
ROK IX. Hr 111 (2321) 

SŁOWO 
WILNO, Czwartek 15 maja 1930 r. 

Redakcja I Administracja, Wilnó Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, administracji 228 drut 252. 
  

PRENUMERATA mięsięczna z, Gdniesieniem 
pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.U. 

# №Ш№1у№.№ 

  

dc domu lub z Opłata pocztowa uiszczone; ryczałtem. 
Redsicja rękopisów zie zamówionych nie zwraca. Administra- 

|częęgo numeru 20 gr. Naim aaa o © TZM czs 

GENERAŁ RADZINSZ ECHA STOLICY 
т 
| Znany powszechnie jest wywiad 

*szefa wyszkolenia armji łotewskiej, ge- 

nerała Radinsza. Generał ten, pierwszy 

wódz niepodległych wojsk łotewskich, 

największy na Łotwie techniczny i mo- 

ralny autorytet wojskowy, powiedział 

w wywiadzie z przedstawicielem pisma 

„Pedeja: Bridi'* co myśli o zachowaniu 

Łotwy na wypadek wojny polsko so- 

wieckiej. Wywiad ten powtarzany i ko- 

mentowany przez dzienniki sowieckie, 

łotewskie, niemieckie i kowieńskie, por 

wszechnie już dziś nazwany jest sen- 

sacyjnym, najzupełniej niesłusznie, 

gdyż generał Radzinsz spokojnie i rze- 

czowo, otwarcie i sumiennie potrakto- 

Е wał losy Łotwy w ewentualnym kon- 

ilikcie na wschodzie Europy. — Inter- 

lokutor nie powiedział nic ponadto. Nie 

chodzi tu o żadne propolskie czy anty- 

polskie stanowisko. Wystarczy spoj- 

rzeć na mapę tej części Europy, w któ- 

rej Łotwa się znajduje, wystarczy znać 

tendencje polityki zagranicznej Sowie- 

tów i wojującego imperjalizmu  prole- 

tarjatu moskiewskiego, żeby się najzu- 

pełniej zgodzić z poglądami generała 

Radzinsza, że Łotwa musi stanąć po 

stronie polskiej, w innym bowiem wy- 

padku grozi jej wielkie niebezpieczeń- 

stwo. Czy generał Radzinsz powiedział 

że chce wojny z Bolszewją? — nic po- 

dobnego! SNY: 
Wystąpienie skromnego generała 

małego państewka wobec kolosu bol- 
szewickiego może służyć niejednemu 

przykładem i wzorem jak należy na pro 

wokacje i insynuację, na zaczepki i 

ataki, na podziemną agitację i wywro- 

tową robotę bolszewickiej „wojenszczi- 

ny* odpowiadać: spokojnie i rzeczowo 

— „wojny nie chcemy ż jej nie wywoła 

my, 'ale- na wypadek niebezpieczeństwa 

potrafimy się bronić rzetelnie, a znaj- 
dziemy zarówno sojuszników jak taką 

konstelację polityczną, która nam zwy- 

cięstwo zabezpieczy i... dość już tego". 

— Jeżeli w gazetach sowieckich publi 

kuje się tysiącami rysunki ze straszną 
żelazną pięścią proletarjatu grożącą 

pokojowi Europy, możemy i my, cho- 

ciaż raz .taką pięść pokazać i... może- 

my nią nawet uderzyć po karku czer- 

wonych prochodimców, jak tylko tego 
zajdzie potrzeba! Lata całe upłynęły 

na szczerych zapewnieniach pokojowo- 

ści, i ciągłej defenzywy, wobec  gru- 

*bjaństw i wymachiwania szaszką. . Na 
prowokacje odpowiadać nie będziemy 

prowokacjami, lecz tylko wzeczowemi 

argumentami““. у 
Tak naležy zawsze odpowiadač So 

wietom. Od tego one trzeźwieją, cho- 
ciaż narazie wpadają w pewne omdle- 

, mie i „tupik*. Dziesięć lat zdawało się 

, Moskwie, że jej miażdżącym argumen- 

tem, jej szlagierem, jest powtarzanie y 
'€0, drugim numerze „Izwiestij', że ist- 

nieje wojskowe porozumienie pomię- 

dzy Łotwą i* Polską, i że posiadaniem 

| takiej rewelacji zmusza ona wszystkie 

|  Randstaaten „stat“ na kalieni* w oba- 
| wie kary za to przewinienie, a tymcza- 

| sem zjawia się ktoś, kto mówi prosto 

z mostu i prosto w oczy: „A jeżeli 

istnieje, to co? — to bardzo dobrze 

i tak być powinno!. A wybyście może 

chcieli, żeby takie porozumienie istnia 

ła z wami? co? — niema głupich!* — 
„Pak powiedział generał Radzinsz, tak 

go w Moskwie zrozumiano i tak go w, 
Polsce rozumieć powinni j nie trzeba 
żadnych obsłonek, żadnych  figowych 

listków, żadnych rumieńców, bo jest 
on nie do twarzy pod stalowym heł- 

mem żołnierza, który stojąc na strąży 

własnego państwa nie pozwoli, żeby 
mu psztyczki w nos puszczano! — To 

działa jak prysznic na Moskwę. Praw- 

dztwe dla Stalina i kompanii... uzdrowi 
wisko Tem lepiej, że przyszło właś- 
nie teraz, kiedy... rozpoczyna się let- 

ni sezon wypoczynkowy. 
Jak wiemy, poprzednio podobne 

wyjaśnienie złóżył wobec prasy gene- 

rał estoński Tyrwan, a wszystko to na 

$kutek jakichś tajemniczych, z niezna- 
nego źródła pochodzących pogłosek o 

__ możliwości wojny polsko-sowieckiej,— 
|. — Premier Łotwy Celminsz, który w 

sejmie odpowiadał na interpelację so- 
cjal-demokratów w sprawie wystąpie- 
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nia generała Radzinsza, niewątpliwie 

dał wyraz temu przestrachowi, który 

panuje w niektórych sferach bałtyckich 

wobec niehamowanej przez nikogo nad 

Bałtykiem agresywności sowieckiej, O 

czem pisaliśmy już kiłkakrotnie. Zmu- 

szony on był do oświadczenia, że nie- 

zupełnie podziela zdanie generała, że 

on nie był upoważniony do dawania 

podobnego wywiadu, w rezultacie 

jednak, wobec tak postawionej na 

ostrzu noża sprawy, mimo tradycyjnej 

wobec Sowietów defenzywności, wy- 

wołanej jak to już raz zaznaczaliśmy, 

brakiem ze strony Polski równowarto- 

ściowo silnej przeciwwagi — z własnej 

inicjatywy dał Celminsz zaraz ostrą 0d- 

prawę największym przeciwnikom  te- 

goż generała Radzinsza. Dał odprawę 

socjaldemokratom z Ceelensem na 

czele, sowieckiemu  ajentowi, i raczej 

w tej drugiej części swej mowy był do- 

piero szczery. Ale powróćmy do źródła 

tych pogłosek o możliwości koniliktu 

sowiecko polskiego i dlaczego rozpasa- 

ła się istna burza wokół oświadczeń 

bałtyckich generałów? Mojem zdaniem 

"dlatego, że ci, którzy te pogłoski umyśl 

nie wywołali, używając ich jako leit- 

motiv swej agresywnej polityki, w 

oczekiwaniu nowego pognębienia i de- 

fenzywy przeciwnika, doczekali się cze 

goś wręcz przeciwnego — przegrali i 

właśną grą, nieopatrznie się zahazar- 

dowawszy, wzmocnili swęgo przeciwni 

ka zaczem go osłabić! Ta niechcąca 

pomyłka przyprawia obecnie prasę so- 

wiecką o atak wściekłości. 

Ale jeszcze jedną korzyść wyciąga 

Polska z oświadczenia generała Radzin 

sza: niekrępowana bowiem furja jej 

wrogów, pozwała spokojnie "na doko- 

nanie ich przeglądu, przynajmniej 

wzdłuż pobrzeża bałtyckiego. Przede- 

wszystkiem organ poselstwa niemiec- 

kiego w Rydze „Rigasche Rundschau“ 

nie posiada się ze złości, nazywając 

wystąpienie Radzinsza Die ungliickłiche 

Affare'a pisze następnie, że „mimo 

wszystkich okropieństw  bolszewickie- 

go regime'u Sowiety są dziś jednak 

gwarancją pokoju na wschodzie Euro- 

ру“.. (sic!) — To się naprawdę na- 

zywa stracić równowagę, umiar poli- 

tyczny i nie liczyć się ze słowami... Te- 

go nie pisze Baron von Fircks, ale Dr. 

Paul Schiemann, ajent poselstwa nie- 
mieckiego. Drugi taki ajent, propaga- 

tor rozbioru państw bałtyckich na stre- 

fy wpływów niemiecko-sowieckich, b. 

minister Ceelens, ogłosił wywiad, w 
którym oświadczył podobnie, że Sowie 

ty są właściwie nastrojone pokojowo. 

—„Klucz pokoju i wojny — powiedział 
Ceelens — znajduje się w rękach Pol 
ski, a konflikt jest możliwy, Łotwa za- 

chować powinna neutralność, aż do... 
164 paktu Ligi Narodów*. To też sta- 
nowisko wyraźne... „Kłucz wojny w ręe- 

kach Polski“... Tak myśli rewolucyjny 

socjalizm państw bałtyckich. 

Nieproporcjonalnie natomiast spo- 
kojniej zachowuje się „Lietuvos Aidas* 
Czyżby zrozumiano tam że w razie 

zwycięstwa Sowietów granica B.S.S.R. 
zetknie się z granicą L.S.S.R.? m. 

SVTISAN DALINE ATS, 

Pogrzeb SER. Posnera 
Jak się okazuje, zwłoki sen. Salomona 

Stanisława Posnera nie zostały pochowane 
w przygotowanym — uprzednio grobie na 
cmentarzu ewangielickim, lecz w katakom- 
bach. Stało się to w ostatniej chwili z po- 
wodu polecenia pastora Burschego. 

Trumnę umieszczono w specjalnem za” 
pasowem miejscu, gdzie przechowywane 
są zwłoki tylko czasowo, prowizorycznie. 

Jak się dowiadujemy, na decyzję pa- 
stora Burschego wpłynęło oficjalne oświad- 
czenie, rabina Posnera, który jako bliski 
kanos „stwierdził, iż zmarły pozostał do 
ostztniej chwili swego życia żydem, wobec 
czego zwłoki pochować należy na cmen- 
tarzu żydowskim. Pastor Bursche postano- 
wił tedy zatrzymać trumnę ze zwłokami w 
katakombach aż do ostatecznego wyjaśnie- 
nia sprawy. 

ziś rabin Posner uda się ponownie 
do prokuratora Sądu Okręgowego w celu 
uzyskania zwłok na cmentarz żydowski. 
Pozatem rabin  Posner uda się też do 
pastora Burschego. 
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Pan Prezydent Rzplifej wyjechał 
do Zegrza 

WARSZAWA, 14. V. Pat. W dniu 
dzisiejszym Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej udał się samochodem w to- 
warzystwie zastępcy Szefa gabinetu 
wojskowego ppłk. Fydy oraz adjutan- 
ta rtm. Calewskiego do Zegrza celem 
zwiedzenia wojskowego centrum wy- 
szkolenia. 

Kondolencje z powodu zgonuś. p. 
Biskupa Lisieckiego 

WARSZAWA, 14. V. Pat. Z po- 
wodu zgonu ks. bisk. dr. Arkadjusza 
Lisieckiego kancelarja cywilna Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej wysłała 
na ręce p. wojewody Śląskiego Gra- 
żyńskiego depeszę treści następującej: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej po- 
lecił prosić Pana Wojewodę o wyra- 
żenie kondolencjij Kurj: Biskupiej z 
powodu Śmierci ks. bisk. dr. Arka- 
djusza Lisieckiego, którego zalety u- 
mysłu i serca stawiały tak wysoko w 
działalności duszpasterskiej i pań- 
stwowej, czyniąc z niego wysoki wzór 
kapłana-obywatela. 

* * * 

WARSZAWA, 14. V. Pat. P. Mar- 
Szałek Józef Piłsudski przesłał na rę- 
ce księdza:prałata Kazperlfka, gene- 
ralnego wikarjusza Kurji Biskupiej w 
SS depeszę treści następują- 
cej: 

Głęboko przejęty wiadomością o 
Śmierci ks. bisk. dr. Arkadjusza Li- 
sieckiego, prawego i Światłego — огб- 
downika swego posłannictwa ślę Ka- 
pitule Katedralnej słowa nego Ser. 
decznego żalu i szczerego współczucia. 

(—) Józef Piłsudski. 

Wojewoda Raczkiewicz na pe- 
słuchaniu u min, Ptysfora 
WARSZAWA, 14. V. Pat. P. mini- 

ster pracy i opieki Społecznej Prystor 
przyjął w dniu dzisiejszym wojewodę 
wileńskiego p. Raczkiewicza przybyłe- 
go w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

Min. Gar u Premjera Sławka 
WARSZAWA, 14. V, Pat. Prezes 

Rady Ministrów Walery Sławek przy- 
jął dziś przed południem ministra 
sprawiedliwości Cara. 

Dar Polaków z Francji dla Mar- 
szalka Piłsudskiego 

WARSZAWA, 14. V. Pat. Driś 
zgłosił się do Belwederu przedstawi: 
ciel kolonji polskiej w miejscowości 
Avion Pas de Calais we Francji Wła- 
dysław Cmela, przywożąc p. Marszał. 
kowi Piłsudskiemu adres hołdowniczy 
w imieniu tamtejszych górników, na- 
uczycielstwa i dzieci szkolnych. W 
nieobecności p, Marszałka p. Cmela 
doręczył adres p. Marszałkowej Pił. 
sudskiej. 

Wysokie odznaczenie min, Kulai 
KowskiEgo 

WARSZAWA, 14. V. Pat, W dniu 
14 b. m. poseł nadzwyczajny i mini: 
ster pełnomocny Belgji w Warszawie 
p. de IEscaille doręczyż p. ministro: 
wi przemysłu i handlu inž. Kwiatkow- 
skiemu odznaki orderu wielkiego krzy- 
ża Korony Bełgijskiej. Również w 
tym samym dniu odznaczeni zostali 
p. Czesław Peche, szel sekretariatu p. 
ministra, komandorją Korony Belgij- 
skiej i radca Marjan  Piasecki—krzy- 
żem oilcerskim Korony Belgijskiej. 

Grafulacje z okazji podpisania 
frakfatu 

polsko-hiszpańskiego 

WARSZAWA, 14. 5. Pat. Poseł 
hiszpański w Warszawie p. Silvio Val- 
lin złożył daia 12 bm. w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych powinszowania 
rządu hiszpańskiego z okazji Zawar- 
cia traktatu handlowego  polsko-hisz- 
pańskiego. 

Postępy polskości na G. Śląsku 
Postępy polskości na G. Śląsku 

są znaczne. Ilość głosów polskich 
wzrasta proporcjonalnie do wzrasta- 
jącej ilości oddanych głosów wogóle, 
co jest w tamtych warunkach, gdzie 
Polacy reprezentują raczej niższe 
klasy ludności, zupełnie zrozumiałe. 
Uwidoczni to następująca statystyka: 

proc.głos.  proc.głos. proc, głos. 
Rok wogóle _ polskich niemieckich 
1922 13,5 68,5 proc. 284 proc. 
1926 93,1 56,8 prac. 41 proc. 
1928 91,7 62 proc. 35,4 proc. 
1930 90,7 61,3 proc. 34,1 proc. 

Podczas ostatnich wyborów do 
sejmu Śląskiego na listy polskie (bez 

poty; szenie | padło głosów 368.115, 
na niemieckie 205.342. 

BARANOWICZE — m. Szaptyczicgo — A. Loszuk į 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
GRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lo. N. Śi 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowaklega, 
DUK$ZTY -— Hułet Kolsjowy. PIŃSK — Ksi 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Kai T-wa а SŁONIM — Ksi 

K. Smarzyćski. STOLPCE — K: KORODZIEJ —-- Drworzec Kolejowy, —. 
MYBENIEC — skiep tytoniowy S. Z 
KLECK — sklep „jedność”. 
LIDA — tm. Suweleka 13, 9. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Kucz”, 

w. 
WOŁKGWYSK -- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaż wińskiega. 
NOWOGRODEK -— Kiosk St. Michalskiegso, 

WIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, M 

+ oiska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnis Poiskiej Macierzy Szkolnej. 

uła D. Lubowskiego, ul. 
T-wa „Ruch“. 

Miekiewicza' 12. 

ST. SWIĘCIANY — wi. Rynek 8. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Jucrewska, 

AWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Konierencja w Belwederze 
WARSZAWA, 14 V. (tel. wł. „Słowa”*) Premjer Sławek miał konie- 

rencję z Marszałkiem Piłsudskim w Belwederze. 

Dadafni bilans handlowy Polski 
WARSZAWA, 14 V. (tel. wł. „Słowa") Biłans handlowy Polski za 

miesiąc kwiecień wynosił: wywóz 209 milj. złotych, przywóz 180 milj. zł. 

Nadwyżka wywozu nad przywozem wynosi 29 mili. zł. 

Manewrów w fym roku nie będzie 
WARSZAWA, 14 maja (tel. własny). Z miarodajnych ,źródeł wojsko- 

wych dowiadujemy się, że w roku obecnym żadne manewry wojskowe za- 
rządzane nie będą. 

Pieniądze są hezrobofnym wypłacane 
WARSZAWA, 14 maja (tel. własny). Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 

łecznej wypłaciła nową ratę 10 miljonów na zasiłki bezrobotnych. Termin 
rejestracji bezrobotnych został przedłużony. 

Pierwsze zielone koszule 
WARSZAWA, 14 V. (tel. wł. „Słowa”) Dziś ukazała się odezwa zje 

dnoczonego frontu włościańskiego podpisana przez stronnictwo Witosa, 

Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie. Odezwa nawołuje do solidarności 

włościańskiej przy nadchodzących wyborach do gmin wiejskich. 

Pracowity dzień Rady bigi Narodów 
Polska zaproszona do komisji dła zwalczania 

narkotyków 
GENEWA, 14 V, Pat. Dzisiejsze posiedzenie Rady Ligi Narodów 

otwarte zostało przemówieniem przewodniczącego jugosłowiańskiego mini- 
stra spraw zagranicznych Marinkowicza, który złożył hołd pamięci Nanse- 
na. Po przemówieniu tem Rada przystąpiła do porządku dziennego i za- 
twierdziła propozycje komisji finansowej w sprawie osiedlenia uchodźców 
bułgarskich, dalej w sprawie sytuacji monetarnej w Bułgarji i Grecji, w 
sprawie pożyczki dla w. m. Gdańska oraz w sprawie reformy bankowej 
w Estonji. 

Następnie Briand odczytał sprawozdanie, po wysłuchaniu którego 
przewodniczący komitetu Rady do spraw Grecji zaaprobował konwencję, 
zawartą 24. 1. 1930 r. w Genewie a dotyczącą sprawy uchodźców. Wresz- 
cie Rada postanowiła zaprosić 7 państw, w tej liczbie Polskę do udziału 
w pracach komisji doradczej @а zwalczania używania opium i innych 
narkoty ków. 

Konisreneje min. Zaleskiego 
GENEWA, 14 V. Pat. Dziś po południu miała miejsce dłuższa roz- 

mowa między min. Zaleskim a Briandem. Obaj ministrowie rozpatrzyli 
szczegółowo szereg zagadnień polityki bieżącej, dotyczących obu krajów. 

z 

GENEWA, 14. 5. Pat. Agencja Havasa podaje: Ministrowie Curtlus 
i Zaleski odbyli długą i serdeczną rozmowę w sprawie stosunków handlo- 
wych polsko-niemieckich. Briand ma jutro spotkać się z Curtiusem, w pią- 
tek zaś odjedzie prawdopodobnie do Paryża. 

Rozgoryczenie Włoch przeciw Franeji 

WIEDEŃ, 14-5. Pat. „Arbelter Ztg.* w artykule wstępnym 
wywodzi, że najnowszy rozwój polłtyczny Europy idzie w kierun- 
ku zbliżenia między Niemcami a Włochami przeciwko Francji, 
Polsce i Małej Entencie. Włochy czynią włelkłe wysiłki, aby skie- 
rować rozwój polityczyny Europy na te tory. 

Między innemi starają się Włochy odciągnąć Rumunję od 
Małej Ententy. Zmiany polityczne na naczelnych stanowiskach 
m ARA są oznaką walk między różnemi orjentacjami w 

emczech, 

Powyższa notatka w „Arbeiter Zeitung* jest bardzo ciekawa. Odźwierciadla ona 
nastrój Włoch, które wyszły z konferencji londyńskiej morskiej w całkowitej izolacji. 
Na tej konferencji zawarto układy pomiędzy jsponją. Ameryką i Anglją, uregulowano 
stosunki pomiędzy Anglją a Francją - wszystko to nie w  tskiej skali, jak szły za» 
mierzenia Mac Donalda, ałe dla Włoch decydujące i istotne jest to, że zostały nne 
w tych układach pominięte i że upór Włoch, domagających się floty równej siłą 
flocie francuskiej, doprowadził tylko do izolacji Włoch, postawieniem Italii poza na” 
wiasem układów morskich, We Włoszech odczuto bardzo bolęśnie, jak świadczyła O 
tem mowa m/n. Grandiego w parłamencie z 9 maja. Opinja publiczna włoska uważa 
źe stracono przyjaźń Anglji. Obecnie w czasie sesji Ligi Narodów przewidywane są 
rozmowy Brianda z Grandim. Ariykuł w  „Arbeiter Zeitung* może mieć znaczenie 
ostrogi dla Brianda, aby rozmowy swcje przyśpieszył. 

Końfiskata ulotek przeciw ks. Karolowi 
WIEDEŃ, 14-5. Pat. Dzienniki donoszą z Bukaresztu: W 

myśl wczerajszej uchwały rady ministrów władze zarządziły kon- 
fiskatę ulotek przeciwko księciu Karolowi. Policja zjawiła się przed 
drukarnią jednego z pism liberajnych, gdzis ulotka była druko- 
wana, jednak konfiskata przeprowadzona być nie mogła, ponie- 
waż pewna liczba byłych ministrów liberalnych, między innemi 
gen. Mosoln, ustawiła się przed diukarnią i nie dopuściła poli- 
cji do lokalu drukarni. Dopiero po zawezwaniu silniejszego od 
działu policja wkroczyła do gmachu drukarni i dokonała konfls: 
katy. Bratianu zgłosił pisemny i ustny protest przeciwko zacho: 
waniu się policji. 

Obecnie rządzące w Rumunji stronnictwo Caranistów podejrzywane było zawsze 

o sympatje dla ks: Karola. Gdy za cząsów rządów Caraniści byli w opozycji podej- 
rzywano ich, że chcą dojść do władzy drogą zamachu stanu w imieniu ks. Karola. 
Gdy jednak Caraniści wespół ze stronnictwem siedmiogrodzkiem ujęli rządy, zrozu- 
mieli oni, że nie mają poco narażać Rumunję na tak ciężki kryzys państwowy i ła- 
mać przysięgę złożoną małemu królowi dia bądźcobądź bardzo lekko.nyślnego i nie- 
obliczalnego księcia Karola. Dziś na skutek zażalenia žks. Mikołaja, członka Rady 
Regencyjnej rząd zarządził konfiskatę ulotek przeciw ks. Karolowi. ' Należy przypusz- 
czać, że niema to głębszego znaczenia. Poprostu rząd chciał podkreślić, że stronnic- 
two liberalne zachowuje się nieprzyzwoicie wobec dynastji i podkreślić swą lojalność 
dla domu królewskiego, 

WOOEWYPPYZEORJ 

Sprawcy napadu na p. Deweya aresztowani 
„Zrabowa ne rzeczy odebrano 

BUKARESZT, 14. V. Pat. Sprawcy napadu rabunkowego, dokonane- 
go w dniu 6 b. m. na samochód, wiozący panią Szembekową oraz p. De: 
wey'a i Davillę, zostali aresztowani ubiegłej nocy. Są to notoryczni zło- 
czyńcy, cyganie, z których każdy był już kilkakrotnie karany. Wszyscy, a 
jestich pięciu, przyznają się do udziału w napadzie. 

Zrabowane klejnoty i przedmioty wartościowe zostały już odnalezione. 

prowincji © 25 proc. drożej, 
zeżeń co do   
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LTA KORDONOW 
Poseł Berg 0 ariykule p. Celensa 

NEUTRALNOŚĆ JEST RÓWNIEŻ ZOBO- 
WIĄZANIEM. 

W związku z artykułem p. Celensa na 
łamach nienjeckiego pisma „Vorwderts La- 

SL pre ARS о sejm, p: In y! zagranicz К 
5_іаппі-аеп1№‘.'іідш№ю&\ч5!№‘. ja a po 
lityki zagiłaniczińej socj mol — pi- 
= p. Berg — można skonksetyzować na- 
stępująco: „Coby nie nastąpiło, zamknęć 
oczy i za wszelką cenę, we wszystkich wy- 
padkach zychowywać nizutralność*. Pan 
Berg znajduje, že żądania powyższe socjai- 
demokgatow zawierają pewne sprzeczności, 
gdyż neutralność jes również zobowiązaniem 
ргаусмет +zgo mmdzaju zobowiązariie jest 
wsęęchstronne i pocjąga za sobą bardzo 
trudne obowiązki. Motywując powyższe zda- 
nie p. Berg powołuje się na wypadkki z ro- 
ku 1914, które dotyczyły Belgii i Danji. Nie 
trzeba mieč wybujalej fantazji, ażeby przed- 
stawić sobie Łotwę w tej sytuacji, w jakiej 
była Danja w soku 1914, W tym wypadku 
kachowując ścisłą nautrainość, Łotwa nie 
dalekoby, zaszła. Neutrkiność jest zobowią- 
zaniem i jeżeć£ Łotwa nie chct: dać . takiego 
zobowiazania, to nie jfowinne ogiaszać neu- 
tralności we wszystkich wypadkach. Łotwa 
nie powinna związywać się traktatami, ale 
nie możemy również związywać sę ścisłą 
neutralnoścją. Rozumowanie p. Cielensa 0. 
neutralności Łotwy, p. Berg nazywa „Snąem 
nocy letniej". żadne państwo z: jej Eu- 
ropy nie zechce gwarantować neutralności 
Łotwy z bronią w ręku. 

Anglia, nie mówiąc już o Francji, chcia- 
łaby widzieć Łotwę w obozie polskim, a nie 
zachowującą neutrglność. Niemcy obecnie 
nie wezmą wi obronę rieutrałności Łotwy, i 
to neutralnoścj, skżerowaniej przeciwko Rosji 
sowieckiej. Rozumując ręglnie, z mrzonek p. 
Cielensa, pozostaje jedynie możliwość nieu- 
tralności Łotwy, gwarantowanej przez Ro- 
sję sowiecką. Ża to serdecznie dziękuję. Ogła 
szając neutralność, Łotwa według Berga — 
bynajmniej nie będzie zabezpieczona przed 
wojną, neutfalność bowiem pociąga za sobą 
obowiązek w razie konieczności: bronienia 
jej Z bronią w ręku. Natomiast neutralna, a 
w dodatku rozbrojona Łotwa byłaby zbyt 
smacznym kosktem, po któryby sięgali wszy, 
ses komu to byłoby dostępne, co aga- 
ka za sobą wszelkie możliwości. Pozatem 
ścisja neutralność jest niezgodna z artykułem 
16 i 17 paktu Ligi Narodów. A może p. Cie- 
lens i Menders ku zadowoleniu oskwy 
chcjelitky zwolnić Moskwe od obowiązków, 
zaciągniętygh względem Ligi Narodów? Pan 
Mendęrs w Swojej mowie reślił, że do- 
brobyt Łotwy jest ściśle uzgleżniowy od do- 
brych stogunków z Rosja sowiecką. Z tego 
powiedzerga p. Berg wyciąga wniosek, że 
p. Maenders dopuszcza się pewnego odstęp- 
stwa od tezy ścisłej neutralności, gdyż mó- 
wi jedynie o zbliżeniu z Polską, co może ze- 
psuc stosunki rosyjskie, natomiast kwestję 
zbliżewią się Łotwy do Rosji Sowiackiej sta 
rannse pomija milczeniem. Gdyby w Kremiu 
zasiadł zamiast czerwonego Stalina biały ge- 
19erał, to Cielenę napewnoby, niie mówi że 
ustrój w Rosji nie odgrywa roli. Pan: Men- 
derą nie naradzałby się zś wszystkimi socjal- 
demokyratami, chy wysłać ma dpptszę gratu- 
lacyjną, jak; po przewrocie majowym Marszał 
ka Piłsudskiego. Wobec powyższego p. Berg 
dochodzi do wniosłęu, że polityka zagranicz- | 
na socjaln-demokratów jest z jednej strony 
przesjaknięta niegawiścią do Polski i obecnie 
Panująqego tam ustroju, z drugiej żaś strony 
pełna sympatji dla dzerwonej Moskwy. 

Bydwója gia Woldemarasa 
ZŁA WOLA CZY BEZPROGRAMOWOŚĆ. , 

KOWNO, 14.V. PAT. Prezes partji naro 
dowców (tatrtinimków) Łapenas udzielił wy- 
wiadu, w którym określił stanowisko p. Woł 
demarasa. Pan Woldemaras prowadzi po- 
dwójną grę: z jednej strony stara się zdyskre 
dytować partję narodowców, z drugiej zaś 
strony podaje się za jej członka, jakkolwiek 
w swoich wystąpieniach obala obecny kieru- 
nek polityczny i stale występuje przeciwko 
p. Smetonie, chcąc go zdyskredytować, 

Politykę tę uprawia p. Woldemaras, chcąc 
za wszelką cenę dojść do władzy. Jednak. 
wszelkie wysiłki jego nie mają najmniejszych 
widoków powodzenia, gdyż nie ma on real- 
nej siły, na której mógłby się oprzeć, a po 
drugie nie ma określonego programu. Siły, 
które go popierają, można podzielić na trzy 
grupy: pierwsza grupa część narodowców, 
bardzo znikoma, druga — utopiści, którzyby 
chcieli wprowadzić jakiś nadzwyczajny ustrój 
państwowy na Litwie a trzecia — karjerowi- 
cze, którzy spodziewają się uzyskać wyso- 
kie stanowiska w razie objęcia władzy przez 
p. Wołdemarasa. 

Zdaniem Łapenasa, powrót Woldemara* 
sa do władzy jest zupełnie wykłuczony. W 
sprawie zwołania sejmu p. Łapenas oświad- 
czył, że sejm będzie zwołany dopiero wte- 
dy, kiedy będą całkowicie zrealizowane i 
wprowadzone w Życie postulaty programu 
politycznego, który został skreślony po zama 
chu grudniowym w 1926 roku. Wybory do 
sejmu będą przeprowadzone według nowej 
ordynacji wyborczej. W chwili obecnej żad- 
ne pertraktacje z partjami opozycyjnemi nie 
są prowadzone i dopiero po dokonaniu całko 
witej reformy ustroju państwowego wyjaśni 
się, z którą z partyj opozycyjnych będzie mo 
żliwa współpraca. 

  

Największa Instytucja 
iowa w Polsce 

Р. н. ©. МН У ПЛЕ В 
ul. Mickiewicza 7. 

Przyjuuje wkłady oszczędnościowe 
i dokonywa wypłat od godz. 9 da 14 

i od 17 do 19, 

P. K..O, 
Przyjmuje ubezpieczenia na życie 
BEŹ badania lekarskiego. W razie | 
śmierci ubezpieczonego na skutek 
wypadku wypłaca podwójną premię 
(ubezpieczenia zwykłe, posagowe). 

"PKO. 
daje największą GWARANCJĘ i za- 
pewnia  zupełae bezpieczeństwo 

„alis wkladom. = | ŻĘ 

Oszczędno- 
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ECHA KRAJOWE 
Tajemniczy „iasnowids“ nad hrzegami Świlezi 

Nad brzegami słynytgo jeziora Świtizzi w województwie nowogrodzkiem pojawi 
się jakiś młody chłopak liczący około 22 lat, sjodający słebłż zk jasnowidzn. Wiadomość 
o tem rozvjzgła się z szybkością błyskawicy wśród (okolicznej ludność witižliweį na 
różnego rodzaju przesądy. Od dłuższego już czasu zjeżdżago do tego jasnowidza z biiż 
szych i dalszych okolic z prośbą o py$ady, wróżby, jekarstwa i t. d. W ostatnich czasach 
policja zmuszona była ztralarmować o tym fakcie urząd wojewódzki w Nowogródku, 
gdyż pielgrzymka do rzękomego jasyowidza przybrała chasaktet masowy i zaboboa po 
czął się szerzyć w splosob zhdtrasąajacy. Do Kamisnmego Brodu, miejszowośc(, w której 
zamieszkuje ów chłopak pizyjeżdżać pogzęło codzłenyjż lilkadziesiąt osób, nawet z naj 
dalszyca okolic. Rzzkomy ten jasnowidz przyjmuje swoich kłijentów w ten sposób, że 
mdaje sen hypnotyczny i odpowiada łedwo dostysąalyym głoszm na żadjiwan: mu pyta 
nia; stojąca za nim matka jego tłumaczy zatwieresowańym treść i sens słów syna, pobie 
rając zato opłatę w wysokości od 5 do 40 zł. Dodhodzenie wyjaśniło, że chłopłec ten 

/ przed niedawnym czasem zachorował diężko, poczam zapadł w stan letargu, który trwał 
"11 dni. Rozgłos, jaki nabrEło to rzadkie zjawisko wykoryystał następie dła udawania, 
jasnowidza. 

    

   

GNETAOEYAAZAENUD 

Sprawy Turystyczne 
— Z Puszczy Białowieskiej. Puszcza 

Białowieska, stanowiąca największy kompleks 
о m niżu Europy środkowej, о 

Biuroktaiyzm tamujė ruch 
Trok, 

Tyle juž się zrobilo dla spopularyzowania 
rok, że doprawdy o każdym cz iku ha- 
mującym mależy pisać i pis. do mo- 
mentu usunięcia tego hamulca. 

Z niemałym trudem zdołano zdobyć pie- 
niądze na budowę szosy, wybudowano ją, 
rozpoczęto budowę schroniska (w czerwcu 
odbędzie się uroczyste poświęcenie w obec- 
ności PanaPrezydenta Rzeczypospolitej), pu- 
bliczność zaczęia się coraz bardziej intere- 
sować Trok garnąć do tego uroczego 
zakątka, a tym em jest coś, co hamuje 
zapał wycieczkowiczó 

turystyczny do 
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Tu pr 
legendy od 
reg postaci 
Batorego, Stani: 
do Grotgera 
rtelnym poszum 
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Po tym wstęj e trudno jest domy- pieśń głuszca pr kazuje bt z poko- 
ślić się, że czyni m hamującym turysty- lenia w pokolenie pamięć o ich sławie. In 1 ilnia ii šci rzvi С - У 4.3 . * L apa wilnian i ich gości przyjezdnych Tutaj ma swe matec od wieków jest nieuporządkowany lub jak kto woli nie- krwiożerczy rycerski szary wilk towary do potrzeb publiczności ruch į trubadur pu — czarnopióry głuSzec, a 8 SOD os Arės Król Puszczy żubr po tyloletniej tułaczce po 

jeśli wierzyć rozkładom jazdy (podob- zwierzyńcach i ogrodach zoołogicznych świa no nie zawsze rozkład jazdy pokrywa się 
z rzeczywistością) odchodzi w stronę Trok 
i z powrotem po 20 maszyn mogących za” 
brać po 13 pasażerów, a więc wszystkiego 
230 osób. 

iProszę sobie wyobrazić że w słoneczny 
dzień świąteczny może pojechać do  Trok 
230 losób podczas gdy normalna — ilość 

  

ta wrócił tu, jako do swojej Ojcowizny. 
Tutaj PEM może przekonać się 

wszechpotędze lasu, uzmysłowić sobie, że 
jego wartość „zielonego złota" jest może 
stokroć większa, niż wartość dźwięcznej mo - 
nety, bo ona uszlachetnia dusze ludzkie, bo 
ona daje odpoczynek i ukojenie. 

0 
   

  

      

 WOŚĆ, czy gubernator stanu О 
przyjęcie kandydatury na stanowisko prezydenta z ramienia partji demokra- 

Geha wypadków w Indjach 
Stan wojenny wystrasza ludzi z miast 

BOMBAY, 14 V. Pat. Według doniesień z Sholapur, panuje tam zu: 
pełny spokój, lecz ogłoszenie stanu wojennego skłoniło wielu mieszkańców 
do wyjazdu. Pociągi, opuszczające miasto, są przepełnione pasażerami. 

Starcia z policją i areszty 

BOMBAY, 14 V. Pat. Dwustu ochotników” wtargnęło do składu soli 
w Shirodą. Policja aresztowała 158 osób. 16 osób odniosło rany w czasie 
starcia z policją. 

Obrady rządu brytyjskiego z delegalami Arabów 
zostały zerwane 

LONDYN, 14 V. Pat. Ministerstwo kolonji wydało komunikat o za- 
kończeniu rozmów pomiędzy członkami rządu a delegacją Arabów pale- 
styńskich. Komunikat zaznacza, że zwrócono uwagę ma to, iż „zmiany kon- 
stytucyjne, których domagają się Arabowie, są całkowicie niemożliwe do 
przyjęcia, ponieważ nie pozwoliłyby rządowi na wykonanie zobowiązań, wy- 
nikających z mandatu. Delegacja arabska w wydanym komunikacie oświad- 
cza, iż rząd odrzucił jej żądania i że obrady zostały zamknięte wobec te- 
go, iż stanęły na martwym punkcie, 

  

_ Trudności Z okięciem stanowiska prezydenta 
przez Franklina Roosevelta 

WASZYNGTON, 14—5, Pat, W kołach politycznych wyrażają wątpli- 
Nowy York Franklin Roossevelt zgodzi się na 

tycznej. Nie znaczy to, że Roosevelt wogóle nie ma aspiracji na najwyższy 
urząd w kraju. Sądzi on jednak, że do następnych wyborów, przypadają- 
cych w roku 1932, nie będzie mógł wyleczyć się z choroby nóg i dlatego 
prawdopodobnie zrzeknie się kandydatury na rzecz innego wybitnego kan- 
dydata z tem zastrzeżeniem, że gdy wyzdrowieje, to przyjmie kandydaturę 
na prezydenta w wyborach w roku 1936. Zaznaczyć należy, że gubernator 
Roosevelt był większą część na kuracji w miejscowości Warm Springs Ga. 

Harrison Phelps zbada życie Europy 
NOWY YORK, 14. V. Pat. Z ramienia federalnego departamentu pra- 

cy wyjechał na dłuższy pobyt do Europy znany miljoner amerykański 
Harrison Phelps celem studjowania stosunków pracy na starym kontynen- 
cie, spraw bezrobocia, ubezpieczeń i t. p. Pan Phelps oświadczył przedsta- 
wicielowi PAT, że będzie w Warszawie w lipcu 1 że przy tej sposobności 

ai S ik 

zwiedzających Troki w takie dni dosięga ty- 
siąca. 

Tłoczą się biedni ludziska na przystan- 
ku autobusowym, «czekają na maszyny i nie 
doczekawszy się miejsca wracają do domów . 
źli i rozgoryczeni. 

Istnieje wprawdzie drugi środek loko» 
mocji — kolej, ale tu znów zapędy hamuje 
perspektywa podróży wózkiem z Landwaro- 
wa, o'iHe wogóle jest jakiś wózek. 

Mało tego, rozkład jazdy autobusów 
ustalony został w sposób wysoce nieodpo- 
wiadający wymaganiom i wygodzie  publi- 
czności bowiem pierwsze maszyny odcho- 
dzą zbyt wcześnie, w zbyt długich  odstę- 
pach. 

W rezultacie aby trafić do Trok, należ 
zerwać się o śiódmej toczyć się na pr 
stanku, a następnie nie doczekawszy 

   

  

się 
wieczoru (najładniejszej pory w Trokach) 
znów rozpoczynać walkę o miejsce: 

Uzyskanie miejsca nie oznacza 
jeszcze początku końca męczarń bo oto oka- 

jednak 

zuje się, że mimo zapełnienia autobusu na- 
leży czekać... godzinę na czas odejścia 
przewidziany w rozkładzie. Wobec suchej 
litery przepisu blednie tu logika, nic nie po- 
może. Maszyna musi „wystać się" do swego 
czasu choćby setki osób oczekiwały na t. 
zw. przystanku — bo tak każe biurokraty- 
czny system. i 

Położenie zdaje się beznadziejne, a jed 
mak tak niewiele potrzeba aby złu zaradzić. 

Należy tylko zarządzić (leży to w kom- 
petencji p. Starosty pow. Wil. - Trockiego 
i jego pomocnika w tym dziale p. Łuto- 
wicza) aby w niedziele i dni świateczne au- 
tobusy na linii Wilno — Troki odchodziły 
od'8 rano w przerwach 15 minutowych. W 
ten sposób do południa można przewieźć 
wszystkich, kto tylko zechce pojechać, aby 
wieczorem znów (poczynając .od 5) przy- 
wieźć z powrotem do Wilna. 

Powtarzamy, inowację tą należy wprc- 
wadzić w dni świąteczne gdyż w dni pracy 
ilość kursów odpowiada rzeczywistym potrze 
bom. 

Zdaje się tak niewiele trzeb a zrobić, 
aby zrobić wiele. Maksimum wygody dla 
pasażerów przy mini rysi ze strony 
władz załagodzi iwy stan 

   
      

    

  

rzeczy przyc: ając się w di stopniu 
do popularyzacji ruchu turystycznego nad 
brzegi jeziora trockiego, naj iejszego po 
Naroczy z” licznych jezior wi RÓW A 

Samochodem przez prowincję Buemog-hreg 
— Z podróży do Argentyny — 

Po *) zrzuceniu jarzma hiszpańskie- 
go w roku 1810, jarzma w najbrutal- 
niejszy sposób tamującego wszelki go” 
spodarczy rozwój tej ogromnej kolonii, 
ziemie należały do skarbu. 

Ten głosił, że każdy który ogro- 
dzi pewną powierzchnię, niezależnie 
od jej obszaru, stanie się jej właścicie 
1ет 

Rzucono się do budowania płotów. 
Byli tacy, którzy po kilkastet tysięcy 
hektarów ogrodzili. Stąd ta ogromna 
własność ziemska, która się w niektó” 
rych rodzinach jeszcze utrzymała. 

ł Ustawa w dalszym ciągu wymaga, 
by wszelka własność była ogrodzoną. 
Stąd na granicy drogi i pola właściciel 
musi zbudować płot z drutu. Wszystkie 
więc drogi ciągną się pomiędzy druta- 
mi. 

W porze suchej , jak obecna prze- 
jazd po tych drogach nie przedstawia 
zbytniej trudności. Chwilami rozwija- 
my szybkość 50 klm. na godzinę. 

W czasie deszczów jednak, gdy 
dziesiątki kilometrów kwadratowych je 
dmo nieraz w niższych miejscach tej 
ogromnej płaszczyzny stanowią jezioro 
— przejazd autem lub wozem bywa 
utrudniony. 

Stąd z jednej strony — ogromne 
wozy zaprężone w 16 koni, o kołach 
wyższych niż u największej  europej- 
skiej lokomotywy, ładujące w. czasie 
suszy po 9.000 (dziewięć tysięcy, sic!) 
kilogramów zboża, z drugiej strony — 
próby uporządkowania tych dróg. 

Robi się to w ten sposób, że szufla- 

  

*) Patrz „Słowo z dn. 9. V. * 

   

Tu każdy zobaczy i znajdzie tysiące in- 
teresujących go, szczegółów, motywów i ob- 
razów, tu odbierze krocie wrażeń, które po- 
zostawią w pamięci i w duszy niczem nieza- 
tarty ślad żywiołowego piękna i potęgi przy” 
rody. х 

Wyścig pracy jako hasło w odbudowie 
tego, co zniszczyła tutaj wojna staje się dla 
cażdego w Puszczy zjawą realną, dodaje 
bodźca do wytrwania w boju nad podniesie- 
niem dobrobytu kraju, krzepi na duchu w 
walce o byt jednostki i społeczeństwa. 

Miłośnik przyrody znajdzie tutaj i pię- 
kne objekty i trudne do przebycia knieje, a 
zadowolenie wewnętrzne pozostanie w jego 
duszy i wspomnieniami raz na zawsze zwią- 
że go z Pus To też ciągnie rok - rocz. 
mie do Pusze Białowieskiej nieskończony 
korowód wycieczek zbiorowych i pojedyń- 
czych turystów. 

    

    

     

Ruch ten znamionuje, iż w społeczeń- 
stwie polskiem budzi się coraz więcej poczu- 
cia miłości ku imponującej swym obszarem, 
pełnej niespofykanych nigdzie pomników 
przyrody — puszczy stającej się naszą dumą 
marodową. 

Jest ona bowiem przedmiotem podziwu 
swoich i obcych, ; godna jest zaprawdę, aby 
cały naród ukochał w niej piękno, jej moc 
zwycięską, której jak duszy narodu nie 
zmiszczyły ni okowy niewoli, ni klęsk; wojny. 

Niech stanie ona symbolem naszej 
wielkości, mas: y Państwowej i potęgi 
ga swoją niech krzepi dusze ; zagrzewa ser- 
ca do walki o wielkość narodu. 

  

    

  

   

Zbliża się okres; w którym Puszcza 
stanie przed nami w najpiękniejszej swej 
szącie, pełna krasy stubarwowego kwiecia i 
zieleni, świegotu niesłychanej ilości jej mie- 
szkańców skrzydlatych. + 

Gdzie można znaleźć więcej wrażeń, 
rozkoszy obcowania z przyrodą jak nie pod 
cieniem jej olbrzymich konarów. 

Aby jednak dać możność licznym rze- 
szom turystów zapoznać się z jej „,przepa 
stnemi krainami'* potrzebna jest pewna po 
moc miejscowego społeczeństwa. W tym 
celu Stowarzyszenie Urzędników Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białowieży „Samo: 
pomoc'* powołało do życia sekcję Turystycz- 
ną, która podając pow e do wiadomości 
ogółu, uprasza pragnących zwiedzić Puszczę 
o zgłoszenie się pod adresem: „Sekcja Tury 
styczna Stowarzyszenia Samopomocy w 

    

    

   

   

mi konnemi (nie maszynami w których 
tak się kochają nasze wydziały powia- 
towe, trwoniąc na nie grosz publiczny ) 
zbiera się ziemię z boków i nasypuje 
się w środku drogi, przyczem idą zno” 
wu konne brony i ciężkie walce. 

Prawidłowy wypukły profil drogi i 
równoległe zagłębienie otrzymanego w 
ten sposób płytkiego lecz szerokiego 
rowu jako tako rozstrzygają kwestję 
lokomocji. 

Tego środka chwycono się względ- 
nie niedawno. Bardzo mały procent 
dróg w ten sposób względnie uporząd- 
kowano. Prace trwają bez przestanku. 
Narazie jednak droga w dalszym ciągu 
przeważnie jest tylko niczyim pasem 
ziemi, na którym każdy sobie radzi 
jak umie. 

Po obu stronach to samo widzę ćo 
i z okna wagonu. Druty, sucha lecz 
smaczna i pożywna, sądżąc z wyglądu 
bydła trawa, czerwone piękne, szero- 
kie woły i krowy, owce białe, ogrom- 
ne, trzoda koni, tu i owdzie łan kuku*u- 
dzy — gdzie niegdzie grupa drzew 
świadczących o siedzibie. : 

Nieraz w polu widzę schronisko 
ubite z ziemi, przy niem ludzi. 

Są to kawałki ziemi wypuszczone 
w dzierżawę, a czarne z ziemi zbudo- 
wane ji kawałkiem blachy nakryte 
schroniska — to mieszkania dzierżaw- 
Cow. 

Kwestja dzieržawy gruntėw, odda- 
wna stanowi jedną z głównych .trosk 
Rządu i opinii publicznej. 

Oto powstała tu swego czasu | i 
utrzymała się wielka bardzo nieraz 
własność ziemska. Małej własności w 
europejskiem znaczeniu tego wyrazu, 
niema zupełnie. Najmniejsza własność 
ziemska w prowincji. Buenos - Aires 
— to estancja licząca 100 — 150 ha; 

odwiedzi tam swojego przyjaciela ambasedora Willysa. 

  

Premjer Lisbczew przeprówadza rekonstrnkcję gabiaefu 
WIEDEŃ, 14—5. Pat, Dzienniki donoszą z Sofji, że na skutek pole 

cenia króla prezydent ministrów Liabczew przeprowadza rekonstrukcję ga 
binetu. Zgodnie z wolą króla konierował Liabczew z Cankowem i oświad- 
czył mu, że przy rekonstrukcji gabinetu musi 
spraw zagrnaicznych Burow, a ministrem skarbu —Molow. 

ministrem 
Liabczew sam 

pozostać nadal 

zachowa tekę ministerstwa spraw wewnętrznych. Cankowowi ofiarował Liab- 
czew od dwóch do trzech tek miaisterjałnych. Cankow oświadczył, že stron- 
nictwo jego reflektuje na tekę skarbu i spraw wewnętrznych. Wobec tego 
zanosi się na przesilenie gabinetowe. Możliwe jest, że gabinet Liabczewa 
poda się do dymisji. 

Gzyżby zbrojenia Kolandji 
HAGA, 14. V. Pat. Holenderski minister wojny Decker zgłosił w 

parlamencie holenderskim wniosek, domagający się uchwalenia dwóch rat 
po 750 tys. guld. na cele rozbudowy flcty wojennej. 

  

Władysław Orkan zmarł 
KRAKÓW, 14 V. Pat. Dziś nad ranem zmarł tu Władysław Orkan. 

Powról na ojczyzny łono 
NOWY YORK, 14 V. Pat. Na stały pobyt do Polski wyjechał na pa- 

rowcu linį! polskieį „Polonia“ znany dziennikarz tutejszy Czesław Łukasz- 
kiewicz. 

  

Białowieży, adres telegraficzny „Białowieża, 
Samopomoc". 

Zadaniem Sekcji jest przyjmowanie wy- 
cieczek na stacji kolejowej i w Białowieży, 
ułatwienie zwiedzenia Puszczy, zorganizowa” 
nie środków lokomocji, przygotowania mo- 
clegów i t. p. 

Organizatorów wycieczek grupowych 
uprasza się o porozumienie się z Sekcją ce- 
lem ustalenia terminu przyjazdu wycieczek. 

SE. SS 
w Białowieży 

Dziś drigi dzień wyścigów konnych z tolalizatorem. 
w prowincjach gdzie warunki gleby i 
klimatu wymagają irygacji i intensyw- 
ności pracy, (niby z ogromną lichwą 
opłacają 'się) jak np.'w Mendozie lub 
San ]uan — 25 — 30 ha jest minimum 
jakie można sobie wyobrazić. — Tosa- 
mo. dotyczy polskich kolonji przy Po- 
sades i w Missiones. 

Wielka ta, czasem olbrzymia wła- 
sność eksploatuje się przeważnie w 
ten sposób (mowa tu głównie o ob- 
szarach bardziej na zachód położo- 
nych) że poszczególne pola oddawane 
są w dzierżawy krótkoterminowe, nie- 
raz na jeden tylko zbiór, t. j. na kilka 
miesięcy. 

Tenutę dzierżawca opłaca albo go- 
tówką, albo częścią (najczęściej 1/3 
— 1/4) urodzaju. 

Dzierżawca zjeżdża na wynajęte 
pole z ogromnym wozem na kołach 
mających 3 m. średnicy. Pod tym wo” 
zem zawiesza hamaki — służą mu do 
spania Obok z ziemi ubija drugie schro 
nisko. To kuchnia, spiżarnia, skład na- 
rzędzi i rupieci. 

Po roku, dwóch, rzadko później, 
dzierżawca odjeżdża by ustąpić miejsce 
innemu. Najczęściej odjeżdża z niema- 
łym „JUż zapasem gotówki, dzierżawy 
bowiem, za rzadkiemi wypadkami so- 

wicie się opłacają. 
Miejsce zajmuje nowy przybysz 

chcący się dorobić lub ofiarujący wła- 
ścicielowi wyższą cenę. 

Zwyczaj coraz krótszych terminów . 
dzierżawy powstał podczas wojny świa 
towej. Z miesiąca na miesiąc wzrasta” 
jące ceny produktów gleby, opłacanych 
sowicie przez Ententę, wywołały coraz 
większą chęć zysków zarówno u wła» 
ścicieli pól jak i u dzierżawców. Pierw 
si dążyli do podnoszenia czynszów, 
drudzy, licząc na coraz lepszą konjun= 

YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYVYYVYYYVYYYYVYYYY 

  

kjaniej GŁOWASKIEG. Toteca: 
my markizety, jedwabie, jedwabie 
sztuczne, satyny deseniowe, perkale, 
oraz pończochy i skarpetki modne 
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kturę, przelicytowywali się wzajemnie. 
Wszystko było dobrze, a jedni i 

drudzy wzbogacali się niepomiernie, 
póki trwała wojna i wysokie ceny w 
pierwszych po niej latach. Ale na wy- 
soką konjunkturę rolniczą, jak na wszy 
stko doczesne, przyszedł kres. 

Wielu dzierżawców poniosło zna- 
czne bardzo straty, i. zapanowało pe“ 
wre zamieszanie gospodarcze. 

Opinja i rząd stanęły po stronie 
dzierżawców, wymagających od wła- 
ścicieli przedłużenia umów w celu da* 
nia dzierżawcom możności odegrania 
się w następnych latach. 

Z drugiej strony podobne gospo” 
darstwo, przy którem dzierżawca dba 
tylko o zysk doraźny, grozi pewnem 
wyczerpaniem tych bogactw ziemi. O 
zabudowaniu i uporządkowaniu ogrom 
nych przestrzeni w tych warunkach 
nie może naturalnie być mowy. 

Pod wpływem tego stanu rzeczy, 
oraz w trosce .o stopniowe zabudowa= 
nie ogromnych prezstrzeni i nadania im 
charakteru zaludnionego i zagospoda- 
rowanego prawidłowo, złożył rząd pa” 
na Prezydenta Yrigoyena do izb pro” 
jekt ustawy dzierżawnej. Polega on na 
dwuch zasadach. 

l-o Wszelka umowa dzierżawna 
zawarta na termin krótszy .niż pięć lat 
automatycznie i na jednostronne żąda- 
nie dzierżawcy będzie przedłużoną do 
powyższego terminu. 

20 Dzierżawca ma prawo, bez 
pytania o zgodę właściciela gruntu do 
zabudowania takowego i do robienia na 
nim wszelkich inwestycyj jak irygacja 
osuszenie, zadrzewienie lub t. p. 

Wartość inwestycyj musi być po 
upływie 5-ciu lat przez właściciela 
gruntu zwrócona dzierżawcy w gotów- 
ce, lub umowa dzierżawna „automaty 

Pańziemna lieratora kościelna w Rosji sowieckiej 
Wychodzące w Paryżu „Cerkow- 

nyje Wiedomości* (Wiadomości Ko- 
ścielne), centralny organ zagraniczne: 
go Synodu rosyjskiego kościoła pra: 
wosławnego, donoszą, że w związku 
z niemożnością drukowania w sowiec- 
kich drukarniach państwowych publi- 
kacyj religijnych, rozwija się obecnie 
w Rosji bardzo szybko podziemna 
literatura kościelna. 

Dobrze zazwyczaj o sprawach ko- 
šcielnych ZSSR poiniormowane „Cer- 
kownyja Wiedomości* piszą, że w 
Rosji dzisiejszej dygnitarze kościelni 
zmuszeni są w drodze bardzo prymi- 
tywnej,—pržy pomocy pióra, maszy- 
ny do pisania i prymitywnego powie- 
lacza,—rozpowszechniać wśród wier- 
nych wiadomości z życia kościelnego 

Cena ćwierci 

» pół 
„ całego 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą, 

  

32.000.000 złotych wygranych — co drugi los wygrywa 

eiągnienie | kl, 17 i 19 maja. 

  

i religijnego. Ta podziemna literatura 
kościelna, nie bacząc na prześladowa- 
nia duchownych, podejrzanych o le- 
galną działalność publicystyczną, roz- 
chodzi się w wielkich ilościach wśród 
wiernych. Autorzy artykułów, druko- 
wanych w prymitywnych tych gaze- 
tkach, informują stale swych czytelni- 
ków o ważnych wydarzeniach w Świe- 
cie kościeldaym, a ponadto głoszą na 
łamach swych pissmek  ideje religii, 
wyjaśniając równocześnie ludowi jej: 
stosunek do władzy Świeckiej. 

Rozpowszechnianiem literatury ko- 
Ścielnej trudnią się specjalni kolpor- 
terzy, narażając się tak samo, jak wy 
dawcy druków, na najstraszliwsze szy- 
kany ze strony czynników rządowych, 
i komunistycznych. 

; 

KUP LO$ 
2i Loterji Państwowej 

w szczęśliwej kolekturze 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
ZAMKOWA 9. 

losu — 1U zł. 
— 20 zł. 
— 40 zł. 

Konto czekowe Nr 80365. 
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Dohry znawea I prawdziwy sporfsmen nabywa fylko 

$TUDEBAKIER A SĘ 
gdyż tylko ta maszyna daje pełne bezpieczeństwo, szybką i komfortową 

jazdę przy nadzwyczajnej ekonomji paliwa 
Ceny znacznie zniżone 

Początek konkursu hippicznego dla podoficerów 0 g 2.30 p.p. 
Początek wyścigów o godzinie 4 po południu. 

cznie się przedłuża na nowe pięć lat, 
z prawem dalszego inwestowania. 
Amortyzacji nie bierze się pod uwagę, 
a wartość porobionych  inwestycyj 
określa komisja banku hipotecznego 
bezapelacyjnie. 

Ryczałtowa zwrotna wartość por 
robionych przez dzierżawcę inwestycyj 
nie może przekroczyć 10 proc. szacun- 
kowej wartości gruntu, a ilość posadzo 
nych drzew — 50 na hektar, a ogółem 
nie więcej pięciuset. 

Mimo zrozumiałej opozycji części 
krótkowzrocznych właścicieli, projekt 
ten ma wszelkie dane powodzenia a 
Po. wyborach 2 marca mających odno” 
wić 1/2 kongresu,. będzie on wzięty 
pod jego obrady. 

Rząd upatruje w tym projekcie 
wielki czynnik gospodarczy  uporząd- 
kowania dalekiej wsi, i mający pobu- 
dzić ludność do trwałego zabudowania 
i zadrzewienia ogromnych przestrzeni 
pampy. : 

O jakiejś rewolucji agrarnej, prze” 
powiadanej m: na Światowidzie przez 
sympatycznego i oczytanego ale nieco 
skorego do stanowczych sądów i twier 
dzeń komisarza Courtau, mniema zda- 
niem mojem mowy. Rewolucja w kra- 
ju bogatym, bardzo bogatym, gdzie w 
šredniem, z centrami jak Buenos - Aires 
przypada 3 głowy ludności na kilometr 
kwadratowy, gdzie dopływa sporo ob- 
cego kapitału w gotówce i rękach ro- 
boczych — rewolucja społeczna w tych 
warunkach jest niemożliwą. Niemniej 
stosunki agrarne 'a raczej dzierżawne 
wywołują pewne niedomagania społe- 
czne i gospodarcze, którym należy 
przypuszczać nowa ustawa położy 
kres. 

Zajeżdżamy do pięknie zabudowa 
nej estancji zwanej Tandil - Leofu. Na- 

   
tylko NA MIESIĄC MAJ. 

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

  

zwł ta składa się z nazwy miasta po- 
wiatowego Tendil, o którem niżej, i z 
wyrazu zaczerpniętego z języka przed 
wiekami tu mieszkających a dawno 
znikłych czerwonoskórych. Właściciel 
p. Martin - Pereyra Iraola posiada kilka 
estancji w prowincji Buenos - Airas, 
razem 23.000 ha. 

Rekonwalescencja po ciężkiej opera” 
cji nie pozwala mu na przyjęcie nas. 
— Zwracamy się do rządcy o dane. 

Z całej swej ogromnej przestrzeni 
w dzierżawach liczy zaledwie 1200 ha. 
Na tej przestrzeni dzierżawcy uprawia- 
ja zboże. Reszta — to pastwisko. 

Estancja Tandil - Leofu leży - w 
ziemi gorszej, niskiej, nieraz zimą by- 
wa zalana. Stąd potrzeba przeprowa- 
dzenia — <zasem na parę miesięcy, 
inwentarza do drugiej estancji o kilka 
naście kilometrów odległej. 

Wynika z tego stanu rzeczy wzglę- 
dnie mała rentowność majątku. A ren- 
towność ta zależy wyłącznie od ilości 
utrzymywanego bydła. 

Pan Iraola na 23.000 ha utrzymuje 
15.000 sztuk bydła rogatego i 50.000 
owiec. Jest to zatem przeciętnie 0:66 
głów rogatych i 2 owce na ha. 

W estancjach lepszych i sprężyściej 
administrowanych ilość ta wzrasta do 
1.2 rogatych i 2.53 owce na ha. 

Przyrost naturalny w Tandil - Leo= 
fu takoż dość słaby. 

Liczą tu 80 proc. przyrostu sztuk 
zarówno owiec jak bydła. W innych . 
mniejszych estancjach liczących 1000“ 
— 3000 ha, przyrost ten dochodzi do 
93 proc. sztuk bydła i 180 proc. owiec. 

Po godzinnej rozmowie musimy 04- 
jechać. Młodego rządcę zawezwał cho 
ry p. Iraola. Jedziemy. ) 

Szymon Meysztowicz. 
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Kiba pobyła min. Starzyńskiego 
Na podstawie szeregu konierencyj, 

odbytych w Wilaie przez wiceministra 
skarbu dr. Starzyńskiego z przedsta- 
wicielami życia gospodarczego, Oraz 

w związku z memorjałami, złożone- 

mi p. wiceministrowi przez delegacje 
poszczególnych organizacyj i związ- 

ków— Wileński Urząd Wojewódzki ko- 

munikuje, iż Ministerstwo Skarbu wy- 
dało następujące zarządzenia: 

1. Okólnikiem Nr. 291 L. D. V. 
523114430 Ministerstwo Skarbu zarzą- 
dziło zmianę dotychczasowej interpre- 

tacji art. 8 p. 5 ustawy o państwo: 
wym podatku przemysłowym w tym 

kierunku, aby pracowni i zajęć rze- 

mieślniczych i rękodzielniczych, 0 któ- 

„rych mowa w art. 8 p. 5 ustawy, za: 
| trudniających oprócz właściciela przed- 
siębiorstwa jedną najemną siłę po- 

mocniczą lub jednego członka rodzi- 

ny—nie pociągać do obowiązku na: 

bywania świadectw przemysłowych. 
2. Zarządzeniem L. D. V..134214130 

Ministerstwo nakazało stosować ul- 

gową 1 proc. stawkę podatku prze: 

mysłowego do wszystkich obrotów, 
uzyskanych z detalicznej lub drobnej 

sprzedaży artykułów spożywczych 
pierwszej potrzeby (art. 7 p. c usta: 

wy o państwowym podatku przemy- 
słowym), zarówno w oddzielnym za- 
kładzie handlowym, obsługującym za- 

kład przemysłowy (rzemieślniczy), na- 
łeżący do tego samego właściciela, jak 
również do obrotów, 'uzyskanych ze 

sprzedaży powyższych artykułów bez- 

*pośrednio z zakładu przemysłowego 
(rzemieślniczego). 

" 3. Rozporządzeniem Ministra 5Каг 

bu z dnia 10 maja 1930 r., wyda- 

nem w porozumieniu z Ministrem 

Przemysłu i Handlu, uchylono zarzą 
dzone postanowieniem 8 8 „rozporzą- 
dzenia Ministra Skarbu z dn. 30 

kwietnia 1930 r. (Dz. U. R.P. Nr. 
34, poz. 281) dodatkowe opodatko- 
wanie zapasów wyrobów wódczanych, 
pochodzących z prywatnych fabryk 

wódek (t. zw. wódki gatunkowe), ja- 

kie w dniu 7 maja r. b. znajdowały 
się w hurtowych i ;detalicznych miej- 

scach sprzedaży, za wyjątkiem zapa- 
sów fabrycznych składów prywatnych. 

4. Zarządzeniem L. D.V. 3476430 
Ministerstwo Skarbu zniżyło stawkę 
podatkową od obrotów eksportowych 
lnem, siemieniem Inianem, serądelą 
do wysokości 0,5 proc. od tranzakcyj, 
dokonanych w 1929 r. oraz. zawiesiło 
zupełnie podatek obrotowy od tych 
artykułów, począwszy od dnia 1 
stycznia 1930 roku. 

ОВ Е Л МА 

WILEŃSKIEGO AKADEMICKIEGO KOMI: 
TETU ORGANIZACYJNEGO I KRAJOWE- 
GO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO. 

Koleżanki ; Koledzy! 
Radykalizm antyreligijny, pod osłoną ha- 

seł radykalizmu polityczno-społecznego, roz- 

budowują za kordonem państwo bez Boga, 

państwo, w którem panują wszystkie klęski 
naszych suplikacyj, musi i w nas, przyszłej 
inteligencji polskiej, obudzić czujność, nie 
może nie wywrzeć wpływu na  ksztaliowa- 
nie się naszych ideałów obywatelskich i pa- 
trjotycznych. A Е 

Tryumf bolszewizmu jest wykwitem spo 
ganionej kultury zachodnio-europejskiej, na 
gruncie qajmniej odpornym tonącej w  for- 
malizmie religijnym, prawosławnej Rosji. Dla 
tego Każdy myślący człowiek niusi dziś bacz 
ną zwrócić uwagę na te wszystkie pierwia” 
stki pogańskiego bolszewizmu, jakie przesy- 
cają całą atmosferę kuitury zachodnic-euro- 
pejskiej, a więc i naszej polskiej. 

Niszczycielska energia bolszewizmu, ra” 
dykalnie bezwzgledna i brutalnie konsekwent 
na, mogła znależć prawdziwie skuteczną za- 
porę i wcześniej czy później znajdzie się 

+ niechybnie w duchowej tężyźnie krzyżow- 
ców XX w., rozbije się o pierś bezwzględ- 
nych uczniów Chrystusa, którzy staną pod 
Jego sztandarem bez wszelkich zastrzeżeń, 
wahań i połowiczności, ktć urabianie 
swych charakterów oprą na żywej, czynnej 
religijności chrześcijańskiej — katolickiej. 

Koleżanki i Koledzy! 
Ttego stężenia duchowegi 

tylko objęło orjentację we kich 
wiastkach pogańsko bolszewickich wspól 
śnej nam kultury zachodnio-europejskiej, ale 
obudziło w nas i ożywiło prawdziwą religij 
086 katolicką, wysuwając ma pierwszy plan 
rozwijanie w każdym człowieku jego boskich 
ierwiastków — tego stężenia duchowego i 

Poobiia religijnego nam, obecnie obywa” 
telom Rzeczypospolitej Akademickiej, a w 
przyszłości duchowym wodzom narodu, bar- 
dzo potrzebą 

Dlatego sekcja akademicka przy Komite- 
cie Organizacyjnym Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego, który się ma odbyć w 
dniach 26—29 czerwca b. r. w Poznaniu, 
wzywa katolicką młodzież akademicką całej 
Polski, by w kongresie tym wzięła jaknajlicz- 
niejszy udział. 

Koleżanki i Koledzy- Śpieszmy do Po- 
znania, by tam z całą Polską katolicką przy 
Sercu Jezusa Eucharystycznego nabrać tchu 
do boju o nasze świętości narodowe. 

Akad. Wil. Komitet Organizacyjny I-go 
Kongresu Euchatystycznego. 

Biuro informacyjne Kongresu Euchary- 
* stycznego czynne jest codziennie od godz. 

19 do 20 w sali Sodalicji Marj. Akademików 
ul. Wielka Nr. 64. 
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Zajścia uliczne z bezroboinymi 
Policja konna i piesza rozproszyła detmonstrantów 

Wczoraj w południe wynikły w mieście zajścia z /bezrobotnymi, którzy w 
większej liczbie zgłosili się przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Policja, 
która przybyła na plac Magdaleny poczęła usuwać zgromadzonych, co omal nie 
doprowadziło do poważniejszych zajść. Naatępnie robotnicy "udali się do Ma- 
gistratu do Wydziału opieki społecznej. Urzędnicy Magistratu wezwali pomoc 
policyjną. Przybyła policja konna i piesza. Policja konna dobyła szable i zaata- 
kowała stojących przy drzwiach urzędu bezrobotnych. 

Bezrobotni usunięci z przed gmachu Magistratu wycofali się następnie na 

ul. św. Ignacego. Tu doszło do poważniejszych incydentów, ponieważ podburze- 

ni przez prowodyrów, niektórzy z tłumu chwycili za kamienie, Zdecydowana po- 
stawa policji rozproszyła "awanturników. 

Ty'e o zajściu. Swoją zaś drogą charakterystycznem jest zachowanie na- 
szego socjalistycznego Magistratu, który nie potrafił pokojowo załatwić delega- 
cję bezrobetnych. Według krążących wersji znaczną winę w powstaniu wczoraj: 
szych incydentów ponosi sam magistrat, którego urzędnicy nie znaleźli się na 

wysokości zadania i nie posiadali dostateczcej ilości zimnej krwi. 

Ujawnienie pofajemnego składu napojów 
wyskokowych 

Po dłuższej obserwacji policja ujawniła na terenie 5 kom. p. p. potajem- 
ny skład wódek, mieszczący się przy ulicy Nowogródzkiej a będący własnością 
niejakiego Milikowskiego prowadzącego sklep wódczany przy tej ulicy. 

Milejkowski przed dwoma tygodniami nabył większą partję spirytualji 
i cały transport ukrył, spodziewając się podwyżki czn na wyroby monopolu 
spirytusowego.! 

Gdy policja wkroczyła do składu znalazła około 40 skrzyń napełnionych 
jamas Cały transport skonfiskowano i przywieziono do składów Mono- 
polowych. 

Po przeliczeniu okazało się, że stonfiskowano tysiąc litrów różnych ga- 
tunków wódek wartości 10 tysięcy złotych. 

Ci, którzy ujawnili ten potajemny skład otrzymają przewidzianą ustawą 
nadrodę pieniężną. 

Katastrofa aufohusowa pod Raduniem 
, Przedwczoraj w dzień na drodze Raduń—Bastuny miała miejsce katastrofa z 

przjeżdżającym tamtędy autobusem pasażerskim. ; 
Tuż pod Raduniam autobrs skręcił nagle w bok i z całym impetem wpadł do 

przydrożnego rowu. Kilku pasażerów zostało rannych. 'Wśród nich znajduje się sena- 
tor ze Stronnictwa Chłopskiego Szafranek, który wracał z wiecu przedwyborczego, 
urządzanego w gminie raduńskiej. Była to już druga przygoda senatora, bowiem pod- 
czas wiecu omal .zżyciem uszedł przed słuchaczami, wyprowadzonymi z równowagi 
jego demagogicznemi wywodami.| 

Usiłowała zaszfylefować narzeczonego 
W ubiegły wtorek późnym wieczorem na ulicy Litewskiej w domu Nr. 11 wy- 

nikła sprzeczka pomiędzy 35 letnim Kazimierzem Samborowskim; technikiem z zawo 
du a jego narzeczoną Anną Giedrojć (Krakowska 61). W chwili, gdy Samborowski 
opuszczał mieszkanie zabierając z sobą rzeczy, gdyż zamierzał wyjechać, Giedrojć 
przyskoczyła z nienacka do odchodzącego zadając mu cios w bok. Ranny padł na 
chodnik brocząc krwią. : 2 

Woźnica stojący przy furze z rzeczami wszczął alarm, a następnie udał się do 
policji, powiadamiając o wypadku. Rannego z przebitą opłuceą ulokowano w szpitalu 
św. jakóba. Giedrojć zbiegła i jest poszukiwana. 

NIKA 
robót inwestycyjnych, nie mających pokrycia 
w budżecie na rok 1930—31. 

Rozpatrzenie cennika robót wodociągo” 
wo-kanalizacyjnych, oraz sprawę reorganiza- 
cji robót inwestycyjnych __ wodociągowo ka- 
nalizacyjnych według projektu inż. Brery od- 
łożono do następnego posiedzenia. 

Po wysłuchaniu sprawozdania inż. Fr. 
Walickiego o wykonaniu planu regulacyjne- 
go m. Wiłna, została wyłoniona specjalna ko 
misja w celu oznaczenia granic dla zako! 

  

W. słońca o g. 3 m. 49 

Z. słońca o g. 7 m. 16 

  

Spostrzeżenia Zakłądn Meteorologii 
Ц, $ B. w Wilnie 

z dnia 14 - V. 1936 r. 

    

AREK nia planu regulacji. 
aa 22 753 Sprawa "utworzenia spółki organizacyj- 

nej dla budowy i eksploatacji tramwajów ele 

   

  

Temperatura | 
Ma J s 13*€ 

Temperatura najwyższa: ge 18>C. 

Temperatura najaiższa: -j- 79C. 
Opań w milimet ach: 1,2 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
к stan stały. 

Uwagi: pochmurno, popotudniu i wieczo- 
rem deszcz; 

„— 
— Od Redakeji „Wolneį Ttrybuny Aka- 

demickiej“.. Ze względu na nawał pracy 
wśród ogółu studentów w związku z końcem 

roku i osłabienia tempa życia akademickie 
go, przerywamy wydawanie „Wolnej Т. 
buny“ do października r. b. O ileby zasziy 
na Uniwersytecie jakieś bardziej interesujące 
wypadki, nie omieszkamy o nich napisać. 
Wszystkim naszym czytelnikom życzymy 
szczęśliwego przebiegu egzaminów i weso- 
łych wakacyj. Redakcja. 

KOŚCIELNA 
— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 

j południowo ws, hodni 

    

e szego Sakramestu. Dnia 16 maja w kościele 
w Łumnie przypada całodzienna. adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu, dnia 17 ma- 
ja w kościele w Mostach. Dnia 16 maja w 
kościołach: w  Dworonowie,  Kozlowicach, 
Ejsmontach Wielkich przypada odpust z racj 
święta patrona św. Andrzeja, pod wezwa- 
niem którego kościoły te zbudowane. 

MIEJSKA 
— (0) Prade miejskiej komisli finansowej 

Na wtorkowem posiedzeniu miejskiej komi- 
sji finansowej został przyjęty z nieznacznemi 
zmianami ułożony przez Magistrat projekt 
preliminarza budżetowęgo m. Wilna na rox 
1930—31. 

Dziś, dnia 15 maja, komisja Finansowa 
przystępuje do rozpatrzenia projektu nad- 
zwyczajnego, inwestycyjnego budżetu na 
rok 1930—31. 

  

   

ktrycznych w Wilnie została zdjęta z porząd- 
ku IEC 

— (0) Zmiana tarpfy elekjrycznej dla sil- 
ników. Na wtorkowem posiedzeniu miejskiej 

< ; technicznej został przyjęty bez dy- 
skusji projekt dyrektora elektrowni miejskiej 
inż. Glatmana w sprawie zmiany taryfy ele- 
ktrycznej dla siłników. Projekt ten udziela 
duże rabaty i zostanie przedstawiony do za- 
twierdzenia Radzie miejskiej. 

— (0) Podatek od lokali. Podatek od lo- 
kali pobiera się w wysokości 8 proc. podsta- 
wowego komornego. Udział miasta w tym 
podatku wynosi 50 proc.. Według danych, 
przyjętych dla wymiaru podatku od lokali, 
łączna suma podstawowego komornego, obli 
czonego w stosunku rocznym, wynosi 
22.888.624 zł. 8 proc. podatku od tej sumy 
wynosi 1.830.449 zł. Biorąc pod uwagę, że 

   

    

- część podatku nie wpłynie wobec zmniejsze 
nia komornego przez urząd rozjemczy oraz 
wskutek niezamożności płatników, przewidu- 
je się na umorzenie 8 proc. tego podatku. 
Wobec powyższego na rok 1930—31 wpływ 
z podatku od lokali Magistrat preliminuje w 
kwocie 1.684.000 zł.; z czego na rzecz mia- 
sta przypada 842.000 zł. Ponieważ część po- 
datku zostanie wpłacona po terminie, prelimi- 
nowana suma została zwiększona o wpływy 
z tytułu kar za zwłokę i kosztów egzekucji 
w kwocie 108.000 zł. , 

— (0) Podatek od nieruchomości. Mia- 
sto pobiera dodatek od państwowego  po- 
datku od nieruchomości w wysokości 50 
proc. od nieruchomości z dochodem rocznym 
do 2.000 zł, 60 proc. z dochodem do 3.000 
zł. i 75 proc. z dochodem ponad 3000 zł. 
Wymiar tego podatku, obliczony w wymie» 
nionych stawkach, wyniesie 1.278.000 zł, z 
czego przewiduje się 5 proc. na umorzenie 
z powodu zwolnienia od podatku oraz obni- 
żenia podstawowego komornego przez urząd 
rozjemczy. Wobec powyższego Magistrat 
preliminuje na rok budżetowy  1930—31 
wpływ tego podatku w kwocie 1.214,000 zł. 
i oprócz tego przewiduje zwiększenie się tej 
sumy o 86.000 zł. z tytułu wpływu kar za 
zwłokę ; kosztów egzekucji. 

  

— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 
technicznej. Dnia 13 maja odbyło się posie- 
dzenie miejskiej komisji technicznej. 

«Komisja zaakceptowała wniosek wydzia 
łu wodociągt owo kanalizacyjnego w sprawie 
zmiany przeznaczenia kredytów  renowacyj- 
nych w budżecie na rok 1930—31 oraz plan 

‚ — (0) Podhtek od handlu i przemysłu. 
Według danych, zebranych w urzędach skar 
bowych m. Wilna, na rok budżetowy 1930— 
31 przewiduje się wymiar państwowego po- 
datku od świadectw przemysłowych 495000 
zł. i od obrotu 3.937000 zł. z czego na rzecz 
miasta przypada od świadectw  przemysło- 

Państwowej Loterji Klusowej 
są już d 
wszystkich 

Gena calego losu w każdej 
klasie zł. 40, ćwiartki zł. 10. 

Co drugi los wygrywa. 

Ciągnienie w klasie pierwszej dnia 17 i 19 maja. 

© 

Obchūd uroczystości 3 maja w 65 p. 
strzelców wileńskich 

2-go maja uroczysty capstrzyk, a 3 ma- 
ja uroczysta pobudka, odegrana przez orkie- 
strę pułkową zwiastowały zacisznej miejsco” 
wości Nowej Wilejki wielki dzień Królowej 
Korony Polskiej, dzień Konstytucji, oraz świę 
ta kawalerów orderu Virtuti Militari. 

W przeddzień uroczystości w Świetlicy 
żołnierskiej pułku odbyło się bezpłatne przed 
stawienie dla szeregowych Kółka Teatralne- 
go podofic. zaw. pułku p. t. „Nieznany Żoł- 
mierz*. W! pododdziałach wygłoszono oko- 
łicznościowe pogadanki. 

W dniu 3 maja o godz. 10 uroczysta 
msza polowa, celebrowana przez ks. Arasz= 
kiewicza, w której biarą udział oddziały gar- 
nizonu (poza 13 p. ułanów wileńskich — bie- 
rze udział w paradzie w Wilnie), miejscowe 
hufce p—w — gimnazjum im. św. Kazimie- 

7a, szkoły powszechne, stowarzyszenie ko- 
łejowe, Strzelec, miejsc. i kolejowa straż 
ogniowa. Zakład domu poprawczego Wielu- 
ciany, oraz przedstawicielstwo cywilnego spo 
łeczeństwa miasteczka Nowej Wilejki. Bar- 

  

   

dzo wzniosłą, okolicznościową przemowę 
przypominającą słuchaczom znaczenie Kon- 
styiucji wygłosił miejscowy ks. proboszcz | 
garnizonowy Edmund Nowak, počzem odby 
ła się defilada, którą odebrał w zastępstwie 
komendanta garnizonu p. ppłk. Thomas, 
Paweł zastępca dowódcy 85 pułku strzelców 
wileńskich. 

O godz. 13 w salonach kasyna oficer- 
skiego wspólny obiad wszystkich oficerów 
pułku; oraz podoficerów, oznaczonych orde- 
rem „Virtuti Militari“. W czasie obiadu prze- 
mawiali p. ppłk. Thomas Paweł, p. Ołdakow- 
ski — burmistrz miasteczka Nowej Wilejki i 
chor Jurkiewicz Konstanty. 

Punktem kulminacyjnym była uroczysta 
akademja, która odbyła się w świetlicy Żoł- 
nierskiej pułku o godz. 17. 

Na akademię złożyło się: 
Słowo wstępne p. majora Mroczkowskie 

go Aleksandra; y obraz p. t. „Konstytu- 
cja“; koncert o try pułkowej; przedsta- 
wienie podoficerskiego Kółka Teatralnego 
pułku p. t. „Nieznany żołnierz”. 

O godz. 21 w salonach kasyna oficer- 
skiego bal korpusu podofic. zawod. pułku, 
oraz zaproszonych gości pod protektoratem 
dowódcy pułku. 

Przy akompanjamencie artystycznie do- 
branym zespole orkiestry pułkowej, oraz mi- 
łym i wesołym nastroju uczęstników, bawio- 
no się ochoczo do rana dnia następnego. 
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wych 148500 zł. i od obrotu 984250 zł. Suma 
ta zwiększa się o 100.000 zł. z tytułu kar za 
zwłokę za nieterminowe uiszczenie podatku. 
Wobec tego Magistrat wstawił do prelimina- 
rza budżetowego na rok 1930—31 pozycję 
dochodową w wysokości 1.232.750 zł. 

— (0) Uposażenie personelu biurowego. 
Z nowym rokiem budżetowym  uposaż*rie 
personelu biurowego administracji ogolnej 
Magistratu wynosi 1.100.694 zł. rocznie, z 
czego przypada na wydział  podatko:vy 
298.316 zł, 

— (0) Premje sekwestratorom. W rok: 
b'eżącym Magistrat przewiduje wyegzekwo 
wanie sumy 2.500.000 zł. zaległości po iat- 
kėw miejskich, wobec czego zostało wstawie 
no do budżetu na rok 1930—31 1 proc. pre- 
mj; sekwestratoó rom, co wynosi 2.500 zł. 

  

— (Choroby zakaźne w Wilnie, Według” 
danych wydziału zdrowia Magistratu, w ub. 
tygodniu zachorowało w Wilnie: na tyfus 
brzuszny 2, plamisty 2, płonicę 12 (1 zm.) 
błonicę 3, odrę 8 (3 zm.) ospę wietrzną 1, 
różę 5, krztusiec 29, gruźlicę 11 (4 zm.), 
jaglicę 8, grypę 1, razem 83 osoby, z któ- 

AKADEMICKĄ 
— Z „Odrodzenia*. W dniu 18 b. m. w 

niedzielę odbędzie się wycieczka „Odrodze- 
mia” do Trok. Odjazd pociągiem o godz. 8.5 
W Trokach odbędzie się zebranie sekcji litur 
gicznej z referatem kol. M. Zgorzelskiej p. t. 
„Dałsze modlitwy kanonu', 

Osoby, które wezmą udział, proszone są 
o zapisywanie się w lokalu „Odrodzenia* do 
soboty ze względu na konieczność zamówie- 
nia wcześniej łódek. 

Dnia 25 b. m. odbędzie się organizowa- 
ne przy  „Odrodzeniu*  ogólnoakademicka 
pielgrzymka do Kalwarji. Szczegóły zostaną 
podane w najbliższych dniach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (k) Zebranie konferencji św. Win- 
centego a Paulo męskiej parafji antokolskiej 
odbędzie się 18 maja o godz. 3. 30 p. p.| 

‚ — (К Zebraąie ogólne Bractwa Trzež- 
wości parafji św. Jakóba odbędzie się w nie- 
dzielę 18 maja w sali górnej. 

— Wileńskie Koło związku  bibljoteka- 
rzy polskich. Dnia 16 maja 1930 r. w piątek 
o godz. 8 wiecz, odbędzie się w gmachu 
uniwersyteckiej bibljoteki publicznej  zcbra- 
nie członków Koła z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) komunikaty zarząd.. 2) 
Sprawozdanie ze zjazdu delegatów i sady 
związku, 3) sprawa przyszłego zjazdu bibijo 
tekarzy polskich w Wilnie. 

SZKOŁNA. 
— Dyrekcja płństwowego gimnazjum 

żeńskiego im. ks.Adama Jerzego danas 
g0 w Wilnje podaje do wiadomości, że egza 
miny wstępne do kl. I rozpoczną się dnia 20 
czerwca r. b. 

Podania przyjmuje kancelarja gimnazjum 
do dnia 15 czerwca r. b 

ROŻNE 
— Zniżki kolejowe mk wystawę komuni- 

kadyjno-turystyczną. W związku z wystawą 
komunikacyjno-turystyczną, która odbędzie 
się w Poznaniu, min. komunikacji przyznało 
szereg ulg taryfowych dla przewozu osób i 
towarów. 

Osoby pojedyńcze korzystają z biletów 
powrotnych (66 proc. zniż Pozatem na 
podstawie zaświadczeń dyrekcji można 
zwiedzeniu wystawy korzystać z 50 proc zniżki, : 

Grupy, składające się conajmniej z 25 

® rych 8 zmarło. 

  

po 

osób korzystają z 60 proc. zniżki, grupy 
młodzieży szkolnej — 66 .proc. Przy przewo- 
zie eksponatów na wystawę korzystają wy- 
stawcy z 50 proc. ulgi w taryfie kolejowej. 

APT ЧАЕ 3 

. 

3 

3 
3 

o nabycia u 
kolektorów. 

s.fp. 
z Wygonowskich Tekla Sienklewiczowa 

obywatelka ziemi Wileńskiej po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. 
Sakramentaimi, zasnęła w Bogu dnia 14-go maja 1930 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mostowa 3). nastąpi dnia 15 
maja © godz. 5-ej po południu do kościoła po-Bernardyńskiego. 

" Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kcściele w 
piątek dnia 16 go b. m. o godzinie 10-ej rano, poczem odbędzie się 
pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Córka, Synowa i Rodzina.     
PODZIĘKOWANIE 

władzom wojskowym i wszystkim, którzy okazali pamięć i współczucie 
oraz oddali ostatnie posługi Mężowi i Ojcu naszemu 

S. Te. 
= u 

Tadeuszowi Bobrowskiemu 
inż. Mar. Woj. gen. bryg. W. P. w st. sp. Kawalerowi Krzyża Walecznych 

i Złotego Krzyża Zasługi 

składa pogrążona w głębokim smutku 
RODZINA. 

I ET SOS ORKA 7.53 TTD SN SKIRTA TSS 

Daiennikarze žydowscy wyježdžają do Litwy 
Dziś rano udaje się do Kowna żydowskich z Wilna. Pobyt ich w Li- 

przez Łotwę wycieczka 6 dziennikarzy twie potrwa około 10 dni. 

Rozkład jazdy antobnsów Wilt—Landwarów— Troki 
Z Wilna odchodzą o godz.: 

7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 915, 9.45, 11620, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15,30, 17.00. 
18.00, 18 45, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30. 

Z Trok odchodzą o godz.: 
6.15, 6,40, 7,15, 7.45, 8.50, 9.20, 10.40, 11.10, 12.30, 13.00, 13.30, 15,00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00. 

SDZET 
Przypominamy, że doroczny drużynowy bieg okrężny o nagrodę prze: 

chodnią (puhar srebrny) „Siowa“ oraz szereg nagród indywidualnych од-- 
będzie się w nadchodzącą niedzielę 18 bm., a start jego wyznaczony zo- 
śtał na godzinę 12-tą u wylotu al. Syrokomli. 

Jak już wiadomo, do biegu stawać mogą członkowie towarzystw i 
klubów sportowych, stowarzyszeń P. W. i W. F.i t. d. * 

Drużyna startująca w tym biegu składa się z sześciu najmniej za 
wodników, przyczem przy obliczaniu punktów brany będzie pod uwagę 
czas Sześciu pierwszych biegaczy. 

Zgłoszenia do biegu, obejmujące nazwisko i imię uczestników oraz 
ich przynależność organizacyjną nałeży kieroweć do ośrodka W: F. 
Wilno, Ludwisarska 4 najpóżniej do godz. 3 po poł. w sobotę ne 
ręce p. por. Herholda. 

Do zgłoszęń powinny być dołączone zaświadczenia lekarskie © zdol- 
ności do biegu zawodników. 

Wyścigi konne na Pośpieszce 
Zapisy do dzisiejszych gonitw 

Dzisiejsze wyścigi, konne poprzedzone gr. of. KOP, Bakarat—rtm: Cierpickiego, 

  

zostaną (0 godz. 3 min. 30) konkursem 
bippicznym dla podoficerów. Do gonitw 
zapisano następujące konie: 

Gonitwa z przeszkodami. Dystans 3600 
mtr. Alba—rtm. Antoniewskiego 4 p. uł, 
Boston— rtm. Cierpickiego 4 p. uł. i Mor- 
gat B. W.—T. Falewicza 

Gonitwa płaska. Dystans 2100 mtr. 
Precioza—płk. Karatiejewa, Arpad - płk. Ko- 
zierowskiego, Gryf—W. Daszewskiego i Je- 
gomość—K. i K. Ważyńskich. 

Gonitwa z płotami. Dystans 2400 mtr. 
Sac-4-Vin B. W.—por. Donnera, Troja— 

Irish Bee —gr. of. 1 p. uł., Arpad—płk. Ko- 
zierowskiego, Igor—W. Daszewskiego. 

Gonitwa z płotami. Dystans mtr. 
o of. 27 p. uł., Juljusz—gr. of. 27 
p. uł, Eskapada—W. Daszewskiego, klaj- 
duk—rtm. Ignączaka. 

Gonitwa z przeszkodami. Dystans 3000 
mtr. Jemioła Il-gr. of. 1 p. uł., Tuhaj Bej 
ll—gr. of. 19 p. a. p., Alba—rtm. Antoniew= 
skiego 4 p. uł., Wojak—por. Donnera, Blue 
Monntan—gr. of. 27 p. ul, Orana — por. 
Danienkowicza 23 p. ul. 

— Podžiekowanje. Komitet Rodzicielski 
szkoły powszechnej Nr. 19 składa serdeczne 
podziękowanie prezesowi Koła Polskiej Ma- 
cierzy szkolnej im. T. Kościuszki (Turgielska 
12) — p. K. Czerkas-Olechnowiczowi za 
udzielenie w dniu 11. b. m. sali i urządze- 
nie przedstawienia, dochód z którego zasi- 
lit fundusz kołonij letnich dla biednych ucze- 
nic, a również całemu zespołowi Sekcji Dr: 
matycznej Koła z p. p. Gołębiowskim i 
żem na czele. którzy swą grą przyczynili 
do uświetnienia wieczoru. 

'CEATR I MUZYKA. 
— Teatr Mielski ną Pohulance. Wystę- 

py Eugenjusza Bodo. Dziś grana będzie w 
dalszym ciągu sztuka amerykańska Raphael 
sohna „Śpiewak jazzbandowy”. W roli tytu- 
łowej znakomity artysta teatru „Morskie 
oko“ Eugenjusz Bodo na czele świetnie zgra 
nego zespołu. W akcie 2-gim akcja toczy 
się w teatrzyku rewjowym amerykańskim za 
kulisami podczas próby teatralnej zespołu 
girls. Przedstawienia wieczorne w teatrze na 
Pofhulance rozpoczynają się o godz. 8 m. 30. 

— „Bledyy bokser" Na  miedzielnem 
przedstawieniu popołudniowem w teatrze na 
Pohulance ukaże się komedja W. Smólskie- 
go „Błędny bokser”. W reli głównej wystą- 
pi dyr. A. Zelwerowicz. Ceny miejsc zniżone. 

— Teatr Miejski Lutnia. Występły teatru 
ro$yjskiega z Rygi: Występy znakomitego 
zespołu teatru rosyjskiego z Rygi zbliżają 
się ku końcowi. Dziś po raz pierwszy ostate 
nia nowość, głośna sztuka Fajko „Człowiek 
z teką*. Jutro wesoła komedja amerykańska 
A. Nichols „Trzykrotnie poślubieni* (Róża 
Irlandji). W sobotę 17 b. m. dwa przedsta- 
wienia: o godz. 2 m. 30 p.p. po cenach zni- 
żonych „Gniazdo szlacheckie” Turgieniewa, 
wieczorem po raz ostatni „Trzy siostry" Cze 
chowa. W niedzielę 18 b. m. również dwa 
przedstawienia: po poł. o godz. 2. 30 po ce- 
nach zniżonych „Burza* Ostrowskiego wie- 
czorem o godz. 8 min. 15 po raz ostatni 
„Mieszkanie Zojki” Bułhakowa. Bilety do na- 
bycia w kasie teatru w Lutni od 11 do 9 w. 

— Kondert w Gimnazjum im. króla Zy- 
gmuntą Augusta. Dnia 10 maja w ubiegłą 
sobotę odbył się w gimnazjum im. króla Zyg 
munta Augusta koncert muzykalno-wokalny 
urządzony przez uczniów na rzecz Bratniej 
omocy ; wykonany wyłącznie siłami szkoł. 

nemi. Najpierw chór pod batutą p. prof. Stu 
biedy, odśpiewał szereg pieśni jak „Wilja”, 
„Jedna góra” (ludowe) „Żołnierz Lachma- 
na i inne, wszystkie zupełnie poprawnie, nie- 
które zaś bardzo dobrze. W dalszym ciągu 
bardzo liczna orkiestra smyczkowa odegra- 
tła Intermezzo z Caralleria Rusticana, Gawot 
i Polonez Elegijny, a po przerwie z solowym 
koncertem skrzypcowym wystąpił uczeń ki, I 
gimnazjum i III kursu konserwatorium — а- 
kheim grając z pamięci Sonatę g-moll Terzi- 
niego. Młody debiutant grał rzeczywiście do- 
skonale z wielką techniką i uczuciem wywo= 
łując burzę oklasków oraz szczere życzenia 
aby w przyszłości stał się dobrym i znanym 
muzykiem. c 

Na zakończenie koncertu dość krótkie- 
go, bo prędko zorganizowanego, wystąpiła 
orkiestra dęta gimnazjum jak poprzednia 
pod batutą p. prof. Telmaszewskiego wyko- 
nując dobrze Polonez koncertoowy Moniusz- i aaa Da 

   
    

    

   

się prędko. 

  

tów jazz-bandowych, oddających doskonale 
bądź fragmenty głośniejsze i ostrzejsze po- 
pułarnej melodji z nad i Bosforu, bądź delikat- 
ne i przytłumione, jak lekki szmer tamtej” 
szych wód, — oraz śpiewem ; klaskaniem w 
ręce. 

Taniec wschodni słyszany przez młodzież 
zapewne po raz pierwszy w podobnym ukła 
dzie wywołał gorące brawa i bisowanią oraz 
żal, że na nim skończył się koncert zbyt 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Gdzie wschód jest wscho- 

dem. | 
Heljos — Małżeństwo na złość- 
Światowid — Ona ma coś... 
Sport — W sieci intryg. 
Piccadilly — Ziemia obiecana. 
Kino Miejskie — Cohn demokirai 
Ognisko — Grzechy rozwódki. у 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 

13 do 14 b. m. zanotowano w Wilnie róż- 
nych wypadków 53. W tem było: kradzieży 
6, opilstwa 19, przekroczeń / administracyj- 
nych 17. 3 

— Cala rodzina zatruta się grzyba- 
mi. Z Lidy donoszą, že zatruciu grzyba 
mi uległa cała rodzina Banerów skła- 
dająca się z czterech osób. 

Dwoje małych dzieci Banera prze” 
wieziono do szpitala gdzie chłopiec w 
prędkim czasie zmarł, zaś dziewczynka 
walczy ze śmiercią. 

Również ciężki jest stan Banera i 
jego żony. 

. . — Brft zabił brata. Na polach koło za” 
ścianka Grygiszki, gminy  Mickuńskiej Ed 
ward Suswila podczas sprzeczki z bratem 
Józefem Tzucił się na niego z widłami i za- 
dał mu kiłka ciosów w żołądek, co Spowo= 
dowało, 3е ten natychmiast zmarł. Zabójcę 
natychmiast zatrzymano i oddano w ręce 
policji. 

— . Okradźenie modlącej się. W czasie 
nabożeństwa w Kalwarji Cezarji Gryszkiewi 
czowej (Ogórkowa 39 skradziono z kieszeni 
portfel z zawartością 55 zł., 10 dolarów oraz 
weksel na 300 zł. 

= manie. Na gorącym uczynku 
kradzieży żelaza ze stacji towarowej ujęto 
Zenona Gulisa (Połocka 4). 

Ujęto również poszukiwanych przez Sąd 
Jerzego Wysockiego i Aleksandra Kuklisa, 
jako sprawców licznych kradzieży kieszon- 
kowych. я 

Obława. W SE z wtorku na środę na 
terenie Wilna i okolic policja przeprowadzi- 
ła obławę lustrując miejsca podejrzane, za- 
jazdy, hotele, oraz zarośla i lasy okalające 
miasto. 2 
„W czasie obławy zatrzymano 40 osób 

nieposiadających dowodów osobistych. 
Adam Mickiewicz potrzebuje butów. 

Od dłuższego czasu w garbarni 
„Gerszater przy uł. Szlachturnej 6, popełnia 
no systematyczne kradzieże skór. Obecnie | 
okazało się, że kradzieży tych -dopuszczali 

się robotnicy tej garbarni Jan. Januszkiewicz 
(Mickiewicza 42) į Adam Mickiewicz (Tar 

  
   
 



DFIARY. 
Ks. Antoni Haze na dom Dzieciątka Je 

zus zł. 3. 

  

Ostatnie dni! 

Ciągnienie 1-ej klasy 21-ej Polskiej 
Lot. Państwowej rozpoczyna się 

Już 17-go maja rb. 

Norzystaj 
Spiesz i kup jeszcze dziś los 

w najszczęśliwszej kolekturze 

'H. Minkowski 
Wilto, Niemiecka -35, 

tel. 13—17, P. K. O. 80928 

z nadarzającej się szczęś- 
liwej sposobności 

  ‚ Cantrala: Warszawa, Nalewki 40 
i Oddział w Lidzie, Suwalska 28 

į Główna wygrana 

24: 750.006 
Ogólna suma wygranych 

32000000 
Co drugi los musi wygrać! 

a
 

Ri
 

yn
 

TAlosuze 10 | Zaiosuzł. 20 

(en: STelosu_zł 30 | Tr losu zł. 40 

Na prowincję wysyłamy losy nie- 
zwłocznie po wpłaceniu naieżności 

ną nąsze konto P. K. O. 80928.   
— 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 14 maja 1930 r. 

  

Wałuty i dewizy: 

iDolary 8.88 i pól — 8.86 i pół. Gdańsk 
173.23 — 173.71 — 172.85. Londyn 43.34 i 
pół — 43.45 — 43.24. Nowy York 8.909 — 
3.929 — 8.889. Paryż 34.99 i pół —35.08— 
43.91. Praga 26.43 — 26.49 i pół. — 26.36 i 

- wół. Szwajcarja 172.46 — 172.89 — 172.03. 
Stokholm 239.25 — 239.85 — 238.65. Wie- 
deń 125.75 — 126.06 — 125.44. Włochy 
16.78 — 46.90 — 46.66. Berlin w obr. pry” 
watnych 212.85. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 111 — 110 

"11. Premjowa dolarowa 63.25—62 — 62.50 
© proc. konwersyjna 55.50. 7 proc. stabiliza- 
«yjna 87.25. 10 proc. kolejowa 101.75. 8 
proc. L. Z, Banku Gosp. Krajowego i Ban- 
xu Rolnego, obi. B. G. K. 94; te same 7 proc. 
33.25 4 proc. ziemskie 46.25, 4 i pół proc. 
siemskie 56.25 — 56. 8 proc. ziemskie dola- 
sowe 90. 5 proc. warszawskie 59. 8 proc. 
warszawskie 77.75 — 78.50. 8 proc. Często 
+howy 68.50 — 68. 8 proc. Lublina 68.50. 
10 proc. Radomia 84.50. 10 proc. Siedlec 82. 
5 L obli. poż. konw, m. Wałszawy 61.50 

  

    

REC" л L Akcje: 
Bank Polski 172. Zachodni 75. Zw. Spó 

'ek Zarobkowych 72.50. Elektryczność 50. 
tzęstocice 32.50 — 33.50. Firley 36. Węgiel 

. 53 — 52.50. Cegielski 50. Lilpop 28.50 — 
_ 28.75. Modrzejów 11.50 — 11,25 — 11.35. 

Norblin 62.50, Ostrowiec 60. 

    
  

Ofrarnosci czytel.ików naszych pole- 
camy niezamożną wdowę. obarczoną 

" €horym sysem, pozbawioną środków 
do życia a ponadto wyeksmitowaną 
= mieszkania. Ofiary przyjmuje adm. 

| „Słowa”. 
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SKŁAD 

MEBLI 

В. Łoknciewski 
ul. Wileńska 23 
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poleca w wielkim wyborze różne 
meble po cenach konkurencyjnych 

NREENRANSKYNERAOUANE 0ABRORAC 
  

uOUIS VINSE 

* KASKI 
4 

/_ Jeszcze raz przeczytał uważnie ka- 

żde słowo: : 

° „Ргозге byč w „„Wiošnie“ o pierw 
szej... bardzo proszę!'* TS 

Nagle mignął mu w pamięci jaskra- 
wy, różnokolorowy napis na Broadway 

„Wiosna* przeczytał też litery tego 

wieczoru, wracając do domu, przypom 
iał to sobie teraz dokładnie. Górne 

iętra domu były ciemne i tylko dolne 
okna były zalane światłem. 

Już było po pierwszej. Na szczę- 

$cie miał na sobie frak i wystarczyło 
zmienić kołnierzyk i krawat dla za” 

tarcia śladów walki z Extromem. | 
"Nie minęło pięciu minut, jak Lania- 

| se znalazł się znowu na ulicy. 
| /_ Wkrótce taksis zatrzymał się przed 

28 restauracją „Wiosna'”, która otwierała 
się wówczas, gdy inne restauracje i 

_ bary zamykały się. 
Restauracja nocna była przepełnio- 

na. Laniare błądził czas jakiś w tłumie 
mężczyzn we frakach i pań w balo- 
"wych tualetach, wpatrując się w ich 

iękne twarze i usiłując znaleźć dobrze 
mane rysy ślicznej Angielki... Przy 
drzwiach rzuciła się ku niemu wymalo” 

" wana Kreolka, odebrała wierzchnie 
— okrycie i wsunęła do ręki metalowy 

_ znaczek. 
Badawcze spojrzenia Laniare'a za” 

zęły wzbudzać zainteresowanie wśród 
liżej siedzących pań i niechętne i 

     

  

   

   

    

    
   

  

     

     
   
    

    

groźne oznaki zazdrości u ich towa- 
 rzyszy. 2 

Zwolna tłumy rozchodziły się do 
Sal, prowadzone przez usłużnych  kel- 

 nerów. Członków klubu wpuszczano na 
rę do sal gry. 
W. uprzejmym i układnym kelnerze 

CZWARTEK, 15 MAJA 1930 R. 
11.58 — 14.00: Tr. z Warsz. Sygnał 

czasu, kom. meteorologiczny, odczyt dla go- 
spodyń i koncert. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Audycja gramofonowa. 
17.00 — 17.15: 52 ga lekcja języka nie- 

mieckiego dr. Wł. Jacobi. 
17.15 — 18.45: Tr. z Warsz. „Wśród 

książek” oraz koncert kameralny. 
— 19.10: Przegląd filmowy A. Boh 

    

dziewicz. 
19.10 — 19.35: „Straszna noc'* (zamach 

na Napoleona III) pogadanka hist. wygłosi 
Zula Minkiewiczówna. 

19.35 — 19.50: Prasowy dziennik rad 
jowy z Warsz. 

19.50 — 20.05: Program na piątek, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.05 20.30: Pogadanka radjotecniczna, 
20.30 — 21.30: Koncert wieczorny. 
21.30 — 22.15: Słuchowisko z Krakowa 
22.15 — 24.00: Tr. z Warszawy. Komu- 

nikaty i muzyka taneczna z kaw. „Gastro” 
nomja“ 

    

OGŁOSZENIE 

Wydział Powiatowy w Oszmianie oglae 
sza konkurs na stanowisko lekarza chirurga 
w szpitalu sejmikowym w Smorgoniach. | 

Reflektanci, ubiegający się © to stanowi” 
sko winni dołączyć do swych ofert: a) do- 
wód obywatelstwa polskiego, b) dyplom le- 
karski, c) uprawnienie do wy! i 
ktyki lekarskiej w Rzecz 
id) świadectwa poprzedniej pracy. 

Uposażenie według VII st. płacy pra- 
cowników państwowych z 15 proc. dodat- 
kiem komunalnym, nadto mieszkanie, opał i 
światło. 

Termin konkursu 
czerwca r. b. 

Przewodniczący Wydzłału Powiatowego 
starosta powiatowy (—) Z. Kowalewski. 

     

    

upływa z dniem 15 

AKODRENRARAKORNSNANZNKONZUWNOPORNYAWA 

jEDamochód ZĘ wy ius 
sprzedać, Oraz naprawić możno w, 
firmie „STUDAUT* Mickiewicza 31, 
tel. (przez Wilno 6) Nr 1501. — 

  

Kasa Chorych m. о, 
Obwieszczenie; 

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

wienia ubezpieczonym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie. 

Nowe iegitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki) zawierają prócz innych 

niezbędnych dła 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 Kasy. 

Specjalny rozdział nowej legitymacji przeznaczony jest dla potwierdzenia uprawnień 

do świadczeń przez co ubezpieczeni zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania 

specjałnych potwierdzeń uprawnień, jak to miało miejsce dotychczas. 

Cełem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione w Biurze Chorych przy ul 

Dominikańskiej 15 specjalne okienko nr. 14 dla wydawania nowych legitymacyj, do któ- 

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

— od 15 maja 

ŁOWO 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Osirobramska 5. 

Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku włąc. 

„WE 

znie będzie wyświetlany film: 

„Cohn -demokrafa" 
Melodramat w 10 aktach: W rolach głównych: George Sidney, Sharon Lynn i Jean Hersholt. 
program: 1) „KRAKOWSKA SZOPKA LUDOWA". D SE k 4 3) KONIK LE KRAKOWSKIE". 3) „KONIK 
ZWIERZYNIECKI** — w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od 6-ej Nastepny program: „OCHOTNIK i SIAM“. й ж 

  

Dźwiękowe klnolbeRy miejsc na parterze 00 zł Dziś! 
Zaakomity LO CHANEY 

HOLLYWOG" jniezapomniauy odtwórca Dzwonnika z Notre Dame i jego partnerka LUPE VALEZ w obrazie p. t. 
” 

ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykań- 
ski światowej sła- 

му „PACENT“. 
„Gdzie wschód jest wschodem” 

ad program: ŚPIEW i MUZYKA. Pocz. o godz 4, 6, 8 i 10.25 w. 

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

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, 
bezkonkurencyjny 

„Miałżenstwo 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. 

Cenv miejsc: BALKON 1 zł. PARTER od 1 zł. 50 gr. Seansy n g. 4. 6, 8i 1015 w. 

BUSTER KGATOR 

  

Mleczarnia parowa J. 

0-2161   
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 
wyr oby: Śmietanę, twaróg, serki śmietankowe i Świe- 

że wyborowe masło prasowane codzień świeże. 

Z poważaniem J. HEJBER. 

Jastrzębia Góra 
pełne morze Hiotel- 
Pensjonat „BAŁTYK* 
i Pensjonat „JASNA*. 
Komfortowe urządze- 
nie, dancing, tenis. 
Stałe połączenie auto- 
karami z Gdynią. Se- 
zon od 1 czerwca. 
Własne ciepłe wanny 
morskie. W czerwcu 
ceny zniżone. Warsza- 
wa, Polna 78, m. 2. 

6651-+ 
Po a 

8 POSADY Ę 
USE UI IAE EB TBT 

Nauczycielka 

HEJBERA 

  

PIANINA | FORTEPIANY 

z dużą praktyką po" 
szukuje zajęcia w 
mieście lub na wsi. 
Przygotowuje dzieci 

“-ch 

w wielkiej pikantnej 
erotycznej sztuce 

A,B. 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 
do pierwszych 
klas. Posiada znajo- 
mość — francuskiego, 
rysunków i muzyki. 

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

  

óry zbliżył się do niego, Laniare po-. 

— od 26 czerwca do 7 lipca włącznie. 

O, P. R. — od 8 lipca do 18 lipca włącznie. 
5. — od 19 lipca do 29 lipca włącznie. 

T, U, W. — od 30 lipca do 6 sierpnia włącznie, 

ZZ — od 7 sierpnia do 13 sierpnia: 
Po upłynięciu tych okresów bez nowych legitymacyj świadczenia nie będą udzielane 
Zatrudnieni w większych instytucjach (urzędy państwowe i samorządowe, banki, 

imstytucje społeczne, szkoły, większe zakłądy handlowo - przemysłowe) będą mogli otrzy= 
mać nowe legitymacje za pośrednictwem swoich pracodawców, do których Kasa rozsyła 

w tym celu specjalne dekłaracje. 

Inż. K. Hertel — Komisarz Rządowy 

J. Gradowski — Dyrektor. 

Wilno, dnia 9 maja 1930 <. 

    

ИО1а У 
Polskiej Państw. Lot. Klas. 

w słynnej ze szczęścia kolekturze 

WILKO, Wielka 44. 
Centrala kolektury: WARSZAWA, Marszałkowska 146. 

tiqonienie I-ej hlssy POJUTRIE. 
Konto P. K. O. 81.051. 

znał byłego właściciela hotelu Carlton 
w Łondynie, który uciekł tutaj pierw” 
szego dnia po wypowiedzeniu wojny. 

Kelner, zdawało się poznał go ro“ 

wnież, gdyż śledził go z pod oka, uni: 

kając spotkania z jego oczyma. Lania- 

re zauważył nawet, jak zasłaniając 
ręką usta, szepnął coś chłopcu przy 

windzie i zdawało mu się, że wydał 
rozkaz, dotyczący właśnie jego. 

W tej chwili obejrzał się przypad- 
kiem poza siebie i ujrzał Cecylję Brook 
wchodzącą na schody. Szła sama: przy 
najmniej w tej chwili nie było nikogo 
przy niej. 

Mimo, że cały swój bagaż straciła 
na „Assyryjczyku“, byla prześlicznie 
ubrana. Szła wesoło i pewnie, z ra” 
dosnym uśmiechem na różowych uste- 
czkach, jakby przeczuwając oczekujące 
ją przyjemności. 

Wyraz jej twarzy zmienił się 
widok Laniare'a. 

Ukłonił się jej ceremonjalnie, go- 
towy odwrócić się obojętnie, gdyby 
zrobiła najmniejszy znak  porozumie- 
wawczy. Ale ona zatrzymała się gwał 
townie i, nie zwracając uwagi na ota- 
czający ją tłum, podeszła prosto do 
Laniare'a. 

— Pan Ducheman! — w głosie jej 
dźwięczało ździwienie i niedowierzanie 

Usiłując ukryć własne zdziwienie, 
Laniare ukłonił się powtórnie, dotknął 
ustami zimnej, drżącej ręki dziewczyny 
i rzekł cicho: 

— Bardzo przyjemna niespodzianka 
Ale moje nazwisko zdaje mi się że pa- 
ni wie, że nazywam się obecnie Antoni 
Ambear. 

Dziewczyna ze zdumieniem podnio 
sła brwi i szepnęła: 

— Ja... nie rozumiem... myślałam... 
Nie przypuszczałam wcale... Czyż to 
naprawdę pan? 

— We własnej osobie, — odpowie* 

na 

Firma egz. od 1835 ri 

о{ dział z uśmiechem, lecz serce go 
ścisnął niepokój. 

Nie, ona nie udawała, zdziwienie 
jej było zupełnie szczere. 

A więc to nie ona czekała go o 
pierwszej w. „Wiośnie*. Widocznie by 
ła pewna, że zginął na okręcie. 

To nie ona napisała list, 
niezasłużenie przypisywał 
tyle sprytu. 

Ktoś inny musiał go wyśledzić i 
przysłać list. 

Podczas gdy Laniare usiłował upo- 
rządkować swe rozproszone myśli, na 
twarz młodej dziewczyny powróci 
ZNOWU wyraz spokoju i pew” 
ności siebie. Banalnym tonem mówiła 
dalej: 

— Bardzo dla mnie przyjemna nie- 
spodzianka — to spotkanie z panem, 
panie Ambear. 

Nigdy nie można odgadnąć, gdzie 
paną się spotka. 

—- To dlatego, że od dzieciństwa 
los jest dła mnie łaskawy Czy pani jest 

je 

Laniare 
Krane'owi 

sama, czy z przyjaciółmi? 
— Jestem z p. Krane, — odrzekła 

spokojnie. — Został na dole — płaci 
szoferowi. Gdyby pan wiedział jak 
to zabawnie, znaleźć się nagle w New 
„Yorku, w takiem rozbawionem towa- 
rzystwie! 

— Tak, mnie się również wydaje 
to wszystko nieprawdopodobne. Taka 
wesołość w czasie wojny, robi nawet 
przykre wrażenie. A jednak.... 

— Ach, nie! — zaprzeczyła żywo 
— Nawet wtedy, kiedy jest źle i smu- 
tno musi być jakieś miejsce gdzie jest 
ludzie mogą się zejść i odrzucić troski. 
Dlaczego właśnie Krane zaprosił mnie 
na dzisiejszy wieczór tutaj, żebyśmy 
się trochę rozerwali. Mówił mi, że nie” 
ma równie wesołej restauracji, jak 
„Wiosna'* i że napewno nie požaluję 
że tutaj przyszłam. 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

Wystawie w 1929 r. 
Wilno, 

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

| 4 

Łaskawe oferty pro- 
szę zgłaszać w adm. 
„Słowa* pod W. R. g 

Poszukuję 
francuzki do dzieci na 
lato niedaleko Wilna.     

  

GONTY FEMA pokój duży Oy dowe 
sprzedaje POLSKI į LEKARZE BENTYŚCI i jasny do wyna- tedrainy 4, 1. Od go- 
LLOYD, ul, Kijowska. ęcia dziny 3—4 PASSO 

L281- 0 Ra S Witoldowa 7—1, -—-( (h otrzymać ро- 

K Lekarz-Dentysta | mmimmm [0SZ sadę? M 
Raduńska- 

aa Komeljka BA Nowogródzka 
Wz 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4, 
Mod kobiecą kon“ 

ę serwuje, dosko- RBA 
nali, odświeża, usuwa 
11 skazy 1, braki. og 000 nm 

asaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne Opa- atoezerkaśmiałowska 

lenie cery. Wypada- *raz Gabinet Kosme- 
mie włosów i łu-tyczny wauwa zmar 

linie, otworzyła swój 
gabinet dentystyczny, 
ny ul_ Mickiewicza 

m. 

ARGE = 

  

pież, Najnowsze zdo- 5zczki, piegi, wĄgry. 2 nokoi i kuchni Ko- spektów. 
cze kosimotyki ra- fvpież, brodawki, Kim. 

A cjonalnej. szajki, wypadacie wło- 
Codziennie od gi 10—8. sów. Mickiewicza 46. 

W. Z P. 43, ' 
LL KOBIECĄ TT O 

Urodi odświeża, B AOKALE # 

usuwa braki i skazy. Й ат и ощ ВЙ 
Regulacje i trwałe 
przyciemolanie brwi. oszukuję na stałe 
Gabinet | Kosme yki 2-ch dużych, jas- 
Leczniczej „CEDIB* nych pokoi z ła- 
1. Hryniewiczowej. zienką najchętniej na 
Wielka 18 m. 9. Przyj. Pobulance, Oferty dla 
wg: 10—1 i 4—7. 

W. Z. P. 26. lanka 36 m. 3. —zból 

— Jestem tego pewny... — zaczął 
Laniare, ale zatrzymał się, widząc idą- 

cego po schodach Krane'a. 
—. Witam, witam! — Kiwał przy” 

jaźnie głową. Amerykanin. — Czy nie 
mówiłem pani, że tutaj można spotkać 
wszystkich znajomych! 

Cecylja Brook szybki 
się do rozmowy. ` 

— Ale któż mógł przypuszczać że 
spotkamy tutaj pana Ambeara? Nie 
przyszło mi nawet do głowy, że może 
być w New Yorku! A pan wiedział o 
tem? 

— Przypuszczałem to — odrzekł 
Krane, mrugając porozumiewawczo do 
Laniare'a. — Jakże się pan ma, panie 
Ambear? Bardzo się cieszę z tego 
spotkania, nie uwierzy pan, jak się cie: 
szę! 

— Dlaczego? — zapytał Laniare, 
oddając Amerykanwi serdeczny uścisk 

dłoni. 

Dźwięczny, jasny głos Krane'ego 
rozlegał się wyraźnie wśród zgiełku re- 

wmieszała 

stauracyjnego. 
— Właśnie dopomoże mi pan w 

wybrnięciu z przykrej sytuacji: Widzi 
pan, obiecałem miss Brook, że będę jej 
towarzyszył przez dzisiejszy wieczór i 
postaram się dostarczyć jej maksimum 
przyjemności. A tymczasem, zaledwie 
przestąpiliśmy próg tego miłego loka* 
lu, jestem zmuszony porzucić panią. 
Właśnie zatrzymano mnie w szatni, by 
zawiadomić mnie, że jestem wezwany 
w sprawach służbowych na drugi ko- 
niec miasta. Niema rady — muszę tam 
jechać. Być może wrócę, ale nie obie- 
cuję tego. Czy pan niema nic przeciw 
temu, żeby zostać tu z miss Brook? 

— W roli towarzysza pani, zosta- 
nę z największą rozkoszą! 

— Doskonale, więc! Jeśli za pół 
godziny nie wrócę, pan . odprowadzi 
miss Brook do domu? 

po długoletniej prak= 
tyce w Paryżu i Ber- 

prof. U.S.B. W. Pohu- Mickiewicza 24 m. 

kończyć k = ukończyć kursy fa- 
Mieszkanie o dwuch chowe, koresponden- 

dużych cyjne profesora Se- 
słonecznych pokojach kułowicza Warszawa, 
z kuchnią do wyna- ŻGrzwia 42-H. Kursy 
jęcia, Filarecka Nr. 43 wyuczają _ listownie: 

m, 1 oglądać ee buchalterji, rachunko- 
nie od godziny 6 wości kupieckiej, ko- 

wieczór. 0—SP6l respondencji handio- 
. NEEGONUSSMUNMA wej, stenografji, nauki 

handlu, prawa, kali- 
grafji. pisania na ma- 

i LETNISKA Į iii towaroznaw- 
SIEMOANKNKIKZNIAM stya, angielskiego, 
boso do wynaję- francuskiego, niemiec- 

cia 1i pół kilo: kiego, pisowni oraz 
metra od st. Jaszuny gramatyki С 
las sosnowy przy sa- PO ow Swia- 
mym torze kolejowym dectwa. NW 

munikacja wygodna 
dowiedzieć się Wilno 
Wileńska 31 - Firma 

  

  

polskiej. © 

  

Żądać wszędzie prawdzi- 
wy orzeźwiający napój 

„Sinalco” 
przedstawiciela 

B. SŁOMSKIEGO. 
Nagrodzony złotym me- 
dałem na międzynarodo= 

wej wystawie w 
Barcelonie 

Etykieta z puharem. || 

   R 
  

  

> # 

Akwizytorów 
do dobrze wprowadzonego artykułu, 
który cieszy się najlepszem powo- 
dzeniem, POTRZEBNI inteligentai, 
wymowni i dobrze reprezentujący się 
PANOWIE. Po próbnej pracy pensja 
stała. Zgłosić się: W. Pohulanka 1-2, 

do Biura. —g     
KKK LS 
Ё ŻĄDAJCIE 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, Н, PAKA. & 

А НЕ 

"Vilo 6 | 76585 5847 
Spółka z ogr. odp. | оТЕНЕ та 18 ЕЕа 

Ino, ul. Tatarska ubłoną książkę 
20, dom własny. Z veiskona Šv 
Istnieje od 1843 r. przez P. K. U. 
Fabryka i_ skład| Święciany, rocz. 1895, 

mebli:  _. |na imię Adama Kuz- 
jadalnie, sypialnie, | micza, unieważnia się. 

išėka mikłowane | |? a niklowane ri Е ubiony kwit lom- 
OO A Z'nardowy (Biskupie 

kia ala 12) Nr. 64700 unie- 
biurka, 

dębowe i t. p. Do- wažnia się. 

godne warunki i 
na raty. 

    

   

  

  

    

końcu miesiąca 
Kwietaia 1930 r. 

zgubiony na rynku w 
m. Kobylniku dowód 
tożsamości konia Nr. 

  

Sprzedaje się 
dom drewniany # за> 5) je „D“ wy- dain: alanai, 97195 serje „D* wy: 

ARPAO | SPRZEDAŻ Рогоска 97. 
ul. stawiony na imię Win 
—Ocentego Sapuna unie- 

  

  
  

zawał kresów" tel: аЕ jai ważnia się.  1943—2 

Ё Z umuatory bi dowód 
i Radjo Dum drewniany | Z "osobisty wydsny 

Druskieniki 
Pensjonat  „Aspazja” 
vis-a vis parku i za- 
rządu. W czerwcu ce- 
ny zniżone. Kuchnia 
zdrowa dyetyczną, In 
formacje: Wilno, al 

у 

Sprzedaź, ładowa* 
nie i naprawa. 

FACHOWO. ТА- 
NIO. _ SZYBKO. 

Firma 

Michał Girda 
"Zamkowa 20, 

Estko. tel. 16-28, —bp 

'— Może pan być zupełnie spokoj- 
ny. 

— Pani wybaczy mi ten zawód? 
Mam nadzieję, że pani nie posądza 
mnie... 

— Jestem przekonana Mr. Krane, 
że rzadko można spotkać milszego od 
pana człowieka, któryby okazał tyle 
dobroci samotnej cudzoziemce! Rozu- 
miem, że pan musi nas opuścić i nie 
mogę się za to gniewać! 

— Pani zdejmuje z mych ramion 
stukilowy ciężar. Teraz, kiedy już je- 
stem spokojny, muszę zmykać! Na 
wszelki wypadek pożegnam państwa. 
Być może nie zdążę już tu powrócić. 
Dowidzenia Mr. Ambear. 

Krane uścisnął ich dłonie i szybko 
zbiegł ze schodów. 

— Dziwny człowiek, — roześmiał 
się Laniare. 

— Niezwykle sympatyczny — za- 
uważyła Cecylja. Jeśli wszyscy Amery- 
kanie są podobni do niego... 

— Czy pójdziemy na górę? 
Skinęła głową i weszła na schody 

„Kelner z głębokim ukłonem spotkał 
wchodzących. Podczas gdy przeciskali 
się przez tłum; Laniare rozmyślał nad 
sytuacją. 

Był zupełnie zdezorjentowany. Czyż 
by Krane zorganizował całe to spotka- 
nie dla niego i miss Brook? A może 
kto inny ściągnął go tutaj, aby złapać 
w pułapkę? „Wiosna' nie budziła w 
nim zaufania. Podejrzewał że była to 
sprawka Velasco, O'Ryo i Dresslera. 
lub w każdym razie jednego z nich. 

Wszyscy trzej widzieli go w hote” 
lu Nickboker. Ale nie okazali że go 
poznają... 

Laniare i miss Brook znaleźli się 
w sali, pełnej małych stolików. Cecylja ' 
szukała wolnego stolika. Na środku sa- 
li tańczyło kilka par. Pot perlił się na 
twarzach tańczących, w sali bowiem | 

przez Starostwo 
Grodzkie m. _ Wilna 
za Nr 4325/4279, oraz 
książ. wojsk. wyd. 
przez P.K.U. w Wil- 
nie, na imię Samuela 
Trakieniskiego, unie- 
ważnia się. —& 

o 2 mieszkaniach 
z ogródkiem oko- 
ło sąt. kwadr. 
sprzedamy za 7000 

złotych. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, 

  

panował nieznośny upał. 
Kelner podbiegł do nich. 
— Państwo szukają stolika? — 

drgnął przestraszony, poznając Lan:a" 
re'a, był to jeden z tajnych agentów 
niemieckich. — Proszę tędy... 

Poprowadził gości ciasnem 
ściem, między stolikami. 

Laniare niechętnie szedł za nim. 
Znał dobrze tego człowieka z Pary” 

ża, był on właścicielem małej kawiaren 
ki w pobliżu Opery, gdzie zbierali się 
agenci niemieccy. Kawiarenka została 
zlikwidowana w przeddzień wypowie- 
dzenia wojny. 

Fakt, że ten człowiek znalazł się 
w tym samym lokalu, co i Londyński 
znajomy Laniare'a, nadawał nowe nie” 
pokojące znaczenie kartce, wyznaczają 

przej- / 

cej mu tutaj spotkanie!. 
Czy „Wiosna* nie była  centrem 

austrowęgiersko - niemieckiej akcji 
szpiegowskiej? 

Laniare żałował szczerze że Sta” 
wił się na wezwanie. Przykrem mu 
było to spotkanie z ludźmi, o których 
myślał niechętnie a przytem ogarniał 

go niespokój o Cecylję. Na ile pragnął, 
przed kilku minutami, ujrzeć jej, naty* 
le obecnie chciał się pozbyć jej towa” 
rzystwa. 4 

Wciągnięto go tutaj najwidoczniej 
w mniemaniu że posiada dokumenty, , 
które zginęły na pokładzie „Assyryj- 
czyka*. 

Extrom prowadził podwójną grę, 
nikt prócz Laniare'a nie wiedział że 
on ukradł dokument i zabił wspólnika, 
aby móc zachować przy sobie doku 
ment dla sprzedania Anglikom. Niem- 
cy nie wiedzieli o tem, Ściągnęli tutaj 
Laniare'a aby wyrwać mu tajemnnicę 
zastraszyć i w jakikolwiek sposób wy- 
łudzić cenną zdobycz. 

  

  

   Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

  

Drukarnia „Wydawni stwo: Wileńskie', Kwaszelna 23. 
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