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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu Inh z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento ezekowe P.K.O, 
Nr. BORÓW. W sprzedaży detal. sena pojedyśczego Nr. 20 gr. 

| zenia 
nie 

  

SISŁCZOBA Opizia pocztowa rpezaitom. 
rękopisów niezamówionysh nie zwraca, Administracja 

uwzgiędnia zastrzełeż оФ do rozmieszsząnia sgłeszeń, | 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego -— A, Łaszuk 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Butet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimizrow. 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruah* 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyśzki, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Kwierzyński, 

"> KLECK — Sklep „Jedność” į 
МА — ul. Suwalska 13, S. Matecki, į 
MOŁODECZNO -- Księgarnie Y-wa „Ruck”, į 

gt. Kronika. reklamowa. "miimetr_66 gr 

N. ŚWIĘC 

| żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

TA O I TIT STOTIS TIT ITV TOPO EO ATE CER ORO CY OE ZE STRIKE BENT OEC CC 

We czwartek, dziewiątego bież. mies. w „LUTNI“* odbedzie się artystyczna REWJA na rzecz POLSKIEJ MABIERZY SZKOLNEJ. 
Początek o godzinie jedenastej wieczór. Bilety w kasie teatru do nabycia od 8 (ósmego) bież. miesiąca. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego, 

. IANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —- Księgarnia Pel. Macierzy Szkolmej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — F-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy, Komunikaty 
„ W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

toszenia cytrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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TYGODNIA 
Na scenie międzynarodowej panu- 

je oddawna znaczne ożywienie. To- 

czące się od dwóch zgórą miesięcy 

obrady reparacyjne w Paryżu po 

pierwszej fazie tajemniczych przygo- 
towań, po wybuchu próbnego balonu 

dr. Schachta, weszły w stadjum pew- 

nej depresji. Mniej więcej równocze- 

Śnie prowadzona debata rozbrojenio- 

wa w Genewie zgoła niespodziewanie, 

wbrew wszelkim przewidywaniom, na 

brała doniosłego znaczenia dla dal- 

szego kształtowania się sprawy ro- 

zbrojenia i zwiększenia w ten sposób 

elementów pokoju w stosunkach mię- 

dzynarodowych. 
A Kampanja wyborcza w Anglji jest 

już w pełnym toku. Za niespełna 
miesiąc zdecydują się losy, czy nadal 

gabinet konserwatywny utrzyma się 

przy władzy, czy też u steru rządów 
Stanie znowu p. Mac Donald, szef 

Labour Party, lub też system parla- 
mentarny angielski zamieniony zosta- 

nie systemem kontynentalnym, czego 

wyrazem będą rządy koalicji konser- 

watywno liberalnej. 

Trzy te dużej miary wydarzenia 

tylko pozornie wyglądają oderwanie. 
W gruncie rzeczy, zarówno kwestja 

reparacyj, jak problemat rozbrojenio- 

PY lub wybory angielskie i jeszcze 
"Spora ilość drobniejszych spraw wiążą 

się między sobą setką splotów, jedno 
zahacza o drugie, słowem tworzy się 
łańcuch wzajemnej zależności i sku- 
tków takiego lub innego rozwiązania 

poszczególnych kwestyj. W polityce 
, międzynarodowej niema rzeczy ani 

zagadnień oderwanych. Tylko pozory, 
tylko frazeologia dyplomatyczna ma- 

skuje ten Ścisły związek. 
Oto np. od wyniku wyborów an- 

gielskich, od tego czy do władzy 

dojdzie p. Mac Donald czy utrzyma 

się p. Baldwin, zależeć będzie rezultat 
narad reparacyjnych. Niemcy zdają 
sóbie z tego sprawę i świadomie po 
nieudanej próbie szantażu p. Schach- 
ta grają na zwłokę. Podobnie rzecz 

ma się w komisji rozbrojeniowej. De- 

legat angielski lord Cushendune i sir 

Austen Chamberlain z ogromną ostro- 

żnością wypowiedzieli się w sprawie 

delegata Stanów Zjednoczonych Gibso- 

na. Wyrażając zasadniczo zgodę za- 

woalowali ją tysiącem rozmaitych 

drobnych zastrzeżeń. To stanowisko 

obu kierowników angielskiej polityki 

zagranicznej jest również rezultatem 

zbliżającego się terminu głosowania 

w Anglji. | 

Doskonałą ilustracją wzajemnej 
zależności zagadnień polityki między- 
narodowej jest wycieczka przemysłow- 
ców angielskich do Rosji, zjazd ko- 
misji ekspertów mniejszościowych w 

Londynie i wiele, wiele innych, осгу- 

wista o mniejszej skali spraw, niż te, 
\0 których wspomnieliśmy na wstępie. 

Rokowania reparacyjne w Pa- 

ryżu według wszelkiego prawdopodo 
bieństwa przeciągną się do czerwca 
tj. do czasu kiedu będą znane wyniki 

borów angielskich. Wskazuje na to 
raźnie taktyka dr. Schachta i rządu 

niemieckiego oficjalnie  niebiorącego 

udziału w obradach. Po dwóchikonie 

rencjach, na które jeździł z Paryża 
do Berlina dr. Schacht, sytuacja nie 

uległa żadnej zmianie. Żadnych no- 
b” propozycyj cyfrowych dr. Schacht 

nie przedstawił, a rząd niemiecki po- 
twierdził jeszcze raz zasadę niezawi- 
słości ekspertów i dał do zrozumie- 

nia, że po rokowaniach rzeczoznaw- 

ców powinni zabrać, w kwestji od- 
szkodowań, głos przedstawiciele rzą- 
dów zainteresowanych państw. 

„ Takie stanowisko jest dla Niemiec 
podwójnie wygodne. Primo Niemcy 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialnoś- 
ci za cyniczną propozycję Schachta 

sekundo w wypadku gdy mu nie u- 
da się nic „utargować, mogą próbo- 

Zebranie komifefu pomocy Wi- 
leńszezyźnie. 

Dnia 4 maja rb. na Zamku Króle- 
wskim w Warszawie odbyło się zebra- 
nie ogólne Komitetu Głównego niesie- 
nia pomocy Wileńszczyźnie. W zebra- 
niu wzięli udział: ].Em. ks. Kardynał 
A. Kakowski, p. Marszałkowa A. Pił- 
sudska, szereg osób znanych na polu 
pracy obywatelskiej oraz przedstawi- 
ciele niemal wszystkich ogólno - kra- 
jowych organizacyj społecznych i go- 
spodarczych. Po zagajeniu  zębrania 
przez senatora ]. Zaglenicznego, który 
przewodniczył obradom w zastępstwie 
niedomagającej chwilowo p. Prezyden 
towej M. Mościckiej i po sprawozdaniu 
sekretarza St. Czekanowskiega z do- 
konanych dotąd prac wojewoda wileń- 
ski Wł. Raczkiewicz przedstawił stan 
rzeczy na terenach dotkniętych klęską 
głodu. Następnie zebrani zatwierdzili 
przedstawiony im plan organizacji ak- 
cji pomocy, przyjęli tekst odezwy do 
obywateli całej Polski i dokonali wy- 
boiów uzupełniających do władz Ko- 
mitetu. Skład Prezydjum jest obecnie 
następujący: honorowa przewodniczą- 
ca — p .Prezydentowa M. Mościcka, 
wiceprzewodniczący: minister K. Nie- 
zabytowski, sen. J. Zagleniczny, pre- 
zes A. Jundziłł, wojewoda A. Bniński, 
skarbnik — prezes K. Lubomirski, za- 
stępca skarbnika — prezes P. Heilpe- 
rin; sekretarz — St. Czekanowski, 
zast. sekretarza — prezes Z. Zaborow 
ski, członkowie: dziekan St. Dziewul- 
ski, poseł Z. Nowicki, poseł W. Przed 
pełski, przedstawiciele ministrów: wi- 
ceminister J. Radwan, dyrektor Z. Dwo 
rzańczyk, dyrektor Z. Zabierzowski. 
Do komisji Rewizyjnej wchodzą: pre- 
zes R. Górecki, prezes H. Gruber, mini- 
ster St. Jurkiewicz, prezes S. Ludkie- 
wicz i prezes W. Roman. Pa zebraniu 
Komitetu odbyło się posiedzeniu Prezy 
djum, na którem załatwiono szereg naj 
pilniejszych spraw i postanowiono 
zwołać w najbliższych dniach konferen- 
cję prasową. 

Nowy szef sowieckiej misji 
handlowej. 

WARSZAWĄ, 6 V. (tel. wł. „Słowa”). 
Szefem misji handlowej sowieckiej w Pol- 
sce mianowany został p. Pakow, który 
uchodzi za wybitnego znawcę międzynaro- 
dowych stosunków ekonomicznych. P. Pa- 
kow był prezesem Zarządu Moskiewskiego 
Miejskiego Banku Handlowego. 

Sprawozdanie p. Dewey'a 
WARSZAWA, 6 V. (Tel. wł. „Słowa”,) 

P. Dewey, doradca finansowy rządu pol- 
skiego, ogłosił sprawozdanie z pierwszego 
kwartału r. b., w którem dużo miejsca po- 
święca zagadnieniu inwestycyj czynionych 
przez Państwo i reformie systemu podat- 
kowego. P. Dawey wypowiada się za zmniej- 
szeniem inwestycyj i czynieniem ich jedy- 
nie z kapitałów zagranicznych, dzięki cze- 
mu możliwa będzie reforma podatkowa w 
kierunku zmniejszenią ciężaru podatkowe- 
go ludneści. Zmniejszenie podatków po- 
zwoli przemysłowi i handlowi krajowemu 
na stworzenie kapitału obrotowego i re- 
zerw, co ze swej strony spowoduje obni- 
żenie stopy procentowej, wzrost płacy i 
większą siłę kupna. 

Zjazd prokuraforów. 

WARSZAWA, 6 V. PAT. Dziś dnia 6 b. 
m. rozpoczęły Się w Ministerstwie Spra- 
wiedliwości, pod przewodnictwem pana 
ministra Cara obrady zjazdu prokuratorów. 
Poza sprawozdaniem prokuratorów po- 
szczególnych BRTSRÓW _ apelacyjnych zjazd 
poświęcony jest głównie omówieniu cało- 
kształtu zagadnień, związanych z wprowa- 
dzeniem w życie z dniem 1 lipca b. r. je- 
dnolitego kodeksu postępowania karnego, 
tudzież gotowego już projektu regulaminu 
prokuratorskiego. Zjazd trwać będzie trzy 

Z ZA KORDONÓW 

Arch. Elenterjusz za rozbiórką Soboru 
Kowieńskiego 

Z Kowna donoszą: Miarodajne źród- 
ła podają, że rząd postanowił rozebrać 
gmach soboru kowieńskiego. Sobór ten, 
były prawosławny przed kilku laty 20- 
stał przekształcony na katolicki. Zosta - 
nie on rozebrany dlatego, że architektu- 
ra je nie odpowiada stylowi miasta. 
Szczególne oburzenie wśród społeczeń- 
stwa rosyjskiego wywołała okoliczność, 
że arcybiskup Eleuterjusz  przytakiwał 
pod tym względem projektom rządo- 
wym ze względu na osobiste stano- 
wisko. 

Teroryści przed sądem polowym 
KOWNO, 6,V, Pat, Proces 4 terory- 

stów, zatrzymanych w Szawlach, rozpocznie 
Się jutro przed  szawelskim sądem polo- 
wym 

Inów za słożhę w armji polskiej 
Z Kowna donoszą: Rozpoczyna się 

tu znów cały szereg procesów przeciw- 
ko Polakom. Przeważnie oskarżeni są 
oni o służbę w armji polskiej. Sesja 
wyjazdowa sędu wojennego zapowiada 
w dniu 22 maja w Olicie proces braci 
Żydonisów i Mackiewicza, w Wiłkomie- 
rzu na dzień 27 maja proces Karola 
Radżupa. Wszyscy oskarżeni Są o służ- 
bę w armii polskiej. 

Wymiana ratyfikacyj 
‚ Z Kowna donoszą: W sobotę w Kow- 

nie odbyła się wymiana dokumentów raty- 
fikacyjnych ośmiu konwencyj, zawartych 
między Niemcami a Litwą. 

Dochodzenie w sprawie demonstracji 
1-90 maja 

Z Kowna donoszą: Policja kryminalna 
zakończyła już dochodzenie w sprawie de- 
monstracji I maja w Kownie. Część zaa- 
resztowanych uwolniono, pozostali zostali 
oddani do dyspozycji Komendanta Miasta 
i będą ukarani w trybie administracyjnym. 

Bal prasy kowieńskiej 
Z Kowna donoszą: W sobotę przedsta- 

wiciele _ związku dzienn karzy odwiedzili 
prezydenta Smetonę i Premjera Woldema- 
rasa, których prosili o zwiedzenie balu 
prasy litewskiej, urządzanego 11 maja. Jak 
prezydent, tak i premjer przyrzekli zwie- 
dzić ten bal. Е 

Oprócz tego dziennikarze zwrócili się 
do premjera Woldemarasa z prośbą O wy- 
głoszenie podczas balu mowy politycznej. 
Prof. Woldemaras poprosił Q przedłożenie 
mu programu balu, po zaznajomieniu się z 
którym przyrzekł dać odpowiedź. 

60 tysięcy więźniów na Białorusi 
Z Mińska donoszą: o niezwykłej iloś- 

ci więźniów na Białorusi Sowieckiej 
Świadczy urzędowy komunikat o amne- 
stji, udzielonej z okazji 'Święta l-go ma- 
ja. Amnestja zastosowana została w 
stosunku do 10,978 osób. Z tej liczby 

Zamach na premjera Voldemarasa 
Waldemaras wyszędł hez szwanku — Adjufanf premjera zabify— 

Dwie osoby ciężko ranne. 

KOWNO. 6. 5. (PAT). LITEWSKA AGENCJA TELEGRAFICZNA PO- 

DAJE: DZIŚ WIECZOREM O GODZ. 20.20 W CHWILI, GDY PREM. WOL- 

DEMARAS W TOWARZYSTWIE P. WOLDEMARASOWEJ I MAŁEGO 

SIOSTRZEŃCA ORAZ SWEGO ADJUTANTA OBERLEJTENANTA GUDI- 

NASA I ADJUTANTA MINISTRA WOJNY KPT. WERBICKASA UDAWAŁ 

SIĘ NA KONCERT DO LITEWSKIEGO TEATRU PAŃSTWOWEGO, NIE- 

ZNANY SPRAWCA ODDAŁ Z TYŁU DO WYMIENIONYCH OSÓB KILKA 

STRZAŁÓW. OSOBISTY ADJUTANT WOLDEMARASA OBERLEJTENANT 

GUDINAS, TRAFIONY W GŁOWĘ JEDNYM Z TYCH STRZAŁÓW, ZA- 

BITY ZOSTAŁ NA MIEJSCU. KPT. WERBICKASOWI KULA PRZESZŁA 

PRZEZ LEWE PŁUCO, A SIOSTRZENIEC WOLDEMARASA "ZOSTAŁ 

CIEŻKO RANNY W OKOLICĘ BRZUCHA. PREM. WOLDEMARAS I P. 
WOLDEMARASOWA WYSZLI BEZ SZWANKU. 

Likwidacja komunizmu w Niemczech 
Ostre zarządzenia pruskiego ministra spraw wewnętrznych 

BERLIN. 6.5. (PAT). Pruski minister spraw wewnętrznych wydał dziś zarządze- 
nie rozwiązujące najsilniejszą organizację komunistyczną t. zw. związek czerwonych 
b. uczestników wojny wraz z jego ekspozyturami jak czerwona marynarka i związek 
młodzieży. Majątek stowarzyszenia skonfiskowano na rzecz państwa, lokale opieczęto- 
wano. Policja obsadziła wszystkie biura i lokale organizacji, tudzież przeprowadziła re- 
wizję w lokalach sekcji niemnieckiej III międzynarodówki, obkładając aresztem znale- 
zione tam pisma i druki. Półoficjalny komitet zaprzecza pogłoskom, jakoby zarządzenie 
to miało być rozciągnięte ma całą Rzeszę. Prasa berlińska przytacza jednak, że zakaz 
ten wydany został przez pruskiego ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z mi- 
nistrem spraw wew. Rzeszy. „Ber. Ztg. am Mittag* podkreśla SZ że zakaz ów 
wydany w Prusach ma być zakomunikowany przez ministra Severinga poszczególnym 
rządom związkowym i wyraża przekonanie, że poszczególne kraje pójdą zą przykładem 
Prus. „Vossische Ztg* w wydaniu popoładniowem donosi, że Bawarja wydała już u 
siebie omawiany zakaz i przeprowadziła rozwiązanie tej organizacji komunistycznej. 

Zapowiedź nowych incydentów w Hamburgu 

BERLIN. 6.5. (PAT) Zarządzenie pruskiego ministra spraw wewnętrz- 
nych rozwiązujące najsilniejszą organizację bojową komitetów uniemożliwi 
olbrzymi zjazd komunistyczny, projektowany przez tę organiację do Hambur- 
ga. Pomimo to — jednak donosi biuro Wolifa — przedstawiciel komunistów 
hamburskich na demonstracji komunistycznej w Lienburgu zapowiedział, że 
komuniści wbrew zakazowi i wbrew terrorowi policyjnemu mają zamiar do- 
prowadzić do skutku zjazd w Hamburgu. 

Wielka antypolska maniiesfacja w Królewcu 
Zjazd Stahihelmu domaga się rewizji traktatu Wersalskiego 

KRÓLEWIEC. 6.5. (PAT). W sobotę i niedzielę odbywał się tutaj zjazd Stalhelmu 
przy udziale około 16 tys. członków, rezprezentujących okręgi Stalhelmu Rzeszy nie- 
mieckiej. Zjazdem kierowali obaj przywódcy Stalhelmu Seldte i b. pułkownik Duester- 
berg, którym towarzyszył syn b. następcy tronu niemieckiego książę August Wilhelm. 
Jak należało oczekiwać zjazd Stalhelmu był jedną wielką antypolską maniiestacją. W 
wygłoszonych przemówieniach przywódcy Stalhelmu podkreślali że dla w; ią 
państwowej niezawisłości niemieckiej na zewnątrz konieczne jest zdobycie przez Stal- 
helm władzy wewnątrz kraju. W tym celu konstytucja wejmarska musi być obałona, 
aczkolwiek na razie dążyć do tego należy tylko drogami legalnemi. Dalej obecny 
stalhelmowców ma na celu podkreślenie konieczności utrzymania Prus Wschodnich do 
CZASU, i ki i nie będzie odzyskany, dopóki w ten sposób nie zostanie 
przywrócona zwartość państwa niemieckiego. Czas niewoli Gdańska jest ograniczony 
i Gdańsk niebawem powróci do Niemiec. W uchwalonych rezołucjach zjazd la, 
że hasłem obecnego zjazdu jest zwrot Niemcom korytarza nadwiślań 10, zonego 
od Niemiec wbrew woli jego mieszkańców. Polska — oświadcza rezolucja — mie uzna- 
je nawet granicy, bks, przez traktąt wersalski i chce zdobyć nowe obszary nie- 
mieckie. Gdybyby plan ten się udał, wówczas Niemcy straciłyby Prusy Wschodnie, a 
tem samem swój szpichlerz i podstawę swej wolności. Dlatego oświadczamy, że bę- 
dziemy się bronić. Polska posiada już za wiele ziemi, a uciśnione przez nią ludy krzy- 
czą o wolność. Wraz z temi ludami i mniejszością niemiecką, uciśnioną przez. Połskę 
domagamy się rewizji traktatu wersalskiego. 3 

Zwyczajna sesja Ligi Narodów 
Odbędzie się 2 września w Genewie 

GENEWA. 6.5. (PAT). Sekretarz generalny Ligi Narodów wystosował 
do wszystkich państw członków Ligi pismo obecnego przewodniczącego Rady 
Ligi p. Scialoi, zapraszające na 10-tą zwyczajną sesję Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów, która rozpocznie się w Genewie 2 września rb. 

90 proc. wynoszą włościanie biatorus- | 
cy. Naogół należy obliczać, że w wię- 
zieniach sowieckich na Białorusi pozo” 

staje około 60 tysięcy osób. 

Prześladowania Żydów w. Borysowie 
Z Mińska donoszą, że rząd sowiecki 
opracował projekt ustawy zabraniają- 
cej uboju bydła według tradycyj żydo- 
wskich. Według wiadomości nadesz- 
łych z Borysowa od całego tygodnia 
wszedł w życie zakaz. Podobnie zaka- 
zany został ubój bydła w Homlu. 

Francuskie wybory municypalne 
PARYŻ. 6,5. (PAT). Według danych statystycz nych Ministerstwa Spraw Wew- 

nętrznych z godziny 12 m. 30, znane są rezultaty wyborów z 765 okręgów prowincjo- 
nalnych, z których każdy posiada przeszło 5 tysięcy mieszkańców. Ostateczne wyniki 
nie doszły z 281 okręgów. W 484 odbyło się ściślejsze głosowanie, większość jednakże 
osiągnięta została tylko w 130 okręgach. Skład tych rad municypalnych, co do których 
wyniki wyborów są ostateczne, lub w których zaznaczyła się wyraźna większość, przed- 
stawia się jak następuje: : 

Konserwatyści — bez zmiany. Republikanie uzyskali 77 mandatów, tracą jeden, 
Republikanie lewicowi — 77 mandatów, zyskali 5. Radykali — 21 mandatów, zyskali 1. 
Radykali społeczni — 127 mandatów, stracili 2. Republikanie społeczni 16 mandatów, 
zyskali 1. Socjaliści 96 mandatów, stracili 5. Komuniści 16 mandatów, zyskali 1. Trzy 
mandaty pozostają jeszcze pod znakiem zapytania. 

dni. 
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wač szczęšcia na konierencji przedsta- 

wicieli rządów. Tym rzeczy składem 

konferencja reparacyjna ma teraz 

przed sobą opracowanie raportu o 

swych obradach. Zajęła się tem pod- 

komisja złożona z przewodniczących 
wszystkich delegacyj. Raport obejmie 

tylko te punkty, w których zdołano 

osiągnąć porozumienie. Oczywista są 
to punkty drugorzędne, najważniej- 
szej bowiem kwestji wysokości długu 

nie ustalono a pomiędzy propozycją 

wierzycieli i dłużników istnieje taka 

przepaść, że o ile przedtem był cień 

nadziei na jaki taki kompromis, to 

teraz i to znikło. Pośród owych 

drugorzędnych punktów, w których 
osiągnięto fporozumienie na uwagę 

zasługuje sprawa Międzynarodowe- 
go Banku.Myśl utworzenia takiego 

przeprowadzania swej 

Banku wysunął delegat amerykański 

i już toosamo wskazuje na aktyw- 
ność Stanów Zjednoczonych. Zada- 

niem Banku byłoby przeprowadzenie 

spłat reparacyjnych. Jasną jest rze- 
czą, że państwa wchodzące w skład 

Banku słabsze ekonomicznie będą 

uzależnione od silniejszych, a Amery- 

ka jako rezerwuar kapitałów będzie 
miała jeszcze jedno narzędzie do 

polityki. W 
wieku XX, w którym kwestje gospo- 

darze wysuwają się na plan  pierw- 

szy, w którym współzależność ekono- 

miczna państw jest coraz większa, 

Bank Międzynarodowy stać się może 

zamaskowanem narzędziem polityki 

pewnej orjentacji, systemem zamienia- 

jącym dawny system sojuszów wo.“ 

jennych. 

Obrady komisji rozbrojenio- przyczem zależnie od rodzaju jedno- 
wej dobiegają końca. Do najciekaw- 

szych momentów należały oświadcze- 

nia delegata Stanów Zjednoczonych 
Gibsona w kwestji zbrojeń morskich 
i lądowych. Gibson mianowicie zło- 

żył deklarację, że Stany Zjednoczone 

gotowe są przyjąć za podstawę dla 

porozumienia w sprawie ograniczenia 

zbrojeń morskich propozycję francu- 

ską, z r. 1927. Propozycja polega na 

tem: okresla się ogólny tonaż, do 

którego posiada prawo każde mocar- 

stwo, oraz dzieli się tę ogólną cyfrę 
pomiędzy cztery kategorje a) pancer- 

niki b) krążowniki pancerne c) krążow- 

niki małego tonnażu i torpedowce d) 

awiomatki i łodzie podwodne. Każde 

mocarstwo ma prawo zwiększyć  to- 

naż jednej kategorji kosztem innej 

stek bojowych ogólny tonaż ulega 
zwiększeniu lub zmniejszeniu. Gibson 
zaznaczył, że Stany Zjednoczone go- 

towe przyjąć propozycję pod warun- 
kiem, że ograniczenia rozciągnięte zo- 

staną na wszystkie rodzaje statków 

wojennych. 
Deklaracja amerykańska jest nie- 

wątpliwie dużym krokiem naprzód. O 
ile przypomnimy sobie, wszystkie 
konierencje i próby porozumienia w 
sprawie ograniczenia zbrojeń mor« 
skich rozbiły się wobec nieprzejedna* 
nych stanowisk Amerykii Anglji, tych 

dwóch rywalizujących między sobą 

potęg morskich.Komisja rozbrojeniowa 
od roku 1927 tupcze na miejscu z 

tego samęgo powodu.  Rozbieżność 
stanowisk pomiędzy Ameryką a An- 

glią (Francja, Włochy, Japonja prawie 

że doszły do porozumienia) polegała 

natem Ameryka, jako państwo poz- 

bawione kolonij i baz morskich, zmu- 

szona do budowy wielkich krą- 

żowników z dużym zasięgiem działa- 

nia, żądała ograniczenia ogólnej cy- 

fry tonażu z tem, że w tych ramach 

może budować okręty, jakie jej są 
niezbędne. Wielka Brytanja odwrotnie, 
posiadając rozrzucone po całym šwie- 
cie kolonje i dużą ilość baz morskich 
żądała ograniczenia tonażu według 
rodzajów jednostek bojowych *w tym 
celu, aby Stany Zjednoczone nie mo- 
gły przewyższyć ilościowo floty an- 
gielskiej pod względem wielkich krą- 
żowników, a sama miała możność bu- 
dowy małych lekkich krążowników. 
Drugie niemniej ciekawe oświadczenie 
złożył Gibson w sprawie zbrojeń lą- 
dowych. Stany Zjednoczone zgadzają 
się na formułę francuską, że do li- 
czby wojsk podlegających $ogranicze- 
niu nie wchodzą t. zw. rezerwy wy- 
szkolone, inaczej te roczniki, które 
odbyły ćwiczenia wojskowe. Sprawa 
rezerw wyszkolonych była w dziedzi- 
nie zbroień lądowych podobnie trud- 
ną kwestją do rozwiązania, jak w 
zbrojeniach morskich sprawa ograni- 
czenia tonażu poszczególnych rodza- 
jów jednostek bojowych. Przez dłu- 
žszy czas Francja jako mocarstwo 
kontynentalne nie mogła uzyskać zgo- 

dy innych członków komisji, sdopiero 
po porozumieniu  francusko-angiel- 
skiem z ubiegłego roku, Anglja zde- 
cydowała się wycofać swoją popraw- 
kę do projektu konwencji ogranicza- 
jącej siły lądowe. Pozostawały analo- 
giczne poprawki Stanów Zjednoczo- 
nych i Niemiec. Wobec tego, że Ame- 
ryka teraz zgodziła się z tezą  fran- 
cuską szanse uchwalenia; wspomnia- 
nej konwencji znacznie się zwiększy” 

Na tle powążnych deklaracyj Gib- 

Sona, jaskrawo uwydatniła sie dema- 
zjazd gogja sowieckiego anioła |jpokoju p. 

Litwinowa. Zgłoszony przez  nie- 
go projekt częściowego  zredu- 
kowania sił zbrojnych wprowadzał 
mechaniczne skreślenia bez ; uwzględ- 
nienia stopnia bezpieczeństwa poszcze- 
gólnych państw. Przy okazji delegat 
sowiecki wygłaszał przemówienia, w 
których, jak pisała urzędowa prasa 
sowiecka „siłą bolszewickiej dialekty- 

ki demaskował plany i kombinacje 

imperjalistów". Tym razem p. Litwi- 

nowowi nie bardzo powiodło się. 

Jego przemówień nikt nie słuchał, a 

efekt zgłoszonego projektu wobec ja- 
wnej demagogii, /był nikły. Komisja 
mimo to odrzucając projekt, sowiecki 
stwierdziła, że nie odrzuca bynajmniej 
go ze względów zasadniczych, lecz z 
powodów proceduralnych. 

Delegatowi sowieckiemu ;energicz- 
nie sekundował hr. Bernstorft, delegat 
Niemiec. Hr. Bernstorif złożył memor 

jał, w którym Niemcy wypowiadają 

się a) przeciwko używaniu bomb 
lotniczych, b) gazów, c) za włączeniem . 

do liczby wojsk podlegających ograni- 

czeniom t. zw. rezerw wyszkolonych. 
W motvwach powyższych punktów 

memorjał niemiecki pomija tak istot- 

ną dla sprawy rozbrojenia istnienie 

związków wojskowych i stowarzy- 
szeń rzekomo sportowych Eniezwykle 
licznych w Niemczech, w gruncie rze- 
czy będących niczem więcej, jak za- 
maskowanemi rezerwami. | 2 

Biežąca 'sesja komisji rozbroje- 
nioweį będzie powažnym etapem na 

drodze rozwiązania, tak zawilego i 

trudnego problėmu jakim jest bezpie- 

czeństwo powszechne. Mimo to nie 
należy dziś jeszcze zbyt entuzjazmo 
wać się wynikami tych prac. Niewąt- 

pliwie mają one duże znaczenie, ale 

narazie wyłącznie teoretyczne, nato- 

miast praktyka codzienna mówi nam 

co innego i stara zasada rzymska 

si vis pacem para bellum ma je- 
szcze, niestety, zastosowanie. 

Sz.
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Lukier jest podstawą pożywienia. Jeżeli chcecie, ahy wasze dzieci hyli zdrowe, nie żałujcie im cukru. 
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w Nowogródku 
NOWOGRÓDEK, dnia 4 maja (tel. wł. „Stowa“). Nowogródek uro- 

czyście obchodził święto konstytucji 3 maja. O godz. 10-ej odbyło się na- 
bożeństwo w kościele, poczem nastąpił pochód ulicami miasta, w którym 
wzięły udział organizacje przysposobienia wojskowego i społeczne. Nastę- 
pnie a godz. 1-ej w sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego odbyła się' 
uroczysta akademja, którą rozpoczął 
Godlewski, podkreślając znaczenie konstytucji 

przemówieniem pan 
3 maja, 

wicewojewoda 
która z mroków 

anarchji wyprowadzić miała państwo polskie na jasne drogi rozwoju, na- 
dając i rozszerzając prawa obywatelskie tym, którzy dotychczas praw tych 
byli pozbawieni. Następnie pan wicewojewoda wzniósł okrzyk na cześć P. 
Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego, 
Копа! dekoracji krzyżami oficerskiemi 

poczem wojewoda Beczkowicz  do- 
Polonia Restituta ks. dr. Antoniego 

Rojko, naczel ** Edwarda Bokuna, krzyżami kawalerskimi: Polonia Resti- 
tuta dr. Władysława Malinowskiego, Rudolia Franciszka Bergmana, Jerze- 
go Gorzkowskiego, Szymona Jaroszewskiego, złotymi krzyżami zasługi: wi- 
cewojewodę Godlewskiego, 
mańskiego, inspektora policji państw. 

starostę Hryniewskiego, dr. Zygmunta Do- 
Aleksandra Roszkowskiego, srebrny- 

mi krzyżami zasługi: p. Teklę Hryniewską, Władysławę Filomenę Jezierską, 
ks. Stanisława Śmiałowskiego, dr. Karola Przysieckiego, Augusta Orleckie- 
go i Horodko Piotra. Przed dekoracją - p. wojewoda wygłosił dłuższe prze- 
mówienie, w którem podniósł znaczenie konstytucji 3 maja i nawiązał do 
stosunków dzisiejszych, podkreślając rolę ducha konstytucji jakim święci 
obecnie. Następnie wieczorem odbyła się w sali teatru miejskiego akademia, 
na którą złożył się odczyt prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, dr. Ryszar- 
da Mienieckiego, w drugiej części koncertowej p. Janina Pławska wykonała 
szereg pieśni polskich kompozytorów. Również uroczyste obchody tego 
święta narodowego dobyły się we wszystkich prawie miejscowościach wo- 
jewództwa. 

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Przeciwstawiając perspektywie spo- 

łeczno-politycznej widzianej poprzez 
lustrzaną szybę miasta — takąż per- 
spektywę obserwowaną przez szybki 
naszej wsi, nie chciałbym uchodzić w 
oczach czytelnika za jakiegoś zaple- 
śniałego, w zapadłej dziurze obsku- 
ranta, który z motyką ośmieła się po- 

rywać na patentowanych polityków 
wielkich ośrodków umysłowych — 
jak Warszawa, Kraków, Lwów lub 

Wilno. Boże mię od tega uchowaj! 
Uważam tylko jedno, iż w Polsce, 

która ma 70 proc. mieszkańców wsi, 
przez uprawę roli najmocniej z życiem 
związanych, nie może wszechwładnie 

rządzić opinja narzucana przez ludzi 
jednostronnie, często zbyt teoretycz- 
nie urobionych w mieście. 

Niedawno temu, p. L. Chrzanaw- 

ski, od szefa rządu włoskiego, Musso- 

liniego, usłyszał takie zdanie: „Upo- 
rządkowujemy życie całego narodu, 
bronimy go przed tem, co staje się 
klęską nowoczesnego społeczeństwa 
— przed urbanizacją. Jest to choroba 
tak silna, że może ona zmóc narmol- 

tak silna, że może ona zmóc normal- 

du. Na jej niebezpieczeństwo i wy w 
Polsce powinniście zwracać baczną 
uwagę'. —Powstaje pytanie: na czem 
polega uporządkowanie życia narodu 
polskiego? jednomyślna odpowiedź: 
70 proc. ludności rolniczej będzie na- 
pewno brzmiała: na gospodarczem na- 
stawieniu, t. j. takiem postępowaniu, 
aby ani jeden krok. rządu nie deptał 
bezmyślnie lub nierozważnie gospo- 
darczego dorobku narodu. Przy tego 
rodzaju gospodarczem zestawieniu 
zmiany na stanowiskach kierowniczych 
poszczególnych ministrów muszą być 
jasne i zrozumiałe przedewszystkiem 
dla mas rolniczych, dając tym masom 
wyraźny wskaźnik systemu gospodar- 
ki państwowej. 

Ostatnie zmiany, które zaszły w 
rządzie po ustąpieniu premjera Bartla, 
noszą charakter dla wsi niezrozumia- 
ły i niepasujący da logiki rolnika. Rol- 
nik, hodowany przez naturę z jej nie- 
dającemi się przewidzieć niespodzian- 
kami i kaprysami, ceni ponad wszy- 
stko wytrzymałość i pracę. Chłop Bia- 
łorusin mówiąc 0 kimś  „Kramień* 
— (krzemień) uznaje w tym człowie- 

  

ku największą zaletę gospodarczą — 
twardość i nieugiętość na wszystkie 
klęski. Rozumując życiowo — iż twar- 
dości krzemienia nabiera człowiek w 
walce z przeciwnościami, stopniowo z 
latami, dlatego też widzi w ciągłości 
nieprzerwanej pracy i borykania się 
rękojmię charakteru danego osobnika. 
Ideałem twardości krzemiennej jest 
Marszałek Piłsudski, który w oczach 
rolnika kresowca, niepodzielnie rzą- 
dzi Polską. Białorusinowi nie impo- 
nuje patrjotyczna przeszłość Marszał- 
ka, którą swym prostym  gospodar- 
czym umysłem, nie jest w stanie ująć 
— lecz upór i siła charakteru. Te 
dwie zalety dobrego gospodarza czy- 
nią Marszałka w oczach rolnika po- 
stacją ze spiżu. Błyskawiczność, zmie- 
niających się jak meteory gabinetów 
przedmajowych, nie dawała możności 
skrystalizowania w umyśle rolnika — 
pojęcia Polski, jako odpowiedzialnej 
gospodarki. Polska była w oczach je- 
go bezpańską, chaotyczną, rządzoną 
„schodem' t. į. Sejmem. 

W powojennym systemie zaczął 
podobać się rolnikowi naszemu wy- 
razny system gospodarki. Przez sze- 
reg lat zapamiętał nazwiska wszyst- 
kich ministrów — najbliższych pomoe- 
ników Marszałka i w wielu wypadkach 
wydawał o nich zdecydowany sąd. O 
„Składkouskom, Czachowiczu, Bartlu, 
Majsztowiczu, Niczabytouskom“, nazy 
wając każdego po nazwisku, mówił 
raz chwaląc, raz ganiąc, ale zawsze jak 
o .czemś widomem i zrozumiałem. 

Raptem jak grom z jasnego nieba: 
dochodzą doń wieści o usunięciu min. 
Czechowicza. Czechowiczowi przypi- 
suje drobny rolnik białoruski ustabili- 
zowanie złotego. Przy Czechowiczu 
wśród chłopów złoty polski powoli, 
lecz systematycznie zdobywał zaufa- 
mie wycieś' iając z oszczędności ' ubla 
carskiego, który dotąd uważany był 
za szczyt trwałości i pewności. Po Cze 
chowiczu odchodzi premjer Bartel — 
prawa ręka Marszałka, wyczerpany i 
zmęczony — z „wyładowanym aku- 
mulatorem“, jak sam swój stan okreś- 
Lit. 

W gospodarskim. mózgu chłopa 
białoruskiego nie mieści się pojęcie 
wyczerpania, które chyba nastąpić mo- 
że razem ze śmiercią. Gospodarz co 
roku czegoś się uczy — za naukę zaś 
płaci gospodarka. Premjer Bartel, 0- 

Ewakuacja wojsk japońskich 
PEKIN. 6.5. (PAT). Z Tsi-Nan-Fu donoszą, że wojska rządu nankiń- 

skiego objęły w posiadanie fortecę Tsi-Nan-Fu, przejmując ją od sił japoń- 

skich. Jest to pierwszy krok decydujący w kierunku zupełnej ewakuacji 

Szantungu przez wojska japońskie. Przypuszczają tu, że ewakuacja zostanie 

całkowicie zakończona do dnia 27 bm. 

Wybuch fahryki dynamifu 
BRUKSELA. 6.5. (PAT). Gwałtowny wybuch zniszczył częściowo fabrykę dyna= 

mitu w Matagne la Grande wpobliżu Louvain. Trzej robotnicy zostali zabici. Siła wy- 
buchu rozrzuciła sztaby żelazne w promieniu 150 metrów. Przyczyny katastrofy nie są 

znane, 
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BANK CUKROWNICTWA 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Warszawie 
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ŚKŁĄD CUKRU o OILNIE 
ul. Słowackiego 27, w Magazynach Polskiego Lloydu 
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ZUPEŁNE WYLECZENIE 
Gazeta Polska w Paryżu podaje obszerny artykuł 0 skuteczności prepa- 

ratu „KALEFLUID*, uzdrawiającego w chorobach nerwowych, niemocy płcio” 
wej, od artretyzmu, reumatyzmu, kataru żołądka, kamieni żółciowych i tuberku* 
lozy. Na żądanie wysyłamy każdemu bezpłatnie numer Gazety Polskiej z wy” 
czerpującym artykułem 0 zupełnem 
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Niech każdy cierpiący natychmiast 
polskim z dokładnym swoim adresem do: 

Mr. Ą. K. ANDRAL 
81, Rue Turbigo, Paris. 

Powyższy adres wyciąć i nalepić na karcie lub kopercie; Na kartę należy 
nalepić znaczków pocztowych za 30 gr., 

    

wyzdrąwieniu zapomocą preparatu 
* 

napisze kartę lub list w języku 

na list zą 50 gr. 1649-0 B 

trzymawszy życiową naukę czego ro- 
bić nie należy, na gospodarce państwo 
wej, jak gospodarz powinien był pozo- 
stać. A teraz cóż? Znowu przyjdzie 
nowy człowiek i znowu będzie się u- 
czył aż do „wyczerpania akumulatora'* 
Takich wyczerpanych „akumulatorów '* 
w Polsce przewinęło przed oczami rol- 
nika cały szereg. Byli tam i Michalski 
i Grabski i Zdziechowski. Każdy spe- 
cjalista w swoim fachu. Każdy zabły- 
snął chwilowo jakąś wydatną pracą— 
a potem gdzieś ginął bezużytecznie, 
bezprodukcyjnie dla gospodarki pan- 
stwowej. \ 

„Hetak nia pa chaziajski*, mówi 
chłop. Tak douha chaziajstwo nia wy- 
trymoje. Hlań, jak zahaworyć Piłsud- 
ski“. 

Tak myśli zdrowy umysł ludu rol- 
niczego na Wileńszczyźnie, którego 
akumulatoru nie wyczerpało ani życie 
wśród okopów nieprzyjacielskich, ani 

późniejsza odbudowa, ani pięć lat nie- 
urodzaju, ani tegoroczne zaspy šniež- 

ne, ani powodzie... to wszystko co dla 

teoretyków miastowych stanowi zapo- 
ry nie do przezwyciężenia. 

„Druhaja paroda* — jak mówi 
chłop. 

! Strukczasy. 

GŁĘBOKIE 

— Pożar niszczy budynek szkolny. 
Przed kilku dniami spłonął w Parafjanowie 
pow. dziśnieńskiego gmach 7-klas. szkoły 
powszechnej. Pożar powstał skutkiem nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. Stra- 

ty obliczają na zgórą 100.000 złotych. Mie- 
nie nauczycieli mieszkających na górnych 
piętrach spaliło się doszczętnie, natomiast 

„zdołano uratować połowę inwentarza szkol- 
nego. 

Według opowiadań osób przybyłych z 
Parafjanowa pożar wybuchł o północy skut- 
kiem tego, iż ktoś z członków rodziny nau- 
czyciela czytając książkę zapomniał zgasić 
świecę. Obudził się w chwili, kiedy pokój 
już stał w płomieniach. Spalił się cały no- 
wowykończony budynek szkolny, który od- 
dany był do użytku dopiero zeszłej jesieni. 
Górna część budynku spaliła się w  bar- 
dzo krótkim czasie tak iż mieszkający tam 
personel nauczycielski zaledwie zdołał ura- 
tować życie. dolnej części budynku po- 
wynoszono tylko ławki i powyjmowano 
okna. Wody blisko nie było, gdyż budynek 
stoi na wzgórzu. Straż pożarna z odległej 
o 2 kilometry stacji kolejowej funkcjonowa- 
ła sprawnie, lecz kiedy po pokonaniu fatal- 
nej drogi od stacji do szkoły zdołała przy- 
być na miejsce pożaru, gmach stał już w 
ogniu. W akcji ratunkowej brało czynny 
i bardzo dzielny udział zwłaszcza dwuch 
wojskowych z personelu Komisji Poborowej. 
Jeden z nich wyratował 3 dzieci dozorcy 
sns którym groziła śmierć w płomie- 
niach. 

DZISNA. 

— Powódźena Dźwinie. W numerze po- 
przednim podawaliśmy o powodzi spowodo- 
wanej wylewem wód Dzwiny. Obecnie do- 
wiadujemy się, że najwyższy stan wody na 
Dźwinie zaobserwowany był w dniu 5 maja 
i wynosił 10 m. 30 cmt. W dniu wczorajszym 
woda zaczęła opadać, tak iż niebezpieczeń- 
stwo groźniejszej powodzi minęło. — №е- 
szczęśliwych wypadków nie było. Woda 
podmyła przyczółki mostu żelaznego na Dzi 
sience, obłożone je workami z piaskiem. W 
RY momencie cały most był zalany wo- 

dą. ładze administracyjne prowadza do- 
chodzenie celem hejestracji szkód wyrzą- 
dzonych wylewem Dźwiny. 

Afera frucicielska w zamku du baę 
I znów nazwisko księcia Jussupowa 

jednego z największych magnatów w 
przedwojennej Rosji jest wmieszane 
w aferę trucicielską we Francji. 

Wszyscy zapewne przypominają 
sobie udział księcia Jussupowa w za- 
mordowaniu Rasputina, udział do któ- 
rego się otwarcie przyznaje w opubli- 

, kowanych niedawno pamiętnikach. Pa- 
miętniki te były powodem do wyto- 
czenia procesu przed sądem w Pary- 
żu księciu Jussupowowi przez córkę 
Rasputina. Wynik procesu nie jest do- 
tychczas znany, gdyż sąd jeszcze wy- 
roku nie wydał, i znowu fatalnym 
zbiegiem okoliczności nazwisko księ- 
cia jest wymieniane w sprawie usiło- 
wania otrucia hrabiego de Larentys, 
właściciela zamku du Lac koło Carca- 
<sónne. 

Zwykle zupełny zdrowy hrabia de 
Larentys, od pewnego czasu codzien- 
nie po spożyciu pierwszego śniadania 
zaczął odczuwać niedomagania. We 
zwany lekarz skonstatował objawy 
zatrucia, podejrzenia hrabiego padło 
na lokaja Hiszpana, nazwiskiem Car- 
bonel. Gdy laboratorjum chemiczne 

Świaf idzie naprzód... 
Jeden z reporterów paryskich zwie- 

dził niedawno mieszkanie doktora 
Franchette, prezesa Francuskiego To- 
warzystwa dla badań telefonji i tele- 
graiji bez drutu Wpadał tam z osłu- 
pienia w osłupienie. 

Najcudowniejszym zakątkiem tego 
muzeum dziwów jest pokój sypialny 
doktora. 

Codzień, wczesnym rankiem tale 
ze stacji na wieży Eiifel wywołują 
otwarcie się zasłon okiennych, poru- 
szanych zwolna, niczem przez jakąś 
siłę tajemną Zaraz też i fonograf 
oznajmia swemu panu, że czas na 
wstawanie. Potem z kolei otwiera się 
automatycznie stolik nocny, ukazując 
na odgrzewaczu elektrycznym gotują- 
cą się filizankę czekolady. Mechanizm 
zupełnie zastąpił rękę ludzką i służą- 
cych. O każdej godzinie nocy, za pro- 
stem pociągnięciem gniazdka, jaśnie- 
jący cyferblat ukazuje na suficie go- 
dzinę, podczas gdy amplikator dołą- 
czony do lampy elektrycznej wyrzuca 
z siebie ostatnie wiadomości dla 
użytku rozbudzonego pana. 

Siła radjo-elektryczna niepodzielnie 
zapanowała w tym domu. Czego je- 
szcze potrafi dokonać? 

* * * 

Lotnik Detroyat, główny pilot fir- 
my Morane, rekordzista w konkursie 
dokładnego lądowania, w Reims i 
Vincennes w roku 1928, ustalił ostat- 
nio na lotnisku w Villaconblay orygi- 
nalny rekord, usiłując lądować korko- 
ciągiem w oznaczonym punkcie, jak- 
najbliżej środka kręgu: narysóowanego 
na ziemi. Po raz pierwszy udało mu 
się lądować o 40 cm. od flagi ozna- 
czającej środek kręgu. Następnie wy- 
konując 19 nowych lądowań, ustalił 
średnią 4 m. 314 na lądowanie. 

Wogóle powietrze roi się coraz gę- 
šciej od samolotów. — Ostatnio do- 
noszą z New-Yorku, że pan M. Paul 
Chapman Young, prezes towarzystwa 
które zakupiło niedawno kilka trans- 
atlantyków za sumę 3 miljonów fun- 
tów, oświadczył, że Ameryka przygo- 
towuje stałą komunikację samolotową 
pomiędzy Ameryką @а Europą. Pan 
Chapman opracowuje plany przejazdu 
pasażerów nad Atlantykiem; przejazd 
taki ma trwać tylko 20 godzin. 

Stanowczo, świat idzie naprzód... 

w podawanej kawie wykryło dość 
znaczną ilość atropiny i belladonny, 
hrabia de Larentys wniósł skargę do 
prokuratorji w Carcassonne. Umiejęt- 
nie przeprowadzone śledztwo dopro- 
wadziło do aresztowania  Carbonela, 
który wzięty w krzyżowy ogień py- 
tan przyznał się, że chciał otruć swo- 
jego pana za namową kamerdynera 
księcia Jussupowa Ilji Pedana, który 
za ten czyn obiecał mu znaczną sumę. 

Książę Jussupow badany w Pari$g 
żu, gdzie ma wspaniały i renomowany 
dom krawiecki, oburzył się za podej- 
rzewanie swojego kamerdynera, który 
dobrowolnie poszedł z nifh na emigra- 
cję i któremu wydał jaknajlepsze świa- 
dectwo, Ilja Pedan kategorycznie za- 
przeczył by wydawał Carbonel owi ja* 
kiekolwiek zlecenia. ' k 

Książę Jussupow jest kuzynem 
hrabiego de Larentys i niedawna ba- 
wił jakiś czas na zamku du Lac, przy- 
czem kamerdyner Pedan czuł się 
obrażonym, że go umieszczono w 
skrzydle przeznaczonem dla służby, 
nie zaś w pobliżu swego pana jak był 
przyzwyczajony. Możliwie, że z zem- 
sty za zadraśniętą ambicję namówił 
Carbonela do zbrodni. 

Rodzina i najbliższe otoczenie wie- 
rzy pierwszym zeznaniom oskarżone- 
go, gdyż mógł on dać się skusić obie- 
tnicą otrzymania 50.000 franków 
wprost niemożliwe żeby się ważył na 
zbrodnię bez żadnych powodów. 

Pomimo, że Carnobel swoje ze- 
znania cofnął, mówiąc, że sam nie wie 
dlaczego chciał otruć swego pana. 
Dalsze śledztwo wykaże komu zależa- 
ło tak bardzo na Śmierci hrabiego de 
Larentys, że ofiarowywał za nią aż 
50.000 franków Carbonelowi, a za- 
pewne i Pedan miał za swe pośredni- 
ctwo otrzymać conajmniej takąż su- 

Z. K. mę 
e OE ONEAANREAE 

żelaznych i drewnianych poleca 

SKŁAD FARB 

TANIO! 
i Najlepsze farby,  pokost, 

pendzle, szczotki i t. p. 
oraz farbv ochronne do mostów 

l Franciszka Rymaszewskiego į 
Wilno, ul. Ad, Mickiewicza 35. -z 
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Dbajcie o swoje zdrowie! 
э 

ol z ZIOŁA* 
z marką „Kogut* są stosowane 
chorobach _ ZOŁĄDKA, KISZEK 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO: 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 5 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym, uła 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—o 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 
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Liga Morska i Rzeczna urządza wiel- 
ką LOTERJĘ z wygranemi wartości 
przeszło pół miljona zł. Wśród wy- 
granych wiele bezpłatnych wycieczek 
morskich do Kopenhagi i Sztokholmu. 

Cena 8 | Ciągnienie 22 
losu li. nieodwołalnie mają 
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HISZPANIE 
Jakże 

niezmiernie rzadko—mówi, pisze, 
wet słyszy! 

Po gazetach spotyka się co najwy 
żej, od czasu do czasu, suche, nagie 
telegramy „hiszpańskie”" Pat'a — gdy, 
bywa, rozejdą się po Europie jakieś 
słuchy o domniemanem  zachwianiu 
się dyktatury generała de Rivery, lub, 
jak obecnie, o jego groźbie zamknię- 
cia ani mniej ani więcej tylko wszyst- 
kich w Hiszpanji uniwersytetów jeśli- 
by studenckie „rozruchy”* ustać nie 
miały. 

Otoż A propos tych rozruchów, 
może nie od rzeczy będzie poświęcić 
chwilkę—raz do roku około Wielkiej- 

nocy!—przypomnieniu sobie: co też o 
Hiszpanach mówią sami Hiszpanie? 

Dlaczego nie odwołać się do opi- 
nii cudzoziemców, którzy Hiszpanię i 
Hiszpanów dobrze znają? Dlatego, 
że Hiszpan do dziś dnia—mimowoli, 
niemal podświadomie—ogarnia sze r- 
sze horyzonty niż cudzoziemiec, 
mając zawsze przed oczyma duszy nie 
naród lecz rasę, jakby do dziś dnia 
jeszcze była Hiszpania tem ogrom- 
nem mócarstwem kolonjalnem, obej- 
mującem niegdyś Wyspy Filipińskie i 
Amerykę Południową. Hiszpan mó- 

wiąc o właściwościach narodu hisz- 

pańskiego liczy się zawsze z olbrzy- 

mim wzęcz... importem przenajrozma: 

się o nich rzadko u nas, 
na- 

itszych cech i przymiotów kolonjalnych. bie, aby się tak wyrazić, 
I jest to bardzo uzasadnione, bardzo 
słuszne. Doskonale można domacać 

„ się takiego punktu widzenia w tem co. 
piszą o narodowych cechach i właści- 
wościach Hiszpanów np. Unamu no 

albo Macias Picavea, taki np. Blasco 
Ibanez lub Costa. 

Zazwyczaj ma sie o Hiszpanach 
wyobrażenie jako o szczepie narodo- 
wym „łacińskim niezmiernie zbliżo- 
nym pod względem charakteru i psy- 
chiki do Francuzów i Włochów... 
Oczywiście — na ten sąd, ultrapo- 
wierzchowny, naprowadza pokrewień- 
stwo językowe. Ze wspólnego pnia 
starożytnej łaciny wyrosły wszystkie 
trzy jej derivativa: język iran- 
cuski, włoski i hiszpański. Lecz języ- 
kowe pokrewieństwo, choćby najbliż- 
sze nie jest rozstrzygająco miarodaj- 
ne. Za czasów Ludwika XIV-go mo- 
že i. nie było Pirenejów! Trwało to 
atoli niechybnie bardzo krótko. Fran- 
cuzi i Hiszpanie -to niebo i ziemia. 
Niema sekretu, że Hiszpanie z Fran- 
cuzami nie sympatyzują; niedowierzają 
Francuzom; mają ich za antytezę 
Hiszpanów. Co zaś do Włoch, to 
jeszcze za rzymskich czasów względ- 
nie nader mało rzymian. starożyt- 
nych poosiedlało się w charakterze 
kolonistów na półwyspie Iberyjskim. 
Jednem słowem: włosko-hiszpańskie- 
go skrzyżowania się szczepowego 
znajdziemy zaledwie ślady w Hiszpa- 
ni. 

Rysem charakterystycznym  siega- 
jącym w głąb życia hiszpańskiego ze 
wszystkiemi jego objawami nie jest 
bynajmniej łaciński  merydjonalizm 
lecz—afrykanizm. Tak. Z Afryki, z jej 
"północnych wybrzeży, wessała w sie- 

Hiszpanja 
niemal wszystko to, co ją znakomicie 
wyróżnia wśród wielkiej „romańsko- 
łacińskiej" grupy europejskich naro- 
dów. Pireneje stały zawsze i do dziś 
dnia stoją jak mur między  Hiszpa- 

nją — a resztą Europy; natomiast 
cieśnina Gibraltarska ze swemi legen- 
darnemi słupami Herkulesa nigdy nie 
stanowiła przegrody między Hiszpa- 
nją a kontynentem Afryki. Przeciwnie 

—jakby coś przez nią ciągnęło zaw- 
sze Hiszpanów na ląd airykański, do 
arabsko - maurytańskiego  praźródła 
hiszpańskich właściwości rasowych. 
Bo jak wyraża się dobitnie rodowity 
Hiszpan sewilski choć 0 nazwisku 
włoskiem, p. Demiani (w obszernem 
studjum drukowanem w 1912 r. w 
miesięczniku „Siiddeutsche Monatshef- 
te“)—hiszpaūski typ ludowy jest afry- 
kański, afrykańskie są hiszpańskie 
obyczaje, afrykańską istota sztuki 
hiszpańskiej, afrykańskie są dzwięki i 
składnia odróżniające dialekt kastyl- 
ski od pokrewnych mu języków ro- 
mańskich. 

Oczywiście tylko, że gdy się mówi 
„afrykański nie należy wnet myśleć 
o negrach, Hotentotach i Buszmenach. 
Trzeba mieć na myśli te „afrykańskie 
szczepy o wysokiej kulturze, 
które był czas, że niezatarte piętno 
swoje kładły na całe południowe wy- 
brzeże morza Środziemnego. 

Powtórny wielki wpływ na ukształ- 
towanie się kultury hiszpańskiej i 
hiszpańskiego obyczaju, całej wogóle 
mentalności hiszpańskiej, wywarli 
Westgotowie, którzy, jak wiadomo, 
byli przez czas dłuższy panami na 
półwyspie Iberyjskim. 

O ile dzisiejsi Hiszpanie, w ogrom: 
nej większości, nie są bynajmniej 
przyjaźnie usposobieni dla sąsiadują- 
cej z nimi — o Pireneje — Republiki 
Francuskiej, o tyle znowuż właśnie 
w Hiszpanji znajdujemy sporo ten- 
dencyj do kulturalnego a nawet poli- 

tycznego zbliżenia do Niemiec. Spra- 
wa marokańska (Hiszpanie nie lubią 
aby ktokolwiek oprócz nich „rozbijał 
się* po północnej strefie Afryki; uwa- 
żają tę strefę za sierę wpływów swo- 
ich, niezaprzeczonych i nietykalnych) 
sprawa marokańska ostatecznie ozię- 
biła stosunki hiszpańsko - itrancuskie. 
Niemcy natomiast — jeśli wolno tak 
się wyrazić--są w Hiszpanii mniej 
nielubiani niż gdziein- 
dziej. 

W Hiszpanji kwitnie t. zw. „regio- 
nalizm*, Każda prowincja stoi krzep- 
ko przy swoich odrębnościach „pro- 
wincjonalnych". Co Hiszpan, to—kra- 
jowiec! Zapoczątkowana jeszcze przez 
Habsburgów a przeprowadzona przez 
Burbonów centralizacja wydała jeden 
tylko owoc, mianowicie stworzyła z 

Madrytu ośrodek... władz rządowych, 
arystokracji otaczającej dwór oraz 
miejskiego proletarjatu, którego, na 
szczęście, w innych miastach hiszpań- 
skich jeszcze niema. Sprawy ogólno- 
krajowe bynajmniej nie koncentrują 
się w Madrycie. 

Naród hiszpański rozpada się na 
dwa główne typy: na Hiszpanów 
kastylskich i aragońskich. Castilia 
jest to rozległa wyżyna. obejmująca 
Środkową część Hiszpanii (niegdyś 
dwa królestwa). Aragonja jest to 
dzielnica Hiszpanji południowo-wscho- 
dnia, kotlina z mnogiemi jeziorami, 
zewsząd otoczona górami, kraj suchy, 
względnie ubogi z żyznemi tylko doli- 
nami sztucznie nawodnionemi. Ka- 
stylczyk to urodzony -caballero. 
Aragończyk to — cham. W Kastylji: 
gracja i patos. W Aragonji: prostota 
i siła. Kastylczyk to Don Kiszot; Ara- 
gończyk to Sanszo Pansa. Oczywiście 

to daleko idące i mocno prostolinijne 
uogólnienia. Aragończykom trzeba np. 
oddać sprawiedliwość, że. nietylko są 
ponurzy i fanatycy lecz i odważni i 
waleczni aż do bohaterstwa. Przecież 
to Aragończycy bronili Saragossy w 
latach 1809 i 1810! 

Te jednak dwa typy unieśmiertel- 
nione i sformułowane przez wielkiego 
autora „Don Kiszota* są naprawdę 
podstawowemi, w narodzie hiszpań- 
skim. Raz stanowią rażący kontrast, 
to znowuż tworzą symbiozę nigdzie 
indziej nie spotykaną. ldealizm i fa- 
natyzm, utopja i mistycyzm u jednych 
— u drugich zdrowy, chłopski rozum, 
realizm, praktyczność, trzeźwość... W 
każdym zaś Hiszpanie znajdujemy 
przedziwny amalgamat: porywczej na- 
miętności i flegmy, tkwi w nim i Don 
Ouijote i Sancho.Panza. Najniegodziw- 
szy Hiszpan rozbraja nas nieodzow- 
nym w nim rysem donkiszotyzmu i 
wrodzoną mu grandezzą. 

Tradycje arabsko-maurytańskie ży- 
ją w całej pełni na południu Hisz- 
panji, w Andaluzji, wzdłuż wybrzeża 
morskiego, aż do Valencji, w kraju 
torerów i płomiennookich tancerek. 
Znowuż pod stokami Pirenejów znaj- 
dujemy szczepy, których nikt nie za- 
liczy do narodu hiszpańskiego. Są to 
tylko poddani. I. Kr. Mości. Np. Ba- 
skowie, całkiem obcy, cudzy... pozo- 
stałość jakichś przedwiecznych auto- 
chtonów iberyjskich. Język ich do ża- 
dnego z europejskich nie podobny. 
Dalej, na północnym wschodzie: Gal- 
legowie, szczep nieliczny lecz same 
osiłki, krępi, przysadziści, niepiękni. 
Też tubylcy od niepamiętnych czasów. 
Dalej znajdziemy bliżej morza: Kata- 
lończyków. Mało sympatyczny lud; 

żądne wyrachowanie |- 

więcej znacznie przywar niż przymio 
tów; swarliwi, kłótliwi, wiecznie nie- 
spokojni. 

Wszystkie te elementy etniczne 
stopiły się w jedną masę — ale nie 

zupełnie. Da się tylko to powiedzieć, 
że cała ta masa, przeszedłszy przez 
burzliwe i krwawe dzieje lecz w pe- 
wnem odcięciu od šwia- 
ta, za Ścianą Pirenejów przetrwała 
do dziś dnia w pewnym konserwa- 
tyzmie (nie w: zacofaniu, lecz w od- 
wiecznych formach obyczajowych i w 
odwiecznej psychice), co stanowi za- 
sadniczą ogólną cechę mozajkowego 
narodu hiszpańskiego. 

Da się jeszcze jedną zauważyć 
cechę wyróżniającą Hiszpanów. Oto 
dziś jeszcze obyczaje i zwy- 
czaje uliczne nie zaczęły w Hiszpanii 
wdzierać się — jak gdzieindziej — d 
salonów. Wogóle nawet w teražnie 
szej, powojennej Hiszpanji mniej, sto” 
razy mniej jest t. zw. kanalji 
niż gdzieindziej. A jeżeli jest ona 
gdzie w Hiszpanji, to nie ośmiela się 
grać pierwszej roli, pchać się na 
świecznik. Jak, niestety, gdzieindziej... 
W Hiszpanii ponadto jest jeszcze 
mnóstwo ludzi grzecznych i uprzej- 
mych... bez najmniejszego interesu, 
całkiem bezinteresownie. Jeżeliby ob- 
razili dobre obyczaje, sami czuliby 
dla siebie pogardą. Dziś jeszcze w 
Hiszpanii są ludzie w ogromnej więk- 
szości: dobrze wychowani, po których 

     
     

a" 

  

|
,
 

Bo p 
B 
B 
B 
B 
В 

! 

\ 

  

    
   

1 
4 

# 

manjerach, zachowaniu się, sposobie a 
obcowania z ludźmi widać odrazu 
starą kulturę. | — Hiszpanie staraj 
się tej cechy nie utracić, Są dla lud: 
uprzejmymi, uczynnymi — nie przez 

y jak 
gdzieindziej. Poprostu dla tego, že Ie 

&



Przeciwko harharzyństwu w Opolu 
Wiec i demonstracje młodzieży akademickiej w Wilnie 

W niedzielę ub. miała miejsce w Wilnie manifestacja młodzieży aka- 
demickjej na znak protestu z powodu barbarzyńskiego wystąpienia haka- 
tystów w Opolu. 

W Auli Kolumnowej U.S.B. zebrał się wiec, na którem J. M. ks. dr. 
Falkowski oraz proi. Parczewski wygłosili przemówienia piętnujące dziki 
postępek nacjonalistów niemieckich. Po wysłuchaniu przemówienia i uchwa- 
leniu rezolucji zebrano się na dziedzińcu Piotra Skargi, poczem pochód 
udał się przed gmach Urzędu Wojewódzkiego, gdzie p. Wicewojewoda przy- 
jął delegację prezydjum wiecu, która wręczyła mu uchwały wiecu. 

Następnie pochód przeszedł ul. Mickiewicza, dookoła placu Orzeszko- 
wej, Mickiewicza, Dominikańską do ul. Niemieckiej. 
się i uczestnicy jego zerwali tablicę z 

Tu pochód zatrzymał 
nadpisem „Niemiecka* nadpisując w 

tem miejscu „Opolska”*. To samo zrobiono przy wylocie ul. Niemieckiej na 
Wielką, poczem pochód został rozwiązany. 

W trakcie zrywania tabliczek z pośród tłumu akademików rozlegały 
się groźne okrzyki pod adresem barbarzyńców z Opola. 

' Zaznaczyć należy, że prócz młodzieży akadernickiej w pochodzie wzię- 
ło udział wiele osób z pośród mieszkańców Wilna. 

Pierwsze plenarne posiedzenie Izby Przemysłowo-Handlowej 
W ubiegłą niedzielę odbyło się pierw- 

ze plenarne posiedzenie lzby Przemysło- 
wo-Handlowej poprzedzone posiedzeniem 
kooptacyjnem. 

O godz. 10 rano w sali Stowarzysze- 
nia Techników Polskich zebrali się wszyscy 
(59-ciu) radcowie  lzby reprezentujące 
przemysł i handel czterech Województw 
(Wileńskie, Białostockie, Nowogródzkie i 
Poleskie) wchodzących terenowo w obręb 
działań lzby. Zadaniem tego zebrania było 
dokooptowanie sześciu radców. W rezulta- 
cie dokooptowano: od sekcji przemysłowej 
—p.p. Józefa Łastowskiego, Ad. Monica i 
Tobjasza Banimowicza i od sekcji hadlo- 
wej-p.p. Tadeuszą Stankiewicza, Efroima 
Prużana i Grzegorza Żuka. 

O 12-ej rozpoczęły się obrady plenar- 
e. Otwarcia dokonał na podstawie spe- 

cjalnego upoważnienia Ministra Przemysłu 
i Handlu, jako przedstawiciel Rządu inż. 
Sławiński nacz. wydz. przemysłowego 
Urzędu Wojewódzkiego podkreślając histo- 
ryczny moment w dziejach Wileńszczyzny 
jakim jest powstanie pierwszej ftu u nas 
izby Przemysłowo-Handiowej. Witając rad- 
ców jako przedstawicieli województw pół- 
nocno-wschodnich podkreślił mówca, że 
jednocześnie na terenie całej Polski pow- 
stało dziesięć nowych lzb Przemystowo- 

Fiandlowych. Nawiązując do tego zaznaczył 
też, że na zachodzie Europy lzby takie 
powstały znacznie wcześniej np. we Fran- 
cji już w 1700 roku. 

Przewodnictwo obradom dalszym po- 
wierzono najstarszemu z radców p. Adol- 
fowi Gordonowi, który też zarządził wy- 
bór prezydjum. 

Na prezesa wybrano 53 głosami p. Ro- 
mana Rucińskiego. Wiceprezesami zaś zo- 
stali: od sekcji handlowej—pp. Abram Zał- 
kind (wiceprezes związku kupców żydow- 
skich) i Mieczysław Żejmo  (przemysłow. 
kupców chrześcijan), a od sekcji przemys- 
łowej-pp. Adolf Gordon (prezes stow, 
handlu i przemysłu) i Kazimierz  Riegert 
(dyr. elektrowni w Białymstoku). 

„ Nowoobrany prezes objął 
nictwo dziękując radzie za okazane mu 
zaufanie oraz podkreślając szereg najaktu- 
alniejszych zagadnień, jakie oczekują w 
najbliższym czasie Izbę. 

Po przyjęciu projektu regulaminu ple- 
narnych zebrań Izby i wysłuchaniu sprawo- 
zdania Tymczasowej Komisji Doradczej 
dokonano wyborów czterech członków 
Zarządu lzby oraz poszczególnych komi- 
Syj. Posiedzenie przeciągnęło się do późnej 
godziny. 

przewod- 

Ruch nawigacyjny na Wilji 
Spóźniona wiosna tegoroczna jest 

przyczyną znacznego opóźnienia początku 
ruchu nawigacyjnego na Wilii. Ruch osobo- 
wy, mający się rozpocząć w dniu 3 b. m. 
z racji wysokiego poziomu wody nie mógł 
być wznowiony. Przeszkodą są tu trudnoś- 
«i z wybudowaniem przystani, a prócz te- 
go złą pogoda uniemożliwiała spacery do 
Werek. 

Obecnie przeszkoda ta zostałą już 
prawie całkowicie usunięta i prawdopodob- 
nie już 9i 12 b. m. będziemy mogli odbyć 
pierwszą w sezonie „podróż statkiem*. 
jednocześnie dowiadujemy się, że praw- 
dopodobnie, ceny biletów ulegną pewnej 
zniżce (50 gr. tam i z powrotem), na co 
wpłynęła konkurencja autobusów kursują” 
<ych do Pośpieszki. 

Spław tratw nie rozpoczął się jeszcze 

zupełnie jednak czynione są już przygoto” 
wania i w najbliższych „dniach zobaczymy 
już zapewne pierwsze. 

Roboty regulacyjne rozpoczną się w 
najbliższych dniach. Jedna z  prądówek 
zacznie wkrótce oczyszczać dno w górze 
rzeki, w okolicy Michafiszek, potem prace 
prowadzone będą w kilku punktach. 

Nową zdobyczą Dyrekcji Dróg Wod- 
nych w dziale regulacji koryta Wilji jest 
warsztat mechaniczny zorganizowany przy 
porcie (zimowisku). Przy pomocy jego do- 
konano t. z. remontu nawigacyjnego, istnie- 
jącego już taboru i projektowana jest bu- 
dowa w pierwszym rzędzie pogłębiaczki 
czerpakowej, co umożliwi pogłębianie ko- 
ryta rzeki w miejscach utrudniających nor- 
malną nawigację. 

Demonstracja komunistyczna z powodu śmierci 
rannego fowarzysza. 

Ww WH. z soboty na niedzielę zinarł w szpitalu żydowskim, postrzelony 
ma ulicy Wileńskiej podczas zajść pierwszomajowych 35 letni Hirsz Ruff. Już 
po nieudanej operacji, dokonanej zaraz po dostarczeniu Ruffa do szpitala, była 
słaba nadzieja utrzymania go przy życiu, lecz jak już donosiliśmy, lekarze 5ą- 
dzili, że Ruffa uda się uratować a wybranie kuli dokonać po wyzdrowieniu. 
Jednakże w sobotę ranny poczuł się gorzej. Wszelkie zabiegi lekarskie nie od- 
niosły skutku i wieczorem Ruff począł tracić przytomność. Zmarł tuż przed 
północą. O śmierci powiadomiono natychmiast najbliższą rodzinę i odnośne 
władze, które zadecydowały by pogrzeb jego, dla uniknięcia niepotrzebnych 
ewentualnych demonstracyj, odbył się w czasie przez te władze oznaczonym. 
Wczoraj o godz. 4 nad ranem ciało Ruffa przewieziono wozem żałobnym na 
cmentarz żydowski na Zarzeczu gdzie też pogrzebano. Na cmentarzu była obe- 
cna tylko rodzina. : 

Wieść o śmierci Ruffa rozeszła się po mieście w niedzielę rano, kolpor- 
towana usilnie przez komunistów, którzy nawoływalido urządzenia demonstracji 
w celu zamanifestowania swej solidarności. Około godziny 9 wieczorem na 
ulicy Opolskiej (b. Niemieckiej) koło studni zebrała się grupa komunistów, 
którzy wznosząc okrzyki wywiesili na drutach transparent o napisach wywroto- 
wych a następnie rozrzucili ulotki pisane na szapirografie. Podczas powtór- 
nego wznoszenia okrzyków zjawiła się policja na widok której demonstranci 
cozbiegli się, Kilku innych zatrzymano. 

Niewyjaśniony wypadzk w lesie zakrefowym 
Onegdaj wieczorem jeden z przechodzących lasem zakrętowym zauważył leżącą 

pod drzewem młodą kobietę, niedającą znąków życia. Zaalarmowano natychmiast 
policję i lekarza. Stwierdzono, że nieznajomą ma przestrzeloną głowę, wobec czego 
odwieziono ją do szpitala św. Jakóba, gdzie nadranem nie odzyskawszy przytomności 
zmarła. Zdołano jedynie ustalić, że tragicznie zmarłą była Marja Kołosówna (Siera- 
kowskiego 8). W jakich okolicznościach Kołosówna uległa wypadkowi narazie kon- 
kretnie nie wiadomo, jednakże zachodzi podejrzenie, że popełniła ona samobójstwo. 
Policja prowadzi dochodzenie i bada świadków, którzy rzekomo mieli widzieć jakie- 
goś osobnika, niedopuszczającego do miejsca, gdzie potem znaleziono Kołosównę. 
ATEITIS TIT ITS TIM ESI IS IRAS KADA PIENO NIN STS 

ży to w ich naturze. Są jeszcze dziś to . synonim angielskiego ge ntle- 
w Hiszpanji ludzie prowadzący naj- man'a. Pojęcie  „caballero” jest 
rozmaitsze dochodowe — interesy; 
przedsiębiorstwa, którzy są naprawdę 
przyjaciółmi swych kundmanów, swo- 
jej klientelii są artyści i ludzie o 
wyższym ducha poziomie, którzy nie 
są — geszefciarzami. 

Hiszpanja jest może jedynym dziś 
krajem w Europie gdzie nie jest 
władcą i panem życia i Śmierci — 
kapitał. Pomimo, iż chyba nigdzie tak 
wielkie nie grają roli, jak w Hiszpa- 
nji, stosunki osobiste i protekcje. In- 
ny kontrast. Wielki urok posiada dla 
Hiszpana... anarchizm. Podbija jego 
lekkozapalną wyobraźnię, jego rozpa- 
Sany indvwidualizm, jego żyłkę do 
hazardu i przygód. Natomiast walka 
klasowa ma w Hiszpanii o wiele, wie- 
le Iżejszy przebieg niż w innych kra- 
jach; nawet niektórzy pisarze hiszpań- 
Scy usiłują dowieść, że faktyczna 
walka klasowa zgoła w Hiszpanii nie 
istnieje. Wyjątek pod tym względem 
stanowi Barcelona, miasto najmniej 
hiszpańskie ze wszystkich ' miast w 
Hiszpanii, prawie naskroś kosmopo- 
lityczne. 

Naogół w. Hiszpanii ludzie nie 
emocjonują się, nie wygrażają sobie i 
Bogu pięściami z racji istnienia“na 
świecie: bogactwa i nędzy, Powszech- 
nie jest to poczytywane za koniecz- 

ność, za nieodzowność, niemal za 
prawo natury. Co zaś do „równoś- 
ci“, to mają Hiszpanie przysłowiowy 
aforyzm brzmiący w oryginale Del 
„rey abajo niaguno, a 
* przekładzie: „Z wyjątkiem króla, 
wszyscy my równi". 

„ Wspomniało się o popularnym w 
Hiszpanji: caballero. Nie jest 

całkiem niezależne od zachowania się 
człowieka, od jego zewnętrznego wy- 
glądu. Człowiek najprostszy, niskiej 
kondycji, abnegat, nawet gbur, może 
być „caballero" jeśli tylko posiada 
szlachetne duszy przymioty, jeśli pe- 
trafi żyć z godnością, zachować nie- 
zależność, nie zdając nikomu sprawy 
i rachunku ze swoich czynów, a ró- 
wnież taki, który umie panować nad 
sobą. To jest prawy hiszpański c'a- 
balle ro! 

W prywatnem i publicznem życiu 
iest Hiszpan -- w ogromnej większo- 
ści wypadków — rycerskim i grzecz- 
nym, uprzejmym i uczyanym. Mówi 
się wiele ipisze o przesadnej 
etykiecie. Panuje ona w Hisz- 
panji tylko tam, gdzie ją narzucjli 
Habsburgi i: Burbony. Pozatem, 
przeciwnie obyczaje hiszpańskie są 
pełne ujmującej serdeczności, wygod- 
ne i miłe, 

Wychowuje Hiszpanów przede- 
wszystkiem dom a domu ro- 
dzinnego w Hiszpanji duszą jest ko- 
bieta. Jest ona wzorową żoną, matką 
i gospodynią. Ze wszystkich europe- 
jek jest najbardziej kobiecą. | dba o 
zachowanie tej swojej kobiecości. 
Jest strążniczką tradycyj religijnych, 
a, nie dobijając się „pełni praw“ Hi- 
szpanka faktycznie panuje i rządzi w 
Hiszpanii. 

Hiszpanie to zarówno pod wzglę- 
dem organizacji fizycznej jak organi: 

w zacji duchowej: materjał ludzki pierw- 
szorzędny. cz. ] 

z. J. 

srowe 

Dalszy ciąg dyskusji nad budżetem 
miasta Wilna 

(posiedzarie Rady z dn. 6. 5.) 

Wczorajszy dzień poświęcony był 
dalszym debatom nad preliminarzem. 
Po wodociągach, kanalizacji, rzeźni, 
rynkach i t.p. przyszła kolej na szpital- 
nictwo. 

Przewodniczył 
Czyż. 

Obrady, rozpoczęte z godzinnym о- 
późnieniem, poprzedzone zostały wnio- 
skiem PPS w sprawie statutu kasy eme 
rytalnej. 

Pa krótkim referacie p. Korolca, 
który między innemi poruszył kwestję 
nadmiernych świadczeń miasta na szpi- 
talnictwo wobec leczenia osób pocho- 
dzących z poza Wilna, wypowiadali się 
przedstawicieli poszczególnych ugru- 
powań. Radny J. Piłsudski uważa za 
jedyne wyjście z ciężkiej sytuacji stwo 
rzenie międzykomunalnego związku ce- 
lowego. Przeciwko temu oponuje rad- 
ny Komarnicki, który woli by część 
szpitali przejęło na siebie Państwo. Dr 
Dobrzański wskazuje na potrzeby o0- 
pracowania wewnętrznego regulaminu 
dla służby szpitalnej z uwzględnienia- 
mi 8 godz. dnia pracy. Dr. Szabad 
zwraca uwagę na niewspółmierność ko 
sztów personalnych, sądzi pozatem że 
część szpitali powinna być przejęta 
przez władze administracyjne, dalej, 
że Kasa Chorych winna opłacać za 
swoich chorych pełną należność a nie 
połowę i że w interesach miasta jest 
ubiegać się o przydział części sub- 
wencji przeznaczonej przez rząd na 
zwalczanie pewnych chorób. Dr. Rafes 
wypowiada się przeciwko zmniejszeniu 
ilości łóżek w szpitalach jako zarządze- 
niu wymierzonemu przeciwko najbied- 
niejszej warstwie ludności, wnosi o 
zwiększenie racji przynajminiej dla cho 
rych gruźlicznych, wkońcu zaś jest 
przeciwko opłacaniu przez kasę Cho- 
rych pełnej należności. 

Dyskusji na tle tych przemówień 
nie było. P. Korolec zgłasza wniosek 
o przyjęciu budżetu w dziale szpital- 
nym en bloc, co po dodatkowych wy- 
jaśnieniach dr. Dobrzańskiego i dr. 
Maleszewskiego zostaje przyjęte. 

Dotychczas wszystko odbywało 
się spokojnie i mniej więcej rzeczowa. 
Podziałało to snać na radnego Kruka 
z lewicy, który wykorzystał ten czas 
pošiedzenia by uržnąč drzemkę. 

Ożywienie nastąpiło na tle głoso- 
wania wniosków zgłoszonych w czasie 
poprzednich przemówień. Część przy- 
jęto pomimo ich sprzeczności jako de- 
zyderaty, względnie odesłano do ko- 
misji. 

Przebiegu dalszych obrad nie po- 
dajemy z powodu późnej pory. (—) 

Laidų 
WATY 

wiceprezydent p. 

WRAŻENIA TEATRALNE 
Wznowienie komedji w trzech 
aktach Stefana Żeromskiego 
„Uciekła mi przepióreczka* w 
Reducie z udziałem 'Juljusza 

Osterwy i Stefana Jaracza. 

Nie wiem, czy można nazwać to 
przedstawienie wznowieniem. Jeżeli są- 
dzić mam z nowej prawie w całości 
obsady ról, z tłumów publiczności 
wypełniających Redutę do ostatniego 
miejsca — raczej nazwać to należy 
całkiem nową premjerą. Określenie to 
da się z dużo większą słusznością 
zastosować i do„sam=j sztuki. Przed- 
stawienie „Przepióreczki* było nie- 
wątpliwie premjerą, a to dlatego, że 
w stosunku do arcytworu Żeromskie- 
go za każdym razem można znaleźć 
nowe, głębsze punkty widzenia, że 
stosunek swój do utworu układamy 
na nowo, widząc i czując dokładniej 
wartości i czar komedji. 

Głębokie sięgnięcie w życie i wpro- 
wadzenie pewnych jego tragicznych 
splotów w kategorjach jakiegoś opty- 

mistycznego *humoru — oto na czem 
polega niewymowny czar i urok ko- 
medji Zeromskiego. : 

Wznowienie jej było pewnego ro- 
dzaju tryumfem Reduty. Przedewszy- 
stkiem tryumiem przełamania obojęt- 
ności publiczności, co Świadczy że 
jest ona wrażliwa na piękno nieprze- 
mijające. Powtóre: — bylo tryum- 
fem kasowym, co w naszych warun- 
kach trzeba: specjalnie podnieść. Że 
było tryumtem Żeromskiego, nie trze- 
ba po tem wszystkiem dodawać. 

W naczelnych postaciach Przelęc- 
kiego i Smugonia ukazali się p. p. 
Osterwa i Jaracz. Pomimo, iż wieczo- 
ru tego usposobienie, jak można by- 
ło z gry wnioskować, niezbyt sprzyja- 
ło p. Osterwie, publiczność ze wstrzy- 
manym oddechem przysłuchiwała się 
wątkowi ideowemu komedji, Świetnie 
reagując na stosunek Żeromskiego 
do tematu, wypowiedziany w katego- 
rjach subtelnego humoru, postawy 
bardzo życiowej, życiowo zaś bardzo 
mądrej. 

P. Jaracz, po dłuższym obježdzie 
raz jeszcze pokazał nam swoje mo- 
cno społeczne pogłębianie ról, zwła- 
Szcza zaś takiej, jak Smugonia! 

P. Kossocka rolę Smugoniówej 
opanowała technicznie, lecz nie nada- 
ła jej jeszcze uczuciowego nasycenia. 
Chwilami była zimna. P. Karbowski 
nie wydobył momentów ' charaktery- 
stycznego komizmu z postaci Bącz- 
kow skiego. Cały szereg profesorów 
kursów wakacyjnych wypadł blado i 
sztywno. 

Gdy się wyrówna braki wykona- 
nia „Przepióreczka* może być stalą 
przynętą publiczności. 

Szkoda, że p. Jaracz już wyjeżdża, 
bo nie wszyscy widzieli„Przepióreczkę* 
po jej wznowieniu. W. P. 

  

KRONIKA 
  

WTOREK 

1 Dziś Wschód sł. g. 3 m. 35 

Domiceli Zach. „st. o g, 18 m. 56 
jutro ! 

Stanisława b.) 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

z dnia 6 V. 1929 r, 

\ Cišnienie J = 
średnie w m. ) 164 

Temperatura j 
średnia i 

Opad za do- } 
bę m. m. ] 

Wiatr Joz 
przeważający | Ciszą 

Uwagi: pogodnie 
Minimum za dobę -|- 59C, 

Maximum na dobę -|- 229C. 
Tendencja barometryczna: stan stały. 

ARA 

KOŚCIELNA 
— Wyjazd JE ks. biskupa Bandurskie- 

go. JE ks. biskup Bandurski wyjeżdża dziś 
do Suwałk na uroczystość 10-lecia 41 su- 
walskiego pułku im. Marszałka Piłsudskiego. 
Uroczystości te odbywać będą dziś i jutro. 
Z Suwałk JE wyjeżdża do Bydgoszczy na u- 
roczystość 10-lecia szkoły podchorążych. 
Serdeczne wezwania i wzruszające listy do- 
wódców pułków i żołnierzy zmusiły JE do 
tych uciążliwych podróży. 

— Wielkanoc prawosławna. Dn. 4 bm. 
o godz. 23.30 w cerkwi prawosławnego 
klasztoru św. Ducha JE arcybiskup wileński 
Teodozjusz w asystencji archimandrytów 
Filipa Morozowa, Sawatjusza i Makarjusza 
oraz duchowieństwa celebrował nabożeństwo 
które rwało do godziny 3.30. Po zakończeniu 
nabożeństwa odbyło się w dziedzińcu około 
cerkwi tradycyjne święcenie  wielkarocne 
jajek i serów. Również odbyły się w nocy 
na 5 bm. nabożeństwo w cerkwi św. Miko- 

Wielkiej, na Zwierzyńcu, na 
»wym Świecie, Preczystinskiem Soborze i 

unickim kościele przy ul. Sawicz. 

ŻAŁOBRNA. 
W dniu 11 maja r. b., jako w ro- 

cznicę złożenia w grobach rodzinnych 
zwłok nieodżałowanej pamięci Stefa: 
na Kopcia naczelnika wydziału samo- 
rządowego urzędu wojewódzkiego w 
Wilnie, o godz. 10-ej rano odbędzie 
się w kaplicy św. Kazimierza Bazyliki 
wileńskiej nabożeństwo żałobne, o 
czem zawiadamiają krewnych, przyja- 
ciół i znajomych Zmarłego Wojewoda 
i najbliżsi współpracownicy Zmarłego 

— Kondolencja z powodu zgonu  wice- 
prezesa sądu -okręgowego. Z powodu zgo- 
nu wiceprezesa sądu Okręgowego w Wilnie 
śp. Antoniego Owsianko p. wicewojewoda 
Kirtiklis przesłał w imieniu nieobecnego w 
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Wilnie wojewody Raczkiewicza i wlasnem 
pismo kondolencypjne na ręce prezesa sądu 
okręgowego w Wilnie p. Bzowskiego. 

‚ — Powrėt p. Wojewody. W dniu dzi- 
siejszym powrócił z Warszawy p. wojewoda 
Raczkiewicz. 

— Urlop komendanta miasta. W dniu 5 
bm. komendant P. P. na m. Wilno nadko- 
misarz Leon Izydorczyk wyjechał na urlop 

WODO ona Komendanta zastępuje ko- 
misarz Lewandowski. 

„ — Nowa dotacja na pomoć dotkniętym 
nieurodzajem. W czasie pobytu swego w 
Warszawie p. wojewoda wileński uzyskał 
od rządu dalszych 600 tysięcy złotych na ce- 
le akcji pomocy ludności dotkniętej nieuro- 
dzajem-na Wileńszczyźnie. 

MIEJSKA 
‚ — Pożyczka na dróbne' remonty do- 

mów. Magistrat postanowił zwrócić do 
władz centralnych z prośbą o udzielenie po- 
życzki w wysokości 100000 zł. na drobne 
remonty domów. ` 

— Poranki mużyczne. Dorocznym zwy- 
czajem Magistrat będzie urządzać poranki 
muzyczne w ogrodzie Bernardyńskim. Po- 
ranki rozpoczną się w połowie maja. Wstęp 
będzie bezpłatny. 

— Bezrobotni w wydziale opieki społe- 
cznej w Magistracie. W dniu wczorajszym Pp. 
do szefa wydziału opieki społecznej dra Ma- 
leszewskiego zgłosiła się grupa bezrobotnych 
z prośbą o udzielenie pracy. Ponieważ Ma- 
gistrat nie posiada kredytów, dr. Maleszew- 
ski kazał złożyć bezrobotnym indywidualne 
podania, które będą rozpatrzone i ci, 'któ- 
rzy znajdują się w najkrytyczniejszych wa- 
runkach, otrzymają kilkudniową pracę. 

„W sprawie kolonij letnich. Żarząd 
centrali opiek rodzicielskich szkół Średnich 
zwrócił się do Magistratu z prośbą o u- 
dzielenie subsydjum na urządzenie kolonij 
letnich. Wobec tego, że Magistrat w roku 
bieżącym sam przystępuje do urządzenia 
kolonij letnich, prośba powyższa została 
uchylona. 

— Subsydjum dla szpitala akuszeryjno - 
pedjatrycznego. Magistrat ' wyasygnował 
2000 zł. tytułem subsydjum dla szpitala aku- 
szeryjno - pedjatrycznego па Źwierzyńcu 
za miesiąc kwiecień. 

— O ulepszenie pożywienia w szpita- 
lach. Z powodu prawosławnych świąt wiel- 
kanocnych, Wileńskie T-wo rosyjskie zwró- 
ciło się do sekcji zdrowia Magistratu z proś- 
bą o ulepszenie pożywienia dla prawosław- 
nych znajdujących się w szpitalach  miej- 
skich. Wobec tego, że w czasie świąt wiel- 
kanocnych katolickich pożywienie w szpi- 
talach było ulepszone dla wszystkich bez 
różnicy wyznania, Magistrat powyższą proś- 
bę uchylił. 

WOJSKOWA. 
— Egzaminy do szkoły _ podchorążych 

Marynarki Wojennej. Podania o' przyjęcie 
do szkoły podchorążych Marynarki w To- 
runiu są przyjmowane tylko do 15 maja. 

„Egzamin wstępny *(konkursowy) odbę- 
dzie Się w dniu 11 lipca w budynku szkoi- 
nym i będzie obejmował: aigebrę, trygono- 
metrję, chemję nieorganiczną, fizykę i ję- 
zyk francuski. Kurs będzie trwał 3 lata i 1 
miesiąc. Do szkoły przyjmowani są obywa- 
tele polscy którzy: nie przekroczyli 20 lat 
życia, odpowiadają warunkom zdrowotnym, 
posiadają maturę i zdadzą pomyślnie egza- 
min konkursowy. 

  

   

  

    
    

   
   

  

ANTONI 

do kościoła 

$ ТР 
OWSIANKO 

Wice-Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie zasnął w Bogu 
dnia 6 maja 1929 r. w wieku lat 57. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zakretowej Nr 5-a 
w. Katarzyny nastąpi dnia 7 maja o godzinie 7 po poł. 

Nabożeństzo żałobne odbędzie się 8 maja o g. 8 m. 30 rano. 
Wyprowadzeńie zwłok tegoż dnia na cmentarz po Bernardyński o 

godz. 5 po poł. O czem zawiadamiają pogrążeni w glębokim smutku 

żona, synowie i teściowa. 

    

Otwarcie ruchu granicznego z Lifwą 
Na mocy umów zawartych z Litwinami w sprawie ruchu granicznego w 

sezonie letnim z dniem 5 b. m. rozpoczęto wydawanie przepustek dia rolni- 
ków udających się za kordon w celu uprawy przepołowionych przez granicę 
gruntów. W odróżnieniu od umów zawieranych w latach 
zorycznych) odnośne przepisy obowiązują na wszystkich o 
być zmieniane przez lokalne władze, jak 
komendanci rejonowi w roku ubiegłym. Jednocześnie, dla wygody 

rzepustki będą upoważniały na kilkakrotne przekraczanie 
ześciomiesięcznym. 

ustalono, że wydane 
granicy w terminie 

oprzednich (prowi- 
cinkach i nie mogą 

to praktykowali niektórzy litewscy 
ludności 

AKADEMICKA. 
— Protest K! Polonia przeciw zajściu w 

Opolu. Dowiadujemy się, że w dniu 3 b. 

miesiąca została wysłana depesza w zwią- 
zku z wypadkami w Opolu: 

Zebrani na tradycyjnej komersowej bie- 
siadzie w dniu 3 maja 1929 r. Konwent Poło 
nia, jego filistrzy i filistrzy Arkonji i Vexletii 
pszesyłają na ręce konsula generalnego Rze- 
czypospolitej Polskiej w Bytomiu, fil. K! Po- 
lonia Leona Malhome'a wyrazy prawdziwe- 
go uznania dla artystów polskich teatru w Ka 
towicach za ich pełną poświęcenia pracę 
na polu szerzenia kultury polskiej. 

—Zmiana godzin terminu nadzwyczaj- 
nego walnego zgromadzenia członków sto- 
warzyszenia Bratnia Pomóc Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej USB. Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. 
USB w Wilnie komunikuje, że Nadzwyczaj- 
ne Walne Zgromadzenie członków Stowa- 
rzyszenia odbędzie się w dniu 9 maja rb. w 
sali Śniadeckich USB — pierwszy termin 
godz. 3 pp. drugi godz. 4 bp. ' 

—Dyskusja o Bratniaku odbędzie się dziś 
o godz. 8 wiecz. w sali III gmachu głów- 
nego USB. к 

Wszystkich  akademikėw bez różnicy 
przekonań boglądėw, byleby im dobro Brat- 
niaka leżało na sercu zaprasza „Odrodzenie 
Zagai zebranie kol. Dembiński a następnie 
zostanie udzielony głos wszystkim z pośród 
obecnych i zapisanych do głosu w kolej- 
ności zapisania. 

Wstęp dla akademików wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie kuratorów Tow. po- 

pierania pracy społecznej. Dziś 7-go maja 
o godz. 6 wiecz. ( w pierwszym terminie) 
i o godz. 7 w. (w drugim terminie) odbę- 
dzie się w lokalu Banku Ziemskiego doro- 
czne walne zebranie kuratorów, Tow. popie- 
rania pracy społecznej im. J. i S. Montwi- 
How. 

— Wileńskie T-wo Lekarskie. We środę 
dn. 8 bm. o godz. 8-ej wiecz w lokalu wła- 
snym (Zamkowa 24) odbędzie się posie- 
dzenie naukowe Wileńskiego T-wa Lekar- 
skiego z następujcym porządkiem _ dzien- 
nym: 

> 1) Odczytanie protokułu, 2) dr. Hanuso- 
wicz: Nowe poglądy na grzybicę strzygącą, 
3) dr. Mahrburg i dr. Gojdź: Przypadek ol- 
brzymiego tętniaka oraz” zmian spowodowa- 
nych w naczyniach kończyn górnych. 
4) dr. Gierszowicz: O wpływie rozczynów 
hypertonicznych na miażdżycę w związku ze 
współczesnemi poglądami na klinikę tej cho- 
roby. 

R Z T-wa Prawniczego im. Ignacego 
Daniłowicza w Wilnie. Przypominamy pp. 
członkom, iż w dniu 7 maja 1929 roku odbę- 
dzie się Doroczne Walne Zgromadzenie o 
godzinie 7 (19) wieczorem; gdyby Walne 
Zgromadzenie nie doszło do skutku dla bra- 
ku uorum — następne Walne Zgromadze- 
nie odbędzie się, w myśl art. 24 Ustawy To- 
warzystwa, tego samego dnia o godzinie 
8 20) wieczorem w Gmachu sądów — 10- 
kal Rady Adwokackiej. 

KOMUNIKATY 

— Środa literacka. Związek Literatów 
gościć będzie dzisiaj we wtorek o godz. 8 
wiecz. w swym lokalu (ul. św. Anny) człon- 
ków żydowskiego. PEN-Klubu w Wilnie. Se- 
kretarz PEN - Klubu p. M. Eryk - Merkin, 
po powitaniu gości przez zarząd Związku 
Literatów Polskich wygłosi referat p.t. 
„Przegląd dziejów fiteratury żydowskiej”. 

Uprasza się członków Zw. Lit. oraz sta- 
łych sympatyków Śród Literackich o ła- 
skawy udział i o punktualne przybycie. 

— Z życia kolejowców. W dn. 9, 10 
i 11 maja odbędzie się w Warszawie Wszech 
polski Zjazd delegatów Kół Polskiego Zw. 
Kolejowców oraz Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego na którem obok zatwierdzenia ak- 
tu połączenia tych dwuch Związków Kolejo- 
wych — ma być poruszony cały szereg 
spraw natury organizacyjnej i zawodowej. 

RÓŻNE 
„— Akademja ku uczczeniu 1400 rocznicy 

dzieła św. Benedykta. Na jednem z posie- 
dzeń Ligi Katolickiej Archidiecezji Wileń- 
skiej przyjęty został wniosek p. prof. A. 
arczewskiego urządzenia przez Ligę Katoli- 

cką Akademji ku uczczeniu 1400 rocznicy 
dzieła św. Benedykta. 

— Nowa instytucja społeczna w Wilnie. 
Dziś o godz. 18-ej w lokalu Policyjnego 
Klubu Sportowego przy ul. Zawalnej Nr. 
56 odbędzie się organizacyjne zebranie no- 
wopowstającej w Wilnie wielce pożytecz- 
nej instytucji społecznej, Wileńskiego Koła 
Wojewódzkiego Rodziny Policyjnej. Centra- 
la tej organizacji istnieje już w Warszawie 
pod protektoratem p. Maleszewskiej, mal- 
żonki Komendanta Głównego Policji Pań- 
stwowej. Instytucją podobna do Rodziny 

Wojskowej ma za zadanie niesienie pomocy 
wszystkim członkom rodzin  funkcjonarju- 
Szy P. P. opiekę nad dźiećmi, zakładanie ko- 
lonij letnich, przedszkoli i wogóle pomoc ma- 
terjalną. Zebranie na wstępie wspomniane 
organizuje p. o. komendanta Policji Woje- 
wódzkiej p. Konopko. 

— Sprostowanie. W niedzielnym nume- 
rze Słowa zamieściliśmy sprawozdanie 
sądowe zatytułowane „Gąsiorowski contra 
Rachalski“. Jak wynika z samego tytułu 
dotyczyło ono sprawy sądowej przeciwko 
p. Rachalskiemu pozwanemu przeż sąd przez 
b. kuratora Gąsiorowskiego, a tymczasem 
przez nieuwagę naszego sprawozdawcy wy- 
drukowano co następuje: „z zeznań tych 
wynika, że żadnemu z nich nie przyszło na 
myśl, że kurator Pogorzelski działał wyraź- 
nie na szkodę państwa..." za którą to о- 
myłkę najmocniej p. Kuratora Steiana Pogo- 
rzelskiego przepraszamy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski „sala „Lutnia“). Wystę- 

py Marji Gorczyńskiej. Dziś, świetna arty- 
stka Marja Gorczyńska po raz drugi czaro- 
wać będzie widzów w swej znakomitej kre- 
acji „Panienka z dancingu“. 

Na wczorajszym pierwszym występie, 
Teatr Polski był przepełniony, gość zaś 
warszawski był przyjmowany owacyjnie. 

Akt I — w mieszkaniu Czupurkowskiej, 
odsłona druga aktu I i akt III — na Dan- 
cingu, akt II — sen Marysi. Orkiestra dan- 
cingowa pod kier. Drozdowicza, dekoracje 
J. Hawryłkiewicza, wyreżyserował sztukę K. 
Wyrwicz-Wichrowski, który jednocześnie 
gra rolę Stanisława Krzesławskiego. 

W sztuce bierze udział cały zespół Te- 
atru Polskiego, liczni tancerze i tancerki. 

— Reduta na Pohułance. „Wesele Fon- 
sia". Dziś rozpoczyna swoje, co do terminu 
pobytu w Wilnie ściśle ograniczone występy 
w Reducie — znakomity artysta teatrów 
warszawskich Antoni Fertner, który przy- 
pomni się Wilnu w mistrzowskiej kreacji 
pisarza Mrozika, w komedji Ruszkowskie- 
go p.t. „Wesele Fonsia“. 

Prócz warszawskiego gościa udział bio- 
та ]. Kossocka, ]. Zielińska, M. Wieland, M. 
Zarębinska, J. Lazowska i A. Dziewulska, 0- 
raz T. Bialkowski, W. Scibor, L. Wołłejko, 
R. Piotrowski, P. Orłowski, K. Knobelsdorff, 
J. Klejer, J. Wasilewski, S. Brem, F. Žuko- 
wski, M. Pill. 

Początek o godz. 20-ej. 
Bilety wcześniej do nabycia w 

i od godz. 17-ej w kasie teatru. 
Jutro „Westie Fonsia*. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Odmowa lekarza udzielenia pomocy 

umierającemu dziecku. Onegdaj z niewyja- 
śnionych narazie przyczyn zasłabło nagle 
dziecko p. Zofji Słotwińskiej zamieszkałej 
przy ul. Borowej 22. Gdy stroskana matka 
zwróciła się do dr. Marburga (Piaski 9) 
prosząc go usilnie o ratowanie dziecka ten 
stanowczo odmówił udania się na miejsce. 
Nie pomogły żadne prośby, dr. Marburg był 
nieubłaga ny. Nieszczęśliwe dziecko pozba- 
wione pomocy lekarskiej w prędkim czasie 
wyzionęło ducha. Powiadomione o tym na- 
piętnowania godnym wypadku, władze 
wszczęły energiczne dochodzenie. Ze swej 
strony sądzimy że zajmie się tem i tut. Izba 
Lekarska. 

— Podrzutek. Koło posesji Nr. 30 przy 
ulicy Wiłkomierskiej znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 2 tygodni. Skie- 
rowano go do przytułku  „Dziecąitka Je- 
zus“. 

— I tak bywa. Michałowi Woronko (Ra- 
duńska 32) spacerującemu na ulicy Kolejo- 
wej z nieznajomą kobietą zginęło z kie- 
szeni 500 złotych. Sprawczyni kradzieży 
owa nieznajoma zdołała ulotnić się. 

‚ — Kradzież w Lutni. Podczas przedsta- 
wienia w teatrze „Lutnia Czesławowi Ry- 
dzewskiemu (Śniegowa 20) wyciągnięto z 
kieszeni 450 zł. Kto był sprawcą kradzieży 
narazie niewiadomo. 

— Zwyrodnialec. Policja zatrzymała 
Benjamina B. z zaułku Szwarcowego który 
uprawiał hom:oseksualizm. 

— Niedziela w mieście obfitowała w 124 
wypadki. W tem 33 — opilstwo i 41 ad- 
„ministracyjnych. Kradzieży było 18, z li- 
czby tej wykryto — 6. 

— Zaginięcie dziewczyny. Policja otrzy- 
mała powiadomienie o zaginięciu Julji Gu- 
dońskiej (Zarzecze 14) lat 25 podejrzanej o 
chorobę umysłową. 
,.  — Wypadek samochodowy. Przejeżdża- 
jący ulicą Mickiewicza autobus Nr. 38011 
kierowany przez szofera  Motela Gienosa 
przejechał Jerzego Iwaszkiewicza (Wielka 
22). Wypadek miał miejsce. z tego powodu 
że Iwaszkiewicz rzucił się nagle ratować 
swoje dziecko które w trakcie przejeżdżania 
autobusa znajdowało się na jeźdni. Niewi- 
dząc że autobus orhinął dziecko, sam wpadł 
pod koła pędzącego samochodu. Iwaszkie- 
wicz odniósł ogólne obrażenia ciała. 

‚ 

Orbisie 

Do ogółu obywatelstwa polskiego - 
р Nie wszyscy wiedzą, że istnieje Polska Loterja Państwowa, zawierająca 5 klas. 
Główne szanse wygrania obejmuje 5-a klasa, są jednakże liczne wielkie wygrane również 
we wszystkich czterech klasach poprzednich. Za te same pieniądze można grać we wszy- 
stkich 5-ciu klasach i każdorazowo nawet wygrać wielką wygranę. Bardzo dziwnem prze- 
to jest, iż niektórzy z grających nie biorą udziału w pierwszych czterech klasach (nale- 
żność za które wypłaca się rafami przy każdej klasie) i w ten sposób szanse wygrania 
w pierwszych czterech klasach są dla tych grających wykluczone. 

Oprócz tego, zakupując cały los, połówkę lub cwiartkę klasy pierwszej i wygrywając . 
chociażby tylko stawkę, otrzymuje się już los do klasy 
samo jest w klasie drugiej, trzeciej i czwartej. W sz. 
ry klase całego losu kosztują tylko zł. 40. 

„drugiej zupełnie bezpłatnie. Tak 
śliwym wypadku wszystkie czte- 

  

Należy także wiedzieć, iż kalkulacja wielkiej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
przewidziała taki podział wygranych, aby każdy 
ko do 25 proc., zakupując losy od pierwszej 
przy samych tylko stawkach ryzyko wynosi 50 proc., 

grający ryzykował swoją wpłatą tyl- 
klasy: (każdy drugi los wygrywa a więc 

zważywszy jadnakże, iż loterja 
zawiera wiele wielkich wygranych aż do zł. 750.000, które wynoszą 20 proc. —fak- 
tyczne ryzyko grającego stanowi tylko 25 proc. Powstaje więc pytanie, jak można upu- 
ścić taką doskonałą sposobność w zbogacenia się przy tak wielkich szansach wygrania 
ryzykując jedynie 25 proc.? 

Stwierdza to dobitnie, iż każdy obywatel we własnym swoim interesie powinien 

  

grać nawet kilka losów poczynając od pierwszej kłasy, albowiem wszystkie inne te- 
raźniejsze interesy przy mniejszych szansach stawiają w ryzyko całość wniesionej kwoty 

Obywatele! Każdy zosobna powinien się zastanowić co do swojej przyszłości i za- 
opatrzyć się w szczęśliwy numer pierwszej Ktasy Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
| Boa iwa! kolekturze H. Minkowskiego w Wilnie (ul. Niemiecka 35, 
el. 13 - = 

Ciągnienia rozpoczynają się już dnia 23 maja i trwač będą do dnia 9 paždziernika 
roku bież.



  

“7 SPORT 
Pierwszy krok bokserski Okr. 

Ośr. W. F. Wilno. 

W dniu 3-go maja w ogrodzie Bernar- 
dyńskim odbył się t. zw. pierwszy krok 
bokserski Ośr. W. F. Wilno o charakterze 
propagandowym. 

'alczyło 10 par w wagach: piórkowej, 
lekkiej, półśredniej, średniej, półciężkiej i 
ciężkiej. 

Wyniki uzyskano następujące: 

Waga lekka 
_ Szpak (Harcerze Żyd.) bije na punkty 

Šciepurę (A.Z.S.). Pietrusewicz (A. Z. 5.)— 
Rudzińskiego (Ż.A.K.S.) i Przelicki Zygmunt 
(Pogoń)—Tatarskiego (Ž.A.K.S.). : 

Spotkanie Przelicki ĮHenryk Rutel (Ž. 
A.K.S.) nie dało wyniku. 

Waga piórkowa 
Michałowski (Pogoń) bije Markowicza 

(AZS.) obezwładniając zupełnie przeciwnika. 

„Waga półśrednia 
Pilnik (ŻAKS) bije Pietkiewicza (Pogoń) 

po dodatkowej rundzie. 
Mironowski (AZS.) bije Kozłowskiego 

(RKS Siła). Bardzo ładna technicznie walka. 
Wyżej wymienione walki rozgrywane 

były o mistrzostwo Wilna. 

Waga średnia 

Minikow (ŻAKS) bije Matulewicza (AZS) 

Waga półciężka 
„. Zdanowicz (AZS) bije Tanela (Harcerz. 
Żyd.). Twno (Harcerze Żyd) bije Oleszkie- 
wicza (AZS). 

Głównym sędzią zawodów był p. Kło- 
czkowski. 

Bieg sztafetowy 10х1. 
‚ О godz. 17-ej w ogrodzie Bernardyń- 

skim rozegrany został bieg sztafetowy 10x1 
zorganizowany przez AZS Wilno dla ucz- 
czenia rocznicy święta narodowego. 

W. biegu tym wzięło udział 5 zespo- 
łów. (3 p. sap. AZS, Pogoń, Sokół i5 p. 
p. Leg.) każdy w składzie 10 osób. 

" Zwyciężył zespół 3 p. sap. w czasie 27 
R. 0. przed Pogonią, AZS i Sokołem i 

PP. Leg. 
Zwycięski zespół otrzymał nagrodę 

przechodnią ufundowaną przez AZS. 
Po biegu sztafetowym punktacja do 

nagrody przechodniej dla najlepszego klu- 
bu lekkoatl. przedstawia się następująco. 

1) Saperzy — 30 punktów 
2) Pogoń — 13 w 
4 AZS — 8 e 
4) Sokół — 6 
5) 5 p.p. Leg.—4 pkty. 

Treningi lekkoatletyczne pań w 
Ośrodku W. F, Wilno. 

Począwszy Od dnia 7 maja b. r. uru- 
chomione zostaną przez Okr. Ośrodek W. 
F. Wilno па stadjonie Ośrodka na Pióro- 
moncie treningi lekkoatletyczne zespołów 
zeńskich, które będą się odbywać w niżej 
podanych terminach: 

1) dla zespołów AZS, Strzelca, Ogni- 
ska, Harcerek i Pogoni we wtorki i piątki 
od AO 17-tej. " 

) dla Sokota, Sity i Makabi we czwar- 
tki od godz. 17 i w niedziele od godzin, 
11-tej, : 2 й 

WYNIKI ZAWODOW STRZELECKICH 

„ Wynik zawodow strzeleckich z broni 
małokalibrowej odległ. 50 mtr. o mistrzo- 
stwo hufców szkół średnich m. Wilna, urzą- 
dzonych staraniem Obwodowej Komendy 
P. W. 1 p. p. Leg. I miejsce zają: 

Zespół strzelecki gimn. im. A. Mickie- 
wicza w składzie: Kamieński Antoni, Zda- 
nowicz Romuald, Wigura Jerzy, Wigura Ale- 
ksander, Urbanowicz Teodor, Augustyńiak 

Gleb, osiągając 394 pkt. na 500 możliwych 
tem samem zdobył mistrzostwo na rok 1929 
Il miejsce zajął: Zespół gimn. ]. Lelewela, 
zeszłoroczny mistrz osiągając 391 pkt. na 
500 możliwych. 

Żeński zespół gimn. Czackiego osiągnął 
211 pkt. na 300 możliwych. 

Indywidualnie I miejsce: Kamieński An- 
toni, (gimn. A. Mickiewicza) 88 pkt. na 100 
możliwych. Il miejsce: Packiewicz Lucjan 
(gimn. im. j. Lelewela) 87 pkt. na: 100 
możliwych. 

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 
3 maja b. r. 

RADJO. 
Wiorek, dnia 7 maja 1929 r. 

11.56—12.10: „Transmisja z Warszawy. 
Aż czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dla maturzystów p. t. „Sprawa polska pod- 
czas wojny światowej”. 16.30 — 16.50: Od- 
czytanie programu dziennego, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 16,50 — 
17,00: Komunikat L. O. P. P. 17.00—17.25: 
Tr. z Warszawy. Odczyt z dz. „Sport i 
wychowanie fizyczne* p. t. „Marsze i za- 
wody marszowe*, 17.25 - 17.45: Kurs języka 
włoskiego. 17.50—8518.25: Tr. z W-wy: Kon- 
cert. (tańce różnych narodów). 18.35 — 
18.50: Tr. z W-wy: Recytacja poetycka p. t. 
„Miłość poetów". 18.50—19.15: „Mała skrzy- 
neczka” listy ;dzieci. 19.20—19.50: Muzyka 
z plyt gramofonowych! 19.50 : Transm 
opery z Poznania. Po transmisji komuni- 
katy: P.A.T., policyjny, sportowy i inne, 
oraz „Spacer detektorowy po Europie* (re- 
transmisja stacyj zagranicznych). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 maja 1929 r. 

Dewizy I waluty: 
Tranz. Sprz Kupno 

Dolary 890 . 8,92 8,88 
Belgja 128.87,5 124.19 123,56 
Kopenhaga 237,76 238,36 237,16 
Budapeszt 158,— 155,90 155,— 
Holandja 358,65 359,55 357,75 
Londyn 43,28, 43,39, , 43,17, 
NowysYork 8,50 8.92 8.88 
Paryż 34,86, 34.95, 34.77 

Praga 26,39, 26.45, 26.33, 
Szwajcarja 171,78, 172.21 171.35, 
Stokholm 238,38 _ 238,98 237,78 

Wiedeń 125,21, 125.52, 124,90, 
Włochy 46,74, 46,86, 46.62, 
Berlin w obr. nieof. 211.43, 

[== i i iii 
m m. | GEOMETRA 

m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- 

Bronisław Sobolewski 

5 meljoracyjne. 

przeprowadził się na ul. Zawalną 6, 

L] 
Mr a RY 

a Ww h 0 5 ń Ww wypadanie, łupież, Š 
i M łysienie usuwa || 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 5 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy i 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- i 

4 E 0—L6SS 
seckiego, ul. Freta Nr 16. 

Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, 

BLOW ю 

Zarząd Wileńskiego Domu Towarowo - 
Przemysłowego 

BRACIA JABŁKOWSCY SP. AK. 
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że dnia 27 
maja rb. o godzinie 5 pp. w lokalu firmy 
Dom Towarowy Bracia Jablkowscy Sp. 
Akc. w Warszawie przy ul. Brackiej 25, od- 
będzie się Walne Zgromadzenie z następu- 
jącym porządkiem obrad: 

1) Zagajenie posiedzenia i wybó rprze- 
wodniczącego, 

2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 
wizyjnej oraz przedłożenie bilansu. za rok 
operacyjny 1928. 

3) Plan działań i budżet na rok 1929. 
4) Wybory do Zarządu i Komisji Rewi- 

zyjnej. 
5) Wolne wnioski. 
P.P. Akcjonarjusze, pragnący 

czyć w Zgromadzeniu winni złożyć swoj 
akcje lub zastępujące dowody w siedzibie 
Spółki (Wilno, Mickiewicza 18) lub w Za- 
rządzie firmy Dom Towarowy Bracia Jabl- 
kowscy Sp. Akc. (Warszawa, ul. Bracka Nr. 
25) z zastosowaniem się do przepisów par. 
26 statutu. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Antoni Sitarz zamieszkały w Wilnie przy ul. 
św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z art .1030 
UPC., ogłasza, iż w dniu 8 maja 1929 roku 
o godzinie 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. 
Zawalnej w Hali Miejskiej Nr. 179 - 178, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego  Chany Rabinowicz, 
składającego się z galanterji, oszacowanego 
na sumę złotych 467, na zaspokojenie pre- 
tensji Maksa Wiłużańskiego. 

Komornik Sądowy (—) A. Sitarz. 

  

FILC BITUMOWY „Kryzolit", różnej 
grubości, do krycia dachów betono- 
wych, tarasów, balkonów, sklepień, 
dachów deskowych, izolacji poziomej, 
fundamentów, izolacji pod podłogi. 

KLEJ BITUMOWY płynny i stały. 

„GUDRONIT* Nr. 1 izolacyjny do za- 
bezpieczenia od wilgoci ścian piono- 

wych, fundamentów, tuneli i t. p. 

„GUDRONIT* Nr. 2 B do 
powierzchni zewnętrznych. 

„GUDRONIT, Nr. 3 do niszczenia 
grzyba drzewnego i t. p. 

izolacji 

oraz inne wyroby fabryki 

„GUDRONIT* Wł. CISZEWSKIEGO, 
egz. od 1875 r. 

dostarczą £891—Z 

Bl. W. Busz, A, Jankowski i 5-ka 
“ Wileńska Nr. 23, tel. 432. 

BEATOEERIEREWKEHOROSOROCH ИЕА RT ASTA 

  

  

l 
? Czopki he- << z kogutkiem 
"moroidalne „Varital dsówiię ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Wa apteki i składy apteczne. 

  

Rejestr Handlowy | ściciel Lewinson Chona, zam. tamże. 

9711. I. A. „Lewinson Chona* w Niemenczynie, pow. Wi= 
leńsko - Trockim, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. We 

227 

9712. I. A. „Lewin Roza* w Święcianach, Rynek 21, sklep 

  

_ bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 
gnięto następujące wpisy: 

9702. I. A. „Kowarski Załman* w Święcianach, ul. Łyntup- 
ska 4, sklep mąki, zboża i superfosfatu. Firma istnieje od 1888 
roku. Właściciel Kowarski Załman zam. tamże.  218—VI. 

9703. I. A. „Kownat Dzina“ 
sklep bakalejno - BDO Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Kownat Dzina, zam. w Brasławiu, ul. 3 Maja 15. 

219 — VI. 

9704. I. A. „Kuziniec Bencjan* w Budsławiu, pow. Wilej- 
skim, detaliczna sprzedaż rozmaitych towarów. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Kuziniec Bencjon zam. tamże. 

5 220 — VI. 

" 9705. I. A. „Kuziniec Elja* w Brasławiu, pow. Wilejskim, 
skup szmat, Firma istnieje od 1926 roku. Właścicieł Kuziniec 
Elja zam. tamże. 

221 — VI 

9706. 1. A. „Apteka miejska w Święcianach* w Święcianach 
ul. Wileńska 6, apteka. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel 
Mepiozć m. Święcian w Święcianach. 222 — VI. 

9707. 1. A. „Lewinson Chaja“ w Niemenczynie, pow. Wileń- 
“sko - Trockim, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
" ciel Lewinson Chaja zam. tamże. 223 — VI. 

9708. I. A. „Lurje Sora - Leja* w Święcianach, ul. Błaki- 
ska 2, sklep spożywczo - kolonjalny i wyrobów tytuniowych. 
Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Lurje Sora Leja, zam. 
tamże. 224 — VI. 

w dniu 8 Ul. 1929 r. 
9709. I. A. „Lulińska Cyra'* w Święcianach, ul. Szkolna 14, 

sprzedaż galanterji, Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Lu- 
lińska Cyra, zam. tamże. 225 — VI. 

9710. I. A. „Lewin Leja* w Duksżtach, pow. Święciańskim, 
sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel L. 
win Leja, zam. tamże. 226 — VI. 

  

Siemie Iniane «o siewu „DOŁGUNIEC: 
: Ryski oryginalny 

Kartofle do sadzenia „wocrmanv- 
„Silesia“ i „Deodara“ 

polecą 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
WILNO, "ZAWALNA Nr. 9, 

telef. 323, telegraf „Rolnicze*. 

  

РНО ЛИОБЕ ЯЕЛ 

3 П КА В1 18 15 1 19 З ЕЛ Я 5 З 5 ВС З 1О Р А З С 1О 1 2 ЗЕ 5 СО 9 39 39 23 А З 1 ОВ П 1 
® Firma egz. od 1874 r. s 
5 Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji a 

į K. Dab ka. į 
ž Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 8 
a Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- BM 
5 a instrumentów tylko gwarantowanej i 

jakości. 
a SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE, a 
NGUZKUNNACZHEZEDOKACZNOCHKZNKOGNEOKNESZKACZEM 

  

w Brasławiu, ul. 3 Maja 1,“ 

  

kolonjalny, galanteryjny i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel Lewin Roza, zam. tamże.  228—VI. 

9713. I. A. „S. Mark i M. Wuliin — S - ka“. Skup za- 
wodowy materjałów leśnych w celu odsprzedaży. Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Węglowej 16. Firma istnieje o d1929 roku. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Salomon Mark — przy ul. Mickie- 
wicza 41 i Mendel Wul fin przy ul. Węglowej 16. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 17 stycznia 1929 roku na 
czas nieograniczony. Zarząd stanowią obaj wspólnicy, Wszel- 
kie zobowiązania, plenipoteńcje, umowy podpisują obaj wspól- 
nicy łącznie. Korespondencję handlową zwyczajną, poleconą i 
pieniężną oraz wszelkie sumy należne spółce ma prawo otrzy- 
mywać i kwitować z odbioru każdy wspólnik samodzielnie. 

229 — VI. 

9714. I. A. „Milikowski Szymel i Bielicki Dawid — S-ka". 
Młyn wodny. Siedziba we wsi Wersoko, gm. Ejszyskiej, pow. Li 
dzkim. Firma istnieje od 1920 roku. Wspólnicy zam. w maj. 
Wersoko, gm. Eejszyskiej pow. Lidzkiego: Szymel Milikowski 
i Dawid Bielicki. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 20 maja 1921 roku. Zarząd należy do obydwuch wspólników 
którzy łącznie podpisują w imieniu spółki we wszystkich wy- 
padkach. 230 — VI. 

9715. I. A. „Miluciny Ber Lejba i Bejnus — S-ka". Ekspe- 
dycja przewozowa. Siedziba w Brasławiu, przy ul. Piłsudskiego 
35-a. Firma istnieje od 1922 roku. Wspólnicy zam. w Brasławiu: 
Ber-Lejba Milucin przy ul. Piłsudskiego 35 я 

i Bejnus Milucin przy ul. 3 Maja 16. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 6 maja 1927 
r oku. Zarząd i prawo podpisywania w imieniu spółki wszelkich 
zobowiązań i innych dokumenty należy do A W 
cina. 31 — VI. 

w dniu 9. III. 1929 r. 

9716. I. A, „Mackin Chawa* w Święcianach, ul. Wileńska 3, 
sklep spożywczy i herbaciarnia. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właściciel Mackin Chawa zam. tamże. 232 — VI. 

z 9717, 1. A. „Mirkin Sznejer“ w Swiecianach ul. Pintupska 6 
sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1916 roku, Wła- 

233 — VI. ściciel Mirkin Sznejer zam. tamże. 

W majątku LandWaróW 
my stacji kolejowej uandwarów do wydzierżawienia: 

1) Zakład wodny o średniej sile 250 K. M. 

i maxymalnej 400 K. M., wybudowany w 75 proc. z 

turbiną wodną i częścią maszyn do urządzenia tektu- 

rowni. toń 
2) Młyn wodny. z turbiną o sile 75 K. M. 

i dużym budynkiem. Między młynem i zakładem wo- 

dnym jest miejsce i spad dostateczny dla postawienia 
jeszcze jednej turbiny o sile 75 K. M. 

3) Gospodarstwo rolne o przestrzeni 180 ha. 

4) Pałac nad jeziorem w  Ślicznej zdrowotnej 

miejscowości na sanatorjum dla zamożniejszych 

chorych. —0 

Zgłaszać się do Zarządu dóbr poczta Landwarów. 

  

PREMJERA. Film, który olśniewa, czaruje i emocjonujel 

„$YKFONJA PATETYCZNAĆ Gaci: 
KRZ symfonji Czajkowskiego. W rol. główn. słynny mistrz boksu Georges Carpentier. czarująca 

ichele Verby i prześliczna Olga Day; Niebywała urozmaicona akcja rozgrywa się w Afryce, najwytwor- 
niejsz. pałacach Paryża. Tańce królowej music-hallów "paryskich. — Początek seansów o g. 4,6, 8i 10.15. 

Kino-Teatr 

„HEL 105” 
Wileńska 38. 

  

Dziś olśniewający filml Niebywały dotychczas konkurs największych gwiazd ekranu iwan Pietrowicz, Mikoła 
Kolin, Agnes Petersen — Mozżuchinowa i Aleksander Wertyński w filmie 

SZECHEREZADA“ (TAJEMNICA WSCHODU). Reżyserował słynny twórca „Casanowy* Aleksander 
э WOŁKOW. Najwspanialszy przebój sezonu! Największy ohraz światal Gigantycz- 
ny film. Rozhukaną wyobraźnia Wschodu w połączeniu z największą techniką kinematograficzną. UW AGA! 
Obraz „Szecherezada* nie ma nic wspólnego z mało wartościowym obrazem wyświetlanym ostatnio w kinie 
„Helios“ p. t. „Szecherezada naszych dni" (Szejk Fazil). Upraszamy Sz. Publiczność o przekonanie si 
o wartości artystycznej naszego filmu. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

Wielka epopeja morska | KSG „ZATOKĄ ŚMIERCI 7 Zi 
Dzieje krwawych rządów carskich, na podstawie autentycznych dokumentów, znalezionych w archiwach 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

  

Kino „Pictadilly“ 

  

  

  

  

  

b. rządu carskiego. Wspaniała realizacja filmowa, znanej powieści Leonidowa. Reżyserja A. Room. Wytwór- 
WIELKA 42, nia „Sowkino* w Moskwie. W rolach głównych: I. Sałtykow, L. jurjeniew. Jarosławiec i S. Kartaszewa. 

Całe miasto nasze będzie pod wpływem „Zatoki Smierci“, bo „Zatoka Śmierci* to film tętniący żywą 
akcją, to obraz tak wielki, jak samo życie. 

KINO Dziś! Najpiękniejszy film obecnego sezonu Rod oc NA ŽBROMSIEGO, die H. o 
4 onumentalne arcydzieło w aktach. Udział biorą: „Wanda 6 PRZEDWIOŚNI ZBYSZKO SAWAN, MARJA  GORCZYŃSKA, STEFAN 

Wielka 30. JARACZ, MARJA MODZELEWSKA i Władysława WALTER. 

Kino - Teatr Najweselszy i najdowcipniejszy i 4€ przeróbka filmowa słynnej operetki La S „Gnoiliwa Zuzanna” Zaz jimo gł: ulubieniec kobiet 
całego świata WILLY FRITSCH, olśniewająco czarującym wdziękiem LILLJAN HARVEY i uosobienie szam- 
pańskiego temperamentu RUTH WEYER. Mnóstwo niesłychanie komicznych sytuacyj, nieustannie wywołują- 
cych huragany śmiechu. Niewidzany dotąd przepych wystawy. 

Wszedzie 
„Zwraca powszechną uwagę i buczi podziw. 

„„ Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Czy na przejażdżce w stolicy po Alejach 
lub w drodze na Pole Wyścigowe, czy pod» 
czas wycieczki na wieś albo w odwiedziny . 
sąsiedzkie, nowy Oakland wszędzie jedna« 
kwo wykazuje swe pierwszorzędne zalety. 
Zewnętrzny jego wygląd na pierwszy rzut 
oka uderza nowością linji i stylu. Potężny 
6 cylindrowy silnik zapewnia szybkość i wy» 
klucza wszelkie niespodzianki, oraz daje 
możność przejścia w pięć sekund od 16 do 
40 kilometrów na godzinę 

      

   

  

    

Zwrotny, łatwy w kierowaniu, obszerny i 
wygodny, stanowi idealny środek lokomocji 
dla osób, ceniących w samochodzie szybkość 
i komfort w połączeniu z najbardziej współ» 
czesnym estetycznym wyglądem i stosuns 
kowo umiarkowaną ceną. 

    

  

OAKLAND 
Generał Motorsw Polsce 

Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku. 

  

| Karfofle : 
Nauczycielka 

GEBLEPZERZE sieja, któraby 
| Lente oamyst mogła — jednocześnie 

d d ЕЛ ОАН В О poszukiwana jest. Po- 
zająć się zarządem 

ważne rekomendacje 

FIEKARzE УВНО т 
B Choroby weneryczne, 

ma WAWA syfilis i skórne. DO SPRZEDANIA „Wielka 2. Majątek W. Olsew sprzedaje kilka 

  

  

  

  

IA е a sta 54 niezbędne. Adres m tysięcy kartofli Woltmana. Oferty: 
DOKTOR (Telel. Sai! 5 uo ui 2 ław mj: NE So i Lida, skrzynką pocztowa 22, Admi- 

D.ZELDOWIEZ 2 Bžytska-Smolska " A 2 ОНЕ RAGE 
chor. weneryczne, |Dr. @. ФОБЕЗОВ Choroby jamy. ustaej. : za 
syłilis, narządów | weneryczne, moczo-Plombowanie i usuwa Poszukuje a 1.000 dolarów Pieniądze 

łciowe i skórne, ul.nie zębów bez bólu. $ В fol- 
ileńska 7, tel. 1067. pomazówa i złote Się służącej od zaraz sprzedamy fo moczowych, od 9 

wark okolo: 30 ha, —1, od 5—8 wiecz. sumie w každej 

  

„dla dwojga osób, do A Н 2 

Kobieta-Lekarz IE m By Wojskowym, e wszystkiego dobre W nie Kardas Bezpeczenie, wek 

i. Leldowiczowa DOKTOR że Ała. "Oiena eeg 2 A i aa z D. H.-K. „Zacheta“ 

KOBIECE WENE: | MANTYKIEWICZOWA асР асН о9е ро poł. Ca D, ok „Zacheta || giewicza 1, te 
DOW MOCZOW. | przyjmuje od 11—12 Wydz. Zdr. Nr. 3 tel. 9-05. — MEBRANA 

  

  od 12—2 i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

(О 1 Козте!ука @ : i —-———— | zne 
ат К 152" |okarska. Wilno, i g POSADY 3 

leńska 33 m. 1. 

i od 5—6. Choroby G mm p G 

leczenie wło- į BY 

Ha pomoze LOKALE Az, m ZGUBY 
оннн Gina Pasau „pūga 

nad rzeką z budynka- W dniu 5 b. m. o go- 
  

  

  

BRIT ERA B ADA Р s „di | 
GIŃSEERG W.Z.P. TT Mieszkania mi posiadamy duży dzinie między 7 a 8 

L. GINSE, : Malta © ONO eng 3 pokoje z kuchniąwybór i sprzedamy rano Kaj na dworzec 
choroby weneryczne Doktór Medycyny 3 Шииоіеішц…Ёо dwa duże) po-na bardzo dogodnych ulicą Beliny i Kolejo- 
sylilis i skórne. Wil- ŁUKIEWICZ praktyką we wzoro” szukuję, Oferty do warunkach, Wilno, wą został zgubiony 
no, ul. Wileńska 3, te- wych gospodarstwach, aqm Słowa" pod Gdańska 6, „Rolko- Pugilares z 2,000 zł. i 
lefon 567. Przyjmuje choroby weneryczne, skromnych wymagań, 100%. ” mis“. -tdrobnemi na 100 zł., 
od 8 do 1 iod4 do8.skórne i płciowe, ul.poszukuje posady od” * dolarėwką i  doku- 
——— Mickiewicza O, wejście zaraz, Adres: Wilno, mentami.  Upraszam 

z ul. Sa Do wynajęcia Samochód sumiennego znalazcę ul. Pańska 4 m. 11. -0 
dwa duże jasne po-4 osobowy, torpedo 9 ZWrot za wynagro- Doktór. Medycyny przyjmuje od 

    
-7 p. Žž Н ya dzieniem 1.000 zł., ш!» A M koje, można Z uży: w bardzo dobrym sta- qzieniem у 

aro e Wychowawczyni wieze kach. WE ie spyzedam.. Fila Beliny Pe ALT у aa " у -go maja zgubiono neryczne i  moczo- Alb Gerai, y tokioms žrecka 49 04 A kaszka po płciowe. Elektrotera- 

Klatermie. Śollux. HE MNOSZERAI SK 
Mickiewicza 12, ró! szamarzas Śj) 

suie a UO M GSA а mym drodze: ul. W. Pohu- 
do młodszych zed WWWAWAW Žž lanka, ea 

dzi. ieką. ъ , mnazjalna. ALT LJL 
prosimy zwróci 

WAWAWAW 
Tatarskiej 9—2 i 5— СЕСЕ МАРЕ а 

1‹ошеп‹|ас;; _1а‹ігпіцо- 0 : 
letnie wiadectwa, wynagrodzeniem, ul 

szelką GOTOWKĘ я 
OSIADAMY _ duży Ww różnych waluć Wz, Pohulanka 3i m 4 
wybór domów w tach 

ua Smakas + Sade 
Dr. POPILSKI oraz Gabinet Kosme- Frebla. Przygotowuje P ) Łopatto = 

choroby skórne i we-tyczny Usuwa Zmar- jo gimnazjum, wy- ! óNa SEC e. Zygub. "RE Wojsko- 
neryczne. Przyjmuje szczki, piegi, wągry, jedzie na wieś. Bene- TOZmaitych WOOD ZEE 0 Z wą, wyd. przeż” 

    

od godz. 10 do 1i odłupież, brodawki, ku-. . 10, -zcach Wilna  poczy-teczue bez kosztów : 
5—% р.р. W.Pohulan- raki, wypadanie wło- DRO nając „0d 1.000 R wstępnych, a sa śmie wama 
ka 2, róg za: Z Mickiewicza 46. Rua I ginti iii RA 1 „Rolko. pajnberśa, uniew. się: 

  
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia „W* awnic ro Wileńskie* Kwaszelna 23, 

Wyrób General Moor z 

+ 

a 

4


