrzałów. Policja 
wreszcie zdołała usunąć komunistów z dachów, ustawiając na 
balkonach i dachach innych domów reflektory, oświetlające pla- 
cówki, z których strzelali komuniści, wór ich w ten sposób 
do odwrotu. Po północy strzelanina ustała. Noc ubiegła przy- 
niosła nowych 5 ofiar śmiertelnych, w tem trzy kobiety, zabite 
przez zabłąkane kule. O godzinie 4-ej nad ranem policja opróż- 
niła juź obie dzielnice zrewoltowane, które też zaczęły przybie- 
rać wygląd normalny. Dziś spodziewane jest odwołanie przez 
prezydenta policji wydanych wczoraj radykalnych zarządzeń. 

2 tysiące zatrzymanych. 
BERLIN, 4 V. PAT. Jak donosi „Vossische Ztg.*, liczba osób zatrzyma- 

nych na ulicach Berlina w ciągu trzech dni dosięga 2 tysięcy. Z zatrzymanych 
większość została, po stwierdzeniu personaljów, bezzwłocznie wypuszczona na 
wolność, jednakże około 400 osób zatrzymanych pozostaje nadal w areszcie 

Grożna sytuacja utrzymuje się. 
BERLIN, 4-V. PAT. Radykalne zarządzenia władz policyjnych, wydane na od- 

cinkach, objętych rozruchami, położyły istotnie kres krwawym  starciom i walkom. 
Pomimo to, rozporządzenie ostatnie, wyjątkowo w dwóch obwodach berlińskich ma 

być—jak donosi „Vossische Ztg.* — utrzymuje jeszcze przez niedzielę, aby nie do- 
puścić do ponowienia się starć. 

Prasa demokratyczna i centrowa podnosi, że policja zdołała opanować bunt. 

Nacjonalistyczna „Kreuzztg* traktuje spokój, który dziś nastąpił, tylko jako przerwę. 
; Bilans trzydniowych krwawych rozruchów nie dostateczny jeszcze podaje ilość 
zabitych na 19 osób, ilość ciężko rannych na 36, osób, zaś lekko rannych na około 

200 osób. „Vossische Zgt.* przypuszcza, że ilość ciężko rannych dosięgać będzie na- 
pewno około 60 osób, ilość zaś lekko rannych również będzie wyższa od podanej przez 
policję. Wśród zabitych znajduje się jeden z dziennikarzy australijskich Charles E. 
Mackay. Również ranny jest jeden z redaktorów „Vossische Ztg“. 

Komuniści prowadzili dziś dalszą ożywioną kampanję na rzecz strajku polity- 

cznego i uzyskali to, że istotnie w kiłku przedsiębiorstwach między innemi przy budo- 

wie kolejki podziemnej na placu Aleksandra i na ulicy Frastkiurtskiej około 700 robo- 

tników porzuciło pracę. Natomiast w całym szeregu innych fabryk, gdzie wczoraj strajk 
trwał, robotnicy powrócili do pracy. Propagowany przez komunistów strajk polityczny 
na zmak protestu nie osiągnął zatem żadnych poważniejjszych sukcesów. 

142002) Wika AED Limi 

+. Šwigta Wielkiej Nocy w Rosji 
MOSKWA, 4.V. PAT. Mimo” dość stanowczych antyreligijnych za- 

rządzeń, obecne prawosławne Święta wielkanocne przechodzą w stolicy 

normalnie. Już o wschodzie słońca rozległa się charakterystyczna głośna 

muzyka dzwonów niezamkniętych dotychczas kilkunastu cerkwi starego 

obrządku. Od południa biura i szereg przedsiębiorstw nie funkcjonowały. 

W większych sklepach spółdzielczych i rządowych ukazały się ogłoszenia, 

że przez 3 dni Świąteczne będą one zamknięte. Również prasa sowiecka 

przez 3 dni świętuje, W ciągu całego dnia cerkwie były przepełnione. Aby 

odciągnąć ludność od wielkanocnych nabożeństw, rozpoczynających się O 

północy, przesunięto w sobotę przedstawienia; teatralne z godz. 8 na 10 

wieczór, poczem zainicjowano urządzenie w szkołach i klubach sportowych 

imprez taneczno-widowiskowych. Odnosi się jednak wrażenie, że wobec ta- 

„kich nastrojów religijnych, zarządzenia te chybiają celu. 

Straszna katastrofa w Persji 
1000 osób zginęło skutkiem trzęsienia ziemi. 

MOSKWA, 4 V. PAT. Według doniesień z Ashabadu, centrum trzęsienia 
ziemi znajdowało się na terytorjum Persji, przylegającem do Turkiestanu» 
Według niepotwierdzonych wiadomości, w trzech wioskach perskich zabitych 
zostało około 1000 osób, Szereg wsi uległo całkowitemu zniszczeniu. Na pro- 
Śbę miejscowych władz perskich władze Turkiestanu postanowiły pośpieszyć z 
pomocą medyczną i dostarczyć żywności mieszkańcom nawiedzonych przez 
katastrofę okolic. 

Zderzenie samolofów na wysokości 400 mefrów. 
„, PRAGA, 4 V. PAT. Dwa wojskowe samoloty myśliwskie zderzyły się na wyso- 

kości 400 metrów, wskutek czego spadły na ziemię. Trzy osoby poniosły śmierć. 

Arcyksiąže Franciszek Józel — bezdomny 
WIEDEN, 4.IV. PAT. Z Frankfurtu donoszą, że do przytułku dla 

bezdomnych zgłosił się w ostatnich dniach pewien młody człowiek, który 
wylegitymował się, jako arcyksiążę Franciszek Józef austrjacki. Policja 
zbadała jego papiery, które okazały się prawdziwemi. Po przenocowaniu 
w przytułku książę wybrał się pieszo do Trewiru. : 
AR OS I K II IDA УЛВ 3535 SATA TPS TAI L 

Łaniucha przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 
WARSZAWA, dnia 4 maja. (tel. wł. „Słowa”). W warszawskim Sądzie Ape- 

lacyjnym rozpatrywano dziś sensacyjną sprawę 19-letniego mordercy trzech osób 
Stanisława Łaniuchy z Łodzi, Łaniucha, jako pracownik fabryki fortepianów w Łodzi 
zamordował przed 4 miesiącami, w celach nbunkowych, swoich szefów małżonków 
Tyszerów, a następnie dla zatarcia śladów tego samego dnia zamordował służącą 
Tyszerów, Borowską. Morderstwo dokonane było ze szczególną zaciętością; na trupie 
Tyszera naliczono 24 rany, Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Łaniuchę, który przyznał 
się do przestępstwa i zeznał, że czyn dokonał sam tylko jeden, na karę śmierci przez 
powieszenie. Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Łaniucha złożył badającemu 
go yo b ię dr. Nelkenowi, sensacyjne zeznanie, że do popełnienia przestępstwa 
miał wspólnika i wspólnie z nim zamordował ś.p. Tyszerową, ś.p. Tyszera zamordo- 
wać miał ów wspólnik, którego mazwska jednak wyjawić nie chce. Służącą, Borow- 
ską, zamordować miał on tylko, Łaniucha, Sąd Apelacyjny postanowił wyroku nie wy- 
dawać, a skierować sprawę ponownie do Łodzi, dla uzupełnienia śledztwa, wobec uja- 
wnienia nowych szczegółów. 

- Delegacja latewska opuściła Warszawę 
WARSZAWA, 4-V. PAT. W dniu 4 b. m. o godz. 23 m. 50 odjecha- 

ła do Rygi bawiąca tu delegacja łotewska w osobach wicemarszałka sejmu 
łotewskiego Kwiesisa i naczelnika wydziału bałtyckiego p. Muntersa, żegna- 
na na dworcu przez szereg przedstawicieli władz państwowych, między 
inemi wicemin. Wysockiego, szeta protokułu dyplomatycznego Romera i 
innych 

Echa zajść w Opciu 
Pen-Club niemiecki potępia zamach 

BERLIN, 4-V. PAT. Pen-Club niemiecki odbył w związku z incyden- 
tem opolskim nadzwyczajne posiedzenie, na którem uchwalił wysłać do 
Warszawy do Pen-Clubu polskiego list następujący: 

Pen-Club niemiecki potępia jaknajostrzej zamach niskiego ducha, do- 
konany w Opolu na wymianę narodowych wartości artystycznych. Wyra- 
żamy nasze ubolewanie kolegom polskim. Mamy nadzieję, że starania na- 
cze stworzenia bardziej ludzkiej atmosfery między narodami nie zostaną 
narożone na szkodę przez głupie wybryki zbałamuconych. W oceanie za- 
mętu europejskiego sztuka jest wyspą. Nie powinniśmy pozwolić na to, 
ażeby mętne fale, kierowane przez podżegaczy, zalały ją. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIE8WIE2 — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiegr: 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koł. „Ruch”, 

kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

jednonzpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
„ Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

100 hektarów i to—zawsze razem z 

siedzibą, ogrodem, budynkami i nie- 

raz częścią lasu, a więc jednostkę go- 

spodarczą niezepsutą, lecz tylko okro- 

joną. Taka jednostka stanowi objekt 
skwapliwie poszukiwany przez wzbo- 

gaconych Łotyszów i chętnych zawsze 

znajdowała nabywców, którzy płacili 
za nią bardzo wysoką cenę, prawdzi- 

we— „prix d'affection** : 

W ten sposób, tendencyjny demo- 

kratyzm zrobił z wielkich posiadaczy 

—-proletarjuszów, a zmniejszych daw- 

nych właścicieli, choć im nieco ziemi 
uszczuplił, ale majątkowo nie wiele 

ich zubożył. 

Uprzytomniwszy sobie w ten spo- 
sób „sprawiedliwość* reformy agrar- 

nej na Łotwie, rozpatrzmy teraz dwa 

warjanty projektu podziału oiiarowa- 

nej nam sumy odszkodowaniowej, 

które pochodzą z polskich sfer mia- 

rodajnych. : 
Projekt pierwszy przewiduje opła- 

tę 50 tysięcy złotych każdemu z wy- 

właszczonych obywateli, nie wchodząc 

w to, czy miał więcej czy mniej ziemi 

odebranej. Ponieważ nas poszkodo- 

wanych jest około 100, opłata ta wy- 

niesie zatem 5 miljonów zł.; że zaś 

przeznaczono nam 5 miljonów łatów, 
różnica więc kursu między łatami i 

złotemi, t. j. 3:/, miljona złotych ma 

być proporcjonalnie rozdzielona mię- 

dzy większą własnością. 

Drugi projekt proponuje zapłace- 

nie każdemu właścicielowi pewnej 

określonej sumy za hektar, równającej 

się rzeczywistej wartości za pierwsze 

100 ha ziemi; dalej - mniejszą płacę, 

za następne 300 ha, potem jeszcze 

mniejszą za następne 1000 ha, wresz- 

cie za ziemię ponad 1000 ha projekt 

nie przewiduje żadnej zapłaty. 

Czy to się zgadza ze sprawiedli- 

wością, niechaj zadecyduje sąd każde- 

go bezstronnego człowieka. Różnica 
w traktowaniu obu własności dopro- 
wadziła już raz do tego, że z ludzi 

możnych zrobiono nędzarzy, a ludzi 

miernie posiadających—mniej dotknię- 

to majątkowo. 

Ale dla demagogów naszych nie 

dość tego i objawiają oni wyraźną 
chęć powtórnego pokrzywdzenia więk- 

szej własności. Dla tych co chcieliby 
zamaskować, że za ogromny szmat 

polskiej wywłaszczonej ziemi, tak zni- 

kome potrafili uzyskać wynagrodze- 

nie, podobne rozwiązanie sprawy jest 

zapewne dogodne, bo zmniejsza licz- 

bę niezadowolonych. Dia „altruistow“, 

co przywykli robić prezenty z cudzej 
kieszeni, stanowi to piękny gest, który 

zaskarbia im popularność. Ale już raz 

nareszcie należałoby porzucić te nie- 
słuszne metody załatwiania spraw, a 

najwyższy czas zacząć postępować w 

imię sprawiedliwości. Wówczas zado- 

wolimy się tym okruchem odszkodo- 

wania, jeżeli on dotknie nas wszyst- 
kich równomiernie i uwierzymy mo- 

że, że zaświta nam kiedyś sprawiedli- 

wość, która obecną „„zaliczkę'* dopro- 

wadzi do sumy rzeczywiście nam na- 
leżnej za wywłaszczone ziemie. : 

Kret. 

SENSASYJNE WYGRANE. Dowiadu- 
jemy się, że popularna Loterja Ligi Mor- 
skiej i Rzecznej ogłosiła dodatkowe cztery 
wygrane w formie bezpłatnych (bez  ża- 
dnych kosztów przejazdu i utrzymania) 
wycieczek morskich z GDYNI do LONDY- 
NU. Ponieważ ciągnienie tej loterji odbę- 
dzie się nieodwołalnie 22 maja, będzie mo- 
żna zwiedzić już wkrótce stolicę Anglji za 
3 zł. (koszt biletu loterji). 

U dorostającej młodzieży stosuje się 
ranó szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 
Franciszka-Józefa i przy użyciu takowej 
jej czyszczące działanie na krew i naprawa 
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chło= " 
pców daje zbawienny skutek. W klinikach 
chorób dziecięcych stosuje się wodę Fran- 
ciszka- Józefa nawet u małych dzieci, skłon- 
nych do zaparcia stolca. żądać w apt. i drog. 

  

ao 
| KOPIOWANIE 

ŻPLANOW?/, 
ŚWIĄTŁODRUKI 

й WIES 

      

   

  

zy k 

Ik GN 

       

  

m



"2 a 

  

Wylew Dźwiny zagraża bezpieczeństwu. 
Ulice Dzisny zatopione. 

Od kilku dni poziom wody Dźwi-: 
ny począł się podnosić. W dniu 3 go 
maja woda dosięgła poziomu 9 mtr. 
82 centm. występując z brzegów w 
rejonie miasta Dzisny. Ulice Zalewna, 
Gdańska, Połocka, Mostowa, Nad- 
brzeżna i częściowo Kościuszkowska 
zostały zalane. Woda stoi na tych 
ulicach na wysokości dochodzącej do 

60 centymetrów. 
Jednocześnie z tem wylew rzeki 

nastąpił w miejscowościach: Potrosz* 
kowo, Poddźwinie, Mazuryno i maj. 
Łąka. 

Władze administracyjne prowadzą 
na miejscu energiczną akcję ratunko- 
wą i zapobiegawczą. Kieruje nią za- 
stępca starosty p. Iszora. 

  

— Wołożyn otrzymał samorząd miejski. 
Na czwartkowem posiedzeniu Rada Mini- 
strów „postanowiła wyłączyć Wołożyn z gmi- 
ny wiejskiej do której dotychczas należał 
i jako samodzielnemu miastu nadać samo- 
rząd miejski w postaci magistratu. 

Decyzja ta Rady Ministrów stwarza dla 
Wołożyna nowy okres rozwoju, pozwoli bo- 
wiem ludności skierować swe wysiłki wy- 
łącznie dla rozwoju i rozbudowy Wołożyna 
co było znacznie utrudnione prze naleže- 
nie do gminy wiejskiej. 

Niewątpliwie też decyzja Rady Ministrów 
zostanie przez ludność m. Wołożyna powi- 
tana z uznaniem i radością. 

— Utworzenie powiatu szczuczyńskiego. 
Czynione od dłuższego czasu starania, aby 
powiat lidzki terytorjalnie zbyt rozległy ro- 
zdzielić na dwie części zostały wreszcie u- 
wieńczone pomyślnym skutkiem. Na posie- 
dzeniu Rady Ministrów dnia 26 bm. zdecy- 
i o dowaną została sprawa podziału pow. lidz 
kiego i utworzenie powiatu Szczuczyńskiego. 

lo powiatu  szczuczyńskiego zostaną 
wcielone gminy wchodzące dotychczas do 
Ekspozytury  Szczuczyńskiej z wyjątkiem 
gm. Zabłoć, która pozostaje przy pow. li- 
dzkim. Ponadto do powiatu Szczuczyńskie- 
go zostaje wcielona gm. Kamionka z po- 
wiatu grodzieńskiego. 

_.. Utworzenie pow. Szczuczyńskiego ma 
niezmierne znaczenie dla usprawnienia ad- 
ministracji, ułatwienia ludności kontaktu z 
władzami powiatowemi, który obecnie był 

* utrudniony z powodu zbyt dużych odleg- 
"łości jakie dzieliły poszczególne osiedla od 
siedziby władz powiatowych. 

LIDA. 

— Uchwała Sejmiku. Na ostatniem posie- 
dzeniu Sejmiku Lidzkiego Sejmik uchwalił 
zaciągnąć pożyczkę na budowę mostu przez 
Niemen pod Ogrodnikami. Koszta budowy 
tego mostu wynosić będą 235.000 zł., z cze- 
go Skarb Państwa przekazał 30.000 zł., fir- 
ma Stolle 90.000 zł., Sejmik zaś zaciąga po- 

_ życzkę w wysokości 70.000 zł. Następnie u- 
chwalono zaciągnąć pożyczkę 28.000 zł. na 
rozbudowę szpitala w Szczuczynie i 75.000 
zł. na budowę szosy Lida - Lipniszki i Szczu- 
czyn- Różanka. W związku z wydzieleniem 
powiatu Szczuczyńskiego ustalono podział 
długów pomiędzy powiatem Łidzkim a Szczu 
czyńskim w stosunku 3:2. 

Wkońcu odczytano preliminarz budżeto- 
wy na rok 1929 - 30 wyrażający się sumami: 
w dochodach zwyczajnych 908.679 zł. w 
nadzwyczajnych 450.742 zł., oraz wydatków 
zwyczajnych 856.968 i nadzwyczajnych 
493.452. Preliminarz zaś powiatu Szczuczyń- 
skiego przedstawia się w dochodach zwy- 
czajnych sumą 453.015 zł., w nadzwyczaj- 
nych 151.371, w wydatkach zwyczajnych 
398.572 i w nadzwyczajnych 205.614. 

WIDZE p. Brasławski. 

— Z sądu. Dnia 27 kwietnia rb. w prze- 
pełnionej sali urzędu gminnego w Widzach, 
rozpatrywaną była przez sędziego grodz- 
kiego z Turmont, interesująca i sensacyjna 

' w małem miasteczku sprawa o pobicie na 
'_ posterunku policji p. w Widzach przez po- 

sterunkowego  Feligę, mieszkańca m-ka 
Widz Ambrożego Wojnowskiego. Sprawa 
wynikła z oskarżenia tegoż Wojnowskiego 
i polega na tem, że jesienią roku zeszłego, 
komendant miejscowego posterunku Rusek, 
zwiedzając herbaciarnię Wojnowskiego, nie- 
znalazł w niej dostatecznej ilości spluwaczek, 
wskutek czego potrzebował opłacenia kilka 
złotych grzywny. Wojnowski płacenia od- 
mówił, tłomacząc iż w małym jego zakła- 
dzie ta ilość spluwaczek jest dostateczną. 
Wówczas p. Rusek polecił udać się z nim na 
posterunek dla sporządzenia protokułu. Po- 
zwany podpisania protokułu, zestawionego 
na posterunku odmówił, uważając iż proto- 
kuł jest sprzeczny i niedokładny. Wówczas 
posterunkowy Feliga ujął go za gardło, Ru- 

_ sek stanął we drzwiach, a Feliga jął Wojno- 
 wskiego bić o ścianę, rwąc na nim palto. 
Na wszczęty hałas i krzyk, poczęli groma- 

  

ŚWIĘTO WILEŃSKIEJ 
Święto Trzeciego Dywizjonu Ar- 

tylerji Konnej przypada na dzień 4-go 
maja. 

W dniu tym bowiem w 1920 r. połą 
" czyły się działające dotychczas od- 

_ dzielnie baterje i utworzyły, wraz 
ze sztabem dywizjonu, taktyczną i orga 
nizacyjną jednostkę. 

Owych zaś bateryj początek sięga 
wstecz jeszcze o lat parę. Pierwsza np. 
baterja powstała jeszcze podczas roz- 

_, brojenią Niemców i Austrjaków w Lu- 
_ belskiem, czyli w pierwszych dniach 

' listopada 1918-go roku. Wówczas to 
lubelskie tymczasowe dowództwo woj- 
skowe zgrupowało artyleryjskich ofi- 
cerów i szeregowców, którzy zgłosili 
się do polskiego wojska jako ochotni- 
cy — i utworzyło z nich w Lublinie 
oddział czyli jednostkę bojową noszą” 
cą nazwę: Pierwsza Baterja artylerji 
konnej. Działała ona w następstwie 
samodzielnie w roku 1918 i 1919-tym 
na froncie ukraińskim i wołyńskim. 

{ Drugą samoistną formacją, która 
weszła w skład Trzeciego Dywizjonu 
Artylerji Konnej, była batetja konta 
sformowana w Lubomlu pod Kowlem 
w marcu i kwietniu 1919 r. przez po- 
rucznika Tad. Lechnickiego. Działała 
ona samodzielnie na froncie wołyń- 
skim. Dano jej w następstwie nazwę 

 2-giej baterji Trzeciego Dywizjonu 
_ Artylerji Konnej. 

| Trzecią składową jednostką Dywi- 
zjonu była baterja — nazwana 3cią— 

sformowana w pierwszej połowie lip- 
"ca 1920 r. we Lwowie. : 

Wreszcie, wspomniany wyżej, sztab 

Trzeciego Dywizjonu sformowany 20- 
stał w. Hrubieszowie. 

Tak przeto, jak widzimy, Trzeci 
Dywizjon Artylerji Konnej, który świę- 
to swoje tudzież pierwsze dziesięcio- 

' lecie swego istnienia obchodzić dziś 

    

   

      

dzić się ludzie przy posterunku i szamotanie 
się wówczas zakończyło. 

Przesłuchani świadkowie ustalili, że bę- 
dąc na ulicy słyszeli hałas i krzyk Wojnow- 
skiego na posterunku i widzieli porwane na 
nim palto przy wyjściu z posterunku ale sa- 
mego faktu bicia go przez Feligę niewidzie- 
li Wskutek czego sędzia wydał wyrok u- 
niewinniający posterunkowego Feligę. Bro- 
nił posterunkowego adwokat p. Tymiński z 
Nowo-Święcian, poszkodowany oskarżał sam 
i zapotrzebował odpisu wyroku dla przenie- 
sienia sprawy w porządku apelacyjnym do 
sądu okręgowego w Wilnie. у 

0x. 

LACHOWICZE p. Baranowicki. 

— О wydzielenie z gminy wiejskiej. 
Przed kilku dniami został przyjęty przez wo- 
jewodę Beczkowicza delegat miasteczka 
Lachowicze w pow. Baranowickim w spra- 
wie wydzielenia tego miasteczka z gminy 
wiejskiej. Aczkolwiek część ludności wiej- 
skiej, posiadająca swe zabudowania ną te- 
renie miasteczka Lachowicze, jest przeciwną 
wydzieleniu, to jednak względy życiowe prze 
mawiają za jaknajszybszem uregulowaniu 
tej sprawy. Przemawia również za ten fakt 
iż grunta te leżące pomiędzy miasteczkami a 
linją kolejową mogą być doskonale zużyte 
na przyszłe tereny przemysłowe, co temsa- 
mem podniesie ich wartość. Z wydziele- 
niem miasteczka wiąże się sprawa urządze- 
nia w najbliższej odległości od stacji La- 
chowicze stącji towarowej, gdyż dotych 
czas Lachowicze posiadają tylko przystanek 
osobowy, tak iż wszelkie ładunki towarowe 
nadawane są na Baranowicze, co jest du- 
żem utrudnieniem dla miejscowego kupiec- 
twa. 

BARANOWICZE 

— Walne Zgromadzenie Ligi Morskiej i 
Rzecznej. W dniu 28 kwietnia rb. o godz. 
12.30 w sali Straży Ogniowej odbyło się Wal 
ne Zgromadzenie Oddziału Ligi Morskiej i 
Rzecznej w Baranowiczach. Zebranie zagaił 
prezes Oddziału p. rejent Danowski, propo- 
nując na przewodniczącego p. inż. Layma- 
na sekretarza p. Głąbika. 

Sprawodzanie z działalności rzedłożył 
sekretarz Oddziału p. Głąbik, z którego wy- 
nika, że za okres sprawozdawczy [dział 
znacznie się rozwinął, za ostatni rok przy- 
było zgórą 200 członków i cyfra takowych 
wzrosła do 320. j 

Nad sprawozdaniem wyłoniła się dysku- 
sja, w której wszyscy  zabierający głos 
stwierdzili, iż rozwój Oddziału za ostatni 
okres czasu szybko postępuje naprzód, wre- 
szcie na wniosek p. inż. Wernera uchwalono 
przyjąć sprawozdanie Zarządu do zatwier- 
dzającej wiadomości, udzielając Zarządowi 
absolutorjum wraz z wyrażeniem  podzię- 
kowania za owocną i usilną pracę dla do- 
bra organizacji, a w szczególności sekreta- 
rzowi Oddziału p. Głąbikowi, który przez 
swą pracę zdołał ruszyć Oddział z martwego 
punktu. 

Następnie uchwalono budżet, zamykający 
się w sumie 6200 zł., znaczna część którego 
przeznaczona jest na. zakup łodzi w związku 
z urządzańą pływbą oraz na propagandę. 

Do zarządu wybrano: : 
Danowskiego, Laymana, Wernera, Kwie- 

cińskiego,  Jasinowskiego, Dembińskiego, 
Głąbika, Kaczyńskiego, Markowicza, Tera- 
jewicza, Rudzkiego i Wójcika. 

Do koznisji rewizyjnej: pp. Kuntza, Prze- 
borowskiego i Czyżewskiego oraz na za- 
stępców: Podgrabińskiego i Kasprzyckiego. 

Następnie uchwalono rezolucję Ligi Mor- 
skiej i Rzecznej w sprawie kolonij i w wol- 
nych wnioskach, na wniosek inż. Wernera ip. 
Głąbika przyjęto rezolucję w sprawie stwo- 
rzenia Towarzystwa dla budowy floty han- 
dlowej nattguigecj Getai 

ALŚM4 
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ARTYLŚRII KONNEJ. 
będzie w Wilnie — jest pochodzenia: 
lwowsko - lubelsko - lubomelsko - 
hrubieszowskiego. 

Powstawał powoli, zanim do- 
szedł do pełnej swojej teraźniejszej for- 
macji: trzy baterje i sztab. Pierwszym 
dowódcą Dywizjonu był kapitan Trze- 
biński. 

Pierwszymi żołnierzami, z których 
utworzono kadry pierwszych obu ba- 
teryj działających początkowo samo- 
dzielnie, byli — studenci wolon- 
tarjusze. Pośpiesznie wyćwiczeni po- 
szli w ogień. Czasu nie było na wy- 
kończenie militarnej tresury. Dopiero 
później nieco zaczęła być czynną za- 
łożona przy baterji szkoła podoficer- 
ska. 

Baterja sformowana przez por. 
Lechnickiego posżła pod komendę do- 
wódzcy frontu wołyńskiego, generała 
Rydza Śmigłego. Sformowana też była 
w ogromnym pośpiechu. Koni było ma- 
ło, a jeszcze mniej takich, które się 
kwalifikowały do służby artyleryjskiej. 
I w tej baterji przeważali ochotnicy 
wołyniacy. Wobec coraz gwałtowniej- 
szych ataków Ukraińców, musiała i ta 
baterja pójść w ogień daleka od na- 
leżytego wyćwiczenia. Gdy już baterja 
stała na pozycjach pod Hołubiami, je- 
szcze werbowano do niej ochotników, 
kupowano nagwałt konie.. Brak ofi- 
cerów dawał się dotkliwie we znaki. 

Ale już w czasie majowej ofensywy 
1919 r. na Łuck mógł już pluton speł- 
niać sprawnie swoją powinność, a po 
zdobyciu miasta, przypadły mu w u- 
dziale i działa porzucone przez Ukra- 
ińców i konie i sporo ekwipunku. 
Otrzymawszy rozkaz przejścia na front 
galicyjski, mógł por. Lechnicki wyru- 
szyć z Łucka na czele czterech armat i 
prawie pełnych dwóch plutonów. 

Baterja świeżo sformowana w Lu- 
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ECHA KRAJOWE "omunistyczna kolonja żydowska w Palestynie 
Jeden z korespondentów  irancu- 

skich zwiedził niedawno w Palestynie 
oryginalną kolonję żydowską Ain - 
Harod. 

Nie można jej inaczej nazwać jak 
komunistyczną, chociaż mieszkańcy 
protestują przeciw temu mianu, nazy- 
wając siebie kooperatywistami. Mylą 
się jednak, gdyż wszelka kooperacja 
nie wyklucza ani własności ani docho- 
dów osobistych. Otóż pojęcia te są 
wygnane na zawsze z obrębu  kolo- 
nji. Chodzi więc faktycznie o komu- 
nę zlekka przystosowaną do okolicz- 
ności. Jednakże nie jest to nic polity- 
cznego. Nie propaguje się teorji re- 
wolucyjnych na wzór Sowietów. Po- 
prostu  „towarzysze* z kolonji Ain- 
Harod chcą żyć w gromadzie bez 
zwierzchnika ni hierachji. „Komunizm 
społeczny', jak to określa nauczyciel- 
przewodnik 'po gminie. 

Kolonja Ain - Harod leży niedaleko 
Jordanu na wschodzie doliny Esdre- 
lonu — i egzystuje od roku 1921, ale 
idea, która ją stworzyła jest jakoby 
dawniejszą od sjonizmu. Założyli ją 
żydzi - emigranci z Polski, Rosji i 
Rumunji. 3 

Gmina podzielona jest na dzialy, 
któremi zawiadują wybrane komisje. 
Ich postanowienia przyjmują się jedno- 
głośnie, lub, w razie niezgody, więk- 
szością głosów. Nad całą gminą za- 
siada Komitet Centralny, który załat- 
wia kwestje ogólnie obchodzące gmi- 
nę. Praca dla mężczyzn i kobiet bez 
ograniczenia czasu, jest rozdzielona 
kategorjami według uzdolnień i chę- 
ci każdego. Nawet ubranie jest wspól- 
ne i co pewien czas rozdziela je komi- 
tet pomiędzy mieszkańców — nawet 
ogródki dziecinne podlegają wspólno- 
cie. Mieszkania — to długie nędzne 
baraki, gdzie każda rodzina zajmuje 
jedną izbę. Dzieci, prócz noworodków, 
nie mieszkają razem z rodzicami. Spe- 
cjalne „towarzyszki'* opiekują się nie- 

mi w ogólnych „dziecińcach*. Tylko 
dorośli zajmują izby rodzinne. Jadal- 
nie są wspólne, szkoły koedukacyjne. 
Małżeństwo — całkiem wolne. Prosta 
deklaracja przed komitetem central- 
nym wystarcza. Według słów nauczy- 
ciela - przewodnika, pary Ain-Harod 
nie nadużywają tych wygodnych praw. 

Majątek gminy zawiera się w ka- 
sie, którą się opiekuje Komitet Cen- 
tralny, a sprawdzać może każdy komu 
się podoba. jednakże jest stały defi- 
cyt, i gmina musi korzystać z subsy- 
djów komitetu sjonistycznego. Na py 
tanie, czy jednak mają nadzieję podo- 
łać sobie sami w przyszłości — nau- 
czyciel zrobił niepewną minę — zaś 
korespondent jest całkiem sceptyczny. 

Pomijając to, że owa teorja łatwo 
może się zmienić w praktykę bolsze- 
wicką — wyczuwa się na każdym kro- 
ku, jak sztuczną rzeczą jest zastoso- 
wanie czegoś tak przeciwnego naturze 
ludzkiej. U wszystkich mężczyzn, ko- 
biet, młodych chłopców czy dżiewcząt 
da się stwierdzić zaniedbanie,  znie 
chęcenie, lub obojętność, wypływające 
z nienormalności wspólnoty. Widać, 
że praca dla ogółu bez żadnych widor 
ków na korzyść osobistą cięży im i 
nie jest owocną. Trzebaby świętych 
czy zakonników aby komunę uczynić 
produkcyjną. й 

To też wiele rodzin opuściło już 
kołonję Ain - Harod, reszta „wierna 
idei", robi wrażenie ludzi, którym wy- 
godniej jest żyć w gromadzie, niż po* 
jedyńczo walczyć .o byt. Idą linią naj- 
mniejszego oporu. Niema tam wpra- 
wdzie biedaków, ale cały ogół jest 
jednakowo nędzny, co drogo kosztuje 
ofiarodawców. To też kolonja Ain- 
Harod może powegetuje jeszcze dzię- 
ki kilku zajadłym prorokom, a również 
dzięki miłosierdziu braci - kapitalistów. 
Ale to gaszenie wysiłków osobistych 
dla martwej idei mija się absolutnie z 
dążeniem do postępu. L. 

Przygofowawcza konierencja rozbrojeniowa 
GENEWA. 4V, Pat. Komisja przygotowawcza konferencji rozbrojeniowej przy- 

jęła 22 głosami przeciwko 2 (Rosja Sowiecka i Chiny) przy powstrzymaniu się Nie- 
miec przedstawioną przez Gibsona (Stany Zjednoczone)  Massigli (Francja) rezolucję, 
która zaleca ograniczenie materjału wojennego jedynie na drodze szczegółowej publi- 
kacji zapasów rzeczonego materjału. Bernstorft w imieniu delegacji niemieckiej zgło- 
sił protest przeciwko uchwalonej rezolucji. 

LOSY 19-8] LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
wszyscy kupują 

w słynnej i szczęśliwej kolekturze 

„LCATENÓTEJ I Irka 
Warszawa. Firma egzystuje od r. 1835. 

Oddział w Wilnie Wiełka 44, fel. 425. 
Adres dla depesz „ 

P. K. 0. Nr. 81051. 
Lichtlos“ Wilno, 

P. K. D. Nr.81051- 
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a wszystkich 

® 
blinie poszła pod dowództwo pułko- , 
wnika Beliny - Prażmowskiego, ście- 
rającego się heroicznie z Ukraińcami. 
Na froncie ogarnęła baterję natych* 
miast atmosfera wojenna. Dojrzał w 
w niej do boju młody, niewyćwiczony 
surowy jeszcze żołnierz. Akcja w okoli- 
cach Dołhobyczowa była już akcją 
ściśle bojową a udział w odsieczy da- 
nej WłodzimierzowiWołyńskiemu był 
pięknym wstępem do chlubnej ofensy- 
wy mającej niebawem nastąpić. Za- 
skoczona niesłychanie silnemi mrozami 
podczas których kilkudziesięciu szere- ° 
gowców poodmrażało nogi, uszy i rę- 
ce — baterja zmuszona była wrócić 
do Włodzimierza Wołyńskiego. 

Baterja odznacza się na stanowisku 
ogniowem w początkach kwietnia 1919 
r., zmuszając celnemi salwami karta- 
czowemi Ukraińców do odwrotu. Nie- 
stety pościg był niemożliwy — 2 ро- 
wodu zbyt małej liczby szeregowców. 
Ścigano wroga tylko ogniem artyleryj- 
skim, biorąc jeńca. 

Był to już cząs, kiedy armja gen. 
Hallera była przybyła do Polski i część. 
jej znajdowała się już na froncie wo- 
łyńskim. To też, w pierwszych dniach 
maja 1919 grupa  „Dołhobyczów*, 
pułk. Beliny - Pražmowskiego, wzmo- 
cniona oddziałami hallerczyków, mo- 
gła przeprowadzić zwycięską kontr- 
ofensywę. 

Baterja, która mocno w boju u- 
cierpiała, obsługiwana przez młodzież, 
która jeszcze pięć miesięcy temu sie- 
działa na szkolnej ławie, mająca konie 
dotknięte świerzbem, wyczerpana kom- 
pletnie, musiała być cofniętą do Lu- 
blina na reorganizację. Wobec 'atoli 
zagrożenia naszego zachodniego fron- 
tu przez Niemców, baterja, nie dakoń- 
czywszy organizacji, bez żadnego pra- 
wie wypoczynku, zwrócona jest na 
front górno - śląski i pełni pod ogniem 
niemieckich dźiał straż pod Wieruszo- 
wem. 

PIERWSZY DZIEŃ SPRZEDAŻY 

po cenach niezwykle niskich 

L. Załkind 

fowarów 
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W lipcu już jest na froncie gali- 

cyjskim gdzie przyłączoną zostaje do 
grupy pułkownika de Calbert, prze- 
„mianowanej rychło na Piątą Brygadę 
pod dowódzctwem pułk. Suszyńskiego. 
Z Ukraińcami wojna na tym odcinku 
była już skończona; za Zbruczem zaś 
stali bolszewicy. Baterja przechodzi w 
skład Trzeciej Brygady i rusza z nią 
przez Zbaraż, Jampol, Zasław do Sze- 
pietówki aby odciąć bolszewikom dro- 
gę odwrotu z Równego. 

Następuje okres walk baterji z bol- 
szewikami. Zasław zdobyty. Ludność 
wita ułanów i artylerzystów Trzeciej 
Brygady z entuzjazmem; dwunastemu 
pułkowi ułanów, który pierwszy wpadł 
do miasta ofiarowuje sztandar. Nieba- 
wem zdobytą zostaje Szepietówka. 

W połowie sierpnia baterja odcho- 
dzi na tyły dla doprowadzenia ludzi, 
dział i koni do porządku a dłuższy czas 
zimą spędza w Zasławiu, na szkoleniu 
szeregowców i leczeniu koni. Lecz już 
w początkach stycznia jest znowu na 
froncie, w walce z armją bolszewicką. 
Tyfus daje się jej mocno we znaki. 
Jest w Starym Konstantynowie, jest w 
Antoninach — zawsze na stanowisku 
ogniowem. 

Pluton artylerji konnej pod dowódz- 
twem por. Lechnickiego bierze udział 
przy forsowaniu Stochodu, wspiera 'a- 
taki piechoty pod Perespą, odpiera 
swym ogniem nieprzyjacielskie pociągi 
pancerne. Baterja przechodzi na front 
galicyjski i otrzymuje nazwę  baterji 
konnej grupy generała Babiańskiego, 
aby rychło potem przejść da grupy 
pułk. Gondackiego na froncie bolsze- 
wickim. Bierze udział w forsowaniu 
Styru i o własnych siłach zdobywa mia 
sto Włodzimirec wypłoszywszy zeń 
bolszewików ogniem działowym. Ak- 
cja na froncie bolszewickim kończy się 
zajęciem Sarn. Baterja raz jeszcze 
przechodzi na front galicyjski, otrzy- 

NO RIC" NSE RA SJ 

Genzurować—czy nie? 
„ Zdarzyło się niedawno pewnemu 

ministrowi w Anglji wygłosić publicz- 
nie swe zdanie o pewnej zakazanej 
powieści. To rozpaliło wielki płomień 
dyskusji wprowadzając na porządek 
dzienny kwestję cenzury. 

Pismo „The Hineteenth Century" 
ogłasza na ten temat z pół tuzina 
artykułów różnych wybitnych a kom- 
petentnych osób. Z artykułów tych 
da się wyciągnąć ogólny wniosek: 
Cenzura w teorji jest potrzebna, i 
owszem, ale w praktyce raczej nie- 
bezpieczna. 

Lord Darling, człek o wielkim ro- 
zumie i wybitnej przeszłości prawni- 
czej, stwierdza, iż jakkolwiek rząd 
winien w pewnych wypadkach inter- 
wenjować w interesie moralności pub- 
licznej, to jednak ci, co żądają stałej 
oficjalnej cenzury książek — nie liczą 
się z duchem czasu, i, że gdyby 
istniał cenzor, rychłoby go Sami 
Ścierpieć nie mogli, a jego zdanie by- 
łoby ustawicznie kwestjonowane. Zna- 
na rzecz: ile głów— tyle zdań—a re- 
zultatem byłyby niekończące się i 
mało budujące dyskusje w prasie. 
Według niego tedy wystarcza prawo 
obecne, karzące występki przeciwko 
dobrym obyczajom, autorytetem zaś 
w tych wypadkach są trybunały. 

Pan Havelock Ellis, znany literat 
zastanawia się nad kwestją zasadni- 
czą: co jest niemoralnošė? I odpowia- 
da zaraz: „Nikt nic nie wie. Chociaż 
tylu starało się ją zniszczyć, definicja 
jaką jej się daje, zmienia się z każ- 
dym dniem i w każdym sądzie". Jest 
przytem zdania, że „jarmark sprošno- 
Śści* wytwarza się sztucznie. „Nikt 
bowiem — powiada — nie będzie czy- 
tał książki, dlatego, że ją zaleca 
ministerstwo, natomiast ogromny 
odłam publiczności przeczyta ksiąž- 
kę dlatego, że ją ministerstwo skon- 
fiskowalo“. Tak np. pewna ksiąž- 
ka potepiona przez rząd, wyda- 
na w małej ilości egzemplarzy, 
została potem przedrukowana w 60 
tysięcach i czytało ją mnóstwo osób, 
a pewien jegomość dorobił się po- 
kaźnej sumki na samem wypożyczaniu 
ciekawskim za małą opłatą owego 
zakazanego owocu. I pan Ellės roz- 
strzyga kwestję twierdzeniem, iż dla 
ludzi o normalnem położeniu i wy: 
chowaniu problem niemoralności nie 
istnieje. O to więc chodzi, by rodzice 
wychowywali swe dzieci w zdrowej i 
czystej atmosierze. | 

W tymže duchu jest artyku! pana 
Foot'a, nauczyciela, który główny na- 
cisk kładzie na niedawanie pewnych 
książek w ręce młodzieży, gdyż czę- 
sto powieść nieszkodliwa dla doro- 
słych może być niebezpieczną dla mło- 
dzieży od 14 do 19 lat. Dbać zaś o 
to winni rodzice. 

Pan Forster, powieściopisarz, zga- 
dza się z lordem Darling'iem w tem, 
iż jedynie pornografja musi być prze- 
Śladowana przez sądy — i protestuje 
przeciwko jakim wyrokom, jak nieda- 
wno zarządzona konfiskata powieści, 
bowiem sędziego raziły w niej słowa: 
„Na miłość Chrystusa, daj mi pić!" 
Dla takiej „niemoralności* czy bluź- 
nierstwa, według pana Forstera, po- 
winna być tolerancja. 

Pani Wiktorja Woolf, znana po- 
wieściopisarka twierdzi, iż należy Ści- 
gając pornografję odróżniać ksiązki 
pisane już zgóry dla przypodobania 
się pewnemu odłamowi publiczności 
przez ich nieprzyzwoitą treść—i książ- 
ki, gdzie nieprzyzwcitość jest tylko 
dodatkiem podporządkowanym celowi 
naukowemu, społecznemu czy moral- 
nemu. 

- A przytem—woła pani Wooli — 
jeśli książki współczesne będą oschłe, 

mawszy pisemne uznanie gen. Zygad- 
łowicza za swoją działalność. 

W kwietniu 1920 r. już nie pojedyń- 
cze baterje i plutony lecz Dywizjon 
bierze udział w ofensywie na Kijów. 
Jest latem tego roku w kontakcie z ar- 
mją  Budiennego liczącą w rejonie 
Skwiry około 20 tys. szabel; odpiera 
jej ataki. Pod wsią Ozierną, stojąc na 
odkrytej pozycji, 2-ga baterja znajdu- 
je się przez całe godziny pod silnym 
ogniem dział nieprzyjacielskich i zje- 
żdża z pozycji dopiero po wypuszcze- 
niu ostatniego pocisku. Podpor. Dzie- 
duszycki dowódzce 1-go plutonu — 
zabity. 

Podczas defensywy letniej 1920 r. 
dywizjon niejednokrotnie zadawał nie- 
przyjacielowi dotkliwe straty, a pod 
Równem wymyka się bohatersko ze 
śmiertelnego pierścienia, którym ją 
Budienny opasał. Następuje „cud nad 
Wisłą” a z nim razem szala zwycięst- 
wa przechyla się na polską stronę. W 
dn. 29 sierpnia dywizjon nietylko prze- 
chodzi do ofensywy lecz rozpoczyna 
pościg za Budiennym w kierunku na 
Zamość - Lublin. Walczy jeszcze w 
początkach października . czyniąc głę- 
bokie wypady na tyły nieprzyjaciela. 
Na waleczny dywizjon sypią się... rany 
i odznaczenia. Pierwszą baterję deko- 
rował Wódz Naczelny krzyżem Vir- 
tuti Militari. 

Rozkaz ogłaszający zawieszenie 
broni z bolszewikami zastaje dywizjon 
w okolicach Korca, świeżo po przej- 
ściu Słucza. 

Z tym momentem rozpoczął się dla 
Trzeciego Dywizjonu Artylerji Konnej 
— okres powojenny. 

Dywizion wraz z brygadą przecho- 
dzi do rejonu Łucka a w drugiej poło- 
wie lutego 1921 r. zostaje przeniesio- 
ny do Przemyśla i rozlokowany w 0- 
kolicach. Inspekcji Dywizjonu doko- 
nywa generał broni Rozwadowski. 

W pierwszych dniach czerwca tran- 

  

nieskalane, pełne kropkowań i nieja- 
snych wzmianek — będziemy musieli 
zwrócić się do klasyków, którzy wszak 
obfitują w nieprzyzwoitości! 

Wreszcie artykuł pióra Samego 
wydawcy pisma przypomina początki 
obecnego prawa cenzorskiego, t. Zw. 
prawa Campbell z roku 1857. „W 
epoce królowej Wiktorji — powiada 
autor — niewiasty nie chciały ukazać 
nawet kostki u nogi — dziś, w epo- 
ce króla Jerzego, nie wahają się wy- 
stawić na pokaz kolanka”. | za tej 
to minionej epoki Lord Campbell 
przedstawił Izbie Lordów prawo no-= 
szące dotąd jego nazwisko, a które 
głównie zwracało się przeciwko ry- 
sunkom, ale miało się również sto- 
Sować i do książek. Jeden z lordów 
zwalczał projekt Campbella, dowodząc, 
że mogłyby paść jego ofiarą i repro- 
dukcje klasycznych dzieł malarskich. 
Na to Lord Campbell, wściekły, po- 
mówił go o skłonność do popierania 
plugawych wydawnictw. To wywołało 
tak zwany „incydent w Izbie Lor- 
dów". 

Ale Lord Campbell zwyciężył. 
Mianowicie potrząsając we wznio- 
słym porywie oburzenia tomem  trzy- 
manym w ręku, zaznaczył w przemo- 
wie do godnego Zgromadzenia, iż 
nie śmie, ze względów przyzwoitości 
podawać pewnych wyjaśnień, jednak- 
że w dłoni trzyma pewien tom, który 
da Ich Miłościom należyte pojęcie co 
za bezeceństwa dzieją się w literatu- 
rze. Była to książka... Dumasa — 
syna „Dama Kameljowa“. 

Wobec „Damy Kameljowej“ Ich 
Miłoście uznały się za zwyciężone — 
i przyznały rację Lordowi Camp- 
bel'lowi. I oto jak zostało przegło- 
sowane prawo, na mocy którego 
dwie z ostatnich pow eści angielskich 
zostały: spalone na rozkaz sprawied- 
liwości. 

Tak, tak — Od czasów .zgorsze- 
nia, jakie rozsiewał Dumas — syn, 
nieco się zmieniło na Świecie! — i 
jednakże Lord  Darlieng miał rację: 
należy się liczyć z duchem ' czasu. A 
tego cenzura oparta na dawnych pra- 
wach nie zrozumie nigdy. 
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HM" 7 PERSJI POWRÓCIWSZYM 
przeprowadziłem kursa dywanów per- 
skich oraz smyrneńskich, w których 
wzięło udział około 400 uczenic. 
Celem rozpowszechnienia „przemysłu, 
tak w Polsce potrzebnego prowadzę 
nadal kursą dywanów perskich i 
smyrneńskich, by dać możność ka- 
żdemu wzięcia udziału w tak szla” 
chetnych i pięknych pracach, których 
w Polsce przemysł stwarzamy. Całość 
kursu 14 dniowego po 2 godziny 
dziennie tylko 10 złotych. Wpisy oraz 
informacje Filji wytwórni dywanów 
Karola titwinowicza Wilno, Wielka 
56 m. 3. m” B 

) że 

    

sporty Dywizjonu skierowane są do 
Wilna, dokąd Dywizjon przybywa w 
dn. 13 i 14 czerwca 1921 r. Roz- 
lokowany zostaje w ten sposób, że 

1 bateija i sztab rozkwaterowują się 
w Werkach, 2-ga baterja w Czerwo- 
nym Dworze a 3-cia baterja w Rzeszy. 

Tradycja Trzeciego Dyiwizjonu 
Artylerji Konnej jest młoda, jak mło- 
de jest całe wojsko polskie. Wyrosła 
опа z ogólnego wysiłku narodu dą- 
żącego do'utworzenia siły zbrojnej w 
kraju, do wytknięcia i obrony granic 
Ojczyzny, do zdobycia państwu pra- 
wa do życia i bytu niepodległego. 
Tradycje „naszej wileńskiej artylerji 
kónnej wiążą się ściśle ze świetnemi 
tradycjami — bateryj konnych Księ- 
stwa Warszawskiego i Królestwa 
Kongresowego. 

Ciężkim, niezmordowanym trudem 
tudzież hojną daniną krwi wkupił się 
Trzeci Dywizjon Artylerji Konnej w 
miłość narodu, które mu wierną pozo- 
stanie choćby, —z czasem, —miało tyl- 
ko jego imię pozostać na kartach Hi- 
storji. ` 

My zaš, wilnianie, mamy dobrze w 
pamięci i mieć będziemy zawsze, że 
Trzeci Dywizjon Artylerji, solenizant 
dzisiejszy, zdobywał dla Polski K re- 
sy Wschodnie, w obronie ich 
krew przelewał i osobliwie do naszej 
wdzięczności ma święte i niezaprzeczo- 
ne prawo. 

Cześć i sława sztandarom Trzecie- 
go Dywizjonu! Cześć i sława wszyst- 
kim walecznym wojakom, którzy kie- 
dykolwiek pod temi sztandarami wal- 
czyli, począwszy od generała w orde- 
rach i galonach a kończąc na najnie- 
pozorniejszym szeregowcu! 

Kłania się wam dziś Wilno góra- 
mi swemi w basztach i krzyżach! I 
Wilja nasza szumi Wam najserdecz- 
niejszą swoją pieśń! 

į c. 
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Dr. Ludwik Gorecki 
W czasie mego pobytu w Paryżu, 

tyle zawdzięczam miłych i  serdecz- 
nych wrażeń przedziwnej uprzejmo- 
Ści i dobroci d-ra Ludwika Goreckie- 
go, że chcę sięgnąć do wspomnień 
wczesnej młodości i pierwszego spo- 
tkania z dr. Ludwikiem Goreckim: 

W Krakowie, gdy on chlubnie 
kończył medycynę, ja przyjechałam 
na kursa Baranieckiego. Któż w Kra- 
kowie nie znał ślicznego Lula Gore- 
ckiego? Młody, rozumny, ładny, we- 
sół, dowcipny, pełen temperamentu, 
świetny tancerz, —i wnuk Mickiewicza! 
—Pół Krakowa w nim się kochało! 
Panie go psuły, wszyscy go lubili! 

Życie samo słało mu kwiaty pod 
nogi. 

Zdawało się, że mazurowym kro- 
kiem przeleci przez życie! 

Jako skończony młodzieniec, co 
lato przyjeżdżał na Litwę. Salony sta 
ły mu otworem i dalej psuto „Šlicz- 
nego Lula", 

Patrząc na niego swemi dziewczę- 
cemi oczyma, myślałam, czy też on 
się nie zmarnuje ten — wauk Mickie- 
wicza? 

Na szczęście stała przy nim czci- 
godna, mądra i przezacna matka, pa- 
ni Marja z Mickiewiczów  Gorecka. 
Ona to z wielkim wysiłkiem przenio- 
sła się ze swym jedynakiem do Kra- 
kowa, by po maturze paryskiej skoń- 
czył studja uniwersyteckie w Krako- 
wie. (Niestety, Paryż nie uznał dyplo- 
mu krakowskiego i Dr. Ludwik Go- 
recki musiał znowu poświęcić 5 lat 
pracy, by otrzymać dyplom francuski 
w Paryżu). 

Pani Marja Gorecka z synem co 
№ 1а przyjeżdżała do kraju, gdzie. licz- 

nych miała krewnych ze strony ojca 
Adama Mickiewicza, jak ze strony 
męża Śp. Tadeusza (Qioreckiego. Te 
wycieczki dla starszej pani niezawsze 
były łatwe i materjalnie i fizycznie, ale 
uważała, że nieodzowny winien być 
kontakt z krajem naszym jej jedynego 
Syna, to też pozostał dobrym Pola- 
kiem, gorliwym patrjotą, mówi i pisze 
Ślicznie po polsku. Jakże mi miło 
stwierdzić po 15 latach, które go nie 
widziałam. 

Dziś, jako ceniony bardzo lekarz, 
zajmuje wysokie stanowisko rządowe: 
Szef sanitarnego wydziału przy Izbie 
Deputowanych, lekarz naczelny przy 
Ministerium Poczt i Telegrafów, lekarz 
naczelny wydziału sanitarnego przy 
Cre-dis Lyorais; wszędzie bardzo 
szanowany za swą wiedzę zawodową, 
obowiązkowość i sumienność nadzwy- 
czajną. I byłoby bardzo pięknie i po- 
myślnie, gdyby nie tragedja — stracił 
oko! wskutek wielkiej swsj gorliwości 
w czasie wojny, nie chciałam pytać o 
szczegóły, bo mi przykro było; ale 
mi mówiono, że zaraził się w szpita- 
lu w «czasie wojny i teraz na prawe 
oko wcale nie widzi, a lewe oko za- 
grožone! C6ž za tragedja dla człowie- 
ka w pełni sił, w najwyższym rozwo- 
ju swej pracy zawodowej! Słyszałam, 
że się odmówił od jednego stanowi- 
Ska, tego przy Ministerjum Poczt i 
Telegratów. 

Ku upamiętnieniu pierwszego dziesięciolecia odzyskania niepodległości 

zjednoczenia Polski odbędzie się w czasie „państwowej i 
/ 
\ 

Wystawa obejmuje działy: kultury i sztuki, przemysłu i rolnictwa, wychowania 

Dobroć, uczynność dr. Ludwika 
Goreckiego dla swoich, dla Polaków 
nadzwyczajne. Mówiono mi, że 
nigdy od żadnego Polaka nie bierze 
honorarjum. 

Miałam zaszczyt spędzić dwa nie- 
zapomniane wieczory, w prywatnem 
muzeum d-ra Ludwika Góreckiego, 
patrzeć na te bezcenne zbiory pamią 
tek po Adamie Mickiewiczu. W salo- 
nie stoją piękne meble mahoniowe 
Adama Mickiewicza, historyczny sto- 
lik okrągły, przy którym Mickiewicz 
z Szopenem grywali w Szachy. Na 
Ścianach piękne obrazy: bardzo ładny 
portret Śp. Marji Goreckiej, najstar- 
szej córki Adama Mickiewicza, roboty 
Tadeusza Goreckiego (jej męża), wspa- 
niały, bardzo cenny, naturalnej wiel- 
kości, cała postać pułkownika Anto- 
niego Goreckiego, roboty Walentego 
Wańkowicza, portret Śliczny prababki 
Szymanowskiej, pędzla Bacciarelliego 
i wiele innych, ładnych i ciekawych. 
Otomana turecka, na której Mickie- 
wicz zwykł był odpoczywać, obrazy 
pamiątkowe z sypialnego pokoju Mi. 
ckiewicza, srebra stołowe i różne 
przedmioty drobniejsze, dr. Ludwik 
Gorecki przechowuje w swem prywa- 
tneia mieszkaniu. Autografy zaś, do- 
kumenty historycznej doniosłości oraz 
kałamarz z bronzu Adama Mickiewi- 
cza, z którego pisany Pan Tadeusz i 
inne arcydzieła, nóż polowy Kościusz- 
ki, staroświecki dziadek drewniany, do 
łamania orzechów (Mickiewicza), to 
wszystko Dr. Gorecki przechowuje w 
banku w sate'ie. Dr. Gorecki uprzej- 
mość swą posunął tak daleko, że te 
skarby wyjął z banku, żeby mi je po- 
kazać i tak cały jeden wieczór oglą- 
daliśmy te relikwje i przeglądali te 
bezcenne papiery: wśród nich -liczne 
autografy Adama Mickiewicza, ostatnie 
listy do najstarszej córki Marji (Go- 
reckiej); ustęp jednego z. nich tak 
brzmi mniej więcej: „Władyś (Mickie- 
wicz) pewno potrzebuje korepetycji z 
matematyki, postarajcie się o nie, lecz 
by sumanie przechodziła pięciusńranków 
miesięcznie"! Oto obrazek, jak skromnie 
żyli nasi genjusze! nietylko nasi, bo 
i gp Świata też z nędzy umie- 
rali! 

Bardzo ciekawe i cenne dokumen- 
ty po Antonim Goreckim (dziad dr. 
L. Goreckiego) pułkowniku wojsk na- 
poleońskich, który brał udział w wy- 
prawie 1812 roku na Moskwę. Potem 
był organizatorem, szefem sztabu i 
wodzem powstania 1830 roku na Li- 
twie. Za co rząd Mikołaja I skonii- 
Skował rodzinny jego majątek Dusie- 
niaty o 12 kilometrów od Wilna. 

Pułkownik Ant. Gorecki musiał 
emigrować do Paryża, a władze ro- 
syjskie wywiozły do Petersburga ma: 
loletnich jego synów i umieściły w 
Korpusie Paziów. 

Janina Falewicz. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Ukejrzyj towar krajowy. 

„od 16 maja do 30 wrzesnia 1929 
pod protektoratem 

PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Powszechna Wystawa Rrajowa 
w POZNANIU 

fizycznego i sportów, emigracji. 

Wzniesiona zbiorowym wysiłkiem Narodu i Rządu, POWSZECHNĄ 
WYSTAWĄ KRAJOWA stanie się potężną dźwignią polskiego życia 

kulturalnego i gospodarczego. 

= 

POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA tylko wówczas spelni całkowicie 
swe wielkie zadanie, jeżeli ją zobaczy cała Polska. 
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-JALHIRA CHLUSKA 
Najlepszy 

Nafuralny 

Azofowy 
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PAŃSTWOWA LOTERJA 
Główna wygrana 750.000 zł. 

Co drugi los wygrywa w szczęśliwej kolekturze 

ZUGHOWSKIEGO w Wilnie ul. Zamkowa 9. 
Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Imię i nazwisko: 

Po otrzymaniu losu należność opłacę P. K. O. Konto Nr 80365, 
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List z Antypodów 
(Dokończenie) 

Słońce już szybko zniżało się ku 
zachodowi, kiedy stanęła przedemną 
nowa przeszkoda. Zupełnie prostopa- 
dła, gładka Ściana. Rad nie rad trze- 
ba było spuszczać się niżej, gdzie 
wgłębienia skały wilgotne i śliskie od 
wysokich fal, nie dawały dostatecznej 
gwarancji bezpieczeństwa. Morze w 
tem miejscu formowało zatokę, wśród 
której wystawały z wody jak małe 
wysepki wierzchołki olbrzymich gła- 
zów. Ufając, że większe fale będą ro- 
zbijały się o te głazy i nie dosięgną 
mnie, ruszyłem powoli dalej tak nisko 
nad falami, że niekiedy zalewały one 
mnie aż do pasa. Pełzłem w ten sposób 
że między jedną, a drugą: falą posu- 
wałem się o parę kroków i znalazłszy 
dobry opór dla rąk i nóg trzymałem 
się mocno przytulony do skały, aż fa- 
la minie. 

Byłem już w „połowie zatoki, kiedy 
stała się rzecz łatwa do przewidzenia. 
Olbrzymia fala przeskoczyła przez za- 
tokę i jej głazy i zalała mnie zupełnie 
sięgając jeszcze o parę metrów  po- 
nad głową. Efekt był taki, jak wiadro 
wody wylane na karalucha pełznące- 
go po ścianie. Nie czułem nawet kiedy 
oderwało mnie od skały, czułem tyl- 
ko jak jakaś siła ciągnie mnie w dół 
coraz głębiej pod wodę. A myśl, któ- 
ra w takich wypadkach dziwnie szy- 
bko pracuje, męczyła mnie pytaniem, 
co będzie dalej? Czy powrotna fala 
roztrzaska mi głowę o pierwszy na jej 
drodze głaz, czy też ominę wszystkie 
głazy, żeby być pożartym przez re- 
kiny na otwartem morzu. Wyznaję 
otwarcie, że ani jedna, ani druga kom- 
binacja mi się nie uśmiechały. 

Po pewnym czasie, a w takich 
chwilach sekundy wydają się godzi- 
nami, poczułem iż znajduję się w po- 
zycji leżącej na plecach, ale nogi po- 
dnoszą się coraz wyżej, bo ciężki ple- 
cak odegrywa rolę przysłowiowego 
kamienia młyńskiego u szyi.Zacząłem 
czynić rozpaczliwe wysiłki rękami 
właściw.e tonącym i po kilku, niestety 
długich dla mnie, chwilach, kiedy ma- 
jąc już pełne usta wody zakaszlałem, 
poczułem nagle, że oddycham powie- 
trzem, że głowa moja już jest nad po- 
wierzchnią wody. Czułem jeszcze, że 
prąd fali powrotnej niesie mnie, czu- 
łem, że w dalszym ciągu robię ręka- 
mi ruchy pływaka, ale bez nafmniej- 
szej nadziei zwalczenia tego prądu. 
Jedynie chyba poto, żeby utrzymać 
się na powierzchni. Jeszcze kilka mi- 
nut takiej żeglugi i poczułem, że cia- 
ło moje, dość łagodnie coprawda stu- 
knęło o skałę. Mocno chwycić się rę- 
kami i wyszukać oparcia dla nóg było 
dziełem jednej chwili.  Odetchnąłem. 
Byłem uratowany. 

Znalazłem się na przeciwległym 
brzegu zatoki o jakie 40 lub 50 metrów 
od miejsca, gdzie mnie fala zmyła, 
mając najtrudniejsze miejsce do prze- 
bycia już poza sobą. Czułem się dzi- 
wnie zawstydzonym czy nawet upo- 
korzonym. Bo przecież to wyglądało 
tak, jak gdyby fale, nie będąc w sta- 
nie dłużej znosić widoku mega nie- 
dołęstwa, przerzuciły mnie na bezpie- 
czniejsze miejsce, tak jak my naprzy- 
kład przenosimy szczeniaka przez 
płot, trzymając go 7a skórę na karku. 
Szczeniak trzymany w ten sposób za- 
wsze ma dziwnie głupią minę. Nie 
wiem jak ja wyglądałem, ale wolał- 
bym siebie wtedy nie oglądać. 

Zresztą nie było czasu na rozmy- 
šlanie o tem. Trzeba było czemprędzej 
drapać się w górę szukając bezpiecz- 
niejszego miejsca. Nie poszła to łatwo. 
Doznawałem takiego uczucia, że nio- 
sę na sobie kogoś, jak dzieci mówią 
„na barana“. Nic dziwnego. W pleca- 
ku i tak dobrze napakowanym miałem 
płaszcz. A że ten nazywał się „nie- 
przemakalny* więc naturalnie zdążył 
w czasie podwodnej podróży wchło- 
nąć w siebie jak gąbka z jakie 20 
kilo wody. W dodatku zachmurzyto 
się i zaczął padać rzęsisty deszcz. Ten 
coprawda już szkody mnie nie czynił, 
ale pomimo to pierwsza koleba dają- 
ca jaką taką ochronę od deszczu by- 
ła bezapelacyjnie obrana na miejsce 

noclegu. Co to był za nocleg! O Bo- 
że! Płaszcz, z jega 20 kilo wody słu- 
żył jednocześnie za materac i za koł- 
drę. Aż chlupało jak się przewraca- 
łem z boku na bok. Z posiłkiem jako 
tako, bo „owoc chlebowy* nie fcier- 
piał od wody. Gorzej było z pragnie- 
niem. Sposobem marynarzy koszula 
rozwieszona szeroko na deszczu z pod- 
stawioną pod nią puszką  blaszaną, 
która na szczęście była w plecaku, 
zbierały wodę deszczową. Ale na nie- 
szczęście deszcz był coraz mniejszy, 
wreszcie ustał zupełnie. Resztki z wy- 
kręconej koszuli nie dały więcej niż 
szklankę słonawej wody, podczas kie- 
dy wypiłoby się całe wiadro. Jeden 
z największych paradoksów natury — 

mieć u swych stóp największy ocean 
na kuli ziemskiej, czystej jak „kryształ 

wody i jednocześnie umierać z pra- 

gnienia. > 
Nie umarło się jednak. I nawet kie- 

dy słońce zaszło i przy zachmurzonem 
niebie zapadła czarna jak smoła noc, 

zasnąłem kamiennym snem na swem 
- nadzwyczajnem posłaniu. 

Niestety niedługo trwał ten sen. 
Usłyszałem wkrótce jakieś szmery i 
poczułem, że coś się rusza koło mnie. 
Ponieważ ani latarki ani zapałek nie 
było więc musiałem ręką szukać przy- 

«czyny. Okazało się, że cała masa kra- 

bów różnej wielkości, które w tej gro- 
cie zapewne urządziły sobie jakiś klub 
nocny, łazi dokoła mnie. Nie było ra- 
dy, musiałem kilka minut tłuc ciupa- 
gą pa ziemi na prawo i na lewo i po- 
wtarzać ten manewr co pół godziny 
przez całą noc, bo te bestje zawzięły 
się widocznie na mnie. Do rana na 
pobojowisku uformowała się cała gó- 
ra ofiar i żeby był ogień toby można 
było ugotować doskonałe śniadanie. 
A tak zamiast takiego śniadania gło 
dny, niewyspany, zmęczony, mokry, 
z natartemi do krwi od plecaka ramio: 
nami powędrowałem dalej po coraz 
to łatwiejszych do przebycia, na szczę- 
ście skałach. W jednem tylko miejscu 
ogarnęła mnie na chwilę trwoga na 
widok Žatoczki wąskiej coprawda, 
ale z prostopadłemi urwistemi brze- 
gami i sporym wodospadem. Wyjście 
jednak prędko znalazło się. Zamiast 
tracić kilka godzin na wspinanie się 
do góry i przedzieranie się przez za- 
rośla, wyczekałem odpowiedniej chwili 
pomiędzy dwiema falami i w parę 
chwil byłem wpław na drugim brze- 
gu, zyskując na czasie i fatydze. Tyl- 
ko plecak znowu zyskał dodatkowy 
ciężar wody. Dzień był pogodny i sło- 
neczny i po południu już byłem w 
pierwszem osiedlu ludzkiem, gdzie 
mogłem wysuszyć swe łachmany no i 
nareszcie dobrze podjeść. 

Tak się zakończyła moja pierwsza 
wyprawa w dzikie skały Taiti. Tryumf 
sportowy zupełny, ale cóż kiedy tru- 
dno mi się nim pochwalić; przed my- 
mi szanownymi kolegami w tej dzie- 
dzinie Czeżowskim i Lande, bo kiedy 
oni mierzą swoje tryumfy tatrzańskie 
tysiącami metrów nad powierzchnią 
morza, ja w najniebezpieczniejszem 
miejscu byłem na dobre 4 metry pod 
jego powierzchnią. 

Władysław Milkiewicz. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— T. Dostojewski: „Wspomnienia z mart- 

wego: domu'' (w przekładzie z Oryg J. Тте- 
tiaka) i „Miodzik“ (w przektadzie Bagdanio- 
wej i Błeszyńskiego). Warszawa. Tow. Wy- 
dawnicze Rój. 1929. 

Są to dwa dałsze spóre tomy  („Mło- 
dzik* liczy 668 stronic) zbiorowego wydania 
dzieł wielkiego rosyjskiego pisarza. pier- 
wszym tomie znajduje się obszerne studjum 
o Dostojewskim, pióra Andrzeja Struga. Re- 
dakcję wydawnictwa prowadzi niepospolicie 
utalentowany belle<trysta, obecny kierownik 
literacki Roju, a b. szef wydziału prasowego 
ministerstwa spraw wewnętrznych p. Mel- 
chjor Wańkowicz. 

— I. Erenburg: „Rwacz*. Powieść. Str. 
504. Warszawa. Tow. Wydaw. Rój. 1929. 

Dzieje Michała Łykowa, syna kelnera z 
kijowskiego „Continentalu”. Nieprzerwana hi- 
storja kolejnych wzlotów i upadków. Łukow 
nie może pogodzić się z przeciętnością ży- 
cia, z rolą pospolitego zjadacza Chiesa. Raje 
się do czynu niebylejakiego! Erenburg po- 
zwolił sobie w „Rwaczu” krytykować wyni- 
ki rewolucji ' bolszewickiej, zdobycze jej 
odziera z aureoli oficjalnej. Na dałszym pla- 
nie, szkicowy, lecz nader interesujący, obraz 
życia z teraźniejszej Rosji. Powieść jest w 
Rosji bolszewickiej zabroniona. 

— Jan Niwiński: „Wiktor i Czarny Mi- 
chal“. Powieść sceniczna. str. 303. Warsza- 
wa. Nakład Polskiego Instytutu Wydawni- 
czego. 1929. 

ohaterami udramat yzowanej opowie- 
ści opartej na wspomnieniach i relacjach 
towarzyszy socjalistów i robotników, obe- 
cnej posłanki p. Praussowej, Bergera, Jago- 
dzińskiego, oraz Mazurkiewicza, Paszkow- 
skiej, Demideckiego (uczestników wykra- 
dzenia Piłsudskiego z więzienia), opartej na 
informacjach wielu innych jeszcze osób tu- 
dzież na ogłoszonych drukiem dziełach Sie- 
roszewskiego, Lipińskiego i innych — są 
Piłsudski (Wiktor) i śp. Aleksander Sulkie- 
wicz. Pracę swoją dedykował autor w go- 
rących słowach Komendantowi w dniu pier- 
wszych imienin po upłynięciu pierwszego 
dziesięciolecia Polski Odrodzonej. 

— Eugenjusz Świerczewski: „Wojciech 
Bogusławski i jego scena”. Zarys biografi- 
czny. Str. 239. Warszawa. Nakładem Źwią- 
zku Artystów Scen Polskich. 1929. 

Jest to napisana zwięzle i przejrzyście, о- . 
kraszona wielkiem umiłowaniem przedmiotu 
i niepospolitem jego znawstwem: kwintesen- 
cja sporej już bibljoteczki wszystkiego, co 
o Bogusławskim dotąd było napisane (sa- 
mych prac większych 68 pozycyj!). Autor, 
w pełnem znaczeniu „człowiek teatru”, z 
machiną i kuchnią imprez teatralnych do- 
skonale obeznany, w dodatku przenikliwy 
i gruntowny recenzent, który, lat kilka temu 
miał pod piórem przez czas dłuższy i nasze 
wileńskie teatry — cały materjał informacyj- 
ny, z którego korzystał, przelustrował kry- 
tycznie, znakomicie przetrawił oraz wieloma 
całkiem nieznanemi szczegółami uzupełnił. 
lepszej książki o Bogusławskim, wielkim 
poznańczyku, nie mamy. Pracą Świerczew- 
skiego, która niewątpliwie, jako nader in- 
teres ująca i wdzięczna lektura, postać pra- 
wie genjalnego twórcy polskiego teatru no- 
woczesnego bardziej jeszcze spopularyzuje, . 
zjawia się właśnie w porę. Dn. 23 lipca rb. 
przypada akurat setna rocznica zgonu Bo- 
gusławskiego. 

Do książki Świerczewskiego wrócimy 
jeszcze pisząc obszerniej 0 „testamencie“ 
Wojciecha Bogusławskiego tudzież o naj- 
świeższych projektach organizacyjnych, po- 
czętych z ducha jego koncepcyj i zamie- 
rzeń, których nie zdążył urzeczywistnić. 
„— Marta Krasińska: „Wolny ptak“. Po- 

wieść na tle przedwojennego życia ziemiań- 
skiego na Litwie. Str. 277. Warszawa. Ge- 
bethner i Wołff. 1929. 

  

Czopki he- Varitol z kogutkiem) 
moroidalne »» | usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, _ pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
„Sprzedają apteki i składy apteczne. 
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Wilno w dniu święta narodowego 
Nabożeństwo w Bazylice i pochód 

Do podniesienia ogólnego nastroju 
w radosnym dniu Święta narodowego 
przyczyniła się wydatnie piękna po: 
goda, dzięki czemu ludność Wilna 
mogła wziąć tłumnie udział w po- 
chodzie. 

Nabożeństwo w Bazylice odpra- 
wione zostało przez JE. ks. Arcybi- 
skupa Jałbrzykowskiego w asystencji 
duchowieństwa. Wnętrze Bazyliki za- 
pełniło się szczelnie. Przybyli przed- 
Stawiciele władz z p. wojewodą Racz- 
kiewiczem na czele, poczty sztanda- 
rowe korporacyj akademickich i szkół, 
cechów oraz organizacyj społecznych. 
Po nabożeństwie uformował się po- 
chód, który przeszedł przy dźwiękach 

MSZA POLOWA I 

Wojsko nie wzięło w tym roku u- 
działu w pochodzie na ul. Mickiewicza 
gdyż w myśl programu rewja wojsko- 
wa odbyła się na placu Broni (ul. 
Kalwaryjska). Po Mszy polowej od- 
prawionej przez JE ks. biskupa Ban- 
durskiego odbyła się rewja oddziałów 
wojskowych. Prowadził rewję dowódz- 
ca 6 p.p. leg. płk. Biestek przyjmował 

orkiestr ulicą Mickiewicza. Wdłuż ca- 
łej trasy pochodu publiczność zajęła 
chodniki przyglądając się maszerują- 
cym w karnych szeregach. 

Jednocześnie z tem w świątyniach 
innych wyznań odprawione były uro: 
czyste nabożeństwa. 

Na nabożeństwie w głównej syna- 
godze władze państwowe reprezento- 
wał naczelnik wydziału A. Kaczmar: 
czyk, w kienesie karaimskiej—naczel- 
nik Wiśniewski, w kościele ewangie- 
licko-reformowanym— nacz. Hryhoro- 
wicz, w kościele augsburgskim— nacz. 
Narwoysz, w meczecie mahometań- 
skim radca Niekrasz. 

REWJA WOJSK. ы 

gen. Krok - Paszkowski w obecnošci 
przedstawicieli władz cywilnych z p. 
wojewodą  Raczkiewiczem na czele. 
Rewji przyglądali się przedstawiciele 
korporacyj akademickich, organizacyj 
społecznych oraz publiczności. 

Po skończonej rewji oddziały od- 
maszerowały przy dźwiękach orkiestr 
do koszar. 

10-Iecie 3 Dywizjonu Artylerji Konnej 
W dniu wczorajszym 3 DAK obchodził 

_ 10-lecie swego istnienia. Uroczystości zwią- 
zane z tem rozpoczęte zostały nabożeństwem 
odprawionem w kościele św. Jana przez 
JE ks. biskupa Bandurskiego, który też 
PU z ambony do zebranych w koś- 
ciele. 

Na nabożeństwie obecnym był w za- 
stępstwie nieobecnego wojewody starosta 
grodzki p. W. Iszora, j.M. rektor  U.S.B. 
ks. prof. Falkowski, przybyły specjałyja z 
Warszawy z l=s. sił zbrojnych, generał 
Juljusz Rómmel wraz z adjutantem swym 
kpt. Cypryszewskim, dowódcy i delegacje 
pułków wileńskich oraz wielu sympatyków. 

Po nabożeństwie, do ustawionych w 
szyku na dziedzińcu pułku przed kościołem 
artylerzystów przemówił gen. Rómmel, 

  

  

W. BRIDGES. 

w  SDBOWTÓR 
— Skoro już skonczyliśmy tę spra 

wę, — rzekłem, — nie potrzebuję dłu- 
żej pozostawać. Dowidzenia! Dzięku- 
"ję panu za miły wieczór, — dodałem, 

wyciągając rękę. 
; Odprowadził mi aż nazbyt wymo- 

 wnem spojrźeniem, ale powstrzymał 

się od słów. Nie chcąc przedłużać 

przykrej sceny, wyszedłem z pokoju. 

W hoolu podał mi palto lokaj w 

obficie napudrowanej peruce : zaraz 

opuściłem gościnny dom lorda San- 

gatta. : A 
Przejścia, które miałem tego wie- 

czoru wprawiły mnie w stan tak sil- 
nego podniecenia, że zupełnie zapom- 

niałem o grożących mi niebezpieczeń- 

_ stwach. Szedłem szybko poprzez puste 

ulice, rozmyślając i układając plan dal 
szego działania. : 

Obecnie wiedziałem już dosoknale, 
jak mam postępować z Lammersfildem 

i Sangattem. Stosunek mój do Marji 
- zmienił całkowicie swój kierunek na 

niezmiernie przyjemny. Nie niepokoiła 

mnie już myśl, czy ona uważa mnie 

wciąż jeszcze za mordercę jej ojca, 

gdyż fakt zdobycia się na uprzedzenie 

mnie przed zdradą Maurycego, był dla 

mnie dostatecznie wyraźną przepowie- 

dnią zmiany stosunku jej do mnie. 

|. Żałowałem, że nie powiedziałem 

_ jej o ostrzegawczej depeszy, która do- 
_ stałem. Czyżby to ona wysłała?! Jeśli 

wiedziała o planie, dotyczącym Fran- 

- ciszka, to musiała wiedzieć o zamachu 

a Miliorda? : 

| Przez diužszy czas lama, Iem gło- 

wę nad tą zagadką, poczem myśl moja 

“ zatrzymała się na postaci sir Henryka 

'_ Tragattoka. Krótka rozmowa z tym 

człowiekiem rzuciła pewne światło na 
przeszłość  Norscotta.  Santa-Luzia! 

Więc to w tem tkwi klucz tej tajemni- 
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wnosząc okrzyki na cześć: Pana Prezyden- 
ta Rzplitej, Marszałka Pułsudskiego i po- 
myślność 3 dyonu, który podczas wojny 
pozostawał pod dowództwem generała Ró- 
mmla. 

Orkiestra odegrała hymn narodowy. 
Następnie na placu Katedralnym koło 

bocznego wejścia do Katedry odbyła się 
defilada. Dywizjon  przemaszerował  po- 
przedzany orkiestrą 4 pułku ułanów przed 
gen. Rómmlem i zebranymi tu dostojnika- 
mi, wśród których obecny był J.E. ks. bisk. 
Bandurski, starosta Iszora i przedstawiciele 
wojskowości. 

Po południu odbył się w koszarach 
Rafałowskich obiad żołnierski. Wieczorem 
zaś bal w Oficerskiem Kasynie Garnizono- 
wem. 

    
paszy soczystej 

Oferty i informacje 
Oddz 

cy! Dużo złego słyszałem a tym prze- 
klętym zakątku. 

Teraz żałowałem szczerze, że pod- 
czas mych wędrówek po Ameryce Po- 
łudniowej nie spotkałem na swej dro- 
dze tego miasta. Wiedziałem o niem 
tylko tyle, że w ciągu dwuch lat mia- 
sto to znajdowało się we władzy bez- 
zzelnego bandyty Ignacego Prado. Lu- 
dność nie mogła znieść dłużej bandy- 
ckich rządów, podniosła bunt i odebra- 
ła mu władzę, wybierając bardziej od- 
powiedniego prezydenta. Zapewne 
Norscott należał do bandy Ignacego 
Prado i w tem tkwi odpowiedź na za- 

gadkę, dlaczego Guares i jego towa- 

rzysze tak zajadle nastawali na życie 

Norscotta. 
Myśl o tem przypomniała mi o nie- 

bezpieczeństwie, które mi groziło. Za- 
trzymałem się i obejrzałem naoko- 
ło. Wielką nieostrożnością z mej stro 
ny był ten nocny spacer, wśród pu- 
stych ulic! 

Może śledzono mnie nieznacznie? 
Mimowoli zszedłem z chodnika i za- 
częłem iść środkiem ulicy. Byłem wła- 
śnie w wąskim zaułku, wpobliżu 
szpitala św. Jerzego. Było to miejsce 
idealne dla napadu. 

Jednak mimo bacznej uwagi, nie 

dostrzegłem nic podejrzanego. Ogląda- 

jąc się przyśpieszyłem kroku, chcąc 

prędzej stanąć na bardziej ludnej u- 

licy. 
'; uczuciem ułgi minąłem stojącego 

na rogu policjanta i kilka taksówek, o- 

czekujących na spóźnionych pasaże- 

rów. 
Czując się w bezpiecznem miejscu, 

nie miałem ochoty brać auto i spokoj- 
nie już skierowałem się ku domowi. 

Byłem już bardzo blisko domu, 
gdy nagle stało się to, czego się ba- 
łem: z cieniu jednego z domów wysunę 
ła się cicho ludzka postać, i skoczyła 
wprost na mnie, jak pantera. Skoczy- 
łem w bok, ale było już za późno: u- 
czułem straszne uderzenie w ramię, 

CENTRALA: POZNAŃ, 
ODDZIAŁ WILEŃSKI: Nowa Wilejka, Połocka 12. 

W roku 1928 zbudowano 26 silosów, na ogólną pojemność 2510 m3. 

Z SĄDÓW. 
GĄSIOROWSKI CONTRA RACHALSKI. 

Przez dwa dni tematem rozpraw Sądu 
Okręgowego (tryb uproszczony— sędzia p. 
Okulicz-Raczkiewicz) była sprawa b. na- 
czelnika wydziału w Kuratorium Szkolnem 
w Wilnie p. A. Rachalskiego, pociągniętego 
do odpowiedzialności karnej za oszczerstwo 
w druku skierowane przeciwko osobie b. 
kuratora p. Z. Gąsiorowskiego. 

Sprawa ta znana jest już naszym czy- 
telnikom gdyż wyznaczana była na wokan- 
dę kilkakrotnie i z różnych przyczyn nie 
mogła być rozpoznawana, ograniczymy się 
więc jedynie do krótkiego przypomnienia 
okoliczności jej. 

Wniosek urzędu prokuratorskiego sfor- 
mułowany został na podstawie 533 art. K.K. 
i zarzucał oskarżonemu, że ten w liście 
otwartym zamieszczonym w „Kurjerze Wil”. 
imputuje p. Gąsiorowskiemu: nielegalne ko- 

rzystanie z 338863 zł. zaczerpniętych z sum 

t. z. funduszu Jagiellońskiego oraz, że p. 

Gąsiorowski nielegalnemi i wadliwemi czyn- 

nościami swemi naraził skarb państwa na 

straty. Pozostałe punkty oskarżenia wysu- 

nięte przez oskarżyciela prywatnego nie 

figurują już we wniosku urzędu prokurator- 

skiego. 
W trakcie rozprawy Sąd wysłuchał 

przedewszystkiem wyjaśnień obu stron po- 

czem przystąpił do badania świadków b. 
współpracowników oskarżonego, przedsta- 
wiciela Izby Kontroli i innych. 

Z zeznań tych wynika, że żadnemu z 

nich nie przyszło na myśl, że kurator Pogo- 

rzelski działał wyraźnie na szkodę państwa 

tj. z chęcią zysku. Po ujawnieniu nadużyć 
Pożerskiego, p. Gąsiorowski nie zmienił 

swego stosunku do oskarżonego, a nawet 

interwenjował u władz w sensie zapobie- 

żenia zawieszenia go w czynnościach. Po- 

pierając oskarżenie podprokurator Szaniaw- 

ski twierdził, że zamieszczenie listu otwar- 

tego znajduje uzasadnienie tylko w uczuciu 

niechęci, a nie grały tu tylko rolę względy 
państwowe. 

Obrońcy oskarżonego p. p. Szyszkow- 
ski i A. Miller twierdzą, że krok p. Rachal- 
skiego powzięty został z myślą szlachetną, 

chodziło bowiem o ujawnienie nie działal- 

ności kuratora Gąsiorowskiego, działalności 

w konsekwencji której narażone było dobro 

ogólne. „R 
Sąd przychylił się do tego twierdzenia i 

wyniósł wyrok uniewinniający całkowicie 
oskarżonego Rachalskiego. 

ECHA DZIAŁALNOŚCI „HRAMADY*. 

Po zlikwidowaniu „Hramady* białoru- 
skiej oraz szeregu afer komunistycznych na 
terenie pow. dziśnieńskiego, stosunek  nie- 
lojalny mieszkańców do osób podejrzewa 
nych przez nich o informowanie policji, za- 
ostrzył się znacznie, 

iędzy innemi na tym „indeksie* był 
i Sergjusz Pietraszkiewicz ze wsi Pierełoje. 
W czerwcu r. ub. w mieszkaniu Pietraszkie- 
wicza odbywała się zabawa weselna. Pod- 
czas zabawy przybyło z okolicznych wsi 
około 30 osób. Przybysze otoczyli dom, 
zbombardowali drzwi i okna / kamieniami, 

W rezultacie tego najścia na połu bi- 
twy pozostał ciężko ranny, bo z połama- 
nemi zebrami i przebitą opłucną Pietrasz- 
kiewicz oraz mniej pokaleczony Z. Każna- 
rowicz. ы 

Sprawcy napadu zostali ujęci i oddani 
do dyspozycji władz. Byli to, jak się wyja- 
śniło: Jan Stodolnik, Suszko Jarosław, F. 
Andrzejewski, W. Suszko, ]. Stodolnik. A. 
Pupkiewicz, J. Kozakiewicz, J. Malewicz, 
J. Sieluś, Józef i Jan Nowiccy i W, Wojcie- 
chowicz. 

Stawieni przed Sąd Okręgowy wyparli 
się winy, natomiast akt oskarżenia zarzu- 
cał im wszystkim udział w napadzie, pod- 
kreślając, że główną sprężyną napadu oraz 
zabójcą Pietraszkiewicza (zmarł na drugi 
dzień) był Jan Stodolnik. 

„SILBET“ 
Przedsłębiorstwo budowy SILOSÓW BETONOWYCH 

t.j. zbiorników dla konserwowania zielonej 
dla bydła. 

ul. Skarbowa 6-1II. 

wysyła bezpłatnie na żądanie 
dał Wileński. > 

przed oczyma mignęła zimna stal no- 
ża i chłodne ostrze wpiło się w ple- 
cy, ześlizgając się wzdłuż łopatki. U- 
czułem nieznośny ból... 

Rozdział XII. Bill Logan. 

Zabójca odskoczył wtył, tak gwał- 
townie, że z hałasem uderzył się o mur 
domu. 

W tej chwili na kamiennych pły- 
tach chodnika rozległy się szybkie 
kroki, ktoś znalazł się nagle między 
nami. 

Człowiek, który zranił mnie szty- 
letem, nie czekał dłużej. Widocznie 
ogłuszony uderzeniem o ścianę, nie 
zastanawiał się nad tem, czy żyję i rzu- 
cił się gwałtownie ku ucieczce. Wkrót- 
ce zginął za rogiem zanim mój nieo- 
czekiwany zbawca zdążył go po- 
chwycić. 

Nieznajomy wrócił więc ku mnie i 
gdy nachylił się w świetle latarni, po- 
znałem Billa. 

Radosny okrzyk wyrwał mi się z 
piersi. 

— Barton! — zawołał Bill, — Do 
stu djabłów, byłem pewien, że to ty!.. 

Próbował mnie podnieść. 
— Gdzie podział się te drab? Czy 

połknełeś go? 
— Nie, Billu, on uciekł. Bóg z 

nim! — wzruszyłem ramionami i ję” 
knąłem z bólu. — W każdym razie zdą- 
żył mnie ukłuć! 

Billi otoczył mnie ramieniem, bojąc 
się, bym nie upadł. 

— Czy jesteś poważnie ranny? — 
pytał, przyglądając się, buchającej z 
rany krwi. — Czy można, zaczekać, 
aż ja go dopędzę? 

Uśmiechnąłem się i skinąłem gło- 
wą przecząco. 

— Zostaw go, Bill, wszystko je- 
dno już go nie dopędzisz. Pomóż mi 
dójść do domu. Chwała Bogu nie u- 
dało mu się: sztylet uderzył w kość i 
zesłizgnął się po niej. 

Sąd po przesłuchaniu szeregu šwiad- 
ków oraz wysłuchaniu przemówień stron 
przychylił się do tezy obrońców p. p. Czer- 
nichowa i Millera, którzy udowadniali, że 
w wypadku tym niema podłoża polityczne- 
go, gdyż była to zwykła bójka pijanych 

gości weselnych i wyniósł wyrok skazują- 

cy: Jana Stodolnika za najście na cudze 
mieszkanie i zakłócenie spokoju publiczne- 
go po roku więzienia z zaliczeniem 11 mies. 

aresztu i Jarosława Suszko i Fel. Andrze- 
jewskiego po miesiącu więzienia. В 

Pozostali zostali uniewinnieni całkowi- 
cie. 

Tenże Stodolnik z oskarżenia go o za- 
bójstwo Pietraszkiewicza zostai „ _ unie- 

winniony. 
— 

SPORT. 
Doroczne walne zgromadzenie 

T-wa Wioślarskiego. 

Przed kilku dniami odbyło się do- 
roczne walne zgromadzenie członków 
Wileńskiego Towarzystwa  Wiošlar- 
skiego, któremu przewodniczył prezes 
T-wa p. Stanisław Wańkowicz. 

Po wysłuchaniu i zatwierdzeniu 
sprawozdania Zarządu i komisji rewi- 
zyjaej uchwalono: $zmniejszyć składkę 
członkowską (roczną) z 60 na 40 zł. 
i wpisowe z 20 na 10 zł., a to celem 
udostępnienia korzystania z tego zdro- 
wego i tak pożytecznego sportu, Sze- 
rokiemu ogółowi społeczeństwa. 

Upoważniono „Zarząd _ kapitał 
12,731 zł, 51 gr. przeznaczony na bu- 
dowę żelazo-betonowej przystani zu- 
żytkować w sezonie bieżącym na ka- 
pitalny remont i rozbudowę obecnej 
przystani, gdyż suma ta niedostatecz- 
ną jest nawet na rozpoczęcie robót 
projektowanych. 

Do Zarządu, na miejsce žustępują- 
cych członków wybrani zostali: na 
Prezesa Towarzystwa Stanisław Wań: 
kowicz, na członków zarządu: pp. 
Jadwiga Buczyńska, Natalja Dokalska, 
Dr. Puchowski, Władysław Rewieński, 
Zygmunt Pawłowicz, A. Krygicz, Piotr 

Jussisi, Stefan Bojarczyk; do Komisji 

Rewizyjnej powołani zostali pp.: A. 
Głowiński, S. Rydeli M. Ejdrygiewicz. 

* 

Zawody lekkoatletyczne na od- 

znakę sportową P. Z. L.A. 

Odłożone z powodu niepogody 

zawody na odznakę sportową P.Z.L.A. 

odbędą się nieodwołalnie w dniu 5 

maja o godzinie 10 rano. 

MECZE O MISTRZOSTWO KLASY A. 

Nie bacząc na okropną pogodę spotkanie 

drużyn akademickich: AZS'u i ŻAKS'u od- 

było się, ku zmartwieniu kierownictwa AZS, 

którego gracze nie uznali za stosowne 

przyjść na boisko, z powodu czego dru- 
żyna wyszła w ósemkę. Musiało to dać od- 

powiedni wynik, to też żakiści wygrali w 

stosunku 1:0. Wynik ten przy przewadze 

liczebnej podkreśla wyraźnie słabość druży- 
ny biało - zielonej. AZS'owi mecz ten prócz 

utraty dwuch punktów przyniósł -przestrogę, 

"że nawet b. słabego przeciwnika nie należy 

lekceważyć. т 4 
Ognisko odniosło niewielkie zwycięstwo 

w Baranowiczach w spotkaniu z 78 pp. Wy- 

nik 3:2 wskazuje że 78 pp. jest na swojem 

boisku drużyną wcale groźną. 

BB WIOSENNY BIEG NAPRZEŁAJ 5 P. P. L. 

W 5 p.p. leg. odbył się wiosenny bieg 

naprzełaj organizowany przez Klub Sporto- 

wy 5 pp. leg. dla wszystkich pododdziałów 

ułku. 
В Bieg odbył się na przestrzeni 3500 mtr. 

o nagr. przechodnią Klubu Sportowego 5 p. 

. leg. 
Startowało 162 szeregowych 5 p.p. leg. 

ukończyli bieg wszyscy. Posada 
l-sze miejsce zajął kapral Michniewicz 

Romuald w czasie 12 m. 14 sek., II-gie „miej- 

sce st. leg. Haar Bronisław, Ill-cie miejsce 

leg. Pujsza Jan. * > 

Zespołowo |-sze miejsce zajęła kompanja 

szkolna 99 pkt. przed komp. 4-tą i 2 c. k.m. 

Po zawodach odbyło się rozdanie nagród 

zwycięzcom i zwycię skim zespołom przez 

* prezesa klubu majora Zajączkowskiego Zdzi- 

sława. 

— Łotr, — mruknął wściekły Bill, 

— 0 mało co nie zabił ciebie! Chodź- 

my, obejrzę twoją ranę. 
Krew spływała obficie po rękawie. 

Nie tracąc więcej czasu, oparty na ra- 

mieniu Billa, doszedłem do swego do- 

mu. Wyjąłem z kieszeni klucz, ale 0- 

kazało się, że nie był potrzebny, bo 
drzwi znalazłem otwarte. 

— Czy długo czekałeś na mnie, 
Billu? 

— Opowiem ci wszystko potem, 
— odrzekł, Najpierw muszę cię opat- 
rzyć. Rana może być gorzą niż przy- 
puszczasz. 

— Masz rację, — zgodziłem się i 
dodałem: — zamknij drzwi i pomóż 
mi wejść na schody. 

Z Billa byłby doskonały lekarz. W 
ciągu kilku minut rozebrał mnie, prze- 

mył ranę, obejrzał ją uważnie i, z 
rozjaśnioną twarzą, oznajmił. | 

— Głupstwo! Lekkie zadraśnięcie. 
Nawet nie zauważysz, jak się to za- 

goi. Obawiałem się, że przekłuł ciebie 

nawylot. 
L. Nie martw się, Billu, mam do- 

syć i tego zadraśnięcia! — roześmia- 

łem się. 
Mrucząc z zadowolenia, 

chustkę i zrobił opatrunek. Krew zo- 

stała zatamowana. Ból minął. 

Dziesięć minut później leżałem już 
spokojnie na kanapie, a Billi przyrzą- 
dzał przy stoliku szklankę wody sodo- 
wej z whisky. Z przyjemnością wypi- 

łem ożywczy płyn i odrazu zniknęło 

zm ęczenie i wzruszenie. 

— Masz głos, — rzekłem, kończąc 

pić, — opowiedź, co co się z tobą dzia- 

ło, a potem ja głos zabiorę. 

—- Nie długie będzie moje opo- 

wiadanie. Dostałem twoją kartkę do- 

piero o dziesiątej wieczór. Byłem we- 

zwany do Li.verpoolu i spędziłem tam 
całą dobę, żeby dowiedzieć się, że po- 
sady nie dostanę. ‚ 

— Ach totry! — mruknątem. 

— Tak, — ušmiechną!  się Billi, /się szukač szczęšcia do Ameryki. 

rozdarł 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH 

W OBRONIE ŚWIĄTYNI 
Wiadomem jest powszechnie, że ośrod- 

kiem szpitalno-klinicznym w Wilnie jest 
Antokol. Właściwie mówiąc, nie Antokol, a 
część jego obejmująca dawną rezydencję 
wileńską Sapiehów. 

Pomieszczenie na Antokolu znajduje 
Szpital Wojskowy Obozu Warownego oraz 
kliniki uniwersyteckie. Wszystkie te zakłady 
rozlokowane są w kilkudziesięciu gmachach 
porozrzucanych wśród pięknego starego 
parku i opodał wzdłuż ulicy Senatorskiej. 

Do terenu szpitalnego włączony został 
także i były klasztor po-trynitarski wraz z 
kościołem lub kościołkiem, jak go zwykli 
Antokolanie zwać, w odróżnieniu od swej 
parafjalnej św. św. Piotra i Pawła świątyni. 

Kościół został oficjałnie uznany za szpi- 
talny — wojskowy; klasztor zajęto pod 
szpital. Nawiasem wtrąćmy, że zarówno ko- 
ściołek po-trynitarski jak i b. klasztor, po- 
łożone są w najbardziej uczęszczanej części 
szpitala, bo przy przejściu z Antokola do 
równolegle z nią biegnącej ul. Senatorskiej: 
i Sapieżyńskiej. Przejście to łączy  ryne- 
czek Antokolski z olbrzymią częścią Anto- 
kola, położoną malowniczo wśród wzgórza 
i lasów. 

  

Gmachy po-trynitarskie na Antokolu. Na 
pierwszym planie kościół, na drugim od- 

dział skórny szpitala wojskowego. 

Zdawałoby się, że w tych warunkach, gdy 
się rozporządza większą ilością MACRO, 
jeśli już zajęcie murów _ po-trynitarskich 
jest konieczne, należałoby w nich ulokować 
i ze względu na ich charakter i historję i 
ze względu na ich styczność z kościołem 
i wreszcie ze względu na ich styczność z 
ludźmi postronnymi jakiś dział medycyny 
przynajmniej  abszmaku nie _ budzący. 
Tymczasem b. klasztor zajęty został przez 
oddział dermatologiczny szpitala oraz przez 
klinikę skórną Uniwersytetu. 

Takie sąsiedztwo dla kościoła do przy- 
jemnych, do właściwych nie należy. Było- 
by jeszcze pół biedy, gdybyż przynajmniej 
chorych izolowano, gdyby włóczyć się 
po cmentarzyku kościelnym nie mogli, gdy- 
by ich przynajmniej gdzie chowano... gdzieś 
tam.. Szpital wojskowy na Antokolu żadnej 
izolacji chorych wogóle nie przestrzega. 
Chorzy z wydziału skórnego, których w 
imię dobra publicznego powinno się jaknaj- 
bardziej pod nadzorem trzymać, nadzoru 
tego nie mają, 

I oto dzieci i młodzież, dziewczęta i ko- 
biety w niedziele śpieszące do kościoła, ma- 
ja tuż koło niego całe grupy ludzi pysznią- 
cych się niejako swą obrzydliwością, nierzad 
ko zaczepiających przechodni. Jest coś 
wstrętnego w tem wszystkiem, coś niechluj- 
nego. 

Eksploatacja murów  po-trynitarskich 
idzie tak daleko, że w jednej z wież kościoł- 
ka, urządzono czy nie ustęp dla wenerji. Aż 
człowiekiem wstrząsa. Poco tyle upokorze- 
nia dla dostojnych murów? 

Zdawałoby się, że aby to wszystko 
ukrócić, trzeba zamknąć tylko wejście do 
gmachu od frontu, o kilkanaście kroków 
od wejścia do kościoła położone, a zrobić 
je od tyłu, gdzieś za kościołkiem, gdzieś 
jaknajdalej od miejsca świętego; trzeba 

ukrócić spacery weneryków po szpitalu, ni- 

gdzie nie iżolowanym, trzeba zabronić wy- 

posłyszeli za to dużo prawdy ode mni e 
Słowem, wracałem do Londynu w po- 
nurym nastroju. ы 

Jedyną moją nadzieją było spot- 
kanie z tobą. Sądziłem że razem coś 
wymyślimy. A tu znajduję twoją kar- 
tkę. Wskoczyłem do auta i przyjecha- 
łem tutaj. Pokojówka powiedziała, że 
jesteś na jakimś balu, ale prosiła że- 
bym zaczekał, i że mam tu przygoto- 
wany pokój. Czekałem więc do pierw- 
szej, wreszcie straciłem cierpliwość, 
zadzwoniłem na służącą, pytając, czy 
nie masz zamiaru przepaść na całą 
noc. Odpowiedziała że nic nie wie. 
Była taka senna, że kazałem jej iść 
spać, obiecając, że sam na ciebie za- 
czekam. Nie chciała jednak kłaść się, 
mówiąc, že jej obowiązkiem jest za- 
czekać na ciebie, gdyż ma ważne wia- 
domości do  zakomunikowania ci. 
„Dobrze!* — odpowiedziałem, ale do- 
dałem, że mam wrażenie, iż będzie 
musiała czekać do rana. Wyszła, po- 
zostawiając mnie w towarzystwie bu- 

telki whisky i syfona wody sodowej. 

Czekałem chwilę jeszcze, potem wy- 

szedłem odetchnąć  świeżem powie- 

trzem. Zaledwie stanąłem na progu, 
zobaczyłem, że na ulicy ktoś walczy. 

Znając twoją wojowniczą naturę, 
pomyślałem sobie, że nie jest wyklu- 

czone, iż jedną ze stron walczących 
jesteś ty i pobiegłem na ratunek. Oka- 
zało się, że miałem rację. Oto całe 

moje opowiadanie! 
— Dziękuję ci, przyjacielu, — rze- 

kłem wzruszony, nalewając mu drugą 

szklankę rzeźwiącego napoju. — Je- 

steś prawdziwym, wiernym przyjacie- 
Тет. 

Wypiliśmy w milczeniu i Billi za- 
pytał: 

— Teraz na ciebie kolej, wytło- 

macz mi, w jaki sposób stałeś się 

właścicielem tego pałacu? Rozstaliś- 
my się przecież w chwili, gdy nie ma- 

łeś ani grosza przy duszy i djs 

glądania chorym przez okna wychodzące 
na ogródek przy kościele. Takie to proste, 
takie to łatwe. 

Poruszamy wyżej wyłuszczoną sprawę 
dzisiaj t. j. w roku, w którym Wilno obcho- 
dzi 10-lecie swego wyzwolenia, w roku, w 
którym na intencję tej rocznicy, jak również 
350 rocznicy założenia Uniwersytetu nasze- 
go (też coś do powiedzenia w sprawie ko- 
šciolka szpitalnego mającego), w dniu 
Imienia Wilna największego Syna i oswo- 
bodziciela, zawiązał się Komitet podniesie- 
nia świątyni po-trynitarskiej do dawnej 
świetności. 

Niech te wszystkie racje rzeczowe i te 
racje innej duchowej natury, przemówią 
komu należy do sumienia, niechże w roku 
tylu dla Wilna jubileuszów i świąt, staro- 
żytne z Sapieżyńskiej, na chwałę Bożą fun- 
dacji powstałe mury, swojej sprawiedliwo- 
ści się doczekają. Mik. 

Na srebrnym ekranie 
„SZECHEREZADA* (tajemnice Wschodu) 

w Połoniji. 

Nie wiem, czy realizowanie filmów, za 
fabułę swą mających bajki, uważać można 
za trafne. Wytwórnia, jako przedsiębiorstwo 
dbać musi o to, aby towar jej był łatwym 
do zbytu. Wytwórnia tedy śledzić musi za 
rodzajem zainteresowań publiczności. Otóż 
wydaje mi się, że dzisiejsza publiczność ki- 
nowa szuka na ekranie prawdy życiowej, 
szuka czegoś z własnych indywidualnych 
dla każdego, przeżyć. 

Widz kinowy czeka od obrazu wrażeń, 
któreby bez słów trafiły mu do przekonania, 
jako logicznie z akcji wynikające. 

Wszystko to, com wyżej wyłuszczył po- 
ciąga w konsekwencji za sobą rezerwę dla 
obrazu będącego inscenizacją bajki, a więc 
czemś nieżyciowem. 

W Polonji mamy właśnie na ekranie taką 
baśń (dadajmy: wschodnią). Figurują w 
niej takie nazwiska jak: Iwan etrowicz, 
wiele razy oglądany już w Wilnie i lubia- 
ny), jak pełna wdzięku Agnes Petersen 
(Mozżuchinowa). 

Treść filmu do zbytnio ciekawych nie 
należy. Ot, bajka! Właściwie nie bajka a 
sen, jakiegoś drapichrósta, tyranizowanego 
w dodatku przez własną żonę. Dość to na- 

r temat. 
etrowicza widzimy w mundurze koza- 

ckim na parkietach, wśród fraków, bardziej 
Ta to odpowiada niż długie tureckie panta- 
ony. 

Pani Mozżuchinowa, której, nawiasem 
mówiąc bardzo do twarzy w stroju hurysy, 
też niezbyt się w nim pewnie czuje. 

Zdjęcia wszystko przeważnie z atelier 
co nie znaczy, żebyśmy szczerze nie mogli 
ich dekoratorowi pogratulować, jak i całej 
wogóle wystawy obrazu. Kilka zdjęć ory- 
ginalnych z pustyni, masy statystów. Ot, 
i wszystko. Omega. 

ŻAR MIŁOŚCI W HELJOSIE. 

„Greta Garbo! Coraz więcej słyszy się 
4 niej, coraz częściej brzmi to imię wśród 
bywalców kin. Gdzieś mi się nawet o uszy 
obił refren piosenki kabaretowej sławiącej 
jedną z przygód tej pięknej pani. Dobre to 
wszystko dla artystki znaki, a tłomaczyć 
je należy w ten mniejwięcej sposób, że jej 
gwiazda wschodzić zaczyna. Niechże jak- 
najprędzej wzejdzie ku radości kinomanów. 

Heljos pokazuje właśnie obraz z Gretą 
Garbo w roli głównej. Tło filmu dość sen- 
sacyjne: przygody kobiety — szpiega. Że 
tym szpiegiem jest właśnie Greta Garbo, 
przeto szpieg zamiast odrazę budzić, zy- 
skuje odrazu sympatję patrzącego. 

‚ № tle „pracy bohaterki, wykwita jej 
miłość do człowieka, który ją też kocha, 
a którego ona do zguby doprowadza. Po- 
tem dalsze dzieje dwojga ludzi znowu się 
splatają, ale już na innym terenie i w in- 
nych okolicznościach. Opisywać te dzieje, 
znaczy zaspokoić ciekawość kinomana, a 
ponieważ obraz zasługuje na zobaczenie, 
przeto już fabuły opowiadać nie będę. Niech 
ją kto ciekaw w „Heljosie* pozna. Bardzo 
warto. 

„Teraz o reżyserji. Utarł się w wy- 
twórniach filmowych zwyczaj czerpania te- 
matów do scenarjuszy z życia Rosji przed 
wojną. Panowie reżyserowie niezbyt są 
stąranni w odtwarzaniu obrazów z życia ro- 
syjskiego. Wynika to zresztą często z nie- 
znajomości stosunków rosyjskich. Rosja wy- 
chodzi w obrazach skarykaturyzowana, wy- 
chodzi w obrazach poważnych nawet ope- 
retkowo. Może to widza francuskiego czy 
hiszpańskiego nie razi, ale w nas cośmy się z 
Rosją przedwojenną stykali, budzi ta tande- 
ta reżyserska niesmak. | właśnie na ko- 
rzyść filmu „Żar miłości* powiedzieć wy- 
pada, że przedstawione w nim fragmenty ro- 
Syjskie odznaczają się wielkim umiarem i 
nic z wyżej wyłuszczonych braków reży- 
serskich nie mają, niczem nie rażą. 

Kto słuszność opinji mojej sprawdzić 
zechce, niech pójdzie do „Heljosu*. Omega. 

becnie spotykam cię jako  miljonera 
pod nazwiskiem Stuarta Norscotta. Co 
to ma znaczyć? 

Oparłem się wygodniej na podusz- 
kach i zaczęłem: 

— Opowiem ci wszystko, ale pro- 
szę cię, nie przerywaj mi, dopóki nie 
skończę. 

*Nie śpiesząc, ale w formie treści- . 
wej opowiedziałem swoje ostatnie 
przygody, aż do ostatniega napadu. 
Billi słuchał, nie spuszczając ze mnie 
zaciekawionych oczu. Gdy: zamilkłem, 
zawołał: 

— Do djabła, 
storja! 

Wstał z krzesła i z rękami w kie- 
szeniach, stał kilka chwil na środku 
pokoju. 

— Tak, — powtórzył, gwiżdżąc 
przeciągle, —to... niezwykła przygoda! 

— Widzę, że ci się podoba, — za- 
uważyłem z zadowoleniem. 

— Podoba się! — zawołał. Ależ to 
nacudowniejsza historja, jaką w życiu 
moim słyszałem! Coprawda zawsze u- 
rządzałeś sztuki, które mogły wprawić 
w zdumienie, ale taki kawał, mój dro- 
gi, przechodzi wszelkie pojęcie! 

— Czy zechcesz mi dopomóc? 
Uderzył pięścią w stół, aż szklan- 

ki zadźwięczały. 
— Nie odejdę ad ciebie, mój chło- 

pcze! — oznajmił, zostanę przy. tobie 
do ostatniej chwili. 

Zamilkliśmy wzruszeni. 
— Poczekaj, trzeba to wszystko 

obmyśleć, — zaczął nagle Bill, cho- 
dząc szybko po pokoju. — Muszę, 
zorjentować się w całej tej sytuacji. 
Ty uważasz, że ten Maurycy, czyli 
twój kuzyn teraźniejszy, jest hersztem 
szajki, która się prześladuje? 

— Oczywiście. Przecież to za je- 
go radą nająłem Franciszka! 

— I chcesz, żebym jutro rano je- 
chał z tobą do niego? 

nadzwyczajna hi- 

ъ
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Tragiczna śmierć komunisty 
Podczas ucieczki dosięgła go kula policjanta. 

W ostatnich czasach, na terenie gminy swisłockiej i sąsiednich stwier- 
dzono systematyczne rozrzucanie bibuły komunistycznej, drukowanej w Mińsku. 
W trakcie dochodzenia zdołano ustalić, że bibuła jest kolportowaną przez 
mieszkańca wsi kwatery położonej w gminie Swisłockiej Macieja Floryka. 
ocy onegdajszej w mieszkaniu Floryka policja przeprowadziła jrewizję pod- 

A cżas której ujawniono ukryty na strychu cały skład proklamacyj wywrotowych 
identycznych z rozrzucanymi na terenie gminy. Wyniki rewizji spowodowały, że 
Fłoryk został aresztowany. W trakcie transportowania go do aresztu w Świsło- 

Czy usiłował on zbiec. Gdy fura z aresztowanym znalazła się w lesie, Floryk 
agłym ruchem stanął na ziemi i rzucił się do lasu, kryjąc się w zarosiach. 

W trakcie pościgu jeden z funkcjonarjuszów użył broni palnej i położył ściga- 
iego trupem, 

— (e) Sprawa dzielnicy letniskowej 
Pośpieszka-Wołokumpie - Podwerki. W 

Wschód sł. g. 3 m. 35 roku 1923, kiedy granice miasta nie były 
jeszcze wyjaśnione, właściciel majątku 
Pośpieszka, p. Aleksandrowicz, złożył do 
Magistratu podanie o wytyczenie i powięk- 
szenie granic miasta, oraz włączenie więk= 
sej terenów jego gol a (reRów mia* 

sta. Jednocześnie p. Aleksandrowicz zao- 
Metereologji U. S. B. fiarował miastu pewną ilość gruntów bez- 

z dnia 4 V. 1949 £ płatnie, nie precyzując jednak bliżej obsza- 
Į ru pod budowę ogrodów, rynku, szkoły, 

767 kościoła i przeprowadzenia nowych ulic. 
Przekazanie jednak na korzyść miasta tych 
gruntów dotychczas nie nastąpiło, 

          

  

    
   

  

Florjana 
1 jutro 

Jį Anioła. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
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Ciśnienie 
średnie w m. ; 

į 

Temperatura \ 1664 W chwili obecnej władze wojskowe 
średnia ł zamierzają wykupić znaczny teren z tego 
у kompleksu i sąsiednich dla swoich ce- 
Opad za do- tów. 
bę m. m. ' W ten sposób stwarza się sytuacja na- 
W: ! stępująca: 1) on miasta w kierunku 

Jar, ©. i -wschodni. północnym na iemenczyn zostaje zam- 
p eważający \ O i knięty; 2) komunikacja pasie miastem 

З. й : a gruntami, w części zabudowanemi, zosta- 
Uwagi: pėtpochmurno. je przerwana; 3) . zmienia się charakter 

Minimum za dobę -1- 0%. 
Maximum na dobę -I- 14“ 
 Tendencja barometryczna: stan stały. 

Ё [i 

; URZĘDOWA. 
— Wyjazd p Wojewody. W dniu 3 b. 

m. Wojewoda Raczkiewicz wyjechał do 
„Warszawy w sprawach służbowych. 

— Okólnik p. wojewody w sprawie za- 
w węgla opałowego. P . wojewoda 

Raczkiewicz wydał do : podległych sobie 
urzędów oraz do innych władz i instytucyj 
państwowych na terenie województwa wi- 
leńskiego okólnik wzywający do zaopatry- 

/ Wania się tych urzędów i instytucyj w wę- 
_ qiel opałowy w okresie miesięcy letnich. 

6 Wywołane to zostało koniecznością za- 
pobiegnięcia temu, co było w zimie ubiegłej, 

1.2 mianowicie katastroialnemu niemal bra- 
i 

1 
$ 

dzielnicy letniskowej Pośpieszka—Podwerki 
—Wołokumpie przez przypuszczalne pow- 
stanie tam obozu ćwiczebnego z ograni- 
czonym dostępem dla ludności. 

Miasto i tak jest postawione w bardzo 
trudne warunki rozwojowe ze względu na 
ograniczenie z tytułu Wilna, jako obozu 
warownego. Ma ono zamknięte arterje roz- 
wojowe w kierunkach: na Zwierzyniec 
(objekty wojskowe), na Śnipiszki (Tryno- 
pol, koszary), ną Antokol (gaj Antokolski, 
las Sapieżyński i Szwajcarka), w stronę 
Wilejki (Leoniszki, Puszkarnia), w stronę 
Kolonji Kolejowej i traktu Oszmiańskiego 
(Hrybiszki), w stronę Lidy (Burbiszki) i w 
Zakrecie. 

Wobec powyższego Magistrat postano - 
wił co następuje: 

1) niezwłocznie powiadomić p. Alek- 
sandrowicza, że Magistrat żąda od niego 
przekazania miastu gruntów, zaofiarowa- 
nych w roku 1923; 

2) wszcząć pertraktacje celem nabycia 
od p. Aleksandrowicza na własność miasta 
terenów, potrzebnych na rozbudowę mia- 
sta w obszarze możliwie największym, a w 
każdym razie wystarczającym dla potrzeb 
budowy  kolonij urzędniczych i robotni- 
czych, domu ludowego, szkół, kołonij let- 
nich, sanatorjum i t. p. (minimum 100 ha). 
Nabycie tych terenów fjest również i z te- 
go względu konieczne, że lasy miejskie po- 
łożone są opodal terenów p. Aleksandro- 
wicza; 

3) złożyć protest przeciwko nabyciu te- 
renów dla celów wojskowości z nieuwzględ 
nieniem potrzeb i planu rozbudowy miasta, 
wchodząc z odnośnemi wnioskami do D 
O. W., Min. reform rolnych i za pośred- 
nictwem województwa do Min. spraw we- 
wnętrznych. 

kowi opału w. okresie najsroższych mrozów. 
Instytucje społeczńe powinny obecnie poro- 

ić zapasy węgła na przyszłą zimę wyko- 
"rTzystując najprzychylniejszą w tym wzglę- 
dzie konjunkturę, jaka istnieje zarówno dla 

"zawierania tranzacyj handlowych „jak i dla 
_ transportu w okresie letnim. 

>  — (0) Rejestracja zabytków. W myśl 
_. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

"2 dnia 6 marca r. b. o opiece nad zabytkami 
ewidencja wszelkiego rodzaju zabytków za- 
równo ruchomych jako też nieruchomych 
rusi być prowadzona przez władze admini- 
stracji ogólnej. Posiadacze zabytków nieru- 
chomych lub ruchomych winni zadeklarować 
posiadanie ich u władz administracji ogólnej. 

: B „ MIEJSKA 
— (0) Podatek 'od lokali Magistrat 

przesłał do egzekucji nieuiszczone nakazy 
"płatnicze na podatek od lokali za pierwszy 
kwartał r.b. 

‚ — (0) Przepisy o piekarniach. Jak się 
dowiadujemy, przepisy o piekarniach oka- 
'zały się niewykonalne i ulegną znowelizo- 
waniu. Jak wiadomo, wszelkie piekarnie, 

| nieodpowiadające tym przepisom, miały być 
' zamknięte. 

   

  

WOJSKOWA. 
— Przegląd poborowych.. W  ponie- 

działek, dn. 6 maja, winni stawić się do 
przeglądu, w łokalu komisji poborowej przy 
ul. Bazyljańskiej 2, poborowi rocznika 1908 
z nazwiskami na lit. B, zamieszkali w obrę- 
bie I Il i V komisarjatów, we wtorek zaś, 
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Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Oddział w Warszawie 

| SKŁAD CUKRU o OILNIE 
ul. Słowackiego 27, w Magazynach Polskiego Lloydu 

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając od 1 workąj 

NIE uŁCYDUJCIE SIĘ NA KUPNO apaiatu fotograficznego 
PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

- Mparatów Fotografznych 
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W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„PITA ROBI 
WILNO, 

Najstarsza firma w kraju 
egzyst. od r. 1840 

ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

    | 

  

7 maja, z nazwiskami na lit. B, zam. w 
obrębie Ili, IV i VI komisarjatów. 

— (0) Podania o odroczenie terminu 
ćwiczeń wojskowych oficerów rezerwy. Ofi- 
cerowie i podchorążowie rezerwy, którzy 
otrzymają kartę powołania, a z nadwyczaj- 
nych powodów pragnęliby uzyskać przesu- 
nięcie okresu odbycia ćwiczeń na termin 
późniejszy niż ten, który im został wyzna- 
czony w karcie powołania, mogą wnieść 
do dowódcy tej formacji, do której zostali 
wyznaczeni, odpowiednio umotywowaną i 
udokumentowaną prośbę najpóźniej za 4 
tygodnie przed terminem stawiennictwa, 
wymienionym w karcie powołania. Jeżeli 
powołany na ćwiczenia pomimo wniesionej 
prośby nie otrzyma odroczenia przed ter- 
minem stawiennictwa, oznaczonym w kar- 
cie powołania, winien bezwzględnie stawić 
się na ćwiczenia w terminie, wyznaczonym 
w karcie powołania. 

POCZTOWA. 
— Przesyłki do Rosji. Władze poczto- 

we wyjaśniają, że przesyłki do Z. S. R. R. 
wagi ponad 5 kg. wymagają specjalnego 
zezwolenia według przepisów sowieckich o 
ruchu pocztowym. Zezwolenia takie wydają 
konsulaty Z. S. R. R. w Polsce. 

KOLEJOWA. 

— Wycieczki na Powszechną Wystawę 
Krajową. Dyrekcja Kolei Państwowych w 
Wilnie powiadamia, że dla usprawnienia ru- 
chu wycieczkowego w związku z Powszech- 
ną Wystawą Krajową z polecenia Minister- 
stwa Komunikacji został w Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Wilnie utworzony z dn. 
25 kwietnia rb. przy Wydziale Eksploatacyj- 
nym Dyrekcyjny Referat  Wycieczkowy 
(skrót DRW), który mieści się w Gmachu 
Dyrekcji Il piętro pokój Nr. 36. W refera- 
cie tym będą scentralizowane wszystkie 

sprawy dotyczące wycieczek. 
Wobec powyższego uprasza się o zgła- 

szanie (najmniej na. 10 dni przed zamierzo- 
nym dniem wyjazdu) do Referatu Wycie- 
czkowego lub też na stacjach wyjazdu skła- 
dać zawczasu zgłoszenia wycieczek skła- 
dających się nie mniej 25 osób podając w 
zgłoszeniu następujące dokładne dane: 1) 
dzień zamierzonego wyjazdu, 2) godzina od- 
jazdu, 3) ilość uczestników, 4) dokładny 
program wycieczki (naprzykład 18.5 Wil- 
no — Warszawa — Poznań poc. Nr 712-513, 
23. 5. Poznań — Warszawa poc. 316, 24.5. 

Pożegnanie pr. Remera, 
Ostatnia środa literacka była poświęco- 

na pożegnaniu konserwatora p. prof. Jerze- 
go Remera. 

Pani Helena Romer  Ochenkowska w 
imieniu Związku Literatów  żegnała prof. 
Remera dziękując mu za tyloletnią owocną 
pracę na terenie Wileńszczyzny. Następnie 
pizemawiał prof. Limanowski, mówiąc że 
nasz konserwator jeszcze do nas niejedno- 
krotnie wróci gdyż w Wilnie jest piękno, 
które prof. Remer ukochał i potrafił zainte- 
resować zabytkami Wileńszczyzny całe spo- 
łeczeństwo polskie. 

Profesor Remer z swoim referacie „Kult 
zabytków a zawód konserwatora w Pol- 
sce” dał w krótkości rzut oka na rozwój 
kultu zabytków przeszłości, który się we 
właściwym tego słowa znaczeniu rozwinął 
w wieku dziewiętnastym. Zasadniczo kult 
zabytków przeszłości sięga do najdawniej- 
szych czasów i wychodzi po za obszary i 
granice państw. Każde dzieło rąk ludzkich 
posiada zagwarantowaną nietykalność, jako 
ogniwo w łańcuchu tworzącym ciągłość za- 
bytków kulturalnych państw i narodów i 
ludzkości. Aktywność sztuki nie da się wy- 
eliminować z naszej uczuciowości, pamiąt- 
ki przeszłości przemawiają do niej budząc 
podziw. W interesie historji dziejów sztu- 
ki i kultury trzeba te zabytki zachować i tu 
wchodzi w grę rola konserwatora. 

W Polsce przed wojną kult dla zabyt- 
ków dzieł sztuki przed wojną rozwinął się 
w Krakowie i pomimo braku egzekutywy 
wiele dokonał na punkcie rozwoju kultu 
pamiątek przeszłości. W odrodzonej Polsce 
od lat dziesięciu konserwatorzy pracują głó- 
wnie nad zachowaniem i podtrzymywaniem 
zabytków, które tak bardzo były zniszczo- 
ne przez wojnę, to co już zdziałali za ten 
czas okres dodaje otuchy do dalszej owoc- 
nej pracy. Na następny okres projektowana 
jest inwentaryzacja zabytków sztuki w Pol- 
sce, którego to inwentarza dotychczas nie 
mieliśmy, potrzebny do tego zespół w pracy 
warsztat i znaczne fundusze, projektowane 
jest otwarcie Polskiego Instytutu inwentary- 
zacyjnego w Warszawie, który wykształci 
cały zastęp konserwatorów. 

Po referacie i dyskusji zebrani goście 
przeszli do dużej sali wydziału sztuki, gdzie 
podejmowali kolacją odjeżdżającego z Wil- 
na profesora Remera. 

Z. K. 
  

Warszawa — Wilno poc. Nr. 713), 5) do- | 
kładny adres zgłaszającego wycieczkę i je- 
go zastępcy. 

Równocześnie ze zgłoszeniem organiza- 
tor wycieczki składającej się conajmniej z 
25 osób łub przewodnik grupy bez wzglę- 
du na to, gdzie wycieczka została zgłoszo- 
na winien złożyć na stacji wyjazdu zwartej 
wycieczki lub jej grupy kaucję w wysokoś- 
ci 2 złotych od osoby na którą kasa biletowa 
wyda kwit. 

Kwota ta przy wykupieniu biletu na 
przejazd za zwrotem kwitu na kaucję, bę- 
dzie zarachowana w należności za przejazd 
o ile liczba osób jest zgodna z zamówie- 
niem lub większa. 

Gdyby ilość osób. wyjeżdżających była 
mniejsza od zgłoszonej kaucji część jej Od- 
powiadającej liczbie osób brakujących przy- 
pada na rzecz kolei. 

SZKOLNA. 
— Zwolnienie p. Próchniaka. Na mocy 

decyzji władz szkolnych inspektor szkolny 
w Brasławiu Kazimierz Próchniak został 
zwolniony ze służby w szkolnictwie. 

AKADEMICKA. 
— Koło Polonistów. W niedzielę dn. 5. 

5. 29 r. o godz. 11.30 odbędzie, się w..la- 
kalu Seminarjum Polonistycznego (Zamko- 
wa 11) Zebranie Sekcji hist. - lit. Koła Pol. 

Na porządku dziennym: Referat p.t.: „Ze- 
gadłowicza „Żywot Mikołaja Srebrem Pisa- 
nego” kol. M. Gierżodówna. Goście mile 
widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt. W dniu 5 maja r. b. o 

18-ej w sali Ogniska Kol. przy ul. Kolejowej 
Nr. 19 profesor Józef Wierzyński wygłosi 
odczyt na temat „Satyra polska" (wiek 
XVII). 

— Walne zebranie kuratorów Tow. Po- 
pierania pracy społecznej. We wtorek, 7-go 
maja o godz. 6 w. (w pierwszym terminie) 
i o godz. 7 w. (w drugim terminie) odbę- 
dzie się w lokalu Banku Ziemskiego doro- 
czne walne zebranie kuratorów Tow. pop. 
pracy społecznej im. J. i S. Montwiłłów. 

Na zebraniu tem powziętą zostanie 
uchwała dotycząca udzielenia zapomóg iń- 
stytucjom dobroczynnym i kułturalno-społe- 
cznym. ' 

— Oddziai Wilenski Polskiego Towarzy 
stwa Tatrzańskiego urządza we wtorek 
dnia 7 bm. o godz. 8:15 wieczorem w Gim. 
im. Juljusza Słowackiego (Dominikańska 3) 
zebranie miesięczne, na którem prof. Tade- 
usz Czeżowski wygłosi pogadankę ilustro- 
waną przeźroczami p.t. „W Alpach Walkij- 
skich (wspomnienia z wycieczki*). Goście 
mile widziani. Tegoż dnia o godz. w pół do 
8 wiecz. odbędzie się w tym samym. lokalu 
doroczne Walne Zgromadzenie członków 
Oddziału. 

KOMUNIKAT" 
— Komisja Organizacyjna Związku 

Sybiriaków Okręgu Wileńskiego urzęduje 
codziennie oprócz . niedziel i świąt. od 
godz. 18(6) do godz. 20(8) w b. lokalu 
Komisarzą Rządu na m. Wilno, Wydział 
paszportowy, mieszczący się przy ul. Uni- 
wersyteckiej Nr. 6—8. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
. — Z Urzędu Pośr. Pracy. W maju r. 

b. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
wysyłą na roboty do Francji 50 robotni- 
ków do kopania węgla, 20 do rudy želaz- 
nej, 30 do przemysłu, 70 rolników i 45 
kobiet. 

RÓŻNE 
— Uroczystość udekorowania  zasłu- 

żonych. W dniu święta narodowego w wiel- 
kiej sali urzędu woj. p. wojewoda Raczkie- 
wicz wręczył dyplomy honorowe i żetony 
nadane przez p. ministra przemysłu i han- 
dlu kilkunastu robotnikom, w uznaniu dłu- 
goletniej pracy w polskim przemyśle prze- 
twórczym. 

Wojewoda Raczkiewicz _ padkreślił 
w przemówieniu, że na pierwszy plan wy- 
sunęło się hasło pracy. — Krok za krokiem 
robimy postępy. Niezmiernie mi miło, że 
mogę dziś w imieniu p. ministra przemysłu 
i handlu wręczyć dyplomy honorowe Wam 
Panowie robotnicy, którzy wykazaliście ta- 
ką wytrwałość i umiłowanie pracy i znacz- 
nie ponad łat 25 wytrwaliście przy swych 
warsztatach. 

— Wiec protestu przeciwko gwałtom 
m. W dniu dzisiejszym o godz. 12 w 

południe w sali Śniadeckich w gmachu U. 
S. B. odbędzie się wiec protestacyjny prze- 
ciwko niesłychanym gwaltom  hakatystow 
pruskich nad bezbronną ludnością Śląska 
opolskiego a ostatnio niespotykanej w dzie- 
jach kulturalnych narodów masakrze arty- 
stów opery katowickiej występujących na 
prawach wzajemności w Opolu. 

Posiedzenie komisji ziemskiej, Na 
dzień 13 i 14 b. m. zostało wyznaczone 
posiedzenie komisji ziemskiej, na którem 
będą rozpatrywane sprawy  scaleniowe i 
uwłaszczeniowe. 

— (0) Sprawa oswobodzenia kościoła 
Franciszkańskiego. Jak się dowiadujemy, 
sprawa kupna kamienicy przy ul. Teatralnej 
od T-wa Bibljoteki im. Wróblewskich stoi 

Dn. 3-go maja żegnał p. wojewoda 
Raczkiewicz opuszczającego Wilno prof. 
Jerzego Remera wystawnem śniadaniem w 
prywatnych swoich apartamentach ра!асо= 
wych Żegnali właściwie państwo Raczkie- 
wiczowie — bo i p. wojewodzina wzięła 
udział w przyjęciu — z którymi łączą prof. 
Remera stosunki zażyłej przyjaźni, jak to 
dobitnie podkreślił p. wojewoda w prze- 
mówieniu swojem. 

Wśród zaproszonych kilkunastu osób, 
najbliższych bądź kolegów obecnego gene- 
ralnego konserwatora, bądź współpracowni- 
ków w różnych dziedzinach Życia publicz= 
nego, wymieńmy prorektora prof, Pigonia i 
dyrektora Osterwę. Oprócz p. wojewody 
przemawiali, nadając zebraniu nastrój bar- 
dzo ujmujący i serdeczny: p. dyrektor Ro- 
bót Publicznych Stefan Siła-Nowicki, na* 
czelnik wojewódzkiego Wydziału Admini- 
stracyjnego Wodz. Dworakowski i prezes 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich Cz. 
Jankowski podkreślając fakt, że prof. Re 
mer, pomimo kilkakrotnych polemicznych 
wystąpień w prasie, zdobył sobie jej szcze- 
ry szącunek i do najlżejszego z nią zaog- 
nienia swego stosunku nie dopuścił, co na 
gruncie wileńskim do łatwych rzeczy nie 
należy. Co zaś do dalszego stosunku ge- 
neralnego konserwatora do Wilna i Wileń- 
szczyzny, to — mówił prezes Jankowski — 
możemy być całkiem spokojni. Stosunek 
prof. Remera do Wilna żywo przypomina 
stosunek Piusa Xl-go byłego nuncjusza 
warsząwskiego do Polski. Nie może nie 
być wyjątkowo bliskim i serdecznym. 

Co w przemówieniu swojem obfitują 
g. cem w momenty nader dla Wilna pochleb- 

ne, prof. Remer w zupełności potwierdził. 

od dłuższego czasu bez ruchu i jest obawa, 
że kredyt, wyznaczony na kupno tej kamie- 
nicy, zostanie i w tym roku zmarnowany, 
czego skutkiem będzie nieprzystąpienie do 
robót budowlanych chociaż są na ten cel 
otwarte kredyty, zupełnie wystarczające. 

Dzięki opieszałości T-wa Bibljoteki im. 
Wróblewskich, przeniesienie archiwum pań- 
stwowego do własnego lokalu, oswobodze- 
nie kościoła franciszkańskiego i lokali uni- 
wersyteckich zostaje znowu na rok odro- 
czone. 

Jest rzeczą podziwu godną, że znajdu- 
jący się w tem samem mieście przedstawi 
ciele T-wa Bibljoteki im. Wróblewskich i 
Prokuratorji Generalnej przez szereg tygo- 
dni nie mogą się spotkać i załatwić sprawę. 

Zjazd rolników żydów z woj. wi- 
leńskiego. Wkrótce obradować będzie -*v 
w Wilnie zjazd rolników ży- 
dów, zwołany przez Towarzystwo „Wiltor” 
w Wilnie. Zjazd ma za zadanie zaprowadzić 
pomoc agrońomiczną i instruktorską dla 
rolników żydów, wprowadzenie nowych 
gałęzi do gospodarki na roli, tworzyć nowe 
gospodarstwo wzorowe. Zjazd zajmie się 
również utworzeniem banku spółdzielczego 
dla rolników żydowskich. 

— Zjazd „Maciejówek* W dniu 19 ma- 
ja r. b. odbędzie się w Wilnie zjazd b. 
uczenic gimnazjum p. Maciejewiczowej. 

Informacyj udziela p. Jadwiga z Sza- 
niawskich — Małowieska, Magdaleny 2, tel. 
674. 

— Podziękowanie. Zarząd Opieki Ro- 
dzicielskiej przy gimnazjum im. kr. Zyg- 
munta Augusta niniejszem składa najser- 
deczniejsze podziękowanie za bezintereso- 
wny udział w koncercie na rzecz niezamo- 
żnych uczniów gimnazjum w dn. 2 maja 
br. p. Mikoszy, p. Biszewskiej, p. Rewkow- 
skiemu, p. Potapowiczównie, p. Stępińskie- 
mu i p. Pławskiej. 

Magistratowi za przysłane kwiaty dla de- 
koracji sali serdeczne „Bóg zapłać!”. 

— „Strzelec“ białoruski. Białorusini 
zbliżeni do Towarzystwa „Praświta* opra- 
cowali projekt zorganizowania na terenie 
Województwa Wileńskiego „Białoruskiego 

Strzelca", który ma być stworzony na wzór 
polskiego „Strzelca*. 

W najbliższych dniach do urzędu wo- 
jewódzkiego będzie przedstawiony projekt 
Statutu „Biał. Strzelca*, według którego 
„Biał. Strzelec" z biegiem czasu ma być 
połączony z polskim Strzelcem. zk: 

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”). Dziś, 

o godz. 8. m. 30 wiecz. grany będzie po raz 
ostatni w sezonie przezabawny  ,„Dr St'e- 
glitz* z K. Wyrwicz-Wichrowskim w  10li 
tytułowej, na czele dobrze zgranego  ze- 
społu. 

— „Za siedmioma górami". czarodziej- 
ska bajka, pełna przedziwnych, a pięknych 
rzeczy, ukaże się dziś o godz. 3-ej p. p. 
Premjera tej bajki zachwyciła całe audy- 
torjum, wywołując okłaski; szczególniej 
były oklaskiwane postacie:  Pasibrzucha, 
Dusigrosza, Brata-chwata, Króla, Matki-sta- 
ruszki, oraz królewny-żaby; powodzeniem 
wielkiem cieszyły się również tańce. | 

— Popis taneczny A. Rejzer-Kapłan w 
Teatrze Polskim. Do najulubieńszych poran 
ków teatralnych w Wilnie należą doroczne 
popisy taneczne zespołu A. Rejzer-Kapłan. 

   w drugą rocznicę pogrzebu 

s Te 

Benedykta Woyczyńskiego 
dn. 7. V. o godz. 7 rano zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w 
kościele Bernardynów 0 czem zawiadamia 

ŻONA 
ro ŽAS I ai A R O SRA i i i ii a S i ŻA GAZE 

Uroczysta Akademia ku czci Ojca św. Piusa XI. 
Z okazji pięćdziesięciolecia Jego kapłaństwa urządzona staraniem Wy- 

działu Teologicznego odbędzie się dzisiaj, t. j. w niedzielę, o godzinie 7-ej 
wiecz. w Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego. Wstęp wolny. 

Dziś, o godz. 12 m. 30 w południe w 
Teatrze Polskim zespół ten wystąpi z pro- ° RADJO. 

Niedziela, dn. 5 maja 1929 r. gramem następującym: Chopin, Grieg, Ru- 
binsztejn, Rachmaninow, Wieniawski, Yosi- * 
thomo (Suita chińska) i wiele innych. 10.15—11.56: Transmisja nabożeństwa 

Pozostałe bilety w kasie teatru od g. Z Katedry Wileńskiej, 11.56-12.10: Trans- 
1-ej r. misja z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z 

— Występy gościnne. Marji Gorczyń- Wieży Mariackiej w Krakowie, oraz komu- 
nikat meteorologiczny. 12.10 —14. 0: Kon- 
cert orkestry | p.p. Leg. 14.20 14.40: 

skiej. Jutro w Teatrze Polskim premjera 
najnowszej komedji St. Krzywoszewskiego Kė: 
„Panienka z dancingu“ z Marją Gorczyiską Transmisja z Warszawy: Odczyt z dz. „Rol- 
w roli tytułowej. Oprócz całego zespołu, w Dictwo“ p. t. „Walka z chwastami*. 14.40 — 
sztuce bierze udział orkiestra jazzbandowa, 15.00: Tr. z W-wy „kiigjena zwierząt go- 
tancerki, tancerze i t. d. spodarskich* — odczyt z dz. „Rolnictwo*. 

Jedyny wiosenny popis taneczny A. 15.15—17.30: Transmisja z Warszawy. Kon- 
Rejzer - Kapłan i jej studja odbędzie się 5 cert symioniczny z Filharmonji. 17.30— 
maja o 12.30 w „Lutni*. Występy znanej 17.55: Audycja dla dzieci- bajki. 17.55— 
artystki i studja złożonego z 50 osób są 18.20: Tr. z W-wy: „Z przeżyć i dziejów 
dostatecznie znane. Odznaczały się one sta- narodu" wspomnienia historyczne. 18.20 
le wysokim poziomem artystycznym i dla 19:00: Tr. z W wy: „Wieczornica podha- 
tego znajdowały oddźwięk tak u pu- lańska", 19.00—19.20: Przerwa. 19.20 — 19.45: 
bliczności jak i w prasie i cieszyły się o- Transmisja z Warszawy „Dramat i teatr 
gromnem powod zeniem. Obecny występ japoński" —odczyt. 20,00—20.25: Tr. z War- 
posiada zupełnie nowy program złożony z szawy. Feljeton „Siedem dni samolotem, 
takich utworów jak suita chińska, odtań- okrętem, autem i pociągiem*. 20.30 22.00: 
czona przez grupę dzieci od lat 4 - 8. Prócz Tr. z W-wy. Koncert ork. Polskiego Radja. 
tego w programie utwory Chopina, Rach- 22.00—22.25: Tr. z Warszawy. dczyt z 
maninowa, Biakonowa, ieniawskiego i in. cyklu „Miesiąc Maryi” p. t. „O cudownych 

obrazach Matki Boskiej w Wilnie. 22.25— 
— Pożegnalne występy Stefana Jaracza. 23,00; Tr. z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., 

„Adwokat i róże" Dziś po południu po raz policyjny, sportowy i inne. 23.00- 24.00: 
ostatni „Adwokat i róże” A z Tr. z Warszawy. Muzyka taneczną z Oazy. 

aa Poniedziałek, dnia 6 maja 1929 r. 
Uciekła mi przepióreczka... Wieczorem 11.56—12.10: ;Transmisja z Warszawy. 

o godz. 20-ej po raz ostatni arcydzieło Ste- Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
fana Żeromskiego „U ciekła mi przepióre- w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
czka“ z Juljuszem Osterwą i Stefanem Jara- giczny. 15.10 — 15.35: 
czem, na czele Zespołu Reduty. Są to nie- dla maturzystów p. t. „Rola Wielkopolski 
odwołalnieostatnie występy Jaracza przed w przeszłości i teraźniejszości". 16.30 — 
jego wyjazdem na występy podczas trwa> 16.50: Odczytanie programu dziennego, re- 
nia Wystawy Krajowej w Poznaniu. pertuar teatrów i kin i chwilka litewska. 

Bilety sprzedaje wcześniej biuro Orbis 16,50 -17,00: Chwilka strzelecka. 17.00— 
i od godz. 13.30 kasa teatru. + 17.25: Transmisją z Warszawy. Odczyt dla 

— Antoni Fertner w Reducie. We wtorek maturzystów p. t. „Stefan Żeromski*. 
dnia 7 bm. rozpoczyna występy w Reducie 17.25 17.00: Audycja dla dzieci. 3 poga- 
znakomity artysta teatrów miejskich w War- danka z Ea „Dzieciństwo wielkich Pola- 
szawie — Antoni Fertner. ków*, 17.50—18.25: Muzyka z gra- 

Pierwszą sztuką z udziałem Fertnera bę- mofonowych: 18.25 - 18.50: Audycja wesoła 
dzie komedja Ruszkowskiego p.t. „Wesele „Podejrzana osoba*. 18.50—19.15: Pogadan- 
Fonsia“, w której znakomity artysta kreuje ka „Jedźmy do Poznania“. 19.45—20.00: 
postać pisarza Mrozika — wydobywając Programy naz dzień następny, komunikaty 
z niej niezwykłe bogactwa humoru i pogody. i sygnał czasu z Warszawy. 20.00 20.25: 

Prócz warszawskiego gościa w przed- Pogadanka „Artyści filmowi i ich własne 
stawieniu bierze udział cały niemał Zespół oblicze”. 20.30—22.00: « Koncert sekstetu z 
Reduty. З Salonu Philipsa w Wilnie. 22.00—22,25: Au- 

Bilety już są do nabycia w Orbisie*. dycja recytacyjna „Cześć Marji na szczy+ 
Jutro z powodu próby generalnej z „We tach poezji polskiej*. 22.25—23.00: Trans- 

sela Fonsia* — teatr nieczynny. misja z Warszawy. Komunikaty: .P.A.T., po- 
— Poranek kameralny, Szkoła Pow- licyiny, sportowy i inne. 23.00—24.00: Tr. 

szechna Nr. 39 urządza w Sali Miejskiej £ W-wy. Muzyka taneczna z sali Malino- 
5.V 29 r. e godz. 12-tej Poranek Kameral- wei hotelu „Bristol“, 
i Us program c (k i jc TT T TTT 
„Krzywda wynagrodzona“ (komedja z tań- poż ° 
Cami), 2) Chór szkolny, 3) Orkiestra man- Budujeie sami | 
dolinistów pod batutą p.. Klewakina, 4) tanie nowoczesne radjoodbiorniki 
NOZE = CEA M k podług nowych 
oc w Belwederze—epizod na tle histo- “ 

rycznym. Cąły ga przeznacza się na „ySchęmatów  Radjo-Prasy 
nje letnie dla dziatwy. "G » 

КОНЕа twy Nr. 9—4 lamp. Neutrovox bez wy- 
miany cewek 

MEBADIŲ 1 KRADDEZE, Nr. 10—5 i 6 lamp. odbiornik z lamp. a 
— Ubiegła doba w Wilnie obfitowała Ekranowan. 

w 135 wypadków, w tej liczbie zanotowa- Nr. 11—1 lamp. Odbiornik k 
no 32 za opilstwo i zakłócenie spokoju i Nr. 12 I i 2 lamp. Wzmacniacz 
65 za przekroczenia administracyjne. Kra- Nr. 13 - Eliminator na krótkie i dłu- 
dzieży w tym czasie dokonano 7 z któ- gie fale 
rych 3 wykryto. Nr. 14- Budowa Głośnika 

Nr. 15 - Budowa Anteny ramowej. 
Sprzedaż we wszystkich księgarniach 

i firmach radjowych. -0 
BORN: KK WAGA TARIC: SOK 

OFIARY. 
Bezimiennie Komitetowi Chleb Dzieciom 

zł. 5; Na Żłobek im. Marji zł. 5; Na Dom 
Dzieciątka Jezus zł. 5; Na Walkę z Żebrac- 
twem zł. 5. 

Ku uczczeniu 
Rymkiewiczów dla 
dają rodzice zł. 20. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 maja 1929 r. 

  

  

Tr. z W-wy: Odczyt 

    

‚ — Nagły zgoń w Sądzie. Wczoraj ra- 
no w lokalu Sądu Pokoju przy ul. Mickie- 
wicza zmarł nagle przybyły na rozprawę w 
charakterze poszkodowanego 64-letni Piotr 
Zapolski (Antokolski 84) z zawodu szewc. 

Wezwany lekarz stwierdził, że powodem 
zgonu był anewryzm serca. 

— Ujawnienie malwersacyj przy roz- 
dawnictwie „macy“.  Fałszerstwo  bezpła- 
tnych bonów na „macę* wydawanej ubo- 
giej ludności żydowskiej ujawniła komisja 
rozdzielcza podczas obliczania: bonów 

przedłożonych przez poszczególnych pieka- 

rzy. Tuż przed paschą specjalna komisja 

przy gminie żydowskiej chcąc przyjść z 

pomocą niezamożnym postanowiła wyasy- 
fundusze zakupienie 

śp. Tytusa i Zygmunta 
najbiedniejszych skła- 

nować pewne na 

Rap onów do nabycia tego produktu Dewizy i mk ac da. 
rozdano ogółem 12 tysięcy. Obecnie zaś Dol. pr (upa 

przedłożono gminie 15 tysięcy bonów. Ba- Lolary 8,90 8,92 8,88 

czniejsze oględziny stwierdziły, że 3 tys. Belgja 123.87,5 124.19 123,56 

bonów zostało sfałszowane. Kto dokonał Kopenhaga 237,76 238,36 _ 231.16 

fałszerstwa narazie niewiadomo. : Budapeszt 158, — 155,90 155, 

sańki pod Wieza a ZO „2“ Holanėja 358,65 350,55 _ 357,75 
ńki ieżajnami, tamtej: = 

niec 23-letni Ludwik Wasilewski skonstruo- LOūdyn 43,28, 43,39, 43,17, 
wał strzelbę własnego pomysłu. Podczas Howy-York 8,90 8.92 8.38 

wyprobowywania strzelby nastąpiła kata- Paryż 34,86, 34.95, 34.77 yP. ORO ZE 
kas Strzelba DA du o Praga 26,39, 26.45, 26.33, 

rochu eksplodowała, tak żę asilewski . 

EA ciężkie poranienie ciała a szczegól- Szwajcarja 171,78, R Ap 

nie rąk, u których pourywane są palce. | Stokholm 238,38 ,98 231,78 

— Kradzież garderoby. Aleksandrowi Wiedeń 125,21, 125.52, 124,90, 

Pawłowskiemu (Wiosenna 4) po uprzedniem Włochy 46,74, 46,86, 46.62, 

wybiciu szyby nieujawnieni sprawcy dostali 

się do mieszkania i wynieśli garderobę 

wartości kilkaset zł. : Ai 

— Ładny synalek. Weronika Juckiewi- 

czowa (Konduktorska 86) powiadomiła po- 

licję, że syn jej Stanisław lat 15 zbiegł za- 

bierając ze sobą 120 rb. i zegarek ogólnej 

wartości 700 zł. 
— Podrzutek w kościele. W. kościele 

św. Jana znaleziono podrzutka płci męskiej 
w wieku około 3 miesięcy, przy którym 
była kartka „katolik, na imię Jan“. 

Zamach samobójczy. Esencją octo- 
wą usiłowała pozbawić się życia 65-letnia 
Anna Witosowa (Wiosenna 6). Desperatkę 
ulokowano w Szpitalu św. Jakóba. Powo- 
dem targnięcia się na życie była nieuleczal- 
na choroba trawiąca Witosową od dłuższe- 
go czasu. 2 

— Katastrofa autobusowa. W dniu 2 

b. m. o godz. 20-ej na 4 kilometrze w dro- 

dze z Wilna do Niemenczyna przewrócił 

się autobus z podróżnymi z powodu złama- 

nia się przedniego lewego koła. Nieszczę- 

śliwego wypadku z ludźmi nie było. Kilku 

podróżnych doznało lekkich kontuzyj. 
radzieże. Pomiędzy ulicą Zawalną 

i Kwiatową Elżbiecie Sokolińskiej (Kwiato- 
wa 6) zginęła teczka z pieniędzmi i weksla- 

mi ogólnej wartości 575 złotych. 
mieszkania Heleny Protasewicz (Sol- 

taniska 46) skradziono podczas  nieobec- 
ności domowników gotówkę, garderobę i 
maszynę do szycia. Ogólne straty kilkaset 
złotych. Szyfrze Gurwicz (Wileńska 5) 
Skradziono zastawę frażetową. Sprawczyni 
kradzieży Walerja Debisis zamieszkała tam- 
że została zatrzymana. 

Berlin w obr. nieof. 211,43, 

  

usuwa radykalnie łupież i zapobiega 

wczesnemu wypadaniu włosów. 

PENSJONAT w NAŁĘCZOWIE 
Willa-Ukraina 

Świeżo odremontowana. Ładne poło- 
żenie—pokoje słoneczne. Kuchnia 

wyborowa - na świeżem maśle. | 
Salon, czytelnia, radjo, wycieczki, 
zebrania towarzyskie. Ceny przystępne 
Pensjonat otwarty od 1 czerwca. E 

Tylko dla chrześcijan!* 
Informacje i zamówienia listowne. 5 
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R cana 

! WŁOS Ń W zzz wież, 
8 łysienie usuwa E 

„Esencja Chinowo - Chmielowa“ i 

R „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

i Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

ś apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
seckiego, ul. Freta Nr 16. 

"REM GAIA. РЕ ЕЕ НУ ИБ СЕ ЧЕЬ ЗЕ OLA SZŁA УА 
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нннач 
MDo rybołówstwa wędki, żyłki, 
a sznury, haczyki i t. p. 

Skt terjato 

U Smiech J. Arkina 
U " WILNO, ul. Wileńska 32. 
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Rejestr Handlowy 
bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

jęto następujące wpisy: 

w dniu 9: III. 1929 r. si 

9731. L. A. „Ogėlnik Ida“ w Święcianach, ul. N. Święciań- 

ska 4, sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1925 

roku. Właściciel Ogólnik Ida, zam. tamże. 189 — VI. 

7 78%. 1. A. „Ożyński Ber" w Święcianach, ul. N. Święciań- 
ska 3, sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1888 ro- 

ku. Właściciel Ożyński Ber, zam. w Święcianach, zauł. N. Świę 

ciański 2. 
A> R MS 

ZĘ 1973. RZA: „Owsiejowicz Hi 

miańskim, sklep zboża i. mąki. : 

Wiašciciet Owsiejowicz Hirsz zam. tamže. 

rsz” w Święcianach, pow. Osz- 

Firma istnieje od 1928 roku. 
191 — VI. 

0734. I. A. „Olszewska Eleonora“ Ww „Podbrodziu,  pow. 

Święciańskim, sklep wódczano - tytuniowy. Firma istnieje od 

1922 roku. Właściciel Olszewska Eleonora zam. ae. A 

w Święcianach, Rynek 26, 7 9736. |. A. „Owczyńska Leja" ana ' 
sklep skór. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel Owczyńska 

Leja, zam. w Święcianach, Rynek 5-c. 193 — VI. 

= 79736. L. A. „Plinerowa Margo! |* w Święcianach, ul. Wileń- 

ska 26, dom noclegowy ze sprzedażą piwa i zakąsek na miej- 

scu. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Plinerowa Margola, 

zam. tamże. 
SE ы M 

e 79731. LA, „Permont Jankiel ' 

jatka mięsna. Firma istnieje od 1922 

Jankiel zam. w Święcianach, ul. Wileńska 12. 

T 79138. |. * „Chona Pruża w Niemenczynie, pow. Wileń- 

Firma istnieje od ko. r. Wła- 

w święcianach, ul. Jatkowa 1, 

roku. właściciel Permont 
195 — VI. 

sklep spożywczy. sko - Troc 
y 

a Chona zam. tamże. ściciel 

т 19730. I. A. „Pomeranc Liba“ 

39, skl bakalejno - spożywczy. Fir 

Wiaściciel Pomeranc Liba, zam. tamże. 

) w dniu 15, III. = A Eos Danai 

49. I. A. „Juran Jacek“ we wsi owiacie, gm. żej, 

ko Va Anei ad towarów kolonialnych i a 

ryjnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel i“ Jacek, 

zam. tamże. ле 

ое 50. I. A. Kac Mowsza* w Swirze, pow. Święciańskim, 

ania 2 galanteryjny, želaza i wyrobów tytuniowych. 

Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Kac Movoa au tamże 

w Święcianach, ul. Łyntupska 

Firma istnieje od 1922 roku. 
197 — VI. 

— — — — a m a mz A Oo Pa 

Calei“ w Kiemieliszkach, pow. Świę- 

i spożywczy. Firma ist- 

Calel, Z AA 
79751. 1. A. „Kurycki _ 

ciańskim, sklep bakalejny, „galanteryjny 

nieje od 1929 roku. Właściciel Kurycki 

m 
je i ławskim. 

9752. I. A. „Kiumeł Załman” w Widzach, pow. Brasi im, 

ik SBA enios łokciowych, bakalejnych i yao 

tytuniowych. Firma istnieje od 1924 roku. a. PW. 

ałman, zam. tamże. sy, 

ię 10753. 1. A. „Lerner Brajna“ 

piwiarnia. Firma istnieje od 1928 ro 

zam. tamże. 

— 56 A. „fszyć Hirsz w Oszmianie i kiego 40 
754: 1. A. „Lifszyc Hirsz* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 41 

olestacia leśna. Alos istnieje od 1928 roku. SĄ B 

fszyc Hirsz, zam. tamże. 
— 

10755. k Ko Łazowska Basia" w Lidzie, ul. 3 Maja 9, za- 

Paa idei od 1922 roku. Właściciel A Basia 

3 — VI. 
zam. tamże. 

7 9756. KŚ „Munic Simcha“ 

88, sklep obuwia, Firma istnieje o 

nie Simcha, zam. tamże. 

T 9751. 1. A. „Malacka Mari jać w Wi й ławskim 
9157. |. A. „Malacka Marja“ w Widzach, pow. Bras n 

detaliczna sprzedaż towarów łokciowych i gotowych ubrań. 

Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Malacka Lo GE 

w Oszmianie, ul. Boruńska 6, 

w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 

d 1928 roku, Właściciel Mu- 
206 — VI. 

оаПа оМОНЕ W "Smorgoniach, pow. OS 

9158. 1. A. „Piety M To od 1024 SRS 
2 8 miańskim, herbaciarnia. Firma istn 

Pietryk Melanja, zam. tamże. 

Oszmianie, ul. Piłsudskiego 30 
0759. I. A. „Polak Rejza“ w dsl 

sklep | dwcz. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel AR 

Rejza, zam. tamże. iki ks 02 dn R 

R 19760. MA „B mitry Połuektów* w Smorgoniach, pow. OSz 

wieki, daja Firma istnieje od 1928 roku. łaściciel 

Połuektów Dymitry, zam. w Wilnie, ul. Piwna 13 30 ZEG 

  

9761. I. A. „Poniatowski Antoni“ w Nowo - Šwiecianach, 

pow: Swieciaūskim, detaliczna sprzėdaž soli, mąki i śledzi. Fir- 

ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Poniatowski W A” 

0762. I. A. „METALOWIEC— Józef Przygodski“ w Wilnie 

ul. Kijowska 17. odlewnia i pracownia mechaniczna. Firma ist- 

nieje od. 1922 roku. : Właściciel Przygodski |ózef koi a 

pow. Brasławskim, 

Właściciel Rydz 
213 — VI. 

— 7163. . A. „Rydz Jankiel“ w Opsie, 
jatka mięsna. Firma istnieje od 1924 roku. 

Jankiel, zam. tamże. 

7 "6764. 1. A. „Raskin Sor: 
sklep galanterii. Firma istnieje od 19 

Sora, zam. w Oszmianie, ul. Krzywa 10. 

7976. I. A. Skup zawodowy materjałów leśnych w celta 

odsprzedaży Rutsztejn Lejzer* w Ignalinie, gm. Daugieliskiej, 

pow. Święciańskim, skup zawodowy materjałów leśnych w celu 

odsprzedaży. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Rutsztejn 

Lejzer, zam. tamże. 2 wap: ię s: 

W BREST w dniu 7 M 1620. „nach, pow 
9700. I. A. „Kowarski Eljasz“ w Nowo - Swieciai Ё w. 

Święciańskim, sklep spożywczo - kolorijaln „naczyn i galanterii. 

Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel Śwarski Je (ik 

w Oszmianie, ul. Rynkowa 19, 

(28 roku. Właściciel Raskin 
214 — VI. 

— от A. „Kowarska Fejga" w, Święcian 
Maja 

9701. I. A. „Kowarska Fejga* w Święcianach, ul. 3 

33, sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje AŻ SĘ 

Właściciel Kowarska Fejga, zam. tamże.     

  

mz m 
TK ETA BOLU GŁUWY DŁA DOROSŁYCH 

POZWANA 
R 

ku. Właściciel Lerner Brajna, ° 

203 

Zmiana nazwisk 
1)Baran Stanisław, stajenny, ur. w Nieznanowic ach, dn. 

22 lipca 1890 rku, syn Ignacego i Marjanny z Kruszynów. 
2)Biernacki Stefan, generał W.P. ur. w Gnojnie, dn. 7 sty- 

cznia 1890 roku, syn Stanisława - Anzelma i Cecylji z Szmi- 
deckich. 

3) Dolenba Stanisław, urzędnik, ur. w Jeziorach dn. 25 
grudnia 1868 roku, syn Franciszka i Julji z Malarczyków. 

4) Hochgemajn Aleksander Mordka, aplikant adwokacki, 
ur. w Lublinie dn. 8-go września 1896 roku, s. Chackiela i 
Chai z Grosmanów. 

5) Koprijaniuk Włodzimierz prowizor, ur. w  Kolenbro- 
dach dn. 1 września 1892 r. s. Adama i Józefy z Markowskich. 

6) Poczuła Leon, urzędnik ur. w Rudzie, dn. 27 stycznia 
1889 roku, s. Józefa i Teresy z Piotrowskich. 

7) Ruta Lucjan Seweryn urzędnik prywatny, ur. w War- 

szawie dn. 23 października 1903 roku, s. Piotra i Ludwiki z 

Swietlików. 
8) Szapiro Stanisław adwokat, ur. w Warszawie, dn. 24 

lutego 1879 roku, s. Lojzera Izaaka i Ruchli z Pakuszewskich. 
9) Szapiro Bolesław Julian, student Politechniki, ur. w 

Warszawie dn. 28 stycznia 1905 roku, s. Stanisława i Racheli 

z Kabaczników. 
10) Zegarek Ignacy ślusarz ur. w Warszawie dn. 28 lipca 

1902 roku, syn Jana i Rozalji z Barańskich. 
11) Zegarek Aleksander ślusarz, ur. w Warszawie dn. 14 

lutego 1905 roku., s. Jana i Rozalji z Barańskich. 
Wnieśli podanie o zmianę nazwiska rodowego, a to: 
1) Baran Stanisław na nazwisko Barczyński lub  Bar- 

czewski. 
" 2) Biernacki Stefan na nazwisko Dąb-Biernacki. 

3) Dolemba Stanisław na nazwisko Dulemba. 
4) Hochgemajn Aleksander Mordka na nazwisko Hoinański. 
5) Koprijaniuk Włodzimierz na nazwisko Zwirski lub Ziem- 

czewski lub Baturski lub Radyński. 
6) Pyczuła Leon na nazwisko Piwiński lub Piwieński. 
7) Ruta Lucjan Seweryn na nazwisko Rutecki lub Rule- 

cki lub Rutkowski lub Rutaliński, 
8) Szapiro Stanisław "i 
9) Szapiro Bolesław Juljan na nazwiska 

Starnicki lub Starecki lub Stornicki. 
10) Zegarek Ignacy 
11) Zegarek Aleksander na nazwisko Zegarski. 
Komisarjat m. st. Warszawy podaje powyższe prośby do 

powszechnej wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 2 

Ustawy z dn. 24 października 1919 roku (Dz. Ust. Nr. £% poz. 
478) wolno przeciw ich uwzględnieniu zgłosić do Komisariatu 
Rządu m st. Warszawy zarzuty, które podać należy w prze- 
ciągu ds. 90-ciu od dnia niniejszego ogłoszenia. 

Za Komisarza Rządu ma m. st. Warszawę 

(©) W. Pręczkowski. 

zw 
Starnecki lub 

[SE CA O CE DJ Z CI SZ С Е (Е НЕ Е GD DZY GRO CZ ET 
SKŁAD APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

A. RABINOWICZ 
WILNO, Wielka 12 Telefon 759. 

    

  

    

  
   

  

   

     

  

Poleca w wielkim 
wyborze: 

APARATY 
FOTOGRAFICZNE 

i przybory do nich. 
Ceny dostępne. 

Dogodne warunki. 

Laboratorjum fotogra- 
ficzne stale czynne. 

Wykonuje wszelkie zle- 
cenia p. p. amatorów. 
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GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. | 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i usuwanie 

wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4—8. 

mu Z. P. 112. 66LI-1g 

WRUBSNAGEASNEZKNA ,NANUDNROBORECZZZKZZAOEBWZ 

irma egz. od 1874 r. 
Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 

jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości. 

a3— SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. я 
DRUNEOUKSNKRKEZYWZRAZZE BROSEREZDWWOKUCAK NANA 

     

-— 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie -— 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 

Teodolity, 
niwelatoty, 
astrolabje, 

instrumenty qanjometry, | 
planimetry GEFU > 

powszechnie znanej firmy 

busta HETDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
1 PRZYBORY KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYŃ RUBIN" une. 
Dominikańska 17, telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) 

Najlepsze 

  
  

    

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

PREMJERA. Film, ktėry olšniewa, czaruje i emocjonuje! 
6 (Zahia - córka szejka 

»+$Y MFONJA P ATETYCZNA ‘ Oryginalna inscenizacja 
I nji Czajkowskiego. rol. główn. słynny mistrz boksu Georges Carpentier, i 

Michele Verby i prześliczna Olga Day; Niebywała urozmaicona akcja owa się S ACE od 
niejsz. pałacach Paryża. Tańce królowej music-hallów “paryskich. — Początek seansów o # 4, 6, 81 10.15, 

  

KINO-TEATR 

„ POLONIA” 
Mickiewiczą 22. 

Dziś olśniewający film! Niebywały dotychczas konkurs największych gwiazd ekranu Iwan Pietrowi i 

Toli o AIEKNICA WSCHODU): i Aleksander Wertyński w filie suk A 
6 : 1 . Reżyserował słynny twórca „Casanowy* Alt 

„SZELHEREZADA WOŁKOW. Najwspanialszy przebój sezonul Największy okraz świata! zwać 
ny film. Rozhukana wyobraźnia Wschodu w połączeniu z największą techniką kinematograficzną. UWAGA? 
OKA CZAJA nie m= nic PODAĆ 6 ENEA Nora obrazem wyświetlanym ostatnio w kinie 
„Helios“ p. t. „Szecherezada naszych dni* (Szejk Fazi praszamy Sz. Publi $ i i 
o wartości artvstycznej naszego filmu. Początek seansów o godz. 4, 6. 8i 10.20, 700 <A PR 

  

Kimo „Pictadilly“ 

Ddziś długoocze- - 4 i $ 

| tss „ZATOKA ŠAIERCI““ (iš Sitis 
Dzieje krwawych rządów carskich, na podstawie auteńtycznych dokumentów, znalezionych w archi 

b. rządu carskiego. Wspaniała realizacja filmowa, znanej powieści Leonidowa. Reżyserj 2 WE 

nią „Sowkino* w Moskwie, W rolach głównych: I. Sałtykow, L. Jurjeniew, AetyseijaL kokiom. WIA 

  

  

    

  

  

w 12 wielkich aktach 
# 

} 
р 
! 
į 

\ 

| 

WIELKA 42. › W Jarosławiec i S$. Kartaszew: 
Całe miasto nasze będzie pod wpływem „Zatoki Śmierci*, bo „Zatoka Śmierci" i i 

akcją, to obraz tak wielki, jak samo życie. WYW: } 

KINO Dziś! Najpiękniejszy film obecnego sezonu PM powieści BIEFNE ŻEROMSKIEGO, reżyserji H. Szaro 
PR onumentalne arcydzieło w 12 aktach. Udział biorą: 

„Wanda PR DYW o ZBYSZKO SAWAŃ, MARJA GORCZYŃSKĄ, STEFAN 
Wielka 30. ZE E NI JARACZ, MARJA MODZELEWSKA i Władysława WALTER. 

STS z 
Kino - Teatr Dziś pierwszy raz w Wilnie! ia“ 3 

fwkinwił ©. RZE cecEE RR „ROMANS ArzyKsięGia""_ ажр щет оннн 
” rtyści, ulubieńcy publi wileńskiej, HA IEDTKE i XENIA DESNI. Nie b. on GE BYNOTE WU ŻW PBI ae ie bacząc na kolosalne koszty     

7 777 NIN R 

Ń FILC BITUMOWY „Kryzolit“, rėžnej 
grubości, do krycia dachów betono- 

HWAWAVE 
p LEKARZE 389 AKOSZERMI GE 

AJĄTKI, folwarki WILEŃSKI _ SPÓŁ- „$ SIZE, M większe i mniej- DZIELCZY x 
sze, ośrodki, parcele LUDOWY 
blisko Wilna i kolei, nad rzeką z budynka. »DFObny Kredyt” 

  

  

  

wych, tarasów, balkonów, sklepień, WAWAWA TEZĖS mi posiadamy duży” dniem 1 maja 1929 
dachów deskowych, izolacji poziomej, wybór i sprzedamy” został z rozszerzo- 

fundamentów, izolacji pod podłogi. - -. Hmszerka$miałowską 3 bardzo dogodnych ma Gziatalnoscią prze- 
1 DOKTOR я warunkacb, Wilno, niesiony do wspólne- 

KLEJ BITUMOWY płynny i stały. oraz Gabinet Kosme- Gdańska 6, „Rolko- $9 lokalu z Central 

я и ь B.ZELDOWIĘZ | tyczny usuwa zmar- mis“, mA nym Biurem „Admini- 
„GUDRONIT* Nr. 1 izolacyjny do za- Nok Sanal sa szczki, piegi, wągry, * stracja* w Wilnie przy 

bezpieczenia od wilgoci ścian piono- syiilis, NA słów łupież, brodawki, ku-. g „ul. Wielkiej Nr 42. -o 

wych, fundamentów, tuneli i t. p. moczowych, od 9 oz a Wilenkin ] $- - 

„GUDRONIT* Nr. 2 B do izolacji || | 77 99 5-8 wiecz. |, 6, Każdą sumę 
powierzchni zewnętrznych. Kobieta-Lekarz Wino ul. ai EE 

„GUDRONIT Nr. 3 do niszczenia Dr. Zeldowiczowa й ._'—' 20, dom własny. kę SZ > 
grzyba crzewnego i t. p. D WENE- в PD SA DY B Fabryka AG ne wddraccje 

oraz inne wyroby. fabryki DIA || aus a amas manoma | | mebli: __ || D.H.-K. „Zachęta* 

„GUDRONIT* Wł. CISZEWSKIEGO, od 12—2 i Od 4—6, P mana Pier S L 

aTa ul. Mickiewicza24, |. , Poszukuję łóżka i PN 9 
R 0 a tel. 277. miejsca dozorc y.| 10žKa niklowane i Ra AA 

suši z i ZM. _ lZnam się na $lusar-| angielskie, kreden- Francuska 
W. Żar. Ńr. 152. stwie; instalacjach cło. Ap rodowita  paryžanka 

1-1. W. Busz, A Jankowski i $-ha BokroR  ozkitskyki wode: | dowej t nZD0. |daje lekcje konwer- 
L. й. : ciągowych, . kanaliza- godne warunki i sacjj w domu, po 

Wileńska Nr. 

į Sp E 

wyzdrowiala 
3 Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

dowe, © miłości i 

\ 

c 

  

EROMARAAACKCZE 

Lecznica Liiewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena 
i Elekfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

НБ Н аНЕ ЕНЕИ Еа semi. 
З ЕБ лВЫ , иа оа ал оа ав в на а A) 

Dnia 7-go maja o godz. 8-ej wiecz. 
rozpoczyna się nowy komlet najno- 
wszych tańców w szkole P. Borow- 
skiego, ui. Trocka 2. 

Za wyuczenie 4-ch tańców opłata > 
tylko 10 zł. 

się następujący:   

„23, tel. 432. 

Inana (biromantka Wróżka 

10-ej do 8-mej wieczór. 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. | 
     WO 

HOROBY PŁUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 

Zapisy przyjmuję 10—12 i od 4—7. ® 

WUW GW W WWW WW WUW Ww wuwew Bżyńska-Smolska kocięfa „Angora“ 
ZANA EWĘ 

Komunikacja Aufohusowa 
WILNO—MEJSZAGOŁA 

Wobec uruchomienia z dniem 7 maja 
na szlaku Wilno— 
go autobusu rozkład jazdy ustala 

cyjnych. » Posiadam 
poważne referencje i 
świadectwa. Szpitalna 
10]12 m. 23. (Zawalna) 

godz. 2-giej. ul. Wielka 
„0 SS. Misjonarki. -1 

: L. GINSBERG 
choroby weneryczne 

i skórne. Wil- 

na raty. 
a. 
  

no, ul. Wileńska 3, te- otówkę w zło-” 
    

Ф ЕЛ 

leton 567. Przyjmuje 0 tych, lub dola- 
od 8 do 1 iod 4 do8. i -EKONOM z rach przyjmujemy 
Doktór Med ita długoletnią że: puota R 

0 B. 3 praktyką we wzoro- ażdej sumie naj- 
wznowiła przyjęcia. a CYMBLEK wych gospodarstwach, pewniej zabezpie- 

R skromnych wymagań, opałowy, kowalski i czone 
Wil. Biuro Komi- | t. d. przyjmuje od 
sowo - Handlowe | 

choroby skórni е- j d - a NSS y i e, we-poszukuje posady od drzewny, drzewo rą 
neryczne mOCZO- zaraz. Adres: Wilno, bane. Dostawą od мОч 
Spoko że ul. Pańska 4 m. 11. -0 100 kigr. a 21, 

ойсе A el. 152. = 

diatermia E o ANGERA, Dada D./H. „Wilopal“, > RR 

ickiewicza 12 lo dwojga dzieci i A ° 
Tatarskiej A i B służąca do wszystkie- Styczniowa 3. -0 Oszczędności ‹ 

swoje ulokuj na 12 W.Z.P 43.50 Z dobrem gotowa- 
mean Niem. Zgłaszać się od Do" murowany proc. rocznie. Gotów- 

DOKTÓR ka twoja jest zabez- 

    

g. 10—6 wiecz., ul. 0 mieszka- || ** 
3-go Maja Nr 3 m. 1.| niach z nowocze- | pieczona złotem, sre- 

BLUMOOICZ Bez ‚ rekomendacyj Remi wygodami, RE i S ARS 
nie zgłaszać się —0! placu około 300 | Mieniami, 

Sa mal M . sprzedamy bardzo , SKUPIA wy” „e po- 
Szukam dogodnie | žyczki pod zasław 

Wielka 21. miejsca służącej przy- 
Od 9 — 1 i 3 — 8. chodzącej. Bonifrater- 

złota, srebr. , brylan= D. H.-K. „Zachęta“ 
® "tów, futer i różnych Mickiewicza 1, tel. 

  

(Telet, 921). — ska 14 m. 12,  —01,9-05. -0 towarów - Zi8I-$ AO aaa 
— zelką GOTOWKĘ — — 5; Dr. POPILSKI okodz TESTS SE 

  

    
  

  

Balsam Thiocolan Age" | choroby skórne i we- ; t i ” 1 ы WA 7 @ „Įtach  lokujem: od 

przy gruźlicy,  bronchicie, kaszłu Gd zai to zzyimuje B LOKALE 8 RCA si zabezpieczenie  hipo- 

ułatwia wydzielanie się piwociny, a > W.Poh RE 1-2 od st. kol. obszą- |teCZue bez kosztów 
wzmacnia Organizm i samopoczucie k z "za znac = S ru 45 ha sprzeda» | WStEPNYch, Wilno, 

chorego, powiększa wagę ciała. pa JOE ZELL Mieszkania | my po 100 dol. ha | Gdańska 6, „Rolko- 
„Balsam ihiocolan Age“ а pokoje + kuchnią| D..H.-K. „Zacheta“ mis“. -£ 

sprzedają apteki i składy apteczne. Wileńskie Biuro : 
jdać tylko w oryginalnem opako- Dr. 6. WALFSOŃ pow Čia Ri Komisowo - Hanal. Kaucie Ta 

waniu apteki A. SECKIEGO w weneryczne, mocZO- adm.  „Słowa* pod Mickiewicza 21, hi i 
o-Ibog Warszawie, ul, Leszno 41. płciowe i skórne, ul. 100%, ” ŽŽ tel. 152. ipoteczne  zała- 
Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. „J Vileūska I, tei. 1067. ® EK A 
RPA ROWER TRZEBA FORACH ORAZTYOTA STWA, | = i i a A: 

CŁO pne © Samochód | so%o * Fandiowe, P мо - 
s ŚWIATOWEJ SŁAWY a ław Hiewiczowa wynajęcia, wszelkie 4 SAK Mickiewicza owe 

£ Akumulatory Dra POLLAKA 5 "GWIJH salšody, bardzo cieplS, w bardzo dobrym sta (CL IS 9881-07 — в ntralne wodne y 
E radjowe, samochodowe i inne. g Przyjmuje od 11—12 ogrzewania. Gdańska "ie, Sprzedam. Fila- AA 

Wymiana starych bat. akumul. ano- @ i od 5—6. Choroby 6, spytać dozorc ^а recka 49, --| Herb 
dowych za dopłatą na nowe gwa- q skórne, leczenie wło- OE COOTCY 0 v 

m rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. m sów, operacje kosme- POLSKIE gotowe; 
a produkcji 1929 r. m tyczne i kosmetyka Do wynajęcia WEN WUWRGE OWAK | na Onyksie, krwa- 

HB Fachowe ładowanie i naprawa. B rpg] Nano: i- umeblowany pokój RÓŻ BĘ E siku itp. od 
a leńska m. 1. 'odami. i ы . ze złotym 

s MICHAŁ GIRDA 5 VŽ. mr wyzędami, Objazdos EBS EA BS I pierść. "artystycz. 
m m. T. 0 B в i ysty 
E_ Wilno, Szopena 8, tel. 16-72. 14979 B ; asi m 

о zł, (przy-     

  

  

  Doktór Medycyny 

LUKIEWICZ 
słać miarę w zgię- 
ciu palca), wysyła 
га zalicz. Maga- 
zyn jubiler. p. f. 
„Preciosa”*, War- 
szawa,  Marszai- 
kowska 106. pe8-0 

Pokoju  Frangais 
choroby weneryczne, poszukuje urzędnicz- udzi a х iela - 
S i płciowe, ul.ką w centrum, można wanka dptwto ke 

GL Salad 9, wiście bez umeblowania. Dame de Sion. Śnia- 
z ul. Śniadeckich 1, Skierowywać:  Mo-deckich 1 m. 7, M-me 
przyjmuje od 1—2 niusźki 8—2. —o0 Eddy. są 
i od 5-7 p. 

Ordynator  Szpitala 
Sawicz, choroby skėr- MPO RED | GEOĄETRA 3 
ne, weneryczne, _go- w : : 

: AVAVAV B Bronisław Sobolewski dziny przyjęć 5—7 pp. 
D 

o sprzedania į przeprowadził się na ul. Zawalną 6, 

    
    

wewnętrzny, oczny, 
Br Hanusowicz 

Roentgena i elekt- Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol- samochód 6-cio 0s0- SB 

m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- 
meljoracyjne. —0a 

lux, lampa Bacha bowy europejka, nie- 
(sztuczne słońce gór- drogo na dogodnych pg 
skie)i elektrycznością warunkach. _ Dowie- GARSAS CORO KAT IRT AGA KKT 

ogrg- dzieć się: Sołtaniszki, 
ul. Krótka 4-5 Jaku- 
bowski. —0 

a 
Do sprzedania m 

samowar, „pathefon*, m 
kuchenka spirytuso- 
wa, wylęgarnia, ul 

a 
a 
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kierownica ułatwia- 
jąca naukę tylko na 

Kursach Samo- 
chodowych PRYLIŃSKIE 60 

WARSZAWA, Aleje Jerozolimskie 27. 

Opieka i mieszkanie dla przyjezdnych. 

) ukakzepemysci Podwójna 

Lt Lekarz-Dentysta 
5 MARYA 

Mickiewicza 46—6.-0 
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Największe warsztaty szkolne. 

Choroby jamy ustnej, białe, bure i srebrzy- 
Plombowanie iusuwa ste olbrzymie Cena 
nie zębów bez bólu. niewysoka. Pańska 4, 
Porcelanowe i złotem. I, oglądać od g. 
korony. Sztuczne zę- 4 do 7. o 
by. Wojskowym, u- ZET 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

Banana uucanezaf8 

A: 

U. S.A. iada- 
a 5.000 dol. my do ikrais 
8 nia ną nieruchomości miejskiej w 

całości lub częściowo, Wiadomość 
Mickiewiczą 4 od 9 do 11 w biurze 

& 
B 
B 
B 
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Mejszagoła drugie- * 
OSIADAMY duży 

z Wilna'9, 16 i 17; wybór domów w > = 2 1 „5. Przyjmuje: od 
z Mejszagoły 7,8 i 15. W dnie świą- 8—1i od 4- 7 rozmaitych  dzielni- g Pierwszej Wileńskiej Spółki Parce- 

A niedziele i poniedziałki: z Wydz. Zdr. Nr. 3 cach Wilna  poczy- a lacyjnej tel. 5—45. 
ilna 9, 16 i 17, z Mejszagoły zaś nając od 1.000 dol. Pośrednicy wyłączeni. 

1, 7.30 i 15. —0 “ drożej, Wilno, Gdań- U r wy aw uw wy WY wy ww w w w wy 
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