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imameru 20 gr. 
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 sumima Iniusia 
į 

Dotychczas Šąd Najwyžszy skaso- 
wa! wybory w następujądych okręgach: 

Sandomierz 5 mandatów 
* 

Łuck 6 » 
Lida x ” 
Gniezno 5 » 
Tarnopoi 10 » 
Święciany [6 i 
Kowel 5 , 
  

razem 44 mandaty. 

Zmiana 44 mandatów pociąga za 

sobą zmianę kilku osób na liście pań 
stwowej. Mniej więcej powiedzieć moż- 

na, że Sąd Najwyższy uznał, że oko- 
ło pół setki posłów otrzymało swoje 
mandaty w sposób nieważny. 

Ale w takim razie Sejm  funkcjo- 

nował przez Okres prawie dwuletni 

posiadając w swoim łonie około pół 

setki posłów nieważnych. Jeśli ktoś 

zjawia się do notarjusza z fałszywą 

plenipotencją i zawiera,na mocy tej 

fałszywej plenipotencjiakt prawny,to po 
wykryciu  fałszywości  plenipotencji 

akt zostaje uznany za nieważny. W 
ten sam sposób wszystkie akty praw- 

we Sejmu za ten okres nieważnych 

mandatów powinne być uważane za 
nieważne. Przecież znamy cały szereg 

wypadków kiedy ustawy przechodziły 
kilku zaledwie głosami, a poszczegól- 

ne pozycje budżetowe wiele razy 

przechodziły jednym tylko głosem. A 

w tych głosowaniach udział brało pół 

setki wadliwie obranych posłów. 

Czy te pół setki unieważnień ma 
oznaczać, że mieliśmy  „bałkańskie" 
wybory. Nie, bo na Bałkanach niema 
Sądu Najwyższego, któryby wybory 

uniewažniat. Gdy się w encyklopedji 

przegłądnie wyniki wyborów w Bul- 

garji widzi się, że partja opozycyjna 

zyskuje kilka głosów, partja rządowa 
kilkaset głosów. U nas Sąd Najwyż- 

Szy unieważniał wybory ze względów 

formalnych, względów, które uprzed- 

nio rozważane były na okręgow;ch 

komisjach wyborczych,—komisje wy- 
borcze postanowiły tak, Sąd Najwyż- 
Szy inaczej. Ponieważ fprocedura wy: 

borcza obstawiona jest! niesłychaną 
formalistyką, dość przypomnieć, że 
najmniejszy nadpis, a do niedawna 
nawet kropka na biuletynie wybor- 

czym powodowała nieważność biule- 
tynu, — więc nic niema dziwnego w 

"tym, że w całym tym lesie formalisty- 

ki, dwie instancje są różnego zdania 
i to co uznała za ważne jedna instan- 
cja, unieważnia druga instancja. 

Gdy schodzimy na grunt parla- 

mentaryzmu, proporcjonainych wybo- 
rów etc. nie możemy się; oprzeć wra- 
żeniu, że schodzimy na grunt kom 
pletnych fikcyj. Bo żeby jakiś intcli- 
gent - dziennikarz czy adwokat miał 
być istotnie wyobrazicielem  politycz- 
nych życzeń tego wyborcy, który 

nieuczony i zdezorjentowany rzucił 
do urny kartkę z numerkiem, jaki mu 
do rąk wcisnął naganiacz wyborczy. 

Jest to oczywiście fikcją tylko, że 
kartka wrzucona do urny przez na- 
szego chłopa wyobrażała jakąś poli. 
tyczną wolę tego chłopa, której 

„on nie posiada, lub wyrażała 
orjentację polityczną tego chłopa, 
której on mieć nie | może. Wybory 

” pośrednie w naszych warunkach wy- 
dają mi się być znacznie uczciwsze, 
Tutaj przynajmniej wyborca znałby 
osobiście tych ludzi, którym oddawał: 
by swoje polityczne zaufanie. Ale i 
wśród tych gąszczy fikcyj wyróżnia 
się ta tragikomiczna fikcja praworząd- 

nie uchwalonych ustaw przez nieważ- 
„nie obranych posiów. į 

Y Jeżeli mamy zachować dwuin- 
stancyjność pizy zatwierdzaniu wy- 
borów, to koniecznie należy ustalić 
termin, do którego druga instancja 
powinna załatwiać kasację wyborów. 

dawnym _— Sejmie polskim t.gzw. 
„ugi poselskie następowały przed o- 
„bradami. Ten kontrkandydat, któremu 
się nie poszczęściło przyjeżdżał sam 
i skarżył się na nieformajność — оБ 
ru. Było to prymitywne, ale ta pry- 
mitywność XVII i XVIII wieku prze- 

Bytdjeneje u Prezydenfa 'Rzeczy- 
pospolifej ‹ - 

WARSZAWA, 12.5. Pat. P%h Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął „dziś 
na audjencji delegację Czerwonego 
Krzyża w osobach dr. Zaklińskiego 
oraz generalnej sekretarki pani Pa- 
skowskiej. O godzinie 11' Pan Prezy- 
dent przyjął panie  Szumlakowską 
i Huberową, jako przedstawicielki 
Instytutu Gospodarstwa Domowego, 
© godzinie 12 — dyrektora Urzędu 
Statystycznego p. Sturm de Strema, 
który wręczył na audjencji Panu Pre: 
zydentowi atlas statystyczny. O go- 
dzinie 13 Pan Prezydent przyjął sze- 
fa departamentu sprawiedliwości Mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych gen 
Dańca w sprawach ułaskawienia. 

Audjencja Premjera 

WARSZAWA, 12—5. Pat. 'Pan 
Prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek przyjął dziś  przedpołudniem 
prof. Groera i prof. Parnasa, a na- 
stępnie p. ministra komunikacji Kuchna. 

U min. Kwiafkowskiego 
* Jak donieśiśmy, w ubiegły czwartek w 

salonach recepsyjnych min. przemysłu i han- 
diu odbyła się herbatka towarzyska, podczas 
której p. min. Kwiatkowski obszeńnie omó- 
wił sytuację gospodarczą w kraju. || 

Na herbatge tej obecni byli najwybitniej 
Si przedstawiciele sfer gospodarczych m. in. 
b. minister Klarner, prezes Izby Handl.-Prze- 
mysłowłej w Warszawie, poseł _ Wierzbicki, 
poseł Byrka, proi. Trepka, dyr. Rosz, b. mi- 
nister Szydłowski, prezes Stecki, pos. Wiślic 
ki, sędzia Friede, dyr. Zajdenman i in. 

P. prezes Izby Przem.-Handl. Klarner 
zaznączył na wstępie, że tak samo, jak w 
swoim czasie myślą przęewodnią w działalno- 
ści całego społeczeństwa było _ „wszystko 
dla Państwa" obecnie hasłem zarówno dla 
społeczeństwa, jak i dla Rządu winno być: 
„Wszystko dla ożywienia życia gospodarcze- 
go“. Mówca nie jest jednak nastrojony tak 
optymistycznie, jak p. minister Kwiatkowski. 

P. min. Klarner podkreślił, że nie może 
niestety dostrzec narazie poprawy sytuacji 
gospodarczej. W dizedzinie podatkowej nic 
Się nie zmieniło, aczkolwiek od szeregu lat 
mówi się o konieczności przeprowadzenia re- 
wizji systemu podatkowego. Zło tkwi nietyl- 
ko w tem, że ustawy podatkowe tworzone 
były pod kątem widzenia politycznym, lecz i 
w tem, że same metody pobieńanża podat- 
ków są zbyt drakońskie. 

Urzędnik skarbowy winien zrozumieć, 
że w pracy swej musi mieć na oku nietylko 

k Skarbu, lecz również interes oby- 
watela, jego warsztatu pracy, jako źródła 
podatkowego. 

Prezes Banku Polskiego p. Wróbiewski 
podkreślił, że w Banku Polskim wprawdzie 
nastąpiło skurczenie portfelu  wekslowego, 
obieg gotówkowy jednak się nie zmriejszył, 
zabezpieczenie waluty jest jaknajpewniejsze 
i pod tym względem ludność może być zu- 
pełnie spokojna. 

Politykę etatystyczną Rządu poddał 
„ostrej krytyce poseł Wierzbicki, Wprawdzie 
w programie p. ministra Kwiatkowskiego nie 
jest przewidziane pieranie dążeń  etaty- 
stycznych, w praktyce jednak w dalszym 

ciągu daje się zaobserwować  etatyzacja, 
szkodząca inicjatywie Gomel Doszio do 
tego, že nawet Kasy Chorych zamiast upra- 

wiania lecznictwa zajmują się wy- 
twarzanjem specyfików i w ten sposób kon- 
kuruja z prywatnym przemysłem  farmaceu- 
tycz nym. 

Dr. Fajans poddał analizie położenie [i- 
nansowe zarówno w Polsce, jak ; na innych 
r,nrach światowych i doszedł do wniosku, 
że bez kredytów zagranicznych Polska tylko 
z wielkiemi trudnościami zdołałaby odbudo- 
wać swe wattsztaty pracy. Pelityka Państwa 
wirma być nastawiona na kapitalizacjż do- 
chouów, 3 osze”zdności. Dotychczasową po- 

Iityka przez uniemożliwienie tworzenia re- 
zerw doprowadziła przy obecnem przesile- 
niu do zaniku środków obrotowyc. 

Prezes Stecki wskazał na bolączki rol- 
Sw BEI pesymistyczny pogląd co 

o i - dowych. 'g0 wykonywania programów rzą: 

P. Bogusław Herse mówił obszernie o 
pauperyzacji handlu, wyniszczonego syste- 
mu podatkowym. Mówca zwrócił "*agę 
na fakt, że dopiero przed kilkoma dniami 
w 6 miasteczkach pow. Włocławskiego 
kupcy z powodu zbyt wysokiego wymiaru 
podatku przemysłowego ną znak protestu 
zamknęli sklepy, utworzyli tymcz komitet 
wykonawczy, któremu złożyli świacectwa 
przemysłowe. ь 

P. gen. Góreckiemu udało się we Fran- 
cji nawiązać kontakt z tamtejszemi banką- 
mi w sprawie ulokowania obligacji Banku 
Gospod. Krajowego, co umożliwi przezną- 
czenie na cele handlowe większej sumy. 

Jako przedstawiciel żyd. sfer bandlo- 
wych przemawiał b. pos. Wiślicki, który 
zwrócił uwagę na to, že niezsležnie od 
stanowiska władz centralnych. organy wy 
konawcze postępują na prowincji często 
wbrew jnstrukcjom. Płatnik podatkowy nie 
jest traktowany jak obywate! kraju, lecz 
jak wróg. 

Ząda się od ster gospodarczych wytę- 
żenia wysiłków w kierunku wzmożenia 
eksportu — jednocześnie jednak władze 
skarbowe w końcu r. podatkowego ściąga- 
ją od eksporterów podatek nieprzewidziany 
wcale w kalkulacji. 

Po przemówieniach reprezentantów sier 
gospodarczych, p. min. Kwiatkowski omó- 
wił jeszcze wszystkie poruszone sprawy. 

RRPO NVS TADEZWREOSZZĄSZA 

cież była logiczniejsza niż nasze na 
tle wszelkich udoskonaleń i spra- 
wiedliwości kasowanie wyborów po 
dwuletniem urzędowaniu Sejmu. Cat. 

у Opłata pocztowa ułsztzona) ryczałt: 
Raduzcja rękopisów mie zamówionych nie zwraca. Administra» 
cia mia wwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia 

„+ 

BARANOWICZE — ui 
BIENIAKONIE, — Bužet У. 
BRASŁAW — jarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (P. 
DUKBZTY -— Bułet Kolejowy. 

GRODNO — Kełęgania T-wa „Rucy” 

IWIENIEC — 
KLECK — 5 

. LIDA — m. Suwalaia 13, 5. Mateski, 
adminiatracji 228 druk 262.      

* 

a milimetr 50 gr. Kronika 

ogłoszeń. 

  

Zatwierdzenie wyborów wileńskich 
WARSZAWA, 12—5. Pat. Sąd Najwyższy rozpatrywał protest 

„przeciw wyborom *do Sejmu w okręgu 63, obejmującym m. Wil- 

no i powiat wileński. Skarga protestacyjna została oddalona. 

Równocześnie sąd powziął decyzję co do skargi przeciwko 

wyborom do Sejmu w okręgu Nr. 60, obejmującym Pińsk, Łuni- 
niec ł Sarny, rozpatrzonej już w zeszły poniedziałek. Sąd posta- 
nowił zażądać materjałów dowodowych od prezesa sądu okrę- 
gewego w Równem i'od wojewody poleskiego materjałów do- 
tyczących aresztowań w czasie wyborów. 

W przyszły poniedziałek rozpatrywany będzie protest wy: 

borczy przeciw wyborom w okręgu Nr. 25, obejmującym Białą 

Podlaską. "i 

Wyniki wyborów do sejmu śląskiego 
liość mandatów polskich wynosi 66 proc. 

KATOWICE, 12. 5. Pat. Według dotychczasowych danych, wyniki 
wyborów do sejmu Śląskiego przedstawiają się następująco: 

Oddano 580.773 głosów ważnych. Z tego na listy niemieckie padło 
204.148, na listy polskie - 385.625. W porównaniu z pierwszym wynikiem 
z roku 1922 liczba głosów niemieckich. wzrosła prawie podwójnie, Tłuma- 
czy się to tem, żć w roku 1922 wybory odbywały się pod wrażeniem 
przyłączenia Śląsca do Polski, wskutęk czego tylko 60 proc. ludności nie- 
mieckiej przystąpiło do urny wyborczej. Obecnie Niemcy wzięli w głoso- 
waniu udział masowo. 

Frekwencja ogólna wynosi w przybliżeniu około 90 proc.. przyczem 
wśród Niemców osiągnęła pełae 100 proc., a wś Ód ludności polskiej tylko 
około 10 proc. Abstynencja znacznej liczby wyborców polskich oraz duża 
liczba list polskich z jednej strony, a zblokowanie się Niemców na jednej 
liście z drugiej strony przyczyniły się do przesunięcia stosunku głosów na 
korzyść Niemców, co zresztą wyraża się uzyskaniem dwóch tylko manda- 
tów więcej. 

W rozłożeniu na poszczególne listy wynik prowizoryczny przedstawia 
się następująco: Katolicki Blok Ludowy Koriantego__147,674 głosów, 13 
mandatów, Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (blok rządowy)— 
115.738 (10), P.P.S.C.K.W.—51.965 (4), N.P.R.—33,565 (3), Błok Niemiecki 
—178.666 (15), Niemieccy socjaliści—25,482 (1), Jedność Robotniczo- 
Chłopska (komuniści)—27.453 (2). 

O ile ostateczne obliczenia nie zmienią tego wyniku, w nowym sej- 
mie liczba mandatów polskich będzie wynosiła 32, niemieckich —16, łącz: 
nie z niemieckimi socjalistami. Ogółem na listy polskie padło 396.172 gło- 
sy, czyli 65,87 proc. ogółu głosów, zaś na listy Bloku Niemieckiego i nie- 

mieckich socjalistów raaem—205.342, t. j. 34,13 proc. W porównaniu do 
wyborów do sejmu warszawskiego z terenu województwa śląskiego w 
1928 roku wzrost głosów pclskich przy wyborach obscnych wynosi 28,97 
proc. Na podkreślenie zasługuje sukces polskiego bloku prorządowego 
w obecnych wyborach, zważywszy, że w roku 1928 blok ten zgromadził 
13 tys. głosów. 

Kolejna Sesja Rady Ligi Narodów y arod 
rozpoczęła prace 

GENEWA. 12.V. Pat. Dziś rano została otwarta 59-ta sesja Rady 
Ligi przez ministra spraw zagranicznych Jugosławii Marinkowicza wobec 
licznie zgromadzonej publiczności oraz dziennikarzy międzynarodowych. Na 
posiedzeniu pouiaem Rada załatwiła różne sprawy budżetowe i admini- 
stracyjne oraz zatwierdziła wiele nominacyj i dymisyj między innemi nomi- 
nację p. Wetheimera; nowego niemieckiego członka sekcji informacyjnej 
Ligi Narodów. Następnie na posiedzeniu publicznem przyjęto kilka mniej- 
szego znaczenia raportów, przyczem niemiecki minister spraw zagranicz: 
nych Curtius, który po raz pierwszy zasiadł dziś przy stole Rady, odczy- 
tał raporty w sprawach gospodarczych. Żadnych ważniejszych deklaracyj 
nie było wbrew oczekiwaniom przy okatji raportu o marcowej konferencji 
gospodarczej, czyli O t. zw. rozejmie celnem: Jednakże ostatnie niepowo- 
dzenia w dziedzinie unji ekonomicznej Ligi Narodów znalazły swój wyraz 
w bezterminowem odroczeniu doradczego komitetu ekonomicznego, który 
zwykle zbiera się na paroiygodniową sesję w maju. 

Min. Zalesk! wyjechał do Genewy 
PARYŻ, 12. V. Pat, Min. Zaleski po zabawieniu przez półtora dnia 

w Paryżu w najściślejszem incognito udał się do Genewy w towarzystwie 
dyr. Srumlakowskiego i naczelnika wydziału prasowego M. S. Z. p. Leona 
Chrzanowskiego. 

Min Eurfius pójdzie po śladach Siresemanna 
BERLIN. 12.V. Pat. Biuro Wolifa ogłasza dłuższy wywiad udzielony 

prasie przez ministra Curtlusa o aktualnych zagadnieniach, związanych z 
działalnością Ligi Narodów. Od chwili wstąpienia do Ligi Narodów w ro- 
ku 1926 Niemcy dążyły zawsze — oświadczył minister—do pogłębienia idei 
zrzeszenia narodów i udoskonslenia prac Ligi Narodów. ‚ 

Minister Curtlus wyraził gotowość kontynuowania dzieła Streseman- 
na. Minister ubolewał, że następne posiedzenie komisji rozbrojeniowej Ligi 
odbyć się ma dopiero w listopadzie. 'Uważa on za rzecz konieczną więk- 
sze niż dotychczas poparcie sprawy rozbrojenia. : : 

Dalszy roznój wypadków w Indjach 
Następca Gandhiego Abbas Tyahji areszfowany 

`ВОМВАХ, 12.V. PAT. Przywódca ruchu wolnościowego Abbas Tya- 
ЫЙ ! 59 jego zwolenników zostało aresztowanych w miejscowości Navsari 
w chwili gdy rozpoczynał marsz w kierunku Dharsan w celu  wtargnięcia 
tam do składów soli, znajdujących się pod kontrolą państwową. Wolon: 
tarjusze Gandhi'ego zgromadzeni w Navsari, zostali skierowani do Dharsanu 

Pani Sozoin Naidu przejęła władzę 
BOMBAY, 12 V. Pat. Po aresztowaniu Abbas Tyasbji na czele ruchu 

wolnościowego stanęła pani Sozoin Naidu. 

  

  

  

Król włoski inieresuje się kawalerią polską 
Rtm. Królikiewicz złożył raport wojskowy 

RZYM, 12. V. Pat. Król włoski przyjął przywódców przybyłych do 
Włoch ekip zagranicznych, przyczem zaszczycił dłuższą rozmową rotm. 
Królikiewicza, w którym poznał uczestnika z poprzednich konkursów. W 
rozmowie tej król interesował się żywo stanem i rozwojem kawalerji pol- 
skiej, umundurowaniem poszczególnych pułków, szczegółami technicznemi 
i t. d. Rotm. Królikiewicz w krótkim raporcie wojskowym udzielił królowi 
wyjaśnień. Zainteresowanie króla i dłuższa rozmowa jego z oilcerem pol- 
skim zwróciła ogólną uwagę. 

©) — Księgarnia K. Maellnowaiiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodziańerow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski. 
tytoniowy S. Zwierzyński, į 

MOLODECZNO — Kslegaraia Twa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, 
nadesłane reklamowa miinet 90 
Zagraniczue 50 proc. drożej. Ugłowenie cyfrowe i 
miejsca. Tertntny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

m. Łeszyd 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
so mę NIESWIEŹŻ: — ul. Ratuszowa, Księgarnia jzżwińskiega, 

NOWOGRÓLEK — Klłosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘ & CIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz, Nancz. s 
PIŃSM -— Księgarnia ł oska — St. Bednarski. 

STOŁPCE — 

WILE 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 

POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12 

T-wa „Ruch“, 
9. N. Tarasiejski. 

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 

na gronie 2-€j 
gr. Wnumerach 

13 ak Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
świątecznych oraz) z. prowincji 

czne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

oraz 
o 25 proc. drożej. 

  

Wiosenna „,pieredyszka” Stalina 
MOSKWA, (CEPS). — Wiosną za” 

wsze lżej się oddycha. I w Rosji z na- 
dejściem wiosny, stojącej tym razem 
pod znakiem „stalinowskiej pieredysz- 
ki“, stało się życie jakgdyby 1żejsze i 
znaśniejsze, niż było zimą. Przytem jed 
nak należy pamiętać, że pojęcie wzgled 
ności nigdzie na świecie tak wiemego 
nie znajduje odbicia jak właśnie w czi- 
siejszej, komunistycznej Rosji. 

Nerwy były zimą do tego stopnia 
napięte, że zachodziła obawa, iż natu” 
ra ludzka załamie się w wyś.igu kole- 
kiywi 
s 

zacyjnym moskiewskich komaun:” 
Stalin pierwszy zorjentował się 

w sytuacji, pierwszy dostrzegł grożące 
semu i partji niebezpieczeństwo. I dla 
tego zarządził swą słynną „,pie.etysz- 
kę". I znów zmienił się obraz życia w 
4. S$. $. R. Znów pojawiły się na ta:” 
gowiskach zastraszone postacie Kup- 
<tw prywatnych, znów uwijać się za” 
czę! po ulicach miast przygodni 
dawcy rozmaitych artykułów pierwo: 
pctrzeby, znów zjeżdżać zacę 
ośrodków miejskich prekupki wiejskie, 
m'zywożąc ze sobą świeże masło, :aja, 
mleko.... I znów rozjašnily się zacama 
rzone oblicza głodzonych ofiar kolek:y= 
wizacji.... 

Błędem byłby jednak asadniczym i 
wielkim, gdybyśmy dzisiejszą  „„piere- 
dyszkę'* Stalina porównywać chcieli z 
„pieredyszką* Lenina z roku 1923, któ 
rej wyrazem była t. zw. nowa polityka 
ekonomiczna rządu sowieckiego. Wte- 
dy już po 2—3 miesiącach od chwili 
zarządzenia „pieredyszki** ożywił się w 
Rosji handel, zapełniły się składy i skle 

  

  

° ру"Киребм prywatnych, zapanował go 
rączkowy ruch we wszystkich warszta- 
tach pracy, który inicjatywa prywatna 
zbudziła jakgdyby z długiego letargu. 
Inaczej dzisiaj. Pieredyszka Stalina 
wszystkiego tego Rosji nie dała. Pust- 
kami świecą w dalszym ciągu większe 
sklepy prywatne, opuszczone przez 
swych właścicieli, nie widać ruchu w 
warsztatach rzemieślniczych; jedynie 
na ulicach, publicznych targowiskach i 
w rządowych sklepach spółdzielczych 
zapanowało pewne ożywienie. Ale je- 
„żeli uświadomimy sobie, jaki powszech 
ny zastój panował w życiu miast ro” 
syjskich przez całą zimę, jaki niedosta- 
tek znosić musiały bezsilne ofiary ekspe 
rymentów komunistycznych, z jaką 
bezwzględnością tępiona była w sa“ 
mym zarodku wszelka inicjatywa pry- 
watna, to zrozumiemy, že i ta skrom 
niutka „pieredyszka** podziałała na ży- 
cie rosyjskie, jak życiodajny prąd świe 
żego powietrza, wpuszczony do dusz- 
nej i ciężkiej atmosfery zabójczego ko- 
munizmu. ы 

W związku z tem, zaczęły się na” 
wet poprawiać humory moskiewskich 
głodomorów, którzy Śmieją się może 
przez łzy, ale jednak śmieją się, opo- 
wiadając sobie rozmaite dowcipy, zna” 
komicie ilustrujące obecną sytuację w 
Rosji. Najpopularniejszym z tych dow- 
cipów jest w Moskwie dzisiaj anegdot- 
ka o biednym żydzie, który z całą swą 
niezmiernie liczną, rodziną, mieszkać 
musiał w jednym, ciasnym pokoiku. 
Otóż żyd ten, nie wiedząc ju, jak sobie 
poradzić, poszedł do rabina i powiada 
mu: 

„Tak ciasno, tak ciężko, tak trud- 
no żyć; powiedz, rebe kochany, czy nie 
ma już dla mnie żadnego ratunku?*... 

A siwobrody rabin na to: 
„Jeżeli masz na wsi biednych krew- 

nych, weź ich do siebie i razem z nimi 
zamieszkaj“. с 

Zdziwił się bardzo biedny żyd, gło- 
wą pokiwał, ale jako, że rabinowi wie- 
rzył, nie zdobył się ńa słówko protestu 
i radę jego wykonał, biorąc do siebie 
jakiegoś starego, bezdomnego krewnia 
ka. 

Życie w pokoiku żyda stało się je” 
szcze nieznośniejsze. Idzie więc po pe- 
wnym czasie znów do rabina i rzecze: 

„żle jest rebe, bardzo źle, — je 
szcze trudniej oddychać, jak przed” 
tem“. . 

A rabin po krótkim namyśle powia 
da: „Weź starego kozła do swego po-. 
koju i niech z wami razem mieszka. 

Żyd zrobił co rabin mu radził, ale 
już po dwuch dniach był bliski rozpa” 
czy. Biegnie więc znów do rebego i 
żali się: 

„Nie mogę tak żyć, rebe, nie mogę. 
Poradź, co począć"... 

„Weź kwokę z kurczętami do miesz” 
kania'* — radzi rabin bez namysłu. 

„Rebe, zmiłuj się nademną“... usi- 
łował protestować biedny żyd, ale wre- 
szcie wierząc w mądrość rabina i tej 

*rady ushichał. Tej samej atoli nocy sil 
ne pukanie w drzwi zbudziło ze snu re- 
bego, a kiedy drzwi otwarto, do izby 
wpadł biedny żyd i w uniesieniu naj- 
wyższem zawołał: „Nie mogę dłużej 
żyć, rebe, nie mogę”... 

„Uspokłój się synu; — odpowiada 
mu rabin, — idź do domu i wyrzuć kur 
rę z kurczętami z mieszkania. 

  

    

  

  

Żyd zrobił co rebe kazał, a na dru 
gi dżień, kiedy go rabin zapytał, czy 
rady jego usłuchał, usłyszał w odpó- 
wiedzi: 
‚ „Zrobiłem rebe i teraz lżejsze mam 
już życie”. 

„No to wyrzuć teraz kozła z miesz- 
kania“... 
„I kiedy po kilku dniach žyd wszyst- 

kich swych nowych lokatorów ponow- 
nie usunął z mieszkania, zdawało mu 
się, że nagle zamieszkał w raju.. 

Takie same uczucia ożywiają dzi- 
siaj mieszkańców Moskwy, którzy po 

ę spędzeniu całej zimy w dusznej atmo- 
serze komunizacji ich życia 
przesadnych kolektywizatorów, magle 
odczuli powiew świeżego powietrza, 
wciągając je gwałtownie w swe nad- 
wyrężone płuca. A oszołomienie, jakie 
ta nagła zmiana w ich organizmie wy- 
wołała, sprawiło, iż sami jeszcze nie 
wierzą w ulgę, której doznali, i żyją w 

przez 

j wiecznej obawie, że zbawienna „piere- 
dyszka” zbyt długo nie potrwa. 

ORKA SE RASTA PRZODEK 

Śledztwo w sprawie zamach bombowego 
w poselstwie sowieckiem. 

Sledztwo w sprawie zamachu bom- 
bowego w poselstwie sowieckiem pro- 
wadzi ww energicznem tempie sędzia 
Śledczy do spraw szczególnej wagi p. 
Skorżyński. Dotąd badano około 
150 świadków, dokonano najrozmait- 
szych rewizyj w Warszawie, Wilnie, 
Brześciu i Białymstoku wśród mo- 
narchistycznych organizacyj rosyjskich, 
Rewizje nie dały pożądanych wyników. 

Wizja lokalna na dachu poselstwa 
sowieckiego odbędzie się w tym t. ` 
godniu. Weżmie w niej ndział sześc 
rusznikarzy wojskowych, czterech z€- —— 
garmistrzów, kilku pirótechników, paru 
monterów i eiektrotechników, dwuch 
specjalistów kominiarzy 1 trzech po... - 
NODE: 

ozorcy domu Nr. 17 pr ul. 
Poznańskiej byli badani już SAĆ ra: 
zy. Dali oni podobno bardzo ważne 
zeznania dodatkowe, trzymane jednak 
w najściślejszej tajemnicy, 

Ekspertyza bomby i zegara wyka- 
zała że robili ją nie polscy specjaliści, 
lecz zagraniczni i że zegar pochodzi 

PIEGI { 
i 

ZOzTE PLAMY, | 
OPALENIZNĘ i 

USUW POD GYARAKCJĄ | 
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° IANA GADEBUSCHĄ 
„AXELA“ KREM 
BŁ. MAŁY- Z4, 
SŁ. puży- zę. 4.50 

КОа 
Do nabycia w skladach aptecznych, 

aptekach, i rertamierjach. sy 
  

ее 

"Niema dwuch zdań! 
Każdy fachowiec wam to powie — 
że najlepsze farby i pokost można | 

tylko nabyć 
w polskim sklepie farb 

F. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 
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Gwarantowanej dobroci 

roślin pastewnych, warzywnych oraz 
kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 1l:a.     Żądajcie cenników. p8LI- p —— 

      LĄ omomauny "EB itterre 

Gdy twarz Cię zwykle 
po goleniu piecze. spro- 
buj używać noży- 
ków z marką 
Gillette. 

          

NASIONA |. 

     



=—awyboru Toz 

5 Ł O w © + 
  

ECHA KRAJOWE *" 
NOWE - TROKI 

Dawno już byłem w tych stronach, ze- 
brało się więc sporo materjału, wybaczcie 
przeto kochani Troczanie, iż dotknę tu spraw 
najważniejszych. 24 

14 ub. m. z inicjatywy Zarządu Gminy 
Karaimskiej, na czele którego stoi prezes 

Józef Zajączkowski powstał pod protektora” 
tem J. E. Hachana Saraja Beja Szapszały ko- 
mitet buoowy karaimskiego Domu Ludowe- 
goo ||| w N.- Trokąch, który ma pow- 
stac z funduszów własnych, gdyż na za” 
pomogę rządową ze względów  oszczędnoś- 
ciowych liczyć trudno. 

Dotychczas zebrano na ten cel z zabawy 
i dobrowolnych składek około 3 tysięcy zł. 
Budowa nowego Domu Ludowego  (muro- 
wanego) ma znączenie szczególnej wagi, 
gdyż, zostaną w nim przechowane cenne do- 
kumenty historyczne, t. j. przywileje Kara- 
imów nadane im przez królów polskich. 
Prezydent Rzeczypospolitej prof. | 
šcicki, będąc ostatnio w Trakach og 
cenne dokumenty w drewnianym do: a 
fjainym i wyraził enie, by przechowyw 
no je w miejs zpiecznem, nadto w s 
cjalnej kasecie, na co ofiarował 3.700 zł. 

Kaseta ta według pomysłu prof. Ruszczy” 
ca została wykonana w specjalnej pracowni 
w Warszawie i wkrótce znajdzie się w Tro- 
kach 

Słowem projektowany Dom Ludowy bę- 
dzie sui generis — karaimskiem muzeum na- 
rodowem. | 

Do treści oryginałnych tych dokumen- 
tów, z własnoręcznemi podpisami naszych 
królów wrócę jeszcze specjalnie. 

30-go ub. m. odbyła się tu wizytacja J. 
E. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, 

A i s ólny arakter z powodu 25 
fetniego jubileuszu służby kapłańskiej wieleb- 
nego ks. dziekana Malukiewicza w N. Tro- 
kach. j. E. Arcybiskup ofiarował ks. dzieka- 
nowi Małukiewiczowi złoty krzyż na łańcusz- 
ku w dowód uznania zasług na polu duszpa- 
sterstwa. Wieczorem tegoż dnia odbyła się 
na cześć Jubilata uroczysta akademia, na 
której było osiemnaście przemówień od ró- 
żnych organ > 

Pięknie d przemawiał w imieniu ban- 
ku ludowego i kółka rolniczego p. Jerzy Li- 
pnicki, jako do swego prezesa rady nadzor- 
czej. 

Na szczególne wyróżnienie 
przemówienie p. J. Zajączkowskiego, w 
imieniu gminy i parafjan Karaimów, zaczy- 
nające się od słów: „Przewielebny i Czcigo- 
dny Pasterzu! Będąc od dawna stałymi 
mieszkańcami m. Trok i pozostając w cią- 
głych stosunkach j stałym kontakcie ze szła- 
chetnymi naszymi braćmi — katolikami, my, 
Karaimi, przyzwyczajeni jesteśmy szanować 
Ciebie, czcigodny Pasterzu — Ciebie który 
w Ciągu ćwierci wieku zawsze i wszędzie 
wpajałeś wszystkim najwy i ni 
ne przykazania Boskie 
bez różnicy narodowości i wyz: К 
zawsze, czcigedny Pasterzu, działalnością swą 
dawałeś wysoki przykład własny _ miłości 
braterskiej do otaczającej Cię ludności. 
dy głodny, umęczony pod ciosami macosze- 
go łosu w ciągu ciężkich doświadczeń woj* 
ny światowej przychodził do Ciebie, Pasterzu 
wśród innych także i rolnik — Karaim szu- 
kać pomocy i opieki, Ty nie zamykałeś 
drzwi swoich przed nim, a w imieniu Bożem 
wyciągałeś doń dłoń pomocną i do worka 
jego sypałeś ziarno” jasiew.... Piastując z 

2 tne stanowiska spo- 
łeczne w Ty, Pasterzu, 
wsze z wysokiem poczuciem sprawiedliwoś. 
traktowaleš całą ludność miejscową, wyczu 
wając jej potrzeby, popierając jej prośby, 
broniąc słąbsz przed silniejszym. Dzisiaj 
w dniu 25:cio lecia służby Twojej, Dostojny 
Pasterzu, w Kościele Apo: 
scy nasi bracia i dob asiedzie — katolicy 
śpieszą, jak jeden mąż, aby wyrazić Ci, Pa- 
sterzu uczucia miłości i oddania synowskiego 
miech i nam wolno będzie przy: ć swój 
skromny głós do glosu pozdrawiających Cię 
wiernych. Błagamy  Wszechmogącego, at 
dał Ci siłę i moc, byś w ciągu długich je- 
szcze lat zdrowia, radości ducha i zadowole- 
nia wewnętrznego siał nadal na niwie ludz- 
kości ziarna -dobra, miłości braterskiej į 
wzajemnego poszanowania* i t. d. i t. d. 

3-g0 Maja, obchodzono w Trokach bar- 
dzo uroczyście. Trudno wprost wymienić tu 
wysiłki Magistratu, Duchowieństwa, wojska, 
nauczycielstwa, policji, gminy, zarządu szpi- 
tala, poczty, i t. d. i t. d. dające piękną 
całość w dniu święta narodowego. W kie- 
nesie karaimskiej zostało odprawione przez 
Uliu Hazzana Szymona Firkowicza  specjal- 
ne nabożeństwo dziękczynne, podczas które- 
go słyszałem osobiście imię Prezydenta Rze- 
<zypospolitej prof. |. Mościckiego i Marsz 
J. Piłsudskiego. Ułłu Hazzan Firkowicz wy- 

dosił również wzniosłe kazanie okoliczno- 
ściowe i odczytał pismo wojewody wiłeńskie- 
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Występy teatra rosyjskiego z Rygi 
(w Lutni) 

Moja sąsiadka w teatrze była wię- 
cej niż wzruszona w sztuce Czecho- 
wa i Turgieniewa. 

Nie mogę o sobie powiedzieć, że- 
by się łzy nie cisnęły do oczu i to 
gwałtem, w pewnych chwilach niemal 
nie proszone. 

Na scenie działy się niesamowite 
rzeczy. Tylko brutal może na te rze- 
'czy niereagować, albo serce już zje- 
dzone przez życie, które straciło na 
bezpośredniości. 

U Czechowa najmłodsza z trzech 
sióstr czeka upragnionej godziny, aby 
wyjść z letargu, począć żyć. Już są 
chwile ciemności policzone i otworzą 
się bramy jasności. Już. Ale Fatum 
stare nie Śpi, otwiera okrutne białka. 
Ten sam człowiek, który tę najmłod- 
szą siostrę pragnie wyrwać z bezży- 
cia, wywieźć z głuszy do stolicy, ten 
sam człowiek zabity jest nagle w po- 
jedynku. Z nieszczęściem jest zwią- 
zany puszczyk. Już rozlega się okrop- 
ne kukanie. Irena zwali się jak drzewo, 
w któte bije grom. 4 

Wiedryńska wszystko przeczuwa. 
Jej dusza zna los straszliwy: kiedy 
zamiast słońca otwiera się ziemia, aby 
pochłonąć jak grób. Wiedryńska jest 
jak ta georginia która zda się już 
przeszła pierwszy powrót chłodu, 
znowu otwiera się do słońca i wjed- 
nej chwili przez zawracające z po- 
wrotem białe zęby okrutnego mrozu 
jest ściętą. Zwisa już tylko na Юо- 
dydze bez życia. Bez jednego krzyku, 
bez patosu, bez jednego niepotrzeb- 
nego słowa czy gestu, wchodzi w bra- 
mę Czarną, jak kiedyś Persefona, o 
której mówili grecy z lękiem tracąc 
uśmiech na twarzy. Można już teraz 

P. biazgów do przechadzki mó: 

skim, kiedy wszy j 

„ Czycielstwa 

  

go Wł. Raczkiewicza, które nadesłał p. wo- 
jewoda na ręce]. E. Hazzana Seraja Szap- 
szały, zawierające życzenia świąteczne (w.el- 
kańocne) dla Karaimów. Я ь 

Wojsko reprezentował por. Świętorzecki 
Naogół Troki zmieniły się znacznie. 

Wiele domów zostało odremontowanych (m. 
in. urząd pocztowy, dzięki staraniom kier. 
poczty p. A. Zajączkowskiego, znanego zre- 
sztą działacza społecznego) płoty poprawio- 
no wszędzie, a dzielnica karai może 
śmiało stanąć do konkursu czy i ładu. 
(Dzielnica ta, zamieszkała wyłąqznie przez 
Karaimów liczy przeszło 300 dusz). : 

W ostatnich dniach kwietnia odbyło się 
walne zebranie członków spółdzielni — ko- 
operatywy „Ekonomja*, na którem wybrano 
jednogłośnie — na prezesa rady nadzorczej 
p. A. Zajączkowskiego. 

Na tem kończę moje przechadzki po 
N. - Trokach, odkładając cały szereg dro- 

która się 
. Hopko. 

  

  

    

wkrótce ukaże. 

LIDA 

— Oświata pozłaszkolna w powiecie lidz- 
kim. Na ostatniem posiedzeniu Komisji Oś- 
wiatowej w dniu 6 maja w sali Starostwa Li 
dzkiego rozpoczęto szereg  zasadniczyc 
spraw związanych z dotychczasowym star 
nem pracy oświatowej pozaszkolnej w powie 
cie lidzkim, oraz ustalono  wyty tej 
pracy na dalszy okres kiłkuletn' n ód. Z 
dotychczasowego stanu pracy złożył dokład- 
ne sprawozdanie instruktor oświaty pozasz- 
kolnej p. Wiktor Kordonowicz. Z planu te- 
go widać dokładnie jak daleko w roku bieżą- 
cym praca ta posunęła się naprzód. 

W systema em nauczaniu prowadzo 
no w 25 miejscowościach powiatu lidzkiego 
3-stopniowe kursy dla dorosłych, na które 
uczęszczało 740 słuchaczy. 

Wydział Powiatowy wi ć z tych 
kursów zaopatrzył w podręczniki, gminy da- 
ły światio, a niektóre zaofiarowały także i 
pomoce natkowe. 

Uniwersytety Powszechne prowadzono 
w Lidzie w Hucie Szklanej „Niemen*, przy- 
czem w Lidzie przyjmowano kandydatów, 
którzy ukończyli 7 klas szkoły powszechnej 
lub posiadali równorzędne wykształcenie. Te- 
atr i chóry ludowe, kółka teatralne, jako 
sekcje poszczególnych órganizacyj prowadzo 
no w 61 punktach powiatu, które urządziły 
w roku sprawozdawczym 183 przedstawieni. 
Chóry prowadzone 14 miejscowości. 
pomijają ten fakt, że śpiew jest uwzględnia 
ny przez każdą organizację. 

Dla zapewnienia szerokim masom  do- 
brej i pożytecznej lektury, Wydział Powia- 
towy zorganizował biblioteki wędrowne któ- 
rych narazie było 11 w użyciu prócz 2 bi- 
bljotek, ufundowanych przez Od. Zw. Pow. 
P. N. S$. P. w Lidzie, czyli że razem w uży- 
ciu było dotychczas 13 bibljotek wędrow- 
mych. 

Obecnie Wydział Powiatowy zakupił 10 
nowych bibljotek wobec czego uruchomiono 
w powiecie 23 bibljotek wędrownych które 
posiadały, dotychczas 1056 czytelników. 

Celem większego wzmożenia tej akcji 
rozpoczęto już organizowanie publicznych bi- 
bljotek gminnych, na który to cel Komisja 
Oświatowa rozesłała po gminach i urzędach 
fisty ofiar, na jedną z których jedna tylko 
gmina wiejska zebrała już 350 zł. zaś na- 
uczycielstwo z miasta i gminy lidzkiej ofia” 
rowało kwotę 70 zł. 

Prace "świetlicowe w powiecie pomimo 
braku lokali ma ten ceł prowadzono, w 11-tu 

iejscowoścfach w których ogniskuje się 
życie kulturalno - oświatowe wsi okoli- 

  

      

  

    

   
     

  

   

    

     

   

    

   odpowiednich pism pożytecznych wpły- 
wających dodatnio na młodzież zgromadza” 
jącą się tamże. Tutaj prowadzi się bibljoteki 
wędrowne oraz zabawy i imprezy Świetlico- 
we, co w duchu wychowawczym oddzia” 
ływa na dane środowisko. 

Na wniosek inspektora szkolnego p. Ro* 
gowskiego postanowiono przemianować do- 
tychczasową Komisję Oświatową na  Po- 
wiatową Komisję Oświaty Pozaszkolnej. 

W dyskusji nad niedomaganiami wysu- 
nęla się konieczność ujęcia pewnych prac w 
odpowiednią formę choć  Iužnych regulami- 
nów, którą to sprawą zajmuje się nowowy- 
łoniona na posiedzeniu Komisja Regulami- 
nowa. 

Na wniosek p. starosty Bogatkowskie- 
go postanowiono wpłynąć na miejscowe spo- 
łeczeństwo by zaopatrzyło Uniwersytet Pow- 
szechny w odpowiednią ilość prelegentów, 
albowiem dotychczas prócz prof. Boręckiego 
dr. Zarcyna, p. Najdy, i miejscowego nau- 

szkół powszechnych, nikt nie 
pomyślał o zaopatrzóniu tej tak pożytecznej 
placówki kulturalno - oświatowej w dostate- 
czną ilość prelegentów. Z tego więc powo- 

   

   

tylko rozpamiętywać i przypominać 
sobie jak ona to wszystko zgóry nie- 
mal wiedziała. Było słońce a ona 
wiedziała że już idą ciemności. 

W Turgienłewie jest Wiedryń- 
ska Lizą. Ze wszystkich aktorek, któ- 
re kiedykolwiek widziałem w swem 
życiu chyba wielka rosyjska aktorka 
jest najbardziej uduchowiona. Niesa- 
mowity jest czar jej czystości. Oko 
nawet nie dostrzega zrazu tego czaru. 
Nastawia się cichutko. Zupełnie tak 
jak na najpiękniejsze Kwiaty, które 
nie rzucają się odrazu w oko ale 
wypełniają to oko powoli w miarę 
jak ono w zachwycie się rozwiera. W 
tej nowej krynolinie blado-liljowej bo- 
haterki ze „Szlacheckiego gniazda" 
jest jak laleczka, zwłaszcza z temi 
rączkami, które są drugą, może jesz- 
cze pełniejszą mową duszy. Proszę 
mi nie brać za śŚwiętokradztwo jeśli 
powiem, że Wiedryńska w Lizie tą 
czystością i zapatrzeniem się w głąb 
przypomina tak bardzo Teresę de 
Ahumada y Cepeda, wielką Świętą z 
Awili, mającą też takie uduchowione 
rączki jak to był Piotr z Alkantary 
odkrył i wszystkim oznajmił, Liza 
Turgieniewa jest materiałem na świę- 
tą od pierws”egn >buotenia się, Nie 
dzieindziej tez saonvzy jak w mona- 
sterze. 

Już zdawało się, że życie prze- 
kreśli predestywanje najwyższe. Los 
zdawał się kierować w jej stronę 
człowieka, aby tego człowieka miłoś- 
cią uszczęśliwiła. Wyroki Boże są 
nieobjęte. 

Po wielkim krzyku szczęścia, któ- 
re nawet nie zdołało jeszcze się za- 
domowić, już przychodzi grom zło- 
wrogi. 

Jakże Wiedryńska drży trzymając 
list fatalny. Jakże go roztwiera, pra- 
wie bezprzytomna, wiedząc, że ukąsi. 

zyfne wyniki sportowców polskich zagranicą 
Rtm. Skupiński drugim w kategorji szybkości 

RZYM, 12. 5. Pat. W niedzielę odbył się przedostatni konkurs mię- 
dzynarodowych zawodów hippicznych 
Ści. Każdy jeździec uczestniczył w zawodach na dwóch koniach. 

"miejsce zajął Włoch Olivieri, rtm. Skupiński na „Narcyzie* i 

o nagrodę Pincio w kategorii szybko 
Pierwsze 

„Kamieniu“ 
zdobył drugie miejsce, Kulesza na „Olafie“ i „Olkuszu“—piąte, 

Inż. Liefeld samochodowym wicemistrzem Europy 
PRAGA, 12. 5. Pat. W Pradze 

samochodowy O tytuł mistrza Europy. 
czeskiej odbył się w niedzielę wyścig 

Wyścig zgromadził 160 samocho: 
dów, prowadzonych przez najlepszych automobilistów Europy. Pierwsze 
miejsce zajął Stucz. Znany automobilista polski inż. Liefeld na Austro- 
Daimlerze zajął 2 gie miejsce, w czasie zaledwie o 3 sekundy gorszym od 
pierwszego. 

MOTOGYKLE 
zdobyły w roku 1928 i 1929 
MISTRZOSTWO POLSKI i 
wiele pierwszych miejsc na 

wyścigach i rajdach, DKW   

    
  

Model Luxus 200 — 
„ Luxus 300 — 

Przyczepka 1080 zł. 

Salon wystawowy w Wilnie, przy ul 

du o ile nie zgłosi się większa ilość tychże 
przelegentów ze społeczeństwa (b. licznego 
w Lidzie) Komisja w przyszłym roku bę 
bzie zmuszona do zlikwidowania Uniwersy- 
tetu Powszechnego w Lidzie. Mamy jednak” 
że niepłonną nadzieję, że społeczeństwo lidz- 
kie potrafi złemu zaradzić i stanie na wy- 
sokości swego zadania. 

Dla zapewnienia Kółkom Teatralnym 
dobrych i pożytecznych sztuczek, Komisja 
Oświaty Pozaszkolnej postanowiła oddać do 
dyspozycji Sekcji Oświaty Pozaszkolnej P. 
Zw. P. N. S. P. bibliotekę teatralną Wy- 
działu Powiatowego. Również postanowiono 
zorganizować Powiatową wypożyczalnię ko- 
stjumów teatralnych. 
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D K W — szybki, silny, niezawodny i tani 
CENY SPRZEDAŽNE w POLSCE: 

4 k. m. — 1690 zł. 
8 k. m. — 2090 zl. 

„ Luxus 500 — 14 k. m. — 2750 zł. 
„ Super Sport 500 — 15 k. m. — 3390 zł. chłodzony wodą. 

Kredyt — 3 — 6 — 9 miesięcy. 

Warsztaty motocyklowe i stacja obsługi 
firm w Wilnie, przy zaułku Bernardyńskim 8. 

Do wynajęciz motocykle D K W na godziny tylko posiadającym dyplom 
Kursów Motocyklowych przy Stowarzyszeniu Techaików * Polskich w 

Wilnie — przy ul. Holendernia Nr 12. 868 [-0 

...'-.............'.'.... 

Adama Mickiewicza 31, tel. 15-01; 
dla motocykli D K W i innych 

W najbliższym czasie odbędzie się kon- 
ierencja referentów oświaty pozaszkolnej po- 
szczególnych gmin, dla zebrania materjału do 
świadczalnego z ubiegłego okresu zimowego 
pracy, celem podzielenia się uwagami, co 
do metody pracy oświatowej. % 

  

Podziękowanie od Pana Margzalka Jó- 
4cia Piłsudskiego. Białahrudzkie Koło Popie- 
rania Przemysłu Domowego otrzymało od 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego podzię- 
kowanie, za przysany podarunek imieninowy 
w postaci wzorzystego kiłimu. o 

  

   

Kasa Chorych m. (dilna, - 
Obwieszczenie. 

Z dniem 15. 5. br. Kasa Chorych m. Wilna przystępuje do zaopatrzenia ubezpieczo” 
nych w legitymacje członkowskie nowego wzoru, które zostają wprowadzone celem ułat-%: 

wienia ubezpieczonym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie. 

Nowe legitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki) zawierają prócz innych 
niezbędnych dia ubezpieczonych informacyj, nowy Regulamin dla chorych, który w sposób 
wyczerpujący poucza o prawach ubezpieczonych i ich rodzin w Kasie, ustala sposób ko- 

rzystania z tych praw oraz określa obowiązki członków K. 

Specjalny rozdział nowej łegitymacji przeznaczony jest dla potwierdzenia uprawnień + 

  

sy. 

świadczeń przez co ubezpieczeni zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania 

specjalnych potwierdzeń uprawnień, jak to miało miejsce dotychczas. 

Celem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione 

Dominikańskiej 15 specjaine okiepko nr. 14 dla wy 
gą ij Chorych przy ul. 

awania nówych legitymacyj, do któ- 

  

rego ubezpieczeni powinni się zgłaszać w dniach niżej podanych (zależnie od pierwszej 
litery swego nazwiska) : 

A, B. — od 15 maja do 24 maja włącznie 

C, D, E, F — od 26 maja — do 2 czerwca włącznie. 

G, H, I, J. — od 3 czerwca do 13 czerwca włącznie. 

K — od 14 czerwca do 25 czerwca włącznie. 

L, Ł, M, N — od -26 czerwca do 7 lipca włącznie. 

O, P. R. — od 8 lipca do 18 lipca włącznie. 
S: — od 19 lipca do 29 lipca włącznie. 
T, U, W. — od 30 lipca do 6 sierpnia włącznie. 

ZAŻ — od 7 sierpnia do 13 sierpnia. 

Po upłynięciu tych okresów bez nowych legitymacy! świadczenia nie będą udziełane 

Zatrudnieni w większych instytucjach (urzędy państwowe i samorządowe, banki, 

instytucje społeczne, szkoły, większe zakłady Handlowo - przemysłowe) będą mogli otrzy- 

mać nowe legitymacje za pośrednictwem swoich pracodawców, do których Kasa rozsyła 

w tym celu specjalne deklaracje. 

Inż. K. Hert€i — Komisarz Rządowy 

J. Gradowski — Dyrektor. 

Wilno, dnia 9 maja 1930 r. 

  

Diwiegzczenie 0 przetarg. 
PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI ZAINTERESOWANYCH , Iż W 

DNIU 20 MAJA B. R. O GODZ. 12-TEJ ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU MA- 
GISTRATU W GŁĘBOKIEM (UL. ZAMKOWA NR. 9.) PRZETARGI UST- 
NE, A NASTĘPNIE W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH NA ROBOTY BRU- 
KARSKIE, A MIANOWICIE PRZEBRUKOWANIE 1500 M2 

NOWEGO BRUKU 2.400 M2 WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNEMI. 

ŻYCZĄCY PRZYJĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGACH WINNI DO GO- 
DZINY 11-EJ DNIA 20 MAJA B. R. ZŁOŻYĆ W MAGISTRACIE OFERTY W 
ZAKRYTYCH KOPERTACH, ORAZ KAUCJĘ W WYSOKOŚCI 1.000 ZŁO- 
TYCH W GOTÓWCE. 

WARUNKI MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W MAGISTRACIE OD 10 MAJA 
ROKU BIEŻ. 

MAGISTRAT M GŁĘBOKIEGO. 

M. GŁĘBOKIE, DN. 5 MAJA 1930 ROKU. 

EPT PAFW TYT WAY PTA ATA ЧМЕ ЧАИ ЧЧ YE FT PTA YYY FZ 

Polska Państwowa Loterja Klasowa 
oznajmia wszystkim graczom, 
że LOSY do 21-ej LOTERII 
są już do nabycia u 
wszystkich kolektorów, 

Eena całego losu wynosi w Każdej klasie zł. 40, ćwiartki zł. 10. 

Co drugi los wygrywa. 

Ciągnienie w klasie pierwszej dnia 17 i 19 maja. 
Ei do kels Gabi ód Ai Ks A Uk dd kuba dób ls dz ÓW KOR bbb k k A da I 

Niemal tę bestję okrutną gładzi. Tu 
następuje chwila — pamiętać ją będę 
zawsze — kiedy dusza bez jednego 
krzyku jest jak motyl żywy na szpil- 
ce. Kilka ruchów i koniec. W jednej 
chwili zgaszone są tragicznie wonno- 
Ści sukni liljowej. Niesamowity taniec 
miał miejsce, ledwie dostrzegalne, 
straszliwie tajemny. Ze sceny jak obja- 
wienie pokazane jest, dlaczego Grety w 
misterjach Eleuzis duszę Persefony wi- 
dzieli w kształcie motyla. 

Wiedryńska w naszych oczach da- 
je mam masę misterjów. Umiera, wi- 
dzialnie, dotykalnie dla Świata. Spo- 
glądamy zamarli na te agonje, które 
znamy z czytania żywotów Świętych. 
Dusza już nie wróci do ziemskiego 
słońca, już obraca się wewnątrz sie- 
bie, szuka oczu Boga. Jeszcze są te 
czułości ostatnie, pożegnania z kwia- 
tami i z łożem czyściutkiem, w któ- 
rym zaczęły się jej sny dziewczęce. 
Rygiel'z trzaskiem, koniec. Przedtem 
to ostatnie pożegnanie z kimś drogim, 
bez podania rąk a z tem zgięciem cla- 
ła, załamaniem w pokorze, w którem 
jest ostateczne odejście od ziemi, Ta. 
ki pokłon nazywał kiedyś Fernando 
Goya y Lucentes Bogiem a prawdą 
jakżesz trudno pisać 0 tem co prze: 
żywa serce w tych dwóch przedsta: 
wieniach, w których Wiedryńska bie- 
rze na siebie Los pełny i bez reszty. 
Bierze w pokorze Los i idzie na Gol- 
gotę. Cóż dziwnego, że jest przy 
końcu przedstawienia wyczerpaną, że 
niemal słania się w naszych oczach. 
Zna swoją wielką sakralną tajemnicę, 
zmuszającą widza, aby tę samą dro- 
gę odbywał co ona. Potem dopiero 
przyjdą te rozmyślania, kiedy jak na 
dłoni wszystko jest wyraźne Od po- 
czątku, bez jednego fałszu; predesty- 
nowana droga. 

W tych przedstawieniach rozwarł 

się we mnie wzrok pełny na prawo- 
sławie, o którem nawet nie zdawałem 
sobie w pełni sprawy, że ma te swo- 
je mianentne głębie, tak samo jak ka- 
tolicyzm. Jakaż to omyłka straszliwa 
widzieć prawosławie tylko w liturgji, 
w sakralnych obrzędach, które bo- 
gactwem form upajają, a nie widzieć 
go w świętych i całej tej rządziciei- 
skości duszy, która tworzyła męczen- 
ników, heroiczne figury właśnie Świę- 
tych i która dała Światu tę całą florę 
Mirabilis Deus in suis sanctis, 
która jest choćby w takim  kniaziu 
twerskim, owym Michale, z którego 
wzrok nie chciał oderwać nasz Sło- 
wacki, ale którego wciągnął w orbitę 
swojej kosmicznej konstrukcji „Króla 
Ducha". : 

Oba wieczory zmuszają dużo 
myśleć o Rosji. Już i tak dużo o niej 
myślimy, niemal ciągle, tu w Wilnie. 
Poza Wiedryńską tacy Świetni aktoro- 
wie jak Lewicka, Mielnikowa, Buń- 
czuk, Czaadajewa, Jurowski, Czenga- 
ri, Astarow, Jakowlew. Bułatow, Ba: 
rabanow, Kateniew, Tokarzewicz po- 
zwalają zapomnieć o scenie. O każ- 
dym z aktorów możnaby pisać i głę- 
bokie przeżywanie podkreślić, które 
pozwalały co chwila wydobywać prze- 
dewszystkiem Rosję, duszę Rosji. 

Trzy siostry Czechowa stały się 
przez te lata ostatnie wprost tragicz- 
ne. Rosja Czechowa jest zamordowa- 
na jak i Rosja Turgeniewa i wogóle 
stara tysiącletnia Rosja. 

Spoglądając na sztukę Czechowa 
jesteśmy opici bogactwem — typów. 
Dwóch ludzi nie można znaleźć jed- 
nakowych. Zarazem są to dzieci, do- 
rosłe najwyraźnej dzieci. Czas tracą 
na nieuchwytne, motylowe efemerydy. 
Jakże lubią dyskusje, te wszystkie 
pryncypalne tematy, od których w 
Europie robi się mdło. Jakże lubią 

Śnić, marzyć, zarazem jakże smętnie, 
tragicznie czują. że życie uchodzi, 
między palcami ucieka. Wreszcie te 
rziękkości natury słowiańskiej, szcze- 
rości nie znane na Świecie, zarazem 
burze po których następuje znowu 
wegetowanie aż do dnia kiedy dziecko 
przedzierźga śię w enfant terrible, 
okropne, okrutne dziecko, demon ja- 
kiś. Kiedyś w Moskwie widziałem 
Sztukę Czechowa ze Stanisławskim. 
Była gra mistrzowska ale brakowało 
tej grze to właśnie co było wczoraj 
na scenie ta szalona tęsknota do Ro- 
sji jakiejś w obłokach. Szyler to do- 
brze wyraził: Was in Gesang soll 
bleiben, muss ein Leben * untergehen. 
W Moskwie ostatnie kropki były po- 
łożone nad i a jednak była ona wię- 
cej aby tak powiedzieć fizjologiczną- 
biologiczną wprawdzie życia, niż w 
Rydze, gdzie na skutek tęsknot na 
obczyźnie jest napęcznieła, ogromem 
wszystkich bólów przepełniona. 

Niezgłębione morze uczuć przepły- 
wa dziś przez aktorów, grających ro- 
syjski dramat. Globowe, nie dające 
wyrazić się tęsknoty w tym krzyku 
u Czechowa za Moskwą. Dom, miasto, 
wieś, ludzie, nawet pejzarz po przez 
tęsknoty i rozdarcia Są pomnożone, 
potrojone, dźwignięte w górę, zamie- 
nione w wizyjne rzeczy, Jeszcze 
bardziej, niż kiedykolwiek, wzmocnio: 
ne są skrajności natury rosyjskiej, 
z jednej strony dziecko czyste, pełne 
czułości, podniosłości, potem nagle 
po zapadającem zachmurzeniu już nie 
dziecko, a tysiącwiekowy, tragiczny, 
patologlcznie niema! okrutny demon. 
Skrajności, żadnego Środka. Nawet 
ten sentymentalizm u Turgeniewa, ten 
romantyzm mimo wszystkich pozorów 
jakże jest inny niż w Europie. 

Teatr Ryski pod doskonałą dy: 
rekcją Gryszyna przywiązuje wielką 
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wartošč do formy, do stylu 
Styl ten jest wydobywany w 
niach najlżejszych 
rytmu. 

„Jak przez pryzmat spoglądamy 
wciąż na jedno i to samo, na duszę 
rosyjską rozlewną, nie zakrzewioną 
jeszcze nigdzie ostatecznie, przez to 
właśnie tragiczną. Jakże u Turgenie- 
wa 1 Czechowa włóczy się po nad 
ziemią i szuka sposobu aby się za- 
trzymać na miejscu? 

Wszystko było jako tako od Piotra 
Wielkiego wciśnięte w ramy Europy. 
Już się zdawało, że to życie bujne, 
tak bardzo bujne znajdzie ziemię pod 
sobą i niebo nad sobą. Kartę przezna- 
czeń w _ wielkiej księdze obróciła 
wojna. To, co było, jest złamane, wy- 
gnane, stratowane, rozdeptane, zabite. 
To, co jest teraz w Rosji, jest tak 
bardzo inne, że chcielibyśmy niemal 
krzyknąć, aby tamto wróciło. Wróci 
tylko na scenie, choćby. takie, jak u 
tych aktorów, naszych gości z Rygi. 
Zawsze jesteśmy  wstrząšnieni pod 
wpływem wieści tragicznych, które 
rozgrywają się tuż niedaleko za na- 
szą Ścianą. Ziemia, natura i człowiek, 
jak kiedyś w przeszłości, tak i dziś 
rodzą te dla Europy enigmaty przez 
to tak dziwne, że w nich łączy się: 
to, co jest prymitywne i bardzo wy- 
railnowane i to, co jest bezpośred- 
nie, jak nigdzie a zarazem tragicznie 
zmechanizowane. Jeszcze raz skraj: 
ności i żadnego Środka, jak u Turgle- 
niewa, jak u Czechowa. 

epoki. 
odcie- 
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Mieczysław Limanowski, 
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Preliminarz budžetowy m. Wilna na rok 1930—31 
Dnia 12 maja został wyłożony w 

biurze Magistratu na przeciąg jedne- 
go tygodnia preliminarz dochodów i 
wydatków m. Wilna na rok 1930—31. 
Preliminarz obejmuje tylko wydatki i 
dochody zwyczajne. Preliminarz nad: 
zwyczajny, inwestycyjny, z powodu 
trudności, związanych jeszcze z usta- 
leniem dochodów nadzwyczajnych, 
przedstawiony będzie oddzielnie. 

Pod względem struktury, prelimi- 
narz, wzorem lat poprzednich, dzieli 
się na 1) preliminarz zarządu admini: 
stracyjnego (po 14.987.983 zł. w do- 
chodach i wydatkach) i 2) przedsię- 
biorstw miejskich (po 7.777.531). 

Ogólne zestawienie wydatków 
Przedstawia się jak następuje: 
| 1) administracja ogólna 2.239.047 
ł, 2) majątek komunalny 428.281, 3) 

przedsiębiorstwa komunalne 1.210.974, 
4) spłata długów 3.611.815, 5) drogi 
i place publiczne 1.021.352, 5a) po: 
miary i plany rozbudowy 129693, 6) 
oświata 1.326.078, 7) kultura i sztu- 
ka 283.565, 8) zdrowie publiczne 

1.208.215, 9) opieka społeczna 
2.384.331, 10) popieranie rolnictwa 
640 zł., 11) popieranie przemysłu # 
handlu 55682, 12) bezpieczeństwo 
publiczne 724.262, 13) rożne 201.308, 
razem,„14,987.983 zł. 

Preliminarze budżetowe 11-tu przed- 
siębiorstw miejskich zamykają się su- 
mą 7.717.531 zł, £ czego „przelew na 
rzecz kasy miejskiej wynosi 2.623.165 
zł. Poszczególnie w dochodach i wy: 

datkach przedstawia się to jak nastę- 
uje: 

1) elektrownia miejska  4.880.696 
zł, 2) wodociągi i kanalizacja 
1.974.538, 3) rzeźnia 468.545, 4) apte- 
ka 176.800, 5) kinematograf 423.330, 
6) betoniarnia 46.100, 7) zakupy (o: 
pał, pasza i t. d.) 466 522, 8) wydział 
budowłany 15.000. 9) ferma Leoniszki 
35.549, 10) teatr 108.646 11) tania 
jatka 15.800, razem 7.117 531. 

Preliminarz powyższy jest jeszcze 
przedmiotem badań miejskiej Komisji 
Finansowej, która ma zakończyć swe 
prace w bieżącym tygodniu. (0) 

Sprawa przedwojennej pożyczki angielskiej 
Druga 5 proc. obligacyjna pożycz* 

ka m, Wilna na budowę wodociągów 
i kanalizacji z roku 1912 w wysoko 
ści 4,244.562 rubli została zrealizowa: 
na w roku 1913 na rynku londyńskim 
ze spłatą w przeciągu 62 lat. Na sku- 
tek prowadzonych ;pertraktacyj z wie- 
rzycielami zachodnio-europejskimi wy- 
jaśniło się, że w Zachodn. Europie 
znajduje się obecnie kało połowy 
obligacyj na sumę 225000 funt. ster- 

  

KRONI 
  

Spostrzeżenia Zuiładn Mateorologji 
Ы. 8, В. х Wilnie 

  

lingów, a pozostała część w Rosji. 
Wierzyciele zachodnio-europejscy wy: 
rażają zasadniczo zgodę na anulowa- 
nie zaległych procentów i spłatę dłu- 
gów przy wykupie obligacyj w 25 
proc. ich nominalnej wartości. Bank 
Gospogarstwa Krajowego, za zgodą 
Min. Skarbu, udziela miastu kredytu 
na spłatę tęj części długu w wysoko: 
ści 2.500.000 zł. (0) 

KA 
    

      
   

    

  
szereg członków wystąpiło z różnego rodza- 
ju dezyderatami. 

Tragiczny pożar pod Prozorokami 
Matka i troje dzieci znalązło śmierć w płomieniach 

.. „W ubiegłą sobotę wieczorem w  kolo* 
mji Czerniewice, gminy  prozorockiej, wy= 
buchł pożar w zabudowaniach Adolfa 
Słomy. ( 

Ogień powstał kiedy cała rodzina Sło- 
my nieobecnego podówczas w domu ukła- 
dałą się do snu. Płomienie  momentałnie 
ogarnęły cały dom tak, że żona i 4 dzieci 
Słomy nie mogąc wydostać się z płonącego 
budynku. Żona Słomy i 7-letai syn Piotr 
znalzźli śmierć w płomieniach, 5-cio letni 
Mieczysław zmarł w parę godzin potem, 
pozostali 18 letnia Jadwiga i 2 letni Wil- 

helm walczą śmiercią w szpitalu w 
Dziśnie. 

Co było powodem katastrofy dotych- 
czas Śliśle nie ustalono. Zachodzi jedynie 
przypuszczenie, że pożar powstał w skutek 
nieostrożnego obchodzenia się ogniem. 

__ Niemniej poważny pożar lecz na szczęś- 
cie bez wypadków z ludźmi miał miejsce 
we wsi [wankowicze, gminy mołczadzkiej, 
gdzie spłonęło 10 domów  mieszkalaych i 
kilkanaście zabudowań gospodarskich, po- 
wodując 50 tysięcy złotych strat. 

ze 

czej (róg Zawalnej i M. Pohulanki, wejście 
od M. Pohulanki). 

— Zawiadomienie: Zarząd Sp. St. „Spół 
dzielca* w Wilnie zawiadamia, że tegoroczne 
wałne zgromadzenie członków odbędzie się 
dnia 16 maja o godz. 6 wieczór w lokalu 
Wi iego Oddz. Zw. Sp. Sp. Rzplitej Pol- 
skiej zauł. Rossa 3. Prosimy o punktualność! 

cząd, 
— Z Twa Eugenicznego (walki ze zwy 

em rasy) 15 maja kapitan dr. Ty- 
ski w poradni eugenicznej (ul. Żeligow- 
go 4) wygłosi odczyt na temat „Psycho 

więźnia”. Początek o godz. 6 wiecz. 
stęp wolny. 

— (Centralny ZarZąd Polskiej Macierzy 
Szkolnej Ziem Wschodnich podaje do wiado- 
mości, iż walne zebranie Towarzystwa od- 
hęazie się w Wilnie w pierwszym terminie w 
dniu 16 maja 1930 r. w razie zaś nieprzy- 
bycia wyznaczonej dla prawomocności zebra 
ria liczby osób, zebranie to odbędzie się w 
drugim terminie w dniu 20 maja (dwudzie- 
styri maja) roku bieżącego. 

Porządek dzienny: Godz. 10 
oorzdy komisyj. 

Godz. 5 poł. 1) otwarcie obrad ple- 
natnyci, 2) sprawozdania ; wnioski komisyj, 
3) referat pod tyt.: „„Nasze najpilniejsze za- 

3 sprawozdanie z działałności T0= 
"4, 5) sprawozdanie finansowe To- 
a, 6) wnioski Rady Nadzorczej, 7) 

wybory tzupełniaj do władz Towarzy- 
stwa, 8) wolne w: ki, 9) zamknięcie obrad 

— Wiyleńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia 14 maja r. b. o godz. 20 w 
lokaiu własnym (Zamkowa 24) odbędzie 
się naukowe posiedzenie Wileńskiego Towa 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wypadki w cyfńach: W czasie od 10 

do 12 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
Wilnie różnych wypadków 66. W tem kra- 
dzieży 9, opilstwa 18, przekroczeń admini- 
stracyjnych 28. 

— Poranienie. Na ul. Sofjannej wynikła 
bójka między kilku osobnikami, podczas któ 
rej został ranny nożem w głowę Józef Kuž- 
mincz (Miynowa 2). Ulokowano go w szpi- 
talu żydowskim. 

— Zamardowany na granicy. W niedzie- 
lę w nocy w pobliżu strażnicy Korzenjow- 
szczyZna pod Nieświeżem usiłował о- 
stać się na naszą stronę z Rosji Sowieckiej 
jakiś nieznany osobnik. 

Gdy straż sowiecka zauważyła zbiega, 
rozpoczęła strzelaninę i pościg. 

Uciekający został ugodzony kulą gdy już 
znajdował się na naszem terytorjum o 15 
metrów od granicy i padł martwy nia miej- 
Scu. 

Bolszewicy usiłowali wciągnąć zabitego 
na swe terytorjum, lecz K.O.P. przeszkodził 
temu. 

— Krasnparmiejec uciekł do Polski. Na 
odcinku Stołpce zatrzymano na naszem te- 
rytorjum żołnierza sow.. > z 15 oddziała 
granicznego Andrzeja Braguta, który zjeznał, 
że nie chce więcej znosić regimu  komisar- 
skiego w armji sowieckiej. 

— Zabity podczas pracy. W Adampolu 
(pod Nowogródzkiem) podczas rozbierania 
budynku olejarni runęła Ściana, przygniatając 
robotnika Stanisława  Chełkowskiego. — №е- 
szczęśliwy poniósł śmierć na miejscu. 

Usiłowanie samobójstwa. Wiczoraj w 
dzień na rynku drzewnym przy ul. Zawalnej 
usiłował pozbawić się życia 26-letni Pejsach 

    

    

GRAETIBORAKOWEW VTRATSS TAKAS TEKS 
< Te. 

Tadeusz Bobrowski 
inżyner marynarki wojennej, generał brygady W. P. w stanie spo- 

czynku, Kawaler Krzyża Walecznych i Złotego krzyża Zasługi 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł 

mia 12 maja 1930 roku w wieku lat 57. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul.TWitoldowa 33 m. 2) nastąpi dnia 

do Kościoła 
Szpitalu Wojskowym na Antokolu. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże Kościele dnia 14-go 
bm: o godzinie 8 m. 30 rano, poczem odbędzie się pogrzeb na Cmsatarzu 

Wojskowym na Aatokolu, 
o czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku RODZINA. 

13-g0 bm. o godzinie 6-ej p.p. 

  

LUA zs ŁJSYNONIOWA 
„ „Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jana we wtorek 

dnia 13 maja o godz. 11 rano, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
po-Bernardyńskim, o czem zawiadamiają 

synowie, synowa I rodzina, 

  

po-Trynitarskiego przy 

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy przez pamięć i oddanie ostatniej posługi 

ś. p. mężowi mojemu 

Apoloniuszowi Grazmowi Gluchowskiemu 
okazali mi tyl: dowodów serca, życzliwoś:i i współczucia, a przede- 
wszystkiem przewielebnemu ks, proboszczowi Żarnowskiemv, ks. Fran- 
ciszkowi Bubnikowi, przewielebnym O.O. Bonifratrom, Szanownym kole- 
gom $. p: męża mojego p.p. Kojałłowiczowi, Nawickiemu za Ich szcze- 
gólniejszą życziiwość w tak ciężkiej chwili, Szanownym Dr.Dr. Med. 
Oblezierskiemu, Billawiczowi, Sutockiemu, Sz. Związkowi Wileńskiemu 
Lekarzy Weterynżryjnych, Głównemu Zarządowi Związków Lekarzy We- 

rzystwa Lekarskiego z następującym po” Bajkowski. zamieszkujący przy | u. Nowo- terynaryjnych w Warszawie, wszystkim Kolegom, współpracownikom 
rządkiem dziennym: gródzkiej 65. Desperat wypił większą dozę i współpracowniczkom, Wydziału Rolnictwa i Weterynarji Województwa 

1) odczytanie protokułu z poprzedniego 
zenia, 2) dr. Czarnowski: Przypadek    

  

— Echa listu papieskiego w Archi- 
diecezji Wileńskiej. List Papieża Piusa 

esencji octowej. Ulokowano go w szpitalu 
żydowskim. Co było powodem zamachu sa- 

dąc przez most skręciło nagle w bok i po 
przełamaniu barjery omał nie wpadło do rze 
ki. Podczas wypadku trzy osoby uległy po- 

ста 12 V. 1030 r. = < e е „Po W 
ч > 2 е KOZA JA EWY XI do Kardynała Pomp'lli'ego w spra- ranieniu. M. in. został ranny przechodzący 

Cišnienie l zym w okręgu święciańskim. P. minister „,.;, KIA St: sji w tym czasie przez most Efroim Nisónilewicz 

średnie w mm | 154 spraw wewnętrznych dekretem z dnia 10 b. WI“ „prześladow R: zeligijnych w ses) z Ogrodnik, którego przewieziono do Wilna 
m. zamianował Józefa M owicza, nauczy Sowieckiej odbił się, jak możemy stwi€_ ; umieszczono w Szpitalu. 

Tem eratura | е о2 
rednia + At 

    

  

ciela gimnazjum w Świ nach komisar: 
wyborczym przy okręgowej komisji wybor- 
czej Nr. 64 w Święcianach. 

   rdzić, głośnem echem w archidiecezj: 

Wileńskiej. Z otrzymanych sprawozdań 
wynika, iż na terej.ie wspomnianej ar 

Powodem katastrofy było szybkie wy- 
mijanie się dwóch samochodów jadących w 
tym samym kierunku. 

Wileńskiego, Chórowi artystycznemu parafjalnemu p. Łuniewskiego, oraz | 

  

8 5 Р 0: yjaciół i i 
WTOREK komunalnej, wreszcie sprawy  związa S go ciała w oskrzelu, 3) prof. dr. Rydzew mobójczego Bajkowski nie chce wyjawić. przybyłym Kigoma aa a głębi serca 

13 Dziś W. słońca o g. 3 m. 49 przyjazdem i pobytem Pana Prezydenta I ski: Geologja źródeł Druskienickich, 4) prof. — Katastrofa samochodowa. W niedzie- a 16 y 
ii Czypospoitej mm terenie wyj. wileńskiego. dr. Jasiński: Wałory lecznicze Druskienik. i ię, w godziiach pdpołndniowych na cznie SMUTNA ŻONA. 

PWACEGO | 7. słońća 0 207 m. 16 rezes Izby bowej p. Ratyński referował plan ich dalszego rozwoju. rudomińskiej pod wsią Ogrodniki miała miej- 
jutro A kwestję wymiaru i poboru w roku 1930—31 sce katastrofa samochodowa. 

Bonifacgo PRON Na podstawie „refe- RÓŻNE Auto z Wilna” 14077 kierowane _przez 
0 inęła się 51а w czasie której szofera Sienkiewicza (Żwirowa: Góra 7) ja- 

Wyścigi Konne na Pośpieszće 

  

      

         
   

           

  

  

  

oi is Wes anų A IO ko НОНЕ : ! episów, zezy „Pożar y, gmi ) 
ь Urzednik wileńskiego urzędu wojewódz WIE Ray, wa la się na wy anie dowodów osobistych s j spłonęło 6 ha lasu również pod zostale konie walczą uporczywie  Ostate- 

| kiego p. Jan Mieszkowski przydzielony opiniowania zmiany taryfy elektrycznej dla мО. wsią Czorty spaliło się 9 ha lasu. cznie zwycięża o trzy długości Blue R 
у TY 3 1 

Temperatura najwy teza: В 18°С. — Skład okręgi komisji wyborczej w : 4° * : di 
e В ; DOS W chide dbyło się 181 akaden Šie AS м 

Temperatura najniższa: -|- 590. Święcjanach. W _ ostatnim wojewódzkim chid KO LMA В Rada -— Włamanie i kradzieże, Nocy onegdaj : ! 
Opad w milimetrach* — dzienniku urzędowym zamieszczony został PTZECIW bolszewickich; na każdej aKar <zej qokonano włamania do Augustyna Woj- Kto by się spodziewał, że po okropnej na starego siodełka pochyla się na szyję swe 

im skład okręgowej komisji, której przewodni. demj' przeciętnie było 250-—2500. osób ko (Muszkańcy 6) ; skradziono 4 pługi. pogodzie jaką mieliśmy w piątek i sobotę go przeciężkiego kasztanka starając się mu 

Wiatr 1 Smóżostyśckódii czącym jest p. Sulkiewicz, zastępcą p. Ku- Zaznaczyć należy, iż akademje te Dwóch domniemanych sprawców policja are niedzieła przyniesie wcale ładną pogodę umo pomóc w biegu. : $ 

pržewatający J PO*00C00-W52 ` chiński. W skład komisji wchodzą wediuS groanizowane byly 3 tnie przez Sztowała, są to sąsiedzi "poszkodowanego zliwiając tłumne przybycie publiczności ma Mało to pomaga w rezultacie gdyż na- 
й i 0 Oelūsteni KkeeDU ост ЙОа organizowane były samorzutnie Į AE, se > BEA л iwiając tłu yby Kenos Aa МН A a 

Tendencia b irycźnasiznadek el L S ОАН Aa Rfórzy aa S Cyli,Howczyn (Kalwaryjska 2) skradziono otwarcie wiosennego sezonu wyścigów kon- grodę zł. wygrywa ktoś inny 
ndencja baromeirycina: spadek, następnie Włodzimierz Cytowicz, Wacław Rogal araijan, którzy po uchwaleniu TEZOIW warqerobę i bieliznę. Dopuściła się tego sti“ nych. Claw Sierżantowicz z Mickun zresztą znany 

т AAC Władysław Stankiewicz, Juljan Wy cyj powod iowali odesłanie ich: do  żąca Oszukowska Helena, która zbiegia. *" program dnia prócz gonitw przewidy- już z gonitw włościańskich ubiegłych lat. 

Uwagi: pogodnie ski, Chaim-Mejer Tarasiejski, iel dnośnych władz duch h i świ —_ Również J i Pach i (M Ram в AA е Kóniec Teraz zaczyna się wyścig 0 na: t ii SKI, а-, ST larasieĮSki, ICH Za: odnośnych władz duchownych 1 Świec* owniež Janowi Fachomowowi urar- wa! konkurs hipiczny o nagrody honorowe, 1ec az zaczyna S 5 о 
— Da Poiskowski, Józef Gutkow Jó- kich. Ludność zamieszkująca tereny SKi 5) skradziono zegarek męski, zaś Cyli do którego 2 ab się 26 jeźdców. : ; grodę w postaci... miejsca w autobusie (byli 

zuf Swirski, Michał Przewłocki, Izrael Lewin. ZG i ich i a AGE gowiczównie (Stelańska 14) 32 złote go- Publiczn ywem zainteresowaniem Spryciarze, którzy zamówili sobie taksis) Na 

NABOŻEŃSTWA kresów wschodnich, znając dokładnie tówką. Frogowiczówna twierdzi, że kradzie- obserwowała nie e te ciekawe widowi- szczęście zarząd „Spółdzielni* wysłał kilkana- 
* SĄDOWA „raj bolszewicki“, potratita to ocenić, ży dokonała jej siostra, która zbiegła do sko oklaskując każdy efektowniejszy skok. ście maszyn umożliwiając publiczności wy- 

— Nabożeństwo żałobne w rocznicę bit- 

     

  

— Wyjazd prezesa Sądu. Prezes Sądu 
uchwalając aż 181 rezolucyj, potępia- 
jących ostro prześladowania religijne i 

        

  

   

  

Białegostoku. 
— Wybuch granłatu. We wsi Adachow- 

      

     

  

   
   

  

  

      
     

     

    

  

konie dawa! 

  

Naogół 
radę z trudnemi pr 

   

y sobie 
zkodami i w wielu wy- 

godny powrót do Wilna. Os man 

  

wy pod Kaniowem., W dniu 12 b. m. w 12 GRAC: R: С EW vėlei BAA ae > В cd SW a 
rocznicę bitwy pod Kaniowem odbyło się 0 ao P A wyjechał aka społeczne w sowietach. S ы a 4 a padkach jedynie figiel Ea e PRZEDSTAWICIELSTWO 
godz. 9 i pół w kościele Ś kóba nab niz e(ów GE u I ustrowania  tamiejszyc a | 5) ES oi Do RNA o poprzeczki — równającemu się pun 

keis A ide > władze ы 2 MIEJSKA s Konsul R. P. w Amsterdamie bawił į podcza plozji Krawczenisowi urwało R ai po rozgrywce pierwsze miej 

reprezentował na tem nabożeństwie. p. wice- A a Baw SIER Leć AZ ad ę i o poraniło 9-letnią dziewczynkę, sce zdobył por. Borkowski 1 p. a: p.. Leg, 
PAS Stef rikis я й a= i Si „+ Amsterdamie p. 3 ann. godzir córkę sąsiada. a PA AOR AZS ad aaa 

wojewoda Stefan Kirtiklis, (0) Z posiedąenia miejskiej komisji popołudniowych od izbę Przemysłowo “О айу 250 ZEG Ž gyvasis sa 3 I ы Ап\оп;т ik 

URZĘDOWA 

— Wojewoda Raczkiewicz dziś przysmo 
wać nie będzie. P. wojewoda wileński Wł. DL: gie WAM A żecie k 1930— inž - 

S > Sienoje aa i. PBL). BEŻ } dał gospodarzowi mieszkania kilka | / dami na dystansie 3200 mtr. Na starcie staj= 

wyjeżdża na dwiidniowy pobyt do Warsza- n ch nie mających pokrycia w budżecie и Noc. Dzieci mogą mieć dowody oso- nożem a następnie wybiegł do sieni i wypił trzy konie (dwa wycofano): Blue-Montan Ą \ ych, 20) : biste. Nowe przepisy o dowodach osobistych szklankę esencji octwowej. Obu ulokowano grona ofic. 27 p. uł, Alba rtm. Antoniewskie 
Wy na posiedzenie sekcji dekoncentracji ko- 
misji dla usprawnienia administracji. 

wicestarosta grodzki. 

został do Starosta Grodzkiego dla peł- 
nienia obowiązków zastępcy starosty 
ES .. i dt A skie (ref. inž. Rodziewicz); 7) s vozdani abi S оя : е у й 1 

grodzkiego i objął w dniu dzisiejszym o wykonaniu planu a u wanie я AŽ e nął dom i zboże Stefanji Dorniakowej, zaś w wo „fuks* wisi w powiet Koło kas 
urzędowanie na nowem stanowisku. Walicki) + ME TV Dyrej firmy „Phiłips” w Wilnie Oszmianie spłonęła stodola wraz z inwenta- totalizatora ruch. W rezultacie zwycięża pe- 

. Dyrekcji Polskiego Radja w Wilnie rzem Dymitra Dubkowa. wnie Arpad pik. Kozierowskiego (Bryk), dru 
| — Posiedzenie Rady Wojewódzkiej. W Siła ; Światło” NE i s 

dniu ym rozpoczęło = aw A RA M ma „Siła i Dowódcy Kompanji Łączności O. W. wieku 1 dnia znałeziono przy ul. Holendernia (Bury), trzecie Georgina grona of. K.O.P. 
Weńskiej Rady Wojewódzkiej pod przewod zycją utworzenia spółki ORA WAG: dla oraz WS im instytucjom i osobom, które 8. Niemowlęciem zaopiekowała się p. Marja Przewidywania  totalizatorówiczów  spraw- 
nictwem p. wojewody Raczkiewicza w obec budowy i eksploatacji tramwajów elektrycz: przyczyniły się do zorganizowania wystawy Naborowska (Holendernia 1). ^ dzają się, prawie fuks, Kasa płaci 46 zł. 

ności p. wicewojewody Kirtiklisa, p. prezy- nych w Wilnie. Sprawę tę szczegółowo zre- NOAA ar Z ae pzkodę CZesawa 

technicznćj. Dziś, dnia 13 maja odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji technicznej 
następującym porządkiem dziennym: 

1) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmia 
ny przeznaczenia kredytów renowacyjnych 

z 

  

     
na rok 1930—31 (ref. inż Breza; 3) rozpa- 
trzenie cennika robót wodociągowo-kanaliza- 
cyjnych; 4) sprawa reorganizacji robót in- 

  

silników (ref. inž. Glatman; 6) sprawa usta- 
lenia cen jednostkowych na roboty brukar- 

  

— (0) Propozycja warszawskiej firmy 

  

  

    

Handlową, gdzie konferował w ciągu paru 
godzin w sprawach eksportowych. Szczegól- 
nie interesował się eksportem do  Holandji. 
tkanin ludowych, rękawiczek i koni nadają- 
cych się do kopaini węgla. 

   

    

   wystawiania wspólnych do- 
sch dla małżonków lub rodzi- 

Ё l tych przepisów, zezwa 

nie przewidują 
wodów osobi 
ców i dzieci 

   
       

  

— Podziękowanie. Wileński Klub Krótko 
iałowców składa najserdeczniejsze podzięko* 

      

J. W. Pani Sztrallowej 

  

   

    

nych przyczyn zmarła nagle 
Szejna Alpern (Szopena 3). 

— Napastnik popełnił samobójstwo. 
m-ku Plisza wmieszkaniu Kuc i 
szkaniec koloni 

12-miesięczna 

    

   

  

    
   

w szpitału w Głębokiem ście wynikło na 
tłe porachunków osobistych. 

Pożary. Koło wsi Cikuszy, gminy Po- 
     

W Domanowie, gminy Kołowickiej spa* 
lił się dom Baraczewskiego, również w zaśc. 
Wołkowszczyzna gminy Dziewieniskiej   

  

— Podrzutek. Podrzutka płci żeńskiej w 

Jacyno (Pańska 7) przed tygodniem  skra- 

uł. na „Reni”. 
у Po skończeniu konkursu zwyciężcy otrzy 

mali nagrody z rąk p. pułk. 

  

oraz oklaski od publiczności. 

go 4 p. uł. i Tim - Tarżan gr, ofic. 19 p. a. p. 
Tim - Tarżan nie 

st obydwa po- 
Odrazu nieomal widać, żę 1 
odegra większej roli natomi 

  

   

Druga gonitwa płaska na dystans 
mtr. budzi ogólne zainteresowanie Biegnie 7 

Spło- koni wiele nieznanych na naszym torze. Sio- 

  

gie miejsce zajmuje Cyrys 

Gonitwa ta dodaje tempa... graczom to 

        

  

Przewłockiego 

Wyścigi rozpoczęła gonitwa z przeszko- 

  

płk. Karatajewa 

  

Warszawska Sp. Myśliwska. 
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Bogactwo denta miasta Folejewskiego, wszystkich feruj 6 ze: siedzeni sh = й 2 ai L ене je na dzisiejszem posiedzeniu miejskiej i alto taż ‚ а л že do. 

i as Aa ras BONE WCEE DER 2 SER EMUZYRA ies eik zdołano ustałić, że kradzie kdo ruską ZE ai "dyst. zdebędziesz 
organizacyj rolniczych, gospodarczych i td. yž. Teatr Miejekć na Pohulanch: Wystę ocet Stanisław Trembacz (Flisowa 3200 mtr. staje a s tah p: 

Obrady zagaił wojć la Raczkiewicz omów CEN A > Stę- 24), którego ujęto na ulicy w. chwili gdy Hrabianka — K. K. Wa „Gizi - Lang i 

wieniem, tematow, Boa” na porządku "ZEBRANIA I ODCZYTY py Eugenjusza Bodo. Dziś. premjera głośnej niósł skradzione palto. "| den por. Donnera i Polish por. Gromnickiego kupując los 
ъ я ’ ас\ a 2 ameryk: ztuki Raphalsona „Śpiewak Przez cały czas emocjonującej gonitwy wre LOTERJI PANSTWOWEJ obrad. Są to Sprawy podatkowe, sprawy ta- 

ryfy przewozowej P. K. P., sprawy kredytu 
dla rolników w bankach państwowych, spra 
wy taryfy ubezpieczeniowej P. Z. U. W. 

  

sprawa wojewódzkiej komisji zdrowia pu go Oddziału Zrzeszenia N е н Ё 3 £ 5 а Nauczycieli Geo- bac a Ea = ufać waze ARE aż & е S S 
blicznego, sprawy usprawnienia administracji grafji w lokalu Szkolnej I ale e g s oraz liczni Statyści dokonał Stanisiaw Trębacz (Flisowa ner zrywa swoją Gizi - Langden | wygrywa. 

— 5 ы pracowanie re: rskie dyr. Zelwerowicza. którego ujęto na ulicy, Ww Ciwili, gdy niósł Totaližator płaci znów. dużo jak na nasze 

      

    

Przedstawic. „Studaut* Mickiewicza 31, telef. przez Wilno 6 Nr 1501; 

—Zebranje Nauczycieli Geografj. We 
wtorek dnia 13, 5, br. o godzinie 20 min. 15 

15 odbędzie się zebranie miesięczne Wileń- 
    

  

    

    

jazzbando . W' roli tytułowej wystąpi po 
raz pierwszy znakomity artysta teatru Mor- 
skie Oko Eugenjusz Bodo. W sztuce wystę* 
pują wybitn siły zespołu, chóry syns- 

  

   
   
   

    

   

   

    

  

  

  

Piccadilly — Ziemia obiecana. 
Miejskie — Ostatni atak. 

—Uiecje złodziela. Na szkodę Czesława 
Jacyno (Pańska 7) przed tygodniem skra” 
dziono palto. 

Dopiero teraz zdołano ustalić, że kradzieży 

    

        

przez D. O. K. Nr III w Wilnie, 
unieważnia się. —0 
  

   
   wałka. Po ostatnim zakręcie wszyscy są pe- 

wni Hrabianki dosiadanej przez 

skiego lecz w ostatnich sekundach, tuż 

przed celownikiem świetny jeździec por. Don 

  

Konie idą na tor, galopując, a jeden z jeźd- 
cówców „robi Donnera'* jak mówi ktoś koło 

por. Mału- 

   
  

w najszczęśliwszej kolekturze 

Londyn 43.30. 
kele: 
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B ukaże się po raz drugi „Mieszkanie Zojki* K. K. Ważyńskich znanego z poprzednich * 
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OGŁOSZENIE 
Wydział Powiatowy w Oszmianie ogta= 

sza konkurs na stanowisko lekarza chirurga 
w szpitalu sejmikowym w Smorgoniach. 

Reflektanci, ubiegający się o to stanowi- 
sko wimni dołączyć do swych ofert: a) do- 
wód obywatelstwa polskiego, b) dyplom Ie- 
karski, c) uprawnienie do wykonywania pra- 
ktyki lekarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 
id) świadectwa poprzedniej pracy. 

Uposażenie według VII st. płacy pra- Н dalem na międzynarodo- 
cowników państwowych z 15 proc. dodat- iprzystępnej. ze O 
kiem komunalnym, nadto mieszkanie, opał i r 

świańło. | ' . Firma O. KAUICZ Etykieta z puharem. | 
Termin konkursu upływa z dniem 15 

czerwca r. b. Wilno, ZAMKOWA 8. 
Przewodniczący Wydzfału Powiatowego 

starosta powiatowy (—) Z. Kowalewski. 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 13 II. 1930 r. 
11544. I. A. „Szmuljan Dwejqa* w Iwiu, pow. Lidzkiego. 

Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Szmułjan Dwejra, zam. tamże. 196—VI 

11545. I. A. „Szezepankowski Adam“ w Lidzie, ul. Słobód- 
ka 37. Sklep spożywczy i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje 
ad 1927 roku, Właściciel Szczepankowski Adam, zam. tamże. 

i 197—VI 

11546. I. A. „Tkagzenko Marta“ w Lidzie, ul. Koszarowa 
10. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel — 
Tkaczenko Manta, zam. tamże. 198—VI 

: 11547. I. A. „Taraszyński Dawid“ w Lidzie, Rynek, Jatka 
14. Sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1892 roku. Właściciel — 
Taraszyński Dawid, zam. w Lidzie, ul. Jarosławska 12 

199—VI 

11548. I. A. „Uzbaner Rysia“ w Rakowie, pow. Mołodeczań 
skiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właś- 
cicieł — Uzbanet Rysia, zam. tamże. 200—VI 

11549. I. A. „Wojtowa Masja* w Hermanowiczach, pow. 
Dziśnieńskiego. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. — 
Właściciel — Wojtowa Marja. zam. tamże. 201—VI 

11550. I. A. „Zager JEnta* w Lidzie, ul. Rynek 11. Skłep 
kolonjalny i skór. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel — 
Zager Jenta, zam. w Lidzie, ul. Rynek 16. 202—VI 

1155-. I. A. „Zakrzewska Józeła* w Prozorokach, pow. 
Dziśnieńskiego. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1928 roku. — 
Właściciel Zakrzewska Józefa, zam. tamże. 203—VI 

"11553. L. A. „Wydawnictwo — SŁOWO — wł. Stanisław 
Mackiewicz* w Wilnie, ul. Mickiewicza 4. Wydawanie gazety 
codziennej wraz. ze swiątecznemi, miedzielnemi i innemi dodat* 
kami jak również wydawnictwami z prasą perjodyczną zwią- 
zanemi. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel — Mackiewicz 
Stanisław, zam. w Wilnie, ul. Zygmuntowska 6. Prokurentem 
firmy jest Kazimierz Luboński, zam. w Wilnie, ul. Senatorska 

| 11554, I. A. „Baszewa Epsztejn* w Wilnie, ul. Słowackiego 
3. Sklep piśmiennych materjałów. Firma istnieje od 1930 roku. 
"Właściciel — Epsztejn Baszewa, zam. w Wilnie ul. Kijowska 4. 

*ŁQUIS VINSE 

_ sekretarz, tonem urażonym. 

„razy! 

205—VI 

11552. I. A. „Antoni Głowiński*. Sklep włókienniczy, dział 
spożywczo - kołonjalny i dział reprezentacji przy ul. Wileńskiej 
27 oraz trabryka cukrów + czekolady i pakowania towarów ko- 
lonjalnych przy ul. Tatarskiej 6. w Wiłnie. Siedziba w Wilnie, 
ul. Wiłeńska 27. Firma istnieje od 11 listopada 1929 roku. Wła” 
ścicieł Głowiński Antoni, zam. w Wilnie, przy ul. Kasztanowej 
5 — 4. 206—VI ; 

11570. I. A. „Wytwėrnia win i miodu — WINOBRANT — 
tzapta, Nachama i Dawid Brantwejgowis, spolka finmowa*. Wy- 
twórnia win i miodu. Siedziba w Wilnie ul. Zawalna 46. Fi: ma 
istnieje od drugiego stycznia 1930 roku. Wspólnicy zam. w Wil 
mie: lzaak Brantwejn — przy ul. Słowackiego 10, Dawid Bran- 
twejn i Nachama Brantwejnówna — obaj ostatni przy ul. Kru- 
pniczej 5. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 12 
iutego 1930 roku. na czasokres jednoroczny licząc od dn. 12 
lutego 1930 r. z automatycznem przedłużeniem na rok następny 
itd. z roku na rok, o iłe na trzy miesiące przed upływem ter 
minu którykolwiek ze wspólników nie zgłosi na piśmie, żądania 
-ozwiązania spółki. Zarządcą spółki jest Izaak Brantwejn, któ- 
ry ma prawo podpisywać w imieniu spółki weksle, żyro na 
Nd korespondencję, plenipotencje, umowy i inne doku- 
menty pod. stemplem firmowym. 139 — VI. 

  

  

   

= 1 w dniu 1. HI. 1930 r. | 
11571. I. A. „Icchok Fajmuszewiez* w Wilnie, ul. Trocka 11 

Sklep farb. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Fajmu- 
szewicz lcchok, zam. w Wilnie, ul. Gaona 8. 140—VI. 

w dniu 3. III. 1930 r. ' 
11572. 1.A. „ARTGRAFIKA* — Drukarnia i stegeotypnia, 

Hirsz Synaj w Wilnie, ul. Zawalna 28. Drukarinia i Stereotyp 
nia. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Synaj Hirsz, 
zam. w Wilnie, ul. M. Pohulanka 12. 141 — VI. 

"11578 AA. „Józef Szczybuk" w Wilnie, ul. Wielka 50 
Sklep gotowych ubrań. Właściciel ——Szczybuk Józef, zam. w 
Wilnie, uł. Końska 22. 142 — VI. 

  

    

Blenshop powrócił po paru minu: gądać? 
tach. _ 

oburzeniem, gdy zapytał: 

"zę? Wyprowadził go pań 'aż na uli- 

— I zamknął pan na klucz bramkę? 
° — Tak, przekręciłem 

— Stróż jest w ogrodzie? 
— Nie widziałem go. Ale zapewne, Dobranoc. 

chodzi gdzieś po ogrodzie. Czy mam go 
zawołać? 

OTRZYMANO 
wielki wybór krawatów, kapelu- 

Szy, bielizny męskiej i damskiej 

pończochy i t. p. 

Pierwszorzędnej jakości po cenie 

oraz trykoty, 

  

  

Żądać wszędzie prawdzi- 
wy orzeźwiający napój 

„Sinalco” 
przedstawiciela 

B. SLOMSKIEGO. 
Nagrodzony złotym me: 

  

| 
  

SRABAKDRZEZRBPASORARADOAZONNNKAKOSE 

w dniu 10. IM. 1930 r. 
11-574. I. A. „Chrystuk Wiedyskaw* w si Reklowce, gm. 

Tarnowskiej, pow. Lidzkiego. Sklėp spožywc tytoniowy. Fir 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Chrystuk Władysław, 
zam. tamże. 143 — VI. 

11575. I. A. „Gojio Janina“ w Lidzie, przy ul. Słobódka 
1, 19e. Sklep spożywczy i piwa. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Gojło Janina, zam. tamże. 144 — VI. 

    

11576. I. A. „Jakobsor Maurycy* w Wilnie, ul. Želigowskie- 
go 1. Przedstawicjelstwo. Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
ciel — Jakobson Maurycy, zam. przy ul. ZUS 9 

11577. I. A. „Kalmarjowicz Įogiei - Dawid“ w Lidzie, przy 
ul. Rynek 56. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. 
Właścicieł — Kalmanowicz Josiel Dawid zam. iż S 

1 WAŁ 

  

11578. I. A. „Kajdanow Berko* w Miorach, pow. Brasiaw- 
skiego. Sklep, spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właścicieł — Kajdanow Berko, zam. ta 147 — VI.     

  

w dnin 11. II. 1930 r. 
11579. 1. A. „Kazinieq Faja* w Dokszycach, pow. Dziśnień- 

skiego. Skłep spożywczo - gałanteryjny. Właściciel — Kaziniec 
Faja, zam. tamże. 148 — VI. 

w dniu 13. IIL. 1930 r. 
609. III. A. Firma obecnie brzmi: „Apteka Sukepsiorowie 

Wacława Chomiczewskiego — dzierżawca Klemens  Monkie- 

  

wicz*. Siedziba w Wilnie, ul. W. Pohulanka 25 — 1. Na mocy 
umowy dzierżawnej 'z dn. 18 lutego 1930 r. przedsiębiorstwo zo- 
stało wydzierżawione na czasokres do dn, 18 lutego 1932 roku 
Klemensowi Monkiewiczowi, zam. w Wilnie przy uł. Zakretowej 

150 — VI. 7 — 14. 

    

PIAKINA i FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibiger, Rerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Wystawie w 1929 r. 

K. Dąbrowska w. niemiecka 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

FMA i ainas ii a O 

  

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12. Telefon 15.30 
(Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmuje się zapisy do grup: LI Zawodowej i LII Ama= 
torskiej, które rozpoczną zajęcia. W DNIU 19 MAJA R. B. 

Nauka jazdy na 4:ch typach nowoczesnych maszyn. Spe- 
cjalna sała doświadczalna dla zająć praktycznych. Nowocześ- 
nie urządzone warsztąty reparacyjae dla samochodów i trak- 
torów (ciągówek rolniczych). Dorabianie części zamiennych. 
Zapisy przyjmuje i informacji udzielą Sekretarjat Kursów co- 
dziennie w godz. od 10—18-ej. 1681-1 
  

  

Mleczarnia parowa I. HEIBERA 
Mostowa 11—1. 

SKLEPY: Mickiewicza 9, Ostrobramska 5 m. 15, Lu. 
dwisarska 1, Zamkowa 14. Poleca najlepsze w Wil. 
nie MLEKO i ŚMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ co- 
dzień Świeże, dostarczane z wzorowo prowadzonych 
majątków pod nadzorem weterynarzy, z maj. Tryban- 
ce W. P. J. Borowskiego, z maj. Wielka Rzesza W. 
P. Z Ruszczyca, z maj. Kwietniew W. P. Bochwica, z 
maj. Korwie W. P. J. Strumiłło oraz polecam swoje 
wyrob;: śmietanę, twaróg, serki śmietankowe i Świe- 

że wyborowe masło prasowane codzień Świeże, 

Z poważaniem j. HEJBER.     

sicja amerykańska dałaby s 
takim Wilkiem - Pustelnikiem! 

— Tak, ale przypuśćmy, że ten 
łotr zna treść dokumentu i że... zacznie systemowi! 

Przecież to stary kawat znany od 
Głos pułkownika drżał stłumionem niepamiętnych czasów — zdjąć pieczę” 

cie, zrobić kopję i zapieczętować tak, 

— Czy pan wypędził już to zwie- że śladu nie zostanie... 
— (Pak, właśnie 

A teraz niech 
schowa do kasy ogniotrwałej, pro” 

klucz dwa szę nie zapomnieć również o klejnotach 
mojej szwagierki. Dobranoc. 

— Zrobię wszystko, co pan każe. Wstrząsnął dwa razy głow 

pam 

Drzwi zatrzasnęły się z hałasem i 
przez chwilę w gabinecie panowała zu szybko podbiegł do biurka, niknąc z ścianie. Nie potrzebował więcej 

Pogwizdując wesołą piosenkę, uka- 

dąc do niej klejnoty Mrs. Arden. 
stępnie zamknął drzwiczki, 

po” sprężynę i portret cicho osunął się na 

Na 

ten wzgląd 
"zę? : |... wstrzymał mnie od bardziej gwaltow- poprzednie miejsce, zakrywając skrytke mu... 

<— Naturalnie, sir! — odpowiedział nych kroków, Blenshop odwrócił się i ze spuszczo 

zać jakiegoś męczącego go zagadnienia 

potarł ręce z zadowoleniem. 
— Znalazłem! — krzyknął wesoło 

— Nie... Ale proszę mu powiedzieć pełna cisza, tak że Laniare sądził, że pola widzenia Laniare'a. 
że proszę, by bardzo uważał dzisiaj w Blenshop wyszedł razem 
nocy. Nie 
Wilk - Pustelnik. 

nie, Sir. mrs. Arden... 
Pułkownik roześmiał się niechęt 

podobał mi się ten wasz kiem. Ale nagle rozległ się szmer, wy- kretarz? 
teln $uwanej szuflady i cichy śmiech: to 

— Zupełnie podzielam pańskie zda sekretarz wyjmował z biurka klejnoty poszukiwaniu odpowiedzi, Laniare od- tego rulonika z pieczęciami, który dała 

Nie mogąc dłużej zapanować 
! ciekawością Laniaree odwrócił się 

— Zresztą nie o to chodzi zrobiliś- ostrożnie i wysunął nieco głowę. 
“my co do nas należało. Kosztowało nas 

«0 bardzo wiele, ale wreszcie mamy do uwaga jego skupiła się na ogniotrwałej kiem. Młody sekretarz napełniał wido” kiejś skrytce? 
"_ «ument. Nie mogłem spać nie miałem kasie ukrytej w ścianie. 

"chwili spokoju od czasu, gdy dowie- 

Blenshopa nie mógł widzieć, 

Jeden z portretów wiszących 

z pułkown- Co „znalazł* tak nagie młody 

Co napełniło go taka radością? W 

wrócił się do okna. | 
nad Wypuszczając przez drzwi ogrodo“ 

"we „Karola* Blenshop odsunął sztory 
na ciemnej szybie odbijała się teraz 

ale słabo postać jego, pochylona nad biui- 

cznie rezerwuar swego wiecznego pió- 
na ra ! praca sprawiała mu szczerą raciość 

działem się o utonięciu Bartolamy'ego ścianie, ten który Blenshop wychwalał Piosenka, którą wygwizdywał, dźwię” 
o choorobie Takkeraya. Nie wątpię, że wobec „Karola”, w czasie jego pierw- czała wesoło i ochoczo. 

„ieji. " 

  

ien Ducheman, zdobył dokument nie- szej wizyty — był połączony z 
uczciwą drogą! Gdybym nie był zwią” nym. mechanizmem, 
zany słowem honoru, nie namyślałbym drzwiczki, ukryte w ścianie szafy. 

Szafa w tej chwili była otwarta 
i byla widocznie wyražnie. Laniarė wi- nošciach. 

— Wątpię, czy to doprówadziłoby dział zamek i cały system mechanizmu. 
do czegoś! 

się długo nad oddaniem go w ręce po” 

Doświadczony 

taj- Schował wieczne pióro do kieszeni, 
odsłaniał potem podszedł do okien, pozastawiał 

je starannie, zgasił lampę i wyszedł, 
i pozostawiając pokój pogrążony w ciem 

który 

Na chwilę zatrzymał się na progu 
a wlamywacz i ztodzieį, šmiejąc się cicho. Całe to zachowanie 

— Nie wiem, sądzę jednak że po” jakim był Wilk - Pustelnik, nie mógł zdziwiło Laniarea widocznie  mtodzie- 

  

3 Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

chciał oszukać? 

zał się przed Laniarem Blenshop i za- sekretarzem Laniare cicho zerwa 
trzymał się przed ogniotrwałą kasą, kła z krzesła, włożył gumowe rękawiczki 

nacisnął przez dziurkę od klucza. 

weźmie to ną głową namyślał się chwilę. Twarz na korytarz, obejrzał przedpokój i po” dział, że o pół nocy zjawi się tu czło” 
jego wyrażała niepewność i brak zde- wrócił do gabinetu, po przekonaniu się 
cydowania Widocznie nie mógł rozwią że nikogo niema w pobliżu. 

ą i wreszcie dził, czy sztory dobrze osłaniają okna 

dwie minuty, aby otworzyć nieskom- 
se- plikowany mechanizm. 

Od dnia 9 do 13 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

„Osfaifni afak* 
Dramat w 10 aktach: W rolach głównych: Jacgueline Logan i Francis X, Bushman. Rzecz dzieje 
Ar od Salcie oraz o po AT za a= KES FILMOWA P. 

r r. Kasa czynna m. oczątek seansów „ 4-ej. Nast Ogram: »COHN DEMOKRATĄ“. * ж Тн 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostróbramska 5. 

  

PREMJERA! Precz z tęsknotą i smutkiem! Pierwsza DŹWIĘKOWA epopea ŚMIECHU, HUMORU 
i WESOŁOŚCI. Krół humoru, ten, który się nigdy nie śmieje, a sam doprowadza wszystkich do 
paraksyzmów śmiechu, BUSTER KEATON w wielkiej pikantnej 
bezkonkurencyjny erotycznej sztuce 

„Wiałżenstwo na złość” 
NIKT nie jest w stanie powstrzymać się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania 
tego najdowcipniejszego arcydzieła. Nad program: REWEL. ŚPIEWNO-MUZYCZNA ATRAKKCJA, 

Ceny miejsc: BALKON 1 zł. PARTER od 1 zł. 50 gr. Seansy o g. 4, 6, Si 1015 w. 
Na_ premierę honorowe bilety nieważne. 

Dźwiękowe kino Di y. 4-ej do 6-el ceny miejsc Pati al 60 gr. ' 
„HaLbygago“ iš promjoe! РОЬА NEGRI, Norman Kerry, Paul БнКаз у т Зретоо- 

z = z dzwiękowym drama» 
ul. Mickiewicra 22. |cie z życia rosyj- 

Aparat amerykaf- skiego p. t. ” Księżniczka : Fedora“ ski Światowej sła- 
wy „PACENT“. KBIAŁA KSIĘŻNA). Nad program: MUZYCZNY KWINTET ARTYSTYCZNY REWELERÓW. 

| 4.8. L1G25 w, Hosorowe Miety niewziić. ELERÓW. Początek o godz. 

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS*     
  

  POLSKIE KINO | Dziś! Nieporównane arcydzieło! Zupełnie epokowy 

„Wanda“ nowa kopia. Najnowsze wydanie € A 8 A K e w A erotyczny 
z = sa Ea aaa IWĄN MOZŻUCHIK ZE i RUDOLF KLEIN- ь ь , 

ino - Największy trzpiot ek. lubieni R i 3 ĄT wzruz Kat tęnic | mężczyza calego świata prześliczna WIĄTA BOW szają w świetnym filmie wooden O, Pawia Pwzrie „Światowid * 
ul.Mickiewicza 9. sDNA MA COŚ. cy wege ne 

R DEKARZE q ję 

  

Poszukuję 

MOSTEK „og POSADY Я неснх с онся а 

  

Najelegantsze płaszcze letnie КО] 
WREAERZT GRGEETEGZ ПЕУ 0СБ DLE AOS W ua O warunkach dowie- 

I je: g gabardinowe, 
DOKTOR Aksszarkašaialogaba Nauczycielka bys bea ja p impregnowane, 

Fawryłtiewiczowa S anna z dużą praktyką po-dziny 3—4 A kurzowce ' zmar szuk przyjmuje od 1l_I2sporki, piegi, wągry,mieście lub oda wst od 5—6. Chorob, < s 
skórne, leczenie tos papę EE SE dE RZ kos ÓŃWARWAM 

metjczne | kogmety.*w- Mickiewicza 46. klas Posiada znajo- KUPIĄ | SPRJEDKŹ ka lekarska, Wilno, gry wwa zooma gy O A AIEKO» Wileńska 33 m. 1. — ВВ rysunków i muzyki za WAWAM Łaskawe of - 
W. Z. P. a LOKALE i 526 .'д':'шЁс…Ё‚ wim: 

PAGRBKRZE GEJ EB „Siowa“ pod W. B. į GONTY 

    — DAMSKIE i MĘSKIE — 
Są już w wielkim wyborze 

w znanym magazynie 

P. LARCMAŃ 
Wilno, ul. Wielka 56. 

    

bi] : STAŁE NOWOŚCI! 0— 9081 
LERARZE DENTYSCI + na letnisku WYEhOWawWEczyni zprzęcaie , „POLSKI Dogodne warunki spłaty! 

| | Pokėj zcałodzien: z dobrym POLKI o DZE pasas =. 
Ua aa KM] nem utrzymaniem, w Zykiem szuka zajęcia £81—85 

sosnowym lesie przy do dzieci, może być z 
PA rzece. Dowiedzieć się: szyciem i ma wyjazd, 
aduńska- Zwierzyniec, ul. jasna Zgłoszenia do admi- 

Nowogródzka 24—4, о4 9—17 godź. M „Slowa“ dla 

po długoletniej prak- 6081—0 * ** E 
tyce w Paryžu i Ber- 

  Folwark 
obszaru 250 ha, z 
dużym młynem 
wodnym sprzeda- 

my okazyjnie 
za 12.000 dol. 

POŻYCZKI 
i awansów udzielamy pod majątki po- 
lecone do parcelacji, którą przepro- 

  

  

  

  

  

kinie, tworzyła swój Pokój duży Dziewczyna Wileńskie Biuro ae osoby upoważnioce, 
gabinet dentystyczny, į, młoda, spokojną, czy- | Komisowo - Han y! piany przez ierniczy. 
przy ul Mickiewicza Jasny do wyna- sia, zdrowa, Seth Mickiewicza A, Przysięgłych. 

žm, 19 “ jęcia na do 5 miesięcznego| tel. 152, —LIR Pierwsza Wileńska Spółka 
SEN Stec Witoldowa 7—1, —z dziecka na — wieś, P 1 ® 

$$ ER LS Umiejącym szyčpierw- Do sprzedania arcelacyjna 
i i I į A, Oterty do kinematograf Patbe- [g Wilno, ul. Mickiewicza 4, tel. 545. 

caca BB › pokoje dm słowa” pod Baby szkolny i domo- wauna 
rr z meblami, lub ber. RAE) Na RAE magiczna, о 
KOCU ki niądeckic. › П. at. iotograficzny. =====—= z 

G н оао Leśniczy Kodak veltinė foto: Pod WII as om 
abinet raficzna amatorska 0 Rem GU 7 

Racjonainoį Kosme> ot Goetla od lat 32, żonsty — dłu- Królewska T parcele, folwarki, a 
oraz ośrodki ma- 
jątków większych 
z pięknymi sady- 

tyki Leczalczej, goletnia praktyka, Wejście z 

: Zgubiony 
1 r zaułka Wilno obecnie na kierowni- Oranżeryj Mickiewicza 31 m. 4, LETNISKA = stanowisku nad- 0d 4. T dod. >: 

    

Isadą kobiecą kon- Mwmwonczuwuwzzm leśniczego w więk- bami, dobrą glebą, ; kwit lombardowy 
Uredę skiwole dosko- > > szych piękowikiwyj a. wodą, sai a | (Biskupia 12) Nr 64551 
ай, odświeża, usuwa Druskieniki 27? gobrach, poszu- Taksówka poleca k / |unieważnia się _—o 
jej skazy 1 braki TUSKIENIKI kuie posady. Adres:w ruchu „Chewrolet*| D, H.-K. „Zachęta” | pnia 24.XI 1920 roku Masaż twarzy i ciała pensjonat „Riviera“! Wilno, Kałwaryjska 20 w bardzo dobrym sta-| Mickiewicza 1: 

  

    

  

  

T м i i i i it się budynek panie). Sztuczne opa- Kanalizacja, pokoje + 3; mieszkanie W.nie do sprzedania,do- | tel. 9-05. —0 spa е 
enis сегу. Wypada- sioneczne. Кпсгш%а „ R. Jarmotowicza, wiedziec się Lewy D DAS R 
nie włosów i łu pierwszorzędna. Ceny dla Leśniczego. — Pióromont 2—11, Haj- ła józefa  Czajkow- pieź. Najnowsze xd0- przystępne. Informacje dukiewiczą = skiego. Z tym spłonął 

AA > tecka 4-6 |. Święto. Gospodyni DOM MATATW pasport klaczy, wyda” 
Codziennie od Lg 10--8. rzecka, -- Tutynowana, w chowie a i 2 BB = S i KAS EA 

W. Z. P. 43, drobiu, trzody chlew- drewniany o 3-ch lo- WWE 
nej i gospodarstwie kalach, 200 sążni zie- 48 ME py dzka, ufam = 

Urod KOBIECĄ Druskieniki Tem _ potrzebna mi do sprzedania. "а е Н6 -, апа Wojciuła 
konserwuje, Druskieniki od f-go lipca. Wyma- Ogórkowa 1 (przy BAWAG ABM w. Rowy. — —° 

doskonali, odświeża Pensjonat  „Aspazja” gane referencje. Ofer- Krakowskiej). —0 , 
Zgubiono usuwa braki i skazy, vis-a vis parku i za-ty piśmienne zgłaszać:   | Sybko, facho. | 

    

Regulacje i trwałerządu. W czerwcu ce- poczta Skidel, Zarząd legitymację kolejową, . 
przyciemalanie brwiany zniżone. Kuchnia Rak e ię Rasowe PSY wo i tanio 4 a P.KP 
Gabinet _ Kosme yki zdrowa dyetyczna, In- TARTARJERKI ; Przepisujemy па |№; Wilejka oraz okre- 
Leczniczej „CEDIB* formacje: Wilno, ul. w wieku 1-go miesią- maszynach sowy bilet roczny N. Wil. Biuro Komi- 

sowo - Handiowe, 
Mickiewicza 21, 
tel, 152. -Z 

Wileįka — Porubanek 
na imię Jana Kono- 
packiego unieważnia 

się. — 

Potrzebny ul. Fiłsdskiegię 3° 
uczeń do fotochemi- 
grafji. Zamkowa 1—> SIR ; 

.  Hryniegiczoweį. Mickiewicza 24 m. 11 
Wielki 18 4 9. Bzyl. Estko. — 
w g; 10—1 i 4—7, 

W. Z. P. 26.   
obie rady z się powstrzymać od uśmiechu: „Że ten niec cieszył się jakiejś tajemnicy 

prytyjski kontr - wywiad powierza swe dumny był ze swej pomysłowości. 
tajemnice tego rodzaju przestarzałemu reż on 

i się, że pokusa będzie zbyt silna! 
Co Nie chciał kraść tej nocy, przęci- 

przedsięwziąć? Kogo wnie, chciał odzyskać stracony szacu- 
nek. Dał słowo Cecyiji Brook, że od- 
da jej dokumenty i musiał dotrzymać 
słowa. Nie interesowało go już, co ona 
zrobi z tym dokumentem, nie wzru- 

nadsłuchując szał go fakt, że dokument ten miał zna- 
czenie. międzynarodowe. jego celem 
było dotrzymać danego dziewczynie sło 
wą. 

wej latarki elektrycznej, szukając na 
ścianie portretu. ; 

Laniare prędko odsunął od_ siebieł 
myśl o ucieczce. Postanowił śledzić zło 
czyńcę. Nie mógł to być stróż nocny. 
Pewnem było, że do domu zakradł się 
złodziej, a był to złodziej nie zręczny i 
nieumiejętny. 

Ale widocznie wiedział 
go szukał. 

Pewnie i spokojnie poruszał . się 
wśród krzeseł i szedł prosto ku skryt- 
ce w ścianie. 

Wydał cichy okrzyk zdumienia, wi 
dząc, że portret nie wisi na "miejscu. 

Ale okoliczność ta nie wzbudziła w 
nim żadnych podejrzeń. Cofnął się i 
zapalił światło. 

chciał 

Zaledwie drzwi zamknęły się za 
się 

zbliżył się do drzwi, 
: dobrze, cze- 

Martwa cisza panowała w całym do : 

Ostrożnie otworzył drzwi i wyszedł Dostał się tu dlatego, że wie- 

wiek, który go ograbił. 
Pozostał tu, aby odebrać tę rzecz i 

spraw- zwrócić ją miss Rrook. 
Ale nie na to, by kraść... 
Powoli z żalem i niepewnością do- 

tknął drogocennych pereł i zmieszany, 
mruknął: 

— Cudna rzecz!... Wspaniała... 
: PA Zbudziły się w nim dawne instynk- 

, Uważnie przeszukał wszystkie pół- ty i rozpoczęła się walka. Przed oczv- 
ki i szuflady, ale nie znalazł nigdzie ma ma stanęła Śliczna postać i szlachen= 

spojrzenie Cecylji — dziewczyny, kto 
ra. mu zaufała! 

Nie, musi. zwyciężyć samego siebie 
tym dziwnym faktem. Wszakże doku- Jakby zaypade zowśdó one 
ment musiał się znajdować w szafie mi oczami, wyciągnął rękę ku półce, 
Być może Blenshop schował go w ja- aby odłożyć klejnot... lecz nagle, ха 

: : marł nieruchomy 
Ale konstrukcja szafy była tak pro- _ Za oknem rozległy się kroki. Ktoś 

sta i naiwna, że nie było mowy ow ogrodzie potknął się o ogrodowe 
jakiejś skrytce, którejby doświadczony krzesło i upadł. K 
włamywacz — Laniare nie mógł zna- Momentalnie, instynktownym gestem 
ieźć. Może która z szuflad miała pod- Laniare schował perły do kieszeni i 
wójne dno? zgasił lampę. 

Rozpoczął znów poszukiwania, nie Pewną ręką, zamknął szafę i ukrył 
dotykając półki na której leżały klejno- się za fotelem, zanim nocny gość otwo- 
ty. rzył okno! 

Ale trzeba było i tam poszukać. Portjera rozsunęła się i ktoś wszedł 
Lan'are nie mógł się zdecydować na do pokoju, zasłaniając znów okno. W 
dotknięcie tych pięknych rzeczy, bojąc ciemności błysnął promień kieszonko- 

Następnie zamknął drzwi, 

zapalił lampę. ‚ 
Teraz mógł zająć się skrytką w 

nad ukrycia. ) 
№е było powodu ukrywać się dłu- 

żej, wróg wpadł we własną pułapkę: 
złodziejem był „Karol”. 

Nie podejrzewając obecności wroga 
szpieg wyjął z kieszeni skrawek papie”. 
ru i, przyświecając sobie latarką, za 
czął badać tajemnicę zamku. Nagle, 
niby spłoszone zwierzę, skoczył wtył i 
odwrócił się ku oknu. 

Ktoś otworzył je gwałtownie i na 
tle gwiaździstego nieba ukazała „sit 
postać człowieka 'w szarej kurtce ze 
srebrnemi guzikami. Stróż przes koczył 
przez okno i stanął przed złodziejem, 
widocznie nie poznając go narazie. 

Wszystko w porządku, panie Blens 
nop, — rzekł stróż. 

Stal mignęła w ręku „Karola* 4 
zanim Laniare zdążył go powstrzymać, 
rozległ się wystrzał. ' 

Z głuchym jękiem upadł stróż no- 
cny czepiając się kurczowo portjery. 

mu na przechowanie Mrs. Brook. 
Rozczarowany zamyślił się nad 

  

  

Drukarnia „Wydawni:two Wileńskie', Kwaszelna 23. 

W tejże chwili Lantare wyszedł z,


