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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZEB — w. Szeptychjego — A. kaszui, 
BIENIAKONIE, — Ванх Kokejowy, й 
BRASLAW — Maępurnie T-wa „Lot“. 
p OWICA (Polesie) — Ksiegarais K. Mallavwaidogio 
DUKSZTY —. Bułet Kolejowy. 
UŁĘBOKRIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimiewow. 
GRODNO — Ksłęgamia T-wa „Kack, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski, 
iWIENIEC — skłep tytoniowy S. Zwierzyśski. 

ł NIEŚWIEŻZ — о! Katuszowa, księgarnia Jażwinskicyw 
NUWWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. Z 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „iłuch”. 
OSZMIANA. -— Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PRYSK -— Księgarma + ołska — St. Bednarski. : 
POSTAWY — Księgarnia Polskieį Miacierzy Szkolneį. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskicgo, ul. Mickiewicza 42. 
STOŁPCE — Ksi T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
' — Klopoty Mac Donalda. Rrąd 

Partji Pracy w Anglji jest jak wiado- 

mo rządem mniejszości. Aby utrzymać 

się u steru władzy, przed każdem 

poważniejszem głosowaniem musi p. 

Mac Donald zabiegać o poparcie li- 

berałów, którzy w obecnym układzie 

sił politycznych w parlamencie ode- 

grywają rolę języczka u wagł. Tym 

składem rzeczy gabinet Labour Party 

zmuszony stale do ustępstw na rzecz 

liberałów, nie może w całości realizo- 

wać programu ogłoszonego podczas 

wyborów. O ile jednak kompromis z 

liberałami, którzy w tej sytuacji zaj- 

mują najwygodniejszą pozycję, za- 

pewnia Mac Donaldowi trwanie na 

stanowisku o tyle z drugiej strony 

' naraża go na poważne kłopoty w ło- 

nie własnej grupy. 

Parija Pracy nie jest stronnictwem 

jednolitem. Lewe jej skrzydło stano- 

wiące odrębną grupę organizacyjną 
pod nazwą Niezależnej Partji Pracy, 

oddawna jest krytycznie usposobio- 

me do polityki Mac Donalda. Były 
wypadki, kiedy „niezależni'* głosowali 

przeciwko przedłożeniom rządowym 

wspólnie z konserwatystami i tylko 

poparcie liberałów raiowalo Mac 

Donalda. 

Leaderem „niezaležnych“ jest de- 

putowany Maxton. W swoich wystą- 

pieniach niejednokrotnie; dawał wyraz 
niezadowolenia z powodu stanowiska 

rządu w sprawach wewnętrznych (bil 
węglowy, zasiłki dla bezrobotnych 
it. p.), które jego zdaniem są za 

mało radykalne. 

Ostatnio właśnie odbył się w 
Birmingham zjazd grupy nierależnych 

na którym oczekiwano wybuchu otwar- 

tego „buntu” przeciwko Mac Donal- 

dowi. Do „buntu* nie doszło, ale po- 
stanowienia zjazdu wskazują, że roz- 

dźwięki pomiędzy Mac Donaldem 
i „niezależnymi są coraz poważniej- 

sze. Stąd zdaje się grozi przedewszy- 
stklem rządowi Partji Pracy najwięk- 

sze niebezpieczeństwo. Jedna z uchwa- 
lonych rezolucyj nakazuje pod grożbą 

usunięcia ze stronnictwa, stosowanie 

się do postanowień konferencji partyj- 
nej w tej iaterpretacji jaką ogłosi kil- 
ku-osobowy komitet wykonawczy. Gło» 

sowanie w poszczególnych sprawach 

na własną rękę—jak to dotad—było 
praktykowane — jest nadal wykluczone. 
W komitecie wykonawczym główne 

Skrzypce gra Maxton, którego opozy- 
cyjny nastrój do polityki Mac] Donal- 

da jest powszechnie znany. Nic prze- 
to dziwnego, że w tych warunkach 
opozycja konserwatywna nie atakuje 
zbyt ostro Mac Donalda, spodziewa: 

| jąc się, że rolę taranu, który go oba: 
; l odegrają właśni jego towarzysze z 

lewego skrzydła. 

— Anglja i Egipt. Od kilku ty- 
godni toczą się w Londynie rokowa- 
nia pomiędzy delegacją egipską a an- 
gielską w sprawie ostatecznego ukła- 

du mającego uregulować wzajemne 
stosunki z jednej strony z niezawisło- 
ścią Egiptu, z drugiej z „prawami na- 
bytemi* Anglji w Egipcie, Rokowania 

te przechodzą rozmaite fazy, a ostat- 

nio zwróciły na siebie uwagę dość 
oryginalnym sposobem dyplomatycz- 
nym przedłużenia negocjacyj, polega- 
jącym na zainscenizowaniu zniknięcia 
kurjera dyplomatycznego wiozącego 
instrukcje z Egiptu dla szefa delegacji 

egipskiej Nahas-Paszy. Jak się okaza- 
ło, kurjer egipski nigdzie nie ginął, a 
wiadomości o tem były puszczone 
celowo, aby przedłużyć rokowania, 
które idą dość opornie. | 

/ Tematem rokowaf Są cztery spra- 
wy: 1) bezpieczeństwo dróg, względ- 
nie środków łączności Imperjum Bry- 
tyjskiego po przez Egipt, 2) obrona 

Egiptu przed najazdem, 3) ochrona 
zagranicznych obywateli i mniejszości 
wyznaniowych egipskich i wreszcie 4) 
zagadnienie Sudanu. Ta ostatnia kwe- 

‚ $а jest najtrudniejszą I o nią wszy: 
stko się rozbija. Egipt domaga się 

_ całkowitej suwerenności nad Sudanem 
Podczas gdy Wielka Brytanja zgadza 

  

się na condominium. Według słów 

Hendersona jest to. ostatnia granica 

ustępliwości Anglji. 

Sudan dla Anglji niezależnie od 

tego, że jest wielkim producentem 

bawełny stanowi pierwszorzędny Śro- 

dek presji na Egipt. System tam zbu- 
dowanych na Niebieskim Nilu pozwala 

w każdej chwili regulować stan wody 

w dolnym biegu Nilu. Egipt zaś bez 

wody Nilu stanie się pustynią. Nie 

tedy dziwnego, że Egipcjanie tak sta- 

nowczo trwają przy swych żądaniach 

obawiając się nie bez słuszności że 
jedno przekręcenie śruby przez an- 

gielskiego inżyniera w Sudanie może 
być groźniejsze niż najbardziej krwa: 

wa wojna, skazując cały kraj na za- 

gładę. Z drugiej strony Anglicy zrze- 
kając sie swych praw w Sudanie któ: 

ry notabene jest zupełnie zadowolony 

z obecnego stanu rzeczy i nie tęskni 

bardzo do poddania się Egiptowi, 

straciliby wszelką możność kontroli 

nad tym odcinkiem drogi do Indyj. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że na taki 

krok żaden rząd angielski nie odwa- 

ży się i Egipt który już uzyskał 

znaczne ustępstwa niewątpliwie w tym 

wypadku będzie musiał ustąpić i zgo- 

dzić się prędzej czy później z propo- 

zycją angielską, 

Podróże kanclerza Schobera 
Kanclerz austrjacki p. Schober po za- 

łatwieniu palących spraw wewnętrz 
nych jak zmiana konstytucji i rozbro- 

jenie wewnętrzne od szeregu miesięcy 

główną swą uwagę skierowuje na 

politykę zagraniczną. I na tym polu 

sprzyja kanclerzowi Schoberowi szczę: 

Ście. Po sukcesach w Hadze, gdzie 
bardzo pomyślnie udało mu się ta- 

łatwić kwestję rozrachunków repara- 

cyjnych odwiedził p. Schober Rzym i 

Paryż. 
Oficjalnym celem ostatniej wizyty 

było uzyskanie pożyczki potrzebnej 

dla gospodarczego podźwignięcia się 

Austrji. Zabiegi te związane są Oczy- 

wista z takim lub innem ustosunkowa- 
niem się Austrji w polityce międzyna- 
rodowej. Kanclerz Schober ma do wy- 

boru dwie drogi albo współpraca z 

Rzymem albo z Francją. Rzecz jasną, 
że na tej rywalizacji Włoch z Francją 

Austrja może tylko wygrać. Albo więc 

Austrja będzie stanowiła ogniwo w 
konstdacji politycznej zorjentowanej 

na Paryż a składającej się z Czech 

Jugosławii, Rumunji albo wejdzie do 

nowego ugrupowania które tworzy 
polityka Mussoliniego i wspólnie z 
Węgrami będzie stanowiło bazę poli- 

tyki włoskiej nad Dunajem. 
©О anszlusie o którym rok temu 

jeszcze głośno dyskutowano teraz 
nie mówi się zupełnie. Podczas wizy- 

ty paryskiej kanclerz Schober indago- 

wany przez prasę w tej materji wyra- 

ził się o „jednym narodzie i dwóch 
państwach*. Formuła ta została przy- 
jeta w Paryżu z zadowoleniem wy- 
wołując kwasy w  nacjonalistycznej 
prasie Niemiec, Sz. 

Poseł Hrciszewski na Litwie 
Samochodem z Królewca do Rygi 

Z Kowna donoszą, że policja litewska 
zamierzała zatrzymać nieznany bliżej sa- 

mochód, który podążał z wielką szybkoś- 

cią od granicy pruskiej szosą na Szawle 
Po stelefonowaniu się jednak z posterun- 
kiem granicznym wyjaśniono, że jest to 
samochód poselstwa polskiego w Rydze, 

którym jedzie poseł polski w Łotwie Arci- 

szewski z Królewca do Ryzi. Poseł Arci- 

szewski otrzymał Od rządu kowieńskiego 

wizę i prawo przebycia samochodem przez 
terytorjum Litwy. 

z gwarantowanego drutu ocynkowa- 
nego, tanie, trwałe i estetyczne 

Zjednoczonych fabryk 
terpentyny „TERESENTH | 

  

Ogrodzenia 

przedstawicielstwo 

M. Jankowski syna ka 9. 
  

POGŁOSKI POGŁOSKI. ! 
WARSZAWA. 5. 5. (tel. wł. „Stowa“. Premjer Stawek byt dziš przyję- 

ty na przeszło godzinę trwającej audjencji u Marszałka Piłsudskiego. 
Po tej rozmowie w dobrze poiniormowanych kołach politycznych ro- 

zeszła się wiadomość głosząca, że rząd nie będzie miał nic przeciwko odbyciu 
wiosennej sesji Sejmu i Senatu. Wedle zapewnień kół sejmowych w najbliż- 
szy czwartek złożona będzie na Zamku petycja do Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej o otwarcie sesji Sejmu, a w myśl przepisów konstytucyjnych można się 
wobec tego spodziewać otwarcia sesji Sejmu w końcu b. miesiąca. 

Rząd miałby przedłożyć Sejmowi do uchwalenia ustawę o ratyfika: i 
połsko - niemieckiej umowy likwidacyjnej, u tawę o ratyfikacji dodatkowego 
traktatu handlowego polsko francuskiego i ewentualnie ustawę do ratyfikacji 
polsko niemieckiego układu handlowego gdyby w międzyczasie doszło do wy” 
równania zdań pomiędzy Rządem Polskim: i Rzeszy Niemieckiej na temat ostat 
nich podwyżek niemieckiej taryfy celnej. 

Oprócz tego Sejm zająłby się dalszą pracą nad reformą podatku obroto- 
wego co jednak będzie wówczas kiedy Sejm zechce uchwalić votum nieufno- 
ści dla Rządu pik. Sławka o tem zanotowana przez nas pogłoska nie mówi. 

Powyższe pogłoski nie zgodne są także z faktycznemi i usilnemi przygo- 
towaniami do wyborów, które na całym froncie czynią miarodajne i kierowni- 
cze czynniki BB. 5 

Sąd Najwyższy oddalił protest przeciwko wyborom da Senatų 
W WOJEWÓDZTWIE NOWOGRÓDZKIEM. 

WARSZAWA. 5. 5. (tel. wł. „Słowa”. Sąd Najwyższy oddali: dziś skar- 
ge przeciwko wyborom do Senatu w województwie Nowogródzkiem a orze- 
czenie w sprawie skargi przeciwko wyborom do Sejmu w okręgu Pińsk — 
Łuniniec — Sarny ogłosi Sąd Najwyższy w najbliższy poniedziałek t.j. 12 bm. 

Ghandi aresztowany 
DOKĄD WYWIEZIONO WIĘŹNIA? 

BOMBAY. 5. 5. (PAT). Gandhi aresztowany został w Jalalpur. 
LONDYN. 5. 5. (PAT). Reuter donosi z Jalalpur, iż aresztowanie Gan 

dhiego nastąpiło z polecenia rządu brytyjskiego. 
BOMBAY. 5. 5. (PAT). (Reuter) Gandhi przywieziony został do Bari- 

vli wpobliżu Bombay'u, gdzie wyprowadzony został z pociągu i następnie od- 
prowadzony pod eskortą w nieznanym kierunku. 

    

PANI GANDHI PRZEWIDUJE WAŁKĘ. 

JALALPUR. 5. 5. (PAT). Podczas inerviewu pani Gandhi oświadczyła, 
że ma nadzieję, iż Indje w odpowiedzi na nieusprawiedliwione zarządzenia 
władz rzucą hasło walki. 

PIERWSZE ODRUCHY PROTESTU. 

BOMBAY. 5. 5. (PAT). Zamknięte zostały wszystkie sklepy hinduskie, 
jako też większość sklepów muzulmańskich. Giełdy zawiesiły pracę. Przy gma 
chu głównej komendy policji oraz przy zabudowaniach wielu zakładów publi- 
cznych postawiono posterunki wojskowe. 

POLICJA ZABEZPIECZA AMUNICJĘ. 

BOMBAY. 5. 5. (PAT). Wobec naprężenia sytuacji politycznej i groźby 
ze strony ochotników akcji biernego oporu, policja zarządziła przeniesienie 
całej amunicji z magazynów miejskich do arsenału. 

URZĘDOWE MOTYWY ARESZTOWANIA. 

KALKUTA. 5. 5. (PAT). Z Bombaju donoszą: Ogłoszony tu został ko” 
munikat urzędowy, wyszczególniający motywy aresztowania Gandhiego. 
Wszczęta przez Gandhiego akcja odmawiania posłuszeństwa władzom — 0$- 
wiadcza komunikat — wywołała poważne następstwa w postaci powszechne 
go lekceważenia przepisów prawaoraz ciężkich _ wykroczen przeciwko po 
rządkowi publicznemu w całych Indjach. Wprawdzie Gandhi odrzuca użycie 
przemocy, jednakże ruch, zapoczątkowany przez niego, prowadzi niechybnie 
do aktów gwałtu. Im częściej powtarzały się te wypadki, tem słabszę były pro 
testy Gandhiego przeciwko zachowaniu się jego niedyscyplinowanych zwolen 
ników, których widocznie nie potrafił opanować. Komunikat wylicza wypadki 
stosowania przez zwolenników Gandhiego w pewnych okręgach ścisłego boj” 
kotu towarzyskiego wobec władz i ludności angielskiej, odmawiania sprzeda- 
ży artykułów spożywczych, co nawet prowadziło do ustąpienia licznych ma” 
czelników gmin. Gandhi wzywał ludność do niepłacenia renty gruntowej i za- 

powiedział atak na monopol solny.Wobec tych wszystkich przejawów rząd 

2 wykazał, że możliwe jest powtórzenie się krwawych incydentów, 
Qa ile się nie położy kresu akcji Gandhiego. 

ABBAS TYADJI ZASTĘPCĄ GANDHIEGO 

BOMBAY. 5. 5. (PAT). Abbas Tyadji, którego Gandhi wyznaczył na 
wodza swych zwolenników politycznych, w razie, gdyby om sam musiał ze 
stanowiska tego ustąpić wskutek aresztowania, objął swe funkcje. Według do” 
niesień z Lahore z chwilą otrzymania tam wiadomości 0 aresztowaniu Gan 
dhiego wszystkie szkoły zostały zamknięte. Aresztowano tam 15 członków 
kongre su którzy stali na straży przed sklepami, gdzie sprzedawane były ma 
terjały produkcji zagranic znej i nie dopuszczali publiczności. Wieczorem w 

Bombaju odbył się olbrzymi wiec, w którym wzięło udział około 100 tysięcy 
osób. Mówcy wzywali zebranych do nieunoszenia się gwałtownością i do dal 
szego prowadzenia walki. Do Gandhiego zwrócono się z wyrazami hołdu z 
powodu jego aresztowania. Przed aresztowaniem Gandhi wystosował do 
swych przyjaciół politycznych pismo, wktórem wzywa ich do dalszega prowa 
dzenia walki i przypomina, że niepodobna odzyskać wolności bez ofiar. 

Krwawe rozruchy w Madrycie 
Studenci atakują |przechodniów 

PERPIGNAN. 5V Pat, Według donieseń z Madrytu, między studentami tamtej 

szego uniwersytetu a policją doszło do starcia. Policja musiała szarżować. Studenci 

weszli do gmachu uniwersytetu, niosąc trzy sztandary, zaś tłum studentów, zaajdują- 

cy się na ulicy, napastował przechodniów: Podobno wypadki zaszły takze na fakultecie 

medycyny. Policja zmuszona została do użycia broni przyczem jeden ze studentów 

został zabity, a 17 osób zostało rannych, w tej liczbie dowódca jednego z pułków 
buzarskich. s 

Angielsko-sowiechie porozumienie 
LONDYN, 5. V. Pat. Minister spraw. zagranicznych Henderson na 

dzisiejszem posiedzeniu lzby Gmin oświadczył, że rząd brytyjski zawarł 
z rządem sowieckim porozumienie, na mocy którego powołana zostanie 
specjalna mieszana komisja ekspertów i szereg podkomisyj, które opraco- 
wać mają plan uregulowania kwestji długów i wzajemnych pretensyj mate- 
rjalnych rządów i obywateli obu stron. 

Prof. Dembiński dokierem honoris causa w Oxfordzie 
OXFORD. 5V. Pat. W uniwersytecie oxiordskim odbyło się uroczyste nadanie 

doktoratu honoris causa Bronisławowi Dembinskiemu, profesorowi uniwersytetu 

poznańskiego, prezesowi międzynarodowego kongresu historycznego, mającego się oć- 
być w Warszawie w roku 1933. : 

miejsca, Ferriny draku wogą być przez Administrację znienkne dowi nurmieru dowodowego 20 groszy. 
BRB LOK Ака УАВ 

Na tropie generala Kutiepowa 
REWELACJE BURCEWA. 

Włodzimierz Burcew, publicysta i 
historyk, który w swoim czasie zdema- 
skował prowokację Azefa ogłosił w 
prasie. paryskiej rewelacyjny artykuł 
o porwaniu gen. Kutiepowa. 

Włodzimierz  Burcew ustalił, kim 
byli organizatorzy i uczestnicy porwa- 
nia gen. Kutiepowa: są to — czekista 
Ellert, ten, który w ciągu kilku miesię” 
cy badał wybrzeża Normandji wyszu- 
kując odpowiedniego miejsca dla przy- 
szłego przetransportowania gen. Kutie 
powa na statek sowiecki, jeden z naj 
bliższych współpracowników Janowi” 
cza szefa GPU przy paryskiem prze d 
stawicielstwie i Heland, do niedawna 
jes zcze drugi sekretarz przedstawicie! 
stwa sowieckiego w Paryżu. 

WYNIKI ŚLEDZTWA NA WŁASNĄ 

RĘKĘ. я 
Burcew na własną rękę podjął śje 

dztwo. Ponieważ nici przestępstwa pro 
wadziły do Berlina, uda ł się tam, a 

zaznajomienie się na miejscu pozwoliło 

Burcewowi nabrać przeświadczenia, iż 
cała sprawa jest dziełem berlińskiege 
oddziału „lotnego GPU, którego agen 
ci zostali specjalnie wysłani do Paryża. 

„Moja podróż do Berlina — pisze 
Burcew — dała nadwyraz pomyślne 
rezultaty. Udało się rozmawiać „o spra 
wie Kutiepawa* z ludźmi doskonale o 
beznanymi z działalnością bolszewików 
zagranicą. Ludzie ci pozostają w kon 
takcie z najbardziej aktywnymi agenta” 
mi GPU. Niema dia mnie obecnie żad 
nej, wątpliwości, iż „sprawa Kutiepo” 
wa“ byla pomyślana i organizowana w 
Berlinie w domu nr. 7 na Unter den Lin 
den, gdzie obecnie mieści się przedsta” 
wicięlstwo sowieckie i centralna orga” 

„nizacja zagranicznego oddziałii GPU. 
Organizacja ta otrzymała rozkaz por” 
wania Kutiepowa bezpośrednio z Pary 
ża. Wykonanie tego rozporządzenia, 
szło jak zwykle nie po linji dyplomaty 
cznej, omijając. Krestińskiego i Dowga 
lewskiego, ale po linji „specjalnego wy 
działu” i jego autonomicznych orga” 
nów. W sprawie tej GPU wykorzysta 
ło również usługi francuskiej partji ko 
munistycznej. 

PIERWOTNY PLAN. 

Początkowo planowano porwać Kutie 
powa w Berlinie, później jednak zarzu” 
cono ten plan ze względu na to że mo- 
gło narazić na niebezpieczeństwo cen“ 
tralną organizację GPU, której siedzibą 
jest Berlin ulica Unter den Linden 7 
gdzie obecnie znajduje się poselstwo so 
wieckie. Pozwolona więc wyjechać spo 
kojnie gen. Kutiepowi do Paryża gdzie 
następnie zorganizowano porwanie. 

KTO DOKONAŁ PORWANIA? 

Dalej pisze Burcew, iż udało się 
mu wyjaśnić nazwiska osobników któ- 
rzy dokonali porwania: są to: 

Oriow Michajłow przybyły do Pa 
fyża w grudniu r. 1929 . 

Małżonkowie Janowicz. 
Arens, pieijwszy skkretarz| poselst- 

wa gowieckiego w Paryżu. 
Eliert funkcjonarjusz pafyskiego od- 

dzialu „Niettiesyndykata“. | 
Helfand siekretarz  postlstwa 

wieckiego. : 
Helfand jest bliskim krewnym Par- 

vusa, tajnego agenta niemieckiego, któ 
ry podczas wojny odegrał rołę zdrajcy. 
Niezwłocznie po porwaniu Kutiepowa 
Helfand i Arens wyjechali z Paryża do 
Berlina. „„Udała się jednak, jak oświad 
сга Burcew — natrafić na ich ślady”. 
Dużą rolę odegrał w porwaniu Ellert, 
człowiek posiadający pięć nazwisk. W 
Mińsku znany był pod nazwiskiem Czor 
towa, w Norwegii i w Palestynie jako 
Heiler, w Połsce i Grecji używał pseu 
donimu Orłow, później znalazł się w 
Szwecji, gdzie jest korespondentem 
Tassa i nazywa się Juraszewski. Zmie 
nia się później z dziennikarza na... 
„nafciarza*. W paryskim  syndykacie 
naftowym  Heller-Czortow Orłow-]ura 
pa znany był pod: nazwiskiem El- 
erta. 

$0° 

W dalszym ciągu swojego Śledzt” 
wa Burcew ustalił iż Ellert i Heland 
bezpośrednio po porwaniu znaleźli się 
w Moskwie, jednak 23 lutego zjawili 
się obaj ponownie w Berlinie. Propono 
wano im, by pozostawali pod dyrekty- 
wami znanego czekisty Rojzenmana, 
głośnego ze skandalu z Biesiadowskim. 

jednocześnie z nimi do Berlina przy 
byłi ich pomocnicy — dwaj obywatele 
szwajcarscy i jeden Węgier: Rudolf 
Benz z Zurichu, Wilhelm Sehn z Mer: 
na i Andro Czekely z Budapesztu. 
Wszyscy, pos iadając odpowiednie 
papiery, pozostawali rzekomo na po- 
sadzie w pewnej dużej niemieckiej tir- 
mie handlującej winami. ; 

Zdaniem Burcewa, Heland i Ellert 

stoją na czele nowej „bojowej”* grupy, 
która otrzymała specjaln e polecenia z 
Moskwy. Obydwaj wyjechali już z Ber 
lina, najprawdopodobniej do Anglji. 

Swe informacje udzielone prasie pa 
ryskiej, Burcew zakończył następują” 
cem oświadczeniem: 

„Nie ulega dla mnie najmniejszej 
wątpliwości, iż zbliżamy się nietylko do 
całkowitego wyjaśnienia „sprawy Ku- 
tiepowa', ate również da otrzymania 
prawnych dowodów tego, że cała 1а а- 
iera została zorganizowana właśnie 
przez bolszewików i tylko przez nich. 

POŁICJA FRANCUSKA Q REWELA- 
CJACH BURCEWA. 

W związku z rewelacjami Burcewa, 
którym walor nadaje przedewszystkiem 
nazwisko rewelatora, doskonałego zna- 
wcy metod jakiemi się posługują bol 
szewicy, warto tutaj przypomnieć, że 
głośna afera Opperputa i „trustu“ Wy- 
kryta została przez: Burcewa, współpra 
cownik paryskich  „Posłed. Nowosti* 
zwrócił się do policji trancuskiej po wy 
jaśnienia <zy rewelacje znajdują po: 
twierdzenie w dochodzeniach urzędo- 
wych. Na pytania odpowiedzieli dwaj 
urzędnicy francuscy, którzy od począt- 
ku kierują śledztwem w.tej zagadkowej 
sprawie. Między wierszami tych wyja” 
śnień komisarza Faux Pas Bidet, a pre 
iekta Perriera daje się wyczuć pewna 
niechęć. Obaj urzędnicy oświadczyli, 
iż śledztwo ani na chwilę nie zostało 
przerwane i wciąż się toczy Sp raw= > 
dzanie rozmaitych okoliczności. Rewe* 
lacje Burcewa będą cenne 0 ile on 
przedstawi zamiast swego przeświad- 
czenia dane które można potwierdzić 
zeznaniami świadków. 

  

ECHA STOLICY. 
Audjencje u premjera Sławka 
WARSZAWA. 5V. Pat. [P. prezes Rady 

Ministrów Walery Sławek przyjął dziś po | 
południu szefa kancelarji cywiluej  Pans 
Prezydenta Rzeczypospolitej Lisiewicza, a 
następnie— ministra poczt i telegrafów p. | 

Boernera. ę 

* + * * 

WARSZAWA. 5.V. Pat. Pan. marszalek | 
Senatu prof Szymański zicžyt dzis przed — 
południem wizytę p. premjerowi Sławkowi. 

Rudjencja u ministra rolniefwa | 
WARSZAWA. 5.V. Pat. Pan minister | 

rolnictwa janta Połczyński przyjął dziś na — 
audjencji sen. Stanisiawa Dąbskiego. wę. 

Powrót ministrów do sfolicy 
WARSZAWA. 5.V. Pat. Dziś rano po- 

wrócił do Warszawy z Mościc kierownik | 
Ministerstwa Przemysłu i klandlu Kwiat- | 
kowski uraz kierownik Ministerstwa Skar- 
bu Matuszewski. 

Lieti э % ® t 

WARSZAWA. 5.V Pat. Dziś powróci | 
do Warszawy, po dwudniowym pobycie w | 
Wilnie, p. minister pracy i opieki społecz- © 
nej Prystor i cbiął urzędowanie. 

DEPESZE GRATUŁACYJNE DŁA 
PANA PREZYDENTA. : 

WARSZAWA. 5. 5. (PAT). Z okazji 
święta narodowego do Pana Prezydenta Rze | 
czypospolitej naaeszły z zagranicy „ czne { 
depesze gratulacyįne. Między innemi depesze 
takie przesłałi: JŃM król Belgów, JIKM król | 
Bułgarjj,; prezydent repubiiki czechosłowac= | 
kiej, prezydent republiki francuskiej, JKM. 
król Hiszpanii, JKM Reza - Chan Pahlawi, 
rada regencyjna królestwa Rumunji i pre-- 
zydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

UCHWAŁY RADY NACZELNEJ PPS. ` 
I „CENTROLEWU“. ; 

W; ciągu soboty i niedzieli obradowała w 
Warszawie Rada Naczełna PPS. ; 

W uchwalonych rezolucjach Rada m. i 
nazywa gabinet p. Sławka gabinetem zat 
strzonych form dyktatury i oświadcza, Ż 
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„w konsekwencji klasa robotnicza musi ró* 3 
wnież zaostrzyć swą walkę Z systemem dyk 
tatury, zarówno na terenie parlamentarnym 
jak i pozaparlamentarnym.“ ; 

Dalej Rada ošwiadczyla się za wspėlpra- | 
cą ze stronnictwami „centrolewu'* i udzieliła | 
€.K.W. pełnomocnictwa dla przygotowań do | 
ewentuałnych wyborów i do zawarcia w ra= | 
zie potrzeby bloku wyborczego. SS 

Jedna z następnych rezołucyj mówi 0 | 
konieczności zacieśnienia współpracy z раг | 

A socjafistycznemi muiejszości narodo” — 
wych. 

PRZYGOTOWANIA DO SOBORU 
PRAWOSŁAWNEGO. 
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WARSZAWA. 5. 5. (PAT). Dnia 

   

   

  

   
   

   

5 maja br.-w pałacu metropolji prawo — 
sławnej odbyła się w sprawie przedso” | 
borowego zebrania zapowiedziana kon | 
ferencja, w której udział wzięli JE ks. | 
metropolita Dyonizy, arcybiskup gro- Ą 
dzieński Aleksy, a następnie dyrekto 
departamentu Ministerstwa WR i O 
Potocki: oraz naczelnicy wydziałów | 
SZ Hołówko t Spraw Wewnętrznych — 

Suchenek - Suchecki. Następna konfe- | 
rencja w,tej sprawie odbędzie się dnia | 
7 bm. ы    



  

ECHA KRAJOWE" 
LIDA 

3-ci Maj w Lidzi£. |Jak rok rocznie tak i 
w bieżącym roku Lida obchodziła okazale 
uroczysty dzień 3-go Maja. 

Wczesnym rankiem w kilku punktach 
miasta zabrzmiałia pobudka odegrana przez 
5 orkiestr któremi dysponował kapelmistrz 
TT p. p. kpt. Wiltos. zw 

Po uroczystem nabożeństwie w koście” 
ie parafjalnym, mszy połowej w zamku „Ge- 
dymina* oraz świątyniach wszystkich wyz- 
nań, odbyła się defilada wojska i oddziałów 
P. W. i W. F. przed Bankiem Wileńskim, 
którą przyjęli przedstawiciele wojska i władz 
miejscowych. | 

O godz. 12. 30 w sali kinematografu 
„Nirwana” urządzono uroczystą akademię, w 
czasie której przemawiał prof. Kobyla 

i Po akademįi inastąpija dalsza częšč pro- 
| gramu obchodu, na którą złożyły się trady- 

cyjny bieg ulicami miasta, oraz wyścigi ko- 
tarskie, zaś w dniu 4 maja mecz piłki moż” 

  

nej pomiędzy drużynami 77 p. p. i Klubem ś 
Sportowym „Strzelec* oraz zawody strzelec- 
kie na strzelnicy 77 p. p. Bliższe szczegóły 
zawodów sportowych podamy w następ” 
nym numerze. 

Pożarnićctwo w powiecie lidzkim. 
W ubiegłym tygodniu odbyły się przeszko- 
enia Ochotniczych Straży Pożarnych w Bie- 
licy, Piaskowcach i Porzeczu gminy bielic- 
kiej. 

: Przeszkolenie obejmowało čwic 
poszczególnemi narzędziami oraz 
taktyczne 

Straże te przystąpiły do gorącej pracy 
| w związku z mającemi się odbyć w dniu I 
czerwca r. b. zawodami gminnemi w Bieli- 
cy. Pierwsza z tych straży t. j. Straż Bielicka 

| aczkolwiek wykazuje duży zapał i chęć do 
pracy, napotyka się z trudnościami albowiem 
daje się odczuwać brak wyszkolonych do- 

| wódców. 
Znacznie lepiej pod tym względem przed 

stawia się straż z Piaskowców, albowiem 
Zarząd tej straży doceniając i rozumiejąc, 
że bez wyszkolcnych dowódców straż przed 
stawia małą wartość, wysłał na 8-dniowy 
kurs w Lidzie 4h kandydatów którzy po 
ukończeniu tegoż kursu czuwają nad rozwo- 
iem straży, która pomimo tego, że kilku nie” 
chętnych stara się przeszkadzać wszelkiemi 
sposobami pracy, to jednak Śmiało może- 

| my powiedzieć, że praca tej straży rokuje do 
skonałe widoki ma przyszłość. Nie dawno bo 
w czwartym miesiącu po  zarganizowaniu 
straż w Piłaskowcach jest już dość dobrze 
wyposażona w narzędzia pożarnicze, sama 
zaś drużyna jest już częściowo umundurowa 
ma. Dorobek ten świadczy o tem, że Za- 
cząd tej straży nafeżycie pracuje nad podnie- 
sieniem pożarnictwa w swojej wiosce. W 
majkrótszym zaś czasie Straż Pożarna w Pia- 
skowcach ma przystąpić do budowy remi 

Również pochlebnie musimy wyrazić s 
© straży w Porzeczu, która aczkolwiek naj- 
amłodsza prowadzi ćwiczenia co tydzień i 

brata już udział w kilku pożarach wraz ze 
3 z Piaskowców. 
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odczas ostatniego pożaru bardzo groż- 

mego w Porzeczu, który zagrażał całej wio- 
sce, straż ta pod dowództwem p. Antonie- 
go Kaczana potrafiła wykazać jak potrafi już 
walczyć z „czerwonym kogutem*. Pomimo, 
że kilku strażaków zostało poparzonych, to 
įednak pożar w stosunkowo dość krótkim 

| czasie zlokalizowano, a nawet zdołano urato- 
wać kilka płonących już budynków. 

Jak już w swoim czasie podawaliśmy 
pożar ten powstał z podpalenia zbrodniczego 
podczas gdy mieszkańcy byli pogrążeni we 
śnie. 

SKORBUCIANY 
(pow. Wil. Trocki) 

    

        

   
   

Е — Wizytacja Arcybiskupia. Najciekaw- 
szy zakątek w archidiecezji wileńskiej — 
Skorbuciany, posiadający: szkołę i drewnianą 
kapliczkę przybrał w dniu 30 kwietnia r. b. 
odświętny charakter. 

Wioska zamieniła się w zieleń i kwiaty, 
ludzie w radosne oblicza. W godzinach wie- 
czornych roziegi się głos dzwonka z kaplicz- 
ki, zapowiadający przybycie Arcypasterza, 

„od strony kościoła parafjalnego w Starych 
_ Trokach. 

Ludność zebrała się koło kapliczki, mło- 
dzież szkołna utworzyła długi szpaler i każde 

| dziecko trzymało upominek —bukiet żywych 
kwiatków. 

Nagle rozległ się krzyk tłumu: jedzie! 
į Z auta wysiadł w otoczeniu duchowień- 
stwa tuż przed tłumem wiernych Arcypasterz 

| ze słowami: Niech będzie pochwałony, na co 
|tazlegia się odpowiedź: Na wieki wieków... 
Następnie kier. szkoły p. Hopko wygłosił 
następujące przemówienie: 

V Najdostojniejszy Arcypasterzu 
Gdy Chrystus Pan wjeżdźał 

| imy — tlumy wołały: 
4 „Hosanna, Synowi Dawida! 

Błogosławiony, który idzie w imię 
Pana;" 

   

    

  

     
    

   

   

    

    
    

   
    

    

                

     
   

    

  

    

     
   

    

     
   

        

    

  

do Jerozo- 

Hosanna na wysokošciach.“ 

° Тва na Pohulance 
Brucknera „Przestępcy" 

__ To był wielki błąd, 

pośrednio po sobie trzy sztuki sen- 
 sacyjne i to w' takim crescendo: 

stępcy. Wśródtych sztuk „Broadway“ 
| jest już amoralna. Nie w tem rzecz, 
| że odbywa się wszystko w domu pu- 
 blicznym, ale w tem rzecz, że zbrod- 

kawały, inkryminowane  bestjalstwo 
| natury ludzkiej nie napotyka na żad- 
ne przeszkody. Nadomiar i to w za- 
kończeniu agent (poniekąd władza 
państwowa) zbrodniczo zabiera sobie 
zbrodniarkę, piękną dziewczynę, wie- 

 dząc, że może wszystko z nią zrobić 
jak pająk z muchą. 

Żadnych wyrzutów sumienia w ni- 
kim od początku do końca, ani w 
autorach, Amerykanach, którzy nam 
te gazy trujące podrzucają, ani w 
żadnej z figur. Jeszcze gorzej było z 

| „Karolem i Anną". Dusza uznana tu 
jest jako trucizna. Potworny „Ersatz” 
przy końcu zazielenił się, jak trawka 

"na wiosnę, sankcjonując strzelanie 
"w to wszystko, co jest duchowe i 
strzeliste. 

| Widz przeto na „Przestepcach“ 
| przekonany jest, że to dalszy ciąg 
„Broadway“ i „Karola—Anny', Za: 
hypnotyzowany jest biedny widz, pod- 
nosi larum i z włosami wzburzonemi 
wylatuje z teatru, krzycząc: gore! Tak 

zachowuje dobra _ publiczność. 
Uwierzyła, że „Przestępcy" są 3-cim 

^ 
К Т 

. mencie Birzmowania celem rozdania 

że dyrektor 
 Zelwerowicz dał na Pohulance bez- 

„Broadway“, „Karol- Anna“ f „Prze: 

nie, gwałty, rozrywanie człowieka na 

Ciebie zaś — posłanniku Jego — wita- 
my: Hosanna bohaterowi k ścioła, wskrze- 

szającemu i utrwalającemu ideę Chrystusa 

ma ziemiach, które były i są wciąż przedmu” 
rzem chrześcijaństwa i skąd król Władysław 
szedł pod Warnę, a król jan pod Wiedeń, 
gdyż, jok powiada  wieszcz nasz Adam 
Mickiewicz „naród polski czci Boga, 
wiedząc, iż kto czci Boga oddaje cześć 
wszystkiemu, co jest dobre. ze 3 

Jesteśmy więc Arcypasterzu czcicielami 
Boga naszych przodków, którzy odeszli juž 
ku Jego chwale... Jesteśmy ludem ubogim, 
niejako pasterze betlejemscy; ludzie szcze- 
rej modlitwy i pracy. Nie mamy więc ani zło 
ta, ani miry i kadzidła, oprócz wonnych kwia 
tów, które matka masza ziemia na wiosnę 

zrodziła, po których ślizgały się złote promie- 
nie potężnego słońca. Wdzięczni eśmy Ci 
Arcypasterzu za troski około nas: 
zbawienia i z pamięć o cichym za- 
kątku w archidjecezji. Oby Najwy dał 

nadal sił i zdrowia — ku potędze chrze- 
ijanizmu. Niech w: żyje j. E. Arcybiskup 

Romuald Jatbrzykows Niech žyje Najja- 
šnieįsza Rzeczpospolita Polska! 

     
   

   

       

    

   
    

  

   

    

   

    

    

   

Okrzyki mie milkły długo, po czem 
i zkolńa odśpiewała: 

„Boże coś Polskę". 
W imieniu dziatwy przemówiła mała 

dziewczynka — Jadzia (Rudzińska) wierszy- 

kiem, pióra p. J. H.: 

      

   

Najdostojniej 
W imieniu licznych tu d : 
Witamy Cię chlubo kościoła, 
Jes г 7 tych oto chatek, 
Które sam widzisz dokoła! 

    

* + 

Żyjemy tu w ciszy i zgodzie, 
Ucząc się wiełbić wciąż Boga, 
By się wiodło w polskim rodzie, 
By mu obcą była trwoga! 

* * 

Witaj więc Arcypasterzu — 
W te ciche, zgodne strony; 
Witaj Chrystusa Żołnierzu — 
Przyjm od nas iniskie ukłony”. 

Po czem czteroletni chłopczyk — Jurek 
wręczył Arcypasterzowi bukiecik polnych 
kwiatuszków. 

Arcypasterz mówił pięknie i słodko, jako 
ojciec do swych dzieci. Zachęcał lud do bu- 
dowy przy kapliczce domu dła księdza, do 
stworzenia przynajmniej wikarjatu. (Obecnie 
dojeżdża ksiądz proboszcz ze Starych Trok 
kiłka razy do roku — odległość od paraij: až 
9 kim.). 

Po udzieleniu błogosławieństwa i odśpie 
waniu „Pod Twoją Obronę*  Arcypasterz 
opuścił wraz z ludem kapliczkę, poczem wrę- 
czył p. ]. H. obrazki i książeczki o Sakra= 

tako= 
ę wych dla dzieci szkolnych. 

Wśród licznych okrzyków: Niech żyje! 
opuścił Arcy erz Skorbuciany, pozosta- 
wiając w duszach łudności wzruszenie i nie» 

Miejscowy 

    

zatarte wspomnienia. 

Praqz Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
skiej na wschodnich rubieżach Rzeczypospo- 
Itej. Dnia 29 kwietnia rb. w Brasławiu odby- 
ła się powiatowa konferencja patronatów po 
szczególnych stowarzyszeń młodzieży powia 
tu brasławskiego. Referaty programowe na 
tematy „O istocie patronatu", „Patronat i 
jego zadania” i „Metodyczne ujęcie pracy w 
Stowarzyszeniach młodzieży polskiej" wygło 
sił zastępca sekretarza generalnego Związku 
Wileńskiego. 

w dyskusji nad powyższymi 'referata- 
mi obecni postanowili skonsolidować prace 
wewnętrzno - organizacyjne w poszczegól- 
nych stowarzysz. przez zaprowadzenie zastę 
pów, gdzie takowe jeszcze nie istnieją. 

Zwrócono następnie baczną uwagę na 
prace kulturalno oświatowe, które to prasice 
mają być kultywowane w licznych Świetli- 
cach jakie już istnieją na terenie  Brasław 
szczyzny. i 

Oprócz tych zamierzeń na przy szłość 
patronowie stowarzyszeń w dalszym ciągi! 
podkreślał; konieczność rozwoju w stowa- 
rzyszeniach młodzieży polskiej przysposobie- 
nia rolniczego, tak piękne owoce zbierające- 
go na Wileńszczyźnie oraz konieczność ra- 
cjonałnego prowadzenia pracy w przysposo- 
bieniu wojskowem i wychowaniu fizycznem. 

Społeczeństwo starsze żywo interesuje 
się pracami S, M. P. na kresach wschodnich 
i bierze udział w tej pracy. 

Na zjeździe brasławskim został obrany 
na stanowisko patrona w roku bieżącym p. 
Derengowski, właściciel majątku Iszczłona. 

Kap. 

KTO MA WŁASNE DZIECI TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO« 

TRZEBY SIEROT. 

ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 
DZIECIĄTKA JEZUS! 

      

aktem bestjalizowania po przez sen- 
sacię. 

Kiedyś Salwini grając Otella derno- 
niczność swoją  doprowadza! do 
szczytu w 4:ym akcie. Potem przy- 
chodził akt ostatni z  duszeniem 
Desdemony. Publiczność zrywata się 
z miejsc i była przekonana, że Otella 
naprawdę dusi. Niesamowite rzeczy 
działy się wtedy i wymyślania na 
Szekspira. Ale w kołach aktorskich 
nie jest tajemnicą, że Salwini w 5:ym 
akcie już tylko udawał. Szczyt jego 
gry był w akcie czwartym, a. w pią- 
tym grała publiczaość, 

To samo mniej więcej stało się na 
Pohulance. [Cóż to są „Przestępcy, 
warto zapytać spokojnie i po męsku? 
Jest to teza, dowodząca, że sąd, 
współczesna sprawiedliwość, jest ro- 
dzajem miażdzącego wozu, jak w 
ladjach, instytucją, którą lud powołał 
do życia, aby ta instytucja  wszyst- 
kich trzymała pod grozą teroru. Sąd 
nowoczesny (na scenie, w Wilaie sąd 
berliński) miażdży winnych i niewin- 
nych, kto tylko pod nóż popadnie. 
Sprawa Jakóbowskiego jest przecież 
znana i jej echo jest też w tej 3ztu- 
ce. Inkwizycja okropna w imieniu lu- 
du działająca, badająca, torturująca, 
wyrokująca, na śmierć posyłająca. 
Pyta Bruckner, dlaczego ten okropny 
wóz trwa i nie zniknie? Odpowiada 
na to w lil akcie, który na Pohulan 
ce nie wyciągnięto. Konia z rzędem 
temu, kto zrozumie dlaczego Puschek 
(Ceranka) na ustach ma najdroższe 
imię ludzkości: Jezus Chrystus. Widz 
może doznać zawrotu głowy. Insce- 
nizacja Zelwerowicza zgrzeszyła moc- 
no przeciw sziuce społecznej, wy- 
ciągnęła ona akt Il dc bezmiernej 

wsze zwycięstwo Polski vwalkach o pubar Davisa SRENNNZZASNZNE 
WASZAWA, 5. V. Pat. W czwartym dniu meczu tenisowego Polska: 

Rumunja w cyklu rozgrywek o Puhar 

  

Davisa odbyło się dokoń:zenie 
spotkania rewanżowego gry pojedyńczej Maks Stolarow (Polska) i Poulłeff 
(Rumunja). W pierwszym secie zwycięstwo przypadło w udziale Rumunii 
w stosunku 8:6 Natomiast w ostatnim decydującym o zwycięstwie wygrał 
Stolarow w stosunku 6:3, zdobywając 
punkt i zwycięstwo dla Polski. Ogólny 
Polski. Warto podkreślić, że jest to pierwsze zwycięstwo Polski 

w ten sposób tak cenny trzeci 
wynik meczu brzmi więc: 3:2 dla 

w IOZ- 
grywkach o Puhar Davisa od sześciu lat, t. j. od chwili zapisania się do 
tej konkurencji. Obscnie po zwycięstwie nad Rumunją Polska spotka się 
po raz czwarty z Anglją w drugiej rundzie. i 

  

Tajemnicze uprowadzenie księży 
LONDYN. 5,V Pat, Według doniesień 

_ w południowo -zachodniej części prowincji Szan-Si zostało uprowadzonych. 
z Szanghaju, dwóch księży hiszpańskich 

Dotych- 
czas niema wiadomości o miejscu ich pobytu: 

> 

Wyścigi 

w szczęśliwej 

z 

eiągnienie | kl, 

» Pół , 
„ całego „ 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Wileńskie T-wó Budowli Koni i Popierania Sporta Konnego 
w dniach 11, 15, 18, 20, 26, 25 i 29 majai 1 czerwca г. В. 

URZĄDZA NA TORZE W POŚPIESZCE 

Z TOTALIZATOREM 
Początek o godz. 4 p. p. 

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

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

21 Loterji Państwowej 

KŃ> GORZUCHOW$KIEGO 
32.000.000 złotych wygranych — co drugł los wygrywa 

Cena ćwierć losu — 1U zł. 

w dniu 29 maja 

LO$ 
kolekturze 

AMKOWA 9. 

17 i 19 maja 

— 20 zł. 

— 40 zł. 

Konto czekowe Nr 80.365. 

i Aki РЕ SPAC WATT YTY PTT SEE ik i k A i i aa A Ak ЧА 

KUP LOS 
I kinas 21-szej Polskiej 

Lof. Państw. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

I. Mirkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. (3-17 

P. K O. 80928 ` 
Centrala: Warszawa Nalewki 40 
Oddział w Lidzi e, Suwalska 28 

Główna wygrana 

ZŁ.15©.0060 
(a dngi lag masi wygrać! 

korzystaj szc 
Cląpnienie rozpoczyna $ ę już 17 maja 

Ogólna suma wygranych 

#1. 82000000 
l 114 losu zł. 10; 1]? losu zł. 20 
EA 34 losu zł. 30 1|1 Iosu zł. 40 

Na prowincję wysyłamy losy nie" 
zmłocznie po wpłaceniu należności 

na nasze konto P. K. O. 80928 

PIEGI 
ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ 

USUWA POD GWARANCJĘ 
APTEKARZA 

JANA GADEBUSCHĄ 
„AXELA“ KREM 

BŁ. MAŁY- EL. 
DUŻY- ZŁ. 4.50 SŁ. 

„AXELA“ "R 
S -ZŁ 

lio kb 

Do nabycia w składach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. — $ 

Z nadarzającej 

  

    
   

    

| iiej с ке ата Force 
|=" markizety, jedwabie, jedwabie 

sztuczne, satyny deseniowe, perkale, 

EEPLAREL LAMA 

oraz pończochy i skarpetki modne 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 
  

LO $ Y 
Ę 2d-ej Polskiej Paūstoodej Loterji Klasotdej 

A
P
T
 
PY
TA
 

Połowa losów wygrywa. 

są już 
wszystkich 

Gena Eałego losu w każdej 
klasie zł. 

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

_ Biedmiu paziów 
Od pięciu wieków po raz pierwszy 

Angielka brała ślub w katedrze Notre 
Dame w Paryżu...) 

Córka ambasadora Wielkiej Bry- 
tanji we Francji lorda Tyrrella, uro- 
cza Anna Tyrrell wyszła zamąż za 
pierwszego sekretarza tej Ambasady, 
p. Aebrjana Hoimera. 

Pisma katolickie paryskie rozpi- 
sują się o tej ceremonji, zamieszcza- 
jąc na pierwszej stronie fotografję 
młodej pary przed ołtarzem w Ka- 
tedrze. 

W takim kraju jak Francja, gdzie 
kościół jest całkowicie odsunięty od 
udziału w uroczystościach państwo- 
wych, niedawno był prześladowany, 
ai driś mu się dobrze nie dzieje, — 
każda tego rodżaju uroczystość, przy 
której osoby oficjalne ukazują się w 
kościele, podnosi katolików francu- 
skich na duchu 

Slubu udzielił w dniu 30 kwietnia 
b. r. biskup Chaptal. Młodożeniec, p. 
Holmer jest protestantem, tyiko panna 
młoda katoliczką, wobec tego Ślub 
młał miejsce w zakrystji, a tylko 
później młoda para wysłuchała Mszy 
Św. na klęczkach przed ołtarzem. 

W presbiterjum, po lewej ręce 
panny młodej zajęli miejsca osobisto- 
Ści oficjalne jak premjer Tardieu, szei 
protokułu de Fouquićres i inni. 2 
prawej strony zarezerwowano miejsca 
dla książąt i księżniczek domów kró- 
lewskich. 

Tren panny młodej niosło siedmiu 
paziów. Podczas mszy Św. gdy panna 
młoda opierała się o kięcznik sied- 
młu malych paziów siedziało z tyłu 
na siedmiu małych taboretach. 

  

    i)
 

USUWA ZNANY ; NIEZASTĄPIONY. 

WYŻEJ 

FABRYKA CHEM: FARMACEUTYCZNA „AP.KOWALSKI” WARSZAWA| 
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Najiepsza pastewna roślina, a takoż 
bardzo smączna jarzynka į 
Bulwa | 

do sprzedania w dowolnych ilościach. 

Wilno, Bankowa 1-14 (od Makowej) 
  

nab WOKALU 

kolektorów. 

do 

R0., ćwiartki zł. 10. i 
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wielkości, nadała mu groźną  polntę, 
zaś ostatni akt pozostawiła w Ssuro- 
wym stanie, tak że podejrzewać można 
autora. że urodził piłę. Trzeba było 
te tańce po sądzie, to aresztowanie 
krzywoprzysięscy stonować a wszyst: 
kimi środkami, jakie teatr ma do 
dyspozycji wielki krzyk Brucknera 
ujawnić, krzyk za boską naturą w 
człowieku, która Śpi i dzięki temu 
spaniu pozwala na ten potworny sąd, 
to zabezpieczenie społeczne, de- 
moniczne. 

Okropne są dziś czasy. Europa 
zmaterjalizowana, jeszcze wciąż mnie- 
ma, że trzeba doskonalić wszelkie za- 
bezpieczenie zewnętrzne, a zostawiać 
naturę człowieka, fen ugór zachwasz- 
czony w spokoju. Już wróble się 
śmieją z maksymy Jakóba Russo, 
który twierdził, że człowiek jest z na: 
tury dobry i że wystarczy tylko pra- 
wa zmienić. Widzimy dziś tego dob- 
rego człowieka, in iernalną bestję, 
która nawet jak w „Broadway nie wie 
co Dobre, a co Złe. Złodziejowi mó- 
wi się, ja mój dom tak zabezpieczę, 
że nie ukradniesz. Obywatelowi się 
mówi, możesz zostać tępy i głupi, a 
ja takie prawa wymyślę. że twoja głu- 
pota i tępota nikomu nie zaszkodzi 
Robi się szaleństwa, „abezpieczenia 
same. 

Tego dnia, kiedy w dzieciach bę- 
dziemy wzbudzali miłość dla Boga, 
a nie jak dziś trwogę przed Bogiem, 
tego dnia staniemy znowu na gruncie 
mocniejszym. Proszę się wsłuchać, co 
mówi Bruckner w zakończeniu swej 
Sztuki i proszę pomyśleć, jak szalo- 
ne jest zawrócenie od nadczłowieka, 
wczoraj proklamowanego jako szczyt 
Świata, do Tego, który nas na Golgo- 

  

cle okupił. I gdzie? W Berlinie! 
Bruckner, aby sąd stworzyć, miąż- 

dżący wóz, musiał także zbrodniarzy 
stworzyć.W naszych oczach z tego codo- 
minuje w tei chwili na ziemi i wszędzie 
i dokoła nas, z rozwydrzenia erotycz- 
nego lepi tych swoich zbrodaiarzy. 
Kto jest czysty, niech uderzy kamie 
niem! To rozwydrzenie erotyzmu w 
rozmaitych formach mawet w patolo- 
gicznych warjantach jest djabłem, któ: 
ry dobrze pali w piecu i już nie jak 
w dawnych epokach trą:a © obżar- 
stwo, o brzuch i kulinarność, ale o 
coś, co jest niżej brzucha. Nie będę 
kruszył o to kopji, że Bruckner te 
swoje zbrodnie brutalnie fasiryguje. 
Francuzby miał więcej smaku, nie 
podałby tak samego życia, wyciętego 
jak mięso z żywego stworzenia. Pierw- 
Szy akt trąci dla mnie jatkami. Gru. 
be ręce autora i nogi, znalazły się jak 
słoń w składzie porcelany, tak, że ro: 
zumiem, że nerwowe kobiety krzyczą, 
zwłaszcza skoro mają delikatną orga- 
nizację I to „coš“ co jest w naszej 
rasie wysokiej i podniosłe. Berlińska 
brutalność bije ze sceny I może wołu 
powalić. Sama scena jest z klatek 
i już te same klatki! mogą denerwo- 
wać człowieka, który nie mieszka w 
wielkich miastach zachodu, gdzie zbe- 
stjalizowanie też ma miejsce na sku. 
tek takich klatek. Niepotrzebnie teatr 
nacisnął wszystkie pedały | aktu. 
Trzeba było momenty psychiczne, tłu- 
imaczące zbrodnię na pierwszy plan 
„wysunąć. Ja sam, pomimo, że orjen- 
tuję się w tem co jest na scenie, zu- 
pełnie nie rozumiałem wielu rzeczy 
i w antraktach musiałem się pytać 
innych widzów, którzy też nie ro- 
zumieli. 

Paleta zbrodni, która była Bruck- 
nerowi potrzebna do erygowania swe- 
go inkwizycyjnego sądu, w uszach 
mi dźwięczy, to okropne „w imieniu 
ludu“, ma te wszystkie pedantyzmy, 
które tak Niemcy wynoszą. Pokatalo- 
gował autor zbrodnie i dla każdej 
klatkę zbudował, temi klasyfikacjami 
potrącając o okropną zoologję. To 
właśnie najwięcej delikatnego widza 
brutalizuje. Intelektualaje wydumane 
zbrodnie są zimne, niemal obstrukcyjne. 

„Klatki zaś wyglądają tak, że wi- 
dzi się wprost oczyma imanentnie 
okropnego węża, Lewiatana, który 
opasuja i skrętami swemi ściska ży- 
wych. 

Zatem reasumuję. Błędem teatru 
było robić trylogję Broadway — Frank 
—Przestępcy. 

Drugim błędem było to, co już 
pokutowalo w „Pago-Pago“, to jest 
zniekształcanie autora, w wypadku 
„Przestępiów" przez niewyciągnięcie 
aktu trzeciego. Е 

A teraz słówko jeszcze o W Iniei 
„Przestępcach“ w Wilnie. 

My to co Bruckner dowodzi, zną- 
my doskonale w Wilnie. Wiemy prze- 
dewszystkiem, że religijna natura w 
człowieku musi być jedynym cemen- 
tem społecznem a nie prawa i insty- 
tucje zakładane na szyi jak obroża. 
W Berlinie, Paryżu i Londynie gdzie 
człowiek jest zmaterjalizowany i roz- 
wydrzony Sztuka Brucknera jest jak 
krzyk sumienia. W Łodzi jest ona 
rewelacją, bo właśnie cała Łódź stoi 
na doktrynie zabezpieczenia zewnętrz- 
nego. W Wilnie „Przestępcy* mogły 
przejść spokojnie conajwyżej odwie- 
dzane przez inteligencję dojrzalszą, 
której to nic przecież nie zaszkodzi, że 

dowie się jakie są prądy w Europie 
i że myśl religijna zaczyna ostrzeli- 
wać grubą skorupę zbestjalizowanego 
człowieka. Masy nie pójdą na „Prze- 
stępców* bo „Przestępcy Są tezą a ma: 
sy unikają rzeczy w których są du: 
chowe dyskusje i walki o Świeże po- 
wietrze. 

Słyszę, że władze zabroniły granie 
„Przestępców'. Policyjne zakazy teraz 
dopiero narobią kaszy, Nie sądzę po- 
nadto aby dla Wilna było dobrem 
uważanie nas w Europie za Abderę. 
Bronienie sądu pruskiego (bo prze- 

cież chodzi o formę brutalną Bruck- 
nera) naraża nas w Polsce na Śmiest- 
ność czyli przez to osłabia tę siłę 
którą mamy. Nikt z nas ludzi teatral- 
nych nie zgodzi się aby wartościowe 
sztuki kneblować. Mamy za dużo mo- 
ralnych sił w Wilnie aby ulegać pani- 
ce, która płynie z nerwów. Po męsku 
trzeba sobie zdać sprawę co jest 
Dobre a co Złe, co Moralae a' co 
Amoralae, co grzeszne lub caotliwe, 
co świetlane a ciemne... 

Powtarzam jeszcze raz. Brucknera 
dotknięcia są chwilami mocno brutal- 
ne i żywe mięso ocieka krwią. Pamię- 
tajmy jednak, że krzyczy człowiek, 
który wreszcie chce Boga a nie cłel- 
ca Złotego i rozwydrzenia który krzy- 
czy, bo widzi, że wszystkie okropne 
surogaty zabezpieczenia bestjalizują 
matematycznie naszą naturę, Ą że już 
tak Bóg chce aby przed każdz no- 
wą epoką ogrom Zła który był, 
ujawniony został bez reszty 'a nie 
był po faryzeuszowsku chowany, to 
trudno. Sztuka jest dlatego nie dla 
dzieci, nawet nie dla młodzieży, ale 
dla dorosłych. 

Mieczysław Limanowski.



   
   

    

    
   
   
      

     

  

lywiad z Ronserwatorem p. LVrentzem 
Niemałą sensację wywołała przed 

iesiącem wiadomość o obsypywaniu 
części muru na Górze Zamkowej, o 

em zresztą pisaliśmy następnie uzy” 
wszy informacje z autorytaywnego 

ódła. 

, Miej$ce wypadku zostało natych- 
liast izolowane od publiczności, spe- 
Jama komisja pod przewodnictwem 
buserwatora dr. Lorentza zbadała przy 
šny obsunięcia się muru i uznała za 
onieczne zamknięcie dostępu na Górę 
amxową. 

, Wypadek ten miał miejsce przed 
iesjącem a dotychczas publiczność 
liledska tak lubiąca spacery na Górę, 
0zbawiona jest tej przyjemności. Wy- 
ołało to szereg, mniej lub więcej pra 

   
dopodobnych plotek na temat znisz- 

baszty, ciekawych odkryć i t.p. 
akoby zazdrośnie chronionych przez 
adze, # 

| Celem wyjaśnienia mroków osłania 
kcych (w pojęciu przeciętnego wilnia- 
Ra) tajemnicę „katastrały” na Górze 
amkowej zwróciliśmy się do konser- 
atora |orentza prosząc go o wyjaś- 

J9— Zechce pan uspokoić  publicz- 
© wileńską, mówi nasz Sz. rozmów- 

? że samej baszcie nic się nie stało 
Viadomošė o częściowem obsypaniu 
Muru dotyczy ruin dawnego dom” 

- mieszkalnego (t.zw. kościół św. Mar 
12). Jak już podawali panowie nie ru- 
J mury 'a tylko obsypała się część 
licówki, wykonanej w czasie prac 
 MSerwatorskich przed dwudziestu kil 
| laty pb. prac przeprowadzonych 
Edość starannie, gdyż nowej warste 

J Die związano należycie ze starym 
rep, 

„Oda dostając się do szczeliny sto 
1080 odsunęła oblicówkę i to spo” 

ało częściowe obsypanie się jej. 
oprowadzenie obecnie do porząd” 
| części ruin wymaga dużego na- 

adu. Komisja opracowuje obecnie 

    
   

     

  

    

    

    
     

   
   

    

  

     

    

      

  

    
   

., W niedzielę odbył się w t. zw. 
(MI zjazd ilitewsko-białoruski. 

Ray), 
ślałorusjnów: &га Grabińskiego, 

ałoruskim) wyjaśnili zebranym cele 

fówcy atakowal! Metropolitalną 

Ospodarki i Kultury, białoruskiego 

a zakończenie obrad zjazdu, 
'eg wniosków, a m. in. 

skiej i białoruskiej, 

i 122 Papieskiego. 
onadto komitet będzie miał xa 

Ownych, aby ь 
užki, aby dzieci 

t mie: Sząna były dwa kazania. 
zjeździe wzięło udział ponad 

Uroczystości w dniu Święta Naro- 
ŚM Wypadły jak zawsze bardzo 

, Nie j ściągnęły liczne tłumy mi- 
 Jyną 185 ywały się szablonowo. je” 

Szy. śe inowacją było przeniesienie 

ych, Powej dla oddziałów wojsko- 
zeń 4 "AStępnie defilady na plac ćwi 

ь _7‘_“29} ułanów. 
eństy. * 0 SIE od uroczystego nabo- 

ё odprawionego w Bazylice 
„B. arcybiskupa Jałbrzykow- 
gg 3 StENcji duchowieństwa. 
i vo te wysłuchali wszyscy 
P> władz z p. wojewodą 
zem na czele. Po nabożeńst 

JAK WYGLĄDA WEJŚCIE NA GÓRĘ ZAMKOWĄ. 

Spadaląge głazy osypujących się ruin 4atarasowały główną aleję. 

ątkowanie wielkiej robot łębiania idei 
Nach „Litwy wschodniej I Bielskis Zachodniej”. 

Ratowanie ruin na Górze Zamkowej 
SPRAWDZONE POGŁOSKI. — OSYPANIE MUR 

i CJALNEJ KOMISJI. 
— PRACE SPE- 

plan i kosztorys . 
zostanie jeszcze 
niem pieniędzy. 

— Więc baszcie nic nie grozi i ko 

+, a następnie po- 
kłopót z wynalezie- 

misja: oyktórej mowa nie zajmuje się 
nią obecnie — zapytujemy. 

— Stan konserwacji baszty jest 
niedostateczny gdyż nie była ona ni- 
gdy należycie konserwowaną. Komisja 
przeprowadza badania jej, co jest je 
dnocześnie w związku z projektem usu- 
nięcia drewnianej nadbudówki. Prace 
badawcze są już na ukończeniu. 

Równocześnie z tem przep rowa- 
dzane są badania samego wzgórza. W 
trakcie tych badań poczyniliśmy kilka 
nowych odkryć — są to fragmenty sta- 
rych murów, uważam jednak, że było” 
by przedwczesnem podawać o tem do 

   

    
      

     

    

szerokiej wiadomości przed  ukończe” 
niem badań. 

— jak długo jeszcze Góra Zamko 
wa pozostanie zamkniętą dla publicz- 
ności? 

— Przedewszystkiem mam zamiar 
umożliwić publiczności obejrzenie mu- 
rów w stanie obecnym t.j. przed rozpo 
częciem robót. Oczywiście w czasie pro 
wadzenia robót konserwacyjnych do- 
stęp na Górę trzeba będzie częściowo 
ograniczyć. 

— Kto wchodzi w skład 
badającej ruiny? 

—Komisja została obecnie powięk 
szona. W skład jej wchodzą pp. archi 
tekci prof. Kłos , Rouba,  Narębski, 
nacz. Przygodzki, dyrektorzy Gizbert- 
Studnicki i Brensztej n prof. Ruszczyc 
oraz ja jako konserwator. W razie po” 
trzeby skład komisji będzie jeszcze roz- 
szerzony. 

Mimo, że ruiny na Górze Zamkowej 
wymagają konserwacji starannej i ko- 
sztownej wartość zabytku usprawiedli 
wia ałarmy jakie pojawiły się w prasie 
Obecnie całość* ich nic nie grozi, a 
postaramy się trwale dla przyszłości 
zabezpieczyć. — mówi na pożegnanie 
p. konserwator Lorentz. W. T. 

Komisji 

bifewske-blałoruski zjazd kafelicki 
sali Kresowej (Zawalna 1) | kato: 

go, zagaił Obrady p. Staszys (prezes tymcz. kom. Lit.) zapraszając do 
u prezydjalnego ze strony Litwinów p.p.: dyr. Kajruktisa (przewodni: 

Woldemarasa, brata b. premiera litewskiego, Demszę i ze strony 
Paciukiewicza, redaktora 

leży", R. Jankowskiego i W, Masło. 
„., Następnie pp. Staszys (w języku litewskim) i dr. Grabiński (w języku 

„Szlaku mło- 

i zadania zjazdu. Zadaniem zjazdu 
katolickiej na zie- 

Kurję Wileńską zarzucając jej upra- 
z Polityki szkodliwej dla idel katolickiej, a wynaradawiającej Litwinów 
lałorusinów. Wprowadzanie polityki narodowościowej do spraw Kościo- 

ażają mówcy za szkodliwe czemu należy się przeciwstawić. 
Po tem wyjaśnieniu nastąpiły przemówienia. Kolejno zabierali głos: 

edstawiciele komitetów narodowych, młodzieży akademickiej, Instytutu 
klubu poselskiego (pos. Jaremicz) 

P. a następnie wysłuchano referatów litewskiego 1 białoruskiego. 
po ożywionej dyskusji uchwalono 

wysłać depeszę hołdowniczą do Ojca Świętego, 
Gz anizować centralny komitet litewsko-białoruski w składzie sześciu osób, 

lego zadaniem będzie zorganizowanie akcji katolickiej wśród ludności 
wystaranie się o fundusze na wydawnictwa w je: 

ch litewskim i białoruskim, interwenjowanie w razie potrzeby u Nun- 

zadanie domaganie się u władz du. 
w da ao a. wprowadzono jeyki litewski į 

w szkołach uczyły się religii w języku 
Yskazania w kościołach parafji, gdzie ludność jest litewska lub bialo- 

Wygłaszane były w języku większości parafji a tam gdzie ludność 

rodzimym, 

200 osób. Na ręce przewodniczącego 

2 a] kgadeszły depesze gratulacyjne od Litwinów i Białorusinów z Krako- 
Kowna, 

|. Uroczystość w dniu Swięfa Narodowego, 
wie wszyscy udali się na płac 4 p. uła” 
nów, gdzie odbyła się defilada oddzia” 
łów wojskowych przysposobienia woj- 
skowego, organizcyj społecznych, ze 
sztandarami i muzyką. * 

Prowadził defiladę dowódca 3 sam 
bryg. kawalerji płk. Przewłocki—przyj 
mował gen. Krok Paszkowski oraz p. 
wojewoda Raczkiewicz. 

Wieczorem w lasku  Zakretowym 
odbyła się zabawa ludowa. я 

Przez cały dzień na ulicach Wilna 
panował niezwykły ruch, a teatry * ki- 
na były przepełnione. 

w o w.
 +. 

RONIKA 

  

NOREK Izby Skarbowej. Pobyt p. wiceministra ma 

6 Dzis | W. słońca og, 3 m.58 trwać dni kilka. 
Jana w ol Jak się SE a. p. wiceminister ma 

w o я; przyjąć na audjencji delegację przedstawi 
jutro Z. słońca o g. 7 m. 8 cieli sfer gospodarczych celem zaznajomienia 

Dowicelli ię z postulatami wysuniętemi przez wszyst 
= gałęzie gospodarcze. 

  

  

— (0) Sprawa pożyczki angielskiej, One 
gdaj wyjechał do Warszawy prezydent mia- 
sta p. Folejewski celem ostatecznego załat- 
wienia sprawy likwidacji. przedwojennej po- 

Spostrzeżenia Zażładw Meteorologji 
U. S B. » Wiinie 

z dnia 3 — V. 1930 r. 

  

Ciśnienie Lia życzki angielskiej. 
średnie w mm | 762 — Ка vy za sprzedaż niest*mplowanego 

\ mmięsa- Starosta Grodzki w Wiinie skazał za 
Temperatui sprzedaż 'miestemplowanego mięsa: Sorę Zał 
Sedia 21 + 8C kind, Antokolska 93 — 1 na 7 dni bezwzględ 

nego aresztu, Chaję Warner, / właścicielkę 
straganu na rynku drzewnym, zam. Cedrewa 
11 — 8 na 7 dni aresztu bezwzględnego, 

—-Gvście Węgierscy w Wilnie. Do 
wiadujemy się, że Węgierski Królewski 
Minister wyznań i oświaty hr. Kuno - 
Klebelssberg zamierza zatrzymać się 
dzień jeden w Wilnie w drodze ze Stok 
holmu , Helsingiorsu i Dorpatu do War 
szawy, gdzie zamierza wygłosić odczyt. 
Ministrowi towarzą dr. Zoltan Mag y- 
ary, dyrektor departamentu nauki i 
szkół wyższych; dr. Zoltan Gombort 
profesor uniwersytetu w Budapeszcie i 

Temperatura najwyższa: ge 1290. 
Temperatur najniższa: — 1°С. 
Opad w milimetiach* — 

bóważójąch ) połnocny-wschodni 

Tendencja barómetryczna: stan stały, 
stępnie wzroSt.; 

Uwagi: pogodnie. 

na” 

KOŚCIELNA 

— (k) Nieustanna adorycja Przenajświęt 

    

  

szego Sakranzentu. Dnia 7 maja w Rode dr. Stefan Csekey prof. uniwersytetu 
an у enna adoracja ie. I ini goście maia przy dala LB JAAA: Dorpacie. Dostojni goście mają przy 

być w piątek 9 maja i zabawią do nie 
dzieli rano. 

Zqazd komigarzy ziemskich. Poczynając 
od niedzieli bm. w Wileńskim Okregowym 
Urzędzie Ziemskim pod przewodnictwem pre 
zesa OUZ Stanisława Łączyńskiego w obe- 
cności przedstawicieli Ministerstwa Reform 
Rolnych pp. naczelnika Rutkowskiego . inż. 
Kalinowskiego, urzędu wojewódzkiego p. J. 
Czerniewskiego oraz dyrektora Wileńskiego 
Oddziału Państwowego Banku Rolnego p L. 
Maculewicza odbywa się zjazd komisarz y 
ziemskich okręgu wileńskiego. 

— Szaśćset tysięcy złotych na rozbudo- 
wę Wilna. Jak się dowiadujemy przy doko- 
maniu rozdziału kredytów z państwowego 
funduszu budowiarego, w myśl art. 17 rozp. 
R. P, z dn. 22 kwietnia 1927 roku, przezna 
czono na finansowanie nowych budowli przy 
rozbudowie miast dla miast Wilna 600.000 zł. 

— Audfencje u p. wolewody. P. wojewo- 
da przyjął w dniu wczorajszym p. Antonie- 
go Aleksandrowicza, preze sa T-wa Wyści 
gów Konnych, który przybył ażeby zaprosić 
p. wojewodę na otwarcie wyścigów w dniu 
11 bm. Następnie przyjęty był Starosta bia- 
łostocki p. Alojzy Kaczmarczyk w sprawach 
urzędowych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś 

przedstawienie zawieszone. 
— Widowiska z okazji Tygodnia Macie- 

rzy Szkołnej. W; teatrze na Pohulance odbę- 
dzie się szereg widowisk po cenach zniżonych 
z okazji Tygodnia Połskiej Macierzy Szkol- 
nej. W piątek 9 maja „Wielki człowiek do 
małych interesów" A. Fredry, w sobotę 10 
maja po południu dla dzieci ) młodzieży „Ci 
downy pieršcien“ Warneckiego, wieczorem 
„Krakowiacy i Górale* operą narodowa Kur 
pińskiego, w niedzielę. 11 maja po południu 
„Cudowny pierścień", wieczorem „Błędny 
bokser komedja W. Smólskiego. Bilety na 
wszystkie te widowiska sprzedaje kasa za- 
mawiań 11 — 9 w. Ceny miejsc najniższe. 

— Wysżępy: E. Bodo. W teatr4e miejskim 
na Pohulance. Znakomity artysta teatrów 
warszawskich Eugenjusz Bodo rozpocznie w 
przyszłym tygodniu szereg występów w ory 
ginalnej sztuce amerykańskiej „Śpiewak 
jazzbandowy*. 

— Teatr! miejski Lutnia. Występ) rewji 
wileńskiej. Dziś wystąpi zespół rewji wiłeń- 
skiej z premjerą aktualnej i wies !ce urozma- 
dconj rwji „Figliki majowe składającej. się 
z 15 obrazów. Nowa rewja pióra Drwicza, 
Mirskiego i Świętochowskiego zawiera aktual 
ne piosenki przeboje, monclogi, skaetchy, re- 
wellersy i produkcje taneczne zespołu girles 
L. Winogradzkiej. Orkiestra jazbąndowa pod 
dyrekcją Szabsaja. Rewja wileńska wywoła 
ła żywe zainteresowanie. Ceny mi 
malne. Bilety w kasie zamawiań dziś 

rano. » pady 
—Wiogenny poxanek dła dzieci w Lutni. 

W miedzielę nadchodzacą 11 bm. staraniem 
Związku Literatów Polskich odbędzie się w 
teatrze Łutnia wiosenny poranek dla dzieci 
p.t. „Półdźcie o dziatki*, zawierający powia 
stki, bajki i piosenki. W wykonaniu bogate- 
go programu biorą udział znakomici artyś- 
ci Marja Modrakowska i Juljan Ejsmond. 
E ju są do nabycia w kasie zamawiań 

— w. Е 

— Wystepy teatru Rosyjskiego z, Rygi. 
Swietny zespól Teatru Rosyjskiego z R 
rozpoczyna w Wilnie w piątek  najbi 
szereg występów gościnnych. Repertuar 
der interesujący zapowiada: w piątek O. 
„Trzy siostry* Czechowa, w sobotę 10. 5. 
„Gniazdo szlacheckie" Turgieniewa, w ni 
dzielę 11. 5. „Dama kameljowa* Dumasa, 
w poniedziałek -12. 5. „Mieszkanie Zojki“ Bu] 
hakowa, we wtorek 13. 5. „Burza“ Ostrow- 
skiego Bilety w kasie zamawiań w teatrze 
Lutnia codziennie 11 — 9 w. 

Ejsmond! i Modrakowska dia dzieci. 
Wymienieni znani dobrze Wilnu artyści wy- 
stąpią na ws pólnym wiosennym poranku 
dla dzieci, którym przywozą furę ślicznych 
opowiadań, piosenek i bajek. A więc dzieci 
i rodzice: uwaga — niedziela 11 maja w po- 
łudnie w „Lutni*. Szczegóły w afiszach. 

SZKÓLNA 
— Wczoraj rozpoczęły się egzaminy ma 

turalne. ©V dniu wczorajszym rozpoczęły się 
egzamina maturame w niektórych szkółach 
wileńskich. 

Jednocześnie odbywać się będą egzaminy 
dla abiturjentów gimnazjów mie posiadają- 
cych praw, a zatem szkół których ucznio- 
wie zdawać będą na prawach eksternów. 

ZEBRANIA I ODCZYJ% 

Sekcji Społeczno - Pedagogicz- — Zarząd A ł 2 
nej T-wa Nowoczesnego Wychowania powia 
damia , iż we wtorek dn. 6. 5. rb. odbędzie 
się zebranie w lokalu szk. powsz. nr. 19 
(Królewska 9) o godz. 6 wieczorem z na” 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Referat ks. dr. Antoniego Lewosza 
„lstota zjawisk religijnych*, 2) Dyskusje, 
3) Wolne wnioski. Wstęp wolny dła człon 
ków i gości. 

— (k) Odczyt. Dnia 7 maja rb. o godz. 
7 m. 30 wieczorem w sali przy ul. Domnikań 
skiej nr. 4 odbędzie się zebranie Stowarzysze 
nia dla Misyj wewnętrznych, (Sekcyj dla na- 
wracania żydów) z odczytem p. Fryderyka 
Pistola p.t. „Rozwód w świetle tałmudu i e- 
wangelį 

    

ж 

  

  

Istki gimnazjum im. E. Orze- 
szkowej z roku 1922 usilnie proszone są o 
jaknajliczniejsze przybycie na zebranie orga 
nizacyjne Zjazdu Maturalnego w niedzielę dn 
11 maja rb. o godz. 12 do Zofji Wąsowskiej 
(Zolki Swidówny) ul. Jagiellońska nr. 6 — 1 

T-wa Eugenicznego (walki ze zwy 
rodnieniem rasy) 8 maja kapitan L. Tymań- 
ski w Poradni Eugenicznej (ul. Želigowskie- 
go 4) wygłosi odczyt na temat „Psychologja 
przestępcy". Początek o 6. Wstęp wolny. 

— 100-па $гоба Literacka w siedzibie 
Związku Literatów, Ostrobramska 9, odbę- 
dzie się jutro, 7 maja, o godz. 8 wiecz. Wy- 
pełni ją znakomita melorecytatorka Marja 
Balcerkiewiczówna zaproszona z Warszawy 
przez, Związek Literatów przy akompanja- 
mencie Т. Szeligowskiego. P. Balcerkiewi= 

ówna wystąpi z programem 
który ostatnio zjednał jej wielki sukces w 
Filharmonji warszawskiej. Bogaty program 
składa się z utworów poezji polskiej i obcej: 
Maetelincka, Bjornsona, Konopnickiej. Staf- 
fa, Wierzyńskiego i wielu innych. Wstęp 
mają nietylko członkowie i sympatycy, ale i 
wprowadzeni goście. 

   

    

   
NADESŁANE. 

— Ciągnieęrje 21 ej loterji państwowej. 
We wszystkich kołekturach są już do naby- 
cia Losy Loterji Państwowej w cenie zi. 10 
za ćwiartkę losu, Ciągnienie w klasie 1-е] 
w dniu 17 i 19 maja. 

Wobec wielkich szans wygrania (co dru- 
gi los wygrywa) polecamy czytelnikom kup 
no lo su łoterji Państwowej i życzymy szczę 
ścia w grze. 

AKADEMICKA 

— Z koła matematyczno fizycznzgo sł 
U. S. B. We środę dn. 7 bm. o godz. 18.30 
odbędzie się w zakładzie Astronomii (Zakre- 
towa 23) posiedzenie Sekcji Astronomicznej 
Koła z referatem p. mag. W. Ehrenf euchta 
na temat: „Teorja słońca w świetle hypotez 
Schmidta i Jułjus a*. 

ВАГЕ I ZABAWY. 
— W czwartek 8 maja w salach klubu 

Handlowo Przemysłowego Mickiewicza 33-a 
odbędzie się wiosenny koncert bal Wil 
go T-wa Rosyjskiego. Po koncercie tańce. 
Szczegóły w afiszach. Początek o godzinie 
8.30 wiecz. Bilety do nabycia w księgarni 
„Lektor* Mickiewicza 4. 

ROŻNE 

  

     

  

   

  

   

  

    
    

  

   

— Dar po Strandmana. Do p. 
wojewody Raczkiewicza przybył w dniu 6 
bm. na audjencję konsuł honorowy republiki 
estońskiej w Wiinie p. Roman Ruciński, któ- 
ry zakomunikował p. wojewodzie z połece- 
nia naczelnika Estonji dr. Strandmana, iż pre 
zydent republiki estońskiej, wspominając z 
wdzięcznością o przyjęciu jakiego doznał 
w czasie pobytu w Polsce podczas prze- 
jazdu przez ziemię Wileńską, ofiarowuje p. 
wojewodzie fotografję swą, zaopatrzoną wła 
snoręczną dedykacją. 

Dyrekcja kino teatru „Hollywood* prosi o 
powiadomienie, że w dniach 6 i 7/bm. jako 
ostatnich wyświetlania obrazu p.t. „Skrzydla 
ta flota," ceny biletów od godz. 4 do 6 zo- 
stają zniżone do 1 zł. i 1 zł, 50 gr. Ponadto 
dla wycieczek szkolnych ponad 10 osób po 
60 gr. od osoby. 

  

   

LA (0) Pa Si Komisji o & 
iemskiceį Ww nie. Jak się dowiadujemy, 

najbliż E posiedzenie okręgowej komisji co GRAJĄ W KINACH? 
Ziemskiej w Wiłnie odbędzie się w dn. 19 i Sport — Biali Indjanie. 

  

Hollywood — Skrzydłata fota. 
Wanda — Wołga.. Wołga — pieśń o 

atamanie. 
Piccadilly — Czterech djabłów. 
Heljos — Białe cienie. : 
Mieiskie — „Plac Waszyngton 13“, 
Światowid — O czem się nie mówi ro- 

dziqom. в 
Ogrisko — Zemsta hrabiego Montre 

20 maja. Porządek dzienny jeszcze nie 70- 
stał ustalony. ло — (0) Gminy pow. Wileńska Trockiego 
a 7-my Tydzień Lotniczy. W gminach pow. 
Wileńsko "Trockiego już utworzone zostały 
miejscowe komitety, w skład których wcho 
dzą przedstawic e wszystkich sfer miej- 
scowego społeczeństwa. Komitety zajmą się 
przeprowadzeniem na terenach gmin akcji 
7-go Tygodnia Lotniczego, który odbędzie C 
się między /18 a 25 maja. Powiatowy komitet 
w związku z tem rozesłał potrzebne materja- 
ły ZA DAE 

—- (0) Choroby zakkźne w Wilnie. We- 
dług - danych wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 4 (1 zm.), plamisty |, 
paratyphus 1, pionicę 12, błonicę 5, odrę 3 
(1 zm.), różę 5 (1 zm.) krztusiec 19, gru 
źlicę 17 (7 zm.) jaglicę 3, garączkę połogo- wą 1, świnkę 1, cholera mostras |, razem 
73 e 2 ‘:‹ЩСЬ 10 zmarło. 

— Wiceminister skarbu p. Stefan: Starzyni 
ski bawi w Wilnie. W zt 5 bm. Bs 

   

WVPADKI I KRADZIFZE. | 
‚ — (©) Wypadki w ciągu doby. W cza- 

sie od 2 do 5 bm. zanotowano różnych wy- 
padków 126. W tem było kradzieży 12, za- 
kłóceń spokoju publicznego i opilstwa 54, 
przekroczeń administracyjnych 38. 

: (c) Podrzutek w katedrze. W ko- 
ciele katedralnym znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 5 tygodni, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— (c) Zatrmymanie znanego oszusta. 
Policja aresztowała oszusta i złodzieja w 
iednej osobie Bolesława Ławrynowicza bez pociągiem pośpiesznym przybył z Warszawy określonego miejsca zamieszkania, znanego do Wilna wiceminister skarbu Stefan Starzyń z tego że mając sfałszowane dokumenty ski w towarzystwie inspektorów  ministėr- 

jalnych Switalskiego i  Hartmana. Dr. Sta» 
rzyński zamieszkał w pałacu reprezentacyj- 
nym i pierwszy dzień swego pobytu poświę 
cii lustracji wydziałów i urzędów wileńskiej 

USB grasował w środowisku studentów i 
okradał ich z garderoby i pieniędzy. Ostatnio 
Ławrynowicz чперотлу Каг za przestępstwa 
te poniesionych znowu 
oszustw lecz odrazu wpadł w ręce policji 

; kurencji stanęli na czele licznego 

Zabicie Вобга w Grodnie 
W dn. 30 kwietnia rb. u portu rządowego na Niemnie w Grodnie znalezione 

czarnego bobra bez oznąk życia i ze Śladami potłuczenia, czy też śmiertelnej walki 
z pastką... 

Trudno dziś ustalić, czy pochodzi z rodziay, która gdzieś ukrywa się z liczby 
tych bobrów, które przed paru laty obrały sobie na żeremie wał u portu, czy też 
z rezerwatu pod Łunną. 

Faktem jest, że jeden z nielicznych okazów czarnych bobrów, które są rzad- 
kością dziś nie tylko w Połsce (kanadyjskie są bowiem jaśniejsze), padł ofiarą dzi- 
kiego kłusownictwa. 

Z SĄDÓW 

Powrót sesji wyjazdowej. 

W dniu wczorajszym powróciła 
do Wilna sesja wyjazdowa Sądu 
Okręgowego obradująca w Wilejce 
powiatowej w składzie: przewodniczą- 
cego W. Hauryłkiewicza, i sędziów 
O. Brandta i L. Kryczyńskiego. 

Sąd rozpatrywał wyłącznie sprawy 
karno-skarbowe, 

Oskarżał prok. Bagiński. 

REHABILITACJA ADWOKATA JERZEGO 
PREISSA. 

  

W dniu 28 marca rb. pisaliśmy 0 rozpra- 
wie sądowej przeciwko sekretarzowi gimn. 
im. Zygmunta Augusta Janowi Janczewskie 
mu i adwokatowi odka Preissowi oskar- 
żonych przyczem Janczewski otrzymał dwa 
gimnazjum celem ułatwienia synowi p. Preis 
sa uzyskania promocji do następnej klasy 
mimo, że groziło mu pozostanie na drugi 
rok w klasie. 

Sąd wyniósł wyrok skazujący obu oskar 
żonych przyczmę ajnczewski otrzymał dwa 
miesiąca, a adwokat Preiss jeden. 

Sprawa przeszła do drugiej instancji i 
wczoraj znalazła się na wokandzie. Na ten 
raz sprawa przybrała, w stosunku do adwo- 
kata Preissa, obrót zgoła inny. 

Zbadany w charakterze świadków dzie- 
kan Rady Adwokackiej mec. Strumiłło w ze 
znaniu swoim dał jaknajlepszą opinię o adw. 
Preissie, a drugi Świadek rejent, Różnowski 
przedstawił |anczewskiego, jako typ abso- 
lutnie ujemny pod względem moralnym. 

W przeszłości Janczewskiego są czyny 
wykreślające go z szeregów społeczeństwa 
zdrowego moralnie. Sad po wysłuchaniu 
przemówień stron (obronę adw. Preissa wno 
sili mecenasi Petrusewicz i iński), unie- 
winnił całkowicie adw. Prei: zatwierdzł 
wyrok w stos unku do Ja go Za: 
wieszając wykonanie wyroku na lat pięć. 

SPORY 

Puhar w dniu P.Z.P.N.u. 

Miłą inowacją wprowadzoną przez Pol: 
ski Związek Piłki Nożnej jest ufundowa- 
nie puhart, o który walczyć będą drużyny 
okręgów wschodnich (białostocko - gro- 
dzieński, wileński, lubelski i poleski) w 
dniu 11 bim. tj. w dniu zarezerwowanym 
dla imprez na dochód P.Z,P.N.-u. 

Zamiast mało ciekawych, a co zatem 
idzie i słabych kasowo meczy lokalnych 
będziemy mogli obserwować spotkanie 
międzymiastowe, a perspektywa zdobycia 
pubaru doda wigoru drużynom  znudzo- 
oymz rozgrywaniem meczy wciąż z temi 
samemi drużynami. > 

Jak wynika z losowania Wilno grać bę- 
dzie w Wilnie z drużyną okręgu  biało- 
stocko-grodzieńskiego, pozostałe okręgi 
rozegrają między sobą półfinał. Do finału 
wejdą zwycięzcy ws-omnianych spotkań. 

ZAWODY STRZELECKIE W 4 P. UŁAN. 

  

      

  

   

  

W niedzielę ubieglą odbyły się wewnętrz- 
ne zawody sportowe 4 p. ułanów Zaniemień- 
skich obserwowane przez tłumnie przybyłą 
na plac ćwiczeń publiczność. 

óżnorodny program zawodów rozpoczął 
ski konkurs hippiczny do którego zapisa 

ło się kilkunastu jeźdzców. Zwycięzca por. 
Anton, był jedyny m zawodnikiem któremu 
udało się przejść ciężki par - cours (14 prze 
szkód) bez błędu. Otrzymał też za to nagro- 
dę w postaci pięknego puharu srebrnego. Na 
stępne nagrody otrzymali: por. Chmielewski 
ny i wachm. fanuchowski. 

W konkursie hippicznym dła podoficerów 
zwyciężył plut. Buszo. Następne nagrody po 
rozgrywce otrzymali kolejno wachm. Paprot 
ny i Wachum Januchowski. 

jbieglejszym we władaniu bronią oka 
zai się plutonowy. Brzozowski zwyciężając 

jgrożniejszych swych rywali wachm. Janu 
iego i Paprotnego, którzy i w tej kon 

zespołu 

    

  

    

   
zawodników. 

Po małej przerwie urozmaicony biegiem 
lekkoatletycznym na dystansie 3 kilometrów 
odbył się konkurs hippiczny dla ułanów do“ 
iadających koni remontowych. Konkurs ten 
ykazał dużą sprawność ułanów oraz do 

bre opanowanie i ujeż dżenie młodych koni, 
„Publiczność zawsze tak serdecznie witaa 

iąca każde pojawienie się ułanów „ Śledziła 
z zainteresowaniem przebieg zawodów okla- 
skując żywo wszystkich zwycięzców. 

Niestety, jak zawsze prawie, nie obeszło 
się bez wypadków. Prócz ykłych, nie- 

szkodliwych upadków na barjerach w kon- 

kursie dia ułanów zdarzył się upadek konia 

na przeszkodzie skutkiem czego jeździec u- 

legi złamaniu obojczyka. Osman, 

     

  

  

   

— Skrzycłata ilota po Genach zniżonych. a 

„MAJ. W. SOLECZNIKI 
poszukuje solidnego i odpowie: 
dzialnego odbiorcę na mleko i 
produkta nabiałowe do Wilea. 
Zgłoszenia adresować: Zarząd 
Dóbr W. Soleczniki poczta W. 
Soleczniki, -0 

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg. 
l. Na dostawę 1200 m.3 kamienia brukar 

skiego. 
Il. Na dostawę i odwiezienie ziemi przy 

robotach brukarskich (żwiru w ilości około 
2000 m.3 i ziemi około 1500 m.3). 

Ш. Na dostawę materjałów  chodniko- 
wych w ilości około 96.000 szt. i odwiezienie 
gruzu, materjałów, ziemi i dowiezienie pia- 
sku przy robotach chodnikowych w iłości 
około 20.000 m.2 chodnika. . 

Termm składania ofert upływa dnia 14. 
5. 30 r. godz. 12-ta. Stający do przetargu 
winni złożyć wadjum w kwocie 3 proc. od 
sumy przypuszczalnej wartości dostawy. Wa 
djum winno być złożone w gotowiżnie lub 
papierach pupilarnych w Kasie Miejskiej i 
kwit dołączony do oferty. 

Na każdy rodzaj dostawy (par. I, I, IIl) 
należy złożyć oddzielną ofertę. Do oferty do* 
fączyć należy deklarację, iż znane oferento: 
wi warunki przetargu i dostawy oferent 
przyjmuje i za obowiązujące go uznaje. 

Magistrat zastrzega sobie prawo swobod 
nego wyboru dostawcy bez względu na wy 
sokość oferowanych cen jednostkowych. 

za przest Ofertę należy składać do dnia 14, 5. 30 r. we 
dopuścił się licznychdo godz. 12 pokój > poł. do Sekcji Technicznej 

j ar. 52. 

NODE оввааннинининналилииНИ 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

RezmaHości 
Doszedł mnie temi dniami list przygodne 

go korespondenta, zawierający szereg traf- 
nych uwag na różne tematy wileńskie. 

Wdzięczny wielce p. „Tutejszemu . late 
ligentowi' za zainteresowanie, okazane, me 
mu w „Słowie”, kącikowi, omówię poniżej 
wszystkie poruszone przezeń sprawy. 

* * + 

Na pierwszy ogień, niechaj pójdzie spra 
wa godzin urzędowych w Bibljotece Unie 
wersyteckiej po południu. 

Obecnie jak wiadomo, Bibljoteka czyn 
ną jest od godziny 6-ej wieczorem. 

Na tle tego Sz. korespondent mój 
sznie zauważa, iż przeciętny inteligent, prag- 
mący intelektualnie wykorzystać wolny czas, 
nie ma możliwości po temu, właśnie ze wzgię 
du na to, że Publiczna Bibijoteka przy na 
Szym Uniwersytecie zamykana jest o godz: 
5-8]. 

° P. tutejszy Inteligent oblicza, że każdy, 
kto po zajęciach zawodowych chce choć 
trochę pracować naukowo, ma na to codzień 
mie zaledwie godzinę czasu — od 5rej do 
6-ej. jest to zbyt mało i stąd wynika apei 
do czynników miarodajnych w naszej Bi- 
bljotece Uniwersyteckiej, by zarządziły prze- 
dłużenie godzin otwarcia czytelni do godziny 
8 lub nawet 9-ej wieczorem, jak to ma mie;- 
sce gdzieindziej. 

* 

    
   

* + 
Sprawa następna, to sprawa skwerów 

miejskich. Ujmuje ją p. Tutejszy Inteligeni. 
w ten sposób: 

„Chyba w żadnem mieście w Europie 
niema tego, aby skwery miejskie miały być 
przeznaczane tylko do oglądania, a nie do 
wykorzystywania. 

W Wilnie mamy trzy takie skwery: 
przed starym Ratuszem, przed kościołem Św. 
Katarzyny i na płacu Napoleona". 

Właśnie kilka dni temu pisaiem 0 ist- 
nych utrapieniach, jakie ma Magistrat nasz 
z ochroną skwerów i parków miejskich 
przed niekuituralną publicznością. 

Może fakt ogrodzenia trawników, polo 
żonych w miejscach, które mój korespondent 
wymienia, jest tym jedynym sposobem za- 
bezpieczenia ich poszanowania. W takim ra- 
zie, cóż poradzić na to można? 

Osobną sprawę stanowi skwer przy pl. 
Napoleona. 

Ten nie tylko, że nie powinien być ot- 
wartym, ale mojem skromnem zdaniem, wi“ 

n być zlikwidowany. Wydaje mi się, że 
zyskałby na tem wiele, pod względem oka- 
załości, sam plac, a nasze, wileńskie, atawi 
styczne przywiązanie do drzew, jako do sui 
generis świętości, teżby . szwanku nie ponio- 
sło, ile że skwer mimowoli na pamięć przy” 
a to co pośrodku niego przed wojną 
stalo. 

   
   
  

* * * 

Wreszcie, na zakończenie, „chodnikowe 
rozważania”. 

Oto takie ujęcie sprawa ta znalazła 
liście p. „Tutejszego Inteligenta“ : 

„Na ulicy Królewskiej i Ofiarnej, gdzie 
ruch stosunkowo jest niewielki, chodniki zo 
stały rozszerzone w sposób monstrualny. Na- 
tomia: st tam, gdzie jest ześrodkowany cały 
ruch pieszy w Wilnie, a mianowicie, między 
„Czerwonym Sztralem* a ul. Wileńską, cho- 
dnik jest tak wąski, że Śpieszący się, * musi : 
„przechodniów  wymijać, schodząc na je 
zdnię”. ^ 

Stan rzeczy ten ma miejsce od szeregu 
lat, mimo, że rozszerzanie chodnika, koszten: 
przylegającego doń ogrodu nie przedstawia- 
łoby dla Magistratu specjalnych trudnošci“. 

l dalej zauważa mój korespondent, że 
ta sama historja powtarza się z przejścien: 
przez płac Katedralny od wylotu ul. Mickie 
wicza po skwer. 

Tam już nic usprawiedliwić nie może 
wąskość chodnika, który, aż się prosi 0 po- 

szerzenie. : Mik. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Niemal u każdego Premjera miałem au 

djencję w sprawach publicznych i nie wy- 

wolywaio to plotek i komentarzy w prasie. 

Rzecz dziwna, moja audjencja u Premjera 

Sławka, dawnego towarzysza w akcji przed 

wojennej niepodiegłościowej wywołała różne 

przypuszczenia i odgłosy w prasie. 

„Placówka* profesjonalna  dostarczyciel- 

ka fałszywych wiadomości płotek i insynu* 
acyj zamieściła falszywą wiadomość o treś- 

ci mojej rozmowy z premjerem Sławkiem. 

Według tego pisemka premjer odbywał ze 
mną narądę jako z b. członkiem Rady Sta- 
nu o organizacji przyszłej Rady Stanu, któ- 

ra ma zastąpić Sejm. Projekt rządowy we- 

diug „Piacowki“ polegał na Radzię Stanu 

2 pół z nominacji, przez pół z wyboru, 

а$ na audjencji u premiera miałem dora” 

w 

  

   

  

ja 

dzać Radę Stanu wyiącznie z nominacji któ- 

  

ra, jak twierdzi „Placówka* miałaby wywo 

łać powszechne oburzenie, ы 3 

Nie przez obawę tego oburzenia, lecz w. 
imię prawdy stwierdzam że o projektach 

Rady Stanu nic nie slyszałem. Audjencję u 

premjera otrzymałem z wiasnej inicjatywy, 

pragnąłem bowłem omówić potrzebę zmia- 

ny ordynacji wyborczej, wprowadzenie @10- 

sowania osobowego i zagwarantowanie taj» 

ności przez procedurę wyborczą australijsko- 

angielską, której konsekwencją byłoby usu- 

„ęcie analfabetów. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania 

Władysław Studnicki. 

    

RADJO 
WTOREK, 6 MAJA 1930 ROKU. 

11. 58—12. 05: Sygnał czasu z Warsz. 
12. 05—13. 10: Muzyka z płyt gramofon. 
13. 10— 13 20: Kom, metečrol. zWars.z 
13: 15—16.00: Tr. z Warsz. odczyty dla 

maturzystów: „Sprawa polska podczas woj- 
ny światowej'* —prof. H. Mościcki. i „Polska 
współczesna” —prof. At. Janowski. - 

16. 10 — 16 15: Program dzienny. 
16. 15 — 17. 00: Muzyka lekka z rest. 

„Bristol* w Wiłnie. . 
17. 00 — 17. 15: Kom. organ. społeczn. 
17. 15 — 1740: „Mała skrzyneczka“ ko- 

'EJEH EDOIJ) 1MOWO. I33izp ŚL uodso1 
fe GB — 18) ASS z 

     

Warszawy. 
18. 45 — 19. 10: „O emigracji polskiej 
Francji* odcz. B dr. T. Szeligowski. 
19. 10 — 19. 20: Program na środę i roz 

maitości. .
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Rejestr Žandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKREGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTEPUJACE WPISY 

w dniu 25. Ii. 1930 r. 
11565. I. A. „Sławin Mendei* w Giębokiem, ul. jatkowa 26. 

Jatka mięsna. Firma istnieje cd 1929 roku. Właściciel — Sławin 
Mendel, zam. w Głębokiem ul. Warszawska. 

11566. I. A. „Skłeg Obuwia Abei Sońkind* w Wilnie, ui. Ru- 
dnicka 6. Handel gotowem obuwiem. Firma istnieje od 1930 r. 
Właścicieł — Sorkind Abel, zam. w Wilnie. ul. Kalwaryjska 
37 — 8. 

135 — VI. 

11567. I. A. „S ymonowiczowa Jadwiga" w. Królewszczy- 
żnie, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy, mięsa i wędlin. 
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — Symonowiczowa 
Jadwiga zam. przy st. Królewszczyzna pow. ZDAC 

136 — VI. 

   

  

  

  

    

› w dmiu 27. Il. 1930 r. 

568. L. A. „Kaczyńska Marła" w Wilnie, ul. 3 Maja 15. 
Sklep trumien. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Kaczyń 
Marja, zam. w Wiłnie, ul. Arsenalska 4 — 7. 137—VI. 

11569. 1. A. „Biuro transportow Stanisława Bukowsidego 
w Wilnie* w Wilnie, ul. Wielka 19. Biuro transportowe. Firma 

istnieje od 1930 roku. Właściciel Bukowski Stanisław zam. w 

Wilnie, ul. Wielka 12 — 15. 138 VI 

11556/1. A. „Amdur Soga“, w Opsie, pow. 
Drobna sprzedaž towarow łokciowych i skór zwykły 
ściciel — Amdur Sora, zam. tamże. 

11557. I. A. „Berkon Chaim" w Giebokiem, ul. 
68. Piwiarnia ze sprzedażą zakąsek i domową sprzeda 

robów tytuniowych. Firma istnieje od 1925 roku. Właś 

Berkon Chaim, zam. tamże. 169 — /l 

  

    11568. I. 

  

  

     

   
   

  

11558. L. A. „Chodod Judel* w Duniłowiczach, ul. Wiłeń- 
ska ]Jatka mięsna. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel — 

Chodos judel, zam. w Duniłowiczach, ul. Szkolna. 170—Vi 

„Cukierman Nauch* w Lebiedzi , pow. 
a. Firma istnnieje od 1927 roku. 
h, zam. tamże. 171—VI 

  

11559. |. A. 
Mołodeczańskiego. Jatka mię: 
Właścicieł — Cukierman Ne 

    

  

w dniu 6. II. 1930 r. 
11520. L. A. „Milner Rywa* w Hermanowiczach, pow. Dzi- 

śnieńskiego. Zajazd i sklep spożywczy i innych towarów. 

istnieje od 1920 roku. Właścicieł Milner Rywa zam. tamże. 
172—VI 

11521. I. A. „Mański Nachman'* w Lidzie, ul. Postawska 1. 
Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Mań- 
ski Nachman, zam. tamże. 173—VI 

11522. I. A. „Matulewicz Helenk!" w Lidzie, ui. Koszarowa 

1. Sklep spożywczy ż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 

1927 roku. Wiaściciel Matulewicz Helena, zam. w Lidzie, ul. 

Koszarowa 5a. 174—VI 

11523. I. A. „Nagkuński Lejzjer* w Lidzie ul. Zakasanka 21. 

Sklep sspożywczy i wyrobów tytuniowych oraz sprzedaż į 

na wynos. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel — Narkuńs 

Lejzer zam. tamże. 175—VI 

11524. |. A. „Nikołajew Michał* w Lidzie, uł. Wiśmonty 26. 

Piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Nikołajew 

Michał, zam. tamże. 176—VI 

11525. I. A. „Naitodhėm — H. Krywiski i Sz. Galpbiia — 
Handel produktami naftowemi i farbami, 

Siedziba w Wiinie, ul. Szeroka 1. Firma istnieje od 3 stycznia 

1930 roku. Wspólnicy zam. w Wiłnie: Hirsz Krywiski przy ul. 
Skopówka 6-—8. i Szmuel Galperin — przy ul. W. Stefańskiej 

16—%6. Spółka firmowa zawarta ua m umowy z dnia 11 

stycznia 1930 roku na czasokres do dnia I stycznia 1931 roku 

< automatycznem przedłużeniem na dałszy jednoroczny okres 

   

  

    

    

    

    

  

   
   

          

   

   

    

czasu i t. d. z róku na rok, o ile za dwa mi ce przed upiy- 

wem terminu żaden ze wspólników nie złoży pisemnego żąda- 

nia fikwidac ółkowego przedsiębiorstwa + zania umo” 

w a na wek 
imowy, 
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r do obu wspólników. We 
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LOUIS VINSE się omylič- 

> KASKI 

T L 

Oto mamy kilka tanich 
dni wyprzedažy 

® ŁO wo 

  

jest dewizą 

Rparaty fotograficzne 

  

jak rówaież wszelkie artykuły fotograficzne 
w 

„OPTYK RUBIK 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58, 

Najstarsza firma w kraju (cgzyst. od r. 1840), 

  

LA nie cenami, lecz JAKOŚCIĄ 
naszej długie lata istniejącej firmy 

w największym wyborze 

SKŁADZIE FABRYCZNYM   
  

  

      

| SIEV-OZQR-MOTOR 
® byle praudažus 

IDEALNA KĄPIEL 
KOSODRZEWINOWA.   

PIANINA | FORTEPIANY 
RE wędki o Bacł AK DES) 

1 PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, "DRA 
SOMMERFELD etc. 

Wiln 
K. Dąbrowska m. niemiecka 3; m. 6 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
NA DIRBU VDBVA LILO BRL RUD BATAUNOGOKAMNGAW gg Regulacje i 

stemplem firmowym ; również każdy z mich ma prawo otrzymy- 
wać za swoim pokwitowaniem wszelkiego rodzaju koresponden- 
cję nie wyłączając przekazów pieniężnych, pieniędzy przesyłek 
pocztowych i kolejowych i t. p. oraz ze stacji kołejówych tor 
wary nadsyłane na imię spółki. 

ide 

Zł. 14 

  

— Mylę się wogóle bardzo rzadka! 
— oświadczył sucho przybysz. 

— ja myślę że... -— zaczął sekre- 

Okna gabinetu wychodziły na og- tarz, ale przerwało mu wejście lokaja. 

ród, pod niemi było szerokie kamienne 

podmurowanie. 
— Przepraszam Sir... 
— No, co tam, znowuż? — krzyk 

Zręcznie bez szelestu, wdrapał się nął zniecierpliwiony sekretarz. 

"Laniare na podmurówkę i znalaziszy A 

szparę w sztorach, zajrzał do pokoju. wić, sir. 

Błenshop zdawało się miał wykład 

*0 sztuce, wobec swego gościa: wy. 

Ten, który podawał się za Duche- 

mana, siedział na 

odwrócony do biurka plecami przygła” 

dał się przeciwiegłej Ścianie. 

Światło lampy nie tylko nie oświe- nika Staneastreeta niema, 

ale w rzuconym na że chce się widzieć z jego sekretarzem. 
— Czy wiecie w jakiej sprawie tu 

cało jego twarzy, ) 

ścianę cieniu, zniekształcała jego po- 

stać. Nieznajomy uważnie słuchał prze przychodzi? 

mowy Blenshopa, który wskazywał na 

duży portret olejny, wiszący na Ścia” Ale 

nie, w pobliżu kominka. Portret oświe- jest 

tony był zgóry przez małą lampkę ele 

stryczną. Blenshop skończył przemo- jest... 

wę i z uśmiechem zgasił lampkę. 

— Oto wszystko, co mogę panu po 

wzruszona. 

— Jakaś dama chce z panem mó- 

Blenshop wziął z tacy bilet wizyto- 

— Nie słyszałem nigdy o tej pani- 

krześle, które przed © kogo pytała, o mnie czy o pułkow 

xilku minutami zajmował Laniare, ale nika Staneastreeta. i : 

— O pana pulkownika, sir. ‚ 

kiedy powiedziałem, że pana pułkow- 
Ale, 

powiedziała 

— Nie chciała mi powiedzieć, sir... 
wygląda bardzo niespokojnie i 

— No, to już z zasady, zawsze tak 

— Hm.... Czy młoda, ładna? 
— Bardzo, Sir. 
— No, to cóż, przyjmiemy ją, — 

wzruszył niedbale ramionami Blenshop 
— Poprosicie ją tutaj gdy zadzwonię. 

wiedzieć, — oznajmił wracając do 

biurka. 
— Rozumiem, — odrzekł zamy- 

ślony gość. Wocker wyszedł. 

Laniare o mało co się nie zdradził: — Lepiej będzie, jeśli się jej po 

okrzyk wściekłości cisnął się gwałtow: zbędę zaraz — mrugnął sekretarz do 

nie na jego usta. Wparł się plecami w gościa. — Pan mnie rozumie? 

ramę okna. Na chwilęutracił zdolność — Najzupelniej, — gość wstał, ale 

słyszenia i widzenia, tak oszołomił go stojący między nim, a oknem sekretarz 

"dźwięk głosu tego człowieka. 
Ostatnie wcielenie Andrzeja 

chemana mówiło głosem „Karola'*! 
Wreszcie udało mu się opanować 

wściekłość i znów przylgnął da okna. ję panu, 

nadsłuchując. przygotowane. 

Blenshop rzekł: Zechce 
— Ja panu to napiszę. drzwiami. 
To mówiąc wziął kartkę i napisał — Owszem. 

na niej kilkanaście znaków. : 

— Proszę, — podał kartkę niezna- manie, dobranoc! 

jomemu, — teraz pan nie będzie mógł 

wrócę? , 

zasłaniał go, ku najwyższej 
Du Laniare'a. — A więc o północy 

rozpaczy 

por 

— Punktualnie o północy. Obiecu- 
że znajdzie pan wszystko 

pan wyjść temi bocznemi 

— Dowidzenia, drogi panie Duche- 

Blenshop wymówił słowa pożegaa 

2.000 
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metrów Krep. Meteoru w kolorach różnych po 
cenie o wele niżej kosztów produkcji, a mianowicie 

Prosimy zdecydować się I 

we własnym interesie przybyć 

ZARAZ 

za mefr. 

'K. Rutkowski i j. Domagała 
Tei. 1402. 

nia ze źle ukrytą ironją, ale Laniare 
nie zwrócił na to uwagi. Sekretarz od- 
sunął znów dywan, otworzył ukryte 
drzwi i wypuścił gościa. 

Jednym susem, Laniare zeskoczył ze 
murku i pobiegł do furtki ogrodowej. 
Ale mimo pośpiechu, spóźnił się: Gdy 
wybiegł na 95 ulicę, ten, którego gonu 
skręcił za róg. 

Zapominając o konieczności zacho 
wania ostrożności, biegł w tym kierun- 
ku, ale i tym razem „Karol* dowiódł, 
że jest prędszy i silniejszy. 

Zanim Laniare dobiegł do rogu, w 
ciszy nocnej rozległ się głośny, jak 
wystrzał trzask, zamykanych drzwiczek 
zahuczał, motor i samochód ruszył, 
uwożąc „Karola. 

Z przeklenstwem dobiegł Laniare do 
brzegu chodnika i zatrzymał się: w 
świetle latarni rzucił mu się w oczy 
numer auta. Machinalnie nie zdając so- 
bie sprawy na co mu się to przydać 
może, zapisał w pamięci ten nume:. 
Wiedział wszakże, że nie będzie mógł 
go dogonić. 

Nagle za nim rozległ się warkot mo 
toru, Laniare, odwrócił się szybko. Dru 
gie 'auto, widocznie to, które przywio- 
zło ową damę, stanęło na miejscu os- 
wobodzonem przez poprzedni. 

Laniare skoczył ku niemu. 
— Prędko, jedziemy ża tamtą tak- 

sówką. Numer 66.3.85. Nie traćmy go 
z oczu 'ale nie dopędzajmy go ... Nie 
powinni: wiedzieć, że śledzimy ich! 

— Zajęty! — mruknął szofer. 
— Do djabła, z tym pasażerem! 

Proszę tutaj... — Laniare wsunął mu 
do ręki złoty pieniądz. — Dostaniecie 
drugi taki jeśli, nie zgubimy z oczu 
tej taksówki! 

— Jedziemy! — zgodził się szofer. 
Taksis ruszył nie czekając, aż Le- 

niare zatrzaśnie za sobą drzwiczki sa- 
mochodu. Ale taksówka „Karola* wy- 
przedziła ich znacznie i z niezwykłą 

Dziś ostątni dzień! Od g. 4 do 6-ej ceny miejsc na parierze I zł i i. : 
epokowy film dźwiękowy z 

ud ziałem i 
Dźwiękowe kinozaskowiezo RAMORA NOVAFFO czeriaccj AKify Page 
„KOLLYGOOD" SKRZYDLATA FLOTA Mickiewicza 22. 

Aparat amerykaf- |u imie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U. S. A. pod dowództwem Nowsrro który ка!пр @ 
ubliczności swoja odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów: Nad program: Wsrechšwietowej ski Światowej sła- 

baryton włoski Tyte Rufio A „DÓBIIG oocrat-x sernsów: 4, 6, 8 i 10.75. 
= 

wy „PACENT“. 

Od dnia 6 do 8 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

sPlac Waszyngfona 13 
Dramat w 9 aktach: W rolach głównych: Alice Joyce i Jęzn klershoft, Nad program: 1) POCZT A 
WE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE w WILNIE. 2) KRONIKA FILMOWA P. A. T, Nr_59 193 + 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g, 4-ej. Następny program: „ZEW PÓŁNOC 
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SALA MIEJSKA 
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PREM JERA! Gigantyczny przebój cźwiękowy. C0O% czezo się jeszcze nie widziałol 

Pierwszy DŹWIĘKOWY Cud najnowszej techniki! 

  

   

  

    
  

  

  

  

: „ Otrzy 

Kino - Teatr at nas 

„HELIOS“ odpowi 
ościpła: 

Balkon 1 zł. PRO Ra roza WOGIE wzruszzjącą gęstej a= is k sz" 
w w m: r „Cyruli ewnilski“ 

Parter od 1.50, Występ światowej sławy barytona TITTA RUFFD Atrakcja SiE Ze względu Wskutek 
wysoką wartość artystyczną DLA MŁODZIEŻY „DOZWOLONE,  Uprasza się o przybycie lleńskiej, 

początki seansów o godz. 4, 6, 8 1 10 w. Balkon 1 zł, Parter od 1.50 gr. tyczaju, 
Na premierę honorowe bilety nieważne, co 

+ w czas 

Jowstaje 
Kiso Kol. Dziś i dni następnych do 9 maja ZEMSTA HRABIEGO MONTE CH Į p 

|. włącznie arcydzieło filmowe | ;; i R 5 jedynej 

„OGBISKO dramat w 12 aktach podług poza powieści Al Dumasa. W rolach głównych: JEAN ANGELO, BER ji, miar 
UL. Kolejowa Nr 19 | GOETZKE, i LIL DAGOVER. Początek seansów o godz. 6, w niedziele i święta o g. 4. p. p. E czy 

— „azujący 
= tr ( Dzis! Potężny dramat 7 “ W rolach 16sdowej, 

Ha es młodych dusz i ciał „D 5ZEM SIĘ nie maūwi redaicom... p'ękaa NINA” Visėw * 
„Światowid ” oraz ANDRZEJ MATTONI. Cienie i Światła ząkazanej miłości. Najbardziej dyskretoe przeżycia naszej ® ройс; 

ul.; Mickiewicza 9. dzieży. Wielki dramat z życia młodzieży, które bez opamiętania, nie zważając na mogące wyniknąć Ko prez 
wencje, ulega podszeptom rmysłów i naraża się lekkomyślnie na tysięczne niebezpieczeństwa. П. © 

BSI Zagini Bu, , aginiony )) УМН СЛ S caa numo aus DO sprzedania zm :::. 

Ef ima Et 7-3 KOKAKE SJ POSADY m 
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! ; 5-98 о sh шНЕЙ ТОН оо В пн о оан Е A e ET GA PN „ia si 2 pokoje ūiicjalista ralnyseiezs,Kotak | ogród warzywa z. Gabi ‘ ! ciemnia fotograficzna. Į owocowy. Dotis Z. ne S POTRZEBNE dla sa: w starszym wieku, Krojewska 7 m. 7.4 dowosė i Racjonalnej Koemro- m Sa BIĄ motnego, w  śród- samotny, poszukuje wejscie z zauł. Oran- | 6,000 złotych „SW K tyki Leczniczej. mm JHNSJTHN 28 mieściu. Nieumeblo- posady pomocnika dw zewinego. * Załasząć | ui a" i Wilno, zm zaomzrnyi) "ane. z obsługą, sło- majątku, _ posiadam „ję SK noś ol nie в Mickiewicza 3i m. 4 O kiecka (o m. 2. > . Dom : К. «рдёое РУ obiecą  kon- o na okres letni. Kalwaryjska 69 m. 2. * Mickiewi Кр Ш'!ЬЁ! serwuje, dosko- Miwzekśśainwih Oferty do adm. „Sio“ „S0LI-O Leśniczy tel. 908. oj, | roze mali, odświeża, usuwa wa” pod LK. _—_| Potrzebny aj lej skazy i braki, FCzay usuwa 
Jasaż twarzy i ciała Szoski, plegi, wągry, 
rois Sstuczne opa: uPież, bronavwki, kus. 
nie cezy. Wypada- Tzajki, wypadania wło- 

nie włosów i łu- tów. łńickiawicra 46. 

p Najaowsze zdo- 

zee p nis REDLRGRCO GER 
cjonaine 

Godo 451078 P|ETARZEDERTYŚCI 
Urodę. PES BEGLEWRMA SB 

konsarwuje, | ekarz-Dentysta doskonali, odświeża R 
usuwa braki i ikazy aduńska- 

trwa 

O no długoletniej prak= 
2 tyce w Paryżu i Ber- 

Leczniczej _„CEDIB” nie, UA swój Je iewiczowej. , 
gabinet dentystyczny, 

WO | 2 przy ul Mickiewicza 
* "25 44 m. 19, — W. Z P. 26. = ! 
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* Nowogrėdzka — 

| LETNISKA | 
Letnisko 

POSZUKIWANE moż- 

zdolny agent na 
prowizje z dobre- 
mi _ referencjami. 

Zgłaszać SIę. 
Dom H.-K, „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza !, tel. 9-05. 

liwie w pobliżu e & ЁД B TAM 
о- w łądnej oko:.icy 

ło rzeki, lub jeziora; 
bez utrzymania, od SUPNO 1 tORZEDAŹ 

Słowa” pod AM MA WEB AU 
Byprzedaź pomników Letnisko z wygodami, 

do wynajęcia z utrzy po cenach niżej war-pok. z prawem ko- 

lat 32, żonaty — dłu- yczaj г 
goletnia praktyka, I tak ‹ 
Obecnie na kierowni- a | 
czem stanowisku nad+ (JC. 
leśniczego w więk- ь 
szych uprzemysłowio- PAS 
nych dobrach, poszu- wawa gana 81. ODOV 

m
 

kuje posady. Adres: 
Wilno, Kalwaryjska 20 ŁGU fm ŁAU 
m. 3, mieszkanie W. ° „Кар 
P. R. Jarmotowiczą, ВНЕЗЕНЕ zm» 
dla Leśniczego. —$ r=pgubioną „Sgacił 

Z wojskową w prawd. 
na imię J dpisy 

    

Poszukuję 
GR i „„Štaniewicza mi 2-8 pok mieszkania wsi" Machniuita ko 

gm. daugieliskiek retarz 

maniem całodziennem tości, b. ftrmy PAW-rzystania z kuchni, y ŠVIS“ aūskiego R 
na dogodnych warun- ŁOWSKIEGO egz. odokol. W. Pokulankį, 13 Przez PKU. wiecej; 
kach. Dowiedzieć się 1898 r., z powodu Oferty do adm, „Sło” 

Lwowska 136 5 likwidacji, Wilno, Po:wa* dla Urzęduiczki ul. 
w godz. od 12—4. -głocka 26. — 

  

  

  

Czerwone światło migało drwiąco 
przed oczyma goniących. 

Wobec tego, že „Karol“ prawie na- 
pewno nie zauważył że jest śledzony, 
więc pośpiech jego wypływał z jakichś 
ukrytych pobudek. 

Na ulicy 72-ej taksówka skręciła na 
wschód, na chwiłę Leniare stracił ją 
z oczu ale na Brodway gdzie panował 
większy ruch, oba auta musiały jechać 
wolniej i goniący odnaleźli przeciw- 
nika. х 

Pogoń trwała na przestrzeni trzech 
kilometrów. / 

Na 44ej ulicy potok aut, plynący 
ku wschodowi rozdzielił ich znowu i 
Laniare szalał z niecierpliwości, pod” 
czas gdy szofer usiłował odnaleźć ucie 
kające auto. 

Zdawało się że ślad został zgubio- 
ny, ale nagle ujrzeli taksówkę przed 
hotelem Nickboker. 

Rzucił więc złotą monetę szofero- 
wi i wyskoczył na trotuar, łokciami 
przepychając się wśród licznych prze- 
chodniów i wpadł do olbrzymiego ho- 
olu hotelowego. 

Mimo późnej godziny pełno było 
snujących się bezmyślnie ludzi. Ale 
napróżno Laniare wpatrywał się w 
twarze panów... Jeśli „Karol“ był 
wśród mich, to wygląd jego nie przypo- 
minał w niczem żadnego z pasażerów 
„Assyryjczyka”. 

Oględziny dalszych sal również nie 
przyniosły żadnych rezultatów.  „Ka” 
rol'* zginął... 

Prawdopodobnie mieszkał on w 
hotelu i poszedł wprost do swego nu- 
meru. 

Przypuszczenie to wydało mu się 
bardza prawdopodobnem i Laniare po- 
prosił w zarządzie hotelu 0 okazanie 
mu ksiąg. 

Jeśli pogoń za „Karolem'* nie przy” 
niosła pożądanych rezultatów w każ- 
dym razie nie była zupełnie bezpłod- 

szybkością mknęła naprzód po pustej ną: Okazało się bowiem, że wiele raz 
ulicy. bitków z „Assyryjczyka* zamieszkało 

  

Wyjiawcz Mt, słacziewicz. Redak ar nipowicdziałny Witoki Woydyno. 

  

w tym hotelu. W spisie nazwisk Lania- 
re znalezł następujące, znajome: 

Edmund O'Ryo, Artur Velasco, Ce- 
cylja Brook, Emil Dresler... 

Miał wielką ochotę posłać kilka 
słów da miss Brook, ale zawahał sie 
jak ma się podpisać: nowem czy sta 
rem nazwiskiem. lm więcej rozmyślał 
nad tem, tem więcej przychodził do 
przekonania, że dalsze pozostawan'e w 
hotelu byłoby zbyteczną stratą czasu. 

Niezawodnie młada dama — „mło- 
da i piękna” według słów Wockera — 
która chciała się widzieć z pułkowni- 
kiem Staneastreet nie mogła być ni- 
kim innym, jak Cecylją Brook. 

Że też on się nie domyślił pierwiej, 
że pierwszym jej krokiem w Ameryce, 
musiała być wizyta u szefa kontr-wy- 
wiadu angielskiego. 

Wymawiał sobie teraz że nie po- 
czekał na nią przy oknie. Gdyby to 
uczynił, poznałby otaczającą ją tajem 
nicę. 

Wyjaśniłaby się dlań również ta- 
jemnica dokumentu, ukrytego w tubce 
z kartonu i całej zagadkowej sprawy. 

Ale żądza zemsty była w nim sil 
niejsza od wszystkich ianych uczuć. 

Z niecierpliwym okrzykiem wyszedł 
Laniare z kancelarji hotełt i znalazł 
się twarzą w twarz z Kranem. 

Detektyw amerykański wychodził 
właśnie z baru w towarzystwie Vala“ 
sca, O'Rya i Dreslera. 

Spojrzenie O'Rya prześliźnęło się 
obojętnie po twarzy dawnego Duche- 
mana, widocznie nie poznał go w nowej 
charakteryzacji. Spojrzenie  Ameryka- 
nina zdawało się równie obojętne i zi- 
mne, ale przechodząc obok Laniare, 
zmrużył jedno oko i mrugnął porozu- 
miewawczo. 

Laniare w odpowiedzi przybrał wy: 
raz zdziwienia. 

Tamci podeszli do windy rozma- 
wiając przyjaźnie. Zaledwie drzwiczki 
zamknęły się za niemi, Laniare wybiegł 

z hotelu, zbiegł do podziemnej kolei 

Mrukarnia „Wy lzwnictwa ‘ЕВа 

g 4 ŽĄBAJCIE! 

‚& Amerykańskim 

      

  

     

     

Banku. Z9LI—0 

= w 8 Grand hotel Celna 
m przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406- 

3306-30. 75 pokoi z nowoczesnym kć 
i fortem urządzonych od zł.5.50 na de pisuj 

wraz z pościelą bielizną,i oświetlenii 

dy o 
ną ii 

razu , 
-drugi 

we wszystkich apiekach i 
sktadach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAK 

     

   

      

nyc! 
wskoczył do pierwszego wagomit dok! 
cego na połuchiie miasta. pom) 

Obawiał się bardzo że Krane, ska 
gnie ze schodów i rozpocznie pogi А 
Laniare nie chciał mieć nieporoz jest | 

wywiadem, za /żyn, m 
nie wykona wszystkiego, co przith paf 

wziął. : nerale 
Po pewnym czasi wyszedł z komt 

ziemnej kolejki i kazał szoferow? s 
wieźć się do zachodniej części miflu".— 

W każdym razie pobyt w IR możr 
Nickboker przyniósł mu pewne grega 
ści. Jasnem było, že „Karol“ nie powš 
się znajdować wśród tych, którz : 
szli z back : і"" у 

W ten sposób zmniejszał siętałą , 
dalszych poszukiwań i podejrzeń.Bwi, — 1 

Obecnie należało porozumieć $y ks, 
za wszelką cenę z Cecyiją Broołętarza 
leżało przekonać się czy jest s ! 
i czy zamiary jej są rzeczywiście ali i 1 
we. Zdecydowat się wreszcie n. komy: 
zumienie telefoniczne. Zatrzymałimy I 
'auto przy budce automatu. wnym 

Służący w hotelu Nickboker | Ong 
nie mógł zrozumieć nazwiska 1 ^ 
o powiedzenie kolejno liter, poterEdy b 
szedł by ją odszukać. leć, co 

Laniare czekał cierpliwie 7 powiec 
chawką przy uchu. Po pewnym ( Tera: 
służący oznajmił, że szukają Pańyky 
restauracji. RAPA 

Jeszcze kilka chwil minęło i £Tlum 
przyniosły mu dźwięk przyjenpwi mc 
lecz nie znajomego głosu: i gen 

— Czy to ty, Jacku? ,mczas 
Laniare odpowiedział niecierf, 
— Prosiłem miss Cecylję pły szale 
— Ach, to omyłka! Ja się naz. Innyc 

Crook. „de są 
Mruknął przez zęby: „Bard: jum 

da' i rzucił słuchawkę, rezygnuj 
dalszych prób. : "e powiec 

Mógł ostatecznie ć | Arcyl 
itował, tra! 

"t kai 

jum je 
| „łUSZCZ 

se lwy, 
Зв © 
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nu oęzetna


