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Autor artykułu „Nieoczekiwana 
kropka nad niewyraźnem į“ podpisany 
literami j. K-cki, (Słowo 1 maja br.) 
zapewne ma poczucie zasługi, że odr 
krył wielkie niebezpieczeństwo, grożące 
narodowości i państwu. Odkrył miano” 
wicie, że akcja unijna, prowadzona na 
naszych kresach przez Kościół katolir 
cki, jest robotą niebezpieczną, bo jest 
to „robota rusyfikatorska ze strony Ro” 
sjan - emigrantów, ba jest prowadzona 
w „obrządku rosyjskim", bo jako taka 
„dąży do wynarodowienia szerokich 
mas ludu białoruskiego i da przerobie” 
nina go na Rosjan". Stąd wyprowadzo” 
ny został wniosek, że „ten. obrządek 
jest bronią polityczną w grze, obliczo” 
„nej na daleką metę* na rzecz carskiej 
Rosji, a ten wniosek skłonił autora ar- 
tykułu da rzucenia końcowego pyta” 
nia: „czy praca Polaków nad rozwo- 
jem obrządku grecko - rosyjskiego w 
Polsce nie ma cechy zdrady narodor 
wej i państwowej? 

Zapewne, sam sobie w duchu odpo” 
wiedział, że tak! Oczywiście zasługuje 
na wielką pochwałę troska autora o 

" .dgbfó narodu polskiego i bezpieczeń- 
stwo polskiego państwa, która podyk- 
towała mu ta alarmujące pytanie. 
Ale'nasuwa się pytanie inne, czy za” 
troskany. o salus Republicae autor 
miał dostateczne podstawy do puszcze- 
nia w Świat takiego alarmu, który za- 
krawa poniekąd na polityczne denuń* 
cjacje? 

Chociaż bezpośrednio nie zainterie- 
sowany, bo w akcji misyjnej nie pra- 
cujący, interesujący się wszakże. akcją 
unijną na naszych kresach wschodnich, 
pragnąłbym wykazać, że alarm, podnie 
siany przez autora „Kropki*, jest fał 
Szywym, opartym. na ni eporozumie- 
n:ach i niezrozumieniu sprawy, której 
dotyczy. 

Najpierw co do kampetencji autora 
Autor, według wszelkiej pewności. kre: 
sowiec, tak pisze, jakby o prowadza 
nej przez Kościół akcji unijnej wiedział 
coś jedynie z plotek, z nasłyszki, jax :5 
m'*wią. A miał chyba sposobność ose-, 
oiście zetknąć się i z „brodatymi jezu 
itami“ i „jezuitkami* z ul. Piłsud»k'e- 
gc; mógł był łaiwo posłuchać kazań 
w kiłku unickich kiściołach, choćby u 
owych „brodatych jezuitów w Alber- 
tyme; mógł o tej całej akcji, o jej po- 
czątkach, zasadach i metodach zasię” 
grąć autentycznych wiadomości w kur 
jach biskupich w Wilnie, Pińsku, S*e'il- 
cach, Łucku, pod których kierunkiem i 
jurydykcją akcja ta jesst prowadzona, 
Osnowa wszakże artykułu nie upowa: 
żnia wcale do wniosku, by autor сокоГ 
Iwiek z tego zrobił dla lepszego poin- 
formowania się a sprawie, która go 

| tak zafrapowała. Oparł się na różnych 
„ńiówi się', „opowiada się", którym 
wys'traszona wyobraźnia  nadaii 
kształty jakiegoś sprzysiężenia na bez- 
pieczeństwo Polski. Wpadł mu przy- 
packiem do ręki mumer pisemka, wy” 
dawarnego w Paryżu dla Rosjan emi- 
grantów, nawróconych tam do katoli“ 
cyzmu i z niego cytuje pewne nazwiska 
cyfry, które wydają mu się rewelacyj- 
„hemi. A tymczasem 0 tych samych 
Sprawach pisze się przecie do kilku lat 
w pismach polskich, w „Misjach Kator 
lickich*, w „Przeglądzie Powszech- 
nym” i innych; opisuje się każdy nie- 
ma! szczegół rozwijającej się akcji, bro 
m się jej przed niezrozumieniem i za- 
rzutami. O tem wszystkiem autor „Kro- 
pki” nic nie wie. Dziwi go co wyczytał 
w paryskim „Błagowieście*, gdy tym- 
czasem to samo mógł znaleźć w wyda” 
wanym w Wilnie od kilku lat, za apro 
batą miejscowej władzy kościelnej, ro- 

syįskim „Christianinie“, albo w warsza 
wskim „Kitiežu“. Zeorszony i wyleknio 

ny, „odkrywa* rzeczy, które dzieją się 
przecież nie w żadnych  konspiracyj- 

+ ych podziemiach, ale w pełnem świe- 
tle słonecznem, pod kierunkiem bisku- 
pów katolickich, polskich, pod czujnem 
okiem władz świeckich i, policji. Jak wi 
dzimy, znajomość rzeczy, o których pi- 
sze, jest u autora mała, raczej „žadina“, 
mówiąc z niemiecka, i dziwić się nale- 
ży, że z tak ubogim ekwipunkiem wy- 
stąpił do walki z niebezpieczeństwem, 
które poczytuje za tak wielkie. 

„Ale což to tak nie spodobało się au 
torowi w akcji unijnej? 

Rażą go najpierw „egzotyczne po- 
stącie* kapłanów, pracujących w tej 
akcji, ich „nieco za efektowne meta- 
moriozy“, konkretnie mówiąc ich „bro” 

dy*. Naprawdę jestem wprost zażeno- 
_ wany, że o takich głupstwach na 1a- 

mach poważnego dziennika zmuszony 
„jestem z kimś się rozprawiać. Autor 
„Kropki* robi mi wrażenie człowieka, 
który z zaścianka swego na świat Bo- 
ży mie wyjrzął, o powszechności Koš- 
cioła katolickiego nie słyszał, historji 
misyj katolickich nie zna. Misjonarze 
katoliccy, przejęci myślą pozyskania 
wszystkich dla prawdziwej wiary, nie 

do domu lub z | 

takie przechodzili metamorfozy, jak te, 
które autora tak gorszą. Francuzi, Wło 
si, i Polacy, kiedy było potrzeba, prze- 
kształcali się w chińskich mandarynów, 
indyjskich braminów, przyjmując nie- 
tylko ich strój, ale sposób życia; raz 
sobie golili głowy, pozostawiając war- 
kooz, drugi raz nakładali na nie turba- 
ny, czy fezy; raz się charakteryzują na 
Anglików, drugi raz obrastają jak nie 
dźwiedzie. Robili to wszystko i robią, 
by odpowiedzieć wskazaniom swego 
prototypu, św. Pawła Apostoła: „dla 
wszystkich stałem się wszystkiem, 
abym wszystkich pozyskał dla Chry- 
stusa“. C6ž tedy dziwnego, że posłani 
do pracy wśród prawosławnych na na- 
szych kresach misjonarze, lub ducho- 
wni dopiero z prawosławia nawróceni, 
uważają za konieczne przystosować się, 
powiedzmy, do miejscowej mody, do 
tego obrazu duchownej osoby, jaki się 
wyrył w wyobraźni ludzi danego śro- 
dowiska? W gruncie rzeczy do tego no- 
wego swojego wyglądu (konwertyci— 
do starego) tak mało są przywiązani, 
że z równą gotowością golić się będą 
kilka razy na dzień, jeśli to ułatwi im 
pracę. Wszczynać z tak błahego powo” 
du jakąś dyskusję, snuć z wyglądu księ 
dza domysły o jego sympatjach polity- 
cznych, lub czemś podobnem, jak * to 
czyni autor omawianego artykułu, jest 
to tak dalekiem od ducha prawdziwe” 

Redakcija rękopisów nie zamówionyck mie zwraca. Admialztra- 
cia nie uwzgjędniz zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

trzeba to uważać za objaw owego cia- 
snego horyzontu myśli, jaki jest właści- 
wy wchodniemu prawosławiu, które na 
takiem tle rodziło poważne schizmy i 
rozdziały w swem łonie. Brody? Autor 
„Kropki** zdaje się z niejaką sympatją 
odnosi się do unji św. Józafata, prze- 
ciwstawiając ją dzisiejszej akcji unij- 
nej: możeby powiedział: czy widział 
jaki portret, przedstawiający tego Świę 
tego katolickiego bez brody? Ale i o 
tym Świętym wie może tylko coś nie 
coś ze słyszenia, skoro nawet imię je- 
go pisze niepoprawnie. 

Przejdźmy do drugiego punktu. 
Autor „Kropki nieoczekiwanej'* odróż- 
nia aż cztery odmiany „Kościołów u- 
nickich“, tak iż, jak sam przyznaje, 
można aż „głowę stracić". Mówi o Ko- 
Ściele św. Józafata, o Kościele unickim 
na Podlasiu, o innym w Małopolsce, 
wreszcie szerzony obecni e na kresach 
obrządek wschodni uważa za „czwar- 
ty Kościół grecko - unicki, który nie 
ma nic wspólnego z trzema poprzedni- 
mi, i na ten czwarty właśnie uderza 
w swym artykule. Otóż te dystynkcje 
nie mają dostatecznej podstawy. Jako 
trochę lepiej z temi rzeczami obeznany, 
śmiem upewnić autora, że rzekome 
„cztery obrządki, czy .cztery Kościoły 
unickie, nietylko mają dużo wspólnego 
ale są jednym i tym samym  obrzad- 
kiem. Tylka autor wziął go w różnych 

go Chrystusowego Kościoła, że raczej czasach i w różnych częściach Rzeczy” 
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2 ZA KORDONÓW 
Łotwa zawsze po. stronie Polski 
Wywiad z gen. Radzinszem 
RYGA, 7 V. Pat. „Pedeja Bridi" 

zamieściła wywiad z szeiem wyszko- 
lenia armii łotewskiej gen. . Radzin- 
szem.  Cienerat poruszył kwestję wy- 
szkolenia wojskowego i znaczenia 
konferencji rozbrojeniowej oraz wyra* 
ził swe zdanie co do budowy iortec, 
przyczem powołał się na praktykę 
niemiecką, która polegała na tem, że 
miljonowe sumy przeznaczały Niemcy 
zamiast na budowę fortec, na budo- 
wę dróg, szos i kolei strategicznych. 

Tego samego systemu trzyma się 
obecnie Polska na granicy sowieckiej, 
Przeprowadza ona intensywnie budo- 
wę dróg komunikacyjnych i główną 
uwagę zwraca na wyszkolenie. Na 
Łotwie natomiast budowa dróg nie 
ma najmniejszego znaczenia strategicz 
nego i w tych kwestjach  uwzględnia- 
ne są jedynie postulaty partyjne. Zda- 
niem gen. Radinsza ani armja łotew- 
ska, ani estońska, ani też litewska, 
pomijając już jej liczebność, nawet z 
punktu widzenia wyszkolenia i uzbro- 
jenia nie może stawić czoła Rosji so- 
wieckiej. Jedynem takiem państwem 
na Wschodzie jest Polska. 

Należy przytem stwierdzić, że jeśli 
w Rosji sowieckiej jest coś dobrego, 
to jest niem armja.Na czele armji so- 
wieckiej stoją przeważnie byli oficero - 
wie dawnej Rosji i gdyby rząd Stali- 
na miał całkowicie do nich zauianie, 
to jużby dawno wojna wybuchła mię- 
dzy Polską a Rosją sowiecką. 

W razie wojny pomiędzy Poiską a 
Rosją Estonja i Łotwa nie mają cze- 
go się obawiać, gdyż terenem wojny 
będzie Ukraina i Białoruś, gdzie już 
cbecnie skoncentrowane są siły bol 
szewickie. Gdyby główny atak był 
skierowany przez Dyneburg, to wów- 
czas Rosja musiałaby przerzucić swo: 
je siły z Ukrainy, t. į. z terenu, na 
którym coraz bardziej szerzą się ten- 

-dencje narodowe. A gdyby przerzuci- 
ła gros swoich sił pod Dyneburg, to 
Polacy małemi siłami mogliby wstrzy- 
mać na tym odcinku oienzywę bol- 
szewicką, a sami łącznie z Ukrajńca- 
mi cbejść armję sowiecką z południa. 
Gdyby zaś Rosja sowiecka wszczęła 
wojnę z Łotwą i Estonją, to Polska, 
obawlając się odcięcia od morza Bał- 
tyckiego, musiałaby również wystąpić. 

W rate wygranej wojny przez 
Polskę, Łotwa nie ma powodu do 
najmniejszej obawy, gdyż wtedy jej 
granice pozostałyby nienaruszone, na- 
tomiast gdyby Polska wojnę przegra- 
ła, istnienie Łotwy byłoby rozstrzyg- 

nięte, gdyż Rosja sowiecka nie będzie 
się liczyła z siłą militarną Łotwy. 
Biorąc powyższe pod uwagę, generał 
jest zdania, że w razie wojny naj: 
mniejsze gyzyko ponosi Łotwa, 0 ile 
stanie po stronie Polski. Neutralną 
pozostać Łotwa nie może. O  przy- 
mierzu z Rosją sowiecką nie może 
być- według gen. Radinsza —. mowy 

Z powodu powyższego wywiadu 
socjaldemokraci złożyli w sejmie in. 
terpelację do premjera Celminsza, 
Prawdopodobnie w ciągu przyszłego 
tygodnia premjer Celminsz udzieli na 
„nią odpowiedzi. 

BARANOWICZE — l. Szeptyckiego -— 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKS$ZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

KLECK — aklep „jedność”. 
ЫВА — tu. Suwalaka 13, S. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedutszpwitowy 
Kronika reKIAMOWA: miimetr 60 milimetr 50 gr. 

„Lot“, 
Księgarnia K. Malinowskiego. 

(KBE — ul Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec K — K. Smarzyński. 
— sklep daj ik Zano 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEGWIEŻ — ni. Niatitszowa, Księgarnia |ażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK -- Kiosk Si. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCŁIANY --- Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANĄ — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PINSK — Księgarnia : olska — St. Bednarski. 

STOŁPCE — 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 

POSTAWY — Księgarnia Polssżej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lutowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

T-wa ch“. 
Rynek 9. N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. fiiekiewicza 24, F. juczewska. 
w. 
WOŁKOWYSK — 
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pospolitej i stąd doznał złudzenia wie- 
lości. 

Jeżeli chodzi o rozmaitość obrząd 
ków, to trzeba jej szukać gdzie indziej. 
Mianowicie poza tym obrządkiem, któ- 
ry nosi nazwę greckiego, czy wschod- 
nio - słowiańskiego, czy bizantyjskiego 
— w Kościele katolickim istnieje jesz- 
cze sześć inych obrządków (trzy za” 
chodnie i trzy wschodnie) , z których 
jednym tylko jest obrządek łacińsko - 
rzymski przez nas Polaków przyjęty. 
Wszystkie te obrządki mają prawo oby 
watelstwa w Kościele, wszystkiemi о- 
piekuje się Stolica Apostolska, wszyst 
kie w samem centrum chrześcijaństwa, 
Rzymie, posiadają swoje świątynie, i 
nikt tam z tego powodu „głowy nie 

traci'. Raczej podziwia każdy boga 
ctwo form, uniwersalizm, tolerancję 
prawdziwego Chrystusowego  Kościo- 
ła, rażąco pod tym względem odbiega” 
jące od ciasnoty schizmy, która uznaje 
tylko jeden obrządek, bizantyjski. 

Ale tu, w Polsce, nie mamy do czy- 
nienia z wszystkiemi temi obrządkami. 
Mamy ich wszakże trzy: rzymski, or- 
miański i grecki, o którym obecnie roz 
prawiamy. Ten jest tym samym  ob- 
rządkiem w Małopolsce i na kresach 
północnych; ten sam obrządek istniał 
tu przed Siemaszką i na Podlasiu przed 
Popielem. Oczywiście ten obrządek u- 
legał pewnej ewolucji i lokalnym za - 
barwieniom (podobnie jak się to dzieje 

Bndżef Reichswehry w Reichstagu 
BERLIN: 7. 5. (PAT). W komisji budżetowej Reichstagu toczyła się 

dziś dyskusja nad poszczególnemi pozycjami budżetu ministerstwa Reichs- 
wehry. Komisja odrzuciła wniosek socjal - demokratów .o skreślenie pół mil- 
jona mk. z funduszu dyspozycyjnego ministra Reichswehry. Minister Groener, 
odpowiadając na zarzuty co do złego traktowania żołnierzy i mnożących się 
wypadków samobójstw w Reichswehrze, powołał się na to, że ilość wypad- 
ków samobójczych ze 184 w roku 1924 spadła w roku ub. do 79. Przy wydat- 
kach z tytułu manewrów jesiennych posęł socjał - demokratyczny Loeber pod- 
Kreślił, że znaczenie ostatnich manewrów na Śląski ucierpiało bardzo, ponie- 
waż dowództwo kładło mniejszą wagę na sprawność bojową żołnierzy, aniżeli 
na efekt, obliczony na ożywienie ducha militarnego wśród ludności cywilnej. 

Budżef wojsaowy „rozbrojonych“ Niemise 
PIĘCIOKROTNIE WYŻSZY OD BUDŻETU PRZEDWOJENNEGO. 

BERLIN. 7. 5. (PAT). niemiecka w dalszym ciągu wyrtaża zdziwie 
nie, że w budżecie Reichswehry na rok 1930 wydatki na amunicję dla 100 ty- 
sięcznej armji wyrtoszą 95 miljonó! Ww mk., gdy dia 500.600-nej armii pioddzas 
z roku 1913 wydatki te dochodziły zaiedwie do 65 milionów mk. Dziwnie wy- 
sokie, zdaniem prasy, są również pozycje na umundurowanie, ma Qo budżet z 
roku bież. Przewiduje na jednego żołnierza 289 mk. rocznie, a więc 4 razy wię 
cej, niż wynosiły wydatki na umundurowanie żołnierza armji cesarskiej z r. 1913 

Jak będzie silnansowany „Soforiprogram” 
BERLIN, 7 V. Pat. Według informacyj kół parlamentarnych, 

Rzeszy na posiedzeniu wczorajszem 
programu“. 

gabinet 
ustalił sposób finansowania „Sofort- 

Z przedłożonego przez ministra finansów sprawozdania wynika, że 
rząd na finansowanie programu pomocy dla prowincyj wschodnich rozpo- 
rządza sumą 51,3 miljony mk., przewidiianą w budżecie na rok 1930. Ро- 
zatem na cele finansowania programu pomocy użyte mają być dochody, 
uzyskane ze sprzedaży własności nieruchomości państwa na terenach ewa. 
kuowanych oraz z pozostałych rererw Banku dla obligatyj przemysłowych: 

Dochody z tych ostatnich źródeł obliczają na 57 - 67 miljonów mk. 
W ten sposób rząd rozporządzałby na cele przeprowadzenia akcji pomocy 
dla terenów wschodnich ogólną sumą 117 miljonów mk. 

Qo-iecie wsiąpienia ma tron króla Jerzego U-go 
LONDYN, 7. V. Pat. Z okazji dzisiejszej uroczystości" 20-lecia wstą- 

pienia na tron xróla Jerzego dzienniki zamieszczają obszerne artykuły, po- 
święcone ogólnemu rozwojowi dziejów tego okresu. Niektóre dzienniki 

„piszą, że król Jerzy podczas swego panowania był Świadkiem większych 
zmian w stosunkach politycznych, społecznych. i zdobyczach naukowych 
świata, aniżeli jego poprzednicy. Największem wydarzeniem była oczywiście 
wielka wojna, która zburzyła szereg tronów, a wzmocniła tron brytyjski, 
cieszący się zaufaniem demokracji. 

Król Jerzy odwiedził dzisiaj wyścigi 
od czasu swej choroby t. j. od roku. 

w Newmarket po raz pierwszy 
1928 r. 

` 

Przygofówania do Soboru prawosławnego 
WARSZAWA. 7. 5. (PAT). W związku z pracami komi sji, zajmującej 

się organizacją przedsoborowego zebrania i jego zadaniami, w dniu 7 bm. od- 
była się w pałacu metropolji prawosławnej w Warszawie knferencja pod prze- 
wodnictwem JE . metropolity Dyonizego w składzie JE arcybiskupa gro- 
dzieńskiego Aleksegó, pp. dyr. departamentu WR i OP hr. Potockiego naczel- 
ników z ministerstw Spraw Wewnętrznych Henryka Suchenek - Sucheckiego 
i Spraw Zagranicznych Hołówki. Konferencja ustaliła, że wyznaczona przez 
święty synod liczba 12 członków przedsoborowego zebrania zostanie powięk- 
szona do liczby 30, przyczem osoby, wchodzące w skład przedsoborowego 
zebrania, będą miały głos decydujący, natomiast przedstawiciele rządu p. Su- 

chenek - Suchecki, Potocki i Hołówko oraz przedstawiciele kancelarji syno- 
dalnej pp. Roszczycki i doradca prawny Mikołajew — głos doradczy. 

Do przedsoborowego. zebrania wejdą między innemi z diecezji grodzień 
skiej i wileńskiej od duchowieństwa protojerej Włodzimierz Jóźwik, ^ 
Mitrat, ks. Guszkiewicz, proboszcz parafji białostockiej, od wiernych — Wło- 
dzimierz Wiszniewski, adwokat mieszkaniec m. Wilna, Grzegorz Chudzik, 
starosta cerkwi Święcickiej, Leonidas Radiszewski, inżynier, mieszkaniec m. 
Słonima, Apolojusz Smorżewski, mieszkaniec m. Wilna, jerzy Moller, oby- 
watel ziemski ze Stołowic, powiat baranowicki. Z ramienia kolegjum profesor- 
skiego wydziału teologji uniwersytetu Warszawskiego wejdą dwaj profesoro- 
wie, wybrani przez wspomniane kolegjum, do przedsoborowego zebrania. 
Konierencja ustaliła nadto, że stosunek duchowieństwa do wiernych tak w 
przedsoborowem zebraniu, jak i na soborze wynosi 2:3, t.j. na dwóch ducho- 
wnych trzech wiernych. Następne obrady komisjsi odbędą się w dniu 13 maja 
br. również w pałacu metropolji prawosławnej przy .ul. Zygmuntowskiej 13 
w Warszawie. 

  

nawet z obrządkiem łacińskim w wóż 
nych krajach i czasach), więc nic dzi- 
wnego, że można zauważyć pewne ró- 
źnice między tem, co było w Kościele 
św. Józafata, a tem, co widzimy w Ga- 
Jicji, lub teraz na kresach, są to wszak- 
że różnice drugorzędne, nie upoważ- 
niające do twierdzenia, że między te- 
mi obrządkami „niema nic wspólne= 
во“. Jeżeli chodzi o podobieństwa czy 
różnice, to obrządek dzisiaj na Kresach 
szerzony może jest bliższy do obrząd- 
ku św. józafata, wogóle do obrządku 
na Rusi zaraz po Unji Brzeskiej, niż 
ten ostatni do obrządku z roku 1830, 
kiedy to unja przeszła już kilkuwieko- 
wy okres rozwoju i stabilizacji. Ewolu- 
cję tę zburzył Siemaszko i dziś, 
kiedy ludność przyzwyczaiła się już do 
wielu szczegółów obrządkowych wspól 
nych z Moskwą, byłoby rzeczą niero- 
zumną chcieć nanowo gwałtem tó bu- 
rzyć, a przywracać wszystko, ca było 
przed stu laty. Dlatego akcja unijna 
na kresach bierze obrządek takim, ja- 
kim go tutaj znajduje w obecnej do- 
bie; oczyszcza go tylko z wyraźnych 
snamion kościelnego bdszczepieństwa. 
wprowadzając modlitwę za Ojca św., i 
usiłuje potem tchnąć w niego katolic- 
kiego ducha, uczynić zeń narzędzie ka- 
tolickiego wychowania ludu. Autorowi 
„Kropki** nie podoba się to, jako kon- 
serwowanie  „rosyjskości', tem nie 
mniej jest ta metoda rozumna, a przy 

ECHA STOLICY 

Herhafka polifyczna 

WARSZAWA, 7.V. Pat. Pani Prezy- 
dentowa Mościcka podejmowała w dniu 

dzisiejszym po południu herbatą w 

Zamku przedstawicieli świata politycz- 

nego, „dyplornacji, wojskowości, są- 
downictwa, ster gospodarczych Orzz 

Świata naukowego i kulturalnego sto- 
licy. Przyjęcie, które nosiło charakter 
towarzyski, zaszczycił swą obecnością 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej w 
otoczeniu członków domu cywilnego i 
wojskowego. Wśród przybyłych oso- 

bistości między inaemi byli obecni 

członkowie rządu z premjerem Sław- 

kiem, marszałek Sejmu Daszyński, 

szereg posłów i senatorów, wyższe 

duchowieństwo z kard. Kakowskim, 

korpus dyplomatyczny z nuncjuszem 

apostolskim msg. Marmaggi, generali 

cja, wyżsi wojskowi z pierwszym wi- 
ceministrem gen. Konarzewskim, atta- 
chćs wojskowi państw gzagranicznych 

z szefem misji francuskiej gen. De- 
nain, władze sądowe z prezesem Są- 

du Najwyższego Supińskim i preze- 
sem Sądu. Apelacyjnego Dutkiewiczem, 

rektorowie wyższych uczelni, i t. d. 
Herbata, która zgromadziła przeszło 
600 osób, w miłym nastroju przeciąg- 

nęła się do godz. 19. 

Konferencja gospodarcza 
WARSZAWA, 7, V. Pat. Dziś po 

południu pod przewodnictwem p. pre- 
zesa Rady Ministrów Walerego Sławka 
odbyła się konferencja gospodarcza, 
w której wzięli udział: minister spraw 
zagranicznych Zaleski, minister го!- 
nictwa Janta-Połczyński, kierownik 
ministerstwa skarbu _ Matuszewski, 
kierownik Ministerstwa Przem.i Handlu 
Kwiatkowski oraz podsekretarz stanu 
M. S. Wewn. Pieracki. 

Konferencja w Sprawie OSUSZE- 
nia Polesia 

BRZEŠČ n-BUGIEM, 7 V. Pat 
Dziś o godzinie 7 przybyli do Brześcia 
ministrowie Matakiewicz i Staniewicz. 
wicemin. robót publicznych Górski, dy- 
rektor departamentu: Ministerstwa Re- 
form Rolnych Kaczyński, naczelnik 
wydziału meljoracyjnego Ministerstwa 
Reform Rolnych inż. Michalski. W 
biurze projektów meljoracji Polesia w 
Brześciu odbyła się konferencja 2 
udziałem wojewody, w program któ 
rej wchodziły: 1) inspekcja dotychcza: 
sowej pracy biura projektów meljo- 
racji, 2) zapoznanie się z pregramem 
robót pomiarowych i wykonawczych, 
3) ułożenie programu dalszej pracy, 
4) omówienie programu: flnansowania 
przedsiębiorstwa osuszania Polesia. 
Jutro rano o godzinie 5 ej minstro- 
wie wyjeżdżają do lwacewicz, na zwie- 
dzenie bagien Wfadotupuckich, regu- 
lacji Hrywdy i innych robót, wykony 
wanych przez biuro projektów meljo- 
racyjnych. Powrót do Warszawy. na 
stąpi prawdopodobnie pojutrze. 

„zostanie tu wznowiona, 

- «« me dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

tem wyraźnie polecona przez 
świętą i znana episkopatowi polskiemu 
akcją tą kierującemu. Gdzie jednak 
ludność, nawrócona do katolicyzmu, 
ma żywsze tradycje pewnych różnic 
obrzędowych, jakie istniały w przeded- 
niu kasaty unji, tam się je uwzględnia, 
jak to widać ze sprawozdania z kon- 
terencji w tej sprawie, odbytej w prze- 
szłym roku w Siedlcach. Wogóle kwe- 
stja różnic obrzędowych jest bardzo 
dyskutowana przez samych pionierów 
akcji: unickiej; debatowano 
szczegółowa na konferencji, odbytej 
świeżo w Pińsku. Nic się nie robi, co- 
by nie było gruntownie przemyślanem 
i nie uzyskało aprobaty władz kościel- 
nych. 

Dalej autor nie może się połapać w 
sprawie hierarchicznej organizacji u- 
nii. O nowej akcji piszse: „Nie jest to 
właściwie kościół, bo nie ma własnej 
hierarchji, jest to tylko obrządek 
wschodni Kościoła katolickiego". Sło- 
wem, jak to kiedyś powiedział jeden z 
carów, nie jest to ni mięsó, ni ryba. A 
tymczasem jest to rzecz arcyprosta dla 
każdego kto rozumie, co jest Kościół, 
co wiara, a co obrządek. Kościół ka- 
tolicki jest tylko jeden, zcementowany 
tą samą wiarą i hierarchiczną zalež- 
nością od Rzymu. Pojęcie Kościoła u- 
nickiego nie jest pojęciem współrzęd- 
nem, „a tem mniej. przeciwstawnem 
pojęciu Kościoła ' -katolickiego; lecz 
podrzędnem. 'Unja jest składową «częś- 
cią Kościoła katolickiego. Kościół uni- 
cki w Galicji jest tak samo katolickim, 
jak Kościół łacińnko --polski w: Wilnie. 
A z drugiej strony można go tak sa- 
mo nazwać „tylko obrządkiem wschod- 
nim Kościoła katolickiego", jak nazy- 
wamy wskrzeszaną obecnie unję. Z 
reguły wschodni obrządek posiada wła 
sną hierarchiczną organizację, ale wy- 
jątkowo może jej nie posiadać, tam na- 
przykład gdzie została ona zniszczona 
przez jakieś prześladowanie, albo gdzie 
nie zdążono jej jeszcze utworzyć. 

   

tych wypadkach, według praw Kościo= | 

Stolicę . 

nad nią | 

O akcję unijną na Wschodzie Polski 

ła, określonych jeszcze w XIII wieku | 
na IV Soborze Lateraneńskim, katolicy 
wschodniego obrządku podłegają jury- 
sdykcji biskupów łacińskich, którzy 

jednak są obowiązani, o ile to jest mo- 
żliwem, dostarczać im kapłanów ich 
rodzimego obrządku. W myśl tej zasa-- 
dy, kiedy zdrada Siemaszki unicestwi- | 
ła hierarchię unicką na Białej Rusi, 
Pius IX papież paru dekretami polecił 
episkopatowi łacińskiemu w Rosji, by 
roztoczył duchowną opiekę nad unita- 
mi, którzy chcieli wytrwać przy wierze - 
ojców. Tylko brutalność carskiej poli- 
tyki uniemożliwiła wykonanie tego po 
lecenia. Natomiast, skoro ta przemoc 
minęła, skoro powstała Rzeczpospolita 
Polska, na sumieniu biskupów polskich 
zaciążył obowiązek w jednych miej- — 
scach (naprz. na Podlasiu) dostarcze- 
nia kapłanów tym z byłych unitów, któ 
rzy pragnęli zachować zarówno wiarę 
katolicką, jak i obrządek rodzimy, 
drugich — podjęcia akcji misyjnej dla 
odzyskania dla Kościoła potomków 
tych, co niegdyś do unji należeli. W 
jednym i drugim wypadku trzeba było 
podjąć organizowanie ośrodków  ob- 
rządku wschodniego pod jurysdykcją 
łacińską w braku na tych obszarach in- 
nej, to znaczy wschodniej hierarchii 
katolickiej. I tak też uczyniono za wy- 
raźną aprobatą Stolicy Apostolskiej. 
Czy hierarchja wschodnia katolicka 

czy tek dłu- 
żej a może na bardzo długo pozostanie 
obecny status qu0, to zależeć będzie 
od postępów katolicyzacji tego kraju i 
od wielu innych jeszcze czynników, w - 

do którego | ostateczności od Rzymu, 
należy tu głos ostateczny. We Wio- 
szech naprz. tak zwani Italo - grekowie 
wschodniego obrządku podlegali 

kilka wieków. W żadnym więc razie 
nie należy w obecnym porządku  na' 
naszych kresach upatrywać czegoś dzi. 
wnego, niezrozumiałego, ani łamać so- 
bie głowy nad tem, nad czem czuwa 
kompetentna: władza kościelna. 

X. Jan Urban T. J. 

Przypisek redakcji: Jutro 'za- 
mieścimy dalszy ciąg i zakończenie artykułu 
O. Urbana, wybitnego jezuity polskiego, kżó- 

ry ksi, Urban nacjesłał nam w charakterze © 

Przypominamy ró- | artykułu pblemicznego. 
wnocześnie, iż niejeden p, K—cki wpowia- 

dał na naszych szphitach krytyczne uwagi 
co do ppżyłku i dla katolicyzmu i dla pol- | 
skości obrządku słowiańskiego, że przypom- 

nimy tylko doskonały artykuł p. Romana 
Skirmunta w tej sprawie, oddający dokład” | ы 
nie poglądy pod tym względem kresowego 
ziemiaństwa. Dlatego też po zamieszczenia © 
uwag ks. Urbana pozwolimy sobie jeszcze 
raz powrócić do tego tematu i podnieść pe- 
wne spfawy, które może pominął ks. Ur- 
ban w swoim zasadnicjem ujęciu tej kwe- 
stji. 

jeny = 
rysdykcji łacińskich biskupów przez | 
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Pożar młynu w Nowogródku 
Wczoraj w nocy z niewyjaśnionych przyczyn począł palić się młyn Krolewieckie- 

go w Nowogródku przy ulicy Zamkowej. 
straż ogniową, lecz pastwą płomieni, padły     

z trudem został zlikwidowany przez Ogień 
szystkie urządzenia młynu. zy 

Podczas akcji ratowniczej kilku strażaków uległo poparzeniu. Straty nie są jeszcze 

określone. 

Kurs kwioju gzycia i 
Z ramienia Rady O 

w Wałlnie został zorganizowany 
szycia i robót kobiecych dla członk 
tlicy R. O. K. w Górnicy pow. Święciańskie- 

   
   

   

  

  

przez uczenice, która licznie zwiedzającym 
bardzo się podobała, tembardziej że każdy 
zrozumiał realny pożytek tego kursu dla 

iejskich dziewcząt, które już teraz nie będą 

      

  

  

Uczienicy kursów w Górnicy. 

go, kurs ten trwał od 24 stycznia do 30 
marca r. b. frekwencja kursu od początku 
aż do końca jego trwania liczyła 13 uczenic. 

Na zakończenie kursu została urządzóna 

cowe 
uszyje. 

Bóg zapłać Centrali R. O. K. za bezinte- 
wesown e zorganizowanie kursu i przysłanie 

ale każda z nich sama sobie wszystko 

wystawa wszystkich robót wykonanych instruktorki. Zainteresowany 

SRECJWOMOZKSZCEDA 

BARANOWICZE Polskiej z tego wyciąga radny  Mukasieį 

— Posiedzenie R Miejskiej. W dniu 
30- kwietnia rb. w sałi Magistratu odbyło 
się posiedzenie Rady Miejskiej. 

Po przyjęciu poprzedniego protokułu 
oraz upoważnieniu Magistratu do ryczałtowe 
go pobierania podatku od przedstawień ki- 
nematograficznych przystąpiono do uzupeł- 
nienia Komisjf: Radny Machaj protestuje 
przeciwko wybieraniu członków Kon i 
proponuje obrać zasstępców z tem, įž 'cbe- 
cni zastępcy powinni wejść do Komisji. Ra- 
da stanęła na innym stanowisku i wybrano 
do Komisji, jak następuje: do budżetowej p. 
Janczukowicza, technicznej p. Głąbika, szko- 
nej p. Głąbika opieki społecznej p. Pienią 
ka i komitetu rozbudowy miasta p. Bieńkow- 
skiego. 

W dalszym ciągu uchwalono  przeka- 
zać do komisji budżetowej sprawę budowy 
szpitala międzykomunałnego który to Szpi- 
tai ma być wybudowany przez Sejmiki Ma- 
gistrat kosztem jednego miljona złotych, 
spłacanych w ciągu 10 lat. 

   

    

Przystąpiono do wyboru przedstawiciela 
Rady Miejskiej do Sejmiku Baranowickiego. 

W imieniu frakcji połskiej prezes tako- 
wej p. Terajewicz proponuje p. Antonowicza 
„ p. Worobjowski imieniem frakcji socjałi- 
stycznej proponuje p. Machaja, przyczem 
proponuje tajne głosowanie. 

Przystąpiono do głosowania w wyniku 
którego Radny Antonowicz otrzymał 8 gło- 
sów, a radny Machaj 14 głosów, część frak- 
cji żydowskiej demonstracyjnie głosowała 
wbrew stanowisku frakcji polskiej za rad- 
nym Machajem. Wynik głosowania był nie 
spodzianką j zapanowała ogólna  konster- 
nacja. 

Burmistrz proponuje 10-minutową prze- 
rwę, która faktycznie trwa 30 minut. 

P. p. Radmi pijąc herbatkę gwarzą na 
różne temtaty, w kułuarach rozchodzi się pc- 
głoska, iż p. burmistrz rezygnuje ze stano- 
wiska. 

Tu i owdzie narady grupek. 
Po 30 minutowej przerwie wchodzi pan 

burmistrz i nieco blady nineco zdenerwowa- 
ny oświadcza, iż wobec. wytworzonej 
AA rezygnuje za s% anowiska 

iadomość ta wywarła piorunujące wra 
żenie ., aawet nikt z radnych nie zabiera” 
głosu i przystąpiono do dalszych obrad ze- 
twierdzenia uchwat Magistratu z czem za 
łatwiono się nader szybko za to nastę; 
ny punkt odczytanie pisma Wydziału Po 
towego na decyzję R. M. znów rozpęta bu- 
rzę. 

Wszystkie decyzje przyjmowano sv ' 
nie, ale kiedy doszło do niezatwicrd 1 R. 
M. o przemianowanie ulicy Szosowej 1a Fe- 
reca ławnik Mukasiej wystąpił Zz (-aższem 
przemówieniem  zbijając motywy Wydziaht, 
jeden zwrot zasługuje na podkreślenie z 
przemówienia p. Mukasieja, -a mianowicie: 
jednym z motywów niezatwierdzenia uch- 
wały przez Wydział jest protekst frakcji 

      

     

Wileńskie troski i poszu- 
kiwania letniskowe 
Autor, któryby akcję swej powie- 

Ści rozpoczynał z rokiem 1930, nie- 
wątpliwie od słów: „wiosna tego ro- 
ku przyszła jak tchnienie dalekiego 
południa wyjątkowo wcześnie, rozwi- 
nęła pączki drzew, zazieleniła krzewy. 
bzy”... Ale ktoby tam na bzy czekał! 
Jest ciepło, pogodnie. Nie do wiary, 
że w roku zeszłym ...ach ta straszna 
zima! Radyski na przekąskę trwają 
bez mała już dwa miesiące. Cóż w 
chwili takiej może być bardziej aktu. 
alnego ponad termin i wybór letni- 
ska.—Czy mógą przyjść zimna jesz- 
cze? Ha, głowę zadarłszy do góry, 
dużo pan nie wypatrzysz* ale też gło- 
wy tej niema sobie sensu ani potrze- 
by zawracać. Wszystko jedno, letni- 
sko znaleźć trzeba, chociażby od 1-go 
czerwca. A letnisk tych jest dużo, du- 
żo więcej od czasu, kiedy prawowici 
wilnianie 
i zapisywać się na członków Ligi 
Morskiej. Przeto podaż popytowi nię 
równa, a ceny balansują jak niefor- 
tunna baletnica na drucie cyrkowym, 
grożąc każdej chwili upadkiem. 

Wybór przeolbrzymi. Letniska! Czy- 
ta się ich tyle w ogłoszeniowych 
szpaltach i choć więcej tam mowy o 
przystankach autobusowych i teore: 
tycznych odległościach od stacji—zda 
się jakby cała panorama naszej zie- 

jeździć zaczęli do Gdyni Łi 

dość ciekawe wniosski, gdyż powiada, dła- 
czego Wydział nie przysłuchuje się protestom 
innych grup ławnik Mukasiej widocznie  za- 
pomniał iż frakcję Polską nine można rów- 
nač z innymi grupami, i iż frakcja Polska 
reprezentuje społeczeństwo polskie, a į 
kraj który jest polskim i zwykła an tmety- 

  

czna większość chwilowo na terenie Rady 
skiej nie może uzurpować sobie praw 

jej nie przynależnych. 
Na wniosek tegoż lawnika  Mukasieja 

wbrew protestu frakcji połskiej nieznaczną 
większością uchwalono zaskarżyć decyzję 
Wydziału w sprawie przedmiotowej do Wo- 
jewództwa. 

Przeciwko  rezołucji oprócz frakcji pol- 
skiej głosowali i niektórzy żydzi. 

Ponowna przerwa trwająca 30 minut. 

Po przerwie w imieniu frakcji Polskiej 
p. Terajewicz, żydowskiej p. Winników i 
Izykzon w imieniu Rady proszą p. burmi- 
strza o cofnięcie dymisji jednak p. burmistrz 
oświadcza, iż rezygnuje z powodu czynni- 
ków. niezależnych j; przeto dymisji cofnąć 
nie może, jednak po potwornych deklarac- 
jach cofa swą dymisję do następnego — ро- 
siedzenia. 

W wolnych wnioskach tawnik. Mukasiej 
referuje sprawę napadów przez „Życie No- 
wogrodzkie“ na Magistrat i burmistrza i 
proponuje rezolucję: 

Rada Miejska protestuje przeciwko napa 
dom „Życia Nowogródzkiego* i przeciwko 
takiego rodzaju krytyce co Rada przyjmuje. 

Następnie p. Machaj proponuje wniosek 
Dzień 1 maja je st świętem robotniczym i 
przeto R. M. proponuje zwolnić ws* zystkich 
pracowników od zajęć. " 

Radny Izykzon z miejsca: Idzie do Z. S$. 
S. R. i na co radny Machaj odpowiada moż- 
na i tu świętować. 

Wniosek radnego Machaja 
wszystkiemi głosami przeciw 4. 

Następnie na wniosek p. Izykzona po- 
iecono R. M. przystąpić natychmiast do na- 
prawy studzłeń artyzyjskich oraz polecono 
Kom. Rew. zbadać przyczyny fatalnej budo- 
wy studni. Na tem posiedzenie zakończono 0 
godz. 0.30. Obecny. 

— „kKartotlanka* w szkbłach wiejskich. 
W szkołach wi ich rozpoczęły się już 
t. zw. ferje „kartoflane*, trwające od 7:— 
14 dni, Żaleźnie od daty rozpoczęcia roku 
szkolnego i oid ilości dni urlopowych na 
takiż ceł w jesieni. Ferje te zależne są także 
od uchwały większości rodziców ma spe- 
cjalnem zebraniu, co stwierdza się w protoku 
le, który zarząd szkoły wysyła następnie z 
odnośnem pismem do władzy przełożonej 
(ins pektora). 

Zaznaczyć tu nal 
wane są . u nas Ci 
ników. 

odrzucono 

  

   

iż ferje te podykto 
emi warunkami rol- 

  

  

mi stawała przed oczami. Od Po: 
. śpieszki po Niemenczyn idą one gę- 

stą ławą, przeskakują następnie na 
prawy brzeg Wilji: Werki i Nowower- 
ki, Zielone Jeziora, różne Rzeszy, 
Ustronia, ktoby je zliczyłi Później 
rzadziej: Podbrodzie, Bezdany i Du- 
kszty. Każdy swój rodzaj letniska 
upodobał, ale wszędzie musi być ła- 
dnie. Kto jedzie do! Puszkarni,- Kucz- 
kuryszek czy zgoła Belmontu, kto 
mieszka w Kolonji czy Rękaciszkach, 
ten Oczywiście już na szyny kolejowe 
za Nową Wilejką patrzy z pogardą 
i macha ręką przy wspomnieniu Czar- 
nego Traktu i Oszmiańskiej szosy. 
Drugi znów innego powietrza nie za- 
żywa latem jak to w Gudogajach, 
czy Kienie. — Proszę, niech pan obli- 
czy: „trzy kilometry od Ostrowca 
miasteczko, wszystko dostaniesz, dwa 
do Gudogaj, rzeka, las"... — „Z ha- 
kiem panoczku, z hakiem, furmanką 
po korzeniach duszę wytrzęsiesz, a 
przytem, pii, co io mnie za rzeka 
osza, Ruczaj nie woda“!—Przekonaj 

takiego A przecież tam ładnie. Nie- 
chce i już, przywykł jeździć do Ja- 
szun albo Czarnego Boru. Autobus 
co chwila, Lidzki Trakt to murowany 
kierunek. A jest li piękniejsza rzeka 
od Mereczanki?! Pewna miejscowość 
abo te Bieniakonie czy Soleczniki. 
Wieś, prawdziwa wieś. 

Już Bastuny to jakieś niewyraźne, 
zadużo tam z Lidy przyjeżdża wakat- 
ników, a co to za ludzie, — kto ich 

LISTY WYBORCZE w OKRĘGU Nr. 62 LIDA 
Zgłoszono ogółem 13 list 

LIDA. 7.V. (tel, własny „Słowa*). Następujące listy zostały uznane 

za ważne przez komisję wyborczą: Lista Nr. 2 PPS. na czele z Pławskim, 

Nr. 3 PSL. Wyzwolenie z Karweckim Michałem -na czele, Nr. 4 Bund z 

Erlichem Herszem, Nr. 10 Stronnictwo Chłopskie Adolf Dubrownik, Nr. 18 

Blok Mnlejszości—Bildziukiewicz Adam, Nr. 20 RNO. Emiljanow Jan, Nr. 

25 CHD. Piast Harniewicz Hipolit, 36 Białoruska Sialanska Partja Pracy 

Hlebowiczówna Stefanja, Nt. 37 Ogólna Białoruska lista ludowa Iwaszkie- 

wicz Michał, Nr. 40 Stronnictwo Ludowe Odrodzenie Mickiewicz 

Nr. 43 Opieka nad małorolnemi i bezrolnemi Herman Wiktor, Nr. 45 Bia- 

łoruski Blok włościańsko-robotniczy Stankiewicz Jan, Nr. 46 Bialorusko- 

Włościański Klub Robotniczy, Wołyniec. 

(KT IST A SN CROZEOTTAOKEFATTAWZPOEECREWOWOEE 0 

Awantury komnnistycmć w Šonacio Caachoslawetji 
PRAGA. 7. 3. (PAT). W czasie wczorajszego plenatnego posiedzenia Senatu do 

szło do inęydentu, wywołanego przez komunistów. Pizyprowadzii ani na salę obrad 

obłąkanego, rzekomo pobitego przez policję w zajściadh komunistycznych w czasie świąt p 

Wielkżelnocy, agesztowano i torturowanego w więzieniu. Wskutek długotrwałych  krzy- 

ków i wrzawy oraz utarczj:k między poszęzególnemi stronnictwami, przwodniczący mu- 

siał posiedzenie przerwać. 

P. Dewey powraca do Warszawy 
BUKARESZY. 7.V. Pat. Doradca finansowy rządu polskiego p. Dewey wyjechał 

dziś rano do Warszawy. Wczoraj wieczorem minister finansów wydał na cześć p. 

Dewey'a wielkie przyjęcie, w którem wzięli udział ministrowie: Madgearu, Raducanu, 

Michalaco, dalej doradca zagraniczny Banku ;Narodowego Auboin i minister pełno- 

mocny Rumunji w Waszyngtonie Davila, Wczoraj w południe p. Auboin podejmował 
śniadaniem p. Dewey'a i komisarza Ligi Narodów w Bułgarji Harrona. Rząd. rumuński 

of arował p. Dewey'owi wielki krzyż rumuńskiego orderu Gwiazdy. 

Śledztwo w sprawie napadu 
BUKARESZT. 7.V. Pat. Policja drowadzi energiczne śledztwo celem wykrycia 

sprawców napadu rabunkowe;o na panią Szembekową, p. Dewey'a i ministra Davilę. 

Samochód, należący do poselstwa polskiego, w którym jechali napadniąci, ma dwie 
szyby sttuczone. Szofer oświadczył. iż zmuszony był do zatrzymania samochodu, gdyż 
droga zagrodzona była drutem kolczastym. Według informacyj dzienników, wartość 
bižuterji, skradzlonej p. Szembekowej, wynosi koło miljona lei, Minister spraw za- 
graaicznych Mironescu i nuncjusz apostolski  Dolci złożyli wizyty p. Szembekowej, 
która ochłonęła już całkowicie z pierwszego wrażenia. 

Rozgrywki o puhar Davisa 
Mecz pomiędzy Polską a Anglją 

WARSZAWA. 7.V. Pat. Na skutek telegraficznej prośby Anglji Polski Związek 
Lawn-Tennisowy zgodził się rozegrać mecz z Anżlją o Puhar Davisa już w dniu 10, 
J2 i 13 maja rb. W skład reprezentacji weszli Maks Stolarow, Tłoczyński i Warmiń- 
ski. Angielska reprezentacja występi bez przemięczonego Austina, w składzie Lee, 
Sherpe, Gregory i Collins. Zawody odbędą się w miejscowości kąpielowej Anglji Po- 
łudniowej Torquay. ^ 

W grach pojedyńczych wystąpią ze strony Polski Tłoczyński i Maks Stolarow, 
ze strony Anglji—Lee i Sharpę. W grze podwójnej barw Polski bronić będą Tłoczyń* 
ski i Warmiński, a barw Aaglji—Gregory i collins. Kierownikiem ekspedycji polskiej 
jest p. Wasilewski. 

Sfrasziiwe skutki fornada w Ameryce 
DALLAS; 7.V Pat. Tornado, który szalał tu w okolicy, powstaż w Vaco (stan 

Texas), poczem pasera 300-metrowej szerokości przeszedł przez trzy okręgi, niszcząc 
między innemi dzielnicę handlową w Navarro. Ucząiowie jednej ze szkół ocaleni cu- 
dem. kłaragan zerwał wyższe piętra, nie wyrządzając źadnej szkody uczniom, którzy 
byli zebrani na parterze. : 

- LAS. 7.V. Pat; Wedtug ostatnich wiadomosci, ofiarami tornada padlo 73 za- 
bitych, setki rannych. Szkody są ogromne, « Wobec : przepełnienia szpitali, musiano 
utworzyć specjalne ambulatorja w sąsiednich budynkach. 

Proce ов Wiójika prad Sądem Apalacyjnym w Warszawie 
WARSZAWA. 7. V. PAT. W warszawskim Sądzie Apelacyjnym roz 

począł się dziś proces Józefa Wójcika, skazanego przez Sąd Okręgowy. na 
dwa lata więzienia za obrazę korpusu oficerskiego 26 p. p. oraz usiłowa- 
nie zabójstwa porucznika Cebrowskiego i Nowaczyńskiego. Sąd zbadał 
wskazanych przez obronę Świadków kpi. Rabieja i mjr. Buchowskiego. 
Trzeci świadek, wskazany przez obronę były marszałek dwa nie 

stawił się na rozprawę, przysyłając Świadectwo lekarskie. Dalszy ciąg roz- 
prawy w sobotę. : 
.-—-_-_-_-_-_-_-_- 
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Stefan, * 

tam wle.—,„Eee... swój narod panocz- 
ku, moj szwagier przed wojną apteka 
w Lidzie trzymał, on wie, ale co do 
Bieniakoń — to pewnie że poręcz- 

niejsze”. ь 
"Kiedyś modne były Zošle, Jewje, 

takie naprzykład Owsianiszki—cacko. 
Dziś tam granica. Poza Landwarów 
i Troki mało kto nosa wysuwa. A 
już przez Rudziszki, Olkieniki, Orany 
i Marcińkańce leci każdy jakby go 
szaulisi do niewoli. brali, aż oprze się 
w Porzeczu. Zupełnie niesłusznie. Je- 
żeli do Druskienik—to proszę bardzo, 
ale żeby powiedzieć, że na płaszczy” 
stym pobrzeżu Rudnickiej Puszczy 
jest nieładnie... Taki pan, co urodził 
się w Garwolinie czy Małkini, ma się 
rozumieć smaku mieć nie może, ale 
człowiek tutejszy? — Nikt w to nie 
uwierzy. ` 

Žresztą przyznač należy, że ludzie 
tracą serce dla kraju swojego, włó- 
czą się Bóg wie gdzie, a pod  Wil- 
nem przychodzi się okna deskami 
zabijać. A pazecięż jak okiem sięgnąć 
a w pamięci do tego pogrzebać wi- 
dzianysh stron i zakątków, niema 
równe sobie, piękniejszej okolicy niż 
ta nasza. Są takie miejsca, gdzie sta- 
niesz, oczy przecierasz, patrzysz to 
na las, to rzekę, to dalekie ugory czy 
pola, przecierasz, przecierasz, a ode- 
rwać tak i nie mmożesz. Co tu gadać! 
Kto widział rzeczkę Uszę w Puszczy 
Bersztowskiej i nadleśnictwie Koniaw- 
skiem? Mereczankę w Rudnicklem, 

Wilję do Niewstaniszek, Żodziszek, 
ba, dalej jeszcze Narocz... Pobrzeża 
Oszmianki, Dzisienki czy Żejmiany? 
czy wreszcie... hałt! za dalekoby nas 
zawiodło: w lasy i złoto nadbrzeżnych 
piasków, rozległe -łąki i majestatycz- 
ne wzgórza, w głuchą wieś litewską— 
ale raz jeszcze: halt! Bo w tem wła- 
Śnie sęk tkwi najczęściej, że „głucha” 
a nam trzeba ze trzy, cztery najwyżej 
kilometry od stacji, autobusowy przy- 
stanek, parowy statek i wszystko inne 
co w każdem ogłoszeniu letniskowem 
niezmiennie nazywa się „dobrą ko- 
munikacją”. 

Więc może Mejszagoła? —Obaczym. 
Myśl niezgorsza, ale lasów zamalo, 
— „To jest, powiedzieć, son, tylko nie 
dużej wielczini“.—No więc dobrze, 
okolica wogóle piękna, szosa dobra. 
Masierozumieć dalej jechać. niema 
czego, choć kiedyś letniska piękne 
były koło Szyrwint, aż prawie po 
sam Wiłkomierz, ale to kiedyś. Od 
tego czasu „i radja wprowadzili i w 
Litewsko Białoruskiej Dywizji służyli, 
i Połąga na Puck wymienili, i na BB 
głosowali, a—,prawda jeszcze: po urzę- 
dach jeżdżąc cztery razy bryczka po- 
tamali...,—Ty mnie tu nie o bryczce, 
a letnisko powiedź, żeby ładna miej- 
scowość, tanio, komunikacja i po 
drugie masło i jaja na miejscu. 

A co panowie powiedzą na Świr 
jezioro? — Wyjedziesz z ylasów i z pa- 
górka spójrzysz jak długi i wąski le: 
ży, w słońcu cały, siny, granatowy w 

Demokratyczne koltuństwo 
Jest rzeczą ciekawą i zasługującą na 

podkreślenie, że obie wiłeńskie gazety „de- 

mokratyczne, po wystawieniu „Przestępców” 

w teatrze na Pohulance podniosły straszliwe 

larum, ciskając gromy na głowę „dyrektora 

Zelwerowicza, zarzucając mu, bądź: to obni- 

żenie poziomu estetycznego widowisk, bądź 

to zatruwanie duszy wileńskiej publiczności 

i ągania jej w bagno rozpusty i zboczeń 

seksue!nych. ; A 

Ta doskonała zgodność „postępowej” de 

mokracji, (która radzi między innemi poka- 

zywzć w szkołach żeńskich magich osobni- 

sów. gwoli wykazania młodym dziewczętom 

że z tym warto, a z tamtym nie), z narodo- 

wą demokratką, dla której wartość sztuki 

iest uzależniona od przekonań autora, który 

to sposób pojmowania swoich obowiązków 

przez recenzenta teatralnego jest conajmniej 

dziwny, otóż ta zgodność pomiędzy temi 

paniami jest nadzwyczajna i dla ka- 

dumiewająca. 

£9 jakżeż? Obie gazety należące do obo 

zów ze sobą skłóconych, które korzystają Z 

każdej spsosobności aby suchej nitki nie z0- 

stawić na przeciwniku nagle uderzyły w tak 

zgodny ton, i jednocześnie stwierdziły, że 

„Przestepcy“ to sztuka od A do Z niemo- 

ralna, którą trzeba natychmiast zdjąć z re- 

pertuaru. : ' 
Jednakże chociaż każda, z recenzentek 

wychodziła z innego założenia, to przecież 

jest nić wspólna wiążąca obie recenzje: oto 

każda z nich jest tą czy inną demokratką, 

i oburzyły się na Brucknera, oburzyły się „w 

imieniu Ludu. saa 

Bo przecież nikt może tak Silnie, jak 

Bruckner nie podkreślił zgnilizny, która nur- 

tuje obecne demokratyczne: społeczeństwo, 

nikt nie rzucił na scenę takiej masy zbrodni 

w tak naturalistycznej formie, i mie plumął 

w twarz całemu Światu, pokazując — oto 

czem jesteście! do czegoście doszli! nie po- 

mogą wasze sądy, które zresztą jak każdy 

człowiek są omylne. 
Zgnilizna tkwi w was samych, w waszem 

społeczeństwie, w. matce, która kradnie pie- 

    

  

   

    

  

-niądze, by umożliwić bezmyślną bumblerkę 

dzieciom, w adwokacie, który świadomie bro 

mi nieczystej sprawy, w aferzyście, który 

gwałci moralnie swoją pokojówkę... 

Czy Bruckner skłamał? у ' 

Czy tak nie jest? Czy przed sądami nie- 

tylko w Niemczech, ale i na całym Świecie, 
a więc i u nas, nie toczy się codzień setki 

procesów, takich jakie widzimy na Pohu- 

lance. 
Czy zapomniefiśmy już o sprawie Jaku- 

bowskiego? r 

l czy stwierdzając, że to wszystko jest 

prawda, możemy zarzucić niemoralną tenden- 

cję autorowi?... Zdaje mi sisę, że nie! Autor 

widzi bagno, w którem pogrążyło się obec- 

ne społeczeństwo. Cierpi nad tem. Woła do 

nas ze sceny: ocknijcie się, pracujcie nad Sso- 

bą i nad społeczeństwem, przestańcie mówić 

o zdobyczach socjałnych dziesiejszej demo- 

kracji i władztwie ludu, w imieniu którego po 

pełniacie straszliwe niesprawiedliwości, gnije 
cie moralnie i gnić będziecie, jeżeli nie za 

czniecie pracować nad sobą. 

Ze sztuki Brucknera jasno wynika, że te 
wszystkie „zdobycze ”, o których mówi dzi- 

siejsza demokracja — to bluft, więc cóż dzi- 

wnego, że się nasze demokratki na Bruckne 

ra, a potem na Zelwerowicza obraziły. | 
Ale zdaje mi się że Wileńskie Społeczeń 

stwo pod tem kołtuństwem demokratycznem 

się nie podpisze. Ai 
Szanuję każde przekonania, a więc i prze 

konania demokratyczne, i sądzę, że każdy 

trzeźwy demokrata zastanowi się nad tem, 
co mówi Bruckner i będzie się starat szukać 

środków poprawy i połepszenia stosunków 
obecnych i zrobi wielki i dokładny rachunek 
z tego, co dzisiejsza demokracja zrobiła ze 
szczytnemi hasłami Wielkiej Rewolucji. 

Bo przecież dzisiejsza demokracja, , opie- 

rająca się na słynnej deklaracji praw człowie 

ka i obywatela zaprzepaściła wszystko, co 

ma wielkość tej deklaracji wpływało. 
Z miłości ojczyzny — mamy szowinizm 

partyjny. W parlamentach zasiadają zbrod- 

niarze, częstokroć gorsi niż ci na Pohulan- 

ce, zrównano dozorcę domu z profesorem 

uniwersytetu i jawnych zdrajców otoczono 

nietykałnością poselską. 
A „więc czyż niema racji Bruckner, po- 

kazując upadek moralny społeczeństwa? 

Może nikt tak wyrażnie, jak młodzież nie 
widzi zgnilizny nurtującej starsze społe- 

czeństwo, i nie dostrzega tego fałszu i hi- 
pokryzji, któremi stara się ukryć wewnętrz- 
ną zgniliznę. Protest gazet demokratycznych 

przeciwko wystawianiu „Przestępców* jest 

najlepszym dowodem tej hipokryzji, a Zara“ 

zem kołtw ństwa: Boimy się myśleć nad 

'eczywistością która jest gorszą niż to co 

sobie można wyobrazić. Zasłaniamy się pięk 

nemi słowami które rzucamy ciemnym ma- 

som i boimy się jak ognia tych, którzy nam 

prawdę w oczy mówią. 
Profesor Limanowski w swojej recenzji po 

wiedział „Kto niewinny niech rzuci kamie- 

niem“. Da liegst der hund begraben. 
Ale my młodzież, której obcą jest jeszcze 

hypokryzja z radością witamy tego, któ- 

ry miał odwagę powiedzieć prawdę i to tem 

bardziej, że prawda była tak smutna ; przy- 

kra. Wyciągniemy odpowiednie wniosk i na 

przyszłość, będziemy usilnie pracować nad 

*olepszeniem stosunków sp ołecznych, wy- 

powiemy wałkę hipokryzji i fałszom, a wam 

ciemnozielone ramki przybrany. Pięk- 
nie tam.— Daleko troszeczke... To aż 
za Michaliszkami? —No tak, ale cóż z 

tego. Dziś odległości nie są już takie 
straszne. Dziś przy rozwoju automo- 
bilizmu odległości te połyka maszyna. 
Co kwadrans, co pół godziny, co 3, 
czy nawet chociażby co 6 godzin, ale 
autobus jest i otwiera przed nami no- 
we perspektywy, nowe możliwości w 
odległych od kolei zakątkach. 

Kiedyś sadowili się letnicy jak ku- 
ry rzędem na grzędzie na szynach 

kolei—dziś warunek ten może byč 

wymagany, ale nie konieczny. aka 

naprzykład szosa warszawska przez 

sam środek trójkątu , kolejowego, 
przez samo serce Puszczy Rudnickiej, 
Czy to brzydko jest w takich Ejszysz- 

kach, albo koło S olczy, czy dalej po 

Nowy Dwór i Ostrynę? A komunika- 
cja Świetna. 

Teraz Narocz.  Pozwolimy sobie 
odwołać się do tego, cośmy na jesie- 
ni roku zeszłego w tej Sprawie pisali 
w „Słowie”. Stokroć piękniejsze, bliż- 
sze ciała i duszy niż wszystkie Hel- 
skie mierzeje i Gdyńskie plaże, „Czyż 
kilka autobusów dziennie nie rozwią- 
załoby skutecznie sprawy ! komunika- 
cji, a gdyby już rozwiązato--to nie 
kilka, ale kilkadziesiąt biegłoby ma- 
szyn. Taaak... Podobno się już mówi 
o ruszeniu z martwego punktu Spra- 
wy Narocza i w najbliższych dniach 
powstać ma w Wilnie „Wojewódzki 
Komitet Podpędzania Wojewódzkiego 

    którzy w imię kołtuństwa demogratycznege 
szucacie gromy na głowy Brucknera i Zelwe 
rowicza powiem bez ogródek: „Zacznijcie od 
siebie. 

Mieczysław Obiezierski 
student praw USB. 
  

Bo zawieszeniu sztoki teatralnej 
Zarządzenie władz zawieszające 

przedstawienie w teatrze na Pohulance 
sztuki „Przestępcy odbiło się jak się 
okazuje echem w całej Polsce. 

Dyrektor Zelwerowicz nie mogąc 
pogodzić się z tym zakazem, niezależ- 
nie od złożenia rekursu zareagował w 
ten sposób, że nadesłał z Warszawy na 
ręce prezydjum miasta swą rezygnację 
ze stanowi ska kierownika teatrów w 

Wilnie, której Magistrat jek słychać nie 

chce przyjąć i zamierza bezpośrednio 
porozumieć się w tej sprawie po po- 

wrocie p. Zelwerowicza do Wilna ca 

ma nastąp:ić najprawdopodobniej dziś, 

jeszcze przed posiedzeniem komisji te- 
atralnej. 

Że zdania co do wartości „Prze- 

stępców' są podzielone dowodzi cho- 

ciażby zgoda województwa na urzą” 

dzenie zamkniętego przedstawienia dla 

rzeczoznawców, którzy następnie wy- 
dadzą swą opinię. 

Wobec licznych zapytań jak tłu- 

maczyć sobie zakaz Starostwa, pod- 

czas gdy „Przestepcy“ były już grane 

w innych miastach Polski zwróciliśmy 

się do osoby blisko stojącej tych spraw 

z prośbą o udzielenie bliższych infor- 

macyj w tej mierze. 
Ż uzyskanych wyjaśnień wynika, że 

nadzór nad repertuarem teatralnym w 

Polsce nie jest skoncentrowany w ге- 
kach władz centralnych (w odróżnie- 

niu od filmów). Sztuki teatralne które 

uzyskały zezwolenie wydziału cenzury 

Min. Spr. Wew. mogą być grane we 

wszystkich teatrach przy jednoczesnem 
powiadomieniu miejscowych , władz: 

Dopuszcza się również, że zezwolenie 
może udzielić i miejscowa władza je- 

Śli sztuka nie posiada aprobaty władz 
centralnych. : 

_„Przestępcy” miały cenzurę  Mini- 

sterstwa i z tegu powodu dyrpkcja te- 

atrów jedynie i iła władze, że 

sztuka ta wdhodzi na afisz i sprzeciwu 
nie © 

Dopiero po znanych protestach Sta 

rostwo skorzystało z przysługującego 
mu prawa uprawniającego do zawie- 

szania przedstawień ze względu „na 

warunki lokalne, mimo zezwolenia 

władz centralnych wskutek czego przed 

stawienia na Pohulance zostały odwo- 

łane. 
Czy władze wyższych instantyj po- 

dzielą zapatrywania Starostwa okaże 
najbliższa przyszłość. (a) 

  

Gwarantowanej dobroci 

NASIONA 
roślin pastewnych, warzywnych oraz 

kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11a. 

Żądajcie cenników. 

        

    

Nekrologi, 
Załatwia na 

ogloszenla,|*ARD
ZO dogod- 

TÓŻNE nych warunkach 

raklamy Biuro Reklamowe 

SŁOWA” Stef, Grabowskiego 
do wszy w WILNIE. 

sikich pism. Garbarskal, tel. 82 

Dia: Štasia, Zosi, Jalci | Heli 
najlepszym podarkiem jest Książka! 

W wielkim wyborze polecą 

KS ĘGARNIA 

Waciawa Mikulskiego 
Wileńska 25. Tel. 664, 

  

  

  

Towarzystwa Przyjaciół Narocza*, a 
muzeum regjonalne im. Witkiewicza 
rozpisało już na Podhalu konkurs na 
projekt budynków stącyjnych linji Wo- 
ropajewo-Soły, mającej juź w  nieda- 
lekiej przyszłości udostępnić komuni- 
kację Wilna z jeziorem. Brawo, bra- 
wo! Komisja redakcyjna przygotowuje 
na lipiec roku 1931 odnośny komuni- 
kat w całej sprawie... Bankiet uGeor- 
gesa i raid samochodowy. Chwała 
„Bogu, że się wreszcie coś robi. 

Spokojnie czekają wysokopienne 
sosny nad dalekim rozłogiem „wod- 
nym Narocza, i cicho leżą piaski 
wsłuchane w gwar jeziornych fal, i 
spoczywają już tuzin lat kolczaste 
druty der 10:ten Armee na przepysz- 
nym dnie najpiękniejszego Ziemi Wi' 
leńskiej kąpieliska. Tylko słońce prze- 
biegnie taratędy marszczoną  linją po 
tafli wodnej, zaczerwieni, zsinieje Od 
wieczornego chłodu, zgaśnie i wcho- 
dzi znów na ranku ponad czubami 
sosen, aż pełnią blasku zaleje króle- 

stwo wodne Narocza. 
Tak, tak tamby nam pojechać, ale 

cóż: czekaj tatka latka. 
— A pan dokąd w tym roku na 

lato? — Hm, ja chyba na urlop prze: 
wietrzyć się troche, może do (Buska, 
Rabki. Szczęśliwej drogi, my tu gdzi 
najładniej, najzdrowiej | najlepiej wy- 
począć można—u siebie w kraju. m. 

  

| 
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Przed Il-giemi Tar$ami Pórnocnemi 
DZIAŁ ROLNY 

Przed tygodniem odbyło się posie- 
dzenie Sekcji rolnej Komitetu Organi- 
zacyjnego ll-gich Targów Północnych 
w Wilnie, na którem to posiedzeniu 
powzięto szereg uchwał dotyczących 
udziału rolnictwa. 

Według informacyj udzielonych nam 
przez p. Jana Czernierkiega vicepre- 
zesa Sekcji Rolnej sprawa udziału w 
Tąrgach rolnictwa przedstawia się na- 
stępująco: 

Wystawy rolniczej jako takiej nie 
będzie, natomiast dział rolny będzie ją 
niejako zastępował na Targach. 

jPowodem rezygnacji z urządzenia 
połczas rolniczej, która miała miejsce 

| 
| 
ъ 

pońiczas pierwszych Targów, jest prze- 
dewszystkiem i bodaj jedynie to, że 
organizacja wystawy rolniczej pociąg- 
nęłaby za sobą duży nakład pracy, 
materjał wystawowy zńalazłby się za” 
pewne — jednak koszty byłyby zbyt 

| duże aby ryzykować pod tym wzglę 
| dem. 

1 Targi rolnicze zorganizowane zo- 
staną w celu pobudzenia zainteresowa 

| nia producentów i kupujących, wskaza” 
nia producentom co mają produkować 

| chcąc mieć pewność zbytu. 
| Nie mamy pretensji — infoynuje 
| 

  

  

nas dalej p. viceprezes Sekcji — do 
tego aby Targi odźwierciadlały cało- 
kształt naszego życia gospodarczego, 
chcemy raczej uwzględnić tylko specy” 
liczne na naszym terenie dziedziny wy” 

„ twórczości rolnej. 
„ Chodzi tu głównie o to, co wywo- 

Zimy, względnie co mamy na zbyt, a 
więc, len, rośliny lekarskie, drzewo, 
konie, bydło, świnie, owce'wrzosówki, 
drób, ryby i t. p. 

Hodowcy drobiu noszą się z zamia” 
Tem zorganizowania wystawy, a Wil. 

| T-wo Rybackie wystąpi ze sprzedażą 
żywych ryb przechowywanych w 
stawkach. 

Prócz tego przewidziany jest udział 
ogrodnictwa (chodzi tu o zainteresowa 
mie Łotwy naszemt owocami), kwia” 
<iarstwa ,warzywnictwa, pszczelnictwa 
oraz działu grzybów i jagód leśnych. 

pienia do prac a niektóre z nich przy- 
stąpiły już nawet do pracy przygoto” 
wawczej, i grupują materjał wystawo- 
wy. 

— Jaką korzyść realną mogą dać 
takie Targi — zapytujemy — i jaki 
jest stosunek ogółu rolników do Таг 
gów?. 

— Targi rolnicze wskażą produkty 
eksportowe posiadane na Wileńszczy- 
źnie, a przez to samo przyczynią się 
do wzmożenia ruchu przez wywołanie 
popytu. 

Jak dotąd rynek polski nie jest do” 
statecznie poinformowany o tem co 
ewentualnie mamy na sprzedaż, czego 
produkujemy więcej, a co jest poniekąd 
naszą * specjalnością. 

Co do drugiego pytania, trudno 
obecnie nam odpowiedzieć, gdyż nie 
stwierdziliśmy jeszcze bezpośrednio za 
interesowania rolników jako producen- 
tów. Liczymy że rolnicy będą repre- 
zentowani przez swe zrzeszenia gospo” 
darcze, nie wykluczony jest jednak 
udział indywidualny. 

— Czy udział rolników na posie- 
dzeniu Sekcji Rolnej był znaczny? 

SŁU Ww © 

Dzień Marszałka Piłsudskiego 
Dzień wczorajszy Marszałek Piłsudski spędził w pałacu, korzystając 

jedynie z dłuższych spacerów po ogrodzie pałacowym. 

W najbliższej przyszłości p. Marszałek zamierza udać się na 

pobyt na wieś do majątku Pikieliszki 

czenia się z rodziną. 

krótki 
w gminie Podbrzeskiej w celu zoba- 

  

KRO 
  

CZWARTEK 

Dziś W. słońca o g. 3 m. 54 

Stanisława 
jutro Z. słońca o g. 7 m. 11 

; Grzegorza 
  

Spostrzeżenia Zakładu Mateorologji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 7 = V. 1930 r. 

) 760 

Temperatura l 
iredmia Jj UC 
Temperatura najwyższa: 5 159C. 

Temperatura najniśsza: J- 29C. 

Ciśnienie 
średnie w mm 

— Na posiedzeniu rolnictwo repre" Qpąd w milimetiach* — 
zentowane była przez wszystkie zrze- 

NIKA 
— (k) Zebranie Stowarzysźenia żywego 

Różanńca męskiego i żeńskiego parafji po - 
Bernardyńskiej odbędzie się 11 maja po su- 
mie dla członków zamiejscowych i z przed- 
mieścia, a po Nieszporach dla członków miej 
scowych. 

   

SPORTOWA 

— Regaty modeli yąchtów żaglowych, 
aqizowane przez miejscowy Oddział Ligi 

Morskiej i Rzecznej odbędą się w czerwcu 
na jeziorach Trockich. Na kurs modelarstwa 
młodzież może się jeszcze zapisywać u p. 
A. Garnysza w piątki o godz. 16 — 18 w sali 
robót gimnazjum Zygmunta Augusta. 

BALE I ZABAWY. 

— Rewia i tańce u techników. Stowarzy- 
szenie Techników Polskich w Wilnie w swo- 
im iokalu (Wileńska 33) w sobotę 10 om. 
© godz. 8.30 urządza zabawę towarzyską u- 

   

Ś. | P. 
Natalja z Marksenów 

Kazimierzowa TYSZYŃSKA 
po długiej a ciężkiej chorobie zasnęła w Bogu opatrzona Św. Sakramen' 

tami, dnia I maja 1930 r. przeżywszy lat 60, 
Pochowana dnia 5 maja 1930 r. w grobach rodzinnych na cmentarzu 

w Krasnem, ziemi Wileńskiej.   
O czem zawiadamiają stroskani 

mąż, słostra, dzieci i wnuki. 

  

s Te. 

Jan Burhard 
Opatrzony Św.Św. 

dnia 7 maja 1930 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. 
cmentarzu Rossa odbędaie się dnia 

Nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej 

Emeryt Urzęd. Wojew: Wil. 
Sakramentami zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 

r. w wieku lat 64 
Rzecznej 12 do kaplicy na 

8 maja O godzinie 6:ej wieczorem. › 
na Rossie i złożenie zwłok 

do grobu rodzinnego tamże odbędzie się dnia 9 maja o godz. 9 i pół. 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głę- 

bokim smutku 
ŻONA, SYN i CÓRKA. 

  

wiatr rozmaiconą rewją i tańcami. Na program re- 
wiowy złożą się: piosenki, rewellersy, mo- 
nołogi, tańce i lekka muzyka na 2 fortepia- 
ny. Konferansjerkę prowadzi p. Mirski. 

RÓŻNE 

) wschodni 

Tendencja barómetryczna: bez zmian 

Uwagi: pogodnie. 

szenia istniejące na terenie naszym. 
Zresztą podam panu skład zarządu Se- 
kcji rolnej dla zorjentowania się jakie 
organizacje i instytucje są reprezento” 
wane. 

  

   = 
Bieg „Słowa” zbliża się 

- 
  

КТ 
Prezesem jest p. Zygmunt Bortkie- 

wicz, viceprezesem inž. Jan Czerniaw- 
ski, oraz pp. prezes Związku Ziemian 
Hipolit Gieczewicz, dyrektor Szemioth, 
Stanisław Qsiecimski, Zygmunt Nagro- 
dzki, dyrektor L. Maculewicz, dyrek” 
tor. Kokociński i dr. Jagmin. 

Sekcja dzieli się 
działy: produkcji roślinnej (dr. ]ag - 
min), ogrodniczo-pszczelniczy (Krauz 
i Krywko), zwierzęcy (Fr. Wierzbicki) 
leśny (inż. Huszcza) i rolniczo - hand- 
lowy (Witwicki, Nagrodzki). 

Zaznaczyć należy, 

KOŚCIELNA 

— (k) Nieustarfa adoracja Przenajświęt 
0 Sakramentu. Dnia 9 maja w kościele 

w Białohrodzie przypada całodzienna adora- 

cja Przenajświętszego Sakramentu dnia 
maja w kociele w Żydomii. 

10 

Dnia 8 maja przypada Odpust z racji świę 
5 ta śpatrona, św. Stanisława, pod którego 

na następujące imieniem następujące kościoły istnieją: 
zylika wiłeńska, kościoły: w Dąbrowie, Dale 
kiem, Dołkinowie, Lacku, Łosku, Miadziole 

i Wysocku. 

Ba- 

„URZEDOWA 
S 

— In tabulacja dóbr kościelnych. 
że w okresie Rada Ministrów wyznaczyła p. Micha- 

Targów odbędzie się Wszechpolski ła Pawlikowskiego, naczelnika wydzia” 
Zjazd Ogrodniczy, a pozatem przewi” łu w wileńskim urzędzie wojewódzkim, 
duje się szereg innych. na delegata Rządu na obszar archidie- 

— (0) Podatki w maju Władze podat 
kowe przypominają płatnikom podatków bez 
pośrednich, że w miesiącu maju rb. płatne 
są następujące podatki: 

1) w ciągu miesiąca maja — państwo- 
wy podatek od nieruchomości miejskich i 
niektórych wiejskich za kwartał 1l-szy rb. 
tudzież podatek od fokali i placów niezabu- 
dowanych za II kwartał Tb.; 

2) do 15 maja — państwowy podatek 
przemysłowy od obrotu. osiągniętego w* 
kwietniu rb. przez przedsiębiorstwa handlowe 
11 Н kat. i przemysłowe | — V kat., prowa- 
dzące prawidłowe księgi handłowe oraz przed 
siębiorstwa sprawozdawcze; ` 

3) do 15 maja — I rata państwowego po- 
datku przemysłowego od obrotu za rok 1929 
(Il rata płatna będzie do 15 czerwca) z ty- 
tułu różnicy pomiędzy kwotą wymierzonego 
podatku za 1929 r. a kwotą przypisanych 
zaliczek na tenże rok, przez wszystkie przed 

Przypominamy, że wkrótce, bo już 
18 bm. odbędzie się na terenie agro- 
dów miejskich doroczny drużynowy 
bieg o nagrodę przechodnią, puhar u- 
fundowany przez Redakcję „Słowa'. 

Jak wynika z ilości zgłoszeń jakie 
nadesłano już do kierownika biegu p. 
por. Herholda (Ośrodek WF. Ludwi- 
sarska 4) ilość drużyn zgłoszonych w 
tym roku będzie znacznie większa niż 
w Iatach ubiegłych. 

M. in. startować będą akademicy, 

13. 5. „Burza* Ostrowskiego. Zainteresowa- 
nie się publiczności wielkie. rozostałe bilety 

którzy w ub. roku nie zgłosili swojej 
drużyny, a jak się dowiadujemy jeden 
z czołowych klubów lekkoatletycznych 
zapowiedział zgłoszenie swoich zawod 
ników. 

Wszystko to złoży się na ożywie- 
nie najpopularniejszej zespołowej im- 
prezy lekkoatletycznej jaką jest w Wil- 
nie doroczny bieg o puhar „Słowa*. 

Kluby, gktóre jeszcze nie nadesłały 
zgłoszeń proszone są © przyśpieszenie 
zgłoszenia. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
  

    

: rd EDR OBY „ rolniczo Na tem zakończyliśmy mag ay cezji Wileńskiej i diecezji ke do siębiorstwa handlowe i przemysłowe. w kasie zamawiań 11 — 9 w. bez przerwy. 

andlowych zgłosiło już chęć przystą” wiad. „T. spraw wpisywania do ksiąg hipoteczz /.— Uroqzystość poświęcenia samorządo- Osiemnjsty 4edzyt „Świata” 
nych własności polskich osób , praw-. wej szkoły) rokiczej.w. Antonowie. W foly. CO GRAJĄ > A. Oślenisti.: zeżżyt żyła” ZA 

nych kościelnych i zakonnych. ORW ROZ аоНЕ s У Hollywood — Szampańskł je życie. interesujący artykuł, omawiający .„.Przebu- 
y у uroczystość poświęcenia samorządowej szko = S ać = ь Ра 

Zarządzenie to jest dałszym kro" įy rolniczej. 5 op ma w szachy. dzenie się Indji” p. t. „Ghandi”. Włodzimierz 

i jalna komigj | | l i Retų litej kiem na drodze realizowania Konkor- Na uroczystość tę przybyli naczelnik wy Sport — janie. ‚ Perzyński w, błyskofiwej ае NI 5Ci- 

Ret) UI ja MA 001 BERETAI DM OBSETWAIOTEM 030 datu, mającym na celu uporządkowanie działu rolnictwa i weterynarji Urz. Wojew. Heljos — Białe cienie. = A sę Daje i nte: wat: 
2 Szaniawski, starosta oszmiański Kowalewski, Miejskie — „Plac Waszyngton 13*. szawskiej praczki. Magdalena: Samozwaniec 

formalne praw własności Kościoła w 
województwach kresowych. 

— Zmiana terminu zenia Rady Wo 

Światowid — O czem się nie mówi ro- wesoło opowiada „00 czarach życia codzien- 
nego". Pozatem znajdujemy ciekawe felje- 
tony: „Na granicy". „Miasto - olbrzym* No” 

ZBADA STAN RUIN NA GÓRZE ZAMKOWEJ. członkowie wydziału powiatowego Sejmiku i 
komisji rewizyjnej sejmiku oszmiańskiego com.  - 

oraż obywatele tego powiatu ze sfer ziemiań Ognisko — Zemsta hrabiego Mont e W dniu dzisiejszym przybywa z cji ruim i baszty na Górze Zamkowej : ga J J > AA - за лаА па is S aj > Gi i 5- © „York, „Polska prymabaleryna w Japonji 
. ; : śin; ° - jewódzkief. Jak się dowiadujemy posiedzenie skiej, średniej i drobnej własności, jak ró : “ " ж » 2 Lp yr Japonji 

arszawy do Wilna generalny kon- w Wilnie, ruin zamkowych w Trokach Raudų Wojeródziiej zostało. przeniesione Z weż uczniowie  nowópowstalej szkoły z Wanda — Ostatnie monanchowie. óraz dodatek „Świat sportowy”, zawierający 
_ serwator Rzeczypospolitej prof. Re- 
mer wraz z naczelnikiem wydziału 
Ministerstwa WR i OP inż. Wojcie- 
chowskim w sprawach służbowych. Po 
byt generalnego konserwatora będzie 
m. in. poświęcony sprawom konserwa- 

i ruin zamku w Krewie. Następnie ko” 
misja konserwatornka uda się na teren 
wojew. nowogródzkiego. .W powyż- 
szych pracach weźmie również udział 
konserwator okręgowy wileński i no- 
wogródzki dr. Lorentz. 

Łotewsko-estońsko-romnńsko-polska komisja obraduje w Wilaie 
W dniu wczorajszym rozpoczęły się 

w Wilnie obrady łotewsko - estońsko - 
rumuńsko - polskiej komisji kolejowej, 

| powołanej dla opracowania taryfy bez- 
| pośredniej komunikacji między  temi 

państwami. 
| Obradom komisji przewodniczyć bę 

dzie specjalny delegat ministerstwa, 
naczelnik Wysocki, prace zaś komisji 

| potrwają przypuszczalnie 12 — 14 dni 

i odbywać się będą w lokalu dyrekcji 
kolejowej. 

Dotychczas przybyli tylko do Wil- 
na przedstawiciele delegacji łotewskiej 
dziś spodziewany jest przyjazd delega- 
tów estońskich, a za kiłka dni rumuń- 
skich. 

O wynikach prac komisji podamy 
obszernie po jej zakończeniu. 

10 bm. na 12 bm. o godz. 10. Porządek dzien 
ny będzie zachowany ten sam. 

MIEJSKA 

— Miasto Wilno użyskfało. nowy pod 
zabudowę. W myśl rozporządzenia Redy Mi 

nistrów grunt skarbowy położony w Wilnie 
na Antokolu między ulicami: Kościuszki, 
Holendėrnia i Ba o powierzchni 13.126 

m2 przekazany został gminie m. Wiłna pod 
zabudowę domami  mieszkalnemi. Suma 
sprzedażna wynosi 26252 zł. tj: 2 zł. za 1 
m. kw. gruntu w równych ratach rocznych w 

przeciągu 5 lat. 

WOJSKOWA 

— Przed poborem rocznika 1909 r. Wi- 
leńskie Starostwo Grodzkie przypomina, iż 
zgodnie z obwieszczeniami o poborze rocz- 
nika 1909 wszyscy poborowi obowiązani 
zgłaszać się przed komisję poborową, posia- 
dając dowód stwierdzający tożsamość ©0S0- 
by i jedną fotografję. W razie nie posiada- 
nia dowodu tożsamości należy zaświadczyć 
jedną fotografję w odnośnym  komisarjacie 

ich* opiekunami. 
3 Aktu poświęcenia szkoły dokonał | ks. 

dziekan Piekarski w asystencji ks. probosz- 
c2x -Nurkowsktego. 

Okolicznościowe przemówienia  wygło- 
sili naczelnik wydziału Szaniawski, ks. Pie- 
karski Starosta Kowalewski oraz prezes 
miejscowego Towarzystwa Rolniczego Kół. 
i Org. Rolniczych p. Żyliński. Omówili oni 
znaczenie powstającej płacówki kulturałno 
oś-wiatowej dla powiatu oszmiańskiego, 
przyczem podkreślone było przez p. Sza- 
niawskiego, iż szkoła w Antonowie powsta 
łą z woli zbiorowej sejmiku i drobnych rol- 
ników pow. oszmiańskiego. Na wniosek p 
starosty zebrani uchwalili wysłanie depesz 
do ministra rolnictwa i wojewody wileńskie 
go z wyrazami wdzięczności za okazaną 
pomoc przy organizacji szkoły. Po podpisa 
niu przez wszystkich obecnych księgi pamiąt 
kowej szkoły zebrani zwiedzili budynki i 
urządzenia szkoły, które przedstawiają się 
imponująco. Uroczystość zakończyła się 
śniadaniem wydanem przez dyrektora szkoły 
p. Jeleniewskiego. 

(o) Wybory do rad miejskich į gmin- 
nych. Jak się dowiadujemy, w dniach najbliż 
szych ukaże się ONEJ w rozpisaniu 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Wygadki w ciągu doby. W czasie od 

6 do 7 = zanotowano w Wiłnie różnych 
wypadków ogółem 30. W tem było kradzie- 
ży 6, przekroczeń  administracyjnych 16, 

zakłóceń spokoju publicznego i nadużycia 
alkoholu 7. 

— Powie sił się 19 letni Wczo- 

raj rano popełnił samobójstwo 19 letni Sa- 

muel Jaszpan O: chwilowo u. 

swych krewnych w N. Wilejce, właścicieli 
tartaku Sorokinych. Jasz pana znaleziono wi 
szącego na sznurze w zabudowaniach tarta- 
ku już bez znaków życia. M 

owodem samobójstwa ma być jakoby 
choroba nerwowa. 

— Uciekł z Wielucian. W dniu 6 bm. z 
zakładu poprawczego w. Wielucianach zbiegł 

Herc Chazen zamieszkujący poprzednia w 

Brzesciu n. B. Policja powiadomiona o uciecz 
ce wszczęła poszukiwania. 

— Symulacja czy kradzież. jan Jankow- 
ski mieszkaniec wsi Bycinięta gminy krew- 

skiej powiadomił policję o kradzieży z jego 

mieszkania 974 złotych i garderoby. RE 
Są pewne dane które nasuwają policji 

przypuszczenie że Jankowski kradzież symu- 

ciekawe informacje o zaczynającym się. se- 
zonie wyścigowym. Liczne ilustracje podno- 
szą graficznie treść tego bogatego zeszytu. 

W bieżącym numerze „Świata* rozpo” 
czął druk sensacyjnej powieści Claud Aneta 
p. t. „Mayerrling“. 

   

  

Dob4y humor. Nie mogą mieč dobregs 
humoru ludzie cierpiący na zaparcie, gdyż 
wadliwa działalność kiszek zatruwą im całe 
życie. Zastosowanie Cascarine | 
ilości I lub 2 pigułek, wieczorem, podcząs 
jedzenia przywróci im matychmiast radość 
życia. Sprzedaż we wszystkich aptekach 

  

sztełem na czele, wszczęli zwadę z gajowyjm 
lasów państwowych Janem Palcewiczem do 
którego od dawna mieli urazę. 

W trakcie zajścia Pałcewicz widząc się 
zagrożonym wobec skierowanych w jego 
stronę rewolwerów użył pierwszy broni ! ra- 
nił Krysztela w pierś. 

W 'tym momencie padł strzał z ręki 
. Krysztela wskutek czego Pałcewicz został 

nogę. Sa i 
annych przewieziono do szpitala sw, 

policji. Nadto Starostwo przypomina, iż nie- 
punktualne zgłoszenie się do poboru, t.j. bez 
zachowania ustałonej kolejności planu pobo- 
rowego pociągnie za sobą surową odpowie 
działność. Poborowi winni się stawić do po- 
boru codziennie od godz. 8 rano. 

— Chwilowe zmiany w PKU. Komendant 
PKU Walno - Miasto p. mjr. Ossowski od 
dnia 2 maja do dnia 28 czerwca rb. t.j. na 
czas poboru głównego rocznika 1909 urzę- 
duje przy komi sji poborowej ul. Bazyljanska 
2. Na czas poboru zastępstwo komendy PKU 
objął kpt. Mikołaj Berent, kierownik 2 refe- 

SZKOLNA 

— Aktualny okólnik Ministegstwa Oświaty 
Ministerstwo WIR i OP w okólniku wystoso- mysłowtów w Wilnie 
wanym do dyrekcji szkół średnich załeca m, 

(Dnia 30 ubiegtego miesiąca odbyło się ; REKA Ś RZ в E TEZĘ im. by wsz kończący te zakłady 
pod EW oce RAE względu ia to, czy Žaid się Się do 
ców p. j. SZESKima, Doroczne UE ra" ochotniczej służby wojskowej, czy też nie 
nie Wa R tna Spółdzielczego Aa zawiadamiei o fakcie rski Świadectwa 
zków. I i Przemysłowców, DrZY ul. dojrzałości właściwą PKU aby nie było już 
Niemieckiej 22, przy udziale około 200 osób; żadnej wątpliwości co do uzyskania przez 
zebranie miało przebieg bardzo ożywiony.  nsch prawa do sk róconej czynnej służby 
Jak wynika > Nie AA wojskowej. : w, przez Prezesa Zarządu, W. Kryńskiego i dy- _— Przypomnienie te ze względu n. zpc- 

rektora Banku imż. E. Kroszkina, Bank WY- częte niedawno egzaminy s iu 

mowych wyborów do rad miejskich na tere- 
mie województwa wileńskiego, nie wyłącza- 
jąc i m. Wilna, które to wybory mają się od 
być prawdopodobnie w miesiącu lipcu. Co 
ząś dotyczy wyborów do rad gminnych pow. 
Wileńsko Trockiego to -odbędą się one na 
jesieni rb. 

*. TEATR I MUZYKA 
—Teatr miejski na Pohulance. Dziś przed 

stawienie zawieszone. 
— Widowiska z okaźji Tygodnia Polskiej 

Macierzy Szkolnej. Poczynając od piątku 
9 maja w teatrze miejskim na Pohulance od- 
będzie się szereg widowisk polskich z 0- 
kazji Tygodnia %Plskiej Macierzy Szkolnej. 
W piątek 9. 5. „Wielki człowiek do małych 
interesów" Fredry, w sobotę 10. 5. po ро- 
łudniu o godz. 3 widowisko dła dzieci i mło- 
dzieży „Cudowny pierścień baśń Warneckie 
go, wieczorem o godz. 8 „Krakowiacy i Gó- 
rale" opera narodowa Kurpińskiego. W nie- 
dzielę 11. 5. po południu o godz. 3 „Cudow= 
ny pierścień baśń Warneckiego, wieczorem 
komedja Smólskiego „Błędny bokser”. Ce- 
ny miejsc na wszystkie te przedstawienia są 
minimalne, wynoszą bowiem od 20 do 30 gr. 
— Występy Eugenjuspa Bodo.  Najbliż- 

szą premjerą teatru na Pohulance będzie in- 

tuje. Jakóba w Wilnie. 
W sprawie tej policja prowadzi energi- 

czne dochodzenie. 
. Wycieczka dziennikarzy żydowskich do Kowna 

Kilku dziennikarzy żydów z Wilna projektule wycieczkę do Kowna i ostatnio czy- 
mili oni starania u władz litewskich o zezjwołanie g4zekrodzenia liųji granicznej wpobiiżu 
Wilna, by tą krótszą drogą dostać się do Kowma. 

Jak się dowiadujemy Litwini zpasadnico zgodzili się udząelić zezwolenie na wjazd 

do Litwy lecz sprzeciwili sę przelśraczanu granicy, koło Jewja. 
Wobec tego wyqeczka ma udać się do Kowna drogą piźez Łotwę. 

— Pożary: We wsi Kolesniki gminy Pod- 

brodzkiej spłonął dom mieszkalny i zabu” 

dowania gospodarcze na szkodę Kazimierza — ©) Kradzieże mieszkaniowe. Abramo- 

Ażgina. й ° wi Kaganowi (Bosaczkowa 7) skradziono z 
Tej samej nocy spłonął dom, chlew i zbo mieszkania dwa palta wartości 1250 złotych 

że Amtoniego Bohdanowicza w zaścianku W fołwarku Markucie nieznani sprawcy 
Karolino gminy  suwłweńskiej  (Brasław). skradli drobiu na 300 złotych, ; 

5237. 

0 

Przyczyny pożarów nie są ustalone. Również okradziono. mieszkanie 
) ie. Na tle porachunków 0S0- mona Tomaszewicza (Kropiwnica '13) 

bistych powstala bójka pomiędzy mieszkań którego podczas. snu domowników dostali się 
cami wsi Kuromczyce (Mołodeczna) w złodzieje Zachowując jak najdałej idącą os- 

czasie której jeden z nich Aleksander Cybul- trożność rabusie otworzyli szatę i wybrali 
ski otrzymał kilka ciężkich ciosów kijem w garderobę wartości: kilkaset złotych. 
głowę. RM Ir ski Aka : — ©) Mila stužaga, Bronnisiawa Korcza- 

— Kradzież. Z robót miejskich przy ul. kowska dopuściła się kradzieży 27. dolarów 
Jakóba Jasińskiego skradziono narzędzia któ ną szkodę swej chłebodawczyni, Rebeki Gro- 
re następnie zostały odrałezione w sklepie mnik (W. Pohulanka 17). Część pieniędzy 
Derszala Mowszy przy ulicy Klaczki 12. Korczakowska zdołała już wydać na; cóżne 

Derszal SS 1.00 miezna szmatki. Złodziejkę aresztowano. < 
nego mu osobnika za kiłka złotych. | — (d) Pożaw lasu. Z niewyjaśnionych 

— Podizutki. Przy ulicy Ludwisatskiej 8 przyczyn wybuchł pożar w de dow zaściań 
znaleziono podrzutka płci męskiej narodowo- ku Wornianka II gminy daugieliskiej (Świę 
ści żydowskiej w wieku około | miesiąca. ciany). Mimo akcji ratowniczej straży po- 

Również pod Opsą (Brasław) podrzuco- żargej i KOP spaliło się 20 ha drzewostanu. 
no chłopaka 4 tygodniowego owiniętego w W sąsiedniej gminie kiemieliskiej pow- 
prześcieradło z literami. K. H. А „.. Stał pożar w kolonji Maguny w zabudowa 

„zPrzemyt. Na stacji kolejowej w Wilnie niach Bolesława Sienkiewicza. Ogień wy- 
policjant zatrzymał Wulfa Mosiężnikowa (Ka buchi wskutek uderzenia pioruna. Straty wy 

  

2 Banku związku Ruptów | Prze- ё > 
Gi 1 4:4 

      

     

      

   
  

   

kazał dalszy i dosyć szybki rozwój. Własny aktualne teresująca sztuka amerykańska „Śpiewak s 2) i 7 KS ! У, y alne. ! 5 a ka amerykans „Špiewak sztanowa 2) į -Marta Edebmana z Dukszt nos 
e, 1 aa Ge UNIWERSYTECKA jezzbandowy”. W roli tytułowej wystąpi zna przy ktorych Zhaleziono 65. kilogramėow ro- S : 
a LE a CEEP e komity artysta Teatrów warszawskich Eugen dzynek pochodzenia „zagranicznego. R A DIO 

powiększyły się ze zł. 362.000 dO zł 461.000 — Z Uniwersytetu. W dniu wczorajszym LA ieįski Lutni statni ŁAWA zach EW Z ROME nio J : 
inkaso ze zł 570000 do zł. 919000 ; „4. 0 godzinie 13 w Auli Kolumnoweį Uniwersv еа S miejski Lutnia. Ostatni występ nych przyczyn wybuchł pożar w zabudowa” A | py óżnoh bankach w. tej Boztje g, tetu odbyly się promocje na doktora wszęciie rėwji wileńskiej. Dziś poraz ostatni „Gigliki nniach Antoniego Rydzkiewicza w m. Lebie- CZWARTEK DNIA SMAJA 1930 ROKU 
Banka: Polskim Ri Baski Boso k lelaiskich następujących osób: Kry. TAJOWE* rewja w 15 obrazach pióra i- dziewie powiatu Mołodeczańskiego w sku- 

  

cza, Mirskiego i Świętochowskiego. Bogaty tek czego uległy zniszczeniu dom mieszkal- 11.58 — 14.00: Tr. z Warszawy. Syg Pietkiewicza Józefa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyty Wil. Tow. Eugenicznego. Z 

  

Krajowego wynoszą obecnie 308.000 złotych. ® 
Szczególnie rozwinęły się operacje | to- 

warowe i dewizowe, w związku z kredytami 
uzyskanemi przez bank zagranicą. Ogólny 
obrót osiągnął 53 miljonów zł. W roku 1920 

i nadwyraz barwny program rewji zawiera 
nowe aktualne piosenki, skaetchy, rewellersy, 
produkcje taneczne. Humor, satyra, i mło- 
dzieńcza werwa cechują przedsta i ji 
wileńskiej, która zyskała ogólną 

  

ny j zabudowania gospodarcze z inwenta- nał czasu, kom. met: eorologiczny, odczyt dła 
rzem żywym. Ponadto spłonęły sąsiednie za- gospodyń oraz koncert szkolny 2 Filharmonji 
budowania. Berka Milińskiego. . Warsz. A 

1 — Zaginięcje nerwowo ' chorej. Przed 15.35 — 16.00: Tr. z Warszawy odczyt 
paru dniami z hotelu „Italja* wyszła i gdzieś dla maturzystów. 

naprawdę są warte swą cenęl— 
Są to bowiem nożyki z marką      

    
bank dał czysty zysk zł. 8.197.47. ra a Wileńskiego Towarzystwa Eugen- pokłasks widzów. zaginęła J. Wiżyń & : } YNY! ZY c: = R M AJ BR. S ZÓW. , . „, zag . Wiżyńska nerwowo chora. 16.10 — 16.15: Program dzienny. 

a ; Odczyłano SBWnieź wyniki rewizji Banku, w Gl A space odczyty: |) | — Poranek Ejsmonda i Modrakowskiej |“ Zaginieta brunetka o owalnej: twarzy, 16.15 — 17:00: Miiżyka z płyt gramof. 
ž e e przĄŚOW ddddYCH AERO: PRZEZ Radę ta c. RY dla dzieci. W najbliższą niedzielę o godz. 12 ubrana była w bronzowe palto z futrzanym 17.00 — 17.15: 501а 1ексйа języka nie- 

Nadzorczą oraz Centralny Związek Rewizyj Žv PiE Tymański godz. yt kr: w południe czeka wileńskie dzieci atrakcja kołnierzem, granatowy beret, z pod pałta mieckiego: dr. Jacobi | 
ego na temat „Ps: 

   
niebylejaka: wiosenny poranek p.t. „Pójdź- 17.15 — iais: Tr. z Warszawy: Wśród 

doprowa- książek i koncert kameralny, 
widać czerwony sweter otulający szyję. W 
razie zauważenia takowej nale 

    

Po dłu 

      

my z wynikiem bardzo dodatnin ż- logia p'zestępcy', 2) w lokalu Ofic l cie o dziatki*, Cała fura opowiadań, piose- 
    

    

   
    

   

  

A = : k a 
> szych debatach w których wię część Kaśyiia Garnizonowego nis Naa B Ua ak ai i E . 2 е "nia 1 у a : i k poświęcony 

pcz a masenaz znane sasz mag mówców wyraziła zadowołenie z działalneś- 13 4 dari: 11 bm. o ki kai gana raja Red Den włao dk Bmw AR AAA iais k i Walk I : . Ak с 2 AE Sea о c . ) z | łasne zam. у Ę . „45 — 19.10: : grużli 

» я 8 EE =: mir. adania Kozłowskiego na temat „Rola czne powiastki i bajki znany poeta Ejsmond — e) Wypadki SAMOCHODOWE Przy ul. nauczycielstwo*: odczyt sło 2 PSE 
zierzawa Torio ao As E ais ze AB o wychowawcy i nauczyciela" 3) śpiewać będzie urocza pieśniarka, wielka Mickiewicza i Orzeszkowej taksówka Nr. Bagiński. ‚ yt wygłosi dr. 3 

| i rządowi abs olutorjum = 2 Oodzielić ч— (:0 > za Kasas SS Pa p. Mr RRC ać wi- 128 kierowana przez szofera Stefania Nie- 19.10 — 19.30: Kurs fotografji dla ama ji 7 GENWSKOŚCE, by ta bał obdwit orze ciOĆ EO: oł. odczy wni będzie gwarno, wesoło i huczno. dzwiedzkiego (Rysia 25) najechała na 5 torów. 
ierni i hotelu przy Zakladzie m lać 3.000 zi, ZĘ p łe zła e dywi Wał p Ulanickiego o zawodzie oficera. Akompanjuje Wł. Trocki. Bilety od 50 gr. do letniego Józefa Plewina (Subocz 8) który 19.30 — 19.55: „Z. przeżyć Ciotki Al- 

  

dendę od udziałów — 2 i ae 7; i a < ałów — po 6 proc. za udział. — Polskie "Towar4ystwo Neoiilologicz. Zebranie połeciło również Zarządowi opraco- Zebranie Tedis koce się kj śm za doba aa = kredytów detalistom nazjum im. Słowackiego w sobotę 10 maja z gwarancją. у br. o godz. 19. Na porządku dziennym Spra- znakomitego zespołu Teat jski 2 sa JE Aero da cp wy CY o referat dr. Doubka „O Rygi. Boa sów. kk w sł SZCZE ych_ członi maksymalnej powstaniu niemieckiego języka literackiego". wiada: w piątek 9. 5. „Trzy siostry” ( sumy zobowiązań banku, zebranie dokonało — (k) Zebranie organi i Z AUR REN EE 
1 7 Ь „Pankų, с 4 ganizacyj katolickich. wa, w sobotę 10. G d dacheckie* wyborów tzupełniających do Zarządu i Ra- Zebranie konferencji iej Ś i rgieni ке 5 Dana Ka 

) в EEPOM ych 301 ji męskiej II św. Wincen- Turgieniewa - a miejsce ustępującej 1/3 części człon- tego a Paulo parafji po Bernardyūskiej od- melas Dainas, o walna 5 : bedzie sie 8 maja о godz. 7 pp. na plebanji. Mieszkanie Zojki“ Bulhakowa, we wtorek 

3 zł 50 gr. Dla grup od 10 osób specjalne 
zniżki, MEK 

— Występy Teatru Rosyjskiego z Rygi 
Jutro rozpoczynają się gościnne występy 

: Zdrojowym w 
OO 

Druskienikach 
jest do wzięcia na sezon kąpielowy 

i 
od 15 mają do 30 września b. r. B 

RDZ ustne i pisemne w Zarząd- 

doznał ogólnych potłuczeń binowej' monolog 
„ Pod autobus 142.90 wpadła Anna Łow- Aleksandrowiczowej. 

kis (Sołtaniska 22) 19.55 — 20.15: Program na piątek, sy- 
— Nagły zgon. Onegdaj w nocy zmarł gnał czasu i rozmaitości. 

nagle z niewyjaśnionych. przyczyn 22 letni 20.15 — 20.30: Koncert poświęcony ut 
uczeń instytutu gospodarczego Jan Krulikow- worom Moniuszki Chór Lutni pod dyr. Jana 
ski (Bernardyński 3). Trupa jego znaleziono Leśniewskiego. 
rano w łóżku, A с 21.30 — 23.00: Stuchowisko“ „W kręgu 
R: Chłopi strzelili gajowego. We wsi Nie-Boskiej Komedji* j komunikaty. 
Skojstery gminy mickuńskiej kilku miesz- 23.00 — 24:00: Muzyka taneczna 
kańców tej wsi z niejakim Bronisławem Kry- rest. „Bristoł* w Wiłnie, | 

4 

regjonalny. Kazimiery 

4 zie Zdrojowym w Druskienikach. —] B 
AUBUSEDEDEZNSNNN NUN ZuŚ z



  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dn. 7 maja 1930 r. 
Wałuty i dewizy: 

Belgja: 124,40 — 124,71 — 124,09. Bu- 
dapeszt 155,83 — 156,21 — 155,45. Holandja 
358,80 — 359,70 — 357,90. Londyn 43,32 — 
43,32 — 43,43 — 43,21. Nowy York 8,905— 
8,925 — 8,885. Paryż 34,99 — 35,08 34,90. 
Praga 2Ć,41 — 26,48 — 26,35. Szwajcarja 
172,75 — 173,18 — 172,32. Wiedeń 125,74 
-— 126,05 — 125,43. Włochy 46,77 — 46,89 
— 46,95. Berlin w obr. prywatnych 212,77. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 112 — 111. Prem 

jowa dolarowa 70 — 68,75. 5 proc. konwer- 
'syjna 56. 8 proc. L. Z. Banku Gosp, Kra» 
jowego i Banku Rolnego, obi. BGK 94, te 
same 7 proc. 83,25, 7 proc. L.Z. ziemskie do 
larowe 75. 4,5 proc. ziemskie 56,50 — 57. 
5 proc. warszawskie 60. 8 proc. warszaw- 
skie 77,50 — 78,25. 8 proc. Częstochowy 
58,25. 8 proc. Kalisza 68. 8 proc. Lublina 
58,25. 8 proc. Łodzi 71,50. 10 proc. Siedlec 
81,75. 

Akcje: 
Bank Handlowy 118. B. Polski 175 

174,50. B. Zw. Spółek Zarobk. 72. Chodorów 
145. Cukier 33,75 — 34. Cegielski 47. Lil- 
pop 27,25 — 27,50. Ostrowiec serja B —63. 
Parowozy. 23,50. III em. 94. Starachowice 
19.50. Haberbusch 106 — 107. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
z dnia 7 maja 1930 r. 

Waluty: 
Londyn — 43,27. 

  

Loczica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

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

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinef Roenfgena 
Elekfro-leczniczy. 

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

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

WODNA POSADA ala niewiasty w 
średnim wieku w charakterze 

EDR na pensje i prowizje. Wyma 

  

gate referencje, Zgłoszenia „Polkres* 
IWilno, Królewska 3, tel. 17-80. —o 

EPIC STAI NRIRYAT NAKTIS 

Zmiany w rozkładzie jazdy 
W związku z ogólną zmianą rozkładu 

bm. przewidziane są następujące zmiany. Od 
chodziły i odchodziły jak następuje: 

A. Pzyjazd do Wilna 

jazdy pociągów pasażerskich z dniem 15 
daty tej następujące pociągi będą przy- 

B. Odjazd z Wiina 
  

  

Rodzaj i Pryjazd Rodzaj i Odjazd 
Nr. poc. godz. min. z Nr. poc. godz. min. do 

Osob. 512 5.50 _Królewszczyzny Osob. 723 0.01 Dukszt 
» 713 6.45 Warszawy (dw. Wil.) „ 311 7.00 Łunińca 

(Zdołbunowa) 
„412 6.50 Molodeczna Pośp. 707 8.20 (Zemgale) 

Turmont 
Miesz. 451 8. 50 Mołodeczno 

(Olechnowicz) 
a, 0 7. 25 Lidy Osob. 712 8. 55 Warszawa (dw.2WiL) 

„724 7.30 Dukszty Miesz. "% 11. 40 Królewszczyzny 

Pośp. 707 8.00 _ Warszawy (dw. głów.) Osob. sę” 13. 30 Nowo-Święciany 

©sob. 712 8.35 (Zemgale)! Turmont 3221-1420 Bienikoń i 
ы 1 

„ 818 11.30 Warszawa (dw, wsch. " 
Ž przez Siedlce i Lidę » 431 15.30 Molodeczna 

Miesz. 552 17.53  Kr6lewszczyzay в 323‘) 15.35 Lidy 

„ 452 18.15  Molodeczna | » - 727 15.55 Nowo-Święciany 
(Olechnowicz) 

„M 1830 Warszawa (dw. Wil.) „ 711 10.00 (Zemgale) 
2) Turmont 

„ 324 18:50 _ Bieniakoń i MA 19. 40 Warszawa (dw.Wil.) 

Osob. 730 3) 21.45 _ Nowo-Święcian » 331 20.15 jaszun 

„ 332 21.50 Jaszun 
„432 22.05 Mołodeczna Pośp. 708 22: 50 Warszawy (dw.Głów.) 

Pośp. 708 22.25 Zemgale Osob. 511 22, 55 Królewszczyzna 
: (Turmont) 

Osob. 312 23. 30  ELunifca 
: (Zdolbunowa) „ 411 23.35 Mołodeczna 

1 ) kutsuje w dnie robocze, 2) kursu, je w dnie nauki szkolnej, 3) kursuje w, 
niedzielę i świętą, 4) kursuje od Bieniakoń w dnie nauki szkolnej i + do Lidy w nie» 
dziele i święta. 

Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów podmiejskich: Wilno — Nowo-Wilejka 
Wilao— Landwarów—Zawiasy i Rudziszki podane są w 
nych na stacjach. Do czasu wywieszenia na 

rozkładach jazdy wywiesza - 
stacjach nowych rozkładów jazdy ($cien- 

mych afisz) bliższych informacyj o rozkładzie jązdy pociągów ruchu pasażerskiego od 
15 maja 1930 roku udzielaję zawiadowcy stacji. 
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ŁOUIS VINSE 

” MASKI 
Nie mógł więcej stracić ani chwili. 

Była już jedenasta, a o północy 

miała się odbyć ważna konferencja, 
któej w ukryciu miał asystować Lania 
ze dzięki szczęśliwemu zrządzeniu losu 

Musiał więc śpieszyć bardzo. 
W domu Laniare, zrobił wszystko, 

ca kyło niezbędne, aby.w. razie czego 
móc ustalić alibi: wezwał służącego,. 
kazał mu zbudzić siebie o siódmej 
raro i zaczął się rozbierać, ziewając. 

Nie minęło pół godziny jak zreczry 
awanturnik cicho i nięznacznie wymk- 
nął się z domu przez boczne wyjście i 
wskoczył do autobusa. 

Na rogu 93-ej ulicy wyskoczył i pie- 
ciotą dotarł do ogrodu, otaczającego 
dom, w którym mieściła się centrala 

wywiadu angielskiego. 

Rozdział XIV — Obrhza 

Blenshop siedział w gabinecie na 
_poprzedniem miejscu przy biurku. 

х W ciągu pięciu minut, które Lania- 
re spędził na obserwowaniu go przez 
szparę między sztorami, ręka sekre- 
tarza poruszała się miarowo po papie- 
rze. 

Nagle zatrzymał się w zamyśleniu 
podniósł pióro do ust... Z podniesio- 
nemi brwiami niepewnym krokiem pod 
szedł do okna. 

Laniare przeżył bardzo nieprzyjem- 
mą minutę oczekiwanii a i strachu. Nie 
prawdopodobnem było aby Blenshop 
stojąc przy oknie, nie zauważył ludz- 
kiego cienia, przytulonego do okną. 
Gdyby zaś zauważył, Laniare miał je 
dyne wyjście: ogłuszyć go uderzeniem 
w twarz, zanim tamten zdąży krzyknąć 
i uciec, tracąc bezpowrotnie nadzieję, 
dowiedzenia się w jakim celu „Karol* 
podaje się w New Yorku za Duchema- 
na. 

Zebrany w sobie z naprężonemi 
mięśniami gótował się do skoku na 
nieprzyjaciela... ale po chwili westch- 

Oto mamy kilka tanich 
dni wyprzedaży 

Zł. 14 

nął z ulgą; strach minął wraz z niebez- 
pieczeństwem. 

Nie dochodząc do okna Blenshop 
zatrzymał się, odwrócił fotel z wyso” 
kiem oparciem w stronę okna, zapalił 
lampę, stojącą obok na stoliku i zaczął 
czytać książkę, którą wziął z półki. 

Dłuższy czas sekretarz pogrążony 
był w czytaniu, potem z zadowoleniem 
zamknął książkę, odłożył ją na miejsce 
zgasił lampę i wrócił do biurka. 

Ale wkrótce przerwał znów pisanie 
iz okrzykiem zniecierpliwienia potrzą“ 
snął pióro: nie było w niem atramentu 
i należało napełnić rezerwuar. 

Blenshop z pośpiechem otworzył 
szufladę i odkręcił górną część pióra. 

Jakiś hałas przerwał jego zajęcie. 
położył pióro przed sobą i nadsłuchi- 
wał. 

W tejże chwili drzwi się otworzyły 
i weszły do pokoju dwie panie, były 
to , widocznie, siostry: jedna starsza, 
nieco pretensjonalna i odmładzająca 
się, a druga młodsza, ale zmęczona i 
zniechęcona. 

Blenshop podskoczył ku nim — po- 
magając im zdjąć futra. 

Pani pozwoli mrs. Arden, 
zwrócił się do starszej, która obojętnie 
przyjęła jego usługi, — pani pozwoli 
m::. Staneastreet....panie przychodzą 
nieco później dzisiaj? 

— ТаК, spóźniłyśmy się bardzo!— 
westchnęła ze zmęczeniem miss Stane- 
astreet. 

Już prawie północ się zbliża? 
— O jeszcze daleko do północy! 

żartowała starsza. : 
— Obiad, teatr, i kolacja — wszy” 

stko ta skończyło się przed dwunastą! 
To nie jest tak późno! — zauważył 
sekretarz. 

— Jerzy chciał, «żebyśmy wcześ- 
niej wróciły. Był nieznośny, siedzieliś- 
my u Ritza. 

— W kryształowym „alonie? 
W tonie Blenshopa dźwięczała uta- 

jona zazdrość. 
— Była bardzo przyjemnie... mnó- 

stwo iudzi. Miałam wielką ochotę za- 
tańczyć! Brakowało nam pana bardzo. 

2.000 

s ŁO w U 

  

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

„Plac Waszyngfona 13° 
  

EEMILCDRACCRE Potrzebna | 
|tz DEMTYSCI i od zaraz farmaceutka 

  

AK na 
wyjazd. Polka. Kwa- 

SALA MIĘJSKA и i Е 
Dramat w 9 aktach: W rolaćh głównych: Alice Joyce i Jęan kiershoft. Nad program: 1) POCZTO- Ling aso ] 

ul. Ostrėbramska 5. WE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE w WILNIE. 2) KRONIKA FILMOWA P. A. T, Nr,59 1930 r. Lekarz-Dentysta 9 m. 4, godz. 2—4 po 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „ZEW PÓŁNOCY". Raduńska- poł. tamże z powodu 
Nowogródzka wyjazdu b. tanio 

Kino Kol. Dziś i dni następnych do 9 maa ZEMSTĄ HRABIEGO MONTE CHRISTO" ele „Ptak rasowy, o ча н 
“ włącznie arcydzieło filmowe 93! yci * (pies). 2 

„WGNISKO Sa w 12 aktach podłvg głosnej powieści AL Dumasa. W rolach głównych: JEAN ANGELO, linie, otworzyła swój (pies) BEE 
UL. Kolejowa Nr 19 GOETZKE, i LIL DAGOVER. Początek seansów o godz. 6, w niedziele i święta o g. 4. p. p. 

  Dziś! Gigantyczny przebój cźwiękowy: 
Coś czego się jeszcze nie widziało! 

Cud majnowszej technikil 
Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 
„HELIOS“ 

„BIAŁE CIENIE" 
Dźwiękowo-Spiewne arcyczieło dramatyczne: wzruszająca opowieść młosna. Nad program* 
Występ Światowej sławy barytona TITTA RUFFO w operze „Cyrulik Sewilski* Atrakcja Spiewna. 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOŁONE. Pocz. seans. o g. 4, 6, 8i 10 w. Baikon I zł, Parter od 1.50 gr 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGE" 
ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykań- 

NĄD PROGRAM: 

Dawno oczekiwany film dźwiękowy — 

Szampańskie 
W rolach głównych: Cały ensamble obrazu „Upadły Anioł": znakomita NANCY CARROL, 

ski Światowej sła- |LUKAS i piękny RICHARD ARLEN. Muzyka i śpiew, 

EEE 

życie 

BERNARD 

popularny PAUL nali, od: 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. ie , odświeża, 

    

gabinet dentystyczny, 
przy ul Mickiewicza Potrzebna 
44 m. 19. — od zaraz służąca de 

EO ZY wszystkiego — bez 
mosz za) A sią na: 

uchni. eferenc; 
BA Rosmetyka BB konieczne. Zalasziń į 

się od 4-ej do 6-ej, 
ul. Sierakowskiego 12 => 

Gabinet “" 
Racjonalneį Koome- NEMO UYa | 

| LETNISKA | | tyki Leczniczej, 
Wilno, 

Mickiewicza 31 ma. 4. 
Irodę kobiecą kon- 

serwuje, dosko* 

FUI BUS I EEK 

Letnisko 
USUWA do wynejęcia z utrzy- 

skazy I braki maniem calodziennem 
  

asaž twarzy i ciała ną dogodnych warun- 
  

wy „PACENT“. Honorowe bilety w dzień premjery nieważne. 

j « Wielki dramat w 12 aktach z dziejów walk narodu polskie; 
Kino-Teaitr Dziś! „GRACZ Ww SZAGHY © niepodległość. Streszczenie: W końcu w. XVIII Polska nie 

7 rozdzierana walkami wewnętr znemi, straciła byt niepodległy. Moskiewskie hufce tratowały ziemię Piastów i pież: Najnowsze zdo- 
„Piecadilly Jagiellonów w Warszawie, za plecami prawowitego rządu; wladze sprawowali wyslannicy carycy Katarzyny IĮ, PYCZE 

Wielka 42 a prastary i świetny gród Wilno znosił sromotnie jarzmo niewoli. Nad Wilrem świstał knut.. Według po- 
tel. 17.85. wieści H. Dupuy Mazuel'a. Rez. Raymont Bernard — odtwór. „Cudu Wilków”. W rol. gł CHARLES DULLIN. 

Dla dzieci i młodzieży dozwołone.   
  

Władysław MACKIEWICZ i Piotr STOMA 
folw. Dobrzyń, poczta Kluszczany, 

dnia 10 kwietaia 1930 r. 

Do Pana 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wiinie. 

Špieszymy wyrazić Sz. Panu nasze 
sprzedany nam traktor „MUNKTELLSA*, r 
liśmy go jeszcze, ale pracując przy młynie (zamiast usu: 
niętego motoru innego) daje nam tak duże oszczędności, 
iż szczerze żałujemy że nie nabyliimy go u W. Pana 
wcześniej. 

W porównaniu z mótorami jakie znamy — motor — 
traktor „MUNKTELLS* jest DOSKONAŁOŚCIĄ. 

Władysław MACKIEWICZ. 

Piotr STOMA. a 

Ponieaje L 

  

za mefr. 

K. Rutkowski i J. Domagała | 
й | Wielka 47. Tei. 1402. 

  

     
—- Pani jest' taka dobra, że mówi 

to, aby mnie pocieszyć, nieprawdaż? 
— Biedak z pana. My się bawimy 

a pan pracuje do późnej nocy! 
— Nie skarżę się bynajmniej, 

westchnął pokotnie młodzieniec, przy” 
bierając pozę męczennika, ale w tejże 
chwili wyprostował się służbiście, gdyż 
do pokoju weszła nowa osoba. 

— Moje uszanowanie panu pułkow 
nikowi — rzekł. 

— Dobry wieczór, panie Blenshop. 
Pułkownik kiwnął mu głową i u- 

siadł przy biurku. Zabrał się w milcze- 
niu do przeglądania papierów. 

Był to człowiek o wiele starszy Od 
żony, niezgrabny, ale silny i wysoki, o 
ruchach twardych i stanowczych | 

— Czy są jakie ważne nowiny? .— 
zapytał, nie podnosząc oczu z nad pa” 
pierów. A 

— Przyjąłem trzy nowe osoby, — 
rzekł znacząco sekretarz. — jedna . z 
nich przyjdzie tu o północy. | 

Staneastreet Spojrzał uważnie na 
mówiącego i mruknął „aha', poczem 
zwrócił się do pań: jów 

-— Już bardzo późno, przykro mi, 
wiły nas samych. Mamy ważne sprawy 
ale mszę was poprosić, abyście z "sta" 
da „mówienia. 

-— Zaraz — odpowiedziała starsza 
s ostia. — Nie mam zamiaru przeszka” 
dzać panom, ale śpię spokojniej, kiedy 
wiegi, że moja biżuterja leży w waszej 
szajie. 

— Co za głupstwa! — zaśmiała się 
siostra. — Czyż mogą do nas dostać 
się złodzieje? 

— A dlaczegož nie? — zaprzeczy- 
ła spokojnie mrs. Arden, zdejmując 
bransolety i pierścionki. 

— Przecież stróż obchodzi 
dookoła. ) 

— Lety ma rację — wtrącił puł- 
kownik — nasz stróż jest porządnym 
człowiekiem, a i policja amerykańska 
jest godna zauiania, a jednak ostroż- 
ność nie zawadzi: złodzieje potrafią 
też wszędzie się dostać. Nie sprzeci- 
wiaj się, więc, Adelo i oddaj swe klej- 
noty razem z Letty na przechowanie tu 

dom 

  

  

R. Dąbrowska 
| SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

i: BOOM BERNA RZA BU 0: BOB 

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy Płeyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibiger, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Reratopf i Syn, A. Drygas, 

Wystawie w 1929 r. 
Wilno, 

ul. Niemiecka 3, m. 6, 
CENY FABRYCZNE. 

RRC i S 

  

podziękowanie za 
Do orki nie uży- 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 

£ 

ы ЗА 

    

   

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

@ NAJKORZYSTNIEJ kupujell 
się towary ' gwarantowanej 
broci u GŁOÓWINSKIEGO. Po- 
lecamy różne nowości sezonowe, 
markizety, jedwabie, satyny, per:: 
kale, oraz pończochy i skarpetki 

Najlepsza pastewna roślina, a takoż 
bardzo smaczna jarzynka 

Bulwa | 
do sprzedania w dowolnych ilościach. 
Wilno, Bankowa 1- 

[WL Kilenkin 1 347 
Spółka z ogr. odp. 

Ino, ul Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

do- 

Fabryka i skład 
modne. UWAGA—Wiileńska 27, mebli: 
m | Jadalne, wzi. 

salony, jabinety, L LT TA 
angielskie, kreden- 

D B || 3 sy, stoły, szaty 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

kkaozerta dalałowika 
oraz Cabinet Kosme- 
ee: a. TEMAT 
ЕС, ragiv, 
lupiai: trodawki, Ku-: 
tajki, wypadanie wło- 
sów. Micciawicza 46. 

  

14 (od Makowej) 
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Prosimy zdecydować 
we własnym interesie przybyć 

ZARAZ 

  

— Ami myślę.— odrzekła zimno 
młoda kobieta. — Uważam, że to śmie 

SZNE... 
Pogardliwie wzruszyła ramionami i 

wyszła z gabinetu. 
— Nie, nie, pan pułkownik ma ra: 

cję, — zatrzymał ją na prógu Blens- 
hop. | ' j 

Wie pan, dowiedziałem się dzisiaj 
że Wilk Pustelnik jest w Ameryce zno- 
wu! 
— Nie może być—zdziwiła się mrs. 

Arden. : ! 
— Tak, tak:... "Wilk - Pustelnik. 

Mam zupełnie pewne dane! 
Ale żona pułkownika była nastrojo' 

na, ironicznie uśmiechnęła się pogar- 
dliwie: 

— Wilk - Pustelnik? Wszystko to 
głupstwa, wymyślone przez policję 
amerykańską, która znalazła sobie ko“ 
zła ofiarnego. ! 

— Nie mówiłabyś tak, gdybyś była 
w Paryżu, — zaprzeczyła żywo siostra 
Musieliśmy tam w ciągu trzech lat 
płacić daninę temu bandycie. 

— Nigdy nie uwierzę w takie bre- 
dnie, — powtarzała uparcie młodsza 
siostra. — ldę spać! dobranoc. 
długo tu będziesz jeszcze, Jerzy? 

— O, nie więcej, jak. pół godziny, 
— odpowiedział mąż. 

Mrs. Arden pożegnała się z panami; 
oddając im swe klejnoty i wyszła wślad 
za siostrą. S 

Blenshop. zamknął drzwi za niemi i 
powrócił do biurka. 

— Co pan opowiada o Wilku - Pu- 
stelniku? — zapytał pułkownik pogra” 
żony w przeglądaniu papierów. 

— Ot — roześmiał się sekretarz,— 
wspomniałem o człowieku który tu dziś 
przychodził i chwalił się że jest Wir 
kiem - Pustelnikiem. 

„—- К6 to taki? : 
— Nazwał siebie Andrzejem Du- 

chemanem.. pokazał paszport francu“ 
sk“ 1 listy ministra spraw wewnętrz” 
'nych, w których ten poleca go gorąco 
Być może że człowiek ten przyda się, 
Rain: 

Czy, 

— To. on ma przyjść w nocy? 
— Tak, nie sądziłem, aby należało 

mu odmówić- 
— Dlaczego? 
— Bo powiedział znacząco, że był 

na pokładzie „Assyryjczyka*. Pomy- 
ślałem sobie, że to ten człowiek, któ- 
rego pan pułkownik czeka. : 

Staneastreet podniósł oczy i zmar 
szczył brwi. 

— Być może... jeśli jest rzeczywi 
stym, za kogo się podaje. Ale nie rozu 
miem, skąd ma te listy? 

— To dziwne, prawda? Dawny zło 
„dziej! 

— W każdym razie, to niebylejaki 
człowiek. 

— Któż jeszcze przychodził? 
— Nie było nikogo ciekawego. а- 

kis człowiek nazwiskiem Ambear, któ 
ry zaczął się ze mną sprzeczać, kiedy 
zapytałem, w jakiej sprawie przycho” 
dzi, Powiedziałem że może przyjmie 
go pan pułkownik, jutro rano. 

— A dalej? 
— Młoda kobieta... bardzą piękna 

panna... niezwykle małomówna. Zaraz 
zaraz... jak się nazywa?. Brook... tak, 
Cecylja Braok. > 

— Do djabła! — krzyknął pułkow- 
nik, odrzucając papiery. — Co pan 
jej powiedział? : 

— Cóż mogłem powiedzieć? Nie 
chciała wytłumaczyć mi, co sprowadza 
ją do nas. Powiedziałem więc... 

Blenshop zamilkł, widząc powstrzy 
mujący go gest pułkownika... Woker 
wszedł do pokoju. 

— O co chodzi Wokerze? 
— Pan Ducheman, sir, —: oznaj- 

mił lokaj, — twierdzi, że Mr. Blenshop 
wyznaczył mu specjalnie o północy. 

— Niech wejdzie. 
Lokaj wyszedł.  Bienshop nerwo- 

ad ruchem zgarnął klejnoty Mrs. Ar 
en. 
— Czy nie lepiej byłoby schować 

to najpierw? 
— Nie... już zapóźno! Chyba tu— 

Stareastreet wyciągnął szufladę. 
Blenshop śpiesznie wrzucił klejno- 

ty do szuflady + pułkownik zamknął ją. 
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(panie), Sztuczne opa- kach, Dowiedzieć się 
łenie cery: Wypada- uj, Lwowska 13-b- 5 

włosów i łu w godz. od 12—4. -B 

kosmetyki ra- 
cjenalnej 

odzienie od 6:10-8. Jastrzębia Góra 
W. 

    

P. 43,pelne morze Hiotel- 
— - Pensjonat „BAŁTYK* 
Ured KOBIECĄ i Pensjonat „JASNA*. 

konserwuje, Komfortowe urządze- 
doskonałi, odświeża nie, dancing, tenis. 
usuwa braki i skazy, Stałe połączenie auto- 
Regulacje I trwałe karami z Gdynią. Se- 
przyciemnianie brwi.zon od 1 czerwca. 
Gabinet Kosme yki Własne ciepłe wanny 
Leczniczej „CEDIB” morskie. W czerwciż 
L kiryniewiczowej, ceny zniżone. Warsza” 

ielką 18 m. 9, Przyj. wa, Polna 78, m. 2. 
wg! 10—1 i 4—7. 66S1-F 

W. Z. P. 26. 
REYRTA OS DEC B ESPN 

POSADY jawaawam 
""Praktykant  NUPNO | SPRZEDŻ 

BATAVAUS kawaler potrzebny do 

Folwark 
majątku w kulturze, 
z hodowlą. Utrzyma- 

w pobliżu stacji | 
kolejowej i rzeki, | 

nie dworskie. Wyna* 
grodzenie stosownie 
do uzdolnień. Oferty 

obszaru przeszło | 
25 ha, z zabudo- 
waniami, sprzedą- 

pisemne zgłaszać: 
pocztą Bohdanów, zie- 

my lub zamienimy | 
na dom w Wilnie 

  

mi Wileńskiej, admi- 
nistracja maj. Micha» 

łowszczyzna. __—g 
Nauczycielka 

z dużą praktyką po- 
szukuje zajęcia w 
„mieście lub na wsi. 

ta" Mickiewicza |, 
tel. 9-05. 9181—0 

Przygotowuje dzieci i 
do pierwszych 4 ch WEWNINZNIM WW | 
klas. Posiąda znaj2- 
mość francuskiego, 
rysunków i muzyki 
Łaskawe oierty pro- 
szę zgłaszać w am. 
„Słowa* pod W. B. 

Grodzkie Nr 4652]5416 
(hros: otrzymać po" ną imię  Apolonii 

Sadę?  Musisz Lenktrewicz, | unie- 
ukończyć kursy fa- wążnia się. = 
chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 

rawia 42 H. Kursy 
wyuczają  listownie: 
buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kali- 
grafji. pisania na ma- 
szynach. towaroznaw= 

ZGUBY 
as wer 

gubiony _ dow: 
Ž osobisty; wydany 

przez Starostwo 
    

    

Zgubiono 
legitymację wydaną 
przez Uniwersytęt w 
Pradze na imię Klary 
Rubinsteinaiić,  unie” 
ważnia się.  £08I—2 
    

stwa, angielskiego, 4/ wojskową wydaną 
francuskiego, niemiec- przez PKU Wilag 

kiego, pisowni OTAZną jmię Izraela Zama, 
gramatyki . polskiej. unieważnia się. —0 
Po ukończeniu Świa- 1 
dectwa. Żądajcie pro- 
spektów. £I8l + 

— Tutaj będą bezpieczne... W zaj) 
żdym razie dopóty, dopóki om o terf | 
nie wie. Ale niech pan nie zapomina 
złożyć je da szaty, po jego wyjściu. | 

— Słucham, sir.. | 
Drzwi otworzyły się znowu i Wo- | 

ker zameldował. | 
— Pan Ducheman! | 
Staneastreet wstał. Gość wszedł do 

pokoju z pewnością i spokojem czło- 
wieka, który wie, że czeka go serdecz- 
ne przyjęcie. Н 

Poprzez szparę w portjerze, Lania- 
re chciwie wpił się wzrokiem w twarz 
przybyłego i znów zaklął cicho, gdyż | 
słabe światło, panujące w pokoju, nie | 
pozwoliło mu rozpoznać rysów niezna” 
jomego. | 

— W przyśmionem przez abażur 
świetle można była zaledwie odróżnić | 
czarną francuską bródkę, ale górna 
część twarzy była zupełnie niewidor | 
czną. i 

Napróżno Laniare starał się poznać | 
nocnego gościa po ruchach i postaci. 

Postać miała w sobie coś charakte | 
rystycznego dla wojskowych, ale ni 
сгет nie przypominała kogoś znajomą” 
g0. Musiał być równego wzrostu z 1% 
niarem i również zręczny i gibki. 

Nikogo podobnego do tego człowie 
ka Laniare nie przypofńniał sobie. Nie ; 
widział go w czasie podróży na „Assy- 
ryjczyku'. Ale nie ulegało wątpliwości 
że musiał to być „Karol*, wspólnik i 
zabójca barona Haardena, który  za- 
palił na pokładzie okrętu rakietę i któ- 
ry po walce z Leniarem, zrzucił go/ 
do „morza. 

To, co Laniare wziął wówczaż za 
czarną chustkę, okrywającą dolną część 
twarzy, było w istocie dużą czarną bro. 
Ga 

Z soisko książkę 

Jeśli była nie przyklejona, to 7027 
czyto, že „Karol“ nie należał do grupy 
osób, które Laniarć podejrzewał. , 

Pasażerów z brodami: było Ina 
„Assyryjczyku* nie wielu. Ale napłó- 
żno Leniare wytężał pamięć usiłując 
przypomnieć sobie tą postać... | 

Nocny gość ukłonił się pułkowni- 
kotwi. % : 

Brukarnia „Wy lawnictwą Wileńskie" Kwaszelna 23. 

   

Dom H. K. „Zachę- | | 
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