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Przyczynek do obecnej 
- sytuacji gospotarczej 
„6 G-wie Glieńskiem 

Jeszcze w październiku roku ubieg- 

łego podniosłem sprawę, że wobpc о- 

gromu klęski nieurodzaju w w-wie Wi- 

leńskiem nie można traktować jej jako 

zjawisko w skutkach oderwane, bijące 

li tylko w rolnictwo, ponieważ miej- 

-scowy przemysł i handel w 80 proc. 

obliczony jest na zbyt właśnie na 

wsi, — że zatem, łącznie z osłabieniem 

zdolności nabywczej producenta rolne- 

go, należy być przygotowanym, że 

wcześniej czy później nastąpi załama- 
nie się na całym lokalnym froncie ро- 

spodarczym. ; 

Pisałem wėowczas („Siowo“ 

242 z dnia 20. 10. 1928 r.): „Nastąpi 

przymusowa przerwa w akcji odbulko- 

wy zniszczonych gospodarstw, ustalie 

popyt na wyroby przemysłu, kurczyć 

se będą obroty handlowe a mnożić 

się wypadki upadłości i protestów Wp]- 
ksli, wzrośnie wreszcie liczba bezyj- 

botnych skuttkiem napływu do miąji 

biedniejszych rolników w poszuki 

niu zarobków. 

Przewidywania te sprawdziły sił 

w całej rozciągłości. Niewątpliwie obe 

ena sytuacja w handlu na naszym tere 

nie jest odbiciem 1ównież ogólnej sta 
gnacji w całej Polsce, — to jedna! 

jest ona tu bez porównania o wiel 
cięższa i więcej cech prawdziweg( 

kryzysu posiada, właśnie w związki 

i w zależności od nieurodzaju. : 

  

Wiemy już z referatu wygłoszone- 

na posiedzeniu ogólno - polskiego ko- 

mitetu niesienia pomocy głodnym w 

Wileńszczyźnie, że na 751 sklepów na 
14 większych ulicach w Wilnie zostało 
zamkniętych w krótkim czasie 164, 

czyli przeszło 20 proc.,.że ilość wyku- 

pionych w roku bieżącym świadectw 
przemysłowych w porównaniu do lat 
ubiegłych zmniejszyła się: I-ej kat. o 
38 proc., Il-ej kat. — 28 proc. i Ill-ej 
do VIll-ej kat. — o 41 proc. Sami na- 

ocznie obserwujemy, że dnie rynkowe 
nie przynoszą najmniejszego ożywie- 

niaew handlu, bo rolnik niema pienię- 
dzy, że obroty są małe, zatrważająco   małe, że o zarobek i pracę coraz tru- 

dniej. 

Nie mogło być zresztą inaczej sko- 
ro niedobór ziemiopłodów i paszy w 

roku 1928 oraz straty w ziemniakach 
skutkiem mrozów, w przerachowaniu 

na pieniądze, osiągnęły zawrotnej na 

nasze stosunki sumy 150 miljonów zło- 

tych, wówczas gdy przypływ wszyst 

kich kredytów łącznie nie przekroczył 

10 miljonów, — a i te 10 miljonów 0- 

minęły prywatny handel miejscowy, 

|, ponieważ częściowo poszły na pokry- 

| cie zobowiązań i opłatę podatków, 
częściowo na sprowadzenie niezbęd- 

nych produktów z zewnątrz wojewodz- S 

twa za pośrednictwem  organizacyj 

spółdzielczych. Jeżeli przeto w całej 

Polsce od pewnego czasu datuje się 
osłabienie zdolności nabywczej wsi 
skutkiem zachwiania się współmiernoś 
ci stosunku cen na produkty rolnictwa 

a wyroby przemysłu i coraz ostrzej 

| zarysowuje się stagnacja w handlu— 
“to tambardziej na naszym terenie zja- 

wisko to wystąpić musiało w formie 
ost katastrofalnej z uwagi na stra- 

(yw rolnictwie wynoszące prawie 150 

zł. na głowę ludności rolniczej. Rolnik 

wileński przestał czasowo istnieć jako 

nabywca, usunął się w cień jako pro- 
ducent, przeistoczył się w, żebraka, u- 

biegającego się o wsparcie. Bodaj po- 

nz pierwszy zaistniał w praktyce mir 
| nisterstwa pracy i opieki społecznej 

_ obowiązek z konieczności udzielania 
_ zasiłków rolnictwu, miewątpliwie koe 
 sztem niezawodowych i zawodowych 

ECHA STOLICY 

Wyjazd Prozydznia  Mościekiego 
to Poznania 

WARSZAWA 14. V. (Tei. wł. „Słowa”). 
Otwarcie wystawy poznańskiej nastąpi w 
czwartek 16 bm. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej udaje się do Poznania jutro spe- 
cjalnym pociągiem, Rząd zaś udaje się na 
otwarcie częściowo pociągiem, a częściowo 
samochodami. Sejm reprezentowany będzie 
przez urzędującego wice - marszałka ks. 

ńskiego, a Senat przez marszałka 
dr. Szymańskiego, który przybędzie do Po- 
zmania wprost z Paryża gdzie przebywa od 
kilku tygodni. 

Wizyty min. Zaleskiego w Buda- 
poszcie 

WARSZAWA 14. V. (Tel. wł. „Słowa”). 
W dniu 19 bm. Minister Spraw Zagranicz- 
nych p. Zaleski w towarzystwie wyższych 
urzędników _ Ministerstwa 4 ni- 
cznych wyjeżdża z wizyta oficjałną do rzą- 
du węgierskiego do Budapesztu. 

Wicz-minisfer Grandi nie przyje- 
dzig da Warszawy 

WARSZAWA 14. V. (Tel. wl. „Slowa“). 
Wobec go załatwienia sprawy po- 
dniesienia placówek dyplomatycznych Pol- 
ski i Włoch do godności ambasad, spo- 
dziewany przyjazd włoskiego wice - mini- 

© вга spraw zagranicznych p. Grandiego zo- 
staje odwołany. 

Min. Kwiatkowski jedzie ta Śu- 
0 kareszfu 

WARSZAWA 14. V. (Tel. wł. „Słowa*). 
Minister Przemysłu i Handlu inż. Kwiatko- 
wski w dniu 17 bm. wyjeżdża do Bukare- 
sztu jako specjalny delegat i 
tej Polskiej ma uroczystości 10-Iecia zje- 
dnoczenia ji. 

Kawalerzyści Amerykańscy 
Grtyni 

WARSZAWA 14. V. (Tel. wi. „Slowa“). 
Dziś rano w Gdyni wylądowała ekipa kawa- 
terzystów armji amerykańskiej, która po 
raz pierwszy weźmie udział w polskich kon- 
kursach hippicznych w Poznaniu, a następ- 
nie w Warszawie. 

Podróż inspekcyjna min. Boer- 
nera. 

WARSZAWA, 14. V. PAT. Dnia 
4 b. m. pan minister poczt i teleg- 

towa- 
zystwie podsekretarza stanu inż. 
łodzimierza Dobrowolskiego, dy- 

kktora departamentu ogólnego Mini: 
erstwa Poczt i Telegrafów p. Zyg- 
unta Frączkowskiego i innych wyz- 

Strych urzędników Ministerstwa Poczt 
ifTelegrafów wyjeżdża na inspekcję 
dQ dyrekcji poczt i telegrafów w Po- 
zdaniu i na otwarcie Powszechnej 

stawy Krajowej w :Poznaniu. Po- 
Ót p. ministra do Warszawy nastą- 

piów dniu 17 b. m. wieczorem. Na 
cząs nieobecności p. ministra w War: 
Szłiwie kierownictwo Ministerstwa 
Pdłzt i Telegrafów obejmuje prezes 
dyłkkcji poczt i telegrafów w  War- 
stdlvie inž. Kazimierz Zajdler. 

pwróf posła Janusza księcia 
Radziwiłła 

o dłuższym pobycie zagranicą, 
pos Janusz ks. Radziwiłł, powraca 
do Warszawy 15 b. m. 

— 

Klugoty z samokrytyką ® Во!- 
szewji. 
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Hasło fhmokrytyki miało być kojącem 
balsamem Ma wszystkie dolegliwości w 
Bolszewji. fiinakże balsam znalazłszy się 
w rękach nifzbyt biegłych lekarzy niejed- 
nokrotnie rffast leczyć wprowadzał jeszcze 
większy chzjk, jaskrawem potwierdzeniem 
tego stanu [czy jest niniejsza karykatura 
„Izwiestji*. UJ góry widzimy nieszkodliwe 
draśnięcie zffrem samokrytyki grubasa— 
biurokratę ujiołu zaś potężny stwoł z gru- 
bej Berty alddo... wróbla. Skutek oczy- 
wista wiadoyją: biurokrata cieszy się nadał 
Ai zdrólljem i rozsyła papierowe ka- 
wałki. 

za budziły wspomnienia 
ztatach pracy. 

a tylko zali 

pė 

bezrobotnych. Na dokarmianie produ: 0 bytych w; 
centów rolnych i ich dzieci asygno-  Czywt 
wano kilka miljonów złotych. To już tak wielkich 
jędno coś znaczy, to już świadczy, że rząd, nawet 

i warunkach, czy wobec 

frat na większym terenie 

ysiłkiem całego społe- 

źle jest na tym terenie, który o wła- czeństwa wsparty, mógł skutecznie 

_sinych siłach potrafił dźwignąć się bez zwalczać nieadolność nabywczą wsi? 

` jakiejkolwiek pomocy w ów czas, kie- Rzecz prosta, że nie. Całkiem słusznie 
dy 50 proc; gruntów leżało odłogiem obrał zatem drogę, jedynie właściwą 
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Z ZA KORDONÓW 

lamach na Woliemarasa zorganizowali 
studenci, 

BERLIN, 14 V. PAT. Biuro 
Wolffa donosi z Kłajpedy, ze 
policja litewska wykryła ostate- 
cznie wszystkich uczestników za- 
machu na Woldemarasa. W za. 
machu tym miało brać udział 10 
studentów, należących do orga- 
nizacji studenckiej Auszra (Jut- 
rzenka). W pobliżu granicy pol- 
sko-litewskiej miano aresztować 
jeszcze 2 uczestników zamachu, 
między innymi przewodniczące- 
go stowarzyszenia Auszry nieja- 
kiego Tawilcjusza, który w cza- 
sie aresztowania został zraniony. 
w związku 2 aresztowaniem Stu- 
dentów, należących do organi- 
zacji chrześcijańsko - demokraty- 
cznej przewodniczący tej orya- 
nizacji interwenjował u ministra 
spraw wewnętrznych, otrzymał 
jednak odpowiedź, 'że interwen- 
cja jego nie odniesie żadnego 
skutku, ponieważ aresztowani 
brali udział w akcji politycznej. 

Plechawiczius pod dozorem policji 
BERLIN. 14.5. (PAT). Z Kowna 

donoszą, że śledztwo w związku z za- 
machem na Woldemarasa jest obecnie 
skoncentrowane głównie na tych po- 
szlakach zbrodni, które kompromitują 
koła, zbliżone do chrześcijańskiej de- 
mokracji. Krążą pogłoski, że oddany 
został pod dozór policyjny b. szef li- 
tewskiego sztabu generalnego Plecha- 
wiczius, u którego odebrano raport, 
oraz że aresztowani zostali niektórzy 
wyżsi oficerowie, między innemi gen. 
Grigałunas - Głowackis, jeden z głó- 
wnych przywódców putschu grudnio- 
wego. Oddani zostali także pod nad- 
zór przywódcy socjaldemokratów Kai- 
ris i Belinis. 

Wyrok w sprawie pufgchu rarogińskiego 
Z Kowna donoszą: W niedzielę o godz. 

12 sąd wojenny w Szawlach ogłosił wyrok 

w sprawie puczystów taurogińskich. Wyro- 
kiem sądu skazani zostali: i 

Albrechtas, P. Paulauskas, Norwajsza, 

M.  Papłauskas ną bezterminowe ciężkie 

więzienie. 

Jakubauskas, Łomkis i Samoszka na 15 

lat ciężkiego więzienia każdy. 

Bajorinas, Bortkiewicz, Ejczas,  Juszka, 

Linde, Naujokas, Denikowas i Zawadzki na 

8 lat ciężkiego więzienia każdy. 

Jankus, Kawaliauskas,  Okas, Mikałau- 

skas, Grynkiewicz i Szaukneris na 6 lat:cię: 

żkiego więzienia każdy. 
Jagugajtis, Bronenbargas, Radwiła t Zi: 

gmantas 5 lat ciężkiego więzienia każdy. 

Brużas, Deksins, Jagminas, Brudza i Bu- 

rzelis na 4 lata ciężkiego więzienia każdy. 

Gudjonis na 2 lata. 
Kinderis i Jerzy Paulauskas na 1 rok 

ciężkiego więzienia każdy. 
25 oskarżonych uniewinniono i zwolnio- 

no. 
W ten sposób wyniki sprawy  putschu 

taurogińskiego są następujące: z 58 oskar- 

žonych 33 skazano i 25 uniewinniono i zwol- 

niono. A 

jazd rady pariji tantininków 
Z Kowna donoszą: Wczoraj odbył 

się zjazd rady partji tautininków. W 
zjezdzie wzięli udział 20 członków ra- 
dy, wszyscy członkowie głównego za 
rządu oraz niektórzy ministrowie. Prze 
wodniczył kontroler państwa Matułaj- 
tis. Zjazd uczcił pamięć por. Gudinasa 
i uchwalił wyrazić współczucie prem- 
jerowi i wszystkim, którzy ucierpieli 
podczas zamachu. : ; 

Z referatami wystapili ministrowie 
sprawiedliwości i rolnictwa. Członek 
zarządu Lapenas pokrótce przedstawił 
działalność partji tautininków. Wysu- 
nai on myśl, że celowem byłoby zwię- 
kszenie szeregów tautininków w dro- 
dze przyciągnięcia ich do siebie, cho- 
ciażby nawet nie odrazu w skład par- 
tji, lecz w celu pozytywnej pracy przy” 
ciągając ludzi z obozu chrześcijańskiej 
demokracji i laudininków. Takich ludzi 
należy nawoływać do pozytywnej pra- 
cy i darzyć ich zupełnem zauianiem. 
Należy jednak mieć sprawę tylko z po- 
szczególnemi osobami, mie zaś 2 or- 
ganizacjami i centralnemi komitetami 
partji. 

wyciągnięcia konsekwencji z faktu ist- 
nienia tej niezdolności. Zrozumienie, 
że rolnictwo nie jest w stanie płacić, 
nakazywało bądź umorzyć pewne nar 
leżności, bądź je odterminować do cza- 
su odzyskania przez producenta rolne- 

go zdolności płatniczej. Względy skar- 

bowe i inne stanęły na przeszkodzie do 

umorzenia należności podatkowych — 

arni 262. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BIENIAKONIE — Batet kolejowy. 
BRASLAW — Kaięgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiega, Н 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. { 
GELEBOKIE — ul. Eumkowa, W. Wiodzimieraw, į 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruob“ | 

ł 

BARANOWICZE -= ul. Szeptyskiego — A. Laszuk 

WORODZIEJ — Dworzes kolejowy -- K. Smarzyński 
TWIENIEC -- Sklep tytoniowy $. Kwierzyński, 
KLECK — S5klep „Jednošė“ > 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia © 

  

va „Ruok“. 

         
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 26 ji 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 

swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

WIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego, 
1OWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

N. SWIRCIANY — Ksiegarnia T-w2 „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIRSK -- Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolmej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY —— uł Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 P. Juczewska. 
WARSZAWA -— f-wo Ksiąg. Kol „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

     ROPY TZ RTANAREONPYCHKOODE 

Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

Marszałek Piłsudski przybył do Wilna 
Wcżoraj o godz. 6 min. 50 przybył do Wilna z Warszawy Marszałek 

JÓózei Piłsudski w otoczeniu Świty oraz towarzyszącego mu dowódcy O. K. 
III gen. Litwinowicza. 

Na peronie oczekiwali na p. Marszałka przedstawiciele władz rządo- 
wych, samorządowych, wojskowości z p. p. Ministrem Staniewiczem, Wo- 

jewodą Raczkiewiczem, Wiceprezydentem Czyżem, gen. Dąb.Biernackim, 
płk. Kruszewskim i Giżyckim oraz posłami Janem Piłsudskim i Koś- 

ciałkowskim na czele 
Po wyjściu z wagonu p. Marszałek rozmawiał chwilę z witającymi go 

dygnitarzami, poczem przeszedł w towarzystwie p. Wojewody do samocho- 
du, udając się do Pałacu Reprezentacyjnego, gdzie zamieszkał, 

Publiczność zgromadzona na peronie oraz w gmachu dworca kolejo- 
wego zgotowała p. Marszałkowi entuzjastyczne przyjęcie. 

Przyjazd p. Marszałka nastąpił zupełnie niespodziewanie. Ani Woje- 

woda wileński, ani inae władze, nie były uwiadomione o przybycin. Wiado. 

mość otrzymana została ze ster kolejowych. 

- Mussolini o układach Interuńshich 
RZYM. 14.5. (PAT). Z okazji wczorajszej wiełkiej mowy Mussoliniego, sala par- 

lamentu przepełstona była publicznością już na dwie godziny przed rozpoczęciem po- 
siedzenia. Loże dworska, senatorska i dyplomatyczna były również przepełnione. Sam 
temat przemówienia premiera interesował bardzo. Pózatem wiadomo było zgóry, iż 
trwać ono będzie kilka godzin i posiadać wielką donłosłość polityczną o charakterze 
jak podkreślały naprzód wszystkie pisma — wprost historycznym. 

Całą swą mowę, która trwała bezmała 4 godziny, wygłosił Mussolini z! pamięci, 
odczytując tylko to, co było dokumentem historyczktym, czem miał ze sobą mater- 
jałów olbrzymią paczkę, z której kolejno czerpał. Mowa wy; była pod względem 

 oratorskim niezrównanie. Chwilami mówca zapalał się tak, że szybkości jego słów le- 
dwie nadążali stenografowie. Najwybitniejsze punkty mowy sala podkreślała huraganem 
oklasków i zrywaniem się z miejsc. Równie gorąco żegnano premjerą po skończonem 
przemówieniu. 

Moja mowa — powiedział Mussolini, — będzie jak najmniej liryczna i jak najzim- 
niejsza. Wstęp ten wywołał niesłychane zaciekawienie słuchaczy. Dalszy ciąg miejscami 
zdumiewał, zwłaszcza tam, gdzie premjer wypowiadał się na temat tego, czem byłaby 
religia katolicka, gdyby nie obrała sobie Rzymu, jako centr um działania. Jako podstawę 
swej mowy premjer przedstawił koncepcję wzajemnego stosunku państwa, o 
do no przyczem ze specjalnym naciskiem podkreślił, iż nie może być na ten! te- 
mat żadn: dwuznaczności. 

Mówi się dużo — powiedział premjer — o kościele wolnym i suwerennym i o 
państwie wołnem i suwerennem. Otóż wyjaśnić należy natychmiast, że czem innem jest 
państwo Watykanu, a czem innem królestwo włoskie. Między królestwem Włoch a 
miastem Watykan jest odległość, którą możnaby określić na tysiące kilometrów. aczkol- 
wiek wystarcza 5 misrut na to, ażeby dojść do Watykanu a 10 minut, aby go obejść 
dokoła. Są to zatem dwie odrębne formy suwerenności. Ale, jeżeli chodzi o kościół w 
państwie, to kościół nie jest bynajmniej suwerenny, a nawet wcale nie jest wolny, gdyż 
jest zależny od ogólnie obowiązujących praw, jednakowych dla całego państwa włos- 
kiego i podlega specjalnym klauzulom, zawartym w konkordacie. A więc najściślejszą 
definicją byłoby: „Stwerenne państwo w królestwie włoskiem; kościół katolicki z pewne 
mi przywilejami, lojalnie z naszej strony przyznanemi, istnienie i zeźwolenie na istnienie 
aa a as i: 3 1 

yjatkową szczerością odznaczały się te ustępy. mowy premjera, w której poru- 
szał on przebieg rokowań, trwających — jak zaznaczył — od roku 1926, choć jaz przy 
poprzednich rządach, poczynając od roku 1875, SE O, stale wysiłki celem załat- 
wienia kwestji rzymskiej. Ostatnim projektem był pfojekt Orłanda z roku 1919, który 
nie zdążył go wykonać, gdyż rząd jego nie trwał dość długo. Projekt ten ał 
Watykanowi zsłacznie większą przestrzeń ziemi i dostęp do morza. W tem miejscu Mus- 
solini podkreślił swą wdzięczność dla papieża, który w, wysokiem poczuciu włoskiej 
drażliwości państwowej ograniczył do minimum swe wymagania teńytorjalne, aby nie 
stawać na drodze zapoczątkowanym i lojalnie przez obie stsony prowadzonym per- 
traktacjom. Pomimo słów uznania dla papieża i wyrazów głębokiej wiary w posłannic- 
two religji i kościoła mowa Mussoliniego miała chwilami akcenty takie, że przedstawi- 
ciełe prasy zagrłaniczjnej, a zwłaszcza prasy katolickiej, wyrażają przekonanie, że na- 
stąpią zapewne odpowiedzi i komentarze „Osservatore Romano*, oczekiwane z najwyż- 
szem wani z : . 

oncu swej mowy premjer zapewnil že ni žadnym pozorem nie dopušci 
dawnej partji katolickiej wiosce popolarów, którzy odnie w niby An 
nej formie chętnieby skorzystali z okazji, aby wypłynąć znowu na arerię polityczną. 

Sprawa rozrachunku pomiędzy Kwirynalem a 
Watykanem 

RZYM. 14.5. (PAT). W wygłoszonej wczoraj wielkiej mowie o ukła- 
dzie loterańskim Mussolini, omawiając konwencję finansową z Watykanem 
oświadczył, że Italja może wywiązać się z zobowiązań, wynikających z ukła- 
du bez powiększania ciężarów publicznych i bez uciekania się do pożyczki. 
750 miljonów lirów, które w myśl układu mają być wypłacone Stolicy Apo- 
stolskiej nie stwarzają żadnych trudności. į 

Należy dodać, że Stolica Apostolska wymienioną sumę otrzyma nie ry- 
czałtowo, lecz w następujących po sobie ratach. Przechodząc do omówienia 
kankordatu. Mussolini zaznacza, że koncesje uczynione w. konkordacie na 
rzecz duchowieństwa istnieją we wszystkich innych konkordatach. Nie od- 
powiada prawdzie twierdzenie o powołaniu do życia sądu duchownego, gdyż 
jeżeli duchowny popełni przestępstwo, ta utraci tem samem swój charakter 
duchownego i będzie sądzony, jak zwykły przestępca, a jeżeli popełni prze- 
stępstwo polityczne, to będzie traktowany tak, jak każdy przestępca poli- 
tyczny. 
2 W dalszym ciągu swej mowy Mussolini omawiał krytycznie głosy nie- 
których kół katolickich, porywających się — jak się zdaje do wskrzeszenia 
dawnych partyj politycznych, które znikły zupełnie z widowni, zaznaczając, 
że ustrój faszystowski jest czujny i że nic nie ujdzie jego uwadze. Nie na- 
leży również negować moralnego charakteru państwa faszystowskiego, gdyż 
bez tego państwo byłoby rzeczą godną pożałowania. Każdy powinien wie- 
dzieć, że ma przed sobą państwo świadome swej misji, prowadzące naród 
do rozwoju, państwo, które zmienia nawet fizyczne oblicze tego narodu. W 

  

‘ końcu oświadczył Mussolini, że ideał Cavoura, wielkiego bojownika jedności 
włoskiej, urzeczywistniony został przez układ z dnia 11 lutego. 

Po zakończeniu mowy wszyscy posłowie gorąco oklaskiwali mówcę, 
wznosząc okrzyki „Niech żyje Mussolini". Do tych owacyj przyłączył się 
korpus dyplomatyczny, przedstawiciele prasy i publiczność. W loży królew- 
skiej obecna była księżna d'Aosta i szereg osobistości dworu królewskiego. 

  

W dobie powszechnego rozbrojenia... 
Projekt powszechnej służby wojskowej w Ameryce 

WASZYNGTON. 14.5. (PAT). W dniu dzisiejszym złożony został kon- 
gresowi projekt ustawy, nadającej prazydentowi stałe uprawnienie powoły- 
wania pod broń w czasie wojny wszystkich mężczyzn w wieku od lat 18 do 
45. W motywach do tego projektu sekretarz wojny oświadcza, że najbardziej 
krytycznym okresem jest stan, następujący bezpośrednio po wypowiedzeniu 
wojny: Zyskanie kilku dni, albo nawet 1 dnia w czasie tego okresu może za- 
decydować o szybkiem zwycięstwie lub o długiej wojnie. 

odternminowano je tyko częściowo. W nia stosunków. 

każdym razie usunięto narazie i na Kryzys w rolnictwie powstały na 

pewien czas miecz wiszący na włosku. 

Tu należy z całym naciskiem zazna- 

czyć, że niektóre samorządy powiato- 

we tega zrozumienia nie wykazały, a 

przez uchwalanie dodatków do podat- 

ków wybitnie przyczyniły się do po- 

głębienia przesilenia i nawet zaostrze- 

tle nieurodzaju, jak już na wstępie za- 
znaczyłem, nie miał 'działania jedno- 
stronnego. Macki jego sięgały daleko 
poza rolnictwo, zdusiły handel i prze- 
cięły drogę do rozwoju miejscowego 
przemysłu. Przytaczałem już potwier- 
dzające to fakty, świadczące o wyjąt- 

kowej ogólnej stagnacji gospodarczej 
na terenie województwa Wileńskiego. 

Bardzo wymownym świadectwem 
ciężkiej sytuacji są między innemi cy- 
fry dotyczące protestów weksli. W od- 
niesieniu do całej Polski liczba zapro- 
testowanych weksli wykazuje w mar- 
cu br. wzrost o 48 proc. w porównaniu 
do lipca r. ub., dla w-wa Wileńskiego 
procent wzrostu wynosi 107. 

Według poszczególnych miesięcy 
przebieg protestów weksli na terenie 
całego województwa był następujący 
(przy przeciętnej sumie jednego we- 
ksla od 141 do 181 zł): 

Ogólna liczba Suma weksli 
weksli zapro-  zaprotesto- 

Miesiące testowanych. wanych w 
tysiącach zł. 

VII — 1928 — 8013 1272 
VII — , 9535 1348 
IX = 4 9555 1380 
X Ža 11325 1865 
XI Row 13565 2449 
XII — „ 13686 2416 
I — 1929 15292 2483 

II = 2 55 15123 2453 
II — 10528 2793 ” 

Ze względu na znaczenie Wilna ja- 
ko ośrodka handlowego i przemysło- 

wego przytaczamy poniżej dane doty- 

czące protestów weksli specjalnie w 

tym mieście (przy przeciętnej sumie 

jednego weksla od 143 do 20 zł.): 

Ogółna liczba Suma weksli 
weksli zapro-  zaprotesto- 

Miesiące testowanych. wanych w 
tysiącach zł. 

VII — 1928 5641 936 
VII — , 6697 961 
IX — › 6573 970 
X — 7686 1333 

XI = w 8462 1783 
XII — ,, 9101 1756 
I — 1929 10321 1796 
П — „ 10015 1722 
II — 11614 2102 ” 

Wreszcie na terenie powiatów w-wa 

(a więc z wyłączeniem miasta Wilna) 

sytuacja wekslowa przedstawia się na- 

stępujądo (przy przeciętnej sumie je- 

dnego weksla od 137 do 150 zł.): 

Ogółna liczba Suma weksli 
weksli zapro- _ zaprotesto- 

Miesiące testowanych. wanych w 
tysiącach zł. 

VII — 1928 2372 336 
VII — , 2838 387 
IX — › 2982 410 
X — p 3639 932 

XI — » 5103 766 
Хн о — › 4585 660 
1 — 1929 4971 687 
Н — › 5108 731 
ш — 4914 691 

Widzimy zatem stały wzrost licz- 

by protestowanych weksli. Wzrasta ró- 

wnież suma ich przeszło w dwójnasób, 

z tą tylko różnicą, że począwszy od li- 

stopada ub. r. nie ulega ona już więk- 

szym wahaniom. Ze stosunku tego wy- 

nika, że przesilenie ogarnia coraz szer- 

sze warstwy gospodarcze. Wilno pod 

względem ilości zoprotestowanych we- 

ksli zajmuje trzecie miejsce wśród in- 

nych miast Państwa (po Warszawie i 

Łodzi) — i szóste pod względem wy- 

sokości ogólnej sumy  zaprotestowa” 

nych weksli (po Warszawie, Łodzi, Pa 

znaniu, Krakowie i Lwowie). 

Dlatego tylko pozwoliłem sobie nu- 

żyć uwagę czytelnika cytrami prote- 

stów, że obrazują one dobitnie po- 

wszechny charakter kryzysu gospodar- 

czego na terenie województwa Wileń- 

skiego. 
A skoro ta powszechność przesile- 

nia nie ułega już wątpliwości, czy nie 
jest nakazem chwili i nakazem dobrze 

zrozumianej polityki gospodarczej za- 

stosować i względem fiandlu pewne 
ulgi podatkowe. I tu przecież należy 
wyciągnąć konsekwencje z faktu osła- 

bienia zdolności płatniczej, wyrazem 
czego jest przodujące stanowisko Wi- 
ieńszczyzny pod względem ilości we- 
ksli protestowanych. I tu też winno 
nastąpić zrozumienie, że kupiectwo nie 
jest w stanie płacić, jak to miało przed 

tem miejsce w odniesieniu do rolnic- 

twa. Dalszym nakazem jest rewizja 

metod i sposobu wymiaru podatków, 

przedewszystkiem obrotowego. W o- 

becnych warunkach ten ostatni poda- 

tek zakrawa na farsę, dla której naj- 

odpowiedniejszym byłby tytuł:  „po- 

datek od obrotu bez obrotu”. 

Z. Harski.



KAROL 
(Wspomnienie 

Doszła nas z Pomorza wieść ža- 
łosna o śmierci Karola Swiackiego, do 
chwili przewrotu bolszewickiego wła- 
ściciela obszernych dóbr w powiecie 
Siewskim, ziemi Mohylowskiej poło- 
żonych. 

— Urodzony w 1866 r., w dzieciń- 
stwie przez ojca š. p. Józefa marszał- 
ka szlachty pow. Sieńskiego osieroco- 
my, wraz ź siostrą wychowany został 
z nadzwyczajną pieczołowitością przez 
matkę ś. p. Stanisławę z Wańkowi- 
czów, matronę otoczoną powszechną 
czcią i szacunkiem. Po ukończeniu gi- 
mnazjum w Warszawie, studja rolni- 
cze odbywa w Halli, a następnie uda- 
je się na praktykę rolną w Poznańskie 
i na Pomorze. W 1890 r. Obejmuje za- 
rząd obszernych swych dóbr. Bielicy, 
Kmupki, Szyjki i Hurca. Pomimo wą- 
tłego od dzieciństwa zdrowia oddaje 
się z coraz bardziej rosnącym zapa- 
łem organizacji gospodarstwa: w Bie- 
licy z przyległościami — rolnego, w 
Knupce — łeśnego. Powstają: ogro- 
mna gorzelmia, młyny, zarodowe abo- 
ty w Bielicy i Boczanwie, pola zosta- 
ją zdrenowane, w Krupce powstają za- 
kłady przetworów drzewnych. Jako 
prezes Tow. Rol. sieūskiego š. p. Ka- 
rol Swiacki ożywia madzwyczajnie 
działalność tej instytucji. 

Od 1894 r. do wspólnej pracy z 
ś. p. Karolem staje jego dozgonna to- 
warzyszką życia p. Marja z Donimir- 
skich. Z domu rodzinnego z Łysowic 
na Pomorzu, wnosi do wspólnej pra- 
cy pierwiastki nowe, wyhodowane 
przez społeczeństwo polskie w twar- 
dej szkole zaboru pruskiego. Zaczy- 
na się praca społecznownarodowa, po- 
czątkowo polegająca na zjednoczeniu 
elementu polskiego na polu towarzy- 
skiem. — Bielica staje się ogniskiem 
życia towarzyskiego dla całego po- 
wiatu, a następnie gdy warunki życia 
politycznego stają się znośniejsze, z 
Bielicy albo wychodzi inicjatywa 
wszelkich poczynań marodowo-kultu- 
ralnych, oświatowych i filantropij- 
mych, albo też inicjatywa taka znaj- 
duje tam gorliwe poparcie. 
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Najłepiej, najzdrowiej, najtaniej spędzisz lato 

W SŁONECZNYCH, LESISTYCH 

DRUSKIENIKACH 
Zarząd Zdrojowiska w DRUSKIENIKACH i Związek Uzdro- 
wisk Polskich w Warszawie, Al. Szucha 8 m. 1, tel. 434-38. Sy) 

SWIACKI 
pośmiertne). 

Gdy wreszcie wybuchła wojna 
światowa i powiat sieński wypełnił 
się talą uchodźtwa, przybyłego z za- 
chodnich dzielnic Rzeczypospolitej, z 
nadzwyczajną szybkością pokrywa się 
cały powiat siecią przytułków, ochron, 
szkółek, zacząwszy od początkowych 
i kończąc na szkole rzemieślniczej w 
Sieńnie i rolniczej w Bielicy. Że akcja 
pomocy uchodźcom nabrała w pow. 
sieńskim takiego rozmachu, duża w 
tem zasługa ś. p. Karola i jego mał- 
żonki, jako tych, którzy przygotowali 
do tego grunt odpowiedni i z niewy- 
czerpaną ofiarnością i energją do tej 
pracy stanęli. Przyszła rewolucja bol- 
szewicka — jesienią 1918 r. opuszcza 
š. p. Karol z rodziną, wobec ustępu- 
jących wojsk okupacyjnych niemiec- 
kich i zbliżających się bolszewików, 
najprzód Bielicę, a potem Krupkę, aby 
już więcej tych miejsc, gdzie tyle 
pracy i zapału włożył, nie ujrzeć ni- 
gdy. 

— Po przybyciu do Warszawy 
pracuje początkowo czas jakiś w Za- 
rządzie Cywilnym Ziem Wschodnich, 
następnie po zawanciu Traktatu Ry- 
skiega osiada na Pomorzu, gdzie w 
ciągu lat kilku zajmuje stanowisko 
dyrektora w Stowarzyszeniu Produ- 
centów Pomorskich. Tęsknota do pra- 
cy na roli, na własnej roli, sprawiła, 
że Ś. p. p. Swiaccy stali się znowu 
przed kilku laty „glebae  adscripti", 
nabywając pod Chełmią niewielką fer- 
mę, której dają nazwę „Przystan“. 
Tam, w tej „przystani!* dn. 6 maja r. 
b. ś. p. Karol Swiacki życie zakończył. 
Pochowany został w Trzebczu, mają- 
tku należącym do dzieci siostry Zmar- 
łego, Marji ze Swiackich Slaskiej. 

Tych słów kilka wspomnienia po- 
śmiertnego niech będą dowodem, że 
ból nad stratą Ś. p. Karola z pozosta- 
łą Wdową, synem i rodziną dzielą 
wszyscy ci, którym w pamięci żywo 
stoją nietylka jego wybitne zalety to- 
warzyskie, ale i wielkie poczucie obo- 
wiiązków ziemianina-kresowca. 

Sąsiad. 
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Z NAD WILJI 
Tam, gdzie kolej żelazna przecina 

Wilję, między Bezdanami a Podbro- 
dziem, rzeka rwie się na zachód, lecz 
Gu wysokie przegradzają jej drogę. 

iec zakręca w lewo ku południowi. 
Tu góry z prawej strony stają się 
jeszcze wyższe, jeszcze dziksze, pra- 
wie prostopadłe. Na szczytach tych 
gór rosną, pojedyńcze jakieś drzewa 
Samotne oraz krzaki o dziwnych 
kształtach. Tak musi wyglądać stary 
park, opuszczony przed laty. A może 

tu wcale nie było żadnego parku, 
lecz przyroda sama utworzyła ten 
cudny ogród? 

Nagle góry się obrywają, wybrzeże 
staje się odłogiem, u samej wody 
prawie płaskiem, zawalonem kamie- 
niami. Jest tu pagórek zielony, na 
którym stoi biały krzyż, a 
obok krzyża stara brzoza kołysze 
swe gałęzie. Pod pagórkiem zaś, ni- 
by jeszcze zielonego smoka, czernieje 
— szeroka a diemna pieczara. Rosną 
tu rozmaite drzewa i krzaki, pchają 
się i cisną z boku, zwisają zwierz- 
chu, przeplatają się między sobą. 
Bajeczne widowisko! Same ściany pie- 
czary porosły mchem, a ze sklepie- 
nia kroplami wilgoć kapie. 

Nieco dalej w kierunku prądu 
grobla kamienna przecina rzekę, two- 
rząc progi niebezpieczne. Jest to ów 
„Baron“, ktorego się boją sterownicy 
tratw. 

Z rykiem rzuca się Wilja na prze- 
grodę, zwalcza wroga, toruje Sobie 

wąską drogę. przebija się, wyrywa na 
wolę i, dumna i piękna, już płynie 
powoli, tuli się ku brzegom. I witają 
ją drzewa i kwiaty przybrzeżne i od- 
bijają się w niej. Gdzieniegdzie spada 
gałązka i, podchwycona falami, 'koły- 
Sze się na wodzie. 

Tak rycerz waleczny, zwycięży: 

DO °° 

radykalnie 
wsuwo piegi 

opaleniznę, 
wqerymlomy 
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wszy przeciwnika, spokojnemi kroki 
przybliżał się dumny ku szrankom, 
aby z rąk najpiękniejszej otrzymać 
nagrodę. 

Pewnego wieczora siedziałem u 
krzyża nad pieczarą, spoglądałem na 
tratwy, co powoli mimo płynęły, nie 
myślałem o niczem. W powietrzu 
stała woń Świeżego siana х przeciw- 
ległego brzegu. Od strony „Barona* 
dolatywał słaby szmer. 

Wówczas usłyszałem kroki i spo- 
strzegłem starego dziada. _ Zbierał 
chróst. Powitałem go i zaprosiłem 
przysiąść. Usiadł obok mnie. Zagad- 
nąłem go,! czyby niemógł czegoś! po- 
wiedzieć o tym oto krzyżu nad pie- 
czarą? 

— Smutna to historja, — rzekł. 
Jeżeli pan ciekawy, to opowiem. 

— Bardzo proszę. 
— Przed wielu laty, kiedym jesz- 

cze był chłopakiem, — tak jął 'opo- 
wiadać staruszek — mieszkał w 
dworze, co się niedaleko znajduje, 
Stary dziedzic. Wielki to był pan, 
dumny i hardy. Miał córkę jedynacz- 
kę. Co za Śliczna to była dziewczyna! 
O ciemnych pełnych blasku oczach a 
długim warkoczu złocistym, co zwi- 
sałjej prawie do kolan. Takie muszą 
być rusałki, co w noce księżycowe z 
Wilji wychodzą i tu na brzegu się 
bawią. 

Lubiła bardzo panienka to miejsce, 
na «tórem teraz krzyż ten biały stoi. 
Godzinami tu przesiadywała, książkę 
czytając, albo na wodę patrząc. O 
czem wówczas marzyła? Kto wie? 
Może o losach przyszłych, o szczę: 
Ściu wiełkiem. 

Pewnej zimy dziedzic z panienką 
pojechali do Wilna. Długo tam bawili. 
Gdy wrócili, dziewczyna była jakaś 
inna. To smutna, w oczach niby łzy, 
to znowu wesoła i szczęśliwa. 

A przez tydzień już wszyscy we 
dworze wiedzieli, że w Wilnie wów- 

s ŁOWO 

Naprężenie w stosunkach sowiecka - niemieckich 
Ambasador Krestinskij wyjechał do Moskwy 

BERLIN, 14—V. Pat. Biuro prasowe ambasady sowieckiej potwierdza 
wiadomość, podaną przez poranne dzienniki o wyjeździe ambasadora 50- 
wieckiego Krestinskiego do Moskwy, 
doniesieniom, jakoby ambasador Krestinskij 

zaprzeczając jednak kategorycznie 
został wezwany nagle do 

Moskwy dla złożenia sprawozdania o wydarzeniach pierwszomajowych w 
Berlinie. Ambasada stwierdza, że Krestinskij, który jest członkiem  central- 
nego komitetu wykonawczego, udaje się do Moskwy tylko poto, aby. wziąć 
udział w kongresie sowietów, rozpoczynającym się w dniach najbliższych. 
Obecność ambasadora Krestinskiego w Mosk ie potrwać ma około trzech 
tygodni. 

Przyp. red. Wyjazd ambasadora Krestinskiego z Berlina do Moskwy świadczy 
wymownie, że stosunki niemiecko-sowieckie weszły w fazę ostrego napięcia. Kongres 
Sowietów, w którym Krestinski ma brać udział jest oczywista mało przekonywują- 
cym argumentem, tembardziej, że zwykle członkowie CIKA pozostający na placów= 
kach zagranicznych w kongresach udziału nie brali. 

Wystarczy przejrzeć prasę niemiecką i rosyjską z ostatnich dni, aby zrozumieć 
zarówno powody, jak nastroje, które doprowadziły do tej sytuacji. 

A Na ulicach Moskwy i Petersburga przeciągają pochody demonstracyjne, wygra- 
żające Niemcom, oficjalny przedstawiciel Sowietów Worosziłow rzuca obelżywe wy- 
razy pod adresem rządu niemieckiego i otwarcie nawołuje komunistów niemieckich 
do walki. Jednocześnie na ulicach Berlina przez trzy dni toczą się formalne walki. 
Barykady, samochody pancerne, granaty salwy i krew. Wszystko zaś to ma być wed- 
ług cynicznych wynurzeń przywódców Kominternu dopiero generalną próbą rewolty 
wyznaczonej na 1-go sierpnia pod nazwą „czerwonego dnia". 

Nic dziwnego, że w tych warunkach przyjacielskie stosunki pomiędzy Moskwą 
a Berlinem zostały zakłócone. Ambasador niemiecki w Moskwie von Dircksen złożył 
kilka not protestacyjnych, a wezwanie Krestinskiego z Berlina jest tego bezpośrednim 
skutkiem. Być może wyjaśńienia Krestinskiego zdołają nanowo przywrócić harmonię 
tak brutalnie zakłóconą przez wystąpienia 
działających z rozkazu Moskwy. 

pierwszomajowe komunistów berlińskich 

Jakkolwiek się jednak ułożą na przyszłość stosunki niemiecko-sowieckie obok 
procesu szachtyńskiego obecny konflikt pozostawi trwały slad na przyszłość. 

Rokowania reparacyjne w Paryżu 
Sprawozdanie z obrad konferencji będzie zaopatrzone 

w zastrzeżenie Niemiec 
PARYŻ, 14 V. PAT. Raport, zredagowany przez Stampa z zastrzeże- 

niami Schachta, zostanie wręczony jutro przedstawicielom państw wierzyciel- 
skich. 

BERLIN, 14 V. PAT. „Berliner Ztg. am Mittag" donosi z Paryża, że 
prezes Banku Rzeszy dr. Schacht po powrocie zastał w swoim hotelu 
Oczekujący na niego list od Stampa, w którym tenże podkreśla, że współ- 
praca jego z dr. Schachtem przy wprowadzeniu zastrzeżeń niemieckich do 
ostatecznej redakcji sprawozdania konferencji bynajmniej nie może krępo- 
wać swobody działania Stampa i przesądzać jego stanowiska wobec za- 
strzeżeń niemieckich. „Berliner Ztg. am Mittag* podkreśla, że oświadczenie 
to oznacza, że Stamp bynajmniej nie akceptuje zastrzeżeń niemieckich i nie 
ma zamiaru im patronować, 

Projekt międzynarodowego banku reparacyjnego 
BERLIN, 14—V. Na podstawie informacyj paryskiego wydania „New 

York Herałd Tribune* ogłasza prasa tutejsza starannie dotąd ukrywany 
tekst projektu międzynarodowego banku reparacyjnego. 

Plan Younga nie określa jeszcze bliżej siedziby tej instytucji, ale 
najprawdopodobniej centrala banku będzie się znajdowała w  Holandji. 
Kontrolę nad międzynarodowym bankiem wykonywałby dyrektorjat, złożo- 
ny z 25 osób: 6 głównych państw wierzycielskich i Niemcy miałyby po 2 
przedstawicieli, a inne państwa zainteresowane resztę. 

Prezydenci europejskich banków emisyjnych oraz* gubernator amery- 

kańskiego Federal Reserve Bank w Nowym Jorku, należeliby z urzędu do 

komitetu dyrekcyjnego. Przysługiwałoby im prawo wyznaczenia ze swej 
strony po jednym zastępcy. 

Komitet dyrekcyjny wybierałby dyrektora, który przejąłby poniekąd 
funkcje agenta reparacyjnego. Kapitał zakładowy międzynarodowego banku 
reparacyjnego ma wynośić 100 miljonów dolarów, z czego jednak narazie 
„wpłacone tylko 20 procent. Bank miałby stworzyć fundusz rezerwowy, na 

który składałaby się jedna czwarta zysków tak długo, jak długo fundusz 
ten nie osiągnie sumy dwukrotnie wpłaconego kapitału. Wszystkie zyski, 
wykraczające poza tę granicę mają być obrócone na wypłacanie dywidendy 

w wysokości 6 proc. 

Demarche Jugosławii z powodu proiekfu Youn'ga 
BIAŁOGRÓD. 14.5. (PAT). W związku z wiadomościami o propono- 

wanem zmniejszeniu procentowego udziału Jugos.awji w odszkodowaniach 
naležnych od Niemiec, agencja Avala upoważniona została do oświadczenia, 
iż rząd królestwa S.H.S., opierając się na układach zawartych w dniu 13 
stycznia 1920 roku i 20 czerwca 1921 r. w Paryżu pomiędzy przedstawiciela- 
mi Wielkiej Brytanji, Francji, Jugosławii, jak również na poroz umieniu z 
dnia 30 czerwca 1922 r. mocą którego królestwo S. H. S. przystąpiło do ukła 
du w Spaa, uczynił demarche wobec rządów francuskiego i angielskiego, 
zaznaczając iż nie może zgodzić się na jakąkolwiek redukcję procentowego 
udziału Jugosławii, który uważa za prawo zagwarantowane przez wymienio- 
ne wyżej akty międzynarodowe. 

Olbrzymi wylew Wołgi 
MOSKWA, 14 V. PAT. Stan wody na rzece Wołdze podniósł się o 12 

metrów ponad normalny poziom. Powodzią dotkniętych zostało około 300 
miejscowości. 

Nowy lof „Zeppelina” do Ameryki 
FRIEDRICHSHAFEN. 14.5. (PAT). W dniu 15 bm. sterowiec „Zeppelin“ udaje się 

do Ameryki z 59 pasażeratni. Na pokładzie sterowca będzie też goryl, sprzedany do 
ogrodu zoologicznego w Chicago. 

czas bawił słynny na cały swiat mło- 
dy skrzypek. Oczarował młodzieniec 
panienkę grą swoją boską, melodją 
dziwną, lub—oczyma czarnemi. Lecz 
i sam był zachwycony krasawicą. Ko- 
chali się wzajemnie. Tylko stary dzie- 
dzic nic o niczem nie wiedział A i 
ktożby się ośmielił powiedzieć mu otem! 

A gdy na wiosnę młodzieniec przy- 
jechał prosić dziedzica o rękę córki, 
nic mu stary nie powiedział, tylko na 
drzwi wskazał. 

Po raz ostatni widzieli się kochan- 
kowie w tej oto pieczarze, nad którą 
siedzimy. Przyjechał młody skrzypek 
już pod wieczór pokryjomu z przeciw - 
ległej strony. Na wątłem czółnie prze- 
płynął przez rzekę. Kochanka zaś 
czekała nań w pieczarze. To było ich 
ostatnie pożegnanie. Gdy wracał na 
drugi brzeg, już się Ścieranialo. Noc 
była chmurna i burzliwa. Czy młodzie- 
niec na zawsze porzucił nasz kraj, 
czy zginął w falach „Barona”, kto 
odgadnie? Tylko czółno znaleziono na 
drugi dzień daleko hen od tego 
miejsca. 

Od tego czasu biedna dziewczyna 
była już jakby nieprzytomna. Co wie- 
czór wymykała się z domu i noce 
całe przesiadywała na pagórku nad 
pieczarą. Nieraz przychodził stary lo- 
kaj i uprowadzał ją do domu. Na 
tem miejscu i Bogu ducha oddała. 
Biedaczka! 
Na pamiątkę jej Śmierci przed- 

wczesnej krzyż ten biały postawiono. 
Tak opowiadał stary dziadek. 
Bają ludzie—dodał pomilczawszy 

chwilę—że w księżycowe noce dziew- 
czyna się tu zjawia. Stoi obok krzy- 
ża, obejmując go ramieniem, nieru- 
choma jak posąg, tylko włosy złoci- 
ste rozwiewa. 

Rrzekł—i skłoniwszy mi się grze- 
cznie, poszedł sobie. 

Było późno. Za rzeką nad lasem 
wschodził księżyc. 

* 

Otrzymawszy polecenie—na krótko 
przed wojną—od b. Kuratorjum Okrę- 
gu Szk. Wileńskiego abym zbadał 
kurhany około Smorgoń, oraz zezwo- 
lenie władz odnośnych, ja i dwaj in- 
ni członkowie Stowarzyszenia Archeo- 
logicznego, pewnej nocy letniej koleją 
ruszyliśmy w drogę. 

O świcie byliśmy już w lesie nad 
jeziorem. Na kwiatach i liściach, jak 
djamenty, błyszczały jeszcze krople 
rosy, a nad wodą, wisiały opary noc- 
ne. Dziwny spokój panował naokoło. 

Tuż w lesie były i kurhany, któ- 
rychśmy szukali. Było ich, jeżeli się 
nie mylę, do 15. Były okrągłe o Śre- 
dnicy do 6 — 8 mtr., zaś wysokości 
do 2 mtr. 

Sięgają one czasów pogańskich, 
gdy zmarłych palono na stosach i 
grzebano razem z bronią. 

Z największą ostrożnością praco- 
waliśmy, zdejmując warstwę za war- 
stwą. Zwykłe, po zdjęciu pół metra, 
trafialiśmy już na węgle i popioły. 
Od tej chwili pracowano nader po: 
woli, odgrzebując ziemię więcej ręko» 
ma, niż łopatą. W ostatniej zaś chwi- 
li używano szczoteczki. Każdy przed- 
miot oczyszczony starannie z ziemi, 
fotografowano. 

Żbadaliśmy w ten sposób w ciągu 
dnia pięć kurhanów. Wyjęto z nich 
przeszło sto przedmiotów: noże, koń- 
ce dzid, fragmenty kolczugi, bransole- 
ty, pierścionki. Najw ększe powodze- 
nie miałem ja, bom trafił na tarczę, 
zupełnie nie uszkodzoną. Była okrąg- 
ła o średnicy „przeszło pół metra, po- 
środku z jednej strony wypukła, z 
drugiej zaś wklęsła. 

W Kuratorjum urządzono wysta- 
wę z odczytem, a następnie wszystko 
oddano do muzeum. 

Jakże bym pragnął, póki nie za 
późno, zwrócić uwagę kogo należy na 

Haiti i polacy 
W związku z uroczystościami od- 

słonięcia pomnika Mickiewicza w Pa- 
ryżu, nadszedł do komitetu ciekawy 
list aż z Haiti od tamtejszego posła 
francuskiego. Nawiązuje on do faktu 
wzniesienia pomnika wieszcza polskie- 
go kilka: interesujących szczegółów z 
życia emigracji polskiej rozsypanej po 
całym świecie. 

Wszędzie jest jej potrosze, nawet 
na dalekich Antyllach. W. republice 
Haiti tworzą małą kolonję rozproszoną 
po miastach i wsiach południowej pro- 
wincji. Przybyli na San - Domingo z 
ekspedycją generała Leclerc'a, męża 
Pauliny Bonaparte w roku 1802. Ale 
mie byli to tylko mężczyźni. Żony i 
dzieci towarzyszyły legji polskiej, któ- 
ra w sile 2270 ludzi załadowała się na 
statki w Livorno w ltaliji i przybyła 
do Cap - Francais 11 września 1802 
roku. Ciekawym jest fakt, że podczas 
gdy inne oddziały rychło uległy epi- 
demji, legja polska okazała się naj- 
wytrzymalszą. 13 września 1802 gene- 
rał Leclerc skarży się ministrowi mary 
narki, że legja jest „naga, źle uzbnojo- 
na i że żołd zalega od kilku miesięcy”. 
7 października narzeka na stratę „ge- „g 
nerała Jabłonowskiego, tak niedawno 
przybyłego”. 

W tym tropikalnym klimacie, w o- 
bliczu niewidzialnych wrogów, za- 
wziętych i stosujących nieznane sposo 
by walki, legja polska marniała coraz 
bardziej. Ale założyciele nowego pań- 
stwa nie żywili do'niej urazy za minio- 
ne walki. Konstytucja haitańska w ro- 
ku 1805 przyznaje Polakom uprzywi- 
lejowane warunki bytowania. Przez 
cały czas trwania niewoli polskiej, tych 
ludzi wyzutych z własnej ojczyzny, 
Haiti uznawało za swych obywateli. 

I poseł francuski w Haiti kończy 
list swój słowami: „Łącząc się z inny- 
mi w hołdzie składanym wielkiemu po- 
ecie i patrjocie polskiemu, jestem 
szczęśliwy i dumny, że wolno mi stwier 
dzić 
wsze znajdowali swą drugą ojczyznę". 

Pirandelowskie wpływy 
Wiedeńska Renaissancebiihne, pod 

doskonałem kierownistwem Józefa Jar- 
no, wystawiła nową sztukę „Błękit z) 
nieba, młodego dramaturga austrjac-| 
k'ego Hansa Chlumburga | 

Komedja ta grana jest właściwie 
przez widzów. W chwili gdy kurtynaj 
idzie w górę, okazuje się, że nic n 
scenie nie jest przygotowane do przed 
stawienia. Maszyniści siedzą, reżysej 
zły, bo jeden z aktorów przypadkow 
jest obecny. Dzięki nieporozumienij 
przedstawienie było odwołane, ale bj 
lety pomyłkowo rozprzedano i pubi 
czność napełniła teatr. Kasjer zaś qj- 
mówił zwrotu pieniędzy. В 

Reżyser jest w rozpaczy. Jak urą 
wać sytuację? 

Wtedy jeden z bywalców te, jru 
wpada na genjalny pomysł zaimpr'ki- 
zowania sztuki. Pokazuje na put,Ez- 
ność zebraną i woła: й 

„Tu! Patrzcie! W Iožach,.w p|ze- 
słach, na galerji! Tu siedzą akt,|zy! 
Jedni z nich bardziej utalentowan |nni 
mniej! Tysiąc gwiazd teatralny.ł na 
miejscu! Olbrzymi zbiór najlepzkych 
sił aktorskich!“ A 

I widzowie są zaproszeni na 
aby przedstawić „Konflikt z ży, p 
alnego". I oto jacyś pan i pani „fcho- 
dzą z krzeseł na scenę. Ocz?kiście 
sztuka ma się toczyć około odw [czne- 
go „trójkonta*, potrzebo więqj dru- 
giego pana do kompletu, i na | 
panów z pośród widzów ofijfowuje 
swe usługi, co daje powód r 
wi do cynicznej uwagi, że w 

     
   

    

    

   

  

      

    

   

   

    

  

      

    

    

   

  

   

    
   

   

  

    

   

   

     

    

enę, 

kraj i jego pomniki i 
znajdzie pole do pracy arc plogicz- 
nej wszędzie! 34 

Tak, np. niedaleko od 
natrafiłem na łąkę zupełni, 
pomiędzy wzgórzami, pokry 
roslinością. Widać odrazu, $j 
stanowiła dno jeziora. | 
środku tego byłego jeziorujna wys- 
pie, znajduje się wysokj stożek 
czworościenny ścięty, praw | foremny, 
niby piramida na pustyni. fdrapałem 
się na ową sztuczną górzj Żadnych 
śladów badań nie spostrzjsłem. Za- 
cząłem rozkopywać zien”f laską i 
odrazu znalazłem węgle, *fby i irag- 
menty naczyń glinianychf niektóre z 
ozdobami. К 

Jeszcze bliżej ku A ip gdzie 
rzeczułka Żejmiana wpa prawej 
strony do Wilji, na ym brzegu, 
jest przystanek Santok: | Cóż to za 
cudna miejscowość! Je'fi wędrować 
torem w kierunku Wilyjjto z prawej 
strony widać głęboką igplinę Wilji i 
pola zielone. Gdzieś di) i 
kręgu majaczy Czerwo 
czewskich. Z lewej styfły ciągną się 
wyskokie wzgórza, pnidłwane wąwo- 
zami i porosle staryr dbrastarym bo- 
rem. Bytem w tym b' Ke gdy wstę- 
pujesz pod jrgo wysyjfe a kosmate 
jodły, ogarnia cię m kk i cichość zu- 
pełna, odczuwasz Śwajpość tego miej: 
sca, jesteś niby pod fścielną nawą... 

Natrafiłem w ow'żfj borze na lo- 
chy podziemne. O twuj lochach krą 
żą wśród chłopów «cje legendy. Są 
w tem miejscu — t.fjopowiadają — 
pieczary, w których rywali się pow- 
Stańcy. Jeden z ct pów znał sta- 
ruszka, który w młdłpści „własnemi 

  

*) Nieco bliżej ku fezdanom w lesie 
sosnowym też trafiłeą na kurhany. Są 
mniejsze od Smorgońsfch i zupełnie nie- 
tknięte. 

| 
iż w republice Haiti Polacy za- | 

5 9 
alnem każdy mężczyzna, „ten drugi“ 
jest kochankiem w jakimś trójkącie. 

Trójka ta zaczyna grać posługując 
sięw grze rysami z własnego doświad- 
czenia. I oto trójkąt zmyślony na sce- 
nie zamienia się w rzeczywistość, bo 
po skończonym akcie „drugi pan* za- 
kochuje się naprawdę w pani i dramat, 
rozbicia małżeństwa staje się realnym. 

W ciągłem przechodzeniu z teatru 
do. rzeczywistości uwidacznia się bar- 
dzo wpływ Pirandeli i początek ko- 
medji medji jest wiele bardziej orygi- 
nalny niżli jej konwencjonalne zakoń- 
czenie. Ale sztuka zajmująca i świet- 
nie grana Rolę ryżesera wykonuje sam 
Józef Jarno. 

2 1 

L= 

obra odpowiedź | 
We Francji, w miejscowości Lau- 

mes, komuniści otrzymali dobrą naucz- 
kę za swą prowokaci; od wikarego tam 
tejszego Kościoła. у 

Oo w nocy z I na 2 maja, grupa 
miejszowych „czerwonych'* wpadła na 
dowcipny w ich mniemaniu pomysł 
wciągnięcia na szczyt Kościoła para- 
tjalntgo w Laumes wielkiego czerwo- 
nego sztandaru, na którym brakowało 
tylke sierpa i młota bolszewickiego. 

ale na zajutrz rano ujrzeli wszy-- 
scy , wikarego, wdrapującego się na 
szczyt kościelny, i po chwili na krwa- 
wejj płachcie zabłysł wymalowany 
prztzeń wielki biały krzyż. 

(Można sobie wyobrazić, zdumie- 
nei wściekłość komunistów, którzy | 
byj zmuszeni czekać nocy następnej, | 
byzdjąć swe niefortunne godło. I pra- | 
wippodobnie sztandar ów nie będzie | 
ju] mógł nigdy służyć przy maniiesta- 
cjjch bolszewickich. 

z 

19 PAŃSTWOWA 
LOTERJA 

Główna wygrana 750.000 zł. 

Co drugi los wygrywa 

w szczęśliwej kolekturze 

K. Górznchowskiego 
w Wilnie, ul Zamkowa 9. 
Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 
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Imię i nazwisko: 

Adres: т I o 

Po otrzymaniu losu należność opłącę 
P. K. O. Konto Nr. 80365. 
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TYSIĄCE KOBIET 
uzywa codziennie kremu 

FASCINATA 

TENIS! 
Rakiety, pilki, siatki, pantotie | 

tenisowe, duży wybór [| 
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CENY KONKURENCY JNE 

Składnica Sportowa 
Wileńska 10 SI61-0     

oczyma widział pokryte czerwonem 
suknem schody wiodące pod ziemię", 
Drugi opowiadał mi, że przed wielu 
laty pastuszek mały był w tych  pie- 
czaracb i „widział tam naczynia ze 
złotem i inne skarby”. 

Nie mniej piękne są okolice Wil- 
na w kierunku przeciwległym. Jeżeli 
przejdziemy przez dębowy las w ką- 
cie między kolejami na Landwarów 
i na Lidę,, mając po lewej ręce  fol- 
wark Burbiszki, wejdziemy na wyso- 
kie płaskowzgórze, skąd prześliczne 
obejmiemy oczami krajobrazy. 

Głęboko pod nami wąwozem zie- 
lonym wije się tor kolejowy. Oto su- 
nie się pociąg, niby zabawka  dziecin- 
na. Wyrzuca kłębki dymu. Płyną w 
powietrzu. Oto znika, jak robaczek w 
lochu. A dalej błyszczy Wilja, a jesz- 
cze dalej ciemnieją góry Ponarskie. 
Nieraz w tem miejscu ogarniał mnie 
gorący zachwyt dla przedziwnego pięk- 
na mego rodLinnego kraju! 

, Idąc dalej krańcem tej doliny, 
filmy na wioskę, stojącą, heń, wys 

- КО nad urwiskiem. Tu około samej 
. drogi leży kamień z wyrzežbionym 

napisem:... 

4 

« b 

Napis, zagadkowy na kamieniu nad Wilją. 

Podaję napisu wierny wizerune“ 
—lecz coby miał oznaczać, najs 
ludzie okoliczni nie mogli mię +0 
jaśnić. GEM 

R. Kiihn. 

а 
YET



twiątek Przemysłowców a Izba 
Związek Przemysłowców Polskich 

w Wilnie., na zebraniu nadzwyczajnem 
zwołanem w dniu 10-V 1929 r. w spra- 
wie stosunku przemysłu do Izby Prze- 

mysłowo-Handlowej w Wilnie — po- 
wziął następujące uchwały: 

Wychodząc z założenia: 
1) że znaczenie Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie dla interesów 
,„ Przemysłu Ziem Wschodnich Rzeczy- 

i 

! pospolitej uważać należy, zą istotne 

gospodarcze pogotowie ratunkowe w 

dobie obecnej; 
2) że przemysł w zasięgu działa- 

nia Izby wileńskiej został w olbrzy- 

miej większości niemal doszczętnie 

zrujnowany w czasie wojny i odbudo- 

wuje się własnemi siłami, walcząc © 

należne mu stanowisko poważnego 

czynnika wytwórcy dóbr i zamożności 

w Państwie; 
3) że przemysł tem nie miał do- 

tychczas na całości ziem wschodnich 

należytego zastępstwa swych  intere- 

SÓW; 
4) że przemysł ten, a w szczegól- 

ności szeroko ujęty przemysł drzewny 

w różnych postaciach obejnujący 

wszystkie 4 województwa reprzzento- 

wane w Izbie, białostocki przemysł 
włókienniczy, przemysł rolny oraz ma” 

jący widoki rozwoju przemysł hiarski 

i inne, posiadają nietylko dla swego 

terenu, lecz i dla całego Państwa zna- 

czenie pierwszorzędne, nie mniejsze 

niż handel miejscowy, uzależniony od 

niskiej stopy życiowej nieuprzenysto- 

wionego kraju; 1 $ 

5) že w dzialalnošci ekonanicznej 

wogóle, a Izby w szczególności Irzed: 

stawicielstwo obu głównych  ciynni- 

% ków rozwoju gospodarczego priemy- 

1 

.9 

R. 

słu i handlu — winno znaleźć rćwno- 

rzędne uwzględnienie, bez supremacji 

numerycznej tej czy innej strony, mi- 

mo że statut Izby wileńskiej nadatnie- 

słusznie przewagę sekcji handlwej 

upośledzając krzywdząco przenysł 

krajowy wogóle, a przy obecnym tkła- 

dzie sił — polski w szczególnośc; 

6) że na tle tego stanu w okręsie 

organizacyjnym Izby wytworzyło się 

szkodliwe pomijanie interesów  p;ze- 

mysłu wogóle, zaś polskiego i b$ło- 

stockiego w szczególności przez lozal- 

ne koterje, nierzeczowe traktowinie 

зргам, wymagających, naodwót, 

wzniesienia się nad partykularne а- 

nowisko do poziomu ogólno-państyo- 

wego znaczenia zagadnień, do rozwą- 

zania których Izba została powołśna 

a co w szczególności znalazło  ue- 

winętrznienie w f aktach: AW 

a) że Tymczasowa Komisja Lp- 

radcza Izby, przekształcona z dawiej 

Komisji Porozumiewawczej polsko-ż- 

dowskiej — arogowała sobie prawa 

ciała nie doradczego, a rządząceg), 

przygotowując wybory do Izby bę 

uwzględnienia potrzeb polskiego prz 

mysłu ziem północno-wschodnich Rze- 

czypospolitej i niedostatecznie uwzglę 

dniając przedstawicielstwo  interesOv 

przemysłu białostockiego — 

b) że taż komisja, mimo protest 

wyrażonego w votum separatum przed 

stawicieli Zw. Przem. Pol. w Wilnie, 

— przygótowała niedostatecznie opray 

* cowany budżet, narzucając go plenar 

nemu zebraniu Izby, które z braku cza- 

su w dniu konstytuowania się szczego” 

łowo go rozpatrzyć nie mogło, przez 

co antycypowała prawa przyszłego 

Zarządu, który wedle statutu winien 

Izbie, jako odpowiedzialn za jego 

wykomanie — budżet przedstawiać. 

c) że taż komisja uczyniła zobo” 
wiązania wiążące przyszłą Izbę jesz- 
cze przed jej ukonstytuowaniem — W 
sprawach dyrektora i personelu, wy” 
datkując na ten cel poważne sumy Z 
budżetu Izby. 

d) że wytworzona przez działanie 

Części T. Kom. Dor. większość — 0 

jednostronnej przewadze przedstawi- 
cielstwa interesów wileńskiego handlu 
— na zebraniu plenarnem Izby w dniu 
5 maja 1929 r. przyjęła niedostatecz- 
nie umotywowany budżet, przygotowa 
ny przez T.K.Dor. przeznaczający nie- 
mal całość rozporządzalnych  fundu- 

szów na wydatki personalno - admini- 
stracyjnae drogo funkcjonującego biu- 
ra i nadała przez to przyszłej pracy 

Izby biurokratyczny charakter. 

e) że taż większość uformowała 

Zarząd lzby pod kątem widzenia per- 
sonalnych ambicyj i jednostronnej su- 
premacji reprezentantów wileńskiego 

bandlu — nie dając dostatecznego w 

stosunku do jego wagi przedstawiciel 
stwa interesów przemysłu polskiego i 
całego wielkiego przemysłu białostoc- 

kiego zarówno we władzach jak Dyrek 

cji Izby, a to drogą przeznaczenia zale-. 
dwie 2 przedstawicielom przemysłu 
białostockiego i przemysłu polskiego 
łącznie na 9 osób w Zarządzie i żad- 
nego miejsca w Dyrekcji. R 

f) że taż większość niedopuściła 
przedstawicieli przemysłu białostockie- 
go do pracy w komisjach, usuwając 
głosowaniem przedstawicieli tego prze 
mysłu, układem poprzednim do komisji 

desygnowanych, jak również przepro- 
wadziła jednostronnie kooptację poza 
wolą przemysłu polskiego. 

g) że nastkutek wytworzonego sta- 
nu rzeczy obecna organizacja Zarządu 
i biura Izby nie daje gwarancji, że po- 
trzeby przemysłu ziem wschodnich wo- 
góle, a w szczególności przemysłu 
białostockiego i. przemysłu polskiego 
reszty kraju będą dostatecznie uwzglę- 

dnione, a przez ta realna współpraca 
jego w Izbie została uniemożliwiona. 

Przemysłowa-Hatdlowa w Wilnie 
Na podstawie powyższych niezbi- 

tych faktów Związek Przemysłowców 
Polskich w Wilnie uważa, że w celu 
nieponoszenia  odpowiedzialnošci za 
wypaczenie zadań Izby i niecelowe 
wydatkowanie funduszów, powstałych 
z obciążenia przemysłu ij handlu — 
zaleca i upoważnia członków związku 
będących radcami Izby do wstrzyma- 
nia się od współpracy w Izbie, jako 
nieprodukcyjnej, — do czasu aż prze- 
mysł polski Ziem Wschodnich uzyska 
w Izbie Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie to stanowisko, jakie mu się na- 
leży — to jest zrównanie w prawach 
ze stanawiskiem handlu. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Urzędowe ceny na mięso. Decyzją p. 
starosty grodzkiego ustałone zostały i obo- 
wiązują od 1l b. m. następujące ceny ma- 
ksymalne na mięso: 

W hurcie — mięso wołowe I gat. — 
2 zł. 50 gr. i mięso koszerne 3 zł. 75 gr. za 
kilo. 

W detalu — wołowe I gat. 2 zł. 70 gr. 
i koszerne 4 zł. 20 gr. 

Mięso tychże gatunków bez kości w 
sprzedaży detalicznej wołowe I gat. — 3 zł. 
15 gr. i koszerne 4 zł. 50 gr. za kilo. 

— Ulgi podatkowe. Onegdaj Wileńska 
Izba Skarbowa otrzymała długo oczekiwany 
w sferach przemysłowo - handlowych okól- 
nik Min. Skarbu z dnia 27 kwietnia 1929 r. 
L. D. V. 6231 - 1 w sprawie podatku prze- 
mysłowego. 

Zgodnie z tym okólnikiem, różnica 

£LUWU 

KURIER GOSPODARCZY LIN WSCHODNICH 
pomiędzy podatkiem przemysłowym, wymie- 
rzonym za rok 1928, a przepisanemi na tenże 
rok zaliczkami, ma być spłacona w dwóch 
równych ratach 15 maja i 15 czerwca rb., 
przyczem nieuiszczone w swoim czasie za- 
liczki za rok 1928 podlegają natychmiasto- 
wej egzekucji z odsetkami za zwłokę od 
ustawowego terminu. Pozatem pierwsza za- 
liczka za rok 1929 jest płatna 15 lipca, a 
druga 15 sierpnia. Do tych terminów nie 
stosują się ulgowe 2 tygodnie, przyczem 
niedopełnienia jednego z tych terminów po- 
ciąga w konsekwencji utratę wszystkich ulg. 

— Nasilenie prac komasacyjnych. W o- 
statnich latach dążenie wsi na terenie woje- 
wództwa wileńskiego do komasacji ogrom- 
nie się wzmogło, przeistaczając się w ruch 
o charakterze żywiołowym. Przy istniejącym 
stanie liczebnym personelu wykonawczego 
Urzędy Ziemskie nie mogły nadążyć zapo- 
trzebowaniom, skutkiem czego pomimo zwię- 
kszającej się stale liczby wsi skomasowa- 
nych — z roku na rok wzrastała liczba wnio- 
sków scaleniowych niezbadanych. 

Uwzględniając potrzeby województwa 
wileńskiego w zakresie scalenia, Minister- 
stwo Reform Rolnych postanowiło zwiększyć 
w najbliższym czasie etaty personałne w U- 
rzędach Ziemskich na terenie Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego w Wilnie w takim stop- 
niu, aby ilość zgłoszonych wniosków dotąd 
niezbadanych nie powiększała się nadal lecz 
przeciwnie miała tendencję do stałego zmniej 
szania się. 

— O nadzwyczajną komisję szacunkową. 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie poczyniło starania u 
Naczelnej Rady Zrzeszeń  Kupiectwa Pol- 
skiego o przedstawienie Ministerstwu konie- 
czności powołania w okręgu Wil. Izby Skar- 
bowej nadzwyczajnych komisyj dla prowi- 
zorycznego wymierzania obrotów dla tych 
płatników, przedsiębiorstw, którzy złożyli 
odwołania na wymiar dokonany przez nor- 
malne komisje szacunkowe. 

Pożar puszczy białowieskiej i lasów zabło- 
dowskich ` 

Onegdaj po południu straż leśna 
mowana pożarem lasu, który powstał nagle 

w puszczy białowieskiej została zaalar- 
w czterech miejscach odrazu w 

rejonach 679, 680, 711 i 712. Zlokalizowania ognia, który groził zniszczeniem 
i rejonom sąsiednim, dopiero po dłuższym czasie zdołano osiągnąć. Ogółem 
spaliło się 78 hektarów młodego lasu. Straty bardzo znaczne. Policja prowa- 
dząc dochodzenie i badając przyczyny pożaru stwierdziła niezbicie, że miała 

tu miejsce zbrodnia podpalenia. Sprawcy podpalenia są poszukiwani, 
W tym samym mniejwięcej czasie powstał pożar w lasach zabłudow- 

skich, należących do barona Manteufla. 
zniszczył przeszło 40 hektarów lasu. I w tym wypadku 

Ogień dzięki sprzyjającym wiatrom 

zachodzi podejrzenie, 

że jakaś zdradziecka ręka podłożyła ogień. O rozmiarach pożaru świadczy 
fakt, że 
przestrzeń. 

trwał on niespełna 3 godziny, a zdołał zniszczyć tak znaczną 

Zuchwały rahunek w śródmieściu 
Wczoraj, w godzinach popołudniowych, na ulicy Zawalnej dokonano niezwykle 

zuchwałego napadu rabunkowego. 
Na przechodzącą tą ulicą Teofilę Janikową (Gdańska 4) koło domu Nr. 36 na- 

padł jakiś nieznany drab, który zadał jej z tyłu ciężki cios najprawdopodobniej ada 
tępem narzędziem, a gdy ta straciła przytomność, rabuś wyrwał jej z rąk zawiniątko 
z 250 złotemi i zbiegł. Napad był dokonany w tak błyskawicznem tępie, że nim któ- 
rzy z przechodniów zorjentowali się w sytuacji. rabusia już nie było. Policja pro- 
wadzi energiczne dochodzenie w kierunku ustalenia sprawcy napadu. 

Trzech baptystów wysiedlono do Bolszewji 
Ostatnio na terenie powiatów granicznych z Rosją sowiecką zanotowano 

intensywną akcję agitacyjnych emisarjuszy baptystów, którzy chodząc od wsi 
do wsi nawoływali do tworzenia kółek baptystów i organizowania zebrań sek- 
ciarskich. Wobec tego, że trzej najbardziej czynni baptyšci okazali się obco- 
krajowcami niedawno przybyłymi z Rosji Sowieckiej, władze nasze postanowiły 
ich zatrzymać. Zostali oni w dniu onegdajszym, na odciaku Wielkie riutory, 
wysiedleni do Bolszewji. 
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MIEJSKA 
Wyjazd prezydenta miasta. W dniu 

wcjorajszym prezydent miasta p. Folejew- 
Ski|wyjechał do Poznania na otwarcie Po- 
wSpchnej Wystawy Krajowej. 
„ .|- Podatek lokalowy. Za czas od 1 wrze- 
śnią 1927 roku do 1 kwietnia 1929 Magistrat 
rozjpznał 27270 spraw o umorzenie podat- 
ku l|kalowego. W 25675 wypadkach prośby 
o ułorzenie zostały uwzględnione i w 1595 
załałyjone — odmownie. Ogólna suma u- 
morąnego podatku wynosi 357504 zł. 

Ograniczenie dostępu publiczności do 
й tu. Magistrat na wczorajszem ро- 

siedžinių postanowił z dniem 15 maja ogra- 
dostęp publiczności do Magistratu tyl 
godz. 13-ej. Dotychczas publiczność 

korzyłtała z dostępu do końca urzędowania, 
mie wpływało na wydajności pracy 

pracopników miejskich. 

WOJSKOWA.” 
— Przegląd poborowych. We środę dn. 

15 mah winni stawić się do przeglądu w 

lokalu Komisji Poborowej przy ul. Bazyljań- 
skiej Z] poborowi rocznika 1908 z nazwiska- 
mi na lt, į, zam. we wszystkich komisarja- 
tach pqicji m. Wilna i z nazwiskami na lit. 
J, zamĄw 1, 2,3, 5, 6 komisarjatach, we 
czwart$ zaś, dnia 16 maja, z nazwiskami 
na lit. | zam. w 4 komisarjacie, i na lit. K. 
zam. wą komisarjacie. 

D wczesne powiadomienie rezerwi- 
stów poyołanych na ćwiczenia. Z nastaniem 
wiosny przybliża się termin przeszkolenia 
oficerów; szeregowych rezerwy. Szereg ro+ 
cznikÓW wszystkich rodzai broni otrzymuje 
t. zw. Kirty powolania, nakazujące stawie- 
nie się rę ćwiczenia. 

Konitczność tę pogarsza jeszcze ta 00k- 
liczność, że często wezwania te nadsyłane 
są iw terninie b. niedalekim od dnia rozpo- 
częcia ĆWczeń. Takie opóźnienie powiado- 
mienia TeZerwisty, zwłaszcza prowadzącego 
jakiś hantjowy lub przemysłowy interes 
przynosi My niemałe straty, „gdyż nierzadkie 
są wypadk, że powołany nie ma czasu na 
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uporządkowanie swoich spraw handlowych, 
terminów płatności i t. p. co w rezultacie 
powoduje straty. у 

Organizacje rezerwistów powinnyby 
wystąpić do władz wojskowych z prośbą o 
uregulowanie tej sprawy. Obowiązek odby- 
wania przeszkolenia nie może pociągać za 
sobą ruiny materjałnej powołanych. 

SZKOLNA. 
— Wyjazd p. kuratora Pogorzelskiego. 

Kurator okręgu szkolnego wileńskiego p. 
Stefan Pogorzelski wyjechał w dniu 12 b. 
m. do Ploznania na otwarcie Powszechnej 
Wystawy Krajowej. Zastępstwo objął na- 
czelnik wydziału p. Józef Małowieski. 

` KOLEJOWA. 
— Letni rozkład jazdy pociągów. Wzo- 

rem lat ubiegłych władze kolejowe opraco- 
wały let ni rozkład pociągów który wejdzie 
w życie z dniem 15 maja i będzie obowiązy 
wał do 15 września. Jeśli chodzi o okolicę 
letniskową wpobliżu Wilna to rozkład będzie 
uwzględniał potrzeby przebywających tam 
letników. 

" AKADEMICKA. 
— Koło studentów Ukraińców  U.S.B. 

w Wilnie urządza w niedzielę 19 maja o 
godz. 20 w Sali Śniadeckich Uniwersytetu 
koncert, poświęcony pamięci wieszcza Ukra- 
iny Tarasa Szewczenki. 

2 BDA I ODCZYTY 
— -wa rawniczego im. Ignacego 

Daniłowicza w Wilnie. W dniu 16 bm. iw 
środę o godzinie 7 wiecz. w Towarzystwie 
Prawniczem „im. Ignacego  Daniłowicza 
(Gmach Sądów lokal Rady Adwokackiej) 
sędzia Sądu R A Dbałowski wy- 
głosi referat p.t. „O zasadach projektu ko- 
deksu postępowania cywilnego”. 

Goście mile widziani. 
— Z Towarzystwa Bibljofitów Polskich 

w Wilnie. Dnia 14 bm. (wtorek) o godz. 20 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne zebranie 
z następująęcym porządkiem dziennym: 1) 
sprawa przyszłego Zjazdu  Bibljofilów w 
Wiłnie, Z) Sprawozdanie Zarządu, 3) Wy- 
bory nowego Zarządu. Obecność wszystkich 
członków konieczna. 
„— 31-sze posiedzenie naukowe Wileń- 

skiego T-wa Ginekologicznego odbędzie się 
w czwartek dnia 16 maja w szpitalu kole- 
jowym na Wilczej Łapie. Porządek dzienny: 

1) pokaz chorych i preparatów, 2) kol. 
Murawska — Marskaść srowu, 3) kol. Dob- 
rzański — Przyczynek do leczenia nabłonia- 
ka kosmkowego, 4) kol. Karnicki (jun.) — 
W sprawie znieczulenia rdzeniowego, 5) kol. 
Dobrzański — Znieczulenie rdzeniowe w 
świetle cyfr szpitala kolejowego, 6) kol. 
Karnicki (sen.) Uwagi nad postępowaniem 
wobec włókniaków macicy na  materjale 
ves 

„Posiedzenie odbędzie się ze względu na 
zwiedzanie szpitala o g. 19-ej. Dojazą auto- 
PE: z. Ę Królewskiej do g. 19-ej. 

— Ž T-wa Prawniczego im. Ignacego 
Daniłowicza w Wilnie. Wobec niadojścia do 
skutku Walnego Zgromadzenia w dniu 7 
maja rb. Roa nowy termin tegoż 
Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja rb. 
w godzinie 19 wiecz. w Gmachu Sądu Okrę 
gowego na Łukiszkach (łokal Rady Adwo- 
kackiej) z następującycm porządkiem dzien- 
nym: 1) przyjęcie sprawozdania administra- 

cyjnego i sprawozdania kasowego, 2) usta- 
lenie budżetu na rok 1929, 3) wybór człon- 
ków Rady, 4) Zamianowanie nowych człon- 
ków honorowych, 5) organizacja wydawni- 
ctwa bibljografji literatury prawniczej, na* 
pisanej w języku rosyjskim przez autorów 
Polaków, 6) Wolne wnioski. 

Gdyby Walne Zgromadzenie nie doszło 
do skutku dla braku quorum — następne 
Walne Zgromadzenie odbędzie się w myśl 
art. 24 Ustawy Towarzystwa tego samego 
dnia i w tymże lokalu o godzinie 20 wiecz. 

— Walne Zebranie Patronatu Wiezien- 
nego. W dniu 24 maja o godz. 6-ej w gma- 
chu Sądów odbędzie się doroczne walne ze- 
branie członków Patronatu Więziennego. Na 
porządku dziennym: sprawozdanie z dzia- 
falności oraz wybory nowych członków Za- 
rządu. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
— 0d Polskiego Towarzystwa Eugeni- 

cznego (ul. Żeligowskiego 4.) Dr. Ryll - Na- 
dzewski wygłosi odczyty: 1) 16 maja na 
nerycznych“, 2) 23 maja — „Choroby we- 
nerecznych*, 2) 23 maja — „Choroby we- 
neryczne, a potomstwo”. Początek o g. 6-ej 
Wstęp bezpłatny. 

Środa literacka odbędzie się dnia 15 
bm. o godz. 8 wiecz. w zwyczajnym lokalu 
(ul. św. Anny 4). Prof. Tadeusz Szydłowski 
z Krakowa autor licznych cennnych prac 
naukowo - artystycznych, który ostatnio ob- 
jął katedrę historji sztuki w Uniwersytecie 
Stefana Batorego, wygłosi pogadankę na 
temat „Odbudowa Wawelu". Po referacie 
dyskusja. 

Zarząd Związku Literatów — zaprasza 
członków i stałych gości Śród Literackich, 
oraz osoby przez członków wprowadzone. 

— Towarzystwo Polskiego Teatru Lu- 
dowego w Wilnie. Zarząd T-wa wybrany na 
walnem zebraniu z dnia 28-IV r. b. podzie- 
lił funkcje pośród siebie w sposób następu- 
jący: prezes — Nagrodzki Zygmunt, vice- 
prezes — Domaniewska Zofja, skarbnik — 
Dobaczewska Wanda, bibijotekarz — wybór 
repertuaru — Helena Romer-Ochenkowska, 
sekretarz — Ambroziak Jan i członek zarzą- 
du — Małowieski Józef. 

KOMUNIKATY 
— Tydzień Dziecka. W dn. 16 — 22 

maja rb. odbędzie się na terenie wojewódz - 
twa Wileńskiego akcja „Tygodnia Dziecka” 
organizowanego przez Wileński Komitet Wo 
jewódzki „Tygodnia Dziecka”. 

Komitet rozpoczął już prace wykonawcze 
W skład Komitetu wchodzą: p. wojewodzi- 
na Jadwiga Raozkiewiczowa, jako przewo- 

dnicząca, pp. prezydent Józef Folejewski, 
prezes Stanisław Lewakowski oraz dr. W. 

Maleszewski, jako wice - przewodniczący, 

dr. F. Wodzinowski — jako skarbnik, dr. 
Wojtkiewicz — jako sekretarz. 

W dniach najbliższych ukażą się na te- 
renie miasta znaczki i nalepki oraz listy 

ofiar, dzięki którym w przeważnej mierze 

będzie przeprowadzona akcja zbiórki fun- 
duszów na rzecz „Tygodnia Dziecka”. 

Szczegółowy program akcji będzie po- 
dany do wiadomości publicznej w najbliż- 
szych dniach. 

— Szczepienie ospy dziegiom funkcjonar- 
juszy państwowych. «x rena wi do 31 we 
wtorki i piątki od godz. 13 do 14,30 każdego 
tygodnia dla dzeci funkcjonarjuszów pań- 
stwowych będzie szczepiona ospa w przycho 

dni pomocy lekarskiej przy Wydziale Zdro- 
wia Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, ul. 

Wielka 51. 
RÓŻNE 

— Pożegnanie p. majora Jana Ką- 

kolewskiego. Dnia 13 b. m. zebrani na 

dworcu oficerowie i podof cerowie 6 p. p. 
leg. przedstawiciele organizacji P. W. i 
imni żegnali odjeżdżającego na stanowisko 
komendanta placu w Kaliszu p. majora Ja 
na Kąkolewskiego z małżonką. 

Pan mtjor Kąkolewski pracując w puł- 
ku i Przysposobieniu Wojskowem obc 
wybitnych zalet fachowych, wykazał wiele 
uspołecznienia i zrozumienia psychologji 

młodzieży. Młodzież organizacji P. W. do- 
ceniając pracę swego dowódcy owacyjnie 

żegnała go w przeddzień wyjazdu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Występy Marji Gorczyń 

skiej. Dziś znakomita artyst ka warszaw- 
ska Marja Gorczyńska rozpoczyna nową ser- 
ję występów w Teatrze Polskim. Wobec 

wielkiego powodzenia „Panienki z dancin- 

gu', sztuka ta grana będzie jeszcze dwa ra- 

zy — dziś i jutro, aby w piątek ustąpić 

"znakomitej farsie Hennequin'a i Veber'a p.t. 

„Nie wywiódł jej w pole”. - 
Rolę Antoniny M. Gorczyńska zalicza do 

najbardziej popisowych w swym repertuarze 

rola ta bowiem daje szerokie pole do rozwi- 

nięcia czaru kobiecości i wszechstronności 

talentu. 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 

Polskiego 11 — 9. . 
— Popis baletowy L. Sawinej - Dolskiej 

w Teatrze Polskim. W niedzielę 19 maja o 
godz. 12.30 pp. odbędzie się w. Teatrze Pol- 
skim popis baletowy Świetnej tancerki L. 

Sawinej - Dolskiej oraz jej uczenic. W pro- 

gramie: Czajkowski, Drigo, Grieg. Godard, 
Glinka, Aasz i inni. : 

Występ L. Sawinej - Dolskiej wywołał 
żywe zainteresowanie. в 

Bilety w cenie od 50 gr. są do nabycia 
w kasie Teatru Polskiego. 

— Reduta na Pohulance. „Polka w Ame- 

ryce". Dziś po raz drugi komedja St. Koz- 
łowskiego p.t. „Polka w Ameryce" — w 

premierowej obsadzie z niezrównanym Fer- 

tnerem w postaci businessmana — miljo- 

nera Fertiga. 
Początek o godz. 20-ej. 
Bilety wcześniej w Orbisie i od godz. 

17-ej w kasie teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Sezonowa kradzież. Do mieszkania 
Judela Zalmanowicza (Węglowa 10) po u- 
prezdńim otwarciu okna dostali się zło - 
dzieje, którzy wynieśli garderobę wartości 
700 zł. 

—-Szczur hotelowy. Z pokoju Józefa Bro- 
ta zamieszkałego w hotelu „Europa* pod- 
czas jego nieobecności skradziono gotów- 
kę w wysokości 500 zł. 

— „Szopenieldiarka“. Na gorącym uczyn 
ku sciągania sztuki jedwabnej w sklepie 
Ejzyka Wul fa (Niemiecka 4) zatrzymano 
Jadwigę Bukową (1-szt Polowa 4). 

— Podrzutek. W kościele 'w. Trójcy 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 3 tygodni. Niemowlę ulokowano w 
przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— Obiecujący chłopak. Onegdaj z zakła- 
du fryzjerskiego Sajto (Mickiewicza 15) zgi- 
nęła bransoleta oraz 48 zł. gotówką. Win- 
nym kradzieży okazał się pracujący tam u- 
czeń Jóezf Bohusz którego zatrzymano. 

— Pożar. Z niewyjaśnionych narazie po- 
wodów zapalił się skład przy ul. Sawicz 3. 
Straż ogniowa ogień szybko ugasiła. 

— Zatrul a Podczas robót zie- 
mnych na ulicy Mostowej uległ zatruciu ga- 
zem świetlnym wydostającym się z otwar- 
tego kurka robotnik Franciszek Rogacki (Bo- 
nifraterska 8). Zatrutego zdołano przywró- 
cić do życia. 

— Nagły zgon. Wczoraj rano w lokalu 
Komendy P.P. na m. Wilno przy ul. Gaona 
zmarł nagle z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn Ludwik Sienkiewicz były policjant. 

— Samobójstwo kierownika elektrowni 
kolejowej. Wczoraj rano powiesił się kiero- 
wnik elektrowni kolejowej 35 letni Michał 
Wojnicz - Sianożecki. Około godziny 6 rano 
Sianożeckiego znaleziono wiszącego na sznu 
rze w ogólnej ubikacji domu Nr. 35 przy ul. 
kolejowej, gdzie wymieniony zamieszkiwał. 

  

Ś. 
+ 

B: 

"Anatoljusz Hranicki 
Student Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, zmarł nagle w 

Warszawie w dniu 9 maja 1929 r. w 20-m roku życia. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrąženi 

w głębokim smutku RODZICE i SIOSTRY. 
O dniu mszy żałobnej i miejscu pogrzebu nastąpi os obne zawiadomienie 

  

Ks. prof. Walerjanowi Meysztowiczowi, ks. kan. Hryniew- 

skiemu, p. wojewodzie Godlewskiemu, naczelnikowi Przyborow- 

skiemu, starostom Hryniewskiemu i Lubańskiemu, naczelnikowi 

Sałmonowiczowi, delegacjom z Nowogródka i Baranowicz, 

Panu wojewodzie wileńskiemu Władysławowi Raczkiewiczo- 

wi, przedstawicielom administracji, sądownictwa i policji wileń- 

skiej, Konwentowi „Batorja* oraz delegatom innych korporacyj 

akademickich i wszystkim, którzy w tak ciężkich dla nas chwi- 

lach okazali tyle serca i prawdziwej życzliwości przy oddaniu 

ostatniej posługi mężowi i bratu naszemu, Ś. p. Włodzimierzowi 

Bohdanowi Kucharkowskiemu 

podziękowanie. 

— składamy tą drogą gorące 

ŻONA'i BRACIA. 

NSS AAS V S INS S CT T SI 

Pogrzeb ś. p. Bohdana Kucharkowskiego 
W dniu wczorajszym odbyła się eksportacja i pogrzeb zwłok zmarłe- 

go od rany otrzymanej, 

stwa baranowickiego, Ś.p. 
z ręki bolszewickiego u 
Włodzimierza Bohdana 

dnika, referenta staro- 
ucharkowskiego. 

O godz. 9 min. 30 odbyla się eksportacja zwłok z lokalu Konwentu 

Batorja przy ul. . Jagiellońskiej, 

życieli do 
Kondukt żałobny prowadził ks. 

nąf postępowali zebrani licznie przedstawiciele władz miejscowych 

na czele z p. wojewodą Raczkiewiczem i 
wództwa nowogrodzkiego, 

czelnikiem wydz. bezpieczeństwa woj. 

której zmarły był filistrem i jedyny z zało- 

Bazyliki gdzie trumna spoczęła na katafalku. 
prof. Walerjan Meysztowicz. Za trum- 

i woje- 
na- 

nowogródzkiego Przyborowskim 

reprezentującym wojewodę Beczkowicza. Z blizkich zmarłego szła zaraz za 

trumną żona, p. Kamila Kucharkowska prowadzona przez starostę barano- 

wickiego Lubańskiego, 
Licznie zebrane tłumy postępowały z tyłu, 

dukt na ulicy. Przodem niesiono wieńce. 

Po nabożeństwie w Bazylice, podczas którego ks. prof. 

wygłosił podniosłe kazanie, kondukt 

oraz brat Apolinary Kucharkowski uczeń gimnazjum. 
lub też poważnie witały kon- 

Meysztowicz 
ruszył na 'cmentarz Rossa. — Кага- 

wanowi wiozącemu trumnę nakrytą chorągwią K'Batorji, na wieku której 

widniał dekiel Zmarłego, asystowali członkowie Konwentu oraz policja. 

Przed karawanem postępowała kompania honorowa policji, poczty sztanda- 

rowe wszystkich korporacyj akademie 

sejmików baranowickiego i nowogród 

tafalku umieszczono szereg wieńców, 

go, Wojewody Nowogródzkiego i Redakcji 

kich, delegacje z wieńcami, policji, 
zkiego, m. Baranowicz i t. p. Na ka- 
pośród których od Małżonki Zmarłe- 

„Słowa”. 

Po przybyciu na miejsce wiecznego spoczynku i odprawieniu modłów 

przez księdza kanonika 

Pierwszy głos zabrał p. 
wogródzkiego, następnie 

Hryniewskiego wygłoszono szereg przemówień 

naczelnik Przyborowski w imieniu wojewody no- 
kolejno głos zabierało szereg mówców. Zwłaszcza 

piękna prosta i od Serca płynąca była mowa p. starosty „nowogródzkiego 

Hryniewskiego, i szczera wzruszająca p. komisarza Dowojny. Po smutnych 

tych obrządkach i złożeniu wieńców na świeżym grobie zebrani rozeszli się. 

k desperata uratowa 

(ESS TIT III III 

Na srebrnym ekranie 
„BURZA NAD AZJĄ“ W HELJOSIE. 

Mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej 

ć nie udało się. Powodem 

samobójstwa ma być giłny rozstrój nerwo- 

wy. Zwłoki Sanożeckiego pozostawiono ma- 

razie w domu do czasu zejścia władz sądo- 

wo - śledczych. Znowu „Sowkino'! Znowu jeden z tych 

— Kradzieże. Z balkonu domu 55 przy 

ulicy Zawalnej skradziono onegdaj po połu- 

dniu 3 futra ogólnej wartości 5 tys. zł. 

Marji Grońskiej (Targowa 9) skradziono 

z kufra biżuterję wartości 1 tysiąca zło- 

tych. Antoni Helman (Wielka 5) pożyczył 

niejakiemu Pawłowskiemu z ul. Stolarskiej 

pianino wartości 2 tys. zł. które Pawłow- 

Ski zastawił w lombardzie za 300 zł. i sam 

wyjechał. 

Echa włamania do firmy „Philips | 

Energiczne dochodzenie władz śledczych 

w sprawie włamania do biur firmy „Philips 

zdołało ustalić domniemanych sprawców. Jak 

się okazuje w przeddzień włamania do 

biura zgłosił się pewien podejrzany „osobnik, 

który nie mógł wyjaśnić konkretnie celu 

swojej wizyty. Istnieją poważne poszlaki, że 

był to jeden z włamywaczy, który przepro- 

wadzał lustrację rozkładu biura. Jednocze- 

Śnie zdołano ustalić, że sprawcy włamania 

licząc że znajdą w kasie większą gotówkę 

przybyli do Wilna z innego wojewódzkie- 

go miasta jedynie w celu dokonania tego 

włamania. Oględziny rozprutej kasy ognio- 

trwałej potwierdzają powyższe przypuszcze- 

nia jako też wskazują że pracowali tu „fa- 

chowcy”. Odpowiednie kroki w celit ujęcia 

sprawców zostały już zarządzone. 

RADJO. 
Środa, dnia 15 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 

w Krakowie, oraz komunikat meteorolo* 

jczny. 15.10—15.35: Tr.z Krakowa. Pieśni 

aryjne. 16.40 — 17.00: Odczytanie pro- 

gramu dziennego, repertuar teatrów i kin 

i chwilka litewska. 17.00—1755:  Audycją 

literacka z cyklu „Miesiąc Maryi*. Zradjo- 

fonizowana legenda z „Królowej Niebios" 

M. Gawalewicza p. t „Przędza Matki Bo- 

skiej”. 17.55 18.50: Koncert ork. Rozgł. 

Wil. 18.50—19.15: Odczyt z dz. „Literatu- 

ra” p. t. „Pamiętnik Warszawski". 19.15— 

19.55: Kwadrans Akademicki. 19.35—20.00: 

Muzyka z płyt gramofonowych. 120.00— 

21.35: Tr. z W-wy: Koncert z Konserwa- 

torjum Warszawskiego Stow. Miłośników 

Dawnej Muzyki. 21.35 22.00 Transmisja z 

Krakowa. Literacki występ autorski Józefa 

Aleks Gałuszki. 22.00—22.25: Transmisja 

odczytu z Warszawy. 22.25—23.00: Tr. Z 

W-wy. Komunikaty: P. A: T„ policyjny, 

sportowy i inne. 23.00—24.00: Tr. z W-wy: 

Muzyka taneczna z „Oazy*. 

OFIARY. / 
Ku uczczeniu š. p. Restytuta Sumoroka 

dla głodnych w Wileńszczyźnie Jadwiga Ja- 

monttowa zł. 15. : 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Resty- 

tuta Sumoroka od córek i synów Ś. p. Le- 

ona Szostakowskiego zł. 100 na Dom Dzie- 

ciatka Jezus S.S. Szarytek. 

  

  

filmów subtelnie cieniowanych, o specjal- 
nych: metodach  realizatorskich i o dość 
przejrzystej tendencji. 

Już tyle oglądaliśmy w Wiłnie obrazów 
wytwórni sowieckiej, ten co teraz w Heljo- 
sie „grają“, jakże różny od tamtych. 

Dotychczas zawsze chodziło o tendencje 
społeczne, o przedstawienie na ekranie nie- 
woli ludu za dawnych czasów. Było to tro- 
chę naciągane, trochę nieżyciowe, ale za- 
wsze zręcznie wykonane,  pierwszorzędnie 
zrealizowane. 

Teraz także chodzi o tendencję, chodzi 
o ukryty cel propagandowy. Jednak nie ma- 
my w „Burzy* propagandy społecznej bol- 
szewików. Mamy zato coś innego — bo.... 
propagandę polityczną. 

Jest w obrazie z Heljosu przedstawie- 
nie dwuch ras: białej i żółtej. z 

W mocnych barwach Sodkreśliko wy- 
zysk stosowany wobec żółtych przez bia- 
łych, te władze białych popierające szacher- 
ki kupców europejskich, żerujących na cie- 
mnocie azjatów, jakże niesympatycznie, jak- 
że nieładnie wyglądają. 

Jestem przekonany, że „Burza nad 
Azją” jest filmem, który nim do nas dotarł 
objechał całą Azję, wszystkie kina wielkich 
miast dalekiego Wschodu. Można sobie wy- 
obrazić, jak się tam podobał, jak oburzał, 
jak bardzo był tam reałny, jak. bardzo ży- 
cie przypominał. 

U nas „Burza tylu i takich wrażeń 
nie budzi, bośmy dla środowiska, w którem 
się rzecz dzieje, obcy i na sprawy azjackie 
(przyznajmy się) nie tak wrażliwi. + 

„Burza nad Azją* odbiega swą treścią 
od szablonów filmowych. Niema w niej prze- 
dewszystkiem momentu romantycznego, nie- 
ma, tak na wszystkie.fasony przedstawionej 
miłości. Lejt-motyw „Burzy“ — to właśnie 
ten antagonizm ras. 

Fabuła dość niejednolita, przedstawia 
dzieje chłopca mongolskiego, z którego do- 
kumentów wynika, iż jest potomkiem Czin- 
gis-Chana' Z chłopca tego „biali chcą zro- 
bić nowego azjatyckiego władcę. Chcą na 
nim urządzić spekulację polityczną  ujarz- 
mienie do reszty Mongołów mającą na 
celu. 

I tutaj krew Czingis-Chana odzywa się 
w żyłach jego potomka... Co-się potem dzie- 
je, trzeba zobaczyć, ten koniec obrazu jest 
może najlepszy, najciekawszy. 

Podkreślam na wstępie bijące w oczy 
specjałności realizatorskie Sowkino. Spóźni- 
łem się nieco na początek obrazu. Trafiłem 
na koniec 2-go aktu. Nie czytałem żadnych 
napisów i pierwszy odrazu obraz, który mi 
przed oczy wpadł, kazał mi się domyśleć, 
że film sowieckiej wytwórni oglądam. 

Te specjalne podkreślanie tła i momen- 
tów ubocznych, od akcji scenarjusza nieza- 
leżnych, to genjalne wywoływanie nastro- 
jów, które niektóre z polskich wytwórni cał- 
kiem udatnie kopjują, to jest mistrzostwo 
filmu rosyjskiego. Ч 

Jest w „Burzy nad Azją“ moment nad 
którym się zastanowić wypada. Oto przy- 
szłego monarchę stawiają przed komenderu- 
jącym wojskami białych generałów. Oskar- 
żony jst o udział w napadzie. Gen. każe go 

odprowadzić do jakiegoć fortu, Po drodze 
Zamiast wieńca na grób Šš. p. Restytuta. więzień stacza się w przepaść. Można przy- 

Sumoroka Marjan Strumiłło — 100 zł. na 

Polską Macierz, Szkolną. 
Zamiast wieńca na grób nieodżałonego 

ś. p. Restytuta Sumoroka Zygmunt Jundziłł 
na Macierz Szkolną 25 zł. 

P. dyrektor Stanisław Białas, złożone 

do jego uznania przez pracowników wilensk, 

oddz. Banku Polskiego, zamiast uczczenia 

dnia imienin jego, zł. 200 przeznaczył na 

odbudowę kościoła po-Trynitarskiego na 
Antokolu. 

puszczać, iż nie jest to dziełem przypadku. 
I właśnie ten moment jest, niewątpliwie mo- 

mentem, do którego wzorów reżyser musiał. 

szukać nie w postępowaniu europejszyków 
w Azji, ale w praktykach własnych, bolsze- 

wickich, władz, — poprostu czerezwyczajki. 

„Burza nad Azją“ jako obraz obycza- 

jowości, plemion mongolskich, jako obraz 

ich ceremonjałów religijnych, wreszcie: jako 
zgrupowanie typów — bardzo dobry. 

Omega



  

SPE 
Polonja (Warszawa) — Repr. Wil- 

į no 1:1. 

Mimo wyniku remisowego śmiało po- 

wiedzieć można, że Wileńska reprezentacja 

wyszła ze spotkania tego zwycięzcą, bo- 

wiem przestrzelenie karnego jest wypad- 

kiem rzadkó zdarzającym się. Ponadto 

skład reprezentacji naszej do przerwy.usta* 

wiony był nieco niepomyślnie, co obniżyło 

szanse zdobycia powodzenia. 
Mecz miał przebieg ciekawy, gdyż 

- obydwie drużyny zaprezentowały grę ładną 

i żywą. Warszawiacy przewyższali nas 

w starcie jednak gra ataku ich nie 

mogła doprowadzić do realnych wy- 

ników. 
Przed sędzią p. E Katzem stanęły 

drużyny w następującym składzie: Polonia 

—Kisieliński, Bułanow, Dąbrowski; Gaich- 

ter, Jelski, Nowikow; Tynowski (po przer- 
wie Zimowski), Gom owski P., Szczepaniak 

Ałaszewski, Krieger. Wilno — Maczulski, 
Chowaniec, Idzikowski, Kostanowski, Birn-; 

bach, Truchan; Brzozowski (Halicki), Paw- 
łowski (Wasilewski 1), Wasilewski Il, God- 

lewski, Szwarc. A: 

Już pierwsza minuta przynosi Wilnu 

przestrzelony przez Godlewskiego, poczem 

następuje szereg obustronnych ataków, za- 

kończonych przed przerwą jednym celnym 

strzałem Ałaszewskiego. W _ ataku Wilna 

brak zgrania, Zbyt powolny Godlewski nie 

umie dostroić się do całości. ” 

Po przerwie, dzięki przestawieniu gra- 

czy i wstawieniu Halickiego i Wasilewskie- 

go obraz zmienia się. Wilno coraz częściej 

zagraża bramce przeciwnika. Podcząs jed- 

nego z wypadów Pawłowski łapie piłkę 

podaną przez Wasilewskiego Józefa i strze- 

la pewnie. Wkrótce potem Halicki przery- 

Г 
wa się, podjeżdża do bramki. Goal wisi w 
powietrzu, Obrońca Polonii fauluje Halic- 

kiego. Karny. Publiczność bije brawa tro- 

chę przedwcześnie, gdyż Idzikowski prze- 

strzeliwuje. Wynik zostaje remisowy. 
Polonia miała swój zły dzień. Atak nie 

umiał zgrać się, a zbyt ceniony Jelski nie 

wspomagał go jak należało. Nasza drużyna, 

po przerwie, t. j przestawieniu była bez 

zarzutu. Pomoc pracowała ofiarnie, obro- 

na przytomnie, a atak robił, co mógł. Sto- 
sunek kornerów 3 :3. > 

Publiczności dużo, co wskazuje na to, 

że przy dobrych drużynach zainteresowanie 

się piłką nożną wzrosłoby. Iš 

PIERWSZE ZAWODY STRZELECKIE Z 
BRONI MALOKALIBROWEJ. 

  

Staraniem Miejskiego Komitetu WF i PW 
Wilno pod kierunkiem Komendy Obwodu 

PW 1 pp. leg. odbyły się na strzelnicy mało- 

kalibrowej „Góra Boufaliowa“ I-sze Zawody 

Strzeleckie z broni małokalibrowej o Mi- 

strzostwo „m. Wilna. 
Do zawodów zgłosiło się 5 zespołów ka- 

żdy po 6-ciu strzelców. 
1-sze miejsce zajął zespół Polic. Klub 

Sport. osiągając 858 punktów na 1000 możl. 
2-gie Zw. Strzelecki Wilno, 3-cie WKS 5 pp 

leg. 
* Dalsze miejsca zajęły: WKS 1 pp. leg. 

i hufiec reprezentujący szkoły średnie m. 

Wilna. 
Zawody dła pań. 

Do zawodów strzeleckich 1-ej klasy zgło- 
siły się 2 zespoły po 4 strzelniczynie. 

1-sze miejsca zajął zespół pań Org. PW 

osiągając 365 punktów na 600 możl. 2-gie 

miejsce zajął zespół pań Org. PW osiągając 

365 punktów na 600 możliwych, 2-gie. miej- 
sce zajął: zespół pań gimn. Czackiego. 

Zawody strzeleckie 1-ej klasy indywidualne 
pań o mistrzostwo m. Wilna. 

Do zawodów stanęło 26-ciu strzelców z 
których: 

I-sze zdobył pan Neu man Józef Zw. 
Strzelecki osiągając 181 pkt. na 200 możli- 
wych, 2-gie Derecki Wł. Polic. Klub sport. 
181 pkt. 3-cie Por. Pakuła Michał 1 pp. leg. 
180 pkt. 

  

Zawody strzeleckie pań 1-ej klasy indywidu- 
alne 0* mistrzostwo m. Wilna. 

Do zawodów stanęły dwie strzelczynie z 
których: 

I-sze miejsce zajęta p. Imienińska Irena 
gimn. Czackiego osiąg. 87 pkt. na 100 mżl. 

2-gie p. Kontrymowiczówna Jadwiga Org. 

P.W. 68 pkt 
Ogółem w zawodach brało 

dział 56 strzelców 1 10 strzelczyń. 
u- 

-— Walne zgromadzenie członków W. 

K. S. „Pogoń* odbędzie się dnia 24 maja o 
godz. 19-ej w sali Ośrodka W. F. przy ul. 

Ludwisarskiej Nr. 4 ll-gie piętro. Na wy- 

padek braku wymaganej ilości | członków 

zostanie otwarte o godzinie 20-ej następne 

walne zgromadzenie, którego uchwały bę- 
dą posiadać zgodnie z postanowieniem 

statutu moc obowiązującą, bez względu na 

ilość obecnych członków. 

T 
l Najlepsze farby,  pokost, į 

pendzie, szczotki i t. p. 
oraz farby ochronne do mostów 

żelaznych i drewnianych poleca 

SKŁAD FARB 

l Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35. - 

ka A wa tac GABY SET AA 

  

Reiestr Handlowy 
bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią: 

gnięto następujące wpisy: 

Dział A. w dniu 7-1I1. 1929 

0682. I. A. „Jasman Anna“ we wsi Markunach, gm. Gier- 

wiackiej, pow. Wileńsko-Trockim, sklep bakalejno-spożywczy 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Jasman _ i galanteryjny. Firma 

Anna, zam, tamże. 

9683. 1. A. „Joel Gitel* w Świrze, 

sklep bakalejno-galanteryjny i wyrobów ty 

istnieje od 1908 roku. Właścicieł Joel Gitel, 

9684. |. A. „Kac lcyk* w Święcianach, Rynek 27, sklep 

Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel 

ch, ul. 3 maja 12. 
obuwia i galanterji. Firr 
Kac lcyk, zam. w Święciana 

: 9685. I. A. „Kac Josiel“ м Świrze, pow. Święciańskim, 

NE ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 

aściciel Kac Josiel, zam. tamże. 

9686. I. A. „Kac Małka* w Świrze, pow. Ś 

sklep kolonialny, gałanteryjny i bławatny. 

1925 roku.Właściciel Kac Matka, zam. tamże. 

NuSzERRESSEERURESEZPOSZEEDNONESWSDEZRESNNA 

u Handlowego dla eksploatacji B 

kinematogr. I kinotofonych aparatów Edisonas 
в 

Zarząd Dom 

H w Wilnie zawiadamia p.p. udziałowców, 2 

i Wileńskiej 38. 
W razie nieprzybycia quorum powtórne zgromadzenie 

    

pow.  Święciańskim, 

omadzenie odbędzie się w dniu 26 mają 1929 r. o godz. 
10 rano w lokalu kinoteatru „Helios“ w Wilnie prźy ul. 

Т. 

251--VI 

tuniowych. Firma 
zam. tamże, 

252—VI 
CZY WIESZ, 

wej 

253—VI 

od 1927 roku. 
254—VI 

Święciańskim, 
Firma istnieje od 

255—VI 

CZY WIESZ, że 2 

e Doroczne Walne 

wej 

  

s odbędzie się w tymże terminie o godz. 12 w południe i g CZY WIESZ, 

będzie uważane za prawomocne bez względu — па liczbę m CZY WIESZ, 

obecnych udziałowców. —0в 

ABMIAKUNEHANADUZAŃDZNOBONNAAZEONANASZARAW
AM CZY WIESZ, 

m A A EA SA AA A MA O (EA BORA. AAA ARA GRA SA A AA ram wi у 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy CZY WiESZ, = 
Wilno, Zawalna 9, tel. 3-23 CZY WIESZ, › 

POLECA: 
KARTOFLE DO SADZ 
„WOLTMANY“ i „DEODARA“ | 

SIEMIE LNIANE „DOLG a 

sprowadzone specjalnie z Rygi. 

Zwracamy uwagę, że siemię Inia 
ważnie w tym roku bardzo źle 

UWAGA: 

= niepomyślnego roku i dlatego, 
3 pewne nasiona zmuszeni, byliśmy sprowadzić z Rygi 

  

  

Z 
% 
Sw, 
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YWATELU! 
KI istnieje Polska Państwowa Loterja 5-cio 

as 
CZY WIESZ, że szczęśliwe losy należy nąbywać w szczęśli- 

owa 

kolekturze 
CZY WIESZ, że kolektura szczęśliwa jest 

H. MINKOWSKIEGO 
Wilno, NIEMIECKA 35, fel. 13-17 P.K.O. 80.928 

Centrala w Warszawie, Nalewki 40, P. K. O. 3553. 
e 

CZY WIESZ, że tysiące rodzin zostały już uszczęśliwione 
naszemi losami 

4 losu kosztuje zł. 10 ‚ 

11 » » » 40 
CZY WIESZ, że za 10 zł. możesz grać w szczęśliwym wy- 

padku w ciągu 5 kląs 
CZY WIESZ, że wygrywając w 1-ej klasie nowet stawkę do- 

Stajesz los do następnej klasy DARMO. 

CZYZWIESŻ, że ciągnienie tej korzystnej Polskiej Państwo- 
Loterji rozpoczyna się już 23-go maja 

i trwać będzie do 9 października r.b. włącznie 

iż co drugi los musi wygraćl RE 
iż są wygrane zł. 750.000, 400.000 350.000, 
150.000, 100.000 i td. 
że ogólną suma wygranych przeszło 

28.000.000 zł. 
że naszym szczęśliwym graczom komunikuje- 

natychmiast o wygranej. 
iż w razie większej wygranej zachowujemy 
ścisłą dyskrecję. 

ENIA 

UNIEC“ 

ne krajowe prze- 
kiełkuje, skutkiem 
by dać rolnikom 

— o wysokim procencie kiełkowania i czystości. 

TAD WOW WOW RY WEJ EJ SS TRY WY WR WOZY GAZY RÓJ REY YYY ZAJ WODY CAREY WY R DOW B— 

- w. BRIDGES. : 

%  SOBOWTÓR 
-— Zostawiłem swój adres kuchar- 

ce, żeby w razie jego powrotu napi- 

sala do mnie. Ale dotąd nie mam ża- 

dnych wieści. Rozumiem, że chcieli 

unieszkodliwić Milforda, by móc па- 

słać na mnie Franciszka, ale gdy się 

ten plan nie powiódł, nie rozumiem, 

dlaczego go nadal napastują? 
— Bóg to wie, co oni sobie myślą! 

Ałe jasnem jest dla mnie, jak śnieg, 

że źnów pochwycili go w swe łapy. 

Być może, że był on wmieszany „do 

"sprawy Norscotta, o wiele poważniej, 

niż przypuszczamy. Zresztą nie czas 

teraz na rozmyślanie o tem, mamy 1 

tak moc kłopotów. Uważaj na siebie 

podczas polowania i, wrazie Czego, 

pamiętaj, że jestem blisko! 

Odszedł i ja również wolnym kro- 

kiem skierowałem się ku domowi. W 

ogrodzie spotkałem Maurycego i Yor- 

ka. 
| —— Dzień dobry! — krzyknął York 

wesoło. — Wyprzedził pan dzisiaj 

nas wszystkich . A ja myślałem, że 

wstaję najpierwszy. 
Słońce świeciło tak jasno, że nie 

"mogłem spać — tłomaczyłem. Uwa- 

żam zresztą, że bardzo zdrowo jest 

pospacerować przed śniadaniem. 

Jeśli Maurycy miał jakie podejrze- 

nia, to ich nie okazał. 

—_ Chodźmy prędzej na śniadanie, 

rzekł — gong już dawno wołał nas. 

Weszliśmy do jadalni, gdzie ciocia 

Mary nalewała herbatę. Za chwilę zja- 

wiła się lady Baradelle i miss York. 

Wczoraj patrzyłem na lady Bara 

dell z mimowolnym zachwytem, dziś 

uczucie to wzrosło jeszcze bardziej. 

Na przepięknej twarzy nie było śladu 

wżruszeń, przebytych nocą, przecie 

wnie, wydawała się weselszą i pe- 

wniejszą siebie, niż poprzedniego dnia. 

wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Boże mój, jak wieś działa na 
panów — zawołała wesoło. — Nawet 
master Norscott już wstał! A ja my- 
ślałam, że pan zawsze je śniadanie w 
łóżku? 

York roześmiał się. 
— Już wstał? Alež pan Norsaott 

nietylko wstał, ale cały ranek biegał 
po parku w pogoni za motylkami. 

Uśmiechnąłem się niewyraźnie i 
nie odpowiedizałem nic. 

— (Co będziemy robili dziś rano? 
— zapytała ciocia Mary. — Po śnia- 
daniu, wybieracie się, panowie, na 

polowanie? 
— Tak, a rano możnaby polować 

na króliki, jeśli panowie mają na to 
ochotę, — odrzekł patrząc na mnie py- 

tająco. — Ale myślę, że może nie war- 

to psuć sobie nastroju przed połowa- 

niem na kaczki. Jak myślisz Stuarcie? 
— Wystarczy już jedno polowanie 

na dzień, — odrzekłem nie pragnąc 

bynajmniej narażać się na nowe nie- 
bezpieczeństwo. 

— Może zagramy w tennisa? — 
zaproponowała miss York. — Nie gra- 

liśmy tutaj ani razu. Czy pan będzie 
grał, pamie Nonscott? 

Nigdy w życiu nie miałem rakie- 

ty w r$ku, odpowiedziałem więc śpie- 

sznie: 
— Będę patrzał i sądził grę. Pod- 

czas mojej nocnej walki! z Francisz- 

kiem nadwyrężyłem sobie trochę rękę, 

która mi dotąd dolega. 
Wszyscy zasypali mnie wyrazami 

współczucia, a Maurycy zapytał nie- 

spokojnie, czy to nie przeszkodzi mi 

w polowaniu. 
— Nie, odpowiedziałem, — z bro- 

nią palną dam sobie rady. 
Maurycy westchnął z ulgą. Prędko 

podzielono się na partje. Najlepiej grał 

York, który występował już nawet na 

konkursach (tenisowych, a najgorzej 

Van. 

  

penne natychmiast oo się w los Wiel- 
lej Loterji Państwowej z najszczęśliwszej i najsłynniejszej 

kolektury H. MINKOWSKIEGO, > TS 

Zapamiętaj dokładnie adresy naszej słynnej kolektury. 

UWAGA! Zamiejscowych po otrzymaniu zamówienia na 
nasze szczęśliwe losy załatwiamy odwrotną pocztą. 

Udaliśmy się na plac położony na 
końcu parku, gracze zajęli miejsca, a 
my, widzowie, usiedliśmy na ławce. 
Tu zbliżyła się do mmie ciocia Mary i 
usiadła obok na ławce. 

Przy pierwszem spotkaniu okazy- 
wała mi aż nadto wyraźnie swą nie- 
chęć. Ale zwolna, stosunek jej do mnie 
zmieniał się widocznie. Siedząc koło 
mnie, uśmiechała się przyjaźnie, jed- 
nak na twarzy jej wyczytałem niepo- 
kój i zakłopotanie. Žž 

— Chciałam pomówić z tobą Stu- 
arcie, — rzekła. Pizysunąłem się Dli- 
żej pochylając ku niej głowę. 

— jestem do usług cioci, — od- 
rzekłem z sźacunkiem. — Od chwili 
mego przyjazdu nie rozmawialiśmy 
prawie wcale. 

Spojrzała na mnie zamyślonemi 
oczyma. 

— Zdaje mi się, że bardzo 
zmieniłeś w ostatnich czasach. 

Była to słuszna uwaga, ale 
okazałem zmieszania. 

Tak, — odpowiedziałem 
kojnie istotnie zmieniłem się. 

— Na lepsze, — dodała, — muszę 
przyznać się że po powrocie z Ame- 
ryki nie podobałeś mi się bardzo! 

Ukłoniłem się ,z uśmiechem. 
— Rozumiem to najzupełniej! 
— Nie wiem, co ty tam robiłeś, — 

ciągnęła dalej, — oczywiście nie mogę 
cię sądzić, ale zachowywałeś się bar- 
dzo źle i coś mi mówiło, że masz za 
sobą dużo złego! Bałam się złego 
wpływu dla Morysia. 

Zamilkła. Myśl, że ja mogłem mieć 
zły wpływ na Maurycego, który mo- 
jem zdaniem mógł zepsuć najgorsze- 
go łotra, wydała mi się zabawną. Ale 
przenikliwość cioci Mary, która prze- 
czuła charakter Norscotta zaimpono- 
wała mi i powstrzymała od uśmiechu. 

— Jeśli przezemnie Maurycy bę- 
dzie miał przykrości, to sam będzie 

się 

nie 

  spo- 
  

Redaktor odpowiedzialny Witold “+ vydytło. 

+ 

uj Polska Loterja 
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Dziś! Arcydzieło jakiego dotąd nie było! Cud techniki, gry i yserji. Fi „gry i reżyserji. Film, który 

KINO-TEATR mana BURZA nad A2Zį Potomek Czingis Chana. Rewelacyjne 
wiatem arcydzieło o niebywałej potędze dramaty 

„HELIOS“ | 
| 

FILMU. 
cznej. Mistrzowska realizącja genjalnego, głośnego reżysera W. PU ) 

Czas trwania reelizacji filmu 2 e a 03 PUDOYKIB PRezWaEP NAPOLEONEM 

Na taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobaczyć musi! 
UWĄGAI Celem odniesienia większego wrażenia, publczność proszona jest o przybywanie punktual- 

nie ną początki seansów o godz. 4, Ó, 8 i 10.15. Honorowe bilety na premierę nie ważne. 

  

„POLONIA“ | | kaballero w 
Mickiewicza 22. Argentynie p. t. 

46 (SENORITA) 
POWELL. 

KINO-TEATR ; Dziś! Kokiecy DOUGLAS FAIRBANKS urocza BEBE DANIELS w swoim najnowszym filmie osautym na tle 
życia młodej amerykanki, która zwinnością i wyszkoleniem sportowem zyskuje sobie sławę najdziełniejszego 

„Córka Zorry oraz JAMES HALL i WILJAM 
Początek © godz. 4, ost. 10.25, 

  

Dziś 
!MARI 

z žycia kino „Picradilly“ 
otwarcie sezonu letniego! Po raz pierwszy w Wilnie! 
S, orąz słusznie zwany następca Janningsa HENRYK GEORGE w sensacyjnym filmie w 10-ciu akt 

koskkeo „Miewolnicy carskiego knuta“ 
Młodziutka, zachwycająca argentynka MONA 

Potężna epopea Z pełnego tragizmu vkresu 

  

  

  

  
  

WIELKA 42. dra ll-go, według dramatu Piotra Niewskiego pod tytułem: SBaóewowi ” OOOO" 

KINO i Dzis! Setny rewelacyjny film Ś i 44 potężny salonowo-e y 
Wanda” króla maski LON CHANEY'A ’ miej się pajacu w 12 akt. z Makaliżowejo Bida tO 

э W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON CHANEY, bosko piękną DORETA 
Wielka 30. JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwycał się i podziwiał cały świat. 

ESA ELO 
e 

DOKTOR | OBWIESZCZENIE. 
ч 

D.ZBLBOWIEZ | | Komonik Sądu Grodzkiego — м е 
chor. weneryczne, : nie Konstanty Karmelitow, zamieszkały w Ostatnie dnil! 

Ко o dobro Domu swego dba 
winien bezwzględnie kupić 

ls do | kl. 19 Lot. Państw. 
w naszej szczęśliwej kolekturze 

Ciągnienie już 23 i 24 maja r. b. 
W szczęśliwym wypadku wygrać można 

zł. 750 tysięcy 
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 

z. 28,272,000 2! 
Państwowa daje największe szanse wygrania, bo 
co drugi los wygrywa! 

Cena losów bardzo niska: 

(kaj | 3|| 6 
  

b 1. 0     

sydilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, 0d 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermia). 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, wWENE- 
KYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
od 12--2 i Od 4—6, 
«l. Mickiewicza 24, 

el. 277. 

| 

  

  

ša AKOSZERAI 
są DUEL 

  

Z kupnem u nas losu zwlekač nie wolno !!! 
Obywatele! Wszyscy dziś głoszą: 

„Lichtensteina kolektury 
szczęšcie i dobrobyt w dom!“ 

Zapamiętajcie nasz szczęśliwy adres 

£ LICHTENSTEIN $-hq 
Warszawa. Firma egz. od r. 1835. 

ul. Wielka 44 Oddział © Ollnie: 
Zamówienia prowincji załatwłamy odwrotną 

pocztą — Konto P. K. O. 81051. 
„Lichtlos — Wilno“, Adres dla depesz: 

` 
  

і’авомтм 

В 
Bronistaw Sobolewski 

przeprowadzil się na ul. Zawalną 6, 

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

IRN TI RASA TSS zza | 

i i a ia i kk 
a Przybory do Rykołowstwa 

arsz., Spółka Mysliwska Wileńska 10 

Czopki he- 4 z kogutkiem 
mordjdatne „Varicol usuwają Sól, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedaja apteki i składyne. aptecz 

temu winien! — zauważyłem. 

Położyła rękę na mem ramieniu. 
— Wierzę ci Stuarcie. Odkąd tu- 

taj jesteś, czuję, że zdanie moje o to- 
bie zmieniło się bardzo. Dziwi mnie 
to, bo zwykle pierwsze wrażenie nie 
myli mnie. 

— Cieszy mnie, że stanowię wyją- 
tek, — uśmiechnąłem się. 

— Ach, westchnęła ciocia Mary— 
chciałam właśnie pomówić z tobą o 
Morysiu.... 

Żamilkła niezdecydowana 
chwili wahania rzekła: 

— Obawiam się że Maurycy trafił 
na złe towarzystwo. Zaszła w nim w 
ostatnich 'czasach wielka zmiana. Być 
może wynika to z kłopotów pienięż- 
nych. Wiem, że stracił duża na wy- 
ścigach.. Ale ciągle mi się wydaje, że 
knyje się tu coś innego! s 

Pomyślałem, że mógłbym wyja- 
śnić jej te kłopoty, ale milczałem. 

— Nikomu, prócz ciebie Stuarcie, 
nie zwierzałam się ze swych niepoko- 
jów, — westchnęła smutnie. — Jesteś 
najbliższym naszym krewnym, a przy- 
tem masz duże doświadczenie życio- 
wie. Znasz zapewne przykrości Mory- 

sia. Proszę cię, dopomóż mu! Mimo 

jego wad, kocham go bardzo, jest 

przecież synem mej ukochanej siostry. 

Gdyby chodziło 0 pieniądze, może 

mogłabym mu dopomóc. Ale nie chcę 
go o to prosić. Zapytaj go o to, Stu- 
arcie! ‚ 

Ogarną! mnie niepokoj 0 Marję -— 
Mieliśmy doczynienia z szajką niebez- 
piecznych łotrów. Jeśli dowiedzieli się 
że Marja ostrzegła mnie przed wyja- 
zdem do Achton, zemsta ich byłaby 
straszna. 

Bili domyślił się powodów mego 
niepokoju. 

— Proszę nie niepokoić się rzekł 
— mam nadzieję, że narazie nic jej 
nie grozi, gdyż cała szajka jest zajęta 

i po 

  

| mavavau Do YYraicis 1 lub 2" pokoje, ul.t Wyiazd. 5 
46|2 ta wieloletniej pra- 

od“ i Poważne refe-osobny z 

  

łupież, brodawki, 

Mieszkania 

tel. 425. szukuję. 

„ adm. „Slowa“ 
» 

„ 

MWAWAWE 
Ę LEKARZE Ę 

kiego 24 m. 5, do g. 

Bernsztejn, 

Mickiewicza DOKTOR 
m. 14, wejście b. GINSBER 

ZY. weneryczne 
sytilis i skórne. Wil- 

lelon "567. Przyjmuje on '567. muje 
od 8 do 1 iod4 do8. 

DOKTOR 

awryłkiewiczowa 
poecie od 11--12 Letnisko 

/5—6. Choroby w Czarnym  Borzt 
skórne, leczenie wło- Pokoje z  osobner 
sów, operacje kosme- wejściem i korzysta 
tyczne i kosmetyka niem z kuchni. Moż 
lekarska. Wilno, Wi-na z  utrzymanier 
leńska 33 m. 1. Dow. się: Ś-to 

W.Z.P. 77 aa > Sklep „Ó= 
7 CZĘGNOŚĆ -0 

Doktór Medycyny  RUSKIENIKI Wia 

ŁUKIEWICZ „Gražyna“, Šio 
choroby weneryczne, Jakóbska 19. Kuchia 
skórne i płciowe, ul.pierwszorzędną, _o- 
Mickiewicza 9, wejście koje słoneczne. Wa- 
z ul. Śniadeckich 1,domość w  Wilie; 
jg ze: od 1—2Uniwersytecką 4-6, 

od 5—7 p. — Swietorzecka. 016- £ 

ъ 

twoją osobą. Ale nie powiedziatemįe- 
szcze najważniejszej rzeczy, Jacku,lo- 
wiedziałem się ozyi jest ten dom isto 
tam mieszka. 

Spojrzał na mnie i wyprostwał 
się dumnie. 

— Do stu piorunów Billu, — za- 
wołałem. Jesteś genjuszem. Jakże i się 
to udało? 1 

— Bardzo prosto, — uśmięhuął 
się, — gdy kuzyn twój odszedł zbój 
z krzywem ramieniem poczekał awil- 
kę, poczem wyszedł na drogę, 'iodą- 
cą do Woodford i wstąpił do niluże- 
go baru, leżącego w pobliżu jego 
hotelu. Poczekałem kilka minut wsze- 
dłem tam również. Nieznajor” pił 
koniak. Mogłem mu się dobrzęprzyj- 
rzeć. jest to najautentyczniejgy me- 
tys z Ameryki Południowej —co do 
tego nie może być żadnych wątpii- 
wości! * 

— Rozmawiałeś z nim? & 
— Nie, zdecydowałem że piej go 

nie zaczepiač. A ponieważ g”podarz 
okazał się bardzo rozmownet i mi- 
łym człowiekiem, dowiedzięęm si 
wszystkiego od niego. Gdy r tys wy 
szedł, poczęstowałem konijalim  40- 
spodarza i zacząłem go: wypjywać, z 
łatwością udało mi się rozwązać mu 
język. A więc: nasz przyja,el nazy- 
wa się Baretty. Wynajął ona lato 
willę „Helios“, która nalež do put- 

kownika Patona. Przyjecha: tutaj z 

przyjaciółmi dopiero wczorj. Gospo- 

darz mówi, że są to bard» mili lu- 

dzie! 
— Widzisz jak się rozhodzą na- 

sze zdania — roześmiałem ię. — Mil- 

ford by umarł gdyby słysał te po- 

chwały! 
— Gospodarz jest achwycony 

tym Baretty. Opowiedzia mi o nim 

dużo szczegółów. Ogrodnijem w willi 

jest jego brat, stąd też ia wszelkie 
wiadomości o jej mieszkacach. Prócz 

   

—. 

AiuszerkašmlaloWska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- UEN MENO E EAN 
szczki, piegi, wągry, 

ku-. 

3 (GSL z kuchnią siodarzć  wykwalifi- 
(albo dwa duże) po- kovani 

Oferty do fabyki 

100*. —° 

POKOJU =; kiemi wy- 
godami poszukuje in- 
teligentna osoba Zgła- 
sząć się: ul. Słowac= 

12 : 
—o smodzielny  bilansi- warunkach, 

  

Stromej 1 piętro, mo- 
gą być z utrzyma- 

—0 
EEA A TZS: LRS 

LETNISKA |, 
EIDOS B GEO W CHEM ICM „francuskim do 

dwojga 
wieś. Wynagrodzenie 

  

porzetna do mająt- 
V 

dobrze 
pieczenie, 
konfitury. Szemetow- 
szczyzna, i 
poczta, G.į Skirmun- Wilno, 

> i 

Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej — 
sadzie ar. 1030 U.P.C. podaje MR wiado- 
mości puklicznej, że dnia 22 mają 1929 roku 
o godz. (0 rano w Wilnie, przy ul. Fabry- 

cznej 34 odbędzie się sprzedaż _z ficytacji 
należącego do firmy „Pierwsze Polskie Za- 
kłady Tłaniny Drzewnej Sparterie* majątku 
ruchomero, składającego się z 374 warszta- 
tów tkakich i rozmaitych narzędzi warzt. 
urządzeria biurowego i innych rzeczy osza- 
cowanyh na sumę 16.375 złotych na zaspo- 
kojenie pretensji Kasy Chorych .m Wilna, 
oraz inych wierzycieli w sumie 56.040 zł 
# % i losztami. Spis rzeczy i szacunek ta— 
kówych przejrzany być może w dniu licy 
tacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

НЕОа Komornik S; i 6 ES ŁAD adowy K. Karmelitow, % 
B6 

PRN GOA TOKIA SATA OS NA 

K L 

„PosADY Wspaniały 
interes 

Zysk do 150 proc. 
szybki obrót to- 

Fotrzebna 

    

6 WMG upss Nadkiė tos е 3.500 dolar6w. Lo- e aik Mikiewicza 46 Intelientna | pielę- | kal i punkt dobry. э wicz —.gniara do  dziecka.| Pilne + 
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Tapicerzy Nano | SPRZEDAŻ 
potrzebai do 

karoserii, 
pod Zgbszenia: Plage La- PJAJĄTKI, f 5 
— Skiwicz, Lublin. — 09 pk Ledas 

e z sze, ośrodki, parcele: 

  

  

blisko Wiłna i kolei 
Buchalter nad rzeką z budynka, 

i mi posiadamy duży 
—'orespondent ban-wybór i sprzedamy 
kay, handlowy, na bardzo dogodnych 

1 Wilno 
st organizator. Zmie- Gdańska 6, „Rolko- 
ni posadę. Zgodzi się mis“, B 

Świadec= 
j DOMEK 

i ogrodem: 
incje. Zamkowa 5,dla małej inteligent- 
REA A.  K.nej rodziny zaraz do 
Tilno. ! wynajęcia, Sierakow- 

skiego_15. ч 

100 tysięcy 
cegły pierwszo- 
rzędnej jakości 
sprzedamy dogod- 
nie loco wagon na 

  

Potrzebna 
auczycielka z języ- 

dzieci na 

  

obre. Oiiarna 4 m.5.' st. _ załadowania 
Smolska. —z Wil. Biuro Komi- 

sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. > 

Kucharka ОР Н РУЕ О КОНЕ 

znająca ZGUBY 

gotowanie, grzmumozzm acz 
wędliny, Z książkę 

„ na wieś, 

wojskow: d. 
dwór i przez po KUL 

rocznik 1888, 
—l ną imię Karola Ro- 

dziewicza, unieważnia 
© 

owa. 

metysa, mieszka tam jego żona i je- 
szcze kilku mężczyzn. Pytałem czy 
niema tam człowieka z rozbitym no- 
sem, ale odpowiedział że niema. Więc 
twój Franciszek jeszcze nie przyjechał 
— Sympatyczna rodzinka, — mru- 

knąłem, — gdzie leży ta willa? 
— O dwa kroki stąd, — odrzekł 

Billi, wskazując ruchem głowy kieru- 
nek — na skraju miasta. Jest to ma- 
ły, biały domek, po lewej stronie, je- 
śli się stąd idzie. 

Zamilkł i po namyśle dodał: 
— Jacku, bardzo mi się to polo- 

wanie nie podoba! 
— Czy myślisz, że mnie się po- 

doba? — uśmiechnąłem się. 
— Więc poco narażasz się dobro- 

wolnie na takie niebezpieczeństwo? 
Czyż nie możesz mie iść pod jakimś 
pretekstefn? 

Wzruszyłem ramionami. 
— Czyż to może mieć jakieś zna- 

czenie? Polowanie, czy inny sposób, 
zawsze coś wymyślą, nie ustrzegę się 
przed nowemi zamachami. Tak przy- 
najmniej wiem, skąd mam się spo- 
dziewać napadu. 

— Tak, masz rację — zgodził się 
Billi. — Mam myśl! Co myślisz o tem, 
żebym i ja wziął łódkę i popłynął pa. 
śniadaniu na jezioro? Może obeaność 
moja tam przyda ci się... Kto wie... 

— Doskonale Billi. Będę się lepiej 
czuł, gdy będziesz blisko. 

Spojrzałem na zegarek i wstałem: 
— Czas już wracać, dziewiąta go” 

dzina. Na wszelki wypadek umów- 
my się, że spotkamy się jutro o tej sa- 
mej porze, jeśli nie zobaczymy się 
dziś na jeziorze. 

— Dobrze, ate bądź ostrożny, mój 
drogi, — rzekł serdecznie Billi, ści- 
skając moją dłoń. Ale, czy nie sły 
szałeś nic o Milfordzie? 

Pokiwałem głową przecząco. 

Drukartą „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 
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