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Nowe ostre zarządzenia celne, ja: 

kie wydał rząd niemiecki, wywołały 

protesty około 16 państw, które in- 

terwenjowały w Berlinie, Sprawa ta 

głośnem echem odbiła się w Polsce. 
Bardziej sympatycznym jest wszakże 

udział Litwy w ogólnym protestacyj- 
nym demarche'u dyplomatycznym. 

Stanowisko Litwy jest ciekawsze nie 
tylko dlatego, że interesy Litwy bar- 

dziej, być może nawet od innych 

państw, zagrożone są temi zarządze- 

niami celnemi, ale i dla tego względu, 

że wywołały one pierwszy, poważny 

nie miecko-litewski incydent w dziejach 

ostatniego dziesięciolecia. Incydent, to 

| amoże za dużo; przedsmak incydentu 

czy wstęp i zapowiedź; pierwsze chmu- 

| ry na firmamencie niezamąconej zgo 

dy, chmury nader symptomatyczne! 

Dopiero teraz — pisze prasa ko: 

, wieńska— zaczynają się wyjaśniać roz- 

miary niebezpieczeństwa jakie grozi 

eksportowi litewskiemu i w związku 

| z tem odpowiednim gałęziom rolni- 

  
ctwa. 

Należy wątpić, czy nowe niemiec- 

kie cła agrarne godzą w większym 

stopniu w interesy jakiegobądź inne- 

go państwa niż Litwy. Jeśli wziąć 

pod uwagę, iż zahamują one eksport 
do Niemiec koni, świń, masła i mle- 

ka, już nie licząc mięsa i jaj, to za- 

grožone pozycje w bilansie ko: 

„ wieūskiego handlu zagranicznego 
na podstawie cyfr z ub. roku sta- 

nowiłyby prawie 60 milj. litów, czyli 

blisko piątą część całego litewskiego 

eksportu. 

J Dwie najważniejsze gałęzie litew- 

skiego rolnictwa, na które pokładano 
'w obecnej chwili gwałtownego spad- 

ku cen zbożowych najlepsze nadzieje, 

'—hodowla świń i produkcja masła — 
zależą prawie wyłącznie od rynku 

_ niemieckiego. Już w roku ub. z ogól- 
nej sumy 28.612.600 lit., na jaką wy- 

wieziono zagranicę Świń na Niemcy 
przypadło 28.045.000 lit. na Łotwę. 
To samo z masłem. Z ogólnej sumy 
31.376.100 lit., na jaką wywieziono 

masła zagranicy, na Niemcy przypa- 

dą 25.547.400 lit, 

Przed rokiem, nazajutrz po ratyfi 

/ kacji traktatu handlowego z Niemcami 
| Urzedowy „Liet. Aidas“ z entuzjaz- 

mem obwieszczał, iż „po wejściu w 

życie nowego traktatu handlowego 

Szeroko się Otwierają drzwi przed 

eksportem zwierząt z Litwy do Nie- 
miec”, 

Obliczanie było zupełnie słuszne, 

gdyby nie dokonano podwójnego 
błędu. Przedewszystkiem w swych 
$tosunkach handlowych Litwa z dziw: 

ną niefrasobliwością oparła się prawie 

wyłącznie o Niemcy, nie dbając a 
zabezpieczenie siebie na wszelki wy- 
Padek gdzieindziej i nie rozbudowu- 
jąc swych stosunków handlowych zin- 
nemi sąsiedniemi państwami, bliższemi 

1 dalszemi. Doszło do tego, iż w ro- 
ku ub. udział Niemiec w bilansie li- 
tewskiego handlu zagranicznego sta- 
nowił już 59,d0 proc. w eksporcie 
i 49,03 proc, w imporcie. W dalszym 
ciągu wzrostu wywozu nierogacizny 
i masła do Niemiec zakrawałoby to 
wprost na całkowitą zależność eko- 
nomiczną od Niemiec. 

|-._ Byłoby to jeszcze - pół biedy, gdy- 
by stosunek taki był wzajemny. Tym- 
czasem udział Litwy w bilansie handlu 
tagranicznego Niemiec stanowi zale- 
dwie kilka promille. Zaiste, trudna 

_ Musiała być misja p. Sidzikauskasa, 
— $9 zjawił się na Wilhelmstrasse, by 
_. faprotestować przeciwko temu niespo- 
| lclewanemu zamknięciu „szeroko 

_ Otwartych drzwi* przed eksportem 
. litewskim. 

Czem miał ze swej strony zagro- 
4 R Przecież był zawsze narażony na 

/£ krótką a miażdżącą odpowiedź: 
| -Kilka promiile... 

*F Słusznie z tego powodu biada pra- 
„3 kowieriska, Litwa kowieūska zna- 

! a. się w przykrej sytuacji. C6ž zna- 
| m demarche posła Sidzikauskasa je- 

* to demarche nie może być popar- 

  

    

      

    

    

      

   

                                

    

    

    

  

   

  
    
   

misterne 
7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. czna pojedyńczego numeru 20 gr. 

do domu kib z 

| cja nie 

te żadną konkretną akcją. Czem w 

obecnej sytuacji zagrozić może Litwa 

Niemcom? Gospodarczo wcale. Pozo- 

staje dziedzina polityczna. Prasa ko- 

wieńska chwyciła się tej ostatniej 

deski ratunku piszac zgryźliwie, na: 

pomykając cośniecoś 0 zmianie orjen- 

tacji... nawet! Czy może to jednak za- 

straszyć Berlin? Co znaczy zmiana 

orjentacji? Jakiż jest równoważny na 

wschodzie Europy czynnik polityczny 

zagrażający Niemcom? — Polska. 
Wszyscy wiemy jaka jest dzisiejsza 
struktura państwa _ kowieńskiego, 

struktura wypracowana przez 10 lat 

żmudnej propagandy. Wiemy co sta- 

nowi dziś ideę państwową Republiki 

Kowieńskiej. Ne tylko my o tem wie- 
my—wiedzą o tem równie dobrze w 

Berlinie A czy wiedząc o tem mogą 

tam poważnie traktować tę „zmianę 

orjentacji“? Nie. 

Nie chodzi nam w tej chwili o 

spór polsko:litewski o Wilno, o 
zaognioną ranę, na którą lekarstwa 
dotychczas nie znaleziono, ani nawet 

o niemożność obrócenia w niwecz ty 

loletniej propagandy i kierunku myślo- 

wego f racji stanu kowieńskiej. Cho- 

dzi nam właśnie o to oblicze, © 

tę strukturę raczej wewnętrzną 

Republiki Litewskiej, która tonąc w 

sprzecznościach od sukcesji wielkiego 

Księstwa po karłowaty nacjonalizm 

jednego województwa tego Księstwa, 

zamknęła sobie drogi do wielkiej po- 
lityki do udziału w tej polityce i zna- 

czenia międzynarodowego. Dzisiejsza 

Litwa to nie dawna Litwa to nie -- 

Litwa Witolda. Teraz nie wystarcza 
zmienić orjentację polityczną, zerwać 

jeden sojusz, a zawrzeć drugi, w za: 
leżności od korzyści swego państwa, 
przerzucić się ze wschodu na zachód. 

Litwa drwna była państwem wolnem, 

która w zależności od potrzeb i kon- 

junktur politycznych mogła kierować 

swą politykę dowolnie ku bardziej 

dogodnym dla siebie sojuszom. Dzi- 
siejsza Litwa jest niewolnicą narzuco 

nego sobie szablonu, pomieszaniem 

idei ad hoc spreparowanej recepty 

państwowej kłócących się ze sobą 

często składników. 

Republika litewska ażeby zmienić 
orjentację polityczną nie potrzebuje 

zrzekać się swych pretensji do Wilna, 

ale dokonać musi czegoś stokroć 

bardziej trudniejszego: przebudować 

całą psychikę państwa. Prędzej „czy 
później do tego dojść musi. Uciążli- 

wy szablon, który w szczegółach po- 

litycznych doprowadza do tak miaž- 
dżącej zależności od jednego państwa, 

w danym wypadku od Niemiec, prę: 
dzej czy później ulec musi zmianie, 

jeżeli się nie ma zstchnąć w stworzo- 
nej przez się ciasnocie. Niewątpliwie 
Litwa z Wilaem potrafiłaby rozwinąć 
Skrzydła dawnej państwowości, ale 
dokonać tego może rękami tylko nie- 
licznych z pośród budowniczych dzi. 

siejszej Republiki Litewskiej. m. 

Kilans Banku Polskiego 

WARSZAWA.,, 2.V. Pat. Bilans Banku 
Polskiego za drugą dekaćę kwietnia r. b. 
wykazuje zapas złota 702.075 tys. zł., t. į. 
6 44 tys, więcej, niż w poprzedniej deka- 

zie, 
Pieniądze i należności zagraniczne, za- 

liczone do pokrycia zmniejszyły się o 
6.515 tys. do sumy 292,555 tys. zł. Również 
nie zaliczone do pokrycia zmniejszyły się 
o 2.863 tys. do sumy 11.021 tys. zł. Port- 
tel weksiowy spadł O 1.764 tys. i wynosi 
607.037 tys. zł. 

Pożyczki żastawowe wzrosły © 817 
tys. zł. do sumy 72.387 tys. zł. Inne akty- 
wa wynoszą 116.961 tys. zł., zatem o 7.684 
tys. więcej, niż w poprzedniej dekadzie. W 
passywach pozycja nstychmiast  płatnyci 
zobowiązań wzrosła o 26 miljonów (364.193 
tys. zł.), Obieg biletów bankowych zmniej- 
szył się o 29619 tys. (1.248,845 tys. Zł.). 

, Stosunek procentowy pokrycia obiegu 
biletów i natychmiast płatnych zobowiązań 
Banku wyłącznie złotem wynosi 43,53 proc. 
(13,53 proc. ponad pokrycie statutowe), 
pokrycie kruszcowo-walutowe— 61,66 proc. 
(21.66 proc. ponad pokrycie statutowe). 
Wreszcie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bankowych wynosi 56,22 
proc. 

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
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Pierwsza chmura ECIA STOLICY 
Dzień premjera :Slauka 

WARSZAWA. 2.V. Pat. Pan Prezes Ra- 
dy Ministrów Walery Sławek przyjął dziś 
na audjencji gen. Sławoj Skłądkowskiego, 
delegata rządu do głównego komitetu 
obchodu  100-lecia powstania listopado- 
wego. 

Z kolei p. prezes Rady Ministrów Sła- 
wek przyjął ministra poczt i telegrafów 
inż. Boernera. 

MIN. JANTA POŁCZYŃSKI U PREM- 
JERA SŁAWKA. 

WARSZAWA. 2. 5. (P. A. T.) 
W dniu dzisiejszym po południu p. 
premjer Sławek przyjął ministra rolnict 
wa Janta Połczyńskiego. 

KONFERENCJA W MINISTERSTWIE 
RQLNICTWA. 

WARSZAWA. 2. 5. (P. A. T.) 
W dniu dzisiejszym w Ministerstwie 
Rolnictwa odbyła się konferencja w 
sprawach tłuszczowych; w której brał 
udział mininter rolnictwa Janta Poł: 
czyński oraz przedstawiciele sfer go” 
spodarczych. 

PREZENTY DLA PANA PREZYDEN 
TA RZECZYPOSPOLITEJ. 

od naczelnika państwa estońskiego 

WARSZAWA. 2. 5. (P. A. T.) 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy” 

jał na audjencji charge d'affaires Esto“ 

nji p. Schmidta i attache wojskowego 
Jakobsena, którzy wręczyli Panu Pre 

zydentowi upominek od naczelnika 

państwa estońskiego Strandmana. Upo 

minek przedstawia piękną  rzeźbioną 

tacę, około której widnieją fragmenty 
poszczególnych dzielnic estońskich. Na 

dnie tacy wyrzeźbiono herb państwa 

estońskiego i herby / poszczególnycii 
dzielnic. 

MILJON ZŁOTYCH NA ODBUDOWĘ 
KRAJU. 

WARSZAWA. 1. 5. (PAT). Ministerstwo 
Robót Publicznych przekazało z funduszu 
odbudowy kraju *datłszy miljon złotych na 
pożyczki dla 12 województw na odbudowę 
zniszczonych skutkiem działań wojennych bu 
dynków. Pożyczki te zostaną niezwłocznie 
udzielone poszkodowanej ludności. 

DZIESIĘĆ A NIE PIĘĆ TYSIĘCY 

Za wykrycie sprawców zamachu na 
poselstwo sowieckie. 

WARSZAWA. 2. 5. (P. A. T.) 
Wyznaczona przez komisarjat rządu 
m. Warszawy nagroda za wykrycie 
sprawców zamachu na poselstwo so” 
wieckie w Warszawie podwyższona zo 
stała do 10 tysięcy złotych. Obwie- 
szczenie o nagrodzie z rozporządzenia 
władz rozplakatowano na murach mia” 
sta. 

   

  

Szef rumuńskiego szfahu gene- 
Talnego 

na audjencji u Prezydenta Rzplitej 

WARSZAWA, 2. V., Pat. Dzisiaj 
o godzinie 11i-ej rano Pan Prezydent 
przyją! bawiącego w Warszawie szeia 
rumuńskiego sztabu generalnego gen. 
Samsonovici w towarzystwie posła 
rumuńskiego w Warszawie Cretzeanu 
oraz attache wojskowego rumuńskie- 
go. 

* * * 

WARSZAWA, 2. V. Pat, Dziś w 
południe gen. Piskor udekorował та- 
jora armji rumuńskiej Dimitriu, oii 
cera towarzyszącego gen. Samsonovi- 
ci, krzyž m ciicerskim Polonia Restl- 
tuta. Następnie szei Sztabu rumuń- 
skiego gen. Samsonovici udekorował 
szefa oddziału Ill Sztabu Głó vnego 
płk. dypi. Pzyjałkowskiego oraz szefa 
oddziału Il ppłk. dypl. Pełczyńskiego 
komandorją gwiazdy rumuńskiej. O 
godzinie 21-ej gen. Samsonovici po- 
dejmować będzie gen. Piskora i ой- 
cerów polskich obiadem w hotelu 
Europejskim. 

* * * 

WARSZAWA, 2 V. PAT. Szet szta- 
bu generalnego rumuńskiego gen. 
Samsonovici złożył dziś o godzinie 
12 min. 30 wizytę Marszałkowi Polski 
Józefowi Piłsudskiemu. Gen. Sam3o- 
novici towarzyszył gen. Piskor. 

Delegacja polska na międzyna- 
rodowy kongres kolejowy 
WARSZAWA. 2.V. Pat. Delegacja pol- 

ska na mięczynarodowy : kongres kolejowy 
w Madrycie, który trwać będzie od 5 do 

5 maja, opuściła Warszawę, udaje się 
rzez Paryż do Madryiu. Na czele delega- 

cji stoi podsekretarz stąnu Ministerstwa 
Komunikacji inż, Witold Czapski, który 
jest równocześnie reprezentantem rządu i 
polskich kolei państwowych. 

Na kongresie madryckim ze strony 
polskiej wygłosi referat o konkurencji, ja- 
ką sprawiają kolejom samochody, dr. inż. 
Aleksander Wasiutyński, profesor Politech- 
niki Warszawskiej i przewodniczący komi* 
sji do sprawy budowy kolejowego węzła 
warszawskiego. 

s 
m 

BARANOWICZE —- ui Szeptyckłegu — A. Łaszuń. 
BIENIAKONIE, — Baiet Kolejowy. х 

М — Kalggarnia T-wa „Lat“. 
DABR (CA (Polesie) — Ksiegariia K. Malicowskiego, 
DUKSZTY -— Bulet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ni, Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruca”, 
KORODZIE] — Dworzec Kołejcwy — K. Smarzyaski, 
IWIENIEC — tytoniowy S. Zwierzyński, 

3, 8. Mateski, 
MOLODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Ksi 

WOŁKOWYSK — 

woj, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiega, 

Kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

o Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia « słska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarni: 
ST. ŚWIĘCIANY — tł. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-we Księg. Kol. „Ruch*. 

D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 14. 
a T-wa „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. т i 

WPKUZOZUSZOSOAKATE- TL 4 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimeirowy jednoszpanowy cx aromie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowe mimelr 60 gr. Wnumerach świąteczm ch oraz z prowincji AJ 
dministracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

  Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenie cytrowe i tabciaryczne o 50 proc. drożej. 
o 25 proc. drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być oe Aswunistracię sm-mrne dowolnie. Za dostarczenie nuineru dowodowego 20 groszy. 

Gahiaet Rzeszy przyjął projekt 
polsko-niemieckiej umowy gospodarczej 

BERLIN, 2. 5. Pat. Urzędowo donoszą, iż gabiret Rzeszy na posie- 

dzeniu dzisiejszem przyjął projekt ustawy o polsko - niemieckiej umowie 

gospodarczej. Projekt został niezwłocznie przekazany Radzie Państwa Rzeszy. 

Zmiany w dypiemacji niemieckiej 
D-r Schuberu ambasadorem w Londynie 

BERLIN, 2- V. Pat. Według informacyj „Vossische Ztg.' zapowiada- 

ny od dłuższego czasu revirement na niemieckich placówkach dypłoma- 

tycznych zagranicą poprzedzać ma ustąpienie dotychczasowego sekretarza 

stanu urzędu spraw zagranicznych dr. v. Schuberta, który obejmuje sta- 

nowisko ambasadora niemieckiego: w Londynie. Sekretarzem stanu w u- 

rzędzie spraw zagranicznych na miejsce dr. Szuberta miałby być dotych- 

czasowy naczelnik resortu Ligi Narodów radca legacyjny v. Buelow. W 

zwiąaku ztą wiadomością ze strony miarcdajnej oświadczają, że w spra: 

wie revirement ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i że informacje 

prasowe o zmianach na placówkach zagranicznych polegają wyłącznie na 

domysłach. 

Nie wszystkie państwa chcą 
Stanów Zjednoczonych Europy 

NOWY JORK, 2—V. Pat. Na Śniadaniu, wydanem przez Foreign Po- 

licy Associatione, przemawiali m. in. redaktor „Franki. Zig.“ dr. von De 

wali i William Rappard, członek stałej komisji mandatowej Ligi Narodów. 

Obydwaj zgodzili się na to, że-utworzenie z państw europejskich związku 

na wzór Stanów Zjednoczonych jest niepiawdopodobne i jednocześnie nie 

pożądane, o ileby wytworzyć miało nowe Światowe antagonizmy. Dr. De- 

wall zwrócił uwagę, że współpraca francusko-niemiecka i niemiecko-polska 

oraz porozumienie między państwami, które niegdyś wchodziły w skład 

monarchj austro-węgierskiej, tworzą pierwszy warunek ogólno-europejskiej 

współpracy. Dr. Rappard, zwracając uwagę na różnice, istniejące między 

kulturą, językiem i społecznemi instytucjami poszczególnych państw euro 

pejskich oraz na sprzeczność interesów gospodarczych państw rolniczych 

Wschodu i przemysłowych Zachodu europejskiego, —wyraził przekonanie, 

że ideja Stanów Zjednoczonych europejskich Oparta jest na fałszywej i 

powierzchownej analogji z warunkami amerykańskiemi. 

Głos połski w sprawie solidarnej akcji ekonomicznej 

GENEWA, 2. V. PAT. Sekretarjat generalny Ligi Narodów przesłał 
do wiadomości państw, które uczestniczyły we wstępnej konferencj: mają- 
cej na celu przygotowanie solidarnej akcji ekonomicznej, — pismo rządu 
polskiego z dnia 17 kwietnia r. b., doręczone „sekretarzowi Ligi Narodów 
przez min. Sokala. 
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Pekin stolicą nowego rządu 
PEKIN, 2. 5. Pat. (Reuter) T. zw. dyrektor departamentu spraw za- 

granicznych zaznaczył w wywiadzie, że północne wojska reprezentują 14 
prowincyj, rząd zaś nankiński jest nielegalnym rządem. Północne wojska 
organizują rząd z Yen-SiSzanem na czele Oraz Feng-Yu-Hsiangiem jako 
ministrem wojny, Stolicą nowego rządu będzie Pekin. 

Uroczyste podniesienie polskiej bandery na nowym statku 
LONDYN. 2.V. Pat. W dniu 27 kwietnia r. b. w angielskim porcie Swansea 

została uroczyście podniesiona polska bandera na nowym statku. jest to statek o 

pojemności 1050 tona, zbudowany w 1914 roku, zakupiony przez prywatną firmę 
a AE Ryżowy, którego zadaniem będzie obsługiwanie wielkiej łuszczarni 

ryżu w Gdyni. 
Mimo podniesienia polskiej bandery statek nie został jeszcze przechrzczon;, 

nosi więc dotąd nazwę „Yorkdale*, a macierzystym jego portem jest Londyn. W dniu 
przedwczorajszym statek wyruszył do Brestu pod dowództwem kpt. Józeia Borkow- 
„skiego, jednego z najwybitniejszych oficerów polskiej marynarki handlowej i oficera 

statku szkolnego „Lwów”. aby tam załadować zdom żelaza, poczem uda się do Gdy- 

ni, gdzie po przechrzczeniu dokonane będą formalności przypisania go portu  pol- 
skiego, Załoga tego statku składa się z 4 oficerów i 12 ludzi załogi pokładowej oraz 

maszynowej. 

Ambasador Willystwśród kolonii polskiej w Toledo 
TOLEDO. 2V. Pat. Polonia toledowska gościnnie podejmowała ambasadora 

Stanów Zjednoczonych w Polsce Willysa, który swego czasu w swych fabrykach w 
Toledo zatrudniał liczce rzesze rcbotnikow p: Iskich, 

Na wspaniałym bankiecie, wydanym na cześć ambasadora Willysa obecny był 
gubernator stanu Ožio. 

Rada spożywców walczyć będzie z paskarstwem 
LONDYN. 2.V. Pat. Rząd ogłósił tekst projektu ustawy, powołującej do życie 

radę spożywców. Rada skłaaźć się będzie z 7-miu członków, w tej liczbie dwaj 

przedstawiciele będą delegatami organizacyj kobiecych. Do kompetencji rady należy 
ustalanie co pewien czas cen detalicznych na artykuły pierwszej potrzeby i walka z 
nadmiernem wyśrubowaaiem cen. Rada może wymierzać w drodze administracyjnej 

kary pieniężne od 5 do 10 f. st. za pierwsze wykroczenie z pozbawieniem wolności 
do 3 miesięcy. 

Doroczne Święto amerykańskie ku czci Pułaskiego 
CHICAGO. 2.V. Pat. Werwiński, były przewodniczący federalnej komisji obcho- 

du ku czci Pułaskiego, czyniący starania o to, aby kongres amerykański uchwalił re- 
zolucje w sprawie wyznaczenia stałego dorocznego święta ku czci Pułaskiego, ogła- 
sza, że dotychczas 112 miast amerykańskich uchwaliło rezolucje, wzywające kongres 
do uchwalenia odnośnego bilansu. 

PRAD IDA DEO OROLIK X POZEZDRZE © DESI STTENAS STOTIS IS VIS LET 

Zdemaskowana robofa Kominfernu 
NOWY JORK, 2 V. PAT. Tutejsze prezydjum policji ogłosiło w 

pismach fotografje autentycznej korespondencji, przyjętej ostatnio przez 
tajnych agentów, a udowodniającej, że moskiewska międzynarodówka ko: 
munistyczaa Komintern jest bezpośrednio odpowiedzialna za wywołanie 
strajków i rozruchów w Stanach Zjednoczonych. 

Kolejny skandal w Rosji Sowieckiej 
Prawie tysiąc urzędników zwolniono ze służby za nadużycia 

"WIEDEŃ, 2. 5. Pat. „Neue Freie Tageblatt" donosi z Moskwy: W ro- 
syjskiem państwowem przedsiębiorstwie spirytusowem wydalono 969 urzęd: 

ników ze służby, ponieważ wykryto wielkie Sprzeniewierzenia. Przeciwko 

urzędnikom wdrożone zostało postępowanie karne. 

Anglia nie wpuszeza sowieckich pilkarzy 
‚ LONDYN, 2 V. Pat. Na posiedzeniu lzby Gmin minister spraw we- 

wnętcznych wyjaśnił, że odmówił wizy wjazdowej członkom sowieckiej dru- 

żyny piłki nożnej, która zamierzała dokonać turnće po W. Brytanji z po- 

wodu braków dowodów, że przyjazd drużyny miał charakter wyłącznie 

sportowy. 

Ayrok w sprawie organizatorów 
Harcerstwa niemieckleo 

KARA WIĘZIENIA ZA ZDRADZANIE 
TAJEMNIC PAŃSTWOWYCH. 

BYDGOSZCZ. 2. 5. (PAT). Dziś o godz 

3 nad ranem zapadł wyrok w procesie prze 

ciwko kierownikom i organizatorom harcer- 

stwa niemieckiego w Polsce. Mocą tego wy 

roku dr. Walter Burchardt, profesor gimna- 

zjum w.Poznaniu uznany został winnym prze 

stępstwa z; par. 128 K.K. i art. 5 par. I roz- 

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 

16 lutego 1928 roku o zdradzie  tajemnie 

wojskowych i skazany przy uwzględnieniu 

okoliczności łagodzących na rok więzienia. 

Fryderyk Mielke uznany został _ winnym 

przestępstwa z par. 128 K.K. oraz występ” 

ku z art. 22 rozporządzenia Prezydenta Rze 

czypospolitej z 23 grudnia 1927 roku o nie- 

legalnem przekraczaniu granic państwa i ska 

zany na trzy miesiące więzienia oraz zapła 

cenie grzywny w sumie 1.200 zł. z zamia- 

ną w razie nieściągalności na dalsze 2 mie- 

siące więzienia. Henryk Preuss, elektromon 

ter z Bydgoszczy odbywający służbę w 

wojsku połskiem, w 8 bataljonie saperów, u- 
znany został winnym przestępstwa z par. 

128 K.K. i art. 22 rozporządzenia Prezyden- 

ta Rzeczypospoltej zasądzony na trzy 

mies. więzienia oraz zapłacenia 800 zł. grzy 

wny z zamianą w razie nieściągliwości na dal 
sze 40 dni więzienia. Oskarżony Karol Burow 

uwolniony zosta od winy i kary. Wszyscy 

zasądzeni oskarżeni byli o to, że w roku 

1928 i 1929 założyli oraz kierowali organiza- 

cjami Pładfinderbund w Bydgoszczy i De- 

utsche  Jungenfahrt w Poznaniu. Istnienie 
tych organizacyj oraz ica cele trzymane były 

w tajemnicy przed polskiemi władzami pań- 

stwowemi, dalej o to, że w roku 1928 stąrali 

si ę nielegalną drogą otrzymać wiadomości 

które ze względu na bezpieczeństwo państwa 

poiskiego powinny były być trzymane w ta | 

jemnicy. Pozatem w roku 1928 przeszło 15 

członków Pfadfinderbundu przedostało się 

przy wydatnej pomocy skazanych przez gra 

nicę do Niemiec drogą nielegalną przez 

Gdańsk bez paszportów. Jako okoliczności 

fagodzące sąd uwzględni fakt, że skazani 
dotychczas nie byli karani i że państwo nie 

poniosło ma tle ich przestępstw szkody. O- 

brońcy w imieniu oskarżonych wnieśli za- 
żalenie nieważności. Rozprawa odbywała się 

przez cały czas przy drzwiach zamkniętych. 
  

Drosa gocńika połępia działalność 
konzalata sowieci i2g0 

GDAŃSK. 2. 5. (PAT). Podając 
rewelacyjne doniesienia przywódcy so 
cjalistów rosyjskich Burcewa, ogłoszo | 
ne ostatnio w „Echo de Paris“, 0 por-- 
waniu gen. Kutiepowa „Danziger Neu 
ste Nachrichten* podkreślają z naci 
skiem ustęp, donoszący 0 domnienia 
nym udziale w tej akcji GPU, istn:eją 
cego przy konsulacie sowieckin w 
Gdańsku. Doniesienie to —  viszą 
„Danziger Neuste Nachrichten jest 
dla Gdańska szczególnie interesujące, 
aczkolwiek oficjalne istnienie sowiec- 
kiego GPU w Gdańsku jest nie znauie. 
Już niejednokrotnie zwracaliśmy uwa” 
gę na działalność konsulatu sowieckie 
go w Gdańsk*u, między innemi z po- 
wodu interwencji konsulatu sowieckie 
go w sprawie pomnika na cmentarzu | 
w Gdańsku dla ofiar wojny, pochowa- 
nych w Gdańsku. Е 

„Oświadczenie Burcewa donosi o 
nowym wypadku, wprawdgie niedoko- 
nanym lecz o zamierzonym udziale so” 
wieckiego urzędu w Gdańsku w akcji 
politycznej. Uważamy — kończą „Dan 
ziger Neuste Nachrichten“ — za rzecz 
konieczną wyraźnie i stanowczo pod- 
kreślić że prawo gościnności, z które” 
go urzędy sowieckie korzystają w 
Gdańsku , nakłada na nie obowiązek 
pewnej rezerwy. : 

  

  

Przygofowania do Kongresu 
pzzeciwalkoholłowego 

WARSZAWA, 2. V. Pat. W sali kon= 
ferencyjnej departą ientu służby zdrowia 
Ministerstwa Spraw wewnętrznych odbyło 
się posiedzenie komitetu organizacyjnego 
20,go międzynarodowego kongresu prze- 
ciwalkoholowego w Warszawie, w którem 
poza wyb tnemi jednostkam ze świata le- 
karskiego, w szczególności psychjatrji pol- 
skiej, wzięli udział przedstawiciele organi- 
zacyj społeczaych, jak Towarzystwa „Trzeź- 
wość”, Kiubu Kcbiet Pracujących Narodo- 
wej Organizacji Kobiet i t. p. 

Ustalono ostateczny termin kongresu 
na koniec wrześcia 193] roku oraz powzię- 
to szereg uchwał, między › b innemi w spra- 
wie zwrócenia specalnej uwagi na ruch 
wstrzemiężliwości wśród młodzieży i ludu 
wiejskiego i robotniczego, wciągnięcia do 
tego ruchu organizacyj kobiecych, lekarzy 
szkolnych, zademonstrowania kongresowi 
kk gospód i świetlic bezalkoholo- 
wych. 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA РО. 

TRZEBY SIEROT: 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM: 

DZIECIĄTKA JEZUS!
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Bryginalna debata w labie Gmin 
Homary na porządku dziennym. 

Angielska lzba Gmin jest wzorem 
parlamentu. Wydaje się nam, że wciąż 
tam toczy się jaknajpoważniejsza dy- 
skusja, utrzymana na wysokim po- 
ziomie o rozbtojeniu morskiem, re- 
wolucji w Indjach lub umowie handlo- 
wej z Moskwą. Okazuje się '/ jednak, 
że czasami debaty odbiegają cokol 
wiek od wysokiego tonu politycznego. 
Dowodzi tego najlepiej następująca 
jaterpelacja złożona przez jednego z 
deputowanych. 

Deputowany ów zwrócił się z za- 
pytaniem do przewodniczącego „komi- 
sji bufetowej" czy prawdą jest, że w 
Anuglji wogóle a w bufecie Izby Gmina w 
szczególności wrzucają żywe homary 
do wrzątku? Jeżeli jest to prawdą, to 
jak się ustosunkowuje wielce szanow- 
ny pan przewodniczący komisji do 
tego potwornego faktu? Czy nie uwa- 
ża Pan, że sposób powyższy przygo- 
towywania homarów uwłacza naszej 
cywilizacji? 

Przewodniczący „komisji bufetowej” 
był w kłopocie, obiecał zasięgaąć in: 
formacyj w przedmiocie interpelacji i 
jaknajszybciej udzielić odpowiedzi. Do- 
tychczas jednak odpowiedzi nie dał. ln: 
formację które zdobył badając ów „pot- 
worny fakt uwłaczający naszej cywiliza 
cji" wykazały że rzeczywistość przed- 
stawia się o wiele gorzej aniżeli przy- 
puszczenia czułostkowego posła. 

Homary nie są wrzucane do wrząt: 
ku. Byłoby to jeszcze pół biedy, ponie- 
waż giną we wrzątku momentalnie bez 
jakichkolwiek mąk, bez westchnienia. 

Technika kulinarna jest iana. Ho- 
mary pakują do chłodnej wody. Z 
początku jest im chłodno. Brr.. 

czują się wspaniale, jest ciepło jak w 
rodzinnych wodach. Potem jednak wy- 
daje się jakby cokolwiek za gorąco. 

' A potem... Ale proszę pomyśleć co 
potem czują homary. N. 

_ „łónierencja rozbrojemiewa” w Chicago 
Nie tak dawno temu Chicago miało 

swą własną konferencję rozbrojeniową 
która zaćmiła czasowo dobiegającą koń 

_ ca konferencję w Londynie i przygoto- 
, wania do kolejnej sesji Ligi Narodów. 

Celem konferencji było zawieszenie 
„wojny domowej* w świecie bandyc- 
kim. Za zielonym stołem w apartamen 
tach jednego z klubów gier, 
się delegaci 3 mocarstw:  hersztowie 
głównych szajek bandyckich. Wszyscy 
oni byli uzbrojeni od stóp do głowy: 
nie można było ręczyć za to jaki obróż, 
przyjmie pokojowe spotkanie wczoraj- 
szych wrogów i rywali. Ale delegaci 
dotrzymali uczciwe „złodziejskie  sło- 

_ wo*: strzelaniny za zielonym stołem 
nie było. W przeciwieństwie do delega 
tów londyńskich wysłannicy 3 zbójec- 

„ kich mocarstw prędko i szybko się po- 
rozumieli. 

Wojna domowa w chicagoskim świe 
„cie bandyckim została uznana za ukoń- 
czoną. Trzy „mocarstwa* podpisały 
pokój. Rywalizacja na terenie dostawy 
przemycanych napojów alkoholowych, 

_ urządzanie potajemnych domów gry i 
nakładania daniny na ludzi zamożnych 
zostaje zawieszona. Odtąd każde zbó- 
jeckie mocarstwo otrzymuje swe 'tery - 
torjum. Chcago dzieli się na 3 części. 

Konferencja ściśle oznaczyła grani- 
° се tych części. Celem rozstrzygnięcia , 
spornych kwestyj, jakie mogą z cza- 
sem wyniknąć, powołano specjalny try 

_ bunał na wzór trybunału międzynaro- 
_ dowego. 

Wbrew zwyczajom dziennikarze nie 
zostali dopuszczeni na międzynarodo” 

      

    

    

    

    

    

   

  

„PAN MAJOR WILKOWSKI". 

/ . jest w muzeum Wil. T-wa Przyja- 
|. jaciół Nauk stara pamiątka wileńska, 

przed którą rozglądając się właśnie 

"wśród zbiorów instytucji pomienionej, 
tubię często się zatrzymywać. Jest to 
ciekawy konteriekt jednego z wileń- 
skich muzyków oryginałów, któremu 
na tem miejscu pragnę poświęcić słów 
parę. Asumpt do skreślenia odnośnej 

_ sylwetki dał mi odnaleziony przypad- 

| kiem wierszyk Stanisława Moniuszki. 

"W tomiku 7-ym Wileńskich „Wize 

rimków i roztrząsań naukowych” z r. 
1839, redagowanych przez znanego po 

 "etę — satyryka Ignacego Szydłowskie” 
go, napotkałem przypadkiem wierszyk 
pełen dowcipu i siarczystości zwrotów 
najniechybniej wytrysły z pod pióra au 
tora „Halki*. 

ka - Wiadomo, choćby z biografji Wali 

| ckiego, iż mistrz Stanisław „miał nie- 
__ pospolity dar do pisania i ta nie tylko 

' prozą, lecz i wierszem”. Pisywał M. 
" wiersz e z wielką łatwością, próbował 

nawet pisywać komedyj ki, lecz z tych 
żadna się nie zachowała. 

Pomieniony wybryk wesołego hu- 
{ zatytułowany jest „Do majorz 
_ Wilkowskiego”* podznaczony zaś ma- 

jiasowo: (w Berlinie $. M.) oraz Ro- 
'ku 1838. Więc tedy w stadjum drugie” 
go roku studjów u Rungenhagena na” 

pisał Moniuszko ten wiersz ciekawy i 

"mocno  charakterystyczny. 
Oto odpis z odsyłaczami autora: 
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 „Jestże szczęśliwy kto у świecie 
_ Jak my w artystowskim stanie? 
| Ty szczypiąc na Arfinecie*) 
  

*) Szczypać dykcja francuska; 
pices fa guitarre) 

np.   

Do- | 
brze byloby trochę ogrzeč. Za chwilę В 

spotkali a 

1 ра dawnych oyoołów wiońki | 

wą chicagoską konterencję. Szczegóły 
porozumienia, opracowanego przez kró 
łów bandytów, nie są znane. Reporte- 
rom udało się jednak dowiedzieć, iż 
sprawy na konierencji nie zostały odra- 
zu polubownie załatwione: nie dowie- 
rzając sobie wzajemnie delegaci ode 
mawfali złożenia broni w przedpokoju 
i wygłaszając mowy trzymali prawą rę 
kę w kieszeni. Ale stopniowo „duch po 
koju i przyjaźni” przezwyciężył. Poda- 
no najlepsze wina z przemytniczych za 
sobów. Dostawiono w koszach wykwit 
ne potrawy. Konferencja przekształci- 
ła się w ucztę i zakończyła się uroczy” 
stym bankietem. 

|NYTOTZIEWERENA 

Uwadze gospodyń! 
„ Najlepiej zabezpiecza 

na lato futra i inne ubra” 
nia od MOLI wypróbo- 
wany Oryginalny proszek 
japoński „KATOL* nie 
mający przykrej jak 
„NAFTALINA* woni. Kuf- 
ry lub szafy z przecho- 
wywanem ubraniem nale- 
ży szczelnie zamykać 
dia uniknięcia przypływu 
powietrza, 

„KATOL“ nie szkod- 
liwy dla zdrowia, nie 
plami ubrania i radykal- 
nie tępi: mole, pchły, 
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wSŁ:, piuskwy, prusaki, karaluchy, ko- 
mary, muchy, muszki na kwiatach po- 
kojowych, mrówki i wszelkie robactwo. 
Żądać we wszystkich składach 

aptecznych i aptekach 

  

BB NAJKORZYSTNIEJ kupuje 
się towary gwsrantowanej do- 
broci u GŁOWINŃSKIEGO. Po: 
Jecamy różne nowości sezonowe, 
markizety, jedwabie, satyny, per- 
kale, oraz pończochy i skarpetki 
jmodne. UWAGA -Wileńska 27, 

  

  

ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ | 

USUWA POD 
APTEKARIA 

JANA GADEBUSCHĄ 
„AXELA” «nem 
SŁ. MAŁY- e, 2.50 
Se. DUŻY-ZE. 4.50 

„AXELA” TĘ 
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Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. — $ 

  

B 
„MAJ. W. SOLECZNIKI 

poszukuje solidnego i odpowie- 
dzialnego odbiorcę na mleko i 
produkta nabiałowe do Wilna. 

' Zgłoszenia adresować: Zarząd 
Dóbr W. Soleczniki poczta W. 
Soleczniki“.     
  

Likwidacja gniazda komunistycznego 
Aresztowano siedemdziesiąt trzy osoby. 

LWÓW, 2 V. PAT.-W wyniku intensywnych dochodzeń i wywiadów 
władze policyjae w Drohobyczu zlikwidowały okręgowy komitet komuni- 
stycznej partji Zachodniej Ukrainy dla zagłębia naftowego, 3 komitety 
miejscowe oraz 5 kół, istniejących w powiecie drohobyckim. W związku z 
powyższemi aresztowaniami przekazano onegdaj do prokuratury okręgowej 
w Samborze ogółem 73 osoby, u których w czasie rewizji 
gaty materjał dowodowy w postaci odetw, 

znaleziono bo- 
okólników, biuletynów oraz 

mechanicznych przyrządów do powielania. 

Policja warszawska aresztowała złodziei hórlińskich 
WARSZAWA. 2.V. Pat, 25 kwietnia policja berlińska zawiadomiła policię polską 

o zarządzonym pościgu za sprawcami kradzieży, 
niu dyrektora binku Mxsksa Frenkla w Berlinie. 
bankiera Frydę Rothe, która zbiegła po kradzieży. Sprawcy zabrali 
biżuterię wartości 315 tys. marek, asekurowaną na sumę 140 tys 

dokonanej 23 kwietnia w mieszka- 
Podejrzenie padło ma gospodynię 

z domu Frenkla 
marek. Dnia 28 go 

kwietnia rb. warszawskie biuro śledcze otrzymało wiadomość, że w Warszawie prze- 
bywa jakaś kobieta i dwóch mężczyzn, którzy przyjechali z zagranicy i posiadają 
większą ilość biżuterji, nie mogąc jej sprzedać ze względu na wysoką wartość. Ogie< 
rając się na tych informacjach i w wyniku przeprowadzonych dochodzeń policja 
aresztowsła w dniu wczorajszym sprawców kradzieży. 

KITT TEST TA TOS VTPT TITAN KPT KKK KATOS EVS 

Rumunia—Polska w walce © puhar Daulsa 
Tłoczyński zwycięża Poulieffa 

WARSZAWA. 2.V. Pat W piątek rozpoczęły się na kortach Legii w Warszawie 
rozgrywki meczu tenisowego Polska -Rumuoja o puhar Davisa. W pierwszem spot- 
kaniu Mishu (Rumunja) pokonał Stolarowa Maksa (Polska) w stosunku 6:3, 4:6, 
6:4,6:1. W meczu Tłeczvński (Polska) -Poulieff (Rumunja) Tłoczydski zwyciężył 
Poulieff1 w stosunku 6:3. 7:5, 
Polski w meczu z Rumunią. 

Warto podkreślić. że zwycięstwo Tłoczyńskiego 

6 : 4, wygrywając w ten sposób pierwszy punkt dla 

przyniosło Polsce pierwszy 
puokt w rozgrywkach o puhar Davisa, od chwili zapisania się nas do tej konkuren- 
сй & j. od 6 lat. Obecny stan meczu 1 +1. 

W sobote o godzinie !5-ej na kortach Legji zostanie rozegrana gra podwójna 
Mischu, Poulieft (Rumunja) i Jerzy i Maks Stolarow (Polska). 

Zdobyczeę kawalerzystów polskich 
na konkursach w Nicei. 

WARSZAWA, 2 V. PAT. Ogólne wyniki 
rtm. Królikiewicz zdobył ogółem 6 nagród i 2 wstęgi, rtm. następujące: 

konkursów  nicejskich są 

Skupiński—6 nagród, 2 wstęgi, rtm. Kapuściński—2 nagrody, 2 wstęgi. rtm. 
Srosland—1 nagrodę, por. Strzatkowski—4 nagrody, 1 wstęgę, por. Koryt- 
kowski- 3 nagrody, 1 wstęgę. 

Kohiecy rekord długości lofu pobity 
LE BOURGET, 2. 5. Pat. Lotaiczka Lena, Bernstein, która utrzymuje 

się w powietrzu od godziny 7 rano, 
nia lotu. Lotniczka kontynuuje lot. 

* 

pobiła rekord šwlatowy kobiecy trwa- 

* * 

LE BOURGET, 2. 5. Pat. Lotniczka Lena Bernstein utrzymała się w 
powietrzu 35 godzin 46 minut 55 sekund, bijąc Światowy kobiecy rekord 
długości lotu oraz rekord długości lotu dla pilota bez towarzysza. 

Nowa linja lofnicza 
LONDYN, 2 V. Pat. W ciągu lata r. b. Towarzystwo Dróg Powie- 

trznych Imperjum otwiera stałą komunikację lotniczą między Londynem 
a Capetownem. Lot z Londynu do Południowej Afryki trwać będzie od 8 do 
10 dni. 

: Szalony huragan nad Nebraska 
Dwadzieścia trzy osoby poniosło śmierć 

„NOWY JORK, 2. 5. Pat. _W wółnocno-wschodniej stronie stanów Kan- 
sas i Nebraska szalał ostatnio silny huragan, który wyrządził znaczne 
szkody oraz pociągnął za sobą ofiary w ludziach. Według dotychczasowych 
obliczeń poniosło Śmierć 17 osób, 6 zaś zginęło. 

    

Biuro techniczno - handlowe 

M. Kawenoki, 
INŻYNIER 

Wilno, Wielka 66, tel. 1380, 1047. 

Prry ciężkiej konjunkturze w przemyśle drzewnym może kalkulować się praca 

tylko wtedy, gdy się drzewo przeciera trakarri największej wydajności, 

„ULTRA-TITAN* fabr. F, W. HOFMANN we Wrocławiu 

„BERNO-$CHILDE** suszy się deski w samo- 
czynnych SUSZARNIACH © 

: w MERSFELDZIE. 
Żądajcie prospektów I ofert. 

  

a klepiąc na Torte - Pianie? 
Myśl w dobrą chwilę poczętą 

Nigdy nie spali z panewki. 

* * * 

Bo trzeba wiedzieč, že komponujemy 
Wiwat! niech žyją talenta! 
Ja, ty, Arfinet i Śpiewki! 
Słyszałem mówiących wielu: 
Miłość najwyższą zapłatą! 
Czy kollego! przyjacielu! 
Nie mam to skarżyć się na to. 
Wszak łacno łowimy w pęta 
Matrony i hoże dziewki: 
Wiwat! niech żyją talenta! 
Ja, ty, Arfinet i Śpiewki! 
Ktoś szczęścia szukał w żołnierce, 
W łeb wzięły na lodzie zamki, 
Ten w szkaplerz zaszył swe serce, 
Ten dworskiej ima się klamki; 
Próżno, gdy gra jest zawzięta, 
Sypać na dyski, na newki... 
Wiwat!-niech żyją talenta, 
Ja, ty, Arfinet i Śpiewki! 
Nam zaś fortuna choć bryka, 
Zawsze wszelakoż wesoło, 
Zawsze nam w głowie muzyka, 
Choć często boso i goło; 
Kolej losów nie pojęta, 
Lecz wesołość nie przelewki... , 
Wiwat! niech żyją talenta, 
Ja, ty, Arfinet i Śpiewki! 

Gdy wiersz ten Szydłowski umieścił 
po śmierci Wilkowskiego, zaopatrzyć 
by go potrafił w złośliwy komentarz 
pod adresem oczywiście pana majora, 
mie Moniuszki, który właśnie tyle w 
ciętych jowialitates owych wypalił alu- 
zji osobistej — do arfisty. : 

Jakkolwiek wątpić należy, czy Mo 
niuszko był zadowolony z wydrukowa 
nia wówczas jego prywatnego wiersza, 
ile że nawet jak chce Walicki, wiersze 
„tylko bliskim osobom pokazawszy, ni- 
szczył natychmiast"... 

„;łacno łowimy w pęta Matrony i 

hoże dziewki; chyba do Moniuszki: sto 
sować się nie mogło, wobec zapewnie: 
nia Waliokiego, że do kobiet „Staś M. 
był nadzwyczaj obojętny, wyjątkowo 
tylko, jako młodzian zaledwo 17 letni, 
zakochał się w Aleksandrze Miller ów 
nie pierwszą i ostatnią miłością” „mi- 
łość ta była mu bodźcem i podnietą do 
pracy, więc po powrocie z Berlina śmia 
ło się upominał o nagrodę za swą sta 

  

łość* (25 sierp. 1840 r. ks. Jan Menue 
w kościele P. Jezusa na Antokolu wi- 
leńskim połączył miodą parę węzłem 
dozgonnym. ) 

A znów do Antoniny z Sulistrow- 
skich Śniadeckiej, której Widma pier” 
wotnie dedykował, to żywił dla niej to 
samo uczucie przyjaźni serdecznej i 
szacunku, jakiego była godną, ale takie 
go rodzaju, co i dla mężczyzn, na nie 
zasługujących. 

Sprobuję lepiej wyświetlić, o ile się 
da, tę dawnej epoki postać wileńską 
„majora Wiłkowskiego*, Nigdzie nie 

udało mi się dowiedzieć nawet, jak mu 
było na imię. Jeden tylko dr. Tytius, 
kronikarz najwierniejszy dawnego Wil 
na, — zaledwo w kilku słowach mógł 
charakteryzować Wilkowskiego. 

„Była to szczupła, dość mała z po- 
staci, figura typowa, lubiąca opowia- 
dać wesołe dykteryj ki, śpiewać przy 
akompanjamencie arfinetu, którym / 1 
Moniuszkę i Eustachego hr. Tyszkiewi 
cza rad najczęściej zabawiał i nieco o” 
koło nich się żywił, czasem pieczenia- 
rzył innym. Dużo czasu Moniuszce ten 
oryginał zabierał... 

Załączony tu kontertekt arfisty za- 
wdzięczamy ofiarności śp. Władysła” 
wa Fiorentiniego, jednego ze światłej 
szych ławników magistratu wal. i posia 
dacza szacownego zbioru dzieł sztuki 
polskiej i obcej. On to złożył ów por- 
tret ołówkowy roboty Walentego Wań- 
kowicza, autora znanych pięknych wi- 
zerunków młodego „A. Mickiewicza, 
pianistki Szymańskiej, Antoniego Go- 
reckiego i in. do organizującego się w 
r. 1906 Muzeum Nauki i Sztuki w Wil 
nie. Portret ten przed 35-ma laty fi- 
gurował na wystawie sztuki polskiej 
w Wilnie w dziale jej retrospektywnym 
— i wówczas to zfotografowałem go. 

W zbiorach artystycznych śp. Fior 
rentiniego, ofiarowanych potem da Mu 
zeum N. i Szt. rysunek Ów oznaczony 
był nazwą portretu „Wilkowskiego — 
rezydenta Pocieją*. у 

Widzimy na mim p. majora przy- 
grywającego  („szczypiącego*) па 
swym arfinecie, (który sam skonstruo” 
wał lecz jakowy jednak się nigdzie nie 
upowszechnił) i śpiewającego z roz- 
łożonej przed nim jakiejś książczyny, 
niby kantyczkowej, pastorellę o Pocie: 
ju, który to tytuł śpiewki na kartach 
czytamy. Słusznie tedy mógł  żarto- 
wać Moniuszko, iż ten ktoś, co szczę 
ścia szukał w żołnierce, teraz „dwor- 
skiej ima się klamki”, a znów kto wie   

Jk miijmer ameryiański pokutował3 
za zbrodnię 

20 LAT SING - SING JEDNEM PASMEM 
ROZKOSZY 

Okazuje się, że pieniądz może wszystko 
Zdawaćby się mogło że niema czego zazdro- 
ścić losu człowiekowi, który zabiwszy wy- 
strzałem z rewolweru rywala, otrzymał wy” 
rok dwudziestoletniego więzienia w Sing- 
Sing. A tymczasem.. 

Ale naležy opowiadač po kolei. 

* £ * 

Było to przed dwudziestu laty. Na ta- 
ras jednej z najwytwomiejszych restauracyj 
nowojorskich przy Madison Square wszedł 
w porze obiadowej stały gość tej restauracji 
znany miljarder Harry K. Thaw. Niedbałym 
krokiem przechodził między stolikami jak- 
gdyby szukając kogoś z kim się umówił. 
Wreszcie znalazł: tym, którego szukał był 
znany architekt nowojorski Stanford White. 
Uścisnęli sobie serdecznie dłonie. — Вегро- 
średnio potem, miljarder wyjął rewolwer i 
celnym wystrzałem w głowę położył 
miejscu architekta. 

Dokonawszy tego czynu Thaw zasiadł 
przy swym zwykłym stoliku i zażądał menu 
Nie zdążył jednak spożyć w spokoju zamó- 
wionych potraw: paru panów z policji popro 
sło go by się z nimi udał i wytłumaczył 
swój czyn. 

W New Yorku wrzało. Wiedomo było 

powszechnie dlaczego Stanford White został 
zabity Oto zabójca jego miał żonę młodszą 
od siebie aktorkę Evelyn Nesbit. 

Młoda pani Thaw miała jeszcze przed 
ślubem przyjaciela w osobie architekta Stan- 
forda Withe. Architekta nie odstraszył ślub 
jego ukochanej ani też miljony jej męża. 
Stosunek trwał dalej. Miljarder musiał się o 
qim dowiedzieć i zrobił to, co uważał za 

stosowne. 
Wybrał do tego czynu miejsce dość wi- 

doczne: taras najpoputarniejszej i najszykow 
ni ejszej restauracji New Yorku. 

Był przecież rasowym Amerykaninem i 
jako taki znał się na reklamie. 

Cały New York mówił tylko o nim.. 

na 

* £ * 

Przyszedł dzień procesu wszyscy sądzili 
że miljardera czeka elektryczne krzesło. Ale 
wyrok był łagodniejszy: skazano go tylko na 
dwadzieścia lat więzienia i osadzono w Sing 
Sing. 

* > + 

Sing Sing to ponure więzienie. Dla ubo- 
gich lub średnio zamożnych. Ale dla — паг 
derów niema ponurych miejsc na ziemi. Мо- 
żna wszystko sobie uprzyjemnić. 

Harry K. Thaw urządził sobie celę z 
przepychem przyjmował w miej gości, jadał 
potrawy jakie mu się podobało, otrzymywał 
codziennie najświeższe gazety i książki. Nie 
próżnował Codziennie rano zjawiał się w celi 
jego agent któremu dawał zlecenia na gieł 
dę Walistreet. Nawet siedząc w więzieniu 
pomnażał swój majątek nieustannie. 

Przyszła i minęła wojna. W położeniu 
miljardera nic się nie zmieniło. Tyle chyba, 
że majątek jego powiększył się jeszcze dzie- 
sięćkrotnie. Dawał wyraz swej radości jak 
potrafił. ы 

Ponure mury Sing Singu przyjmowaiy 
wesołych roześmianych gości. Przychodziły 
też kobiety. W Sing Sing kobiety? Tak pie- 
niądze potrafią wszystko zwłaszcza w Ame 
ryce. Harry K. Thaw był przecież najbogat- 
szym lokatorem więzienia,  dlaczegož nie 
miałby sobie używać? 

I tak minęło dwadzieścia lat jak jedno 
mgnienie oka. 

Nadszedł termin uwolnienia z 
nia Sing Singu. 

więzie” 

* 

Stalo się to przed paroma dniami. Przed 
więzieniem stały niezliczone tłumy, szpaler 
policyjny bronił dostępu do bohatera. 
Dziennikarze starali się dotrzeć do miego, 
by otrzymać choć parę wyrazów wywiadu, 
fotografowie, operatorzy kinowi stali do- 
słownie na głowach, by otrzymać jego po- 
dobiznę. 

Harry K. Thaw kroczył naprzód 2 do- 
brotliwym uśmiechem przyjmując hołdy. 
Wyglądał zadziwiająco młodo, tak įakgdy- 
by tych dwadzieścia lat wykreślono mu z 
życia. 

Tegoż wieczoru zaprosił prasę na obiad 
do najwytworniejszego łokalu. Pod każdem 
nakryciem ukryta była buteleczka  praw- 
dziwego szkockiego whisky, trunku, który 
cenią amerykanie nadewszystko. 

Znawca reklamy Harry Thaw wie do- 
skonale, jak zrobić się popularnym. O 
siągnął cel. Znowu mówiono o nim w New 
Yorku; w całym New Yorku. 

Ф 

W Ameryce utarł się już zwyczaj, że 
każda sławna osobistość jedzie do Holly- 
wood. 

Pojechał i mister Thaw. Pojechał jak 

może w życiu naszego barda - arii- 
sty łacno się rymowały matrony i dziew 
ki — z dyski i ntewki.... 

„Myśl w dobrą chwilę poczętą. 
Nigdy nie spali z panewki 
Wiwat! niech żyją talenta, 
Ja, ty, Arfinet i Śpiewki'. 

„Bo trzeba wiedzieć, że komponu 
jemy” dodaje w odsyłaczu Moniuszko. 
Jakże to by było ciekawe wiedzieć, 
jakie to špiewki“ komponował arfista! 
jakie to śpiewki* komponował do przy 
grywek instrumentalnych Wilkowskie- 
go... Zresztą jak pisze A. E, Odyniec 
w złotej księdze swych „Wspomnień 
z przeszłości opowiadanych Deotymie'' 
„+-Wierszopletów wówczas pełno było 
na Litwie* (bąkami Odyniec nazywa 
drukowanych, muchami— niemających 
tej pretensji). 

W ogólności druh Mickiewicza stra 
szliwie schłostał wierszokletów przeró: 
żnych. 

„Byli to (pisze we „Wspomnie” 
„niach“) albo poprostu manjacy, al- 
bo też z głupia franty, próżniacy, włó- 
czący się ze swemi wierszami, jak dzia 
dy z ewangieliczką, (tylko że nie pie- 
chotą) po szlacheckich dworkach na 
wsi, i wyzyskujący, jak oni, gościnność 
i upodobanie w wierszach gospodarzy. 
Bardowie tego rodzaju byli tak po: 
spolici we wszystkich prawie okolicach 
kraju, iż dziwić się prawie potrzeba, 
że o mich autor „Pana Tadeusza” nie 
wspominał... 

Trudno orzec ca do „majora Wil 
kowskiego“ czy „rezydent Pocieja' 
tak po  przyjacielsku faworyzowany 
przez Moniuszkę, Tyszkiewicza, a jak 
przypominam sobie z czyjejś remini- 
scencji (nie jasnej, z dalekiej przeszłoś 
ci...) i przez studentów ówczesnej aka 
demji medycznej, -—— czy nasz utalen“ 

+ 

  

Wynajmujemy motocykle 
„D Ki. W.” tylko tym którzy posia- 
dają ukończoną szkołę motocyklową 
Stowarzyszenia. Techników Polskich 
w Wilnie, przy ul. Holendernia 12. 

Warsztaty motocyklowe: 
i Zauł _ Bernsrdyfski 8. 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie уу о- 
kolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze 
czulenie nerwowe, migrena, niepokój i bez- 
senność mogą być łatwo usunięte przy uży- 
waniu naturalnej wody gorzkiej Franciszka - 
Józeta. Ścisłe dane naukowe potwierdzają, że 
woda Franciszką - józizta w wypadkach za- 
parcia przy tych chorobach, daje najłepsze 
rezultaty. żądać w aptekach. 

Obwieszczenie. 
MAGISTRAT MIASTA PODBRO- 

DZIA NINIEJSZEM OGŁASZA, ŻE W 
DNIU 12 MAJA R. B. O GODZINIE 
12-ej W POŁUDNIE W TUTEJSZYM 
MAGISTRACIE ODBĘDZIE SIĘ PRZE 
TARG NA URZĄDZENIE INSTALA- 
CJI ELEKTKYCZNEJ W BUDUJĄCEJ 
SIĘ SZKOLE. SZCZEGÓŁOWE IN- 
FORMACJE JAKO TEŻ I KOSZTORY 
SY ŚLEPE MOŻNA OTRZYMAĆ U 
P. INŻYNIERA J. ROUBY W WILNIE 
ULICA ZANA Nr. 5 OD GODZINY 
4 — 5 PO POŁUDNIU. REFLEKTAN- 
CI WINNI SKŁADAĆ OFERTY ZAM-' 

KNIĘTE Z DOŁĄCZENIEM 3% WA- 

DJUM W GOTÓWCE. 

MAGISTRAT 

M. PODBRODZIA. 

Obwieszczenie 
„Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru [V-go z siedzibą w Wilnie, przy za- 
ułku Ś». Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie 
z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 5 maja 
1930 roku, o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
ul, Rudaickiej Nr. 2, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do 4 Jankiela Wild- 
szt ejna majątku ruchomego, składającego 
się z obuwia, chodników, cerat i t. p., Osza- 
cowanego na sumę zł. 8.780.— 

A. SITARZ. Komornik (—) 

  

      

  

król, że sztabem sekretarzy, 
służby. Oczekiwały go tłumy. 

I tu również wydał bankiet dla prasy, 
a na zakończenie bankietu wyjawił po co tu 
przyjechał. 

Oto więzień Sing Singu chce kręcić 
dźwiękowy film. Dla tego celu chce  zało- 
żyć własną wytwómnię, która oczywiście 
po nakręceniu jedynego filmu ma się zwi” 
mąć. Film ten ma nosić tytuł „Powieść mo- 
jego życia. 

‚ ТаКа jest niezwykła opowieść o czło- 
wieku który zamordował i swoją zbrodnię 
wobec prawa odpokutował. 

maszynistek, 

Opowieść nieprawdopodobna a jednak | 
prawdziwa. 

  

towany śpiewak arfista należał do po- 
spolitych bardów - próżniaków, tak in- 
teresująco przedstawionych przez -O' 
dyńca. 

Bądź co bądź do galerji figur dotąd 
niescharakteryzowanych oryginałów - 
muzyków przybywa nowa postać, u- 
wieczniona w swej epoce przez Moniu 
szkę i Walentego Wańkowicza. 

Ciekawem byłoby dowiedzieć się, a 
co pozostawiamy wileńskim badaczom 
muzykologom, jako to pp. Edwardowi 
Wrockiemu, krzątającemu się obecnie 
w Warszawie wedle zamierzonej „Aka 
demji Wiedzy Muzycznej”, oraz mec. 
Ant. Millerowi, od lat wielu pracujące” 
mu nad historją muzyki i teatru na Kre 
sach północnych Polski, — jakie mia” 
nowicie imię miał ów Wilkowski, pa- 
negirista . śpiewak Pocieja, i wynałaz- 
ca owego szczególnego arfinetu. Nato” 
miast co do Pociejów wogóle, to jak 
wiemy nie brakło im i w dawnych wie 
kach panegiryków do nich | w druku 
stosowanych, które i w Wilnie były 
prozą i wierszem publikowane. 

Autorzy „przewodników po Wilnie 
jakoś nie wymieniają, między history- 
cznemi kamienicami starego Wilna, pa 
łacu któregoś z Pociejów, jakowy je“ 
szcze w początkach XIX w. należał 4 
do owej możnej rodziny. Duży ów pa- 
łac mieści się właśnie przy ul. Subocz 
zaś wspaniałe skarpy tylnej części gma 
chu dotąd oglądać można od strony 
zaułk. św. Kazimierza i przylegającego 
don placyka. Aż nadto możliwem jest, 
że „major Wilkowski* bywał właśnie 
rezydentem tego Pocieja, który tę mia 
mowicie kamienicę wonczas  zamie- 
szkiwał. 

Dom ten obecnie należy do Rekś- 
ciów. 

Sulimczyk. 
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4 Wagą musi czupurne 

komunistów 
liość organizowanych członków 

rosyjskiej partji komunistycznei sta- 
nowi zaledwie 1 proc. ogólnej ludno- 
ści ZSSR, a nie bacząc na to, partja 
ta jest potęgą,  koncentrującą w 
swych rękach całą władzę państwową 
i sprawującą rządy w kraju na zasa- 
dach kompletnego absolutyzmu. Czem 
więc objaśnić sobie należy ten dziwny 
fakt wykonywania władzy państwo» 
wej przez tak słabą pod względem 
liczebnym mniejszość?  Przedewszy- 
stkiem znakomitą organizacją apara: 
tu  nadzorczego nad ludnością i 

‚ istnieniem nprzywilejowanych formacyj 
wojskowych, jako też stanowczością, 
cechującą komunistycznych władców 
Rosji, gotowych każdej chwili do 
szybkiego działania i bezwzględnego 
łamania wszełkiego oporu. 

Głównym oparciem komunizmu w 
Rosji są bagnety. Ale nie każdy wie, 
o jakie chodzi tu bagnety. Powszech- 
nie sądzi się, iż są to bagnety armji 
czerwonej, jednakże pogląd taki jest 
mylny. Według najnowszych informa- 
cyj, pochodzących z ZSSR. w armji 
czerwonej cd chwili podjęcia przez 
rząd sowiecki energicznej akcji ko- 
lektywizacyjnej ujawniać się zaczęły 
najrozmaitsze „prawicowe odchyienia'* 
i „chłopskie nastroje", mające swe 
źródło w okoliczności, iż większość 
czerwonogwardzistów rekrutuje się z 
synów chłopskich, orjentujących się 
znakomicie w obecnym rozwoju wy- 
padków na wsi rosyjskiej. 

Bagnety armji czerwonej niezbyt 
więc są dla bolszewików pewne. To 
też nie na nich opiera się rząd so: 
wiecki. W ZSSR przeprowadzono ostrą 
granicę rsiędzy formacjami wojsko- 
wemi, przeznaczonemi do obrony 
kraju przed nieprzyjacielem zewnętrz- 
nym, a specjalnemi oddziałami, ma: 
jącemi za zadanie zwalczanie i po: 
skramianie wrogów wewnętrznych. Te 
ostatnie rekrutują się z pośród spe- 
cjalnie prawowiernych komunistów i 
stanowią część t. zw. wojsk ochrony 
wewnętrznej. .Na Zachodzie sądzi się 
powszechnie, że wojskiem ochrony 
wewnętrznej jest tylko t. "zw. GPU. I 
ten pogląd nie odpowiada  rzeczywi- 
stości, gdyż GPU stanowi tylko pew- 
ną część wojska ochrony  wewnętrz- 
nej. System ochrony wewnętrznej 
przeprowadzany jest przez bolszewi- 
ków niezmiernie radykalnie. Istnieją 
naprzykład specjalne formacje woj- 
skowe, które systematycznie czuwają 
nad bezpieczeństwem poszczególnych 
organów życia państwowego, a więc 
niektóre formacje czuwają nad bez: 
pieczeństwem linji kolejowych, inne 
znów roztaczają śwą ; opiekę nad 
przedsiębiorstwami _ przemysłowemi, 
jeszcze inne—nad wodociągami, skła- 
dami i t. d., są wreszcie i takie, któ: 
rych działalność polega na kontrolo- 
waniu komisyj komunistycznych po 
wsiach i t. d. I tyłko właśnie dzięki 

Polsta GdrrwómiA OBUWIA | 
Wacława Nowickiego 
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na sezon letni poleca: 

Plecionki, Sandały, obuwie Bre- 
zentowe 
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O jakie bagnety opiera się władza 
w Sowdepii 
sile tych specjalnych formacyj woj: 
skowych, nie mających z właściwą 
armją czerwoną nic wspólnego, są 
bolszewicy w stanie panować nad 
olbrzymią Rosją i terorem zmuszać 
masy włościańskie do uległości wobec 
nielicznej garstki komunistów. 

Do wojsk ochrony wewnętrznej 
należą następujące formacje: 1) Wew- 
nętrzne wojska GPU stanowiące naj- 
lepiej organizowaną jednostkę bojo- 
wą. Kompletuje się ona z klasowo 
uświadomionych komunistów, a na 
jej czele stoją „najprawomyślniejsi z 
najprawomyślnych* komendantów. Żoł 
nierze GPU są uprzywilejowani, otrzy- 
mują większą porcję jedzenia, niż 
zwykli czerwonogwardziści, mają lep- 
sze umundurowanie i t.d. Partja ko- 
munistyczna z wojsk GPU bardziej 
jest dumna, niż z armii czerwonej. 
Organizacja oddziałów GPU przysto- 
sowana jest do zadań, jakie spełniać 
im wypada, ma znakomite formacje 
techniczne, własne stacje radjowe i t 
p. W okręgach, gdzie ludność wiejska 
nie okazuje zbyt wielkich sympatyj 
dla władz sowieckich (naprzykład na 
północnym Kaukazie) istnieją specjal- 
ne „manewry grupy GPU", które urzą- 
dzają Od czasu do czasu „ekspedycje 
karne" do tozmaitych wsi i osad. W 
razieł wojny wojska GPU na front 
nie idą i chronią komunizm wewnątrz 
kraju. 

2) Drugi typ wojsk ochrony wew- 
nątrznej stanowią t. zw. „wojska stra- 
žy konwojowej“, których misja polega 
na strzeżeniu więzień, obozów kon- 
centracyjnych i t. p. Wojska „straży 
konwojowej“ zorganizowane są na 
tych samych zasadach co wojska GPU 
i ściśle z temi ostatniemi współpracują. 

3) Dalej istnieją w Rosji „miejsco- 
we wojska strzeleckie", czuwające nad 
bezpieczeństwem organów aprowiza- 
cji. W razie wybuchu niepokoi wew- 
nętrznych zadaniem wojsk tych jest 
zaopatrywanie wojsk GPU w środki 
żywności. 

4) Wojska specjalne dla ochrony 
organów rządu sowieckiego czuwają 
nad bezpieczeństwem poszczególnych 
urzędów. 

5) Dla ochrony środków komuni- 
kacji i gospodarstwa narodowego 
istnieje w ZSSR t. zw. „Wochra* 
(wojenizowana ochrona), licząca oko- 
ło 100.000 żołnierzy. 

6) Oddzielną organizację stanowi 
korpus ochrony pogranicza, izolują- 
cy Rosję sowiecką od Świata zewnętrz-- 2 4 ® 
nego. Korpus ten pelni na granicy к 
stužbę!policyjną i policyjno-celną. Do- 
niosłą rolę odegrał korpus ten nie- 
dawno na granicy zachodniej ZSSR, 
prześladując uciekających zagranicę 
chłopów, którzy za opór, stawiany 
„kolektywizatorom“ obawiali się nie 
bez uzasadnienia zemsty ze strony 
rządzących komunistów. 

Wojska specjalne odróżniają się 
od regulacnych wojsk armji czerwo- 
nej również swem umundurowaniem. 
Tak naprzykład żołnierze GPU noszą 
granatowe spodnie, kurtkę popielatą 
i granatową czapkę z czerwonym 
otokiem. Żołnierze korpusu ochróny 
pogranicza mają zielone trójkąciki na 
kołnierzach i zielone otoki na czapce, 

„Straży konwojowej'* mają 
na kołnierzykach czerwone trójkąty, a 
mundur normalny i t. d. Wszystkle 
te formacje wojskowe stanowią skom- 
plikowany system ochrony wewnętrz- 
nej w ZSSR, na której opiera się 
dyktatura komunistyczna. 
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Początek o 

w dniach 11, 15, 18, 20, Z6, 25 i 29 maja i 1 czerwca r.h. 
URZĄDZA NA TORZE W POŚPIESZCE 

Wyścigi Konne 
Z TOTALIZATOREM 

W dniach 11, 15, 25 msja odbędą się konkursy hipiczne. 

godz. 4 p. p. 

w dniu 29 mają 

— bieg myśliwski — początek o godz. 2 m. 30 p. p. 

  

Buw AG At! Żądajcie we wszystkich aptekach i skła 
& ФФ dachaptecznych įedynis: 

rzeciw KARALUCHOM : Tanatol © I PRUSAKOM 
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a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. W użyciu od 1911 r. 
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Chrześcijański Oniwersyiet Robotoiezy. 
Donosiliśmy już niejednokrotnie 

społeczeństwu wileńskiemu, że w Wil- 
nie powstała placówka kulturalno- 
oświatowa pod nazwą Ch. U. R., któ- 
ra za cel sobie postawiła przedewszy- 
stkiem szerzenie oświaty wśród war: 
stwy robotniczej poza tem uświado- 
mienie robotnika pod względem reli- 
giinym, narodowym, społecznym i so- 
cjalnym, by ten, zbadawszy  krytycz- 
nie grunt potrafił sam bronić swoich 
praw nie zaś oglądał się na prowo- 
dyrów, którym nie chodzi o polepsze- 
nie losu robotników, lecz o własny 
dobrobyt, czego mamy doskonały 
przykład w nieszczęśliwej Rosji. Cho- 
dzi bowiem o to, by robotnik polski 
był świadom swych praw i przywile- 
jów, jednocześnie wiedział do czego 
może doprowadzić samowola i brak 
poszanowania prawa Bożego i ludz- 
kiego. Jednym z licznych Środków, 
którymi dąży Ch. U. R. do zrealizo: 
wania powyższych celów są wieczory 
dyskusyjne i odczyty zorganizowane 
staraniem Zarządu Ch. U. R. Pierw- 
Szy taki odczyt inauguracyjny odbył 
się 9 marca b. r. Słowo wstępne wy- 
powiedział p. mec. Józei Zmitrowicz 
prezes Stow. Ch. U. R., akt otwarcia 
zaszczycił swą obecnością J. E. Ks. 
Biskup-Suiragan Kazimierz Michalkie- 
wicz, życząc Zarządowi, członkom i 
zebranym wydajnej i owocnej pracy. 
Potem z kolei wygłosił odczyt Ks. 
prof. Walerjan Meysztowicz p. t. „Po- 
stęp pozorny i prawdziwy”, gdzie 
prelegent wykazał zebranym istotę po- 
stępu i jego oddziaływanie na życie 
człowieka. Dnia 16 marca b. r. wy- 
głosił odczyt p. prof. Zygmunt Hry- 
niewicz p. t. „Postęp w chemji w 
ostatnich czasach”, dając Świetny ob- 
raz rozwoju chemji w Polsce i za- 
granicą. Trzeci odczyt odbył się dn. 
6 kwietnia b. r. p. d-ra Stanisława 
Swianiewicza p. t. „Istota socjalizmu", 
gdzie wykazał prelegent co w socja- 
lizmie jest istotaem, określił stronę 
moralną i materjalną socjalizmu, oraz 
stosunek jego do religii. Poza tem 
odbyły się trzy wieczory dyskusyjne: 
1. „Socjalizm a bolszewizm" zagaił 
p. J. Swięcicki członek „Odrodzenia", 
2. „Socjalizm a religja* zagaił p. G. 
Malawko, 3. „Czy możliwy jest po: 
wrót monarchii" zagaił p. Wł. Aci- 
mowicz. Przeciętnie frekwencja na od- 
czytach wynosiła 250—100 osób na 
wieczorach dyskusyjnych 45—20 osób. 

oznajmia wszystkim graczom, 
że LOSY do 2l-ej LOTERII 
są już do 
wszystkich kolektorów. 

Gana całego losu wynosi w każdej Klasie zł. 40., ćwiartki al. 10. 

Co drugi los 

Ciągnienie w klasie 1-ej dnia 17 i 19 maja. 
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MĄDRA UWAGA 

Panny Napierkowskiej 
Poczucie este: 
tyki u kobiety 
buntowało się 
ne bez racji 
przeciw zbyte- 
cznemu i przy- 
tem szpecące: 
mu owłosieniu- 
Wynalezienie 

iakiegoś środ- 

ka przeciw temu stało się ko- 
nieczne. Obecnie istnieje rzeczy- 
wiście szereg różnych rodzajów 
Środków, ale 

jedynie i WY 

TAK 

  

Krem Paryski 
usuwa w ciągu 5 minut radykal- 
nie włosy, aie drażnii nie zanie- 
czyszcza przytem skóry. Krem 
TAKY czyni poza tem naskórek 
miękkim i perfumuje jednocze- 
śnie. 

Zalety Taky: nad wyraz 
przyjemny zapach—szybkie 
działanie — nie zasycha w 

| a bie. a 

Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

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

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena 
Elek ftro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

S i i d 

Prócz tego prowadzi Ch. U. R. Сту- 
telnię, która posiada 23 czasopisma i 
Bibljotekę zawierającą do 1000 to- 
mów. Do czytelai na wieczory dy- 
skusyjne i na odczyty wstęp wolny 
dla wszystkich, co zaś do Bibijoteki, 

    
  

to członkowie Ch. U. R. korzystają 
bezpłatnie inni płacą 3 zł. kaucji i 
50 rg. miesięcznie. Czytelnia otwarta 
codziennie od 6—8 wiecz. w niedziele 
i święta od 12 4 p.p. Bibljoteka ot- 
warta w środy i piątki od 6—8 wiecz. 
w niedziele j Świeta od 12—2 p. p.— 
Metropolitalna 1 (il piętro). M. T. 
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Z ŻYCIA ARGENTYNY 
Prócz prasy hiszpańskiej, o ile tak 

;nazwać można język tu używany, a 
identyczny z hiszpańskim w piśmie, 
lecz zgoła różny w wymowie, niemało 

jest pism w innych językach. : 

Dwa ongana niemieckie. №есо Ie- 

wicująca Argentiner Zeitung, i znacznie 

bogatsza w treść i format, a znakomi 
cie wprost reklamowana Deutsch La- 

plata Zeitung, organ wyraźnie narodo- 
wo - odwetowy. 

Trzy duże pisma angielskie. Jedno 
francuskie. Ta ostatnie dość marne. Pa 
rę pism włoskich. Polskich pism aż... 
cztery. Wychodzą tygodniowo. Przy- 
niosły One z kraju swarliwość właści 
wą naszemu narodowi. Wymysły jed- 
nych na drugich. Najnikczemniejsze 
nieraz potwarze. Pan Daszyński, syn 
marszałka, zajmujący tu stanowisko do 
pewnego stopnia „oficjalne ostatnio był 
Ofiarą niesłychanie gwałtownych  ma- 
paści jednego pisma. Wzajemne skargi 
do sądów o potwarze, skargi in exten- 
so w gazetach podawane. Słowem: ob- 
rzydzenie. Biedny nasz minister, szano 

, Why pan Mazurkiewicz, nieraz swą po- 
i a nieprzyzwoite 

Pawary tłumić, — Między innymi dzia- 
łaczami prasy polskiej znajduje się 
też znany Wilnu pan Olejniczakowski. 

Nie miałem przyjemności go tu widzieć 

i o jego działalności nic nie wiem, 
Prócz tego, że jest, i że w którymś piś- 
mie pracuje. Z powyższego stanu pra” 
Sy argentyńskiej nasuwa się wniosek, 
że przydałoby się bardzo tutejszej pra” 
sie hiszpańskiej poważne pióro polskie, 
mogące w artykułach rzeczowych a 
treściwych przeciwdziałac np. niemiec- 
kiej propagandzie. Ta ujawniła się 0- 
statnio w artykule p. Luther'a o Niem- 
cach rozbrojonych wobec Polskiego 
militaryzmu zbrojnego, o ,„kurytarzu“ 

„ Niemiecka propaganda antypolska 
kierowana na miejscu daje się odczuć 
w  najróżnorodniejszych dziedzinach. 
Ustatnio mówił mi p. minister Mazur- 
kiewicz, że się zwróciła przeciwko I'cz 
nej emigracji polskiej i potrafiła pad- 

ważyć dotychczasową przychylną jej 
tu ocenę. Ta ostatnia propaganda kie- 
rowana ma być z Chili. х 

Odwrotnie: przydałoby się bardzo 
społeczeństwo polskie informować o 
Argentynie į ogromnych tu możliwoś- 
ciąch handlowych, kolonizacyjnych i o- 
siedleńczych, czekających wc.ąż i 'bez 
nadziejnie na organizację. 

A możności istotnie ogromne . 
Czem jest w tej dziedzinie organi- 

zacja, niech poświadczy działalność 
handlowa Sowietów. 

Do roku 1924 Sowiety do Argenty- 
ny nie przywoziły nic. W roku 1925 
przywiozły towary wartości 59.000 zł. 
pesów (1 złoty peso — tyle prawie co 
dolar). W roku 1926 — 7 wartość to- 
warów przywiezionych z republiki So- 
wietów wynosiła już 940.000 złotych 
pesów. W roku 27 — 8 2.000.000 pe- 
sów złotych, w roku 28 —9 8.201.945 
zł. pesów. Były to przeważnie drzewo 
i produkty kopalniane, w tem jednej 
tylko soli kuchennej na 257.000 pesów 

Tę imponującą propagandę za 
wdzięczają Sowiety organizacji. 3 

Z Gdańska i Gdyni bezpośrednio 
przybyło w roku 1929: 15.306 beczek 
cementu i... jeden wagon moich karto- 
fli. — Nic więcej. 

Nie znaczy to, by towar polski tu 
nie przybywał wcale. 

Przychodzi lecz drogą okrężną ja- 
ko towar cudzy. Pośrednicy korzystają 
na tem podwónie: zarabiają pieniądze, 
fracht okrętowy idzie do kieszeni cu- 
dzoziemca, a uznanie za dobroć towa” 
ru zapisuje się na jego dobra. 

Przypominam sobie scenę przeżytą 
w roku 1924 w Trijeście. Musiałem ku 

pić kilka metrów dobrego materjału 
na ubranie dla kogoś. W pierwszorzęd 
nym sklepie proszę o towar. Subjekt 
rozkłada na stole sztukę materjału i za 
pewnia że to najlepszy towar angiel- 
ski, niedawno z Londynu przybyły. 
„Zaraz to Panu dowiodę marką handlo 
wą do sztuki przyklejoną*, powiada i 
z tryumfem odnajduje w zwoju okrągły 
stempel z nadpisem: Bielsk. „Widzi 
Pan że to towar angielski* dodaje pe: 
wien siebie. 

Tak się dzieje tutaj. 
Naprzykład: Rolnik drobniejszy i 

robotnik na wsi w zimne dnie ubiera 
się w pled, w środku którego wycina 
dziurę na głowę. Widziałem te koce w 
Tandil i Ayacucho. Wszystkie polskie 
lecz przywiezione z Anglji i za angiel- 
ski towar uchodzą. 

Drugi przykład: wojsko latem tu u- 

brane w spodnie i kurtkę z surowego 
płótna. Przypomina to mundur letni by 
łych rosyjskich woźnych i konduktorów 
kolejowych. 

Widziałem sztukę takiego płótna w 
jednym z dużych magazynów. Na niej 
naklejono ogromną czerwoną tarczę 
papierową z francuskim  nadpisem: 
„Porta en Pologne“. Zdawatoby się, 
że to towar francuski chcący uchodzić 
za naśladownictwo polskiego towaru 
lub jego ulepszony typ. Na plombie 
jednak czytam nadpis: Żyrardów. 

I tak dalej — I tak dalej. 
W roku 1929, jak ta wyżej zazna- 

czono, przybyło z Gdańska 15306 be- 
czek cementu. Lecz cement z innych 
krajów w beczkach i nieprzemakalnych 
workach papierowych przybył w  na- 
stępujących ilościach: 
Z Belgji beczek 485,41 1 — w workach 
649,383; z Niemiec beczek 189.600 — 
w workach 733.040; z Anglji becz. 
107.609 — w workach 480,380; z Da- 
nji w beczkach 57,306; z Francji w 
beczkach 45.643; — ze Szwecji w be- 

człeach 14.649 — w workach 299.600; 
z Norwegji w beczkach 12,621 — ogó 
łem 912,839 beczek i 2162.403 wor- 
ków. 

Czyli razem przeszło trzy miljony 
beczek i worków. My mamy 15,306 be 
czek. 

Cytry te mówią za siebie, mimo że 
w cemencie niemieckim dowiedziono 
pewną ilość polskiego. Nieświadomość 
rynku i apatja naszego przemysłu a 
głównie kupiectwa ma konkurenta chy 
ba tylko w tej drobnostkowości umysłu 
i wyobraźni, która jest wytworem na- 
szego ubóstwa i naszej nędzy. Błędne 
to koło. Im bardziej w nędzę się naród 
pogrąża tem większy w nim zanik roz 
machu i pojmowania większych cyfr 
i obrotów, i naodwrót. 

Typowy niedawno przeżyłem tego 
przykład: Gdym przez Warszawę prze 
jeżdżał 30 grudnia w drodze da Gdy- 
ni by się tu udać, zaproszony zostałem 
na konierencję przez kilku panów, któ- 
rzy mój tu pobyt chcieli wykorzystać 
dla otrzymania pewnych handlowych 
informacyj, Byli to: elegancki i, spryt” 
ny na oko młody izraelita, znany me- 
cenas i paru innych przygodnych gości. 

Ci panowie po pierwszem poznaniu 
się ze mną i przełamaniu lodów, zwie- 
rzyli się, że zamierzają utworzyć dużą 
spółkę dla handlu z Argentyną. Dzie” 
sięć udziałów po tysiąc dolarów! Ra- 
zem 10.000 dolarów! Po wymieniu tej 
sumy patrzyli na mnie śledząc wido” 
cznie jakie ogrom tej sumy zrobi ma 
mnie wrażenie. 

Przypomina to scenę z Gejszy. 
Amerykanka z licytacji kupuje Gejszę i 
dopędza licytację do 10.000 dolarów. 
Ubogi oficer marynarki usłyszawszy 
tą sumę wykrzykuje: „Tyle pieniędzy 
wcale niema!“ 

Nie 10.000, ale conajmniej 200.000 
dolarów czyli pół miljona pesów obie 
gowych . trzeba żeby coś tu stworzyć 

mającego widoki powodzenia. A liczyć 
się z tem trzeba że Argentyna lubi 
kupować na kredyt. Niektóre towary 
zasadniczo inaczej nie idą, np. cement. 
Drzewo natomiast —to towar gotów- 

ikowy. 
„Pan minister Mazurkiewicz dawno 

upomina się u rządu by mu przydano 
radcę handlowego. Personel poselstwa 
zupełnie nie może podołać ogromnemu 
zadaniu, które leży nietknięte, a to z 
powodu nielicznego swego personelu. 
Tem ostatni prócz ministra składa się 
z dwóch tylko odpowiedzialnych ludzi: 
sekretarza poselstwa pełniącego jedno- 
cześnie obowiązki wicekonsula (konsu 
la wcale niema) p. Stęmkowskiego, i 
młodego, świeżo w swej randze i tytu- 
le zatwierdzonego attache p. Siemiń- 
skiego. Reszta personelu — to liczna 
kancelarja zawalona robotą wynikającą 
z bardzo licznej polskiej emigracji. 

W tych warunkach o twórczej robo 
cie handłowej niemoże być mowy. — 
Szkoda! 

lnne narody mają tu ambasady i 
pierwszorzędną służbę handlową. 
Niemcy, Francja, Anglja, Hiszpania, 
Włochy, St. Zjednoczone, Meksyk. + 
Brazylja, Chili mają ambasady. Jakie 
znaczenie ma sprężysta służba  han- 
dlowa, rozumny radca handlowy ze 
swym sztabem, świadczy o tem nietyl 
ko ostatnie pawodzenie Sowietów ale 
i sprawozdanie lorda Alberona ostat- 
nio w prasie tutejszej ogłoszone; spo- 
wodowała ono niemało komentarzy. 

Lord Alber on, znany nam już 
swej działalności w Berlinie, badał 
stosunki w Ameryce łacińskiej & то- 
żności angielskiej tu handlowej  eks- 
pansji. 

W rzeczowem swem sprawozdaniu 
opartem na cyfrach i scisłem logicznem 
myśleniu, dowiódł on swemu rządowi, 
że handel 'angielski w Ameryce łaciń- 
skiej jest we względnej w stosunku 

ze 

do handlu innych narodów, degresji, i 
że większość importu angielskiego do 
Argentyny jest oparta nietyle na kon” 
sumcji angielskich towarów przez ar- 
geńtyńską publiczność, ile na tem, że 
inwestowane w Argentynie angielskie 
kapitały przez swe drogi żelazne, tran- 
sportowe organizacje rzeczne, tramwa- 
je i chłodnie konsumują i spotrzebo- 
wują towar angielski. jest to do per 
wnego stopnia handel Anglików z An- 
glikami, a społeczeństwo Ameryki ła” 
cińskiej stoi biernie na uboczu. 

W energicznych wyrazach żąda 
lord Alberon wysłania do Ameryki :a- 
cińskiej licznej i dobrze  uposażonej 
misji handłowej, mającej na celu zba- 
dać możności i informować ojczyznę. 

Nie przeszło bez echa. Nie minę- 
ło miesiąca od opublikowania owe3o0 
sprawozdania, a już czytam w gaze- 
tach, że misja ta jest w Londynie skom 
pletowaną i lada dzień wyruszy w dro- 
gę. Najpierw do Peru i Chili, stamtąd 
dalej. 

A my latami, mimo nalegań upełno 
mocnionego naszego ministra, nie mo- 
żemy się zdobyć na radcę handlowego 
uposażónego w jakieś 1000 dolarów 
miesięcznie i drugi tysiąc na koszta 
nielicznej kancelarji i reprezentacji. 

Tej ostatniej, mimo wstrętu jaki 
mam do wytworzonego w Polsce neo* 
logizmu w postaci przymiotnika, repre 
zentacyjny* (bal reprezentacyjny, pa- 
łac reprezentacyjny, połowa ulic repre- 
zentacyjnych i t.d. Brrr!) tej ostatniej 
nie należy tu lekceważyć. 

Nie chodzi bynajmniej o zaimpono- 
wania Angentyńczykom zbytkiem lub na 
wet o dorównanie im w wystawności 
życia, ale o postawienie takiego radcy 
handlowego na stopie równej z przed- 
stawicielami zamożnego kupiectwa i od 
powiednich działaczy innych narodów. 

Szymon Meysztowicz.  



ECHA KRAJOWE 
  

— Wizytacje pasterskie w ar- 
chidiecezji Wileńskiej. Na terenie 
archidiecezji Wileńskiej odbywa się 
obecnie wizytacja pasterska. J. E. Ks. 
Arcybiskup Metropolita Wileński R. 
Jałbrzykowski wizytuje parafje, polo- 
żone bliżej Wilna, wtedy, gdy J.E. Ks. 
Kazimierz Michalkiewicz, Biskup-Su- 
iragan Wileński, wizvtuje parafje po- 
łożone w powiecie Święciańskim, za- 
mieszkiwane przeważnie przez ludność 
litewską. 

Z całą radością podkreślić należy 
ten szczery entuzjazm, z jakim Do- 
stojni Goście wszędzie są spotykani. 
Tłum wiernych, których pomieścić nie 
mogą Świątynie wiejskie, banderje 
włościańskie, stowarzyszenia młodzie- 
ży polskiej, oddziały korpusu ochrony 
pogranicza, witające Arcypasterza z 
należnemi Mu honorami w Niemen- 
czynie pod Wilnem wszyscy starają 
się podnieść okazałość tych wielkich 
uroczystości, 

Przechodząc do poszczególnych 
psrafij,j możemy zaznaczyć, że w Kal: 
warji kościół nie mógł pomieścić wier- 

„ nych. W Ludominie, miejscowi para- 
fjanie utworzyli banderę, która towa- 
zyszyła w przejazdach J. E. Ks. Ar- 
cybiskupowi. Jednem z zadań wizy- 
tacyj obecnych jest przyspieszenie 
rozwoju Akcji katolickiej i dlatego 
tam, gdzie jeszcze niema tej organi- 
zacji, Arcypasterz poleca organizowa: 
nie stowarzyszeń młodzieży polskiej, 
stowarzyszeń mężów katolickich i ko- 
biet katolickich. Należy podkreślić 
troskliwość J. E. Ks. Arcybiskupa Me- 
tropolity co do rozwoju tych stowa- 
rzyszeń. Ks. Metropolita, gdzie tylk o 
może, sam w wydatny sposób wspiera 

_ te organizacje. 
W Niemenczynie wydzielony został 

z polecenia Arcypasterza plac pod 
_ budowę domu paraijalnego, który bę: 

dzie mieścił wszystkie na terenie pa- 
rafji istniejące organizacje katolickie. 
Na budowę tego domu Ks. Metropo- 
ita ofiarował trzy tysiące cegieł. Pod- 
kreślenia godnym jest fakt, że inicja 
tywa władzy dochownej znajduje żywy 

_ oddźwięk w społeczeństwie katolic- 
kiem, na budowę tegoż domu miej- 

 scowy ziemianin p. Parczewski ofia- 
„ rował trzydzieści tysięcy cegieł; za 

dar ten szczodremu ofiarodawcy na- 
leży się gorące podziękowanie. Ży- 
czyćby należało, by przykład p. Par- 

_ czewskiego nie był odosobniony. Kap. 
z: mm 

        

4 ŁAWARYSZKI 

E .„(pow. Wileńsko-Trocki) 

—Wizytacja Arcybiskupa Dzień 
21 kwietnia rb. był dla parafji Ława- 
ryskiej wielkiem Świętem. Tego bo- 
wiem dnia liczne rzesze ludu tak miej- 
scowego, jak i przybyłego z sąsied- 
nich parafij witały o godz. 8 rano ]. 
E. Arcybiskupa Metropolitę Wileń- 
skiego Romualda  Jałbrzykowskiego, 
który w towarzystwie Kanclerza Kurji 
Ks. Kanonika Adama Sawickiego o 
Taz Sekretarza Generalnego Akcji Ka- 
tolickiej Archidjecezji Wileńskiej Ks. 
Franciszka Kafarskiego przybył do 

waryszek celem odbycia tu wizy- 
cji kanonicznej. Spotkany przy bra- 

mie powitalnej przez miejscowego pro- 
oszcza Ks. Kazimierza Zacharzew 
jkiego w otoczeniu duchowieństwa i 

poprzedzony przez dziatwę szkolną, 
stowarzyszenia młodzieży, straż o: 
gniową, bractwa religijne, procesję 
kościelną. J. E. Arcypasterz wkro- 
czył do kościoła, gdzie się odbyły 
ceremonje wizytacyjne i bierzmowanie, 

odczas których podniosłe pienia re- 
Jigjne ślicznie wykonał miejscowy 
hór kościelny pod dyrekcją p. Wła- 

    

   

    

   

   

    

     

    
   

     
   

  

    

    

   

    

   

    
    

    
   

    

    

    
   

    

    

    
   
   
    

    

   

    

     

   

   

LOUIS VINSE 

" RASKI 
"Z ulicy dolatywał hałas, gazeciarze 

iegali, wykrzykując ostatnie nowinki. 
Janiare wyszedł i kupił gazetę. Nie 
alazł jednak w niej nic „ciekawego 

rócz wiadomości że okręt „Saratoga* 
przybędzie o ósmej wieczorem. 

Była to szczęśliwa wiadomość, los 
pozwalał L aniare'owi przystąpić do 
wypełnienia swego zadania, zanim Ka- 
rol i jego wspólnicy zdążą rozpocząć 
działania. j 

__ Niestety przed dziewiątą wieczór 
nie znajdzie pułkownika Staneastreeta, 
ale mógł rozmówić się z jego sekreta“ 
zem. 
— ‚ Са dzień L aniare spędził w mie- 
ście, zmieniając kilka razy taksis i 
błądząc dookoła 79-ej ulicy przy К- 

/ rej znajdował się tajny oddział Wil- 
- helm strasse w New Yorku. 

Prżypuszczenia jego że rząd Sta- 
"nów Zjednoczonych mimo ciężkich do- 
świadczeń wojennych, które miała An- 
Ца z powodu lekkomyślnego trakto- 

wania wywiadu niemieckiego, nie sko- 
rzysta z nauki i również niedbale od- 
nosić się będzie do wywiadu wrogiego 
sprawdziły się w zupełności. 

Sztab szpiegów niemieckich z aj 
 mował oddzielny gmach narożny. 
Gmach ten miał wyjścia na trzy ulice, 

z czwartej strony stykał się z budują 
cym się domem. Tutaj szpiedzy mogli 
się czuć jak w fortecy. Na wieżyczce 
»rzypom'nającej muzułmański minaret, 
yła niezawodnie ukryta antena śilnej 

radjo stacji. 
. Extrom musiał być gdzieś blisko. 

_ Ale nigdzie nie było śladów nadzoru 

dysława Adrjanowskiego. Następnie 
na specjalnie udekorowanym placu, 
gdzie była ustawiona trybuna i ozdo- 
biony portret Ojca Świętego, nastę- 
pujące organizacje złożyły szczegėlo- 
we sprawozdania: Tercjarstwo, Apo- 
stolstwo Modlitwy, Żywy Różaniec, 
Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wia- 
ry, Papieskie Dzieło św. Dziecięctwa 
Jezus, Bractwo Trzeźwości, Stowarzy- 
szenia Polskiej Młodzieży Męskiej i 
Żeńskiej, Ochotnicza Streż Ogniowa, 
Nauczysielstwo i dziatwa szkolna. 
Wielkie wrażenie wywarły na zebra- 
nych śpiewy hymnów, poprzedzające 
sprawozdania odnośnych organizacyj, 
wykonane przez czterogłosowy chór 
młodzieży. Piękny i barwny widok 
przedstawiała dziatwa szkolna z cho: 
rągiewkami i druhny w błękitnych be- 
retach i mundurkach swojej organiza- 
cji; dobry był również zgrany zespół 
cymbalistów młodzieży, pod dzwięki 
którego, po przemówieniu Arcypa- 
sterza, odbyła się przed Nim defilada 
dziatwy, mładzieży i Straży Ogniowej. 

O godz. 2 pp. Arcypasterz, żeg- 
rany przez duchowieństwo i wiernych, 
przy biclu w dzwony kościelne odje- 
cha! powozem p. Bohdana Przylus- 
kiego do Mickun, gdzie rozpaczli- 
wy i beznadziejny stan drogi na 
odcłnku Ławaryszki—Mickuny  ru- 
chliwego szlaku Batorego uniemożli: 
wia całkowicie ruch samochodowy, a 
dla nieustraszonych autobusów linji 
Wilno-Narocz jest prawdziwą zehenną. 

Zb. Ai. 

— Kurs tkacki- Staraniem To- 
warzystwa Popierania Przemysłu Lu- 
dowego przy finansowej pomocy Ra- 
dy Opiekunczej Kresowej w dniu 5 
kwietnia rb. został zakończony ro 
miesięczny kurs tkacki dla członkiń 
Spójni Młodzieży R.O.K. 

Po otrzymaniu swiadectw uczenice 
rozjechały się do swoich wiosek w 
różne strony województwa, gdzie w 
sferze swojej kulturalnej organizacji 
będą wprowadzały szerokie warszta- 
ty tkackie jak również naukę tkania 
na takowych. W ten sposób podnie- 
sie się dobrobyt miejscowy, a jedno- 
cześnie podniesie się zamiłowanie do 
piękna tkanin krajowych. że 

  

PIŃSK. 

— Konierencja unijna. Pod protektora 
tem J. E. Ks, Biskupa Zygmunta Łozińskie- 
go, a z inicjatywy o. Urbana T. J. i ks. Ku- 
łaka prof. semin. duchow., w dniach 23 i 
24 bm. odbyła się w Pińsku konferencja unij- 
na. Razem z miejscowem duchowieństwem 
zgromadziło się kilkudziesięciu kapłanów 
wschodniego i łacińskiego obrządku z rozma 
itych stron kraju: Małopolski, Wileń'szczyz- 
ny, Polesia, Wołynia i Warszawy. 

Oprócz oo. bazyljanów i jezuitów, терге 
zentowane były zgromadzenia — о0. kapucy- 
nów, redemptorystów i marjanów obrządku 
wschodniego. Czynny udział w naradach bra 
li kanonicy katedralni, profesorowie seminar- 
jum i prawie cały kler z Pińska. Ks. Biskup. 
zezwolił alumnom miejscowego seminarjum 
przysłuchiwać się obradom. 

W, środę dnia 23 bm. po nabożeństwie 
J. E. Ks. Biskup zagaił konferencję w 
aktowej sali seminarjun, duch., powołując do 
prezydjum о. Hołusz czyńskiego, bazyl. ze 
Lwowa, ks. Piątkiewicz T. J. obrz. wsch. z 
Albertyna i ks. prał. Szumana z Dubna. 

Pierwszy referat wygłosił 0. Urban T. 
J. z Krakowa n. t. „Cerkiew soborna w po” 
jęciu prawosławnych i katolików"; drugi — 
ks. Kułak n. t. „Podwójny kierunek ruchu 
unijnego na Rusi w XV wieku, czyli unjo- 
nizm prawdziwy i fałszywy”. Trzeci referat 
wypowiedział 0. bazyljanin  Skruten ze 
Lwowa p. t. „Zarzuty Cyryla Korolewskie- 
go przeciwko Unji*; wykład ten wygło- 
szony był w języku ukraińskim. 

. Nazajutrz w czwartek dnia 24 kwiet- 
nia odbyły się następujące wykłady: 

й ‚,Рг:е/о:упу a pracy unij- 
nej w XIII XIV # ХУ м. — unja ljońska i 
florencka"— ks. prof. uniwers. lwowskiego 

władz angielskich nad tem gniazdem 
zdradzieckiem żmij. 

Laniare zacisnął pięście i zgrzyta- 
jąc zębami, powtórzył przysięgę zem- 
sty. 

W tej chwiłi wspaniała Fumuzyna 
zatrzymała się przed bramą domu. Wy 
siadła piękna, wspaniale ubrana dama, 
a brama otworzyła się przed nią, za- 
nim zdążyła podejść. Laniare poznał w 
niej jedną z najzdolniejszych i najnie- 
bezpieczniejszych szpiegów z Wilhelm 
strasse, za głowę której była już da- 
wno i" * wyznaczona nagroda w Anglji 
i we Francji. 

Ale jeśli amerykańska policja nie 
śledziła sztabu niemieckiego wywiadu 
to sami niemcy pilnowali go doskonale 
Na wszystkich przyległych ulicach peł 
no było podejrzanych jegomościów, w 
jednym z nich I aniare poznał pomoc 
nika Extroma. 

Przy gmachu niemieckim leżał du- 
ży ogród otoczony kamienną ścianą, 
Laniare zauważył w niej furtkę, zam- 
kniętą na klucz. To odkrycie mogło mu 
się z czasem przydać — pomyślał. 

Laniare powrócił do domu, by prze 
brać się do obiadu i wyjął z walizki 
dużą wiązkę wytrychów które schował 
w kieszeni. 

Po doskonałym obiedzie, udał się 
do angielskiego wywiadu. 

Ten sam lokaj ca wczoraj, otwo- 
rzył mu drzwi. 

‚ z Czy mogę widzieć pana pułkow 
nika Staneastreeta? 

Zapytał wchodząc. 
— Proszę zaczekać — rzekł lokaj, 

prowadząc go do poczekalni. — Jak 
mam pana zameldować, 

„Laniare chciał przyjść, jako autor 
depeszy z ostrzeżeniami. którą wysłał 

s ŁO w © 

w szczęśliwej 
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eiągnienie | kl, 
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całego „ 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

EB ` 

Węgierskie odznaczenia 
Pan Regent Węgier, admirał Miko- 

łaj Horthy wyróżnił nadaniem — огде- 
rów Królestwa Wegier, tych obywateli 
polskich, którzy położyli zasługi w 
sprawie zaciśnienia przyjaźai polsko- 
węgierskiej. Do udekorowanych nale- 
żą osobistości ze Świata naukowego, 
Sztuki i działacze społeczni, którym 
odznaczenia doręczył król węgierski 
Chargć d'Affaires p. Antoni Balasy. 
Prof. Uniw. Stefana Batorego w Wil- 
nie dr. Marjan Zdziechowski otrzymał 
węgierski krzyż zasługi IIkl. z gwiaz- 
dą następnie doręczono krzyż zasługi 
Ц. kl. prof. uniwer. krakowskiego dr. 
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dla osobistości polskich, 
Stanisławowi Kotrelcherowi, inżyniero- 
wi St. Brzeżyńskiemu, dyrektorowi Mu- 
zeum Wielkopolskiego w Poznaniu 
dr. Marjanowi QGumowskiemu, prof. 
Akademji Sztuk Pięknych i artyście 
malarzowi Wł. Jareckiemu i prezesowi 
Towarzystwa Polsko-Węgierskiego im. 
Stefana Batorego w Warszawie inż. 
Edwardowi Krzemińskiemu. Dyrektor 
Polsko-Węgierskiej Izby Handlowej 
miasta Warszawy p. Henryk Droz- 
dowski oraz konsul Król. Węgier w 
Krakowie Wojciech Marchwicki zostali 
odznaczeni III. kl. już wspomnianego 
orderu. 

Cichowski; „(Co przemawia za przyjęciem 
rosyjskiej, synodalneį formy obrządku dla 
nawracających się prawosławnych * — ks. 
Amtoni Dąbrowski T. J. obrz. wsch. z Al- 
bertyna*; „O różnicach pomiędzy obrząd- 
kiem galicyjskimi rosyjskim (synodalnym)* 
— ks. Zenon Kałyniuk, unita z Małopolski; 
wreszcie ostatni zamykający kurs: „Pomo- 
ce i przeszkody pracy unickiej w Polsce w 
dobie obecnej'* — o. Urban T. I. 

Po każdym referacie następowała oży- 
wiona wszechstronna dyskusja po wyczer- 
paniu której protokułowano praktyczne wnio 
ski, dezyderaty, zasady postępowania na 
przyszłość. 

Konferencja przyniosła dużą korzyść i 
jest bez wątpienia poważnym krokiem na- 
przód w sprawach unji w Polsce współcze- 
snej. 

Postanowiono na przyszłość urządzać 
konferencje unijne stale w ostatnich dniach, 
sierpnia. 

Narazie jako miejsce najodpowiedniej- 
sze uznano Pińsk. Przystąpiono do zorgani- 
zowanią staiego Komitetu unijnego, złożo” 
nego z przedstawicielin główniejszych die- 
cezyj IPołski z formalną zgodą IIEE. Księ- 
ży Biskupów. 

Zebrani serdecznie dziękowali Ks. Bi- 
skupowi Łozińskiemu za gościnne przyjęcię 
dzięk któremu w duchu Bożym, w zupełnej, 
zgodzie i atmosferze wzajemnego zaufania. 
rozstrzygano wszystkie sprawy sporne. Kap. 

  

ŚWIĘCIANY. 

— Wysława przemysłu ludowego. Wy-, 
dział Powiatowy Sejmiku Święciańskiego or 
ganizuje I-szą wystawę Przemysłu Ludowego 
w Święcianach, celem podniesienia stanu te- 
goż ns we wszystkich dziedzinach. 

ermin otwarcia wystawy nie został okre 
ślony, lecz jak należy przypuszczać będzie” 
on oznaczony na dzień pob ytu Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w Święcianach. 

Zgłoszenia eksponatów przyjmują urzędy 
gminne i wszelkie jednostki organizacyjne 
istniejące na terenie powiatu do dnia 15 
maja. (itb). 

— Widmo nadużyć w ppw. Święcjań- 
skim. Jeszcze nie przebrzmiały echa nadużyć 
jakich dopuścił się b. kierownik  święciań- 
skiej spółdzielni rolniczo handlowej „Rolnik* 
B. Kolwalczyk, a już donoszą z Kołtynian, o 
wykryciu nadużyć w tamtejszym Urzędzie 
gminnym. Według tych informacyj, dowiadu 
ję się, że b. pisarz gminy Z. Podbereski pro 
wadząc niedokładnie księgi biercze z; podat- 
kowe nie wpisał rzekomo rozmyślnie 2.300 
ha gruntów należących do gospodarzy tej 
gminy wskutek czego od kilku lat za tą ilość 
ziemi ornej nie były pobierane żadne podat- 
ki. Na straty, sięgające kilkudziesięciu tysię 
cy złotych został narażony skarb Państwa, 
jak również i inni płatnicy gminy kołtyniań- 
skiej, którzy musieh za ukrywaną ilość $run 

z wyspy Matrys, ale niewiadomo dla 
czego zmienił projekt. 

— Antoni Ambear, — rzekł. 
— Słucham, sir. 
Za chwilę lokaj powrócił. 
— Proszę sit. 
Wprowadził L'aniare'a do dużego 

gabinetu, którego ściany były zasta- 
wione półkami, pełnemi książek. W 
głębi były dwa okna, wychodzące na 
ogród. 

Pośrodku pokoju stało biurko, a na 
nim duża lampa, pod abażurem. Mło- 
dy człowiek, prawie zasłonięty przez 
pliki papierów, leżących przed nim, 
pisał coś. 

Gdy L aniare wszedł, młodzieniec 
odłożył pióro, odsunął fotel i obszedł 
biurko nawkoło, na spotkanie gościa. 
Był to wysoki dobrze zbudowany mło” 
dy człowiek, ubrany z wyszukaną ele- 
gancją, pewny siebie i dobrze wycho” 
wany. 
— Pan Ambear?—zapytał dźwięcz 

nym, muzykalnym głosem. 
— Tak, — odpowiedział I aniare, 

zaniepokojony tą muzykalnością i ele- 
gancją. — Czy mam przyjemność z 
p. Blenshop;? 

— Tak jest, — potwierdził uprzej 
mie młodzieniec. — Czem mogę panu 
służyć? 

Okrągłym gestem wskazał krzesło i 
sam usiadł w fotelu. Laniare zmieszał 
się jeszcze bardziej. 

— Chciałbym rozmówić się z pa- 
nem pułkownikiem Staneastreet. 

Blenshop uśmiechnął się protekcjo- 
nalnie. Jego okrągła twarz była staran- 
nie wygolona, małe wąsiki, ocieniały 
czerwone, pełne i ładnie zarysowane 
usta, jedynie zbyt blssko osadzone 
oczy, robiły dziwnie nieprzyjemne wra- 
żenie. 

tów opłacać wsze Ikie należności wypływa- 
jące z tytułu podatków. 

Zaznaczam, że wiadomość powyższą po- 
daję wyłącznie na odpowiedzialność skąd - 
inąd godnych zaufania informatorów i z obo 
wiązku dziennikarskiego, udając się jedno- 
cześnie do Kołtynian celem zasięgnięcia bliż 
szy ch szczegółów nadużycia. Gi 

  

LIST DO REDAKCJI. 

Wychodzi u nas organ prasowy p. t. 
„Życie 'Nowogródzkie"'. Byłoby zupełnie 
dobrem, gdyby p. Redaktor tego pisma nie 
ustosunkowywał się subjektywnie do pew- 
nych osób lub rzeczy, zapominając o tem, 
że pismo prowincjonalne _ powinno objąć 
wszystko i wszystkich. Dlatego nieraz się 
zdarza, że z wysokiego  piedestału swego 
stanowiska  doszukuje się jakichś  dziw= 
nych legend o człowieku „Bogu ducha win- 
mym* pod adresem którego używa się zwro” 
tów  nieodpowiadających szanującemu się 
pismu. 

A ponieważ w życiu wszystko się zda- 
rza, i mnie się zdarzyło, że nagle p. Re- 
daktor „Życia Nowogródz.* poczuł do mnie 
„per amicitiam* jakiś dziwnie rozbrajający 
afekt i rozpoczął wiwatować, chrzcić mnie 
mianem „endeka'. Jako człowiek bezpartyj” 
hy podziękowałem za uprzejmość i wysłałem 
odpowiedni list, któryby położył kres fałszy- 
wym wiadomościom. 

Tymczasem nie został umieszczony, bo 
widocznie był niewygodny dla p. Redakto- 
ra „Życia Nowogródzkiego* gdyż podważał 
autorytet wypowiedzianych słów „ex 
cathedra“. Nie przeszkadza mi to bynajmniej 
w mojej początkowej pracy społecznej, któ- 
ra jak zwykle ma róże i kolce. Pracuję dła 
fudu, bo sam z niego pochodzę, pracą ide- 
owo czystą, apolityczną. 

A p. Redaktorowi z „„Žycia Nowogrodz- 
kiego” ja malutki zwracam uwagę, niech na 
przyszłość wyzbędzie się swego bezapela- 
cyjnego stanowiska wzgłędem kogoś i cze- 
goś, bo niestety człowiek jest omylnyą a 
kieruje się piękną taktyką godną prawdzi* 
wych dziennikarzy. 

Henryk Hoiak 
Wsielub koło Nowogródka. 

LETNISKO w okolicach Wilna B 
i w uroczej miejscowości w pobli- & 

żu Zielonych jezłor w folwarku, 
į dogodne pokoje lub mieszkanie. 

Las, ogród owocowy, warzywny, 
komunikacja dogodna. Informacje 
dokładne dowiedzieć się Lubel- 

i ska 3 m: 2, od godz. 9—11 ra- 
no i 5—7 p. p. 
SL SŁ DEL CERT LLL LL 

— Pana Pułkownika niestety, nie- 
ma w domu. — jestem jego sekreta- 
rzem. 

— Wiem 0 tem, — odpowiedział 
Laniare, nie siadając. 

W takim razie chciałbym się do” 
wiedzieć, o której mógłbym go za 
stać? 

— Obawiam się, że wróci bardzo 
późno. 

— A jutro? 
Blenshop uśmiechnął się jeszcze 

bardziej protekcjonalnie: 
— Pułkownik Staneastreet jest 

, człowiekiem zapracowanym, — rzekł 
mi 

pan 
melodyjnie, — Gdyby pan mógł 
powiedzieć, w jakiej sprawie 
przychodzi... 

— Chodzi tu o sprawy niezmiernie 
ważne dla państwa, — odparł ostra 
Laniare. 

Sekretarz przybrał wyraz zdumię 
nia. 

— Pan jest Anglikiem? 
— Tak. 
— Ja jestem sekretarzem pułkowni 

ka Staneastreeta — powtórzył z naci 
skiem młodzieniec, tonem zapraszają- 
cym do konferencji. 

— Dlatego właśnie proszę o wyzna 
czenie mi godziny rozmowy z panem 
pułkownikiem, — ukłonił się uprzejmie 
Laniare. 

Elegancki młodzieniec okazał pew” 
ne zniecierpliwienie. 

— To znaczy, iż pan chciałby roz- 
mawiać z nim na osobnośći? 

— Niestety, tak. 
Drzwi otworzyły się i wszedł lo” 

kaj. 
— Przepraszam sir.. 

/ — O co chodzi Wokerze? 
Służący podszedł do biurka i podał 

na tacy bilet. Blenshop przeczytał na- 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— „Dzłesięciolecie Polski Od- 

rodzoneį“. Już pierwszy rzut oka na 
tę olbrzymią księgę, noszącą tytuł 
„Dziesięcioiecie Polski Odrodzo- 
nej* dowodzi, że pojawiła się publi- 
kacja w naszych stosunkach wydawni- 
czych wyjątkowa. To pierwsze spo- 
strzeżenie potęgują jeszcze rozmiary 
księgi i jej strona graficzna, oraz 
cena Ssprzedażna. 

Monografja ma format albumo- 
wy (foljo), liczy 1212; stron tekstu 
(w tem 32 strony indeksów) i zawie- 
ra blisko 4000 zdjęć tłoczonych roto- 
grawiurą, czyli techniką zapewniającą 
najlepszy typ reprodukcji. 

Jeżeli zaś zważymy, że cena księgi 
w przedpłacie wynosiła 40 zł. i że 
dziś ta sama księga kosztuje zaledwie 
zł. 60, to stajemy tu wobec zja- 
wiska nowego i wprost przeło- 
mowego w ruchu wydawniczym. 
Na tle powszechnej dziś drożyzny 
książki cena monografji w stosunku 
tyłko do jej zewnętrznej szaty dowo- 
ćzi że przy odpowiedniej organizacji 
wydawniczej możliwa jest u nas 
książka tania, dostępna dia każ- 
dego, a mająca wartości uniwer- 
salne. 

Występuje to wszystko jeszcze sil- 
niej na jaw i bije w oczy przy fprze- 
glądaniu treści księgi, zawarta bowiem 
jest w niej cała historja państwo- 
woścł polskiej, wszystkie dziedziny 
życia, wszystkie formy organizacyjne 
społeczne i kulturalne, wszystkie prze- 
jawy kształtowania się i rozwoju sił 
twórczych w odradzającej się Polsce, 
a więc tematy wśród których każda 
warstwa społeczna znaleźć musi Zdla 
słebie specjalnie interesujący ją zakres. 

Na osobne omówienie zasługuje 
strona graflczna „Dziesięciolecia 
Polski Odrodzonej“. Zdjęcia dostoso* 

  

tb), wane umiejętnie do wszechstronnej 
treści. : 

Omówienie treści księgi przekra- 
cza ramy niniejszej recenzji, Właści- 
wie należałoby omawiać kolejno każdy 
rozdział tej monograiji, bo każdy 
przynosił prawdziwe wartości w swych 
treściwych syntetycznych  uję- 
ciach tematów, bilansowanych już z 
perspektywy czasu, a bilansowanych 
objektywnie i z widoczną na kaž- 
dym kroku bezstronnością, 

Spis treści zamieszczony w częś- 
ci indeksowej najlepiej mówi o 
ogromie zestawionego tutaj dziesięcio- 
letniego dorobku. 

Liczne mapy, wykresy i tabele 
ilustrują przejrzyście wysiłek zbioro- 
rowy minionego dziesięciolecia, a 
„objektywizm w opracowaniu tematów, 
nietylko podnoszenie stron dodatnich 
ali i wytknięcie wad czy błędów po- 
pełnionych, daje czytelnikowi możność 
samodzielnego krytycznego ujęcia fak- 
tów i wysunięcia wniosków na dal: 
szą twórczą przyszłość. Żę zaś z ca- 
łej tej księgi na podstawie zgrupowa- 
nych w niej faktów i ich oceny tryska 
radosna świadomość dokonania 
olbrzymiego dzieła — lektura tej 
księgi działa krzepiąco i budzi wiarę 
w lepsze jutro. 

Zasadnicza wartość  „Dziesięciole- 
cia Polski Odrodzonej'* polega na tem 
że ujmuje ona w jednolitą całość ten 
cgrom iaktów wielkiego procesu dzie- 
jowego, który przetoczył się przez 
współczesnych, że porządkuje te 
fakty wedle ich kolejności i wagi, 
grupuje je w związek przyczynowy 
i bilansuje dorobek, wyprowadzając 
ogólne wnioski. jest to zatem: pierw: 
sze syntetyczne zobrazowanie dzie- 
sięcioletniego dorobku z poda: 
niem zjawisk ujemnych oraz przeja- 
wów dodatnich, jako wskazaniami na 
dalszą pracę. To też „Dziesieciolecie 
Polski Odrodzonej* jest księgą dla 

zwisko, wstał i podniósł brwi, z wyra” 
zem zdziwienia. 

— Ten pan chce mnie widzieć Wo- 
kerze? 

— Pytał o pułkownika Staneastre- 
eta, Sir. 

— Hm... poprosisz go tutaj, 
zadzwonię. 

Lokaj wy szedł. — Blenshop spoj- 
rzał na gościa, mnąc w ręku bilet. 

— Więc pan mówi że ma bardzo 
ważną sprawę... + 

— Ja nic nie mówię, — przerwał 
Laniare, z dobrodusznym uśmiechem. 
— Wiem, tylko, że sprawa, z którą 
przychodzę jest natyle doniosłą, że 
nie mogę mówić o niej nawet z sekre- 
tarzem pułkownika Staneastreet, tylko 
z nim samym... Mam nadzieję, że pan 
mi tego za złe nie weźmie? 

Ale sekretarz obraził się. Gestem 
niecierpliwym machnął ręką i bilet 
wizytowy wypadł mu z ręki, napisem 
w górę. Zanim nakrył dłonią kartkę, 
Laniare rzucił okiem i przeczytał nazwi 
sko. 

— W takim razie... pan rozumie, że 
mam wyraźne instrukcje. Przykro mi, 
ale nie mogę panu dopomódz, 

gdy 

— Więc pan odmawia mi rozmowy 
z pułkownikiem? 

— Tak, jeśli pan nie pawie mi o 
co chodzi... lub nie okaże jakichś do- 
wodów, czy listów polecających. 

— Nie mam ani dowodów, ani li- 
stów, panu Bleshop, — odparł poważ 
nie Laniare. — Ale wiadomości które 
przynoszę są/niezmieru'e ważne, mogę 
je zakomunikować tylka osobiście sze- 
fowi wywiadu brytyjskiego. 

Po pewnym  wahaniu Blenshop 
ustąpił : 

— Jeśli pan przyjdzie jutro o dzie 
wiątej rano panie Ambear postaram się 

lo wygrał dolardykę? 
W dniu 1 maja odbyło nię w sali 

konierencyjnej ministerstwa skarbu ko- 
lejne ciągnienie 5 procentowej pożycz- 
ki dolarowej. 

Ogółem wylosowano 57 premij na 
ogólną suunę 25.000 dolarów. 

Premja 8000 dolarów padła na nr. 
410559. : 

3000 dol. na nr. 703889. 

Po 1000 dolarów padło na mry: 
676160, 276,840, 286403, 822678, 
287949. 

Po 500 dolarów padło na n-ry: 
830088, 989440 342910 569317 153359 
550197 639142 412799 885871 
500031. 

Po 100 dolarėw padto na numery:/ 
728863 552558 620032 768937 782218 
440575 696311 811005 185264 346107 
915370 945927 294290 075170 927572 
315324 590907 456249 338461 151091 
338171 831428 068462 310248 714974 
107890 100722 176861 915561 601038 
932889 642801 524424 066619 272863 
373165 683100 566039 614629 616220 

  

Super Przebój Dźwiękowy 
Cudo-Film Świata 

„Biale cienie” 
w tych dniach w kinie 

„Helios“ 
  

  

Dziś i jutro 
ой #, 2-е} do 4-ej pp. 

S£ans popołudniowy 
dla uczącej się młodzieży 

ce na na wszystkie 
miejsca (p a r t e r) Zb 1. 

Kino „Hollywood“ | 
          

  

  

  

     

   
       

w  Warszawie, 
Chmielna 5, 

rzy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
736030. 75 pokoi z nowoczesnym kon= 

  

Grand hotel 

i fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

ŻĄDAJCIE 
8 we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

8 środka od odcisków 

E Prow, A, PAKA. 

całej Polski. Każdy czytelnik znaj- 
dzie tu tematy, które muszą go zająć 
bądź ze względu na jego pracę 
zawodową, bądź па duchowe 
potrzeby. Historyk, polityk, 
publicysta, działacz społeczny 
czy ekonomiczny znajdzie tu prze- 
bogaty materjał źródłowy, z doku- 
mentami, datami, tabelami, zestawio- 
ny przejrzyście a bezstronnie, czego 
ręjkojmią są nazwiska autorów. Dla 
świata naukowego, świata ljte- 
ratury, sztuki, dla kształcącej się 
młodzieży, są tu wyczerpująco omó- 
wione dziedziny ruchu umysłowego 
wskrzeszonej Polski. Oficer, 'żoł- 
nierz, znajdzie tu ten szmat dziejów, 
które sam tworzył czynem orężnym. 
Urzędnik każdej kategorji znajdzie 
swoje dziedziny, tak samo przemy: 
słowiec, handlowiec, rękodziel- 
nik znajdzie obraz Swoich rynków 
pracy. 

A przy ognisku rodzinnem księga 
ta będzie albumem do przegląda- 
nia na miesiące, iekturą i ency- 
klopedją na lata. 

Ё 

%_ 

przekonać pułkownika . Staneastreet... 
— Powtarzam, że chodzi bardzo o 

pośpiech. Czy nie mogę być przyjęty 
dzisiaj? , 

— To jest wykluczone. 
Laniare, wzruszył ramionami i ukło 

nił się. 
— A więc jutro, o dziewiątej rano. 
— O dziewiątej rano — powtórzył 

Blenshop, zadowolony że postawił na 
swojem. — Czy niema pan nic przeciw 
temu, że popre'szę pana wyjść temi 
drzwiami? 

Podszedł do drzwi przy kominku 
zasłoniętych dywanem perskim i otwo- 
rzył je. Laniare w milczeniu wyszedł. 

— Dowidzenia panie Ambear. Do 
branoc. 

Drzwi zamknęły się za plecami La- 
ni are'a. Awanturnik minął korytarzyk 
i znalazł się na 95-ej ulicy. 

Obejrzał się, ściskając w kieszeni 
wytrychy.... 

Na bilecie wizytowym który wy- 
padł z ręki Blenshopa . | Laniare 
przeczytał nazwisko Andrzeja Duche- 
mana. Na tą myśl wściekłość dusiła go 
Któż jak nie zdrajca, mógł przyswoić 
sobie jego nazwisko! 4 

Laniare czuł się bezsilnym. 

Rozdział XIH — Zdrajca 

Była to niemała próba cierpliwości * 
ale po pewnym czasie Laniarowi udało 
się otworzyć bramkę wytrychem. 95a 
ulica była zupełnie pustą nikt nie wi- 
dział go przy „pracy*. 

Cicho otworzył bramkę, wszedł da 
ogrodu i zamknął bramkę za sobą. 

W ogrodzie było pusto i ciemno. 
Jedynie gwiazdy migotały pomiędzy 
liśćmi. Laniare skierował się przez ga- 
zon ku oświetlonym oknom domu. 

“



W przeddzień Święfa Narodowego 
Ładna stosunkowo pogoda oraz przedświąteczny nastrój sprawiły, że 

wczoraj wieczorem ulice Wilna zaludniły się „po brzegi”. Oczekiwano na 
zmrok, z nastaniem którego miały przemaszerować przez ulice oddziały 
wojskowe z kapelami oraz orkiestry szkolne aby następnie zgromadzić się 
na placu Katedralnym gdzie połączone orkiestry wykonały hymn państwo- 
wy Oraz szereg innych utworów muzycznych. 

Następnie orkiestry odmaszerowały w różne strony miasta wesołemi 
melodjami zwiastując nadchodzące Święto. 

Jak zawsze publiczność wykazywała wielkie zainteresowanie odpro- 
wadzając każdy z oddziałów. Późniejszym wieczorem Góra Trzech Krzyży 
oraz większość gmachów państwowych Iśniły tysiącami świateł, a pocho- 
dy z pochodniami nadawały miastu specjalny wygląd. 

Dziś po nabożeństwach we wszystkich świątyniach odbędzie się wiel- 
„+ ka defilada na placu ćwiczeń 4 p. ułanów, poczem w przeciągu całego 

dnia w lasku Zwierzynieckim odbędzie się wielka zabawa ludowa, koncer- 
ty orkiestr na placach i wieczorem przedstawienie w teatrze na Pohulance. 

+ Na gruzach spalonego Kobylnika 
\ Szčzegėty požaru 

Katastrofalny poźar który wybuchł onegdaj w miasteczku 
Kobylnik dopiero późno w nocy został ostatecznie ugaszony. 

Całe miasteczko przedstawia jedną kupę gruzów wśród któ- 
rych krążą pogorzelcy wyszukujący ostatków dobytku. 

Jak wiadomo ogień wybuchł o godriniz 8 rano wskutek 
wadliwej budowy komłnu w domu Bieleckłlego 1 momentalnie 
przerzucił się na zabudowania położone o kilkadziesiąt metrów, 
a to z powodu silnego wiatru, który właściwie spowodował ka- 
tastrofę—w ciągu 20 minut prawie całe miasteczko stało w ogniu. 

Nad likwidacją pożaru pracowało 9 straży pożarnych z bliż- 
szych I dalszych okolic. 

| Akcja Ich įednak poiegala jedynie tylko na ochranianiu od 
zagłady stojących na uboczu domów Mimo tego ogień mógł się 
z łatwością wobec nieustającego wiatru, przenieść. Morze plo- 
mieni szalało przez kilka godzin nad nieszczęśiiwą miešciną 
niszcząc jak juź obecnie obliczono 120 zabudowań w tem kilka- 
naście sklepów, aptekę, dom gdzie mieszkali duchowni katoliccy 

1 | prawosławny, szkołę żydowską. 
| Straty spowodowane pożarem wynoszą około 600 tysięcy 

złotych. 
Z inwentarza żywego spaliła się jedynie jedna krowa, bo- 

włem w tym czasie reszta byla na polu. (c) 

i 
  

    SOBOTA wyklad z Pisma šw., godz. 17 nieszpory. 
i . słu > 4 i nabożeństwa majowe. 

: PONO o — Kościół św. Ignacego. godz. 9 — Msza 
nstytucja św. dla wojska, godz. 10—Msza św. dla 

46 pa ; Z. słońca o g. 7 m. 03 wojska, godz. 125 — Msza św. grana z ka- 

Florjana zaniem, godz. 20 nabożeństwo majowe. 
3 Kościół św. pa Godz. 7 — Prymarja 

* x ` godz. 8,30 — wotywa, godz. 11 — suma, 
Sela i a ei godz. 15.30 wyklad z Bisma šw., godz. 16 

а T nieszpory. 
2 dnia 2 -- V. 1986 r Kościół św. Rańała. Godz. 6 — Prymarja, 

Eni, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 
Ciśnienie j 760 — suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 

| Srednie w min św. godz. 17 — Nieszpory i nabożeństwo 
majowe. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Gouz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, g. 
15.30 wykład z Pisma Św., godz. 16 — Nie 
s 

| Temperatura | z SBE") irc 
, Temperatura najwyższa: 4 17*C. 

Temperatura najniższa: + 290. 
Qpad w milimet.ach: 

  

zpory. 
Godz. 19 — mabożeństwo majowe. 
Kościół św. jakóba. Godz. 6 Prymarja, 

godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 

  

„ Wiatr ) ołudn.-zachodni suma, godz. 16.30 w i $ - ы у . — wykład z Pisma św., 
przeważijący | PO godz. 11 — Nieszpory, godz. 18 — nabożeń- 

. stwo majowe. 
Tendeucja barometryczna: spadek Kościół Antokolski, godz. 6 — Prymarja 
Uwagi: półpochmurno. = 11 — suma, godz, 17 — Nieszpory 

Ta ościół Najświętszego Serca Jezusowego. 
. NABOŻEŃSTWA — Сой, 6.30 — PORA A godz. 9.30 — wo- 

# tywa uczniowska, godz. 11 suma, godz. 16.30 
wykiad z Pisma šw. godz. 17 — Nieszpo 
ry i Litanja do Najświętszego Serca Jezuso- 
wego. 

Kościół Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 7 — Msza Św. cicha, godz. 8 — 
wotywa, godz. 11 — suma, godz. 16 nieszpo 
ry. 

-— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 
| Katedia. Godz. 6 — Msza św. majowa 

przed ołtarzem Matki Boskiej, godz. 2330 
msza św. z suplikacjami, godz. 9.30 —- wo- 
 tywa, godz. 10.15 suma, celebruje ks. ka- 
 nonik Chalecki. Kazanie wygłosi. ks. kandaik 
Jasiński, godz. 16 Nieszpory, po Nieszporach 
nabożeństwo majowe. | 

Kościół Ostropramski, godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza Św. w kaplicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11 — s 
ma, godz. 16 — wykład z Pisma św., godz. 
16.30 mieszpory w kościele, godz. 17 Li- 
tanja i nabożeństwo majowe z kazaniem w 
kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 — 
mszą św. uczniowska, godz. li suma godz. 
16.30 — Nieszpory, godz. 19.15 — nabożeń- 
swo majowe, 

ю Kościół Wszystkich Świętych, godz. 5 — 
Prymarja, godz, 9 — wotywa, godz. 1\ — 
sunia, godz. 15.30 — wykład z Pisma  šw., 
godz. 16 nieszpory. 

Godz. 18 Nieszpory majowe. 
Kościół Bonifratrów. Dnia 4 m rozpocz- 

mie się  cztendziestogodzinne nabożeństwo. 
godz. 6.30 Prymarja z wystawieniem Prze 
najświęts-zego sakramentu, godz, 9 — Wozy 
wa, godz. 11 — suma, godz. 6 — Nies 

‚ godz. 19 nabożeństwo та’слу 
). 516 maja Prymarja o godz. 6, inne M 
w. w tym samym porządku jak 4 maje, 

tylko sumy nie będzie o 1ł lecz Msza św. o 
10 godzinie. > 

Kosšcio! šw- Jana. Godz. 6 — prymarja, 
odz. 9 — mszą Św. dlą dzieci, god. 10 msza 

. uczniowska, godz. 10 msza św. akade- 
Micka, recytowana z kazaniem, godz. 16.30 

Kościół św. Kazimierza, godz, 6 — Msza 
św. czytana, godz. 7 prymarja, godz. 8 msza 
św. czytana, godz. 9 msza św. cicha, godz. 
10 msza św., godz. 11 suma, godz. 17 nie- 
szpory. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 1] msza Św. czytana z kazaniem 

Kościół św. Trójcy. Godz. 11.30 — suma 
godz. 6 pp. — Nieszpory, godz. 6.30 — na- 
bożeństwo majowe. 

Kościół św. Stefana, Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 
ži suma, g. 16 nieszpory i wykład z Pisma 
w. 

Kościół S-S. -Wizytek. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz, 9 — Wotywa, godz. 10 — su- 
ma, godz. 18 — Nieszpory. 
„Kościół św. Michała. Godz. 10.30 msza 
Św. Son 

= na adoracja P. jajświęt 
szego gpkramentu. Dnia 6 maja ko 
w Niecieczy przypada całodzienna adoracja 
Przeaj ky Dnia 4 sakramentu fa 

a a 4 maja przy odpust w 
kościołach w Grodnie, Hnieżnie, Korycinie, 
Kalwarii, Ostrowiecku, Żyrmunach. 

URZĘDOWA 
— Z podróży inspekcyjnel p- wojewody. 

Pan wojewoda Raczkiewicz wyjechał, przed 
kilku dniami w towarzystwie nacz. wydziału 
bezpieczeństwa p. Bruniewskiego na teren 
pow. Święciańskiego. Po zwiedzeniu Świet- 

  

  

     

  

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Półaccenych i Wystawie 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilniz — 1928 r. 

wielkim złotym medalem 

Tendoliiy, 
niwelatory, 
astrolabje, 
gonjometry, 
planimetry 

etc. 

powszechnie znanej firmy 

|bustau НЕНЕ Oren, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
1 PRZYBORY KREŠLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

| „OPTYK RUBIN w. 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

Iójlepsze 

inetomenty 

GŁODELYJAE, 

-— — 

Narzędzia     

   

  

    

w STRYJU. 
Filja w Borysławiu. 

Wszelkie wyroby kute i lane dla przemysłu 
rolnego, drzewnego, młynarskiego, salin, rafinerfi nafty. 

Wały wykorbione do silników. 

Windy wyciągowe dla celów budowlanych, 

Przeprowadza wiercenia akordowe za 
wodą, ropą raft. et: cti 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma! 
nic wspólaego 2 firmą Bracia A. i K. 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLiTHNER, DRYGAS,' 

licy Rodziny Policyjnej w Święcianach a u- 
przednio budującej się w Podbrodziu szkoły 
powszechnej, boiska i domu sportow., abył 

S jew: konferencję z przedstawicielami 
sejmiku powiatowego. 

SAMORZĄDOWA 
— (o) Posiedzenie wydziału powiatowe - 

go. W poniedziałek dnia 5 maja odbędzie się 
iedzenie wydziału powiatowego sejmiku 

Wileńsko - Trockiego. Na porządku dzien- 
mym sprawy podatkowe, drogowe, rolne i sa 
nitarne. 

— (o) Urlop starosty pow. Wileńsko - 
Trockiego. Dnia 5 maja udaje się na urlop 
wypoczynkowy starosta pow.  Wileńsko - 
Trockiego p. Jan Radwański. Zastępuje go 
do dnia 9 czerwca wojewódzki inspektor 
związków komunalnych p. Aleksander Żyłko. 

MIEJSKA 
—(o) Budżet miejski. We wtorek dnia 6 

maja, w środę 7 i we czwartek 8 maja, od- 
ię posiedzenia miejskiej Komisji Finan- 

poświęcone ostatecznemu  rozpatrze- 
minarza budżetowego na rok 1930— 

Budżetowe posiedzenie Rady miejskiej 
odbędzie się prawdopodobnie w drugiej po- 
towie maja. 

WOJSKOWA 
— (o) Przegląd poborowych. W ponie- 

działek dnia 5 maja winni stawić się do ko- 
misji poborowej na m. Wilno  (Bazyljańska 
2) poborowi z nazwiskami na lit. B, zamie- 
szkali w obrębie I i II komisarjatów m. Wil- 
na, w dniu zaś 6 maja z nazwiskiem na lit. 
B, zamieszkali w 3, 4 i 5 komisarjatach. 

AKADEMICKA 
—Wycieczka USB. Akademicki Klub Włó 

częgów Wileńskich organizuje dn. 4 maja 
wielką wycieczkę całego USB nad Zielone 
Jieziora. Zbłórka oddziału pieszego o godz. 
9 rano na dziedzińcu uniwersyteckim im. ks. 
Piotra Skargi, odjazd autobusami z. placu 
Katedralnego o godz. 10 rano. Mimo nieodpo 
wiedniej ze wzgłędu na egzaminy pory Kłub 
Włóczęgów spodziewa się licznego udziału 
koleżanek i kolegów w wycieczce. й 

Uczestnicy wycieczki winni przezotnie 
zaopatrzyć się w odpowiednią ilość produ- 
któw spożywczych a członkowie grupy auto 
busowej w gotówkę na przejazd. 

— ie źielonego u w 
ogoaisku > 

   

   

  

     

  

  

   
   

alqagamickierm. W sobotę dnia 3 ma 
ja rb. w udekorowanych salach Ogniska Aka 
demickiego nastąpi otwarcie „Zielonego kar- 
nawału*. Zabawa trwać będzie od godz. 9 
wiecz. do godz. 4 rano. Wstęp — akademi- 
ckie 2 zł., goście — 3 zł. 3 

Wskutek reorganizacji Ogniska Akademi 
ckiego stare karty wstępu dla gości są mie- 
ważne. Nowe karty na otwarcie „Zielonego 
karnawału* wydawane będą tylko osobiście 
się zgłaszającym w lokalu Bratniej Pomocy 
(ul. Wielka 24) w sobotę dn. 3. 5. w godz. 
1 — 3 pp. oraz 7 — 9 w. 

—Zebranie akademickiej drużyny harber- 
skiel odbędzie się w poniedziałek 5 maja br., 
o godzinie 19 wieczorem, w „Ognisku“ Wiel 
ka 24. W programie zebrania mieści się re- 
ferat wodza gromady p.t. „X zjazd wałny 
ZHP i zmiany statutu,” 

Sympatycy mile widziani! 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Związku Drobnych Kupców 

Chrześcijan m. Wilna zawiadamia, że Walne 
Zgromadzenie członków odbędzie się w dn. 
4 maja br. o godz. 3 po poł. w lokalu przy 
ul. Zawałnej 1. Na porządku obrad: sprawy 
podatków i sprawa założenia hurtowni spół 

dzielni. ZEŃ 
Zarząd zaznacza, że stawiennictwo wszy 

stkich kupców na zebraniu we .-własnym ich 
interesie jest niezbędne. A AA 

— (k) Zebranie organizańy)j katolickich 
Zebranie Stowarzyszenia Dzieciątko Jezus 
parafji św. Jana odbędzie się 4 maja o g. 
3 pp. w sali parafjalnej. я 

(k) Zebrianie Stowardyszenia Żywego Ró 
żańca i członków papieskiego dzieła rozkrze 
wienia wiary ma zebranie po Nieszporach. 

KOMUNIKATY. 
— Chrześcijański Unżwergytet  Robotni- 

czy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
niedzielę dn. 4 maja rb. o godz. 13 w sali 
Chrześc. Domu Ludowego przy ul. Metro- 
politalnej nr. t. (parter) — odbędzie się od- 
czyt p.t: „Zastosowanie lotnictwa w dobie 
obecnej”, || który wy- 
giosi p. prof. Zygmunt Hryniewicz. Wstęp 
wolny dla wszystkich. 

— Zarząd koła P. Mac. Szkoln., im T. 
Kościuszki w Wilnie, Turgielska 12 w dniu 
2 maja 1930 o godz. 7 wieczorem urządza 
akademię ku uczczeniu Konstytucji 3 Maja 
1791 r. Na program się złoży: 1) odczyt wy 
głosi p. St. Ciozda, 2) Dział koncertowy. 

— Centrala Chrześcijańskigh Zw. Zaw. 
w Wźlnie, Wzywa wszystkie Chrześcijańskie 
związki Zawodowe i Stowarzyszenia zawo- 
dowe wchodzące w skład Centrali Ch. Z.Z. 
do gremjalnego wzięcia udziału w obchodzie 
Święta Narodowego i Świętą Pracy w dniu 
3 maja rb. 

Zbiórka wszystkich Związków ze sztan- 
darami wyznaczona przy ul. Metropolitalnej 
Nr. 1 w dniu 3 maja rb. o godz, 9 rano. Zw. 
nie posiadające sztandarów pójdą za sztan- 
dz Central. arem Centrali RÓŻNE 

— JE. Biskup Bandurski wyjeżdża do 
Badanowicz. Jak się dowiadujemy JE. "s 
biskup W. Bandurski wyjechat na zap: 
nie gen. Grzmot - Skotnickiego i stacos 
Przepałkowskiego do Baranowicz aby wziąć 
udział w uroczystościach dzisiejszych. 

— Harcerstwo Wiieńskie w hołdzie Pa- 
nu Prezydentowi A CRO Ekipa ko 
larska z życzeniami dla Pana Prezydenta z 
okazji święta narodowego, zostanie przyjęta 
dziś na Zamku w Warszawie przez Pana 
Prezydenta o godz. 17. 

Adres z życzeniami wykonany artystycz 
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FEEREZYRHTTI CH WOZRWOWEC CENE NZPOZ POORTRZA 

Galicyjska Fabryka Narzędzi Wierfniczych 

EERKTNS, MAG NTYOSAŁŁZDANOWIG 
Ska z o. p. 

ZZ 

Biuro we Lwowie. 

i przybory wiertnicze 
do płytkich i głębokich wierceń. 

kopalnianych i transportowych. 

SG 

  

ibiger), 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska л. niemiać 3 m. 6. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

NNERE PRTG UDUANORE SUSEEBNE BONATOWANNGA METY BH MOŻE oddać społeczeństwu nieocenione usłu- 

     

H obronie ogrodów miejskich. 
Eksperyment wileński z Targami 

Północnemi udał się o tyle, że m. in. 
w znacznym stopniu spowodował do: 
rrowadzenie wyglądu Wilna do stanu 
możliwego. 

Licząc na duży zjazd gości pod- 
łatano jeźdnie, uregulowano sprawę 
chodników prawie zupełnie pomyślnie, 
a może najważniejsze, doprowadzono 
do porządku ogrody miejskie zanied- 
bane do tego czasu okropnie. 

Wystarczy przypomnieć sobie wy- 
gląd parku. sportowego im. gen. L. 
seligowskiego lub ogrodu po-Bernar- 
dyńskiego z przed kilku lat i porów- 
nać go z dzisiejszym. 

Zaśmiecony, nieuregulowany, „sto- 
jący odłogiem* park sportowy dziś, 
dzięki energicznym staraniom  Kura- 
torjum Szkolnego, przybrał wygląd 
europejski nie mówiąc już o inwe- 
stycjach w postaci czterech kortów 
tenisowych, bieżni dła lekkoatletów 
placu dla gier ruchowych. To samo i 
z popularną Bernardynką. Odšwiežo- 
na, przetrzebiona ze starych usycha- 
iący drzew, poszerzona, a co naj: 
przyjemniejsze pozbawiona nięmiłego 
sąsiedstwa stajni wojskowych wyglą- 
da zupełałe po europejsku nie mó- 
wiąc już o efektownym wejściu od 
strony ul. Królewskiej, też doprowa- 
dzonej do godziwego wyglądu. 

Wszystko to, wszystko powstało 
dzięki Targom Północnym. Nikt ne- 
gować tej okoliczności nie może. Ale... 
z Targów ze powstała w Targi się 
obrócisz... Czyżby? A no, tak. Prze- 
cież w roku bieżącym inicjatywa po- 
wtórzenia zeszłorocznej inicjatywy, 
tkwi w Wilnie i zaczyna pączki pu- 
szczać. 

Dalecy jesteśmy od przeciwstawie- 
nia biegunowo i równania Targów 
Wileńskich z całością i celowością 
naszych ogrodów miejskich, Dalekie 
to są dziedziny i nazbyt różne, ale się 
zazębiają... Nie pisząc więc ani słów- 
ka za Czy przeciw, tak sobie mimo- 
chodem, na marginesie Targów Pół. 
nocnych zanotować chcemy, iż wszy- 
stkim inwestycjom ogrodowym grozi 
niebezpieczeństwo. 

Dokąd jednak podzieną się w dnie 
upalne liczne rzesze niezamożnych 
Wilaian lub tych, kto oglądał już 
wszystkie dziwy na Targach. Targi 
trwać będą niedługo, lecz przygoto- 
wania do nich zabiorą najgorętsze 
miesiące, kledy mieszczuch przemę: 
czony pracą zarobkową z roskoszą 
odpoczywa w wolnych chwilach w 
cieniu kasztanów lub na werandzie 
Koła Polek. 

A młodzież szkolna korzystająca 
z feryj wakacyjnych w murach mią- 
sta, czyż nie będzie pokrzywdzona 
uniemożliwieniem jej korzystania z 
kortów i bieżni powstałych dla niej 
specjalnie z wielkim nakładem pienię- 
dzy i pracy. Mało tego. 

Skończą się Targi, a zniszczony 
park odbudowywać się znów będzie 

-w przeciągu dłuższego czasu i czas 
ten stracony dla młodzieży sportowej 
będzie... A 

nie i w pięknej okładce kilimowej, zawiera 
następującą treść: 

Najdostojniejszemu Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu wy- 
razy najgłębszej czci i należnego hołdu, oraz 
najserdeczniejsze życzenia radosnej i owoc- 
nej pracy dla dobra Najjaśnieszej Rzeczy- 
pospolitej śle w dniu święta narodowego 3 
Maja Harcerstwo Województw Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. 

— Kiedy ogłosąony zostanie wyrok 
w spijiwie o rewindykację maj. Tarno- 
wszyczna. Jak się dowiadujemy wyrok 
w niezwykle ciekawej sprawie o rewin* 
dykację majątku Tarnowszczyzna włas 
ność Marji hr. Ekse, a czem pisaliśmy 
obszernie w numerze wczorajszym z0- 
stanie ogłoszony w dniu 15 bm. 

Ze wzgiędu na specyficzny charak 
ter sprawy z uwagi na osob ę b. wła” 
ściciela Tarnowszczyzny Konstantego 
Kaszyca, oczekiwany jest z dużym za- 
interesowaniem. 

Sprawa jest niezwykle ciekawą z 
racji powikłań prawnych wywołanych 
decyzją Murawjewa cofającą sekwestr 
maj. 'Tarnowszczyzna. 

— Towarzystwo Hodowców Gołęż. Po- 
człowych „Czuwaj* z siedzibą w Wilnie Ko- 
panica 12 m. 4 dia uczczenia Narodowego 
Święta w dniu 3 Maja urządza lot gołębi. 
Będzie wypuszczono pół tysiąca gołębi pod- 
czas defilady. 

— Zbiórka na Dar Narodowy. _ Dzisiaj 
rozpoczyna się wielka zbiórka na „Dar Nar 
rodowy 3-g0 maja": na rzecz Polskiej Macie 
rzy Szkolnej Z.W. 

— Ukapania sądowe za nieprawne ubez- 
piecze w Kagj€ Chorych. Dnia 27. IL. rb. 
Sąd Grodzki po rozpoznaniu sprawy z po- 
wództwa Kasy Chorych m. Wilna przeciw. 
ko Możejce Władysławowi i Jakóbowskiemu 
Józefowi za nieprawne ubezpieczenie wspo- 
mnianych w Kasie skazał Możejkę Władysia 
wa na | rok więzienia zaś Jakóbowskiego 
Józefa na 4 mies. więzienia. 

Również Sąd Pokoju po rozpoznaniu 
sprawy z powództwa Kasy Chorych m. Wil 
na o nieprawne zgłoszenie w tejże Kasie, 
skazał dnia 4 III rb. winnych oszustwa Lip- 
ską Annę i Lipskiego Teodora na 3 mie- 
siące więzienia. 

— Obrady katolickiego zjazdu Bia 
torusinów i Litwinów. Dn. 4 bm. w sali 
„Kresowej“ przy ul. Zawalnej Nr. 1 
rozpoczną się obrady katolickiegć zjaz 
du Białorusinów i Litwinów. 

Porządek dzienny obrad przewiduje 
referaty: białoruski i litewski na temat 

położenia, potrzeb i zadań katolików 
Białorusinów i Litwinów w Polsce oraz 
wybory stałego komitetu dla prowa- 
dzenia 'akcji katolickiej wśród Białoru- 
sinów i katolików. 

  

— Protest z powodu wystawienia sztuki 
p.t. „Przestępcy”. Otrzymujemy następujące 
pismo: 

Teatr jako placówka artystyczna i kul- 
turalno - oświatowa, należycie prowadzona 

W trzecią rocznicę śmierci 

н 
Benedykta Woyczyńskiego 

odbędzie się dn. 5 maja o godz. 7 r. nabożeństwo żałobne w Kościele 
Bernardyńskim, O czem zawiadamia 

ŻONA. 

$. 

Inž. WIKTOR 
przeżywszy lat 56 po długich i 

  

dyrektor fabryki „FLUID* 

Bogu dn. 3U kwietnia 1930 r. w Wilnie. 

Eksportacja z domu przy (ul. Ponarska 65) nastąpi w niedzielę 4:go 
maja o godz. 3-ej po południu do Kościoła w Ejszyszkach, i 
niesziałek o godz. 10-ej rano rozpocznie się nabożeństwo żałobne, po- 

czem nastąpi złożenie zwłok do grobów rodzinaych, 

o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA, BRACIA i BRATOWA, 

Te. 
SIEKLUGKI 

ciężkich cierpieniach zasnął w 

gdzie w po- 

gi. Szczególniej Naród Polski po tylu łatach 
niewoli ma dużo do zdziałania, by chwasty 
pielęgnowanie i zaszczepianie w społeczeńst. 
przez wrogów, wyplenić. Niestety, przyglą- 
dając się propagandzie teatru wileńskiego wi 
dzimy, że ze sceny płynie demoralizacja i 
jad zgnilizny. To też z najwiekszą przykroś- 
cią, lecz w poczuciu obowiązku niżej podpi- 
sane organizacje najkategoryczniej protestu- 
ia przeciwko szerzeniu za pomocą teatru 
zepsucia i rozkładu. 

(—) Archidiecezjalna Liga Katolicka, (—) 
Archidiecezjalny Związek Stowarzyszeń Ko- 
biet Katolickich, (—) Związek Katolicki Po- 
lek, (—) Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet, (—) Narodowa Organizacja Kobiet, 
(—) Związek Pań Ziemianek, (—) Т-а 
Pań Miłosierdzia św: Wincentego a Paulo, 
(—) T-wo Kola Polek, (—) Sodalicja Mar- 
jańska Pań, (—) Sodalicja Marjańska Akade 
miczek, (—) Związek Młodzieży Polskiej. 

NADESŁANE. 

— Ciagničnie 21-ej loterji Państwowej. 
We wszystkich kolekturach są już do naby- 
cia Losy Loterji Państwowej w cenie zł. 10 
za ćwiartkę losu. Ciągnienie w klasie 1 w 
dniu 17 i 19 maja. 

Wobec wielkich szans wygrania (co dru- 
gi los wygrywa!) polecamy czytelnikom. kup 
mo losu Loterji Pań stwowej i życzymy szczę 
ścia w grze. 

BALE I ZABAWY. 
— Bal Harcerski w Nowej 

Wilejce. Koło Przyjaciół Związku 
Harcerstwa Polskiego w Nowej Wi- 
lejce urządza w dniu 10-go maja 1930 
r. w salonach kasyna 85 p. p. Strzel: 
ców Wileńskich pod protektoratem - 
J. W. P. Pułkownikowstwa  Weišla- 
ków bal wiosenny naobozy harcer- 
skie miejscowych drużyn. Zaproszenia 
otrzymać można u P.P. Gospodarzy. 

Obowiązki Gospodyń i Gospoda- 
rzy łaskawie prz,jąć raczyli P.P.: 

Kpt. Władysławostwo Adamusowie, Pa- 
weł Afanasjew, Jerzy, Afanasjew, Stanisła- 
wostwo Andruszkiewiczowie, Dyr. Antoni 
Andruszkiewicz, ks. dr. Władysław Arasz- 
kiewicz, ks. prof. St. Baranowski, Wacław 
Benjasz, por. Anatolosiwo Bialynowicze, 
dyr. Andrzej Biega, por. Janostwo Blysko- 
szowie, Brzeziccy, kpt. Aloizy Butkiewicz, 
por. janostwo Cumftowie, Aleksandrostwo 
Curlanisowie, por. Ludwikostwo Czarnoccy, 
inż Edmundostwo Dąbrowscy,' por. Józe- 
fostwo Dąbrowscy, por. Janostwo Derę- 
gowscy, Olga  Dworańczykowa, — Во- 
rysostwo _Dworańczykowie, „por. Le- 
onostwo Dytewscy, ks. dziekan Eydzia- 
towicz, dyr. janostwo Felowie, Bogusław 
Gąsowski, Grochal, por. Stanisław Guźnie- 
czak, por. Wilhelmowie Hambergowie, Jó- 
zetostwo kiermanowiczowie. por. Ludwi- 
kostwo Juchniewiczowie, rotm  Kazimie- 
rzostwo Jurgielewiczowie, dyr. Juljanostwo 
Juni wiczowie, Anna  Kalenkiewiczówna, 
kpt. Jėzetostwo  Kępińscy,  Eugenjusz 
Kozłowski, Euzenjuszostwo  Kowalowy, 
Bronisławostwo  Kraśnikowie, por. Jan 
Krzyżanowski, dyr. Aleksander Kwašniak, 
Mir. Aleksandrostwo Kulczyńscy, Waldema- 
rostwo Laknerowie, Edwardostwo Lange, 
por. Witoldostwo Lepieszowie, kpt: Korne- 
lostwo Lerchowie, Lipińscy;  Anatolju= 
szostwo Łoboziewy, kpt. Władysłowostwo 
Mackiewiczowie, kpt. Władysławostwo Ma- 
jerscy. [por. Władysław Malinowski, por 
nor. Bazylostwo Marciszowie, kpt, Alfon- 
sostwo M chnowiczowie, kpt. Władysła- 
wostwo Mizikowscy, Celina Morysińska, 
Zofja Morysińska, Arnold Mozer, Karol 
Mozer. mjr. Aleksandrostwo Mroczkowścy, 
Józetostwo Ostromeccy, inż. Michałostwo 
Parfjonowy, mjr. Ernestowie Pęscy, por. 
Władysławostwo  Polnikowie, Piotrostwo 
Połoczańscy-Szemiot, por. Jan Pałujsński, 
kpt. Piotrostwo Popławscy, kpt. Ludwik 
Pruszyński, mjr. Kazimierzostwo  Reutto- 
wie, Emilostwo  Rozenkrancowie, inž. 
Marjan Różański, Wiktorostwo  Rukszto- 
wie. por. Walentostwo _ Roszkiewiczowie, 
oadl. Władysławostwo Rutkowscy, Juljan 
Rybałko, dr. ZygmuntostwojtSiedleccy, kpi. 
Piotrostwo Siekierzyńscy, inż. Andrzejostwo 
Słuczanowscy, Maciejostwo Smolscy, kpt. 
Bazyli Sobolew, kpt. Stefan Sosnkowski, 
Józef Starczewski, kpt. Andrzejostwo ' Suł= 
kowie, Napoleonostwo Swidziūscy, kpt. Ja- 
nostwo Szcześniakowie, kpt. Czesławostwo 
Szunejkowie,  Romanostwo  Szymańscy, 
Szypołło, por. Henryk Taraszkiewicz, por. 
Mieczysławostwo Teodorczykowie, pik. 
Pawłostwo Tomasowie, dr. Tomaszewscy 
Augustostwo Torwirtowie, Janostwo  Ter- 
piłowscy. Michałostwo  Trościankowie, 
Ludwika  Usowiczówna, kpt. Wladysla- 
wostwo Wilczyńscy, kpt. Feliksowie Wit- 
kowscy, kpt. Władysławostwa  Wiodygo- 
wie, por. Teodorostwo Wołoszczukowie, 
por. Tadeuszostwo Zakrzeńscy, Janostwo 
Zienkiewiczowie, . por. Kazimierz Żubicki, 
por. dr. Wacław Żebrowzki, Janostwo Że- 
brykowie.$" 

— Herbatka banktowców. Dnia 3 maja о 
godz. 8 wiecz. w sali klubu Techników, ul. 
Wileńska 33 staraniem bankowców odbędzie 
się herbatka towarzyska z tańcami. 

Goście mile widziani. Wstęp 3 zł. 

— 3-cio Majowa Zabawa taneczna od- 
będzie się dziś w kole Pol. Mac. Szk. im. T. 
Kościuszki przy uł. Turgielskiej 12. Wstęp. za 
zaproszeniami. Początek o godz. 9 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatf miejski na Pohułancę. Dziś te- 

atr na Pohulance czynny będzie dwukrotnie: 
Po południu o godz. 3.30 na przedstawieniu 
dla dzieci i młodzieży ukaże się po cenach 
specjalnie zniżonych efektowna baśń J. War- 
neckiego „Cudowny pierścień* w nowej ma 
downiczej szacie dekoracyjnej. 

Wieczorem o godz. 8 barwna opera na- 
rodowa Kurpińskiego „Krakowiacy i Górale* 
z udziałem całego zespołu artystycznego, or 
kiestry chórów i baletu. Wszystkie bilety 
zostały sprzedane, 

Jutro w niedzielę odbędą się również dwa 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

Pierwszomajnwe refleksje 
Przebiegiem „Święta robotniczego” za- 

interesowały się gazety nasze dostatecznie. 
Nie jest więc moją rzeczą, ani też intencją, 
powtarzanie tego, co już raz na papierze 
uwiecznionem zostało i nie mam bynajmniej 
zamiaru rozważania, pod kątem politycznymi 
widzenia, demonstracyj czwartkowych. 

Zrobili to już inni, a jeśli nie zrobili, 
to zrobią napewno. 

Mnie chodzi o coś innego, — o reflek 
sje, które, jako przyglądającemu się Waiłnu 
w dniu pierwszego maja, na myśl mi przy- 
szły, przedtem w oko wpadiszy. 

Jeśli chodzi o nastroje publiczności przed 
każdym „świętem* wogóle, to wyrażają się 
one w powszechnem oczekiwaniu na lakies 
wydarzenia, jakieś incydenty, zajścia i t. d. 
I dopiero, gdy wszystko, tak, jak wczoraj, 
ma przebieg spokojny, gdy w mieście cisza 
panuje, czuć w ludziach, po ulicach się 
kręcących, jakiś zawód, jakieś rozczarowa 
nie. 

i 

   

— Wyobraż pan sobie, nie pobili się, 
nikt nikomu niosa nie „rozkwasił*, ani zęba 
mie wybił, ani nawet guza nie nabił. Cóż 
to za l-szy Maj? — mówi do znajomego 
siaki taki Wiłnianin i rzeczywiście „co to 
za pierwszy Maj", który, tak spokojnie minął 
i tak cicho i nieznacznie, że z małymi wyjąt- 
kami, robotnik pracować nawet nie prze- 
Stawał, a jeśli, który i przestał. to nie zna- 
czyło to, żeby miał na ulicę wychodzić, by 
pod czerwonymi sztandarami manifesto- 
wać, 

Czy aby temu  robotnikowi dO 
„Pierwszy Maj* nie „nadojadi“ akuratnie? 

Mówmy jednak o pochodzie! 
Nędzne to było i niemrawe, nieliczne i 

potulne. Aż przykro patrzeć było. 
Gdzie ta werwa, ten temperament, 

cewolucyjność robociarska? 
1 jeszcze jedna rzecz. Idzie pochód P. P. 

S. (C. K. W.). Orkiestra, sztandary, tran- 
sparenty i t. p. pochodowe utensylja. Ludzi, 
jak powiedziałem mało. Lecz któż to na 
czele pochodu kroczy? Zgadnijcie Państwo 

Nie zgadniecie. Pomogę. 
Na czele pochodu idzie policjant. Pol“ 

Ski policjant. Godzi się spytać, w jakim cha. 
rakterze, — Jużcie nie jako -demonstrant. 

Ha, ha, ha,! Więc „Pochód robotniczy“ 
pod ochroną policji! Wesołe. 

Jeszcze inna groteska! W którymś 
punkcie pochodu transparent z napisem: 
„precz z militaryzmem!“. 

Sam przez się nic nadzwyczajnego nie 
stanowi. Nie chodzi o jego treść, lecz któż 
to niesie tę płachtę Może grono ludzi, ce - 
znali wójnęna sobie niosą? Może inwali- 
dzi? Czy może choćby łudzie, co, nie będąc 
inwalidami, w: wojnie udział brali? 

Gdzie tam? — transparent otacza grone 
smarkaczy, szajgieców zakazanych. Lat pe 
15 — 16 to to liczy i już z militaryzmem 

walczy. › 
A czy czasem ta smarkaterja nie dla 

tego tak swój antymilitaryzm akcentuje, że 
za lat kilka czeka ją spełnienie obowi. 
służby wojskowej? Jak państwo myślicie? 

ta 

przedstawienia: po południu o godz. 3.30 pe 
raz 4 widowisko dla dzieci i młodzieży pe 
cenach specjalnie zniżonych „Cudowny pier- 
šcien“ J. Warmneckiego. 

Jutro wieczorem „,Przestęepcy“. 

— Т 
Malickiej i Sawasqa. Dziś drugi i ostatni wy- 
stęp znakomitych artystów warszawskich 
Marji Malickiej i Zbyszka Sawana w wyt- 
wornej komedji Lenca „Trio“. W! sztuce tej 
wystąpi również wybitny artysta teatrów 
stoiecznych Aleksander Żabczyński.  Zaró- 
wno wykonanie sztuki, jak i wystawa two” 
rzą prawdziwie artystyczną całość. Zainte 
zesowanie publiczności wielkie. Pozostałe bi- 
lety do nabycia w kasie zamawiań od 11 
rano. 

— „Błędny bokser. Jutro ukaże się peł- 
na humoru i werwy młodzieńczej komedja 
Smółskiego „Błędny bokser" w. premjero- 
wej obsadzie z udziałem dyr. Zelwerowicza 
w roli głównej. 

W poniedziałek „Błędny Bokser* grany 
będzie po raz ostatni na przedstawieniu dla 

wszystkich. * 
— Рогапек Sawinkį - Dolskiej. jutro o g. 

12 wystąpi w teatrze Lutnia zespół młodo- 
cianych uczenic wybitnej tancerki Sawinej - 
Dolskiej. Program zawiera pokaz ćwiczeń 
przy drążku, pozatem szereg różnorodnych 
produkcyj tanecznych dostosowanych do mu 
zyki wybitnych kompozytorów. Na poran- 
ku baletowym wystąpi również kierowniczka 
zespołu L. Sawina - Dolska. Ceny miejsc od 
50 gr. Bilety w kasie zamawiań 11 — 9. 

—Rewja wileńska „Figliki majowe”. Wio 
senna rewja wileńska „Figliki majowe* wy- 
stawioną zostanie w teatrze Lutnia we wto- 
rek nadchodzący 6 bm. W wykonaniu boga- 
tego i aktualnego programu składającego się 
z 15 obrazów bierze udział zespół rewji, ba- 
let L. Winogradzkiej, orkiestra jazzowa oraz 
zespół mandolinistów. Ceny miejsc normal- 
ne. Bilety już do nabycia w kasie zamawiań?. 
11 — 9 м. : 2 

„— Poranek dla dzieci w Lutni. W nie- 
dzielę 11 maja odbędzie się w teatrze Lutnia 
wielki wiosenny poranek dla dzieci, zawiera- 
jący bogaty program powiastek, piosenek i 
bajek w wykonaniu znakomitych artystów: 
Marji Modrakowskiej i Juljana  Ejsmonda. 
Szczegóły tej wyjątkowo wesołej atrakcji 
dla najmłodszej publiczności zawierają afi- 

sze. Po niedzieli rozpocznie się sprzedaż bi- 
letów po cenach umiarkowanych w kasie 
Lutni. 

— Teatr Rosyjski z Rygi. Zespół wybit- 
nych artystów Teatru Rosyjskiego z Rygi 
wystąpi w Wilnie w przyszłym tygodniu w | 
teatrze miejskim Lutnia. W piątek 9 maja 
odbędzie się pierwsze przedstawienie. sok м 
łu w sztuce Czechowa „Trzy siostry”. Re- 
pertuar następnych dni zapowiada: w sobo 
10. 5. „Gniazdo szlacheckie" Turgienie: 
w niedzielę 11. 5. „Dama kameljowa“ D. 
sa w poniedziałek 12. 5. „Mieszkaniej Z: 
Bułhakowa, we wtorek 13. 5. „Burza 
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1—9 w. 
— VI: NiedZieina Kameralna, przedosta 
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Związku Literatów, odbędzie się nie 4 + 

    

  

poszukiwaniach 
ietnia rano trup Ta- 
Smyczyce. Przyczy 

nie wrócił. 
znaleziono 
nano na iące uroczy 
па & ci nie ustalo hodzi przypusz- 

Ё byt to atak wy, gdyž žadnych 
n na trupie nie znaleziono. 

   
   

    

     

       

SPRAY 
Zawady konne 

W nieczielę dn. 4. V.30 r. o godt. 

  

s-£ о м о 
  

  

Kino Miejskie 

Od dnia 1 do 5 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

„„KAROE XI 66    
"“,о",і“ЁЦЁ‘Щ‘.‘„]‘\‘‚“Ё;“”‘ЁЁИі%;\?\_.‘:‘;‘*";':‘”іа pol (6) Samobojstwo w posiagu. W pocią 15 odbedą się zawody konne ‹ Ёсе- L MAR DZIEJE SZWEDZKIEGO NAPOLEONA. Aktėw 10, W roli Karola XII GOSTA EKMAN, w roli 
A žo Leielda i grany miego. SU PrZYDYłYM 00 Kobylnika o godz. 5 Ta: rów i podoficerów 4 p. ułsnów, na ul. Qstrobramska 5 Piotra | MIKOŁAJ SEWERSKI. Nad program: 1) „NAWET KON BY SIĘ UŚMIAŁ* komedja w 1 
Pi karts: a P em "9 ю no osobnika V tom plecu pułkowym (za synkiem Kelwa- а ° akcie. 2) „PATHE JOURNAL Nr 9“ w 1 akcie, Kasa czyana od godz. 3 m. 30. Foczątek seansów    

   
dla dopełnienia programu, kw 
nowy Beethovena. 

— Wiieńskie Tow. Filnarmoniczne urzą- 
w dniu 4 maja br. otwarcie sezonu kon- 
wego w ogrodzie po Bernardyńskim. 

Orkiestrą dy: rać będzie prof. Wiłkomir- 
ski z Warszawy. W programie utwory Pade- 
zewskiego, Moniuszki, Karłowicza i in. Ceny 

40 gr. ulgowe 20 gr. Początek o 
dz. 20. 

Przedątawierfa z okazji tygodnia Pol 
lej Macierzy Szko!nej. W: teatrze miejskim 

rtet fortepia- 

    

cer 

   
  

    

    
na 
wień z okazji tygodnia L y 
Szkoinej. W piątek 9 maja „Wżelki człowiek 
żo małydh interesów" A. Fredry. 

W sobotę 10 maja po południu „Cudow- 
pieršcien“ J. Warneckiego, . wieczorem. 
kowiacy i górale* opera narodowa Kar- 

pińskiego. 
W miedzielę 11 maja po południu „Cudo- 

wny pierścień* ]. Warneckiego, wieczorem 
„Błędny bokser" W. Smólskiego. 

— „Pójdźeje o dziatki“. Pod takim ty 
tem urządza Związek Literatów w nied 
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nond. Wiadomość 

sfery społeczeństwa 
ędzie się w teatrze 

° 

wrietny poeta Julį 

  

„Lutnia. 
— „Pražstępay“ zdjęci z repertuaru. Na 

skutek interwencji władz dyrekcja 
na Pohułance zaniechała 

3 teatru 
tawienia sztuki 

  

- że strychu na szkodę Lachow 

   
    

  

\ cowy lekarz 
łał ocucić mieprzytomnego. : 
dokumentów osobistych stwi erdzono, że jest 
to Łappa Kajetan, lat 75, felczer, ostatnio 
zamieszkały we wsi Zanarocze gm. kobyl 

  

iej, który najprawdopodobniej zażył ja- 
trucizny w celach samobójczych. Stan 

  

5 
jego zdrowia jest beznadziejny. 

— (c) Kradzież bielizny. Zatrzymany w 
dniu 30 ub. m. Hermanowicz Kleofas, Zawal 
па 59 z tłomokiem bielizny, skradł bieliznę 

dzefy, zam 
iej nr, 25. Lachowicz oblicza 

  

Wiel 
raty na 50 zł. 
— (6) Komuniści wciąż próbują. W ubie 
czwartek przed północą komuniści usi- 

zić masówkę na ulicy  Wingry 
a ona do skutku wobec braku 

wnież na ulicy Krupniczej kom 
somolcy wyw i transparent z hasłami wy 
wrotowemi. Transparent zdjęła policja. 

— (c) A resztowanłe wywńotowców. W 
Słonimie policja aresztowała 8 wywrotow 
ców, którzy tworzyli skład miejscowego ko- 

    

     

  

  

   
cznemi notatkami o działalności i kontak- 

tach. 
— (c) Tajta gorZelnia. We wsi Włodz 

ki gminy hoduciskiej u Mikołaja Wołodźko 
ujawniono potajemną gorzelnię. 

  

ryj<kim). Wsiep dia puzliczności wolny. 

  

RADJO 
SOBOTA DNIA 3 MAJA 1930 r. 

9.30: Tr. nabożeństwa z klasztoru na 
Jasnej Górze w Częstochowie. 

11.58 — 12 Sygnał czasu i komuni- 
kat meteorologicz: 

12.10 — 14.00: 

foniczny z Warsz. 
16.00 — 16.45: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych Koncert życzeń(. 
16.45 — 17.00: Komunikaty Wil. Tow. 

Organ. i Kółek Rolniczych. 
17.00 — 18.00: Tr. z Warszawy.. 
18.00 — 19.00: Nabożeństwo z Kaplicy 

Ostrej Bramy. Tr. na ws. e stacje. 
19.05 — 19.30: „Na szerokim Świe- 

cie* najciekawsze zdarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tokarczyk, : 

19.30 — 19.50: Program na nas: epny 
tydzien. 

19.50 — 20.00: Rozmaitości i sygnał cza 

    

Popularny koncert sym- 

  

   

    

     .00 — 24.00: Muzyka taneczna z War 
szawy. 

Niedzičia, dn. 4 maja 1930 r. 
10.15 — Nabożeństwo z Bazyliki Wileń- 

skiej, Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Ka 
linowskiego. 

11.58 — Sygnał czasu z Warsz. 

   

  

    

   

FED EPEK 
i 12 — Bicie zegara i hejnał z Wieży 

лАУ Zat z a. y 

OPIAK i. S nej w Wilnie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejskie — Karo! XII. 
Sport — Biali lndjanie, 
Ognisko — Symfonja zmystów. 
Hoilywcod — Skrzydłata (iota. 

Zamiast wieńca na grób śp. dr. Benedyk 
ta Woyczyńskiego Koło Filozoficzne studen- 
tów USB w Wilnie składa na Dom Dzieciąt- 
ka Jezus zł. 25. 

  

   

  05 — 15.00 Tr. z Warsz. Kom. me- 
teorologiczny, poranek z Fiharmonji Warsz. 
poświęcony utw. Beethovena i odczyty rol- 
nicze. 

15.00 — 15.20 Odczyt rolniczy dla Wi- 
leńsz . 

  

   

  

od g. 4-ej. Następny program: „PLAC WASZYNGTONA”. 
  

  

  
Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„H ELIOS* z mistrzem 
pieśni.   

Dziś ceny miejsc znacznie zniżone. Balkon 1 zł. Parter — 07 i ze. SU gr. Film, Ktorv 
całe Wilnol Aby dać możność każdemu WIDZIEĆ i SŁYSZEĆ Super-Przebój DŹWIĘKOWY p. t. 

„Śpiewający Blszen' 
AL. JOLSONEM. Balkon 1 zł. Nad program Rewel. d 

1) MOZŻUCHIN w WARSZAWIE i 2) ORKIESTRA SYMFONICZNA. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10 w. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. Parter od 

zachwycił 

1 zł. 50 gro 
odatki dźwiękowe: 

  

Dźwiękowe kinojznakomitego 

„HObLYWCDD” 
Mickiewicza 22. 

Aparat amerykań" 
ski Światowej sła- 

wy „PACENT“. 

DZIŚ epokowy 
udzia łem 

SKRZYDLATA 
W filmie tym bierze udział cała eskadra 

fiim dźwiękowy z 

Ramona NoUatró czawiacej Anify Page 

! 1 lotnicza U. S. A. pod do 
publiczności swoja odwagą w czasie niebezpiecznych  manewrdws 

FL 

    

wództwem Nowsrro który zaimponuje 
Nad program: Wszechšwiatowej sławy 

  

‚ i ` « 
HI maja. poranek dla dzieci, którzy wypełnią mitetu komunistycznego. SE : : 3 całe г T a f wykona arję 0 
PEAR A as a a L a Podczas rewizji u jednego z aresztowa 20.00 — 23.00: Słuchowisko „Suita wio- baryton włoski yto pi 8 Zz oDerY > Hello Początek seans6w: 4, 6, 8 i 10.25. 

*omita piešniarka Ma Modrakowska i nych ujawniono archiwum kompartji wraz Senna“, koncert, feljeton i komunikaty. 

  
POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81.   

Dziś! Największy przebój kinematografji światewej. Realizacji W. Turżańskiego 

WOŁGA. WOŁGA piośń 0 atamaie 
Potężry dramat w 12 aktach, osnuty na romantycznych przygodach słyanego atamana d 
nad Wołgi. W rol. gł, Fi. A. Śchlettów, Rudolf Klejn'Rogee i Liljana: Hail Basla. Uwaga. Siela, z 
muzyczną popularnych piosenek rosyjskich wykona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLI N. 

ecjalną ilustracja 

  

Kino Kol. 

„OENISKO“ 
Ul. Kołejowa Nr 19 

(obok dworca 

Dziś i dni następaychi Arcydzieło miljona dolarów. Owoc Syzyfowej 
wymysł fantazji ludzkiej SZTANDAROWY SUPERFILM NA ROK 1930 

pracy umysłu ludzkiego, 

„„HRABIA RORTE CHRI$TO 
12-to aktowy dramat podług głośnej powieści Ai. DUMASA. W rolach głównych: JEAN ANGELO, BERNARD ' 

najśmielszy   
  

  

  

y As 
I OBE L * ; р аЬ L = 15.20 — 16.00 Tr. muzyki z Warsz. kolėjūgė GOETZKE, LILI DAGOVER. Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o g. 4. Uwaga: Od 1 maj 
mu Pat i Patachon w obliczu Na Keliai EA WEG wiziyt , 1705. — 1730 Tr. z Warsz. Fragment z owego). pierwsze seanse będą rozpoczynać się O g_6. g ара 

Wanda — Wołga... Wołga — pieśń o : @ - 7 „Hersztvūskiego“ J. Słowackiego. 

atamanie. Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wodnych: Bo- 11.30 — 18.50 Koncert popularny z War- 
Picczdiliy — Cztagech diabłów. siacki Bogusław 5 zł, Rutkowski Witold 2 szawy. i Nsiwiększy przebój! — _ Cudo-sensacja wszechświatowź! — 5 i i 

Heljos 4 Spiewi = A zi, Tołwiński K 2 zł., Zakrzewska H 1 zł, _ 18.50 — 10.15: „Co się dzieje w Wilnie  KinorTeatr Dziś! i 2 \Уэ!гшёі:і:?п &.Ёд„‚„е‚юг.д…. ający е ос St. 2{;&_](}*0‹121;…';5 1 AE 1 ьі(і: pogad. wygłosi prof, M. Limanowski. Piecadiliy” CZTERECH BJABŁÓW podług głośnej powieści H. Banga, 
+ 22 kowski 1 zł., Kietz 2 zł, R. WS .15 — 19.30: cja języka nie- i as a. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. Ža Sta kówicć 1 2 Nur Staszkie BAG ar Jacobi" Boa na R Wielka T W rol. gł. bohaterka obrazów „Wschód Słońca” i „Siódme niebo” bogini ns ke 
х 2 wicz 1 zł., L. Kozłowski 1 zł, St. Adryjań- 19.30 — 19.50 „Poradnia prawna* prof. 17.85. enjalnego F. Murnau. Sceny O szalonem i й ji ili : 

— (©) Wypadki w dągu doby. Za czas ski 1 zł. Śt. Cyrski 1 zł, NN 1 zł., Wł, Der St. Węsławski. : tel. 17,85. genjalneg S y napięciu nerwów. Smiertelny skok z pod kopuły cyrku. Miljon do- 

od 1 bm. godz. 9 do 2 bm. godz. 9 zanoto 
wano ogółem 28 wypadków: kradzieży 1, 
bójka 1, pobicie 1, opilstw 10, przekroczeń 
administracyjnych 8. 

— (c) Morderstwo z zemsty, Z Wilejki 
donoszą, że we wsi Dziachówka gminy woj- 
stojmskiej zastrzelono w skrytobójczy spo- 
sób mieszkańca tej wsi jana Zacharyna. Za- 
hójstwa dokona no wieczorem i sprawca od 

wiński 1 zł., St. Cebeliński 1 zł, M. Kodź I 
zt., J. Bakinowski 1 zł. M. Stabiński I zł., 
NN I zł., razem 31 zł. 

  

Urzędnicy Okręgowego Urzędu Ziemskie 
go: St. Łączyński 10 zł, B. Święcicki: 

Ž. Zapaśnikówna 1 zł., M. Doboszyński 3 zł. 

B. Kulesiński 1 zł, L. Dyakowski I zł., K. 

Wojnikonisówna 50 gr. M. Pietkiewiczówna 

   
      

19.50 — 20.00 Program na poniedziałek 
sygnał czassu. 

20.00 — 21.00 Tr. z Warszawy. Recital 
skrzypcowy Stefana Frenkla. 

21.00 — 21.45 Koncert popularny z War- 
szawy 

  

  

Эа5 2 o Audycja pogodna „Wie- 
czor w Žukiszkach“. 

22.15 — 24.00 Tr. z Warsz. Komunikaty   

larów to koszt tego arcydziełą. Każdy niech Śpieszy zobaczyć. 
  

  

Biuro techniczno - handlowe 

R. Kadenoki, nine 
Nauka 

pisanią na maszynie, 
ul. Orzeszkowej 11-16 

SE strzał =” okno z pokoju gdzie Za 50 gr., St. Szaryński 50 gr., M. Tarnichowa i muzyka taneczna. Dobre zabez- 
charyn siedział przy stole. 50 gr, A. Staroniewiczówna 50 gr. B. Ja- SF : leczenie daje 

— (6) Topielec. Około m. Krywicz wy bloński 2 zł, P. Kosiłowicz 50 gr., E. Bohu Poniedzieł:k dx. 5 maja 1930 r. Wilno, Wielka 66, tel. 1380, 1047, = i Es anis 

  

   

    

wecz zwłoki 26 letniego 
ewicza mieszkańca wsi Po 

ckiej. 

  

ё y. gminy k 
W jakich okolicznościach Was 

    

ówna I zł, K. Hołownia 50 gr., J. Ste 
owski 50 gr., J. Womperski 50 gr. A. Ma 
wicz 50 gr. M. Bajko, 1 zł., Z. Koby- 

M 

s 

      

  

t 

      

   Sygnał czasu z Warszawy 
„10 Poranek muzyki popular- 

nej w wyk. ork. Poiskiego Radja. 

  

Przy terazniejszych niskich cenach 
może tylko taki MŁYN prosperować, który pracuje 

na zboże 
różnych kwot pie- 
niężnych w dola- 
rach lub złotych 

lńska 1 zł. W. Krassowska 1 M. Ro- 13.10—13.20: Komunikat meteoroiogicz В A p Wilenski + 

nat narazie niewiadomo. dziewiczówna 1 zł., St. Brzeziński 2 zł, W. ny z Warszawy. Е Saipeginicieė P iajianėsų augs Kósisowo +Hmoik 
Szefanowiczówna I gł., Mokrzecka О. 1 zł. 15.15 — 16.00 Tr. z Warszawy, odczy- na gaz ssany (gazogeneratory) Mickiewicza 21, 

—(c) Zatrzymanie awanturników. W fol lowicka 50 gr., O. Niedobolski i zł, W. ty dła maturzystów. tesi" i [11 > . 152. — 

, warku Borejki gminy woropajewskiej miała ński 1 zł., M. Zimiński 50 gr. J. Haw 16.10—16.15: program dzienny. a ne BD „ieutz w. Kolonii. OZ SDE 

miejsce awantura połączona ze strzelaniną. s 
Sprawców awantury Józefa Olichwera i 

!zydora Lonionka ze wsi Wojeiechy policja 

    

    

  

   

    

zatrzymała. a iewicz > eh TAK zę i E Od dT udzielamy  požy- 

— (c) Zabity podczas bójki. Na tle po- Doroż i zł., Krupiński zł., Korsa A — 17. Aud. dla dzięci „Trzeci śe czek 

rachunków osobistych wynikia bójka pomię zł., H. Grzyb 1 zł, J. Szopska 50 gr. razem maj”. M | nea Gdsfąpię udziały Druskieniki > "MAZWAWAG Wileńskie Biuro 

izy kilku mi ańcami m. Hoduciszki, w zł. 61,50. 1745 — 18.45: II dyskusja nieprzygoto- HM AKESŽEAIŲ 2ch mieszkań spół-ul. Jasna Na pensjo- W Wilel kin $-14 Komisowo - Handl 
srakcie której został zabity 26 letni Albin lų ! wana z cyklu „Rozmowy na czasie”, „O pa- i manio asm omas Bl dzielczych. Mickiewi- nat 13 lub 17 рок.| —° Mickiewicza 21, 
Wieżan. Sprawcami zabójstwa okazali się Urzędnicy Wileńskiego Urzędu Miar: pp. cyfizmie" Tr. z prywatnego mie ia. 8 cza 37 m. 27, od. godz. umeblowanych Elekt- Spółka z ogr. odp. BE tel. 152 +PI91-0 

sąsiedzi — bracia Wotkowy. Sasinowicz, J. Rodziewicz, Wł. Wyzgo, J. 18.45 — 19,25 Aud. literacka:: „Agaj Aranartasaie! ją * i p61-6. —2rycznošė lafo cje ilno, ul. Tatarska 

Buczyński, H. Sokołowski S. Nieciecki, E. Han ofon. fragmenty z powieści Z. KOBE W. Pohulank Sł 2 | 20, dom własny. BAaTAWAM AL 
—(o) Zatrzymanie znachorki. Policja are Mażanowicz, Е. Szymański, A. Żebrowski Krasi 0. ! uraz Gabinet iXosme- я od 3-5 RA? Istnieje od 1843 r. „ | Gotėwk 

sztowała Marję Chałuzo mi ankę Łużek 1 ). Zawadzki — razem zł. 10,50. : 19.25 19.40 46 lekcja języka włoskie- tyczy Usuwa zmar Pokoj 3 Fabryka i skład Oszczędności | : © 

ktėra dokonywała niedozwolone operacje gi- Sąd Apelacyjny: Kazimierz Bzowski 10 go, dr. Rostkowska. izczki, piegi, wągry,. den 1 mebli: swoje złote Idol jw różnych walu- 

aekologiczne. W mieszkaniu .C o znale. Zl, KS A 5 zł, T. Sawicki 3 zł. ra- 4 ( rogram na wtorek, syg- parą modne a> acl. Mostow to Jastrzghia Góra jadalnie, sypialnie, BORG na LŽ Ee Sek „a 
ono szereg aparatów przyr: у zem zł. z Е rzajki, wypadanie wio” | * pełne morze Hotel-| salony, gabinety, | roczni 4 › — zwro! 

— 20.30 „Ргхез!ерса urodzony“ об вёу. Miekiawicza 46. ZA: i “ sce 2 e. Gotówka terminowy. 

— (c) Śmierć w polu. W dniu 28 kwie Ofiara złożona zamiast wizyt wielkanoc- czy 1. prof. Stefan Glazer., ; : i 4 Tao o anas, Es Dokas twoja e zabezpie- | Dom  H.-K. Za” 

tnia Tanano Wiktor mieszkaniec kolonii Ka nych przez Urzędników lzby Skarbowej w 20.30 — 23.00. Tr. z Warszawy. Operet- „Set O) 2 mieszkania Komfortowe urządze- sy, stoły, szaf Bai lotem, sre-| chęta*  Mickiewi- 

'nionka, gm. hruzdowski lat 17 wy wysokości zł. 62,52 była przeznaczona na ka I. Straussa „Ach ta wiosna”, feljeton i ko SE 3 pokojowe z wszel- nie, dancing, tenis biurka, ы Кгзез‹!уа PO drogiemi ka> | cza 1, _tel, 9-05_0 

s godz, 9 krowy na pastwisko i więc rzęcz Komitetu „Chleb Dzieciom*. munikaty. kiemi wygodami. Tar- A : у mieniami. LOMBARD : as 

    

   cz 1 zł, Łukowski 2 zł., ]. Dowgiałło 3 
zł, Frąckiewicz 3 zł., Markiewicz 3 zł, Wojt 
kiewicz 1 zł., Kierznowski 3 zł, St. Radwan 

  

  

   

  

16.15 — 17.00 Muzyka popularna w wyk. 
ork. pod dyr. prof. F. Tchorza. 

1700 — 17.15 Kom. Akad. Koła Misyj- 

  

  

    

  

  

   
  

   
    

  

Żądajcie prospektów, spisu ustawionych 

BB Mosmetgka BB 

Inik6w oraz ofert. 

    

  

  

Stałe połączenie auto- 
taki 34 od 9 r. karami z Gdynią. $e- do 4 

    

  

  

  

W różnych wa- 
lutach i sumach 

  

  

  

  
dębowe i t p. Do- 
godne warunki i 

  

  
Plac Katedralny, Bi- szumuwazuza w <cum 

m AGA CB SBRACH UBOMGEDARGE WBSODZ UPURE: OWOMYM po poł, skupia 12. Wydaje 
я к 3 EUREKA zon od 1 czerwca. na raty. 

(Nim kupisz F OTO-APARAT | | poświsdezalnia Filmowa „Eipefim* w Ullai == -— last ciepłe: wany b W. | pożyczki pod zasaw BH 8 ВВ НВ 7 
i ieczni jrzyj BOGATY WYBÓ| „SB э Gabi į Dla poszukujących morskie, W czerwcu tów, futer, mebli, pia - RO R wzm zwana koniecznie cbejrzyj BOG: BÓR abin et dobrego mieszkania ceny zniżone. Warsza- Samochód nin i samochodów i 

Racjonalnej Kosme- dom drewniany o 3-ch wa, Polua 78, m. 2. weksel 

    

    
aparatów fotografieznych 

EEE": 

Ogłoszenie 

Kupujemy scenarjusze! 

Rękopisów nie zwraca się. 

CRT A LEJ NELL JL lll 

  

dnia 15 maja 1930 r. „26. tryfuga firmy Mide-wg d h yi н Megistrat m. Wilna. W. Z. P. 26.-"TETNISKA WE Jówel Ni ma 400 WO ania rachuako* miana na imi; Jana 

KOBIAGASUERE | DWORZE. | PA WAWACE io. K akowska 67 kto chce_ dać Żelowe mska Kojszany, anie: | 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

jej skazy i brak 
Masaż twarzy i ciała 
panie). Sztuczne Opa- wryy WUW O OM 
enie cery. Wypada- 

w g' 10—1 i 4—7. 

Į Likau ses Į 

  

Iokalach z 2i0 są4- 
niami ziemi do sprze- 

   
i |LETNISKA | 

    

  

    

po 2 i 3 pokoje 
z kuchniami i po- 
jedytcze Wyprzedaż pomników pokoje, 
bardzo tanio w po- |po cenach niżej war- 

    

Fiat lub Chevrolet Wszelkich towarów. 
66S1-V montažu Zagranicznę- ——— 

potrzebna do dzieci, Swiatowej J 
Požądana znajomosė „Erara“ oraz Bettinga 

    

  

najsłynniej- Kto chce 

f ir M y letnisko, przedsiębior 

w dobrym stanie cen- kowe jak bilanse,spra- 

m. 6 róg Strycharskiej. ogłoszenie go wszy 
stkich pism wileńskich 
i ianych po cenach   

  

Okazyjnie | 

gubiony 
0 na 1.000 zł., wy- 

stawiony przez 

  

  

Mickiewicza 31 ma. 4.dania. Ogórkowa E nus go wykładane skórą DA ść! Aleksego Sołdatowa, 
‚ - " ж sprzedam Garbarska CZNOŚĆ! wydany dla Elżbiety 

Scenarjusze należy nadesłać pod adresem: Wilno, ul. Ad. kobiecą kon: (przy Krakowskiej). В S й żbie! 

Mickiewicza 22—3. Doświadczalnia filmowa oddział arty- Urodę gerwuje, doskO- pzm aczocanczazm U POSADY 87 210 rai praktycznych o РЕ НЕ 
styczny. Odpowiedzi wysyłamy w ciągu 2-ch tygodni. jj pal, odówieża, suw 

ы : ad. gubioną książkę 
Młoda panienka DIĄDINA szej” wszech: dom, majątek, folwark, wojskową wycaną 

przez PKU Wilno 

    

przez PKU. Osz- . 

waźcia się, — 

: nie włosów i łu Lretnisko Fe „ znajon ' jet stwo, | na imię Witolda Tan- 
х ka niemieckiego i i A. Fibigera, Kto chce kusi „kieluna zam. Wilno, 

ю į OGŁOSZENIE. (amy mezo 497 POSZUKIWANE mož- Wiadomość: ul. TYS uznane za najlepsze Maję biosk Jet. ul. Mysia 5, unieważ- 

w Magistrat m Wilna poszukuje ogrodnika do Plantacji ejonalnej, i okolo BS muntowska 24 m, |. As ba: T przedsiębior. MARC Li 
SĄ кр : a - > ` 

т Miejskich. Koisieikia e od ip o je ło rzeki, lub jeziora; kach. Kijowska 4 mi 0 Ko * Šu ' kapitaty Daia 2. V. 30. zgubio- 

Od kandydatów wymaganem jest: KORE bez, utrzymania, KO Dilejalista relny ——Z0 * ulokować, Sa eye urzę” 
i ь ® . Oferty do adm.w starszym wieku, ieni - na imi 

1) Zaświadczenie z ukończenia szkoły fachowej, lired a „Śłowa” Pod, A. M. samotny, y poszukuje DOM. zma Kto Pok. poszu poster. Ruszczy sic 

2) Kilkoletnia praktyka i znajomość zdobnictwa parków doskonali, odświeża -—————— posady pomocnika do kającj, 20 R. a : > Kto ma do wynajęcia £0 Romana wydaną 

3) Nieprzekroczony 40 rok życia usuwa braki i A Letnisko majątku, posiadam dO A й) A lokale, mieszkanie, po PTZEZ Komendę P. P. 

> > ч $ Regulacje i trwałe мее dobre świadectwa. © ork przedania. koje, Ietniska, oj. Wileńskiego w 
Stanowisko jest do objęcia Od zaraz.ą przyciemnianie „brwi. 49 wynajęcia z utrzy- Kalwazyjska 69 m. 2. Krakószki m. (Przy Kto poszukuje lokalu, du. 30. XII. 1929 r. 

Uposażenie X st. służbowy z doditkiem komunalnym e i oł ać ink doj 80LI—0 owa): ........ Mieszkań, pokoi, let- unieważnia się. 
Ph ы ccznicžėj » я > niska, 

10 proc. Podanie należy składzć do Sekcji Zdrowia „Ma I Hryaiewiczowej, kach, Dowiedzieć się BWARASAEB $ rzedaje sł Kto chas ac do wycrzwnioką — КАН, 

gistratu m. Wilna uł. Dominikańska Nr. 2 w terminie do 4 Wieiks 13 m, 9, Przyj. Uh LWOws Ad > P € konania prace rachun- A wojskową wydaną 

W oe ód 2-1 JĘBĄD | SPRZED 

gubioną książkę - 

  

  

į į AAB RGB | biżu kolej, czaru. |lości b. frmy PAW | sprzedama hub wy= | to gag aydzierża- 2-0e mię" Jastyna 
jące położenie na: egz. ©! я SPORA > wi : 
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; firma „Wilopai“ 

do sprzedania w dowolnych ilościach. 

Wilno, Bankową 1-14 (od Makowej) 
——————————— 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840). 

TEKSTAI UA 
  4000 dolarėw. 

Dom Н-К, „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza I, tel. 9-05. L 

LOKALE jl Do wynajęcia 
na letniska 2 miesz- 
kania trzypokojowe 

99560 ZŁ. 
kosztuje tylko 5 osobowy Chevrolet 

Nowe specjalnie ulepszone 
i wzmocnione modele 1930 
na ciężkie polskie drogi. 

DOGODNE WARUNKI SPŁATY. 
Przedstawicielstwo 

Nute Garoże, Olleńsko 26. Tel. 13-16 
Duży wybór używanych samochodów. 
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Zamkowa 9 (róg Skopówki), tei. 6-46. 
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