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, „SPRAWA WILENSKA" 
Doświadczenie lat ubiegłych po- 

twierdza jako reguła obserwowaną 
na naszym wileńskim terenie zjawisko 
że wszelki wysiłek czyniony w kie- 
runku usprawnienia życia gospodar- 
czego—bądź daje efekt dorywczy nie- 
zdolny zaważyć na stabilizacji proce- 
su rozwojowego, bądź efekt tak zni- 
komy.pod względem jakościowym i 
przestrzeniowym, że celowość samego 
wysiłku staje się więcej niż proble- 
matyczną. ` 

Długi nieprzerwany złożył się na 
to w okresie wojny i po wojnie łań- 
„uch niepomyślnych warunków, znaj: 
dujących się poza orbitą możliwośc: 
obronnych Ziemi Wileńskiej, warun- 
ków uniemożliwiających dokonania 
przegrupowania sił produkcyjnych i 
przyswojenia nowych form  organiza- 
cyjnych odpowiednio do wymogów 
nowego układu stosunków. 

O niewspółmierność między wy- 
siłkiem zadecydowała  irracjonalność 
całego naszego życia gospodarczego 
a realność ciężarów przytłaczających 
go. zadecydował makabryczny splot 
wpływów gospodarczych a brak sił. 
do przeciwstawiania się tym wply- 
wom, zadecydowało wreszcie brutal. 
ne zerwanie z przeszłością, postawie- 
nie nad nią krzyżyka a zepchzięcie 
pizyszłości na Ślepy tor. 

Z roku na rok sytuacja gospo- 
darcza województwa Wileńskiego ule- 
gała pogorszeniu i wzrastającej de- 
presji. Nie dlatego, by zanledbywanie 
interesów tego terenu większy wyraz 
znajdowało w państwowej polityce 
gospodarczej,—bowiem wręcz odwrot: 
nie coraz większem zrozumieniem po- 
trzeb i znaczenia Ziemi Wileńskiej ce- 
chowana była ta polityka w okresie 
ostatnich czterech lat. | nie dlatego 
również, by życie gospodarcze było 
niezorganizowane w obronie swych 
interesów, —bowiem organizacje zrze- 
szające rolnictwó, przemysł, handel i 
rzemiosła działalności swej nie prze- 
kroczyły, ostatnio zaś do życia po- 
wołany został ponadto samorząd go- 
spodarczy w postaci izby przemysło- 
wo-handlowej i izby rzemieślniczej. 

Że sytuacja będzie coraz gorsza— 
należało zgóry przewidywać, jak na- 
leży przewidywać, że nie ulegnie ona 
poprawie, dopóki wałka z tem, co 
znajduje się poza zdolnością obronną 
miejscowego życia gospodarczego nie 
będzie podjęta przez czynniki jedynie 
zdolne i należycie uzbrojone do prze- 
łamania niepomyślnych  destrukcyj- 
nych warunków, mianowicie przez 
rząd. 

Tradycja sprawy wileńskiej, — a 
inaczej jak „sprawą wileńską* nie 
można nazwać powolnej atroiji go- 
spodarczej naszego terenu, — polega 
właśnie na tem, że o własnych siłach 
Wileńszczyzna nie jest w stanie prze- 
ciwdziałać ujemnym skutkom warun- 
ków, które zaistniały skutkiem  zni- 
szczeń wojennych a układu stosun- 
ków powojennych, żwłaszcza w zwią- 
zku z zawarciem traktatu rosyjskiego, 
i że z drugiej strony, jak dotąd, in- 
gerencja Państwa ograniczałą się do 
sporadycznych zjawisk o znaczeniu 
nie zasadniczem lecz pochodnem, wy- 
wierając pomimo wzmożonych wysił- 
ków tem mniejszy wpiyw,; im dalej 
życie gospodarcze pogłębiało się w 
bezruchu. : 

О#6! spoleczeūstwa i siery go- 
spodarcze początkowo nie doceniały 
znaczenia tej prawdy. — może nawet 
jų nie'ušwiadamiaiy. Nieraz dorywczy 
Ukces pOczytywano za zwiastuza na- 

prawy sytuacji, Gubiono się w szcze” 
£ółach, grzebano w drobnych „b0- 
lączkach”, nie organizując całokształ- 
tu zagadnień. Sukces przemijał, roz- 
pływał się w morzu trosk i nędzy, 
na miejsce jednej bolączki wyrastały 
Seiki nowych bardziej uciążliwych 
przykrych. 

Pozostawało jednak doświadczenie, 
o którem mówiłem na wstępie niniej- 
szego artykułu, —doświadczenie, które 
powoli konsolidowało myśl społeczną 

| 

poszkodowanej dzielnicy w kierunku 

świadomości, co jest w obrębie wła- 

Snych sił, a gdzie zaczyna się obo- 

wiązek Państwa, doświadczenie, które- 

mu zawdzięczając siery gospodarcze 

mogły nareszcie sprecyzować swe po- 

stulaty wobec czynników rządzących 

(patrz artykuł mój p. t. „Nareszcie 
Wilno zabiera głos* w „Słowie* z dn. 
9 maja), } 

Po zaznajomieniu się z temi po- 
stulatami, Wileńska Rada Wojewódzka 
na posiedzeniu w dniu 12-go b. maja 

powzięła jednogłośnie, znaną już czy- 
telnikowi z komunikatów sprawozdaw- 
czych, uchwałę, z której przytaczamy 
tu ostatnizustęp: 

Rada wojewódzka, doceniając 
przychylny stosunek czynników rzą- 
dowych do potrzeb ziemi -wileńskiej 
jaki się zaznaczył ostatniemi laty w 
przyznaniu, w związku z klęską nie- 
urodzaju, szeregu ulg podatkowych, 

/_ kredytowych i innych - uznała jed- 
nogłośnie, że radykalna zmiana 
istniejących na terenie wojewódziwa P. 
wileńskiego  stoaunków  gospodar- 
czych na lepsze, będzie możliwa 
tylko wówczas, kiedy czynniki rzą- 
zące, w zrozumieniu powagi wy- 

tworzonej sytuacji, $poddadzą grua- 
townej rewizji stosunek swój w od- 
niesieniu do województwa wileń- 
skiego w dziedzinach: podatkowej, ta- 
rytowej, kredytowej, inwestycyjnej 
oraz kświadczeń socjalnych, zwycho- 
dząc z założenia, że uprzywilejowa- 
nie pod tym względem województwa 
będzie >w istocie li tylko traktowa- 
niem go narówni z innemi ANA: 
szemi gospodarczo dzielnicami pań- 
stwa, albowiem dopiero wówczas zą- 
chowany będzie współmierny do 
właściwych potrzeb stosunek”. 

Uchwała ta nie zawiera momen- 
tów politycznych, które nie mniej wy- 
mownie Świadczyć by mogły o ko- 
nieczności państwowej zmiany do- 
tychczasowego kierunku rządowej po- 
lityki gospodarczej, Oparta jest na 
przesłankach wyłącznie gospodarczych. 
Nie zmniejsza to jej znaczenia—od- 
wrotnie raczej nadaje treść, która jest 
ponad wszelką dyskusję. 

Jak do tej uchwały i postulatów 
gospodarczych ustosunkują się mia- 
rodajne czynniki rządowe? Uwzględ- 
nią czy zbagatelizują zasłaniając się 
parawanem ciężkiej sytuacji skarbo- 
wej?. 

W tym ostatnim wypadku, które- 
go możliwość negujemy, bylibyśmy 
uprawnieni — parairazując sentencję 

Pascala: „z tej strony Pirenejów jest 

prawda—z tamtej błąd”, — powiedzieć: 
„z tej strony Wileńszczyzny jest świa- 
domość prawdy—z tamtej trwanie w 
błędzie". 

* * * 

Niestety nie tylko rząd decyduje o 
tym lub innym kierunku polityki pań: 
stwowej—lecz przedewszystkiem sejm, 
ta suwerenna instytucja, która dla Zle- 
mi Wileńskiej nigdy nie skąpiła ekspe- 
rymentów socjalnych a zawsze ją da* 
rzyła niespodziankami ustawodawcze- 
mi. Stąd rebus przedstawiający gmach 
przy ullcy Wiejskiej a Wilno ma jedno 
tylko rozwiązanie: „przekreślenie zna- 
czenia Wilna i jego misji historycz- 
nej“. 

O jednej z takich niespodzianek 
ostatniej daty, mianowicie o ustawie 
w przedmiocie ochrony dzierżawców 
będziemy mówili w następnym (jutrzej: 
szym) artykule. 

Zygmunt Harski. 
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Skład Sejmu Słąskiega 
Skład osobowy nowo wybranego 

sejmu śląskiego jest następujący: 
Biok prorządowy: dr. Aloj:y Pawe- 

lec, Karol Palarczyk, Ludwik  Piecha- 
czek. dr Jan Kotas, dr. Adam Kocur, 
Józef Witczak, dr. Włodzimierz Dąbrow- 
Ski, Rudolf Kornke, Emil Gajdas, dr. 
Marja Kujawska, 

Grupa pos; Korfantego: Prus Alojzy, 
Kędzior Jan, Grzonka Jan. Pobożny Jan, 
Szulik Jan, Kopocz Paweł, Wolny Kon- 
stanty, Giebel Stefan,  Gruchlikowa 
Marja, dr. "Teodor Obremba, Korfanty 
Wojciech, Kempka Paweł, Antoni Bal- 
cer, Broncel Paweł. 

PR.: Dr. Przybyła Wiktor, Sikora 
Ignacy pos _Roguszczak, 

PPS Józef Adamek, : Emil Caspiri, 
Józef Matej, Roman Motyka oraz nie- 
miecki socjalista dr. Zygmunt Giucks- 
berg. 

Blok niemiecki: Otto Ulitz, Jan 
Schmigiel, Konrad Kunzdori, dr. Król, 
dr. Rojek, dr. Pant, Frank, Pawlas, Hof- 
fmann, Gompala, Goldmann, Dudek, 
Herrmann, Schimke i Jurga Albert. 

Komuniści: Józef Wieczorek i Paweł 
Komander. 

ECHA STOLICY 

Audjencje, wyjazdy, przyjazdy 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 

dziś rano na BE ministra rolnictwa 
Janta:Połczynskiego. W godzinach popołud= 
niowych Pan Prezydent przyjął prezydjum 
zarządu głównago Zrzeszenia Sędziów i 
Prokuratorów w osobach prezesa S;du 
Najwyższego Miszewskiego i wiceprezesa 
Pleszyńskiego oraz członków zarządu 
Krzyżanowskiego i Maciejewskiego. Człon- 
kowie prezydjum zostali przedstawieni Pa- 
nu Prezydentowi przez ministra sprawiedli- 
wości p. Cara. 

* * * 

P. prezes Rady Minstrów Walery Sta“ 
wek przyjął dziś przed południem p. mi- 
nistra rolnictwa Janta-Połczyńskiego. Z ko- 
lei złożył p. prezesowi Rady Ministrow wi- 
zytę ambasaacr francuski p Laroche. 

P. prezes Rady Ministrów Sławek przy- 
jął w dniu dzisiejszym delegację Związku 
Pracowników Państwowych, a następnie 
delegację Związku lawalidów. W godzinach 
południowych premjer Sławek udał się na 
Zamek, gdzie był !przyjęty na audjencji 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

* * . 

Dziś przybyła do Belwederu dele- 
gacja garnizonu Prużany celem złoże- 
nia p. Marszałkowi podziękowania za 
отос, okazaną przy budowie domu 

dla oficerów i ich rodzin. 

4 * = 

P. miaister poczt i telegrai6w inž. Bo- 
erner powrócił z podróży  inspekcyjnej z 
Kalisza i objął urzędowanie.: 

Prezes Państwowego iBanku Rolnego 
Ludkiewicz wyjechał w dniu 14 b. m. do 
Paryża i Londynu w sprawach, dotyczących 
działalności Państwowego. Banku  Rol- 
nego. 

Nominacja redakfora Rosego 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpi- 

sał nominację redaktora Adama Rosego, 
długoletniego  konsulanta Ministra Rol- 
nictwa na stanowisko dyrektora nowo: 
utworzonego departamentu ekonomicznego 
tegoż Ministerstwa. 

Projekt rozporządzenia 6 daku- 
menfach granicznych 

WARSZAWA, 15 V. PAT. -Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych opra- 
cowało projekt rozporządzenia o do- 
kumentach, upoważniających do prze- 
kroczenia granicy i rozesłało ten pro- 
jekt dla uzgodnienia do zaintereso- 
wanych ministerstw. W najbliższym 
czasie w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych odbędzie się konferencja dla 
ostatecznego uzgodaienia projektu. 

  

Międzynarodowy kongres górniczy 

” KRAKÓW, 15.V. PAT. Na dzisiej- 
szem  przedpołudniowem posiedzeniu 
kongresu górników dyskutowano pod 
przewodnictwem d-legata francuskiego 
Vignet'a nad sprawą odszkodowań za 
nieszczęśliwe wypadki oraz choroby 
zawodowe. Sprawę referował delegat 
niemiecki Bergschulz. Rozpoczęta rów- 
nież debatę nad szczególnie ważnem 
sprawozdaniem delegata angielskiego 
Cooka, dotyczącem  ujednostajnienia 
metod ustalania płac zarówno w po- 
szczególnych krajach, jak i na terenie 
międzynarodowym. Przed  rozpoczę- 
ciem debaty przewodniczący zakomuni 
kował decyzję egzekutywy w sprawie 
zaproponowanej na wczorajszem posie 
dzeniu kongresu przez delegata francu- 
skiego Quintin'a rezolucji w kwestji 
zwalczania wojny, domagającej się 
ogłoszenia 24 godzinnego strajku ro- 
botników całego świata, jako demon- 
stracji przeciwko wojnie. Jak wiadomo, 
delegat niemiecki sprzeciwiał się wczo 
raj ogłoszeniu tej rezolucji, żądając po 
nownego jej sformułowania. 

Aby dać wyraz swej woli niedopu- 
szczenia do wojny, kongres uważa za 
konieczne w danym wypadku przepro- 
wadzenie 24-godzinnego strajku gene- 
ralnego robotników wszystkich państw. 

W myśl decyzji egzekutywy kon 
gres postanowił zwrócić się do między 
narodówki związków zawodowych w 
Amsterdamie o wskazanie, wszystkich 
dróg i środków, zmierzających do usku 
teczniania prób wojny. Wniosek egze- 
kutywy został przyjęty. Zkolei przystą 
piono do dyskusji. nad referatem Berg“ 
schulza. W dyskusji tej zabierało głos 
szereg delegatów. Po rćsumć  sprawo* 
zdawcy wszystkie / zaproponowane 
przez niego rezolucje zostały przyjęte. 

EE JA NSZ CZA 

Lmiśty w dyplomaci litewskiej 
Konsul Gaczis przeniesiony do 

Buenos Aires 
KOWNO, 15. Pat. Gen. Daukan- 

tas, który obecnie znajduje się w re- 
zerwie, nie przyjął żadnych propono- 
wanych mu stanowisk, godząc się je- 
dynie na objęcie stanowiska konsula 
generalnego w Brazylji. Dotychczaso- 
wy konsul litewski w Dyneburgu Ga- 
czis został odwołany z zajmowanego 

A i mianowany do Buenos 
res. 

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BIENIAKONIE, | bato Kolejowąć Tana BIENIAKO! — x Kcie A 

DĄBROWICA (Polic) | Kolęceenia Aistis ĄBR —- wała оъ ЗОО 
LUKSZTV — Batet Kolejowy. 
GLĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRODNO — Kaiegarda T-w2 „Ruch“, 2 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyżsti. 
PWIENIEC — skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
LECH — <klep „jedność”, 
LIMA — m. Suwalska 13, 8. 
MOŁODECZNO — Ksjęgaraia T-wa „Rach”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz ruliimetcowy nariai 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 

PINSK — 

ча 

| 
| 

WiLE 

  

NIEŚWIEŻ — ni. Ratuszowa, Księgarnia |ažwinskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 

rnia + Siska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Po!skijej Macierzy Szkolnej. 
SLONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynex 9. N. Tara 

POWIATOWA — ul. Mickiewicz 
WARSZAWA — T-we Księg. Koł. „Rach”, 
WOLKOWYSK — Ksiegarmia T-wa „Ruch“. 

Mickšewiuza kB. 

ki. 
24, F. Juczewska, 

D. Lubowskiego, ul. 

   

    

ma zronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. Wmurmeraca świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. TEGIIAY. druku mogą być przez Adnilnistrację znieniane dowolnie. Za dostarczenie nunieru dowodowego 20 groszy. 

Rozmowy Gurflusa z Zaleskim 
BERLIN, 15 V. Pat. „Vossische Ztg.* donosi z Genewy: 

Wczorajsza rozmowa Curtlusa z Zaleskim miała za temat głów 
nie sprawę odmowy zezwolenia na urządzenie polskiej wystawy 
w Berlinie, jak również sprawę nowych niemieckich ceł rolni- 
czych. 

Ewakuacja frzeciej sfrefy 
BERLIN, 15 V. Pat. Prasa niemiecka donosi z Paryża: W 

związku z dzisiejszą konferencją między radą nadzorczą Banku 
Wypłat Międzynarodowych z przedstawicielami ministerstw finan- 

sów rządów zainteresowanych państw oraz międzynarodowzmi 
wielkłemi bankami, na której omawłano szczegółowo sprawę 
emisji pierwszej pożyczki odszkodowawczej, rząd francuski miał 
wydać gen. Guillaumant rozkaz rozpoczęcia opróżnienia ostatniej 
strefy terenów okupowanych. 

  

  

RANNE POSIEDZENIE. SPRAWY POLSKO-NIEMIECKIE 

Na dzisjejszem rannem ppsjedzeniu Rady Ligi Narodów wesyły pood obrady dwie 
sprawy miyejszościowe, reierowane przez, przedstawicieła Japonii. н 

Na żądanie Polski, Rada ppstanowiła nie rozzfitrywać sprawy Ochmanna na bie 
żącej sesji i odroczyć ją aż do chwili, gdy rząd polski przedstawi wyniki korespordencji, 
która dotyczyć bedzže niettylko kwestji cofnięcia pozwolenie na pqłnienie funkżyj doradcy: 
prawnego, leez również warunków, w jakich Volksburid lub Ochmann weszli w posiada 
nie poufnych, urzędowych dokumentów polskich. Min, Curtius wyraził pižytem nadzisię, 
że dochodzenia będą dokładnie i szybko przepirowadzone, wytykając seliwetariatowi nie 
zamieszczenie pouinych dokumientów w protokule. Miniąter Zaleski odpjowiedział, że samo 
przez, się sgzumie, że skoro rząd oświadozył, iż przeprowadzi ankietę, będzie ona szybka 
i dokładna. 

Sprawa iekarzy Spółki Buackiej została odro czora do września. + 
W międzyczasie wobęc, wątpliwości prawnych zagiągnięta zosganie opirfa komi 

tetu prawników, w skńad któńzgo wchodzą: Pilotti, Malkin i Battella. 
Przyjmując rapprt, min. Curtius wyraził żal z pawodu, że sprawa ta nie została 

rozpatrzona i że rząd polski nie mógł postąpić w myśl poglądów, wysjażoniych przez. 
Calondera, przyczem dr. Curtinsi grośrednio zaatakjował sprawozdawcę. 

POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE. SPRAWA ROZJEMSTWA 1 BEZ- 
‚ PIECZENSTWA. 

Na dzisiejszem ostatniem posiedzeniu Rady Ligi Narodów pyzedewszystkiem zło 
żone zostało sprawozdhinie o wynikach praq ostatniej sesji komitetu rozjemstwa i bezpie 
czeństwa, przyczem sprawozdawca zwpropobyował, aby opjładowany przez ten komitet 
projekt xonwencji w spęawie wzmożenią śyodków dla zappbieżenia wojnie i niesienia 
pońioócy państwu zaatakowanemy, przekazany został najbliżęzamu zgromadzeniu Ligi 
Narodów, orłaz, aby 4alecić rządom płzysłanie na to zgromadzenie delegatów już upoważ 
nionych do podpisania wzjniankowanęj koriwencji. Rada Ligi wniosek ten uchwaliła. 

Podczas dyskusji delegat Finlandji Prpkope dał wyaz swojemu przeświadczeniu, 
że wrześniowe zgromadzerge Ligi zdpła ustalić delinitywny tekst konwencji, grzedkłada 
jac ją jednocześnie dęlegatom rządów do podyisania. Minister sppijaw zagranicycych Rze 
Szy Curtius określił wyniki ostatniej sksji Komitetu rozjemstwa i bezpiecdwństwa jakioł 
niedostateczne i wyrkził nadzieję, że najbliższe zgromadzenie Ligi dn lepsze rezultaty. 

OGRANICZENIE FABRY (ACJI NARKOTYKÓW. 
Następnie, po sprawozdaniu ministra Marinkowicza, Rada Ligi pjostanowiła na 

zbierającą się w dniu 1 grudyła r. b. międzynagodową konierencję dla ograniczenia fa 
brykacji naskotyków wyłągzijje do potizkb naukowych i leczniczych zaprosić następujące 
państwa: Niemcy, Austrję, Belgję, Kanadę, Chiny, Egipt, Hiszpanję, Stany Zjednoczone, 
Finlandję, Francję, Anglję, Węgńy, Indje, Włochy, Japonję Meksyk, Netwegję, Holandję, 
Persję, Peru, Polskę, Szwajcarję, Turcję, Urugwaj i Jugosławię. 

ZNIESIENIE FINANSOWEJ KONTROLI WĘGIER. 
Zkolei Rada Ligi postanowiła zamieścić dodatkowo na porzadku dziennym naibliż 

szego Zgromadzenia Ligi Narogów prace komisji kpnterencji kodyfikacji prawa międzyna 
rodor wego Oraz znieść finanssową kontrolę Węgier wraz zł ko- 
misją kontrołującą natychmiast po wejściu w Życie umowy pa- 
ryskiejzdnia 28kwietniar b. 

HENDERSON 0 PALESTYNIE. 
Następnie minister Henderkon złożył oświadczenie w sprawie Palestyny, przypo- 

minając, że spęawozdanie wysłknej do Palestyny komisji śledczej zjostało już ogłoszone. 
SKARGI NIEMCÓW GÓRNOŚLASKICH ODŁOŻONE. 

Wkońcu Rada omówiła sprawę dwóch petydyj mniejszości z połskiego Górnego 
Śląska, odkładającj załatwienie dp wrześniowej sęsfi. 

ŚCIANA PŁACZU. 

Wreszcie na swem pouinem posiedzeniu Rada Ligi przyjęła do wiadomości, że rząd 
angielski mianował komisję, która ma zbadać konflikt żydowsko acabski w sprawie 
Ściany Płaczu i powziąć w tej sprawie decyzję. 

SALA REFORMACJ! ZOSTAJE OPUSZCZONA 
Pozatem Radn posianowila następną sesję Rady, to jest 60-tą otwoizyč w dniu 5 

września Oraz pęzyjęła dar fundacji Rockiellera w sumie 60 tysiędy dolafów, przeznaczo 
nych na badania komitetu fiskalnego Ligi Narodów w spyawie pbdwójnego opodatkowania 

Zgodnie z wnioskłem komitetu pięciu, Rada Ligi postanowiła, aby wajbliższe zgrp- 
madzęnie Ligi odbyło się nie w t. zw. sali Refortnacji, a w gmachu wyborow (Batiment 
electoral) i piłzyżnała sumę 150 tysjęcy franków jako kredyt na niezbędkie praqe adapta 
Qyine rzeczonego gmachu. 

Natem porządek dzienny prac obecn.ej se.s,j.i R.a.dzy Ligi Na- 
rodów zostął wyczerpanyi sesja Rady została zamknięta 

Fałszywe wieści 0 włosko-biszpańskim traktacie 
MADRYT, 15 V. PAT. Wobec podania przez prasę zagraniczną wia- 

domości o rzekomym tajnym traktacie włosko hiszpańskim, agencja Fabra 
jest upoważniona do stwierdzenia, że inic rmacje te są pozbawione całko- 
wicie podstaw. < 

Venizelos zignorował flotę niemiecką 
BERLIN, 15—5. Pat. Prasa niemiecka donosi z Aten, iż prezydent ministrów Venizelos, który bezpośrednio przed przybyciem iłoty niemieckiej do Grecji nagle wyjechał z Aten, powrócił wczoraj ze swej podróży. Flota niemiecka opuściła Grecję w środę rano, nie doczekawszy się wizyty Veni- zelosa. Postępowanie prezydenta ministrów wywołało wśród Niemców 

wielkie rozgoryczenie, tembardziej, że przybycie iloty niemieckiej do Aten 
było uważane jako wizyta oficjalna. 3 

tapowiedziaca rekonstraktja  gebineju balgarskiegė 
WIEDEN, 15 V. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Sofji: Wczo- 

raj prezydent senatu Liabczew po konierencjj z Cankowem w sprawie 
rekonstrukcji gabinetu udał się do króla, gdzie zabawił na konierencji 
całą godzinę. Wieczorem oświadczył Liabczew dziennikarzom, że w czwar- 
tek dnia 15 b. m. ukaże się dekret królewski o rekonstrukcji gabinetu. 

` 

Na międzynarodówej widowni 
Przerwanie rokowań anglo- 

egipskich. 
Tuż przed wyjazdem na sesję Ligi 

Narodów Henderson zawiadomił par- 
lament, że toczące się rokcwania z 
delegacją egipską w sdrawie uregulo- 
wania szeregu spraw wynikłych „t 
nabytych praw Wielkiej Brytanji w 
Eglpcie" zostały przerwane bez okreś- 
lenia daty. kiedy będą wznowione. 

Głównym powodem rczbicia była 
kwestja Sudanu. Delegacja egipska 
żądała uznania cełxowitej suweren« 
ności Egiptu nad Sudanem, podczas 
gdy „ostatnią granicą ustępstw" an- 
gielskich w tej sprawie jak wyraził 
się Henderson, było condominium. 

Po głośnym incydencie z zaginię- 
ciem egipskiego kurjera dyplomatycz- 
nego, co okazało się manewrem ze 
strony delegacji egipskiej, dla  prze- 
dłużenia rokowań, Nahos-Pasza wy: 
sunął propozycję kompromisową po- 
legającą na tem że 1) emigracja oby- 
wateli egipskich do Sudanu nie będzie 
podlegała żadnym ograniczeniom i 2) 
że Egłpt rezerwuje sobie prawo pod- 
jęcia kwestji Sudanu za rok. 

Delegacja angielska odmówiła 
wręcz uwzględnienia tych żądań i to 
doprowadziło do zerwania rokowań. 
Przerwanie rokowań będzie miało du- 
że następstwa polityczne. Stronnictwo 
niepodległościowe w Egipcie, t. zw. 
„wafdyści* uważali obecnie rokowa- 
nia za ostetnią próbę porozumienia 
się z Anglją. Już w trakcie toczących 
się pertraktacyj odłam bardziej rady- 
kalny tego stronnictwa surowo kry- 
tykował pozycję delegacji egipskiej 
oskarżając ją o zbytnią ustępliwość. 
Zerwanie rokowań wobec odmowy 
Anglji na kompromisową propozycję 
Nahos-Paszy rozwiąże ręce czynni- 
kom _— radykalnym w  stronnictwie 
„Wafd” które już dawno prowadzą 
propagandę za całkowitem zerwaniem 
z Anglją i wypędzeniem najeźdźców 
brytyjskich. 

Co się dzieje w Chinach? 

Gdy wiosenne słońce silniej przy | 
grzeje rozpoczyna się w Chinach se 
zon walk pomiędzy poszczególnemi 
grupami generałów. Daieje się tak co 
roku od lat 10:ciu. Na widowni wy- 
stępują te same nazwiska chińskich 
gubernatorów wojennych z tą tylko 
różnicą, że o ile Feng w roku u- 
biegłym walczył razem z Czang-Kai- 
Szekiem przeciwko Czany-Su-Lianowi, ° 
to teraz nąstąpiła zmiana i Feng wal- 
czy przeciwko Czang-Kai-Szekowi. 

Nieporozumienia i zawiście guber- 
natorów wcjennych umiejętnie wyzy* 
skują Sowiety, Japonja, St. Zjedno- 
czone dla celów swej własnej po- 
lityki. 

Dwa lata temu, gdy po zaciekłej 
wojnie domowej zwyciężył gen. Czang: 
Kai-Szek i w Nankinie utworzył się 
centralny rząd Chin zdawałoby się że 
okres chińskich walk domowych bę: 
dzie należał do przeszłości, Okazało 
się jednak, że w obozie Czang-Kai- 
Szeka znalazło się kilku jego pod- 
komendnych generałów, którym usta- 
lający się porządek i ład był bardzo 
nie na rękę, zmniejsrając dochody z 
prowincyj, w kiórych byli administra- 
torami. 

Rozpoczęły się intrygi. Oskarżanie 
centralnego rządu Czang:Kal-Szeka o 
odstępstwo od programu Kuo-Min- 
Tangu i wreszcie otwarty bunt. 

Depesze z Chin sygnalizują właś- 
nie, że gen. Feng-Hia-Sian i gen. Jen- 
Si-Szan, gubernator prowincji Szansi, 
koncentrują swe wojska dla marszu 
na Nankin w którym, rządzi „dykta- 
torski rząd” Czang-Kai- Szeka. Obaj 
ci generałowie utworzyli prowizorycz- 
ny rząd wPekinie, który, rzecz charak- 
terystyczna, został bardzo sympatecz- 

"nie powitany w Moskwie. 
Feng-Hin"- Siang _ niejednokrotnie 

szukał poparcia dla swej akcji w 
Moskwie i Sowiety często wykorzy- 
stywały usługi tego kondotjera chiń- 
skiego. Można więc Śmiało przypusz- 
czać, że i tym razem w sztabie Fen- 
ga znajduje się nie jeden emisarjusz 
sowiecki, tembardziej, że od chwili 
zatargn o kolej wschodnio-chińską, 
Moskwa straciła wszelkie nadzieje na 
potozumienie z rządem nankińskim, 
którego antysowiecki i antykomuni- 
Styczny kurs krzyżuje plany korain- 
ternu na Dalekim Wschodzie. r. 

  

Protest dzieanikarzy estońskich 
TALLIN, 14. V. Pat. Dziennikarze 

estońscy, na znak protestu przeciwko | 
artykułom „Vossische Zeitung", za: 
mieszczanym w związku z pobytem w 
Tallinie dr. Kocha, który prowadził 
pertraktacje w sprawie odszkodowań | 
dla ziemiaństwa niemieckiego w Esto- 
nii, odmówili udania się do Niemiec 
z wycieczką parlamentarną, pomimo 
uprzednio wyrażonej zgody. 

   



@ эК оМО 
  

ECHA KRAJOWE 
Grodno funduje nagrodę liferacką 

m. Grodna im. Elizy Orzeszkowej 
Magistrat m. Grodna rozpatrzył na ostatnim posiedzeniu wniosek Towarzystwa 

Przyjaciół Literatury i Sztuki im. Elizy Orzeszkowej w $Grodnie w sprawie ustano- 

  

° wienia nagrody literackiej m. Grodna im. Elizy Orzeszkowej. 
Nagroda ta ma być przyznawana za twórczość ;oryginalną we wszelkich dzie- 

dzinach literackich oraz w dziedzinie naukowej z literaturą związanej-tym autorom 

polskim, piszącym w języku polskim, którzy w twórczości swej bądź |będą  uwzględ- 
niali Kresy Wschodaie Rzeczypospolitej, bądź będą z nich pochodzili i dla nich pra- 
cowali, bądź działalnością swą wykażą specjalne dla ziem tych zainteresowanie. Ma 

-gistrat po dyskusji uchwalił: Wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem by nagroda 
przyznawana była co trzy lata w wysokości 5.000 zł. Po raz pierwszy ma być nato- 

miast przyznana w czerwcu roku bieżącego dla uczczenia przyjazdu Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej do Grodna. W dniu 13 maja r. b. odbyło się posiedzenie komisji 

Kkulturalno-oświatowej dla omówienia wniosku Magistratu. 

у ‚НЛАСИТЕННИТЬИ ТОЙ 

a tudo, aby о— 23 mała, aby żyć 
Pomnę, gdy byłem dzieckiem 

— burz się obawiałem; no teraz, gdym 
poznał złe życia strony — burz się 
nie boję — one moc mi dają!. 

Vidunas, 

MW końcu kwietnia r. b, ukazał się arty- 
ku' mój w „Słowie* p. t. — Ofiarność na- 
uczycielstwa. k 

Po tygodniu p. St. Szanter usiłuje — м 
swej odpowiedzi (również w „Słowie”) 
wmówić «czytelnikowi, iż „szkodliwe jest dla 
społeczeństwa takie urabianie opinii publicz- 
nej". 

: — Na szczęšcie, ze społeczeństwem tem 
dzielę się swemi spostrzeżeniami już od łat 
dziesięciu, więc miało możność poznania się 
na jakości „urabiania* przeze mnie opinii. 
Żadnej więc „szkody” nikomu dotychczas 
nie uczyniłem. Zauważyłem tylko, zwłaszcza 
podczas obszernej dyskusji na temat pracy 
społecznej nauczycielstwa, jaka toczyła się 
ma łamach „Słowa w jesieni r. ub., iż jest u 
nas pewna kategorja ludzi, którzy za nic na 
świecie nie chcą spojrzeć z ciasnego swego 
podwórka na szerszy horyzont, na labirynt 
mrówczej pracy zawsze ideowego nauczy= 
cielstwa szkół powszechnych. 

"  P. Sz. pisze: „chcę Mu powiedzieć, że 
słowa Jego pociągnęłyby złe następstwa, 
"zniechęciły ich (nauczycieli) do pracy i 
wszelkich ofiar" i t. d. 

Z jednej strony jestem wprost z tego 
powiedzenia dumny, że mam mie byle jaki 
wpływ na tysiączne rzesze nauczycielskie, z 
drugiej zaś strony nie rozumiem, w jaki spo- 
sób, zaraz po tygodniu p. Sz. mógł skon- 
staątować, że ofiarność tak raptownie zginęła, 
(a więc, przez to samo, ofiarność nauczy- 
cielstwa p. Sz. stwierdza, czyli — sam S0- 
bie przeczy) w dodatku, p. Sz. pisał odpo- 
wiedź (rękopis) jeszcze wtedy, kiedy nauczy 
cielstwo miało ferje wielkanocne f w większej 
części opuściło swe miejsce  zamieszkańia. 

_ P. Sz., kto właściwie „dziwnie patrzy na 
życie, dziwniej jednak na ekonomję* 

Prostuje pan moje twierdzenie uposaże- 
niowe nauczyciela samotnego X kat. na 240 

' zł. — proszę posłuchać cyfr, zaczerpniętych 
z Ministerstwa W. R. ; O. P.: 15.429 nauczy- 
cień szkół powszechnych jest w VIII, VII, 

i wyższych kategorjach płac, a więc trochę 
lepiej uposażonych, natomiast 20.003 naucz. 
znajduje się w IX, 28.059 w X i 1.820 w 

"XI stopniu służbowym. Wiadomo że urzęd- 
dnik XI stopnia służbowego pobiera zale” 
dwie 179 zł, — X — 223 zł. IX —244 zł. 
Jak widać z powyższych cyfr urzędowych, 
omylił się pan o całą kategorję, gdyż z 

  

    

" X, zrobfł pan kat. IX, czyżby ylko w 
smyśł — errare humanum est? 

3 ° ]аКей ргху takiej znajomości rzeczy 
"można pisać np. „twierdzę, że nauczyciel 
masz stoi najlepiej ze wszystkich urzędni- 
ków? Znaliśmy dobrze dotychczas „twier- 
dzenie' Pitagorasa, obecnie przybyło nam 
najnowsze; ha, jak to mówią: od przybytku 
głowa nie boli. Czemu zamilczał pan o wy» 

 ' datkach na furmanki i inne? Zazdrości pan 
- mauczycielstwu dlugich feryj, lecz czemuż na 

_ te „ferje” nikt z urzędników nie leci? Od- 
__ wrotnie, mamy przecież exodus nauczycieli. 

„Czemu młodzież (zwłaszcza męska) nie ignie 
do zakładów kształcenia nauczycieli — s 
mamy ogromny brak si! nauczycielsk 
Znam, księdza, który widząc w nędzy żyjące” 
go nauczyciela (samotnega, w dodatku z Po- 
znańskiego, umiejącego żyć gospodarczo) 

" zrzekł się na jego korzyść poborów za wy- 
_ kład religji w jego szkole. (Mogę służyć adre 
sem). 

3 Pisząc o ofiarności nauczycielstwa, po- 
› minąłem rzecz prosta wiele przykładów. Np. 

„ nauczyciet XI, X i t. d. kategorji wydać 
musi sporo pieniędzy na podreczniki do 

_ przedmiotów, które wykłada, (dajmy na to 
jeśli uczy w oddziale I, musi kupić sobie 
elementarz, bo musi uważać przy czytaniu 
zadawaniu i t. d, w oddziałach wyższych 
uczy zazwyczaj przedmiotów kilka, więc do 
każdego musi nabyć koniecznie podręcznik 
za własne pieniądze nie mówiąc już nic o 

_ dziesiątkach cennych dziś książek z dziedzi- 

   

    

   

    

    
   

  

    

     
    

  

. 

- 1 pamiątek pa Mitkiowicm w Wilnie 
& П 

__ Sztambuch Beržerki, oprėcz zacy- 
towanego w  poprzedałej mej pracy 
pięknego wiersza Al. Chodźki, zawie- 
rał również sporo utworów okoliczno: 
Ściowych innych Filaretów. 
"Jakoż dzięki uczynaości p. J. Za- 

_ wiszanki możemy tu znowu podać 
odpis nieznanego, a głęboko odczute- 

_ gowliersza Antoniego" Edwarda Odyńca: 

 Widziałaś, Pani, jak liść zielony, 
Z rodzinnego spadłszy drzewa, ; 
Więdnieje smutnie? Jak nim w różne 

strony 

    

- Jesienny wicher powiewa: 
To strąci w przepaść, to ku Niebu 

Aż 1 ki zimny śni So о na wie mny śnieg przykryje. 
Ten" liść obrazem 4 doli, e 
Łudzony blaskiem nadziei niepewnych, 
Co jeszcze łatwo zwieść mogą, 

" Rzucam Ojczyznę, przyjaciół i krewnych 
'_ f'ach.—żal broni rzec kogo. 

Tam, w niedzielonych żalach i cier- 
< pieniach 
Mam kończyć życia koleje. 

° Тат całe szczęście będzie w mem 
A wspomnieniu, 
A w Waszem—całe nadzieje. 
O, niezawiedźcie ich, pomnijcie prze- 

у cie, że jakkolwiek daleki, 
Z jakiej bądź doli — jest jeszcze na 

у Świecie, 
Ten co Wam sprzyja na wieki. 

  

  

     

  

      

    

  

z zawrot- 

    

ny pedagogiki i dydaktyki, kti ( 

pedanym wprost pędem posu naprzód, 

nauczyciel zaś musi być co do spraw tych 

— w toku. Młode nasze nauczycielstwo przy 

gotowujesię wciąż do różnych obowiązują- 

cych i z własnej chęci egzaminów, co po” 

ciąga za sobą wysokie koszta. Czego wła: 

Śnie nie wymaga się od urzędników IX i X 

dategorji. ; 
Pisze dalej p. Sz., że „za 240 zł. to mie- 

sięcznie można, wiem z własnej praktyki do- 

brze przeżyć, porządnie krajowo ubrać się, 
zaspokoić wszystkie potrzeby ducha* i t. d. 

o nie odpowiem, gdyż — szkoda więc 
ca w gazecie, które szanuję. 
Dalej zachęca mię p. Sz. do całego sze- 

mog bliźniemu”, lecz uracz nią pan kogo 
regu tematów. Dziękuję serdecznie za ,,po- 
innego — bardziej potrzebującego. 

Sezon ogórkowy na tematy dla mnie 
nie istnieje, zostaw więc pan w spokoju za- 
równo moją osobę, jak również i całe ma- 
uczycielstwo. 

Smutna to rzecz naprawdę, że u nas 
kto tylko chce — chlaszcze na nieszczęsne 
nauczycielstwo, które i bez tego niema žad- 
nego autorytetu. Bo jakżeż można zdobyć 
sobie autorytet — jeśli się mieszka nie lepiej 
od zwierzęcia, na łasce wprost gospodarza, 
jeśli nauczyciel sam pierze 4 gotuje, jeśli no- 
si sam wodę niekiedy całe kilometry, jeśli . 
chodzi milami przeważnie piechotą, jeśli no- 
si dziurawe obuwie i łatane ubranie, jeśli, 
ach, czy wszystko można tu wymienić! 
Wprowadzamy dla sędziów i prokuratorów 
togi, dla sekwestratorów i akcyzników mun- 
dury, a wszystko to dla autorytetu wobec 
chłopa, to na mily Bóg, dlaczegoż nie myśli- 
my nic o nauczycielu, który ma prOmienio- 
wać dokoła siebźe wiedzę i kulturę?! Mówi* 
cie panowie, że za 240 zł. można żyć świet- 
nie i jeszcze odłożyć coć na P.K,O.; w takim 
razie, dlaczego i dla kogo istnieją pobory 
500, 700, 1000 i więcej złotych?! Odmawia- 
cie nauczycielstwu nawet, (0 zgrozo!)... eme 

Jl... Czy chcecie, by nauczyciel uczył 
a latem pasł bydło?! Hola, tą 
lej nie można! Dość już mogił 
h, powstałych 'w  pierwszem 

niepodległości! _(Wątpiącym 
radzę czytać w prasie nauczycielskiej nekro- 
logi i zwiedzić naucz. sanatorium w Zako- 
panem, gdzie setki młodych sił walczy z gru 
źlicą). 

Drugie dziesięciolecie musi być dla nau- 
czycielstwa szczęśliwsze, a nadewszystko — 
sprawiedliwsze. J. Hopko. 

    

  

  

   

  

  

  

    

  

    

  

  

` ŚWIĘCIANY 

— Napad „ra niauczyciela spkoły powsz. 
Według doniesień z Kołtynian 4 b. m. o 
godz. 2 rano powracający z miasteczka nau- 
czyciel szkoły powszechnej Owczynik został 
w odłegłości kilkuset metrów od Kołtynian 
napadnięty przez 3-ch opryszków z rewolwe- 
rami w rękach. Napadnięty został dotkliwie 
pobity tak, że dopiero kapral K.O.P. będący 
w pobliżu odprowdził go do posterunku Pol. 
Państw. Owczynnik złożył zeznania na poste 
runku, które rzucają mocne oskarżenie na 
dwóch kancelistów urzędu gminnego w Kol- 
tynianach. Czyżby pracownicy gminni, ma- 
jący mówiąc nawiasem zemstę osobistą na 
nauczyciela, dokonali pobicia? Czekamy wy- 
jaśnień Starostwa. 3 

  

LIDA 

a Niegośfinne Rezyjęcie sknatora Sza- 
franka w Pielasie. 11 maja do Pielasy, gminy 
Raduńskiej, przybył senator Szafranek, celem 
zwołania wiecu 2 ramienia stronnictwa chłop 
skiego (lista Nr. 10). 

„ Jednakże zaraz na początku przemówie- 
nia, licznie zebrana ludność podjęła hałas, 
śląc pod adresem senatora dość przykre wy- 
mówki, W pewnym momencie ze wszech 
stron posypał się na głowę mówcy grad 
zgniłych jaj, błota i kamieni, wobec czego 
prelegent z małą garstką zwołenników „zrej- 
terował' z wiecu i schronił się do sąsiednie* 
go mieszkania pod skrzydła opiekuńcze zło- 

A gdy usłyszysz wkrótce, jako tuszę 
Żem skończył ziemskie cierpienie, 
Proszę Cię wtenczas, choć tylko za 

duszę 
O jedno ciche westchnienie. 
Antoni Ed. Odyniec 
Wilno 8-go maja 1826 r. 

Ponieważ stambuch pamiątkowy 
Beržerki-Sidorowiczowej, zanim stał 
się pastwą piomieni, był w posiada- 
niu jej córek, przebywających w swych 
majetaošciach wiejskich, stąd utrud- 
nionym był dostęp do owej skarbni- 
cy rękopiśmiennej wogóle dla wszyst. 
kich badaczy literatury owej epoki: 
Dlatego winniśmy być przekonani, że 
utwory w owym imłonniku nigdzie 
dotąd drukowane nie były, tembar- 
dziej, że rodzina uważała je za rze- 
czy noszące charakter nazbyt osobisty, 

Z kolei przystępuję do zanotowa: 
nia zajmującego szczegółu z życia 
matki Berżerki, urodziwej Joanny 
Macewiczowej, które jako podanie 
przechowywane było w rodzinach Si- 
dorowiczów, Zawiszów i Cierpińskich. 

Ta okoliczność zniewala mię do 
powrotu do kamienicy po:karmelickiej 
na dawnych Imbarach, gdzie mianowl- 
cie mieszkała w r. 1824 za czasów 
Mickiewicza i najprawdopodobniej jesz- 
cze przez lat kilkanaście potem Mace- 
wiczowa, w owej epoce, gdy panował 
w Rosji car Mikołaj |. Można przy: 
puszczać, że owa kamienica — ро-Каг- 
melicka posiadała wówczas balkon 
od frontu. Na bałkon Ów wstępowało 
slę przez drzwi od dużego pokoju 

Sytuacja w indjach 
Afak na składy soli 

poprowadzi osobiście pani Sarojini Naidir 
WIEDEŃ. 15 V. Pat. United Press donosi z Bombay'u: Na dziś za- 

powiedziany jest wielki atak na rządowy skład soli w Darasana. Atak na- 
stąpi pod osobistem kierownictwem pani Sarojini-Naidir, "która po areszto- 
waniu Gandhiego i jego zastępcy objęła kierownictwo ruchu wolnościowe- 
go. Oświadczyła ona korespondentowi United, Press, że gotowa jest na 
śmierć lub zwycięstwo. Czuje się natchniona jako Dziewica Orleańska 
i wystąpi na czele ruchu, aby przełamać linję straży do składu soli. Nie 
boi się ani Śmierci ani więzienia. 

Ograniczenia prasowe 

BOMBAY, 15 V. Pat. Rząd podjął zarządzenia w celu przeszkodzenia 
ogłaszania biuletynu kongresu w Bombay'u. Odpowiednie zarządzenie wzy- 
wa wydawców biuletynu, ażeby powstrzymali się w okresie dwumiesięcznym 
od wydawania dziennika w jakiejkolwiek bądź formie, lub ogłaszania ja- 
kiekolwiek pisma o charakterze rewolucyjnym, lub mogącym wzbudzić nie- 
nawiść, czy też lekceważenie dla rządu angielskiego w Indjach. 

Trudności Anglii z Arabami 
BERLIN, 15 V. PAT. Donoszą z Londynu: Rokowania między dele- 

gacją arabskiego komitetu wykonawczego a rządem brytyjskim zostały 
zerwane. W dniu 23 maja delegacja opuści Anglję. Otrzymała ona z Jero- 
zolimy telegram, wyrażający aprobatę komitetowi wykonawczemu na zer- 
wanie pertraktacyj i podkreślający, że minimalne ustawy, jakich komitet 
oczekuje od rządu brytyjskiego, Są: uznanie niepodległości Palestyny oraz 
federacji arabskiej, dalej zgodnie z postulatami, wysuniętemi przez  dele- 

gację w toku rokowań, przyznanie administracji Palestyny rządowi odpo- 
wiedzialnemu przed parlamentem, który składem swym odpowiadałby 
stosunkom narodowościówpm w kraju, wydanie zakazu sprzedaży ziemi 
obywatelom żydowskim, podział _ gruntów między obywatelami żydow- 
skimi i arabskimi stosownie do procentowego składu ludności, uregulo- 
wania sprawy emigracyjnej przez arabsko-żydowską komisję parytetyczną 
z neutralnym przewodniczącym na czele. 

  

Znów walka biflerowców z: komunisfami 
BERLIN, 15—5. Pat, Z Drezna donoszą, że podczas wczorajszego 

zebrania hitlerowców w Herdenau pod Dreznem doszło o godzinie 10 
wieczorem do wyjątkowo ostrego starcia pomiędzy komunistami a hitlerow- 
cami. 5 osób odniosło ciężkie poranienia. Pozatem około 35 «sób odnios- 
ło mniej lub więcej ciężkie obrażenia. 

Minister hr. Kuno Klebelsherg wróci do Budapesztu 
BUDAPESZT, 15 V. Pat. Wczoraj powrócił tu minister oświaty hr. 

Kuno Klebelsberg. 
ATCZOTWARARZORE 

Bcha napadu na Dewey'a 
BUKARESZT, 15 V. Pat. Sędzia śledczy wręczył hr. Szembekowej 

biżuterję, skradzioną jej przez bandytów. Pamiątkowy zegarek złoty Dewey'a 

został również odesłany. Zegarek ten otrzymał Dewey, jako podarek 

gwiazdkowy od matki w roku 1903. 

Przyjęcie ma cześć uczestników konkarsów hippicznych 
RZYM, 15 V. Pat. Minister wojny gen. Gazzera wydał obiad na cześć 

oficerów, biorących udział w tegorocznych hippicznych konkursach. Byli 
obecni przedstawiciele ministerstwa, wojny i spraw zagranicznych oraz przed 
stawiciele ambasad krajów, reprezentowanych przezj uczestników konkursu. 
Ambasadę polską reprezentował radca Tadeusz Romer. Na przemówienie 

gen. Gazzery odpowiedział w imieniu wszystkich oficerów gen. Stridonck, 
który wyraził podziękowanie za serdeczne przyjęcie i za świetną organiza- 
cję konkursów. Przemawiał również ambasador belgijski hr de la Faille, 

składając podziękowanie w imieniu rządów krajów, reprezentowanych na 

konkursach. 

BERLIN. 15 V. PAT. Ze Schwarzwaldu nadchodzą alarmujące wiadomości 

o katastrofie powodzi, spowodowanej straszną ulewą. Rzeki i potoki wystąpiły z 

brzegów, zalewając całe okolice. Zasiewy zniszczone. Mosty i szosy zalane wodą, 
W wielu miejscowościach woda podmyła i zamuliła tory kolejowe tak, że poszcze- 
gólne miejscowości odcięte są zupełnie od świata. 

Czlonkowie rady miejskiej Paryża zwiedzą Poznań 
POZNAŃ, 14. V. Pat. 25 maja przybędzie do Poznania wycieczka 

członków rady miejskiej m. Paryża. Wycieczkę gościć będzie miasto Poznań. 

ESTATE AEO RA RECO TRENERÓW ITS OT ORDY W SAK ABIT 

dzieja recydywisty, Anatoniego Dody, kara- 
nego już kilkakrotnie więzieniem za dość 
obfrte kradzieże. 

Złowrogi pomruk ludności doszedł q tu- 
taj do niefortunnego wysłannika stronnictwa 
chłopskiego i w ostateczności senator Szafra 
nek, zmuszony został do opuszczenia Pielasy 
nie doprowadzając do skutku zamierzonego 
celu i unosząc ze sobą smutne wrażenia udał 
się furmanką do Radunia. XK 

  

Gwarantowanej dobroci 

NASIONA 
roślin pastewnych, warzywnych oraz 

kwiatów, polecą 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie ceoników. P8LI-b 

  

  

mieszkania, sytuowanego, jak to jest 
ipo dziś dzień nad: bramą domu 
przy ul. Wielkiej Nr 46. 

Jak mnie opowiadano różnemi cza- 
Sy, zwłaszcza w rodzinie p.p. Cierpiń- 
skich, podczas pobytu Mikołaja I w 
naszem mieście, Wilno było udekoro- 
wane z nakazu władz właściwych. Ce- 
Sarz, przejeżdzając przez miasto, :kie- 
rować się musiał oczywiście ul, Wiel- 
ką, by dostać się do pałacu po Bisku- 
piego, czasowej rezydencji wielu do- 
stojników. Wówczas to na balkonie 
domu, na lImbarach, przybranym dy- 
wanami, siedziała, zaciekawiona uro- 
czystym orszakiem cesarskim, Масе- 
wiczowa. Mikołaj I-szy, uderzony jej 
pięknością, zwrócił uwagę swego 
adjutanta na ów dom, gdzie na bal- 
konie wyróżniała się przedewszystkiem 
osoba strojnej'Macewiczowej. Wkrótce 
potem ów adjutant zjawił się z rozka» 
zu cesarza w mieszkaniu p. Joanny, 
anonsując jej przybycie cesarskie na 
wieczorną do niej herbatkę. Jakoż 
istotnie cesarz w swoim czasie przy- 
był. Herbata była przygotowana, lecz 
gospodyni potrafiła jakoś wyręczyć 
się kimś innym w podejmowaniu ko- 
ronowanego gościa, ale sama do niego 
nie wyszła. Okoliczność ta nie skon- 
iundowata ostatecznie Mikołaja I, po- 
nieważ oznajmił obecnym, że może 
będzie mieć okazję poznania |Macewi- 
czowej na balu, który miał być wy- 
dany przez szlachtę wileńską na jego 
cześć (i to mianowicie w byłym pała- 
cu Paca, położonym nieopodal przy 

tejże ul, Wielkiej). Macewiczowa i na 
ów bal, pomimo usilnych zaproszeń, 
nie przybyła. Cesarzowi zaś przedłożo- 
no, że powodem jej nieobecności by- 
ła poważna choroba. 

Rzeczone opowiadanie, aczkolwiek 
nosi piętno historycznej anegdoty, ma 
jednak wszelkie cechy prawdopodo- 
bieństwa, opartego na tradycji rodzin- 
nej, zkąd zostało przezemnie zaczer- 
pnięte. Aczkolwiek  możliwen: jest 
przypuszczenie, że za czasów Mickie- 
wicza znajdował się na onym domu, 
wówczas należącym do O. O. karme- 
litów, balkonin nad bramą, to nie wy- 
kluczonem jest, że Macewiczowa mo- 
gła się znajdować w charakterze go: 
ścia na innym jakim balkonie przy ul. 
Wielkiej, wówczas mianowicie, kiedy 
cesarz Mikołaj | przejeżdzał powozem 
tą drogą, ile że naprzykład Antoni 
Gorecki, znany bajkopisarz, a były 
lagjonista (ojciec przyszłego zięcia 
Adama Mickiewicza), mieszkał nieopo- 
dal w kamienicy tuż obok prawie pa- 
łacu Paca. 

Jak wiadomo z tradycyj wileńskich 
o kamienicy po-Karmelickiej, w tej 
części domu, którego okna wychodzą 
na ulicę, mieścił się od bardzo daw- 
na nader przyzwoity zajazd ziemiań: 
ski, a goście stawili swe konie i po- 
wozy gdzieś w głębi drugiego pod- 
wórza rzeczonej kamienicy. Później 
dopiero Ów zajazd przekształcił się 
na obskurny hotelik, pod nazwą 
„Saksonja”. W ostatnich latach Ów 
hotelik został skasowany. 

Fridljof Nansen 
Lakoniczne depesze  obwieściły 

światu smutną wiadomość o zgonie 
nieustraszonego podróżnika Fridtjoia 
Nansena, który nie bacząc na wielkie 
niebezpieczeństwo i trudy wyruszył 
na statku „Fram* na podbój bieguna 
północnego. 

Co przeżył i przecierpiał dzielny 
syn Norwegji wie każdy, kto czytał 
historję tej podróży opisanej przez 
niego jasno i prosto w książce zaty- 
tułowanej „Wśród nocy i lodów". 
Trzy lata ciężkich niemal nadludzkich 
wysiłków wśród lodów  podbieguno- 
wych, uwieńcżonych zwycięstwem w 
postaci dobrnięcia do 862 stopnia 
szerokości  geograiicznej i sławą 
wszechświatową. 

Przeszło szereg lat. Znakomity 
podróżnik odsunął się od Świata i 
mimo kilkakrotnych propozycyj wzię- 
cia udziału w wyprawie polarnej od: 
mówił obserwując zdaleka prace i 
wysiłki inaych m. i. odkrywcy biegu- 
na południowego Amundsena, który 
jako kuchcik odbył pierwszą swą 
podróż na „Framie”. 

Po wojnie, w roku 1920. zostaje 
Nansen wysokim komisarzem Ligi dla 
spraw związanych z repartjacją jen: 
ców wojennych. Przez szereg lat pra- 
cuje na polu organizacji akcji pomoc- 
niczej dla setek tysięcy uciekinierów. 
W roku 1923 wyjeżdża do Rosji So- 
wieckiej aby zbadać na miejscu moż- 
liwość osiedlenia tam uchodżców ar 
meńskich. 

Z jego inicjatywy powstaje specjal. 
ny komitet uprawniony do wydawa- 
nia tt zw. paszportów Nansenow- 
skich. 

Zmarł niemal w przerwie pomię- 

KUP LOS 
21 Loterji Państwowej 

w szczęśliwej kolekturze 

K> GORZUCHOWSKIEGO 
32.000.000 złotych wygranych — co drugi los wygrywa 

pół 
„ całego 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

eiągnienie | kl, 17 i 19 maja. 
Cena ćwierci losu — 10 zł. 

  

POŻYCZKI 
i awansów udzielamy pod majątki po- 
lecone do parcelacji, którą przepro= 
wadzemy przez osoby upoważnione, 
pomiary i plany przez Mierniczych 

Przysięgłych. 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

ul. Mickiewicza 4, | Wilno, 

5 Grand hotel "cymieina "3, 
m przy N. Świecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon= 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 

graz z pościeląębielizna,i oświetleniem A 

tel. 545. 

Najwięssza lastytucja  Oszczędno- 
ściowa w Polsce 

„BB. O. Didziai w WILNIE 
ul. Mickiewicza 7. 

Przyjwuje wkłady oszczędnościowe 
i dokonywa wypłat od godz, 9 do 14 

i od 17 do 19. 

PZKSO: 
Przyjmuje ubezpieczenia na życie 
BEŻ badania lekarskiego. W razie 
śmierci ubezpieczonego na skutek 
wypadku wypłaca podwójną premię 
(ubezpieczenia zwykłe, posagowe). 

P. K. O. 
daje największą GWARANCJĘ i za- 
pewnia zupełne bezpieczeństwo 

złożonym wkładom. —£ 
S 

‹ 

! 

dzy dwoma zebraniami Ligi, w pra-, 
cach komisji której brał żywy udział, 

Żmarł osierocając nie tylko swoją 
ojczyznę, ale cały Świat kulturalny, 
dla którego dobra pracował całe 
życie. 

Sto pierwsza Sroda Literacka 
Z.K. Sto pierwsza Środa Literacka była 

poświęcona dyskusji o „Przestępcach** Bruc- 

cknera. Niestety, publiczność, przemęczona 

długą i wyczerpującą dyskusją poniedziałko- 

wą w teatrze, na ten sam temat, nie dopisała 

na Środę przybyli tylko członkowie związku 

i to nie w komplecie, garstka sympatvków, 

dyrektor Zelwerowicz z rodziną i kilkoma 

osobami z zespołu. 

Dyskusję zagaił p. Witold Hulewicz, 
ostro krytykując fakt wydania przez władze 
zakazu na dalsze przedstawienia „Prze- 

stępców". Mówca zaznaczył, że jest to fakt 

w dziejach teatru w Polsce bez precedensu, 
gdyż prawo cenzury dzieł sztuki, należy 
wyłącznie do kompetencji Departamentu Kul- 
tury i Sztuki a nie do władz administracyj- 

nych. Pan Hulewicz, gorący zwolennik sztu* 
ki Brucknera, uważa ją za wysoce umaral- 
niającą i wstrząsającą ludzkiemi sumieniami, 

potępia on wszelkie przeciwko niej protesty, 
uważając, że w protestach tych biorą udział 
związki i jednostki zupełnie niekompetentne 
w wydawaniu sądów o moralności dzieł 
sztuki. 

P. Marja Stabińska, przeprowadziła ana- 
łogję, że w Wilnie dwie sztuki wywołały tak 
wiele hałasu. „Sen* Kruszewskiej i „Prze- 
stępcy“ Brucknera. Uważa ona, że z tych 
dwóch sztuk, daleko większe wartości lite- 
rackie przedstawiają „Przestępcy”. Pani Sta- 
bińska przeprowadziia analizę całej sztuki i 
zaznacza, że według niej, jest to w pier 
wszym rzędzie sztuka psychologiczna, a do- 

Jest rzeczą prawdopodobną, że 
za czasów pobytu Mickiewicza, zajazd 
wyżej pomieniony, w którym stawało 
nasze ziemiaństwo,: dzierżawiła od 
Karmelitów p. Macewiczowa, i ona, 
niezadługo po zwolnieniu Adama z 
więzienia bazyljańskiego, dała mu 
tam pomieszkanie, zaś poeta zapro- 
sił wonczas do siebie w charakterze 
gościa Józeia Jeżowskiego. 

Przedtem, jak Świadczy autor 
„Wspomnień z przeszłości”, Mickie- 
wicz zamieszkał wspólnie z A. E. 
Odyńcem w domu Ważyńskich przy 
nl. Niemieckiej (wprost placyku ratu: 
szowego), gdzie byt niegdyś również 
zajazd, przekształcony następnie na 
piękny hotel Poznańskiego. Zresztą, 
wiadomem mi jest z jednego z do- 
pisków do poezji Mickiewicza, wyda- 
nia paryskiego, poeta w epoce swego 
nauczycielstwa, gdy raz zachorował 
po przyjeździe z Kowna do Wilna, 
stanął wówczas w zajeździe zwanym 
i po dziś dzień. Domem Zajezdnym 
Puzyny dziś przy ul. Wolana. W o- 
wym dopisku powiedziane było, że 
poeta słabując obłoźnie leczony był 
w Owym domu przez znanych dokto- 
rów wileńskich Michała Homolickiego 
j Kosztulskiego. 

O historycznej kamienicy Poznań: 
skiego, domniemanej:po-trybunalskiej z 
w. XVIII podałem monografję ilustro- 
waną w „Ziemi* warszawskiej z r. 
1913, wzmiankując tam i o krótkieim 
w niej pomieszkaniu A. Mickiewicza i 
A. E. Odyńca. 
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Konto czekowe Nr 80.365. 

piero później społeczna. Społecznem jest 
groteskowe traktowanie sądu i sprawa zbo- 
czeń seksualnych, reszta dramatów, są to 
dramaty wyłącznie psychologiczne. Właśnie 
w ujęciu spraw społecznych przez Brucknera 
widoczne pewne tendencje anarchistyczne. 
Inną wadą tej sztuki jest zbyt wielkie zgro- 
madzenie brzydkich i przykrych rzeczy i zbyt 
naturalistyczny sposób ich traktowania. 

Pan Leczycki patrzy pod innym kątem 
widzenia t stwierdza, że Teatr i Sztuka nie 
buduje życia i względnie mały wpływ wy- 
wierają na jego przebieg. Pan Leczycki przy 
pomina, že tak Ibsen jak į wielu innych au- 
torów wywoływali oburzenie i protesty u 
swoich współczesnych i zaznacza, że każdy 
artysta musi mieć swobodę w swojej twór- 
czości literackiej. 

Pani Dobaczewska uważa, że sztuka nie 
przedstawia wartości literackich i dlatego nie 
warto robić o nią tyle gwałtu, wizja niespra- 
wiedliwego sądu i potwornego „miasta, nie 
wywoływała grozy ani nie targała sumie- 
miem. To nie była potężna wizja, ale raczej 
potworna, niesamowita szopka, nie było w 
niej głębokich artystycznych wartości, któ- 
reby zatuszowały drastyczne momenty. Każ- 
de miasto ma własną i odrębną fizjognomię 
i należy własne winy rozważać a nie cudze i 
dlatego nie należało wystawiać „Przestęp= 
ców , którzy są dla nas zupełnie dalecv i 
obcy. ю 

W dalszej dyskusji poruszono potrzebę * 
zmiany repertuaru na przyszłość. 

Sprawa „Zielonej apteki* pozo- 
Staje kwestją otwartą; gdzieby się ona 
mogła mieścić w r. 1824. Ostatecznie 
rozstrzygnięcie kwestji pomieszkania 
autora „Dziadów* w onym czasie, w 
pewnej mierze zależy właśnie od tego, 
gdzie stę owa apteka wówczas znaj- 
dowała. 

Jak wiem od Ś. p. Ludwika Zaj- 
dlera, byłego ucznia apteki po-Jezuic: 
kiej, a długoletniego właściciela apte- 
ki „Pod Łabędziem”, to ostatnia prze- 
niesiona została w r. 1850 z ul. Nie- 
mieckiej do tej kamienicy karmelic- 
kiej, a dziś miejskiej, gdzie teraz 
od lat 45 lokalów na parterze zajmu- 
je skład apteczny Andrzejkowicza. 

Być może, że lokum owej inkry- 
minowanej Zielonej apteki, wspomina- 
nej przez A. E. Odyńca znajdowała 
się za czasów Mickiewicza tam, gdzie 
jest dzisiejszy magazyn Andrzejkowi- 
cza; zaś wkrótce poźniej przeniesiona 
Ona została, jak można przypuszczać, 
do domu przy tychże lmbarach, obe' 
cnie oznaczonego Nr. 38. Owa Zielo- 
na apteka, o ile znajdowała się mia- 
nowicie pod Nr. 46, być może utrzy- 
mywana czy nawet założona była 
przez O.O. Karmelitów. Oni to może 
odstąpili były lokal swej apteki „Pod 
Łabędziem”, zwanej inaczej po Do- 
minikańską. Pomieszczenie owo ma 
nader  charakterystyczne ' sklepienia. 
pochodzące prawdopodobnie z w. XVIII 

Lucjan Uziębło. 
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Eisport serów z Polski do Niemiec Przygody przedwyborcze posłów komunistycznych 
Wilnie W Woronowie pod Lidą posłowie Kryńczuk i Gawryluk zwałali wie- 

przedwyborczy, podczas którego słuchacze wyprowadzeni z równowagi słowa- 
mi mówców rzucili się ku nim i zciągnęli z trybuny. Obaj posłowie z trudem 

keis io z rąk tłumu i ukryli w pobliskiej szopie zatarasowawszy poprzed- 
nio drzwi. 

Szturmujący tłum został usuuięty przez policję, 
fortunni mówcy wyjechali natychmiast z Woronowa. 

ż SĄDÓW 
Wyrok w sprawie o rewindykację 

mój. TartOWSZCZyZNA 

Izba Przemysłowo-Handłowa w 
komunikuje: 

— Niemcy importują około 700 tys. 
kigr. sera rocznie. Lwia część importu tego, 
bo około 65 proc. pochodzi z  Holandji, 
Szwajcarji i Danji. Polska zajmuje 7 miej- 

  
pod ochroną której nie- 

     
  

PAŃTEŁONOOWAISETRE CPEERE MNE KRECI 
b sT P. 

z Wygonowskich Teula Sienkiewiczowa 
obywatelka ziemi Wileńskiej po krótkich cierpieniach, opatrzona Św» 

Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 14-go maja 1930 r. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mostowa 3). nastąpi dnią 15 sce w eksporcie sera do Niemiec 

w roku 1929 9452 klgr. wart 
m. W stosunku do roku 1928 ekspor 

ski do Niemiec wzrósł o 100 proc. Nato" 
uległa 

    

  

  

    st jakość sera eksportowanego 
znacznemu pogorszeniu.. Mianowicie, wysy- 

łało się w roku 1929 przeważnie twarog. Na 

+ 9452 klgr. importowanego w roku 1929 se- 

ra z Polski do Niemiec przypada tylko 171 
kigr. na sziachetne gatunki serów (sery sto- 

łowe). 
— Eksport sera z Polski do 

pod względem ilości i opłacalności wy 

rioże przy pewnych warunkach ulec zn 
mu polepszeniu. 

>— Są to warunki następujące: 1. ek- 

sport należy kierować bezpośrednio od pro- 

ducenta polskiego do kupca niemieckiego. 

bcslugiwanie się pośrednikami podważa to- 

war, utrudnia konkurencję na rynku niemiec- 

kim i zmniejsza żysk producenta. 2. Cenę 

należy ustalić konkurencyjną — tak, aby ser 

polski na rynku niemieckim nie był droższy 
od sera krajowego i zagranicznego równej 
jakości. 3. Należy przesłać odpowiednie prób 
ki (po 1 kigr. z każdego gatunku) celem 
przekonania importera o jakości sera. 4. Na- 
leży się przystosować do PR rynku nie- 
mieckiego, jeżeli chodzi o formę, opakowanie 

; sera. 5. Prócz ceny i 
warunków płatności i dostawy należy podać 
kupcom niemieckim także i zawartość tlu- 
szczu w poszczególnych gatunkach sera. 

— Pożądany jest eksport sera danego 
ių w najlep: jakości, ponieważ ma- 

1 tniejące na rynku nie- 
mieckim uprzedze: do towarów polskich. 

— Przy odpowiedniem zorganizowaniu 
wywozu sera można się spodziewać bardzo 

< pomyślnych rezultatów, w rozwoju tej gałęzi 
eksportu. 

  

    

Niemiec 
Ozu 
zne 

    

  

  

    

   

  

i wygląd zewnętr: 

  

   

  

  

Ważne dla poborowych, rezerwistów I 
" _. pospolitaków 

Za zgodą Il wiceministra spraw wojsko 
wych została wydana książka p. t. „Fo- 
wszechny obowiązek w Polsce, obj ają- 
<a w popularnej formie całokształt tego za- 
gadnienia na podstawie znowelizowanej 
ustawy o powszechnym obowiązku wojsko- 
wym oraz nowego rozporządzenia wykonaw= 
czego z daty 30 kwietnia 1930 r. (Dz. Ustaw 
Rz. P. Nr. 31—30). Myślą przewodnią przy 
opracowaniu tej książki była konieczność 
spopularyzowania zasad powszechnego obo” 
wiązku wojskowego wśród  najszerszych 
warstw społeczeństwa zwlaszcza tam, gdzie 
nigdy nie dociera Dziennik Ustaw Rz. P., któ 
ry zawiera obowiązujące postanowienia w 
tej sprawie, 

Nieznajomość 

  

  

zasad powszechnego 0b0- 
wiązku wojskowego w społeczeństwie, jaka 
objawiała się dotąd, miała ujemne skutki, za- 
równo dla obywatela, jak i dla władz pań. 

swe stwowych. Obywatel kierował prośby 
zazwyczaj do niewłaściwych władz, na 
jąc się na długotrwały bieg sprawy, a jego 
nieznajomość obowiązujących przepisów by- 
ła stale wykorzystywana przez pokątnych 
doradców. Władze państwowe zaś zas 
wane mnóstwem prośb i zażaleń w spraw: 
nienależących do jch kompetencji wzgiędnie 
odpowiednio nieudokumentowanych, zmiszo- 

  

   

ne były do biurokratycznego odstępowania: 
łub zwracania tych prośb. Ogólna sytuacja 
w tym kierunku pogorszyła się jeszcze bar- 
dziej z dniem 30.1IV 1930 r., a mianowicie, z 
chwiłą wejścia w życie nieznanych przez 
ogół postanowień znowelizowanej ustawy 
wojskowej i jej rozporządzenia wykonawczć- 

o, obowiązujących z datą ukazania się Dz. 
st. R. P. M 

Wspomniana książka 0 powszechnym 
obowiązku wojskowym, obejmująca w swej 
treś ci niezbędne dla każdego wskazówki w 
sprawach poboru, czynnej służby wojskowej, 
ulg, odroczeń, ćwiczeń, zebrań kontrolnych, 
wyjazdów zagranicę i t. d, jest równocześnie 
niezastąpionym i jedynym podręcznikiem dla 
wszystkich organów władz gminnych, wój- 
tów i sołtysów, bezpośrednich informatorów 
ludności, kierowników biur porad prawnych, 
uczniów, studentów i dyrekcyj średnich i 

KRO 
  

  

   
   

PIĄTEK 
16 Dziś W. słońca o g. 3 m. 49 

Jana Nep. Р 
o Z. słońca o g. 7 m. 16 

Paschalisa     
Spostrzeżenia Zszładu Meteorologii 

U.S B. w Wilnie 
1 dnią 15 V. 1039 1 

Ciśnienie \ 
šrednie w mm 359 

Temperatura 
średnia 

Temperatura najwyższu: KC 

Temperaturs najniėsza: 7 9*C, 

Opad w milimet ach: 2 

Wiatr Ą 
Z ac) zachodni 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 

Ua agi: pochmurno, deszcz, 

URZĘDOWA 
stanowisku starosży wilej- 

r spraw wewnętrznych od 

skiego p. Lucjana Witkow 

skiego mianując go radcą wojewódzkim w 

urzędzie wojewódzkim w Wilnie. Na miej- 

sce p. Witkowskiego starostą  wilejskim 

mianowany zosta na to stanowisko pełniący 

doychczas służbę w Min. spraw wewnętrz” 

byt: mjr. Jerzy Neugebater. 

MIEJSKA 

— (o) Wybory dp Rady miejskiej. Na 
koszty wyborów do Rady miejskiej Magistrat 

wstawił do budżetu na rok 1930—31 30.000 
zł. Suma powyższa figuruje w budżecie ze 

względu na upiywającą w r. b. kadencję Ra- 

dy i nie należy z niej wyciągać wniosków 

co do ewentualnych wyborów, która to spra- 

wa, jak dotąd nie jest aktuałną. 

— Biblloteczki ludowe. Magistrat zamie 

rza przystąpić do zorganizowania 3 bibłjo- 

teczek fudowych na przedmieściach miasta, 

(Jerozolimka, Kuprjaniszki i Góry). Na ten 

ceł wstawiono do budżetu 3.000 zł. 

SZKOLNA, 

— Egzaminy do gimnazjum O. 0. Jėzui 

tów. Dyrekcja gimnazjum O. O. Jezuitów w 

Wilnie (Wielka 58) zawiadamia, że egzam 

ny wstępne do kl. | rozpoczną się dnia 20 

czerwca, do klas Il — V dnia 24 czerwca o 

(ASPIRE TASTE 

wyższych zakładów naukowych, a ponadto 

wszystkich, którzy bezpośrednio pozostają w 

jakimkolwiek sto sunku do powszechnego 

obowiązku służby wojskowej. : 

Podręcznik ten zawiera pozatem rozlicz- 

ne wzory i szematy. dla pisemnych prośb i 

meldunków, aby umożliwić w ten sposób 
obywatelowi samodzielne i prawidłowe za” 
tatwianie różnych spraw z dziedziny powin- 

ności wojskowej. Aktualność tych zagadnień 

tem większego nabiera znaczenia, iż obecny 

pobór rocznika 1909 odbywa się ju ściśle 

) + 107C 

  

— Zmiana na 

    

+ na zasadach znowelizowanej ustawy wojsko- 

wej i jej rozporządzenia . wykonawczego. 

Aby umożliwić nabycie tego nieodzownego 
podręcznika informacyjnego najszerszym 
warstwom społecznym cenę książki ustalono 
poniżej kosztów nakładu, a mianowicie w 
wysokości 2 zł. 80 gr. W m. Wilnie książkę 
tę nabyć można w Piku. Wilno miasto, ul. 
Jasińskiego 18, w godz. przyjęć interesantów 
t.j. od godz. 11 do 13, gdzie też w razie 
wyczerpania zapasu przyjmowane będą za- 
mówienia. 

  

  

  

  

Skłądam, za pośrednictwem prasy moją głęboką wdzięczność i podzięko- 
wamnie Wielce Szanownemu Panu Ašis! Januszkiewiczowi te. 
D-m Gojciowi, Salitównie, Nowickiej, oraz innym lekarzom i siostrom Il 
Kliniki 

  

Wilno 1930 r. 

ewnętrznej U. S. B. w Wilnie za serdeczną opiekę okazywan 
podczas długiej i groźnej dla życia choroby żony i kióca dzięki ae 

strudzonym zabiegom lekarskim odzyskała zdrowie. 

WŁADYSŁAW BUŁHAK 

  

  

  

NIKA 

  

  

Р. 30,—2. 

  

> o waszej 

"Kodaki" 

{   
   gdy jest pochmurno... 

„.nową kamerą *Haw-Eye Kodak“ z światłosilnym 
objektywem (prawdziwym anastygmatem f. 6,3) 
osiągniecie rezultaty, które Was samych zadziwią. 
Nawet jeśli przedtem zdjęcia "Kodak" specjalnie Was nie po- 
ciągały, obecnie napewno powiecie: „To wprost zadziwiające 

co teraz osiągnąć można kamerą za 100 zł. 
Nawet jeśli nigdy sami nie fotografowaliście, w ciągu kilku 
minut nauczycie się posługiwać nowym “Hawk-Eye Kodakiem“ 

tak, jak każdym innym “Kodakiem“. 

Pamiętajcie zawsze 

“Kodak"?* 
z anastygmatem f. 6,3 za zł. 100.— 

W. każdym większym składzie przyborów fotograficznych znajdziecie 
odpowiadające wszystkim gustom, 

w cenie od zł. 33-— 
* 

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5. 

    

kamerze 

każdemu budżetowi 

  
            

Sąd oddalił skargę powodową 
Pisaliśmy niedawno o procesie cy- 

wilnym powstałym z powodu wszczę- 
cia przez p. Jadwigę Januszkiewiczo- 
wą akcji powodowej przeciwko” Marji 
hr. Ekse o zwrot maj. Tarnowszczyz- 
na w pow. lidzkim obszaru 2500 ha 
sprzedanego swego czasu przez dzia- 
da powódki Konstantego Kaszyca ge- 
nerałowi Mawrosowi. 

Nie będziemy tu powtarzali prze- 
blegu sprawy ani okoliczności w ja- 
kich odbyła się sprzedaż, gdyż nie: 
wątpliwie Czytelnicy nasi pamiętają 
treść sprawozdania ograniczając się do 
zaznaczenia, że w dniu wczorajszym 
Sąd Okręgowy ogłosił wyrok oddala- 
jący skargę powodową i zasądzający 
od 'powódki p. _ Januszkiewiczowej 
wszystkie koszty sądowe. 

Wyrokiem tym, motywy którego 
podane zostaną przez Sąd za dwa 
tygodnie oddalone zostały usiło- 
wania. p. 'Januszkiewiczowej  wej- 
ścia w posiadanie majątku sprzeda- 
nego już raz przez jej dziada, nie- 
fortunnego uczestnika powstania. \ 

Jak widać Sąd Okręgowy uznał . 
fakt cofnięcia przez Murawjewa se- 
kwestru na maj, Tarnowszczyzna za 
dostateczny aby dziś traktować tran- 
zakcję pomiędzy Konstantym  Kaszy- 
cem a gen. Mawrosem za mającą Si- 
łę prawną. Tak wynika z wyroku. 

Treść wyroku w formie umoty- 
wowanej podamy po jego ogłoszeniu. 

Z ramienia hr. Ekse występowali 
adwokaci Strumiłło i Marcinowski. 

maja o godz. 5-ej po południu do 

godz. 8 rano. Zgłoszenia przyjmuje kancela 
rja w godzimach urzędowych, t. j. od godz. 
11—13. 

Prywatny kurs przygotowawczy do kl. 
pierwszej dla uczniów uczących się prywat- 

otworzą O. O. Jezuici dnia 1 październi- 
Podania przyjmuje rektor kolegjum O.O. 

AKADEMICKA 

‚ — Z „Odrodzenia“. Dia uczestników 

wycieczki do Trok zostanie odprawione przez 

ks. W. Meysztowicza msza Św. w, kościele 

św. Jana o godz. 6.45. W razie niepogody 

zebranie sekcji liturgicznej odbędzie się w 

lokalu „„Odrodzenia* tego samego dnia t. į. 

18 b. m. po mszy akademickiej (godz. 10.45) 

L. wileńskie T-wo Cyklistów zawiada- 

mia, iż w dniu 18 maja r. b. o godz. 11 na 

szosie grodzieńskiej, odbędą się wyścigi ko- 

łarskie otwarcia sezonu. : 

Dla członków Towarzystwa i amatorów 

jazdy rowerowej życzącym wziąć udział w 

wyścigach, zbiórka na placu Orzeszkowej o 

godz. 9 rano. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— wWiłeńsjfie męskie T-wo św. Wincen- 

tego a Pauło urządza w niedzielę dn. 18 ma* 

ja r. b. o godz. 6 wiecz. w sali chrześcijań- 

skiego domu ludowego przy ul. Metropolital- 

nej I doroczne ogólne zebranie sprawozdaw- 
cze, na które zaprasza się członków  czyn- 

nych i wspierających, oraz wszystkie osoby 

dobrej woli interesujące się sprawami miło- 

sierdzia. 
Nazajutrz, w poniedziałek 19 maja r. b. 

© godz. 7 rano w kościele po-Bernardyńskim 
będzie odprawiona msza św. żałobna za du- 
sze zmarłych członków T-wa. 

Wszyscy członkowie proszeni są o przy 
bycie na powyższe nabożeństwo. 

— Walne zebranie zw podolicerow rj- 
zerwy. Zarząd koła wileńskiego ogólnego 
związku podoficerów rezerwy R. P. zwołuje 

na dzień 18 maja r. b. o godz. 17 nadzwyczaj 
ne walne zebranie członków związku w celu 
omówienia najbardziej żywotnych spraw, jak 

rawa utworzenia sekcji pomocy  koleżeń- 
, zatrudnienia bezrobotnych członków 
zku i t. d. Zebranie odbędzie się w loka- 

  

S 

Jozef    

  

Eksportacja zwłok z domu żałoby 

   

Wyścigi konne 
Drugi 

Obserwując wczorajsze wyścigi, a ra- 
czej spoglądając na puste 

Osiem lat izolacji za działalność iai Pero jak i 
wi » komunistyczną Te minovoli - 

Najlepszym środkiem walki z niebez- jędnak Wilno niebardzo jeszcze 
pieczną A komunizmu jest w naszych 
warunkach izolowanie społeczeństwa zdro- 
wo myślącego od garstki szaleńców lub 

wprost amatorów lekkiedo chleba. Zrozu- 

miał to cały Świat, to też wszędzie więzie- 

nia zapełnione są propagandatorami ko- 
munizmu. 

Wielu z nich siedzi na Łukiszkach, a 

od wczoraj liczbę ich powiększył Szulim 

na 

zainteresowanych, mało kto 

      

nie można „raz w rok—na wiosnę" wpaść 
lu związku przy ul. Uniwersyteckiej 6—8. na wyścigi. 
Dyeóść wszystkich członków  obowiąz- Z a Okręgowy na To, nie to Wprost - pogoda oewee: 
kowa. i nolicji tylko na, a pozatem większość o: jest tego 

Osobnik ten znany policji, nie ty zdania, co Szach perski, który zapytany KOMUNIKATY. ы 3 lat jest aktywnym 

— Wydział elektryczny m. Wilna podaje 

d ; wileńskiej od szeregi ACER Zaje 
członkiem Kompartji Zach» 

: zę i wybitniejszych stanowisk. n3. miną przygląda Się wyścigom odpowie- 
do wiadomości P. P. abonentów prywatnych niując. „Szereg otnych, dział „wiem napewno, że jeden z koni 

„aji Prowadzenie propagandy iai ya bn biega szybciej, a który, jest mi to  obo- jak również urzędy korzystające z energji 
elektrycznej, że wszelkie przeróbki ewentual- 
nie zamiany starych instalacyj na nowe, po- 
winne być zgłaszane w wydziale elektrycz= 
nym, Dominikańska 2, pokój 69, w sposób 
ustałony dla instalacyj nowych. W razie 

szczególnych związków 

opanowanych przez komunistów, kolportaż 

wszelkiego rodzaju bibuły siejącej Zarazę 

komunizmu i podburzających do zmiany 

usiroju - oto jego zadanie, za które otrzy- 
mał zasłużoną karę. 

cią wileńską. 

zaszczepić piórem w. jednej nieda się 5 
naszym jest dać wzciance, a zadaniem 

sprawozdanie z wyścigów wczorajszych. 

   

UC że instalacja, po przerobieniu nie Ro kankinės IB ala magbócć 
yła zgłoszoną, nastąpi wyłączenie instalacji. ё ; 'o konkursie hippicznym dla се- 

| — ldziełnia autobugów podaje d "TRUDNO CHCIAŁA BYĆ MŁODSZĄ rów rozpoczęły się gonitwy. W gonitwie 

wiadomości P. T. społeczeństwa  iorganiza- OR Е tego PierwSZel Z przeszkodami na dystansie 3600 
cyj m. Wilna, że na każde żądanie mogą Kobieta trzydziestoletnia (w O mtr., b. ciekawej i emocjonującej biegały 
być podane autobusy na wycieczki w róż: słowa znaczeniu) w większości WwypadKÓW +yjkQ dwa konie. Zeszłoroczny zwycięzca 

er- Steeple— chase militari Boston—rtm. | 
ickiego i Morgan B. W.—T. Falewicza. 
brew przewidywaniom zwyciężył Morgan: 

Totalizator płacił 17 zł. 
Gonitwę płaską wygrał latwo Jego- 

mość- K. K. Ważyńskich przed Preciozą— 

ma przyzwyczajenie, polegające na zapomi” 

naniu roku urodzenia, a ješli nawet i pamię- 

ta, to w każdym razie coraz trudniej zdzie jej 

z dodawaniem, względnie w pewnym mo- 

mencie mówi sobie: stop... i od tego czasu 

nie starzeje już. в 

Pani Rywa Peskes, matka dzieciom— 

„podrostym“, znalazła się w trudnej sytua 

cji w październiku r. ub., kiedy to przy załat 

wianiu formalności meldunkowych zmuszo” 

nabyła pokazać paszport. Urzędnikowi wy- 

nych kierunkach okolic Wileńszczyzny. 
. Zamówienia należy kierować w przed- 

dzień wycieczki do biura spółdzielni od godz. 
5—15 codziennie przy ul. Królewskiej Nr. 1, 
tel. 16—15. 

, Niezależnie od powyższego autobusy 
„Spółdzielni* kursują z Placu Orzeszkowej 
do Czarnego Boru i do Rudomina w godzi 
nach rannych: 7 i 6.30, po południu 17 i 18. 

— Odwołanie komunikacji autobusowej 

z, Wilna do Poodbrxezja i Radomina. Jak się 

go. Arpad— płk. Kozierowskiego, zwycięzca 
podobnej gonitwy z pierwszego dnia bez 
miejsca. Totalizator 20, francuski 14 i 26 

—kRudomino, uruchomienia których podjęła 
się spółdzielnia właścicieli autobusów w Wil 
nie została narazie odwołana. 

Natychmiast po uruchomieniu tych linij 
nastąpią ogłoszenia. 

dowiadujemy, komunikacja autobusowa ma starczyło rzucić Okiem na datę urodzenia, 

linjach Wiłno—Rzesza—Podbrzezie i Wilno aby jasnem się stało, że p. Peskes nie chce 

starzeć. Wskazywała na to przero biona cyf- CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Gdzie wschód jest wscho- 

Heljos — Małżeństwo na złość: |. 
Światowid — Znak Zorry. 

Sport — Płonący okręt. 
Piccadilly — Ziemia obiecana. 
Kino Miejskie — Cohn demokratą. 
Wanda — Casanowa. 

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

14 do 15 b. m. do godz. 9 rano zanotowano 
w Wilnie różnych wypadków 27. W tem by- 
ło: kradzieży 8, opilstwa 4, przekroczeń ad- 
ministracyjnych 10. 

redztowanfe fałszerza. Policja w Ba 
ranowiczach artsztowała właściciela tamtej- 
szego kinematografu „Apolło* oskarżonego 
o nadużycia przy sprzedaży biletów wstępu. 

Okazało się bowiem, że  wymienniony 

właściciel kina nazwiskiem Rubinsztejn, mie” 

chcąc uiszczać się z należnych podatków od 

biletów wpadł na pomysł podrobienia piecząt 

ki Magistratu i sam stemplował bilety przy- 

sparzając w ten sposób duże straty miastu. 

Pomocną mu w tem była również jego żona. 

Fałszerstwo wykryto przypadkowo przy 

sprawdzaniu serji kuponów, numery których 
nie były uwidocznione w deklaracjach złożo- 
nych Magistratowi. | ' 

—'%!'а;і‘:па śmieńć dzieclia. Onegdaj 
w dzień do kliniki U.S.B. na Antokolu dostar 
czono 4letniego Piotra Beluńskiego (Rossa 

33), który nagle zasłabł bez żadnych ; 
szych przyczyn. Mimo zabiegów lekarskich, 
dziecko po kilku godzinach zmarło. W celu 
stwierdzenia przyczyn Śmierci dziecka, zarzą 
dzone zostało szczegółowe zbadanie, które 
stwierdziło niezbicie, że zaszedł tu wypadek 
zatrucia. zag! 

‚ Lekarz przypisał w swoim czasie Be- 
luńskiemu lekarstwo zewnętrzne, które przez 
nieuwagę dano mu przed paru dniami do 
wypicia, To właśnie spowodowało narazie 
zasłabnięcie a następnie śmierć dziecka. 

ra 1890 na 1892, PE rok urodzenia. 

Urzędnik ten okazał się gburem, nieumie- 

jącym połapać. się w ns h psychiki ko- dem 

biecej i zamiast puścić wszystko w  niepa- 

mięć, sporządził protokuł. Sprawa oparła się 

o sąd, gdyż p. Peskes oskarżono 0 sfałszowa 

nie dokumentu i użycie go jako autentyczne” 

   

i Ps ROŻNE 

1ałost &. Ка? : о A 
— Mało kowość. Każdy, kto miesz * pydczas rozprawy sądowej oskarżona 'ze- 

ka w Wilnie, wie, że u nas jest mnó” znała, że przerobienia cyfry dokona! kolega : 
stwo ludzi o nazwisku ,„Mackiewicz“, syna jej, co Bo podj mogą ŚW 

e zaścianki i rzy, n. b. powołani do sprawy w chi 

jaj R. Bo 3 Gana La E detaus Gb obecności których karciła psot- 
eż obrzydliwe jest wykorzystywanie mą: Niestety chłopczyk nie mógł sam za 

tej okoliczności: przeciwko mnie. Pan świadczyć tego, gdyż wyjechał w międzycza” 

Stanisław Mackiewicz wygłosił prze- sie do Argentyny. Оа НАО 

mówienie ga wieci robotniczym wl. yt tokiem tea sang i po 
nie. Nie mogę chyba od niego żądać, nię POdPOKIONEGO paszportu na 20 zł. grzyw- 
aby pisał na biletach wizytowych „nie ny z zamianą na jeden dzień aresztu. 
redaktor „Słowa”. Ale każdy przy” 
zwoity człowiek, będzie się chyba brzy mw" 
dził metodami uprawianemi  prZEZ jewódzkiej przy ui. Uniwersyteckiej Nr. 6 

„Przegląd Wilenski“, žeby z tego po- 8 na które uprzejmie zaprasza. Mz 

wodu ogłaszać, że redaktor „Słowa* | Ze względu na ważność SZ 

wygłosił przemówienie na wiecu robot- nictwo wszystkich byłych „uczestników sa 
niczym w dniu 1 maja. Są to metody 

moobrony Wileńskiej jest niezbędne. 

równie małostkowe, jak obrzydliwe, "TEATR I MUZYKA. 
jak słusznie ktoś powiedział, że w ta” — Teatr Miejski na Pohułance. Dziś po 

kich małych podłostkach rysuje się cza "Az 4 pełna wzruszających momentów głośna. 

sami cały człowiek. St. M. 
sztuka amerykańska Raphaelsohna „Śpiewak 
jazzbandowy“. Gościnnie występujący w tej 
sztuce znakomity artysta Teatru „Morskie 

Eugenjusz Bodo. przyjmowany jest 
owacyjnie. Wielkiem urozmaiceniem widowi 
ska są produkcje taneczne i ewolucje zespołu 
girls, podczas próby generalnej w jednym z 
teatrzyków rewjowych w Ameryce. Sztuka 
wywołała wiełkie zainteresowanie i cieszy SIĘ 

niesłabnącem powodzeniem. Opracowanie re 
żyserskie dyr. A. Zelwdrowicza. Początek o 

godz. 8 m. 30. 
— Przedstawienie pppołudniowe w Tea 

trze na Pohułance. Niedzielne przedstawienie 
popołudniowe w Teatrze na Pohulance. Nie 

dzielne przedstawienie popołudniowe w tea- 
trze ma Pohulance wypełni pelna humoru i 
werwy. młodzieńczej komedja W. Smólskie- 
go „Błędny bokser* z udziałem dyr. Zelwe- 
rowicza w roli głównej. Ceny miejsc zniżone. 

   >— Wyjaśnienie w sprawie nowych gen 
spirytusu i wódek. Z Izby Skarbowej otrzy= 
muemy następujące wyjaśnierńia. W Nr. 
108 (2318) dziennika „Słowa* z dnia 11 ma- 
ja r b. w dz „Kronika“ zamieszc 
została notatka formująca w zwi 
podwyżką od dnia 7 maja r. b. cen wyrobów 
monopolu spirytusowego, że „wszystkie wy” 
roby monopolu spirytusowego sprzedawane 
być mogą tyłko po cenach, uwidocznionych 
na butelkach, to znaczy, że dawniejsze za- 
pasy aż do wyczerpania sprzedawane być 
mogą tylko po cenach dawniejszych*, Notat= 
ka ta nie jest zgodną z rzeczywistością, 
gdyż rozporządzenie ministra skarbu z dnia 
30 kwietnia 1930 r., w sprawie cen sprzeda” 
wanych spirytusu i wódek monopolowych, 
tudzież o dodatkowem opodatkowaniu zapa- 

   
  

    

   
  

— Podrzutkk. W bramie domu Nr. 2 
przy ul. Trockiej znaleziono podrzutka — 
dziewczynkę w wieku około 5 tygodni. Pod- 
rzutka odesłano do przytułku „Dzieciątka Je- 
ZUS. 

— Samobójstwo zł nędzy. Targną! się 

   

  

  

       
    
   

sów, viduje sprzedaż po cenach dotych- — Teatr Miejąki Lutnia. Występy teatru na życie przez wypicie esencji octowej Wła- 
Czasowyc wyczerpania zapasów tyl- rosyjskiego z Rygi. Znakomity zespół teatru dysław Nowicki Zamieszkujący przy ul. Wił- 
ko spirytusu skażonego (denaturatu), wszel- rosyjskiego z Rygi kończy niebawem swe komierskiej 7. se : 
kie zaś zapasy spirytusu i wyrobów wódcza- występy w Wilnie. Dziś ukaże się po raz Będąc w sytuacji bez wyjścia z powodu 
nych winny być z dniem 7 maja sprzedawa” pierwszy głośna sztuka amerykańska A. Ni- ciężkich warunków  materjalnych — Nowicki 
ле po cenach nowych, chociaż nie będą one chols „Trzykrotnie poślubienć* (Róża Irlan- chciał przerwać pasmo swych ziemskich 

udręk za pomocą trucizny. Samobójcę zdo- 
łano uratować. 

— Zatrfymanis złodzieja. Do mieszka- 
nia Herca Szejniuka (Zarzecze 38) zakradł 
się złodziej, który korzystając z chwilowej 
nieobecności domowników począł pakować 

przestemplowywane. Pobieranie przez przed- 
siębiorstwa detalicznej sprzedaży nowych 
cen jest zupełnie uzasadnione, ponieważ 
wpłaciły one przypadającą różnicę w posta- 
ci dodatkowego opodatkowania. 

— Komunikat dla byfych obrońców Wil 
na. Zarząd związku podoficerów rezerwy 
koło wileńskie w osobach Jana Iwaszkiewi- 
cz», Siemaszki Hipolita, Stankiewicza Jana, 
Tomaszewskiego Władysława i Siemaszki 
Władysława postanowił zorganizować zwią- 
zek byłych uczęstników Samoobrony Wiłeń 
skiej z lat 1918—1919 i w tym celu zwołuje 
zebranie organizacyjne we czwartek dnia 22 
maja r. b. o godz. 5 w lokalu Federacji Wo- 

dji). Jutro w sobotę 17 b. m. 2 przedstawie- 
Po poludniu o godz, 2 m. 30 po cenach 

zniżonych „Gniazdo szlacheckie" Turgienie- 
wa, wieczorem po raz ostatni „Trzy siostry” 
A. Czechowa. W niedzielę 18 b. m. również 
dwa przedstawienia o godz. 2 m. 30 po ce= 
nach znižonych „Burza“ Ostrowskiego, wie= garderobę. 
czorem O godz. 8 m. 15 po raz ostatni " W chwili, gdy złodziej uciekał wraz ze 
„Mieszkanie Zojki* Bułhakowa. W poniedzia skradzionemi rzeczami zauważono go i po 
łek po raz ostatni „Człowiek z teką* sztuka krótkim pościgu zatrzymano. : 

Fajko. Ostatnie przedstawienie odbędzie się Ujętym okazał się mieszkaniec „mena- 
we środę nadełrodzącą 21 b. m. w dniu tym żerji* przy ul. Połockiej 4 Bronisiaw  Snor. 
wystawioną zostanie wyborna komedja Oddano go w ręce policji. 
Katajewa „Kwadratura koła”. Początek przed — Auto wojskowe przejechało przechod - 
stawienia punktuałnie o godz. 8 wiecz, nia. Przy zbiegu ulic Trębackiej i Kalwaryj 

  

   

    

   

z Nabożeństwo *żałobne zostanie odprawioce 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 zawi 

Córka, Synowa i Rodzina. 

  

trybuny @а 
niewiele 

trybunę członków 
nasuwała się myśl, że 

interesuje 
się sportem konnym. Prócz kilkunastu to- 
talizatorowiczów, dlą których sport zaczy- 
na i konczy się przy okienku kasy totalii- 
zatora Oraz garści osób, że tak powiem 

przybył na 
Pośpieszkę. Mało tego. Raziła wprost mała 
ilość wojskowych. Trudno przypuszczać, gr. 
aby zajęcia pochłaniały tak dużo czasu, że 

przez dziennikarza dlaczego z taką obojęt- 

jętne*. Coś podobnego jest i z publicznoś- 

Ale do rzeczy. Zamiłowania do konia 

płk. Karatiejewa i Gryfem—W. Daszewskie- 

  

Aki Wiosną 1920 roku została stworzona or- 

kościoła po-Bernardyńskiego.    adamiają pogrążeni w głębokim smutku 

tp. 

Piórko 
_ Obywatel miasta Wilna 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony 
dn. 15 maja 1930 r. w wieku lat 71. 

Św. Sakramentami zmarł 

(Warszewski zaułek 32) do kaplicy 
na cmentarzu Rossa odbędzie się w dn. 16 maja o godz. 7 po południu. 
Dnia 17 maja o godz. 8 rano odbędzie się w kaplicy ną cmentarzu Rossa 
nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy, 

zwłok do grobów rodzianych, 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

poczem nastąpi złożenie 

ŻONA i DZIECI. 

    

na Pośpieszce A 
dzień s 
za Preciozę. 

Gonitwa z płotami. 
Po zaciętej walce zwycięża przed samym | 

Biegnie pięć koni. | 

celownikiem Bakarat — rtm. Cierpickiego 
przed Troją—gr. ot. KOP, Igor, Tapo 
koniczek | W.. śr przychodz: 
trzeci. Irish Bee — gr. of, 1 p. uł. i Sac-a 
Vin B. W.—por. Donnera pozostają dalekc 
w tyle. Total. 18. 18 franc. 33. Ruch przy | 
kasach, jak na małą ilość publiczność | 
znączny. + 

Gonitwa z płotami. Bebuś i 'Juljusz— 
„ Of. 27 p. uł., Eskapada—W. Daszewskie- | 

   

  

   

  

w 

go i kiajduk - rtm. Ignaczaka. 
_ Na rozpoczęcie tgonitwz amy, © 
jakżeż długo. Nareszcie dają znać, że ko 
nie już przyprowadzono. Bieg r zynu — 
się. Początkowo prowadzi  juljusz, ładny, Ё 

с skaro-gniady Ogierek jednak na pierwsze) 
już przeszkodzie widać, że będą mu on 
rzeczywiście przeszkodą, i 

W rezultacie Bebu$ przychodzi o dła+ | 
gost przed Eskapadą. Niespokojoy Hajduk. | 
buszujący od samego początku potyka się 
na ostatnim płocie, pada i ta 
jeźdźca rtm. Ignaczaka. Na szczęście lekarz 
onstatuje tylko lekkie stosunkowo obra* 

            

żenia. Total. 13, fr. 15. 
1 wreszcie ostatnia gonitwa —z prze- — 

szkodami na dyst. 3000 mtr. Stają: Jemio- 
ła H—gr. of. I p. uł., — Anto-    

    

niewskiego 4 p. ul. i Orana—por. Danien- 
kowicza 23 p. ul. Odrazu widač, že filigra- 
a: sm nie dużo A a po- 

wiedzenia i rzeczywi po w: 
cięża Alba. Orana o kilkadziesiąt długoś. 

  

ci. Na pociechę zostaje to, że jest akurat | 
trzy nagrody. З 

Wyścigi skończone, Wracamy do Wilna | 
aby w niedzielę znów zjawić się na | 
Pośpieszce, obyż w liczniejszym towarzyst- 
wie, bodaj chociaż totalizatorowiczów. sy 

ODEZWA 

DO WSZYSTKICH BYŁYCH WOJSKO- xi 
WIYCH ARMJI POLSKIEJ WE FRANCJL 

   
   

       

    

   

ganizacja b. wojskowych pod nazwą „,Sto- 
warzyszenie weteranów armji polskiej z Fran | 
cji”. Zarząd i członkowie założyciele teko 
Stowarzyszenia, stanowią b. żołnierze 1 dy-- 
wizji polskiej we Francji. Śpieszymy tą dro- 
ga powiadomić o powyższem wszystkich, 
którzy stanowili cząstkę „Armii Błękitnej”. 

Mając na celu zjednoczenie w naszej 
organizacji wszystkich byłych wojskowych z. 
formacyj polskich we Francji, w latach 1914 
—1919, wzywamy was, koledzy, do gremjal 
nego wstępowania w szeregi stowarzyszenia 
weteranów armii polskiej we-Francji. | 

. Koledzy! Przeszło dziesięć lat temu „Ar. 
mja Błękitna" przybyła do kraju, a mimt 
swej świetnej tradycji żołnierskiej dotych- 
czas nie zajęła wśród organizacji byłych woj- 
skowych należnego jej stanowiska. 

Zadaniem więc naszem jest, na wzór 
naszych kolegów—weteranów w Ameryce, 
złączyć się w stowarzyszenie weteranów ar" 
myi polskiej z Francji. Tą drogą uzyskamy 
w społeczeństwie znaczenie godne byłej ar- 
mjit polskiej we Francji * A 

W poczuciu wyłącznego prawa do hi- 
storycznego błękitnego munduru, wzywamy 
wszystkich, którzy w okresie 1914—1919 r. 

mieli zaszczyt ten mundur nosić, do złącze- | 
nia się z nami. t 

WALNY ZJAZD WETERANOW „ARMJI 
BŁĘKITNEJ" W LIPCU R. 1930. | 

Pożądanem jest jaknajrychlejsze zgłasza 
nie się do Stowarzyszenia wszystkich wetera | 
mów, celem wzięcia udziału w walnym zjeż- 
dzie „Armii Błękitnej”, jaki ma mieć miejsce 
w Warszawie 13 i 14 lipca 1930 r. Zapisy 
rezerwistów i członków armji czynnej, zamie 
szkujących na terenie Wilna i okolicy przyj” 
muje kolega M. Kondratowicz, ul. Krakow- 
ska 5 m. 2, Wilno względnie w P.K.U. Wił- > 
no miasto, Referat Oficerski. ry zj 

‚ Zarząd główny Stowarzyszenia wetera- 
nów armii polskiej z Francji mieści się w 
Warszawie pod adresem: Żurawia 40 m. 9, 
gdzie weterani armji polskiej z Francji, ze 
wszystkich stron Polski zgłaszać mogą swo- 
je nazwiska i adresy. 3 

\ Za zarząd główny Stow. Weteranów 
Armji Polskiej z Francji: Gen. L- Pachucki, 

ik. M. Korkzun-Osmołowski, a Ч 
„ G. Ludyga-Laskowski, kpt. Zygm. 
iątkowski, poń W. Skarżyński г 

N. Wętkowski, chorąży S. Fiałkowski, 
Skrżant К. Revchmań, kapral К. 
Chcząściewski, F. Fuśniak. * w 

Lo 

    

   
   

  

   

        

   

   
   

      

    

  

   

          

   

  

   
   

   
   
    

  

skiej auto wojskowe. 5867 kierowane przez 
żołnierza Pawia Tomczyka, wpadło na prze- 
chodzącego przez jezdnię ziemiedowicza 
(Obozowa 5). Nieszczęściwa ofiara harców 
szoferskich doznała złamania żebra, 

— „Przestegėžyni“... Przy uł. Trwałej 5 
znaleziono podrzutka — dziewczynkę, w wi 
ku okolo 8 miesięcy. Na skutek wskazani. 
policja aresztowała matkę, która podrzuci



s ŁOWO 
  

dziecko. jest to Marja Czerepko (Derewnic- 
sa 14). Va : 

Pozbawiona pracy nieszczęśliwa kobieta 
mie chcąc by dziecko zmarło z e 
dowała się na pozostawienie je 
dząc, że w ten sposób dostanie się onoo do 
przytułku. Czerepko będzie odpowiadać 
»rzed Sądem. 8 ё 

— Znowu dwa gńoźne pożary, na wsi. 
Nocy onegdajszej we wsi Iwankowicze gm. 
Mołczadzkiej wybuchł niespodziewanie  po- 
żar niszcząc kilkanaście budynków  miesz- 
<alnych i gospodarskich wraz z żywym in- 
wentarzem. 

Straty wynoszą 30 tys. zł. 
Tej samej nocy w Stołowice 

gio kilka domów oraz stod 
«ów wyrządzając około 10 tys. zł. strat. 

— Zatrucie czadem. W nocy zasłabła 
iagle 68-letnia Pesia Kumpańska (Szwarco- 
лу 5), która jak się okazało uległa zatruciu 
szadem. 

‚ - Potakarze pracują. Z wozu Marjanny 
Bilowej (wieś Szywieliszki gmina Trabska) 
па ul. Stefańskiej adziono futro pokryte 
sitknem, palto damskie oraz inne rzeczy. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 15 maja 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8 88 i pół — 8 90 i pół — 8.86 i 

   

  

  
  

  

     

  

   
   

  

ach spło- 
iu chło- 

      

   

        
     

wół. Belgja 124.52 — 124.83 — 124.21. 
*idańsk 173.33 — 173.76 — 172.90 Holandja 
158.80 — 359.70 7.90. Londyn 43.35.3/4 

|, — 43.46 i pół — o - 
3.93 8.89. Pa 3 ) — 3491       

  

ga 26.42,3/4 2649 — 26.36 i pół. 
Szwajcarja 172.56 — 172 99 — 172.13. Wie- 
ien 125.75 — 126.6 — 126.44. Włochy 46.78 

pół — 46.90 — 46.67. Berlin w obrotach 
zrywatnych 212.89. : 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 110.50. Premjo- 
«a dolarowa 63,50 — 62.50 — 63.50 5 proc. 
<onwersyjna 55.50. 5 proc. kołejowa 51.75. 
'0 proc. kolejowa 162.25. 8 proc. L. Z. Ban- 
<u Gosp. Krajowego i Banku Rolnego, obl. 
>. G. K. 94; te same 7 pro proc. 
«. Z. T. K. Przem. Polski proc. 
ziemskie 5625 — 56 8 proc ziemskie doła» 
rowe 90. 5 proc. warszawskie 8 proc. 
warszawskie 78.50 — 78 — 78.25. 8 proc. 
Częstochowy 68.25. 8 proc. K a 68.25 

   

    

    
    

     

  

:0 proc. Radomia 84. 10 proc. Siedlec 82. 
4_ prog. obl. poż. konw. m Warszawy 61 

Akcle: 
B. Dysk. 116. B. Polski 174 — 172. 

Powsz. Kred. 117. B Zachodni 74 — 73.50 
B. Sp. Zarobk. 72.50. Węgiel 53— 52. Lilpop 
28.50 — 28.25 Starachowice 20.25, 

MMM 
Jak zwykle i tym razem 

WZYWAMY 

WSZYSTKICH, 

nie posiadających jeszcze naszego 

losu do zgłoszenia się = biura 

naszego 
CELEM KUPNA 

u nas 
NASZEGO 

SZCZĘŚLIWEGO LUSU. 

CIĄGNIENIE JUŻ 

JUTRO 

I S-ka 

Wilno, Wielka 44 
Centrala kolektury: 

Warszawa, Marszałkowska 146. 

Konto PKO. 81051. 
Firma egz. od 1835 r. 

  

  

" LOUIS VINSE 

”° KASKI 
Kelner prowadził Laniare'a i Cecylję 

wgłąb sali Po drodze zatrzymał się i 
ukłonił nisko gosciom siedzącym przy 
większym stole pod palmą . 

Powieki Laniare'a drgnęły mimo- 
woli na chwile zamknął oczy. jedną z 
siedzących pod  palmią był Ve 
lasco, koło niego rozparty  niedbale 
Jalił cygaro jakiś nieznajomy młodzie- 
niec, mogący służyć jako reklama dla 
modnego krawca. Trzecią osobą była 
Zołja Werningarde, sławny szpieg Z 
Wilhelmstrasse, którą spotkał tego 
dnia prz y gmachu niemieckiego, wy* 
wiadu przy ulicy 79 ej. 

Ogarnęła go zimna wściekłość, za- 
trzymał się niepewny co ma czynić. Do 
ostatniej chwili zwierciadlana  kolum- 
1a zasłaniała ich od niego. Gdyby był 
dostrzeg * » ich wcześniej, nie wszedł 
dy dalej. 

Nie przestraszył się szczerości z 
jaką wciągnęli go w pułapkę bawiło 
30 to raczej, Czuł się dosyć silnym, 
iby móc mierzyć się z niemi Ciekaw 
Dył jakie karty rozłożą przed nim wro- 
zowie. 

Ale sytuację utrudniała niezmiernie 
„jewna okoliczność: obecność Cecylji 
Brook. 

Były: tylko dwie drogi, albo odejść 
stąd natychmiast, albo przysiąść się 

do stolika szpiegów niemieckich,.. 
   

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

RADJO 
PIĄTEK, DNIA 16 MAJA 1930 R. 

     

    

    

    

2: Sygnał czasu z Warszawy. 
3.10: Przerwa. 

Komun. meteorologiczny z 

  

m dzienny. 
: Muzyka z płyt gramofon. 

wilka strzelecka. 
: Trans    

   

    

zawy. „O 
* opowie j. 

114“ odpow. 
Witold Fuiewi 

Dram. Rozgł. 5 
.50: Prasowy dziennik radjowy 

20.5: Program na sobotę i sygnał 
czasu i rozmaitości 

20.5—23: Transm. z Warszawy. Poga- 
danka muzyczna, koncert symf ny, _Ww 

      

    
   

  

  
  

  

      

  

programie Haydn, Marx, Władigierow, Ró- 
życ Niestorow i Sinigaglia, oraz komun. 

, 23—24: Muzyka z płyt gramofon. 

XXX 
CENY W WILNIE 

Z dnia 13 maja r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 38—41, żyto 18 

—l19, jęczmień na kaszę 18—19, browarowy 
2, owies 16—19, gryka 23—74, wyka     

  

30, otręby pszenn —16, żytnie 12— 
13, koniczyna 12—13, siano 8—10, słoma 6 
—7, makuchy lniane 36—37, słonecznikowe 
25—26. Tendencja w dalszym ciągu słaba. 
Brak większych tranzakcyj. 

Nasiona: owies siewny zależnie od ga 
tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 

    

    
   

    

- 18 — 20 z 
   

czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
—180. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
periowa 60 — 80, peczak 50 — 60 za I klg. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mieko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 160, masło nie 

„, solone 550 — 600, solone 450 — 500. 
. 6 —8 zł. za sztukę, kurczę- Drób: k 

    
Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 

200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka- 
rasie r 

e 400—450, šniete 280—300, 
żywe 400—450, śnięte 300—350, 
550—650, miętusy żywe 250—300, ię 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł, za pud. (n). 

  

  

      

    

  

  

Państwowy Monopol Spirytusowy 

  

Od dnia 7 maja 1939 r. 
obowiązują następujące ceny 
detaliczne wyrobów monopołowych 

WÓDKI CZYSTE 
w butelkach pojemna. 1. "| kb ik 

ZŁOTYCH 
ZWYKŁA 

400 6— 3,20 1,80 
450 6,0 3,0 1,90 

WYBOROWA 
400 6,0 -3,70 2,— 
450 438,60 0% 249 

5 LUKSUSOWA 
450 10,0 5,50 — 

SPIRYTUS 
na cele lecznicze i domowe 950 14,50 7,50 4— 

DENATURAT 
(spirytus skażony) 925 1,60 0,85 — — 

a RI RARE EKT OKT TIR RASTI EN S ZORATIREOESEPROOT ROEE 

HALLO! HALLO 
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CENA:   

DZIŚ O$TATRI DZIEŃ 
4 sprzedaży biletów 

JUŻ JUTRO -2roteri państwowej 
Główna wygrana 750.000 z, 

ia Tosu| [if Tosu] [11 Tosu 
*а 10 zł. za 20 zł] |za 40 zł. 

i i j 

! OBYWATELE! 
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Zmarszczył brwi i był bliski ostre- 
go złajania kelnera, ale ten udawał że 
nie widzi niezadowolenia gości, i przy* 
suwał krzesło. do stołu sąsiadów Ve- 
lasco i Werningrade śledzili uważnie 
wy1az twarzy Leniare,a gotowi uprze- 
dzić każdy jego gest niezgodny z ich 
ich płanami. 

Spostrzegłszy Cecylję Velasco zer- 
wał się uprzejmie z właściwą sobie ga 
lanterją wyraził radość z powodu spot 
kania towarzyszki podróży. Tymcza- 
sem Weringrade zwróciła się do Lania- 
re'a jak do dobrego przyjaciela a ka- 
żde jej słowo miało być w oczach Ce- 
cylji Brook wyrokiem na Laniare'a. 

— Drogi przyjacielu, jakże się cie: 
szę! — wołała wyciągając rękę, oz- 
dobioną bogatemi pierścieniami. — Za- 
częłam już rozpaczać! Co prawda jest 
to pana zwyczaj w postępowaniu z 
kobietami że pan się późni i je na pa- 
stwę zwątpienia i niepewność rzuca, 
czy zechce pam przyjść czy nie! 

Laniare zmusił się do uśmiechu i 
schylił się by ucałować jej rękę. 

— W wojnie którą toczymy — 
rzekł, umyślnie podkreślając każde sło- 
wo, — musimy bronić się 'wszelkiemi 
sposobami, chwytamy się nawet naj” 
bardziej prymitywnych środków  wal- 
ki. 

Werningrade roześmiała się dźwię- 
cznie. 

-— Doprawdy Tonny, sądzę že los 
uratował pana jedynie przez wzgląd na 

     

  

pański subtelny rozum i dowcip... Pan nich z porozumiewawczym wyrazem. jest osaczony, w samem gnieździe wro- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Nie zwlekaj! Czas jest drogil Czemprędzej 
Śpieszcie du najszczęśliwszej kolektury 

H. Minkowski 
Wilno, Niemieeka 35. 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, tel. 296.35, P. K. O. 3553. 

Oddział w Lidzie — Suwalska 28, 

АВЫМЬЬ 2е 38 ЫМ В об АЬАЫЕ Н, аВаа AKA RA 

Tel. 13-17, 
P: K: O, 80928. 
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przyszedł ze swą przyjaciółką? 
zwróciła się do Cecylji. 

Już od dawna chciałem się z pa- 
nią poznać! 

Velasco 
chwilę: 

czekał widocznie na tą 

— Księżna pozwoli że przedsta- 
wię miss Cecylję Brook... Księżna 
Alavia. 

Nie było rady Cecylja i Laniare'e 
musieli usiąść przy wspólnym stoliku, 
Młoda Angielka z właściwym sobie 
spokojem i umiejętn 4 panowania 
nad sobą nie okazała, 'ani zamieszania, 
ani niezadowolenia. Z uśmiechem roz* 
mawiała z signorem Velasco. 

Muzyka zagrała znowu po krótkiej 
przerwie, pary zaczęły się kręcić na 
środku sali. 

Weringrade uśmiechnęła się przy- 
jaźnie do Laniare'a i wyciągnęła rękę: 

—— Czy zechce pan zatańczyć ze 
mną? 

Ze zdawkowym uśmiechem wstał i 
podał jej ramię. Coraz bardziej intere 
sowała go ta przygoda, jak przystało 
namiętnemu miłośnikowi przygód, prze 
czucie niebezpieczeństwa działało na 
niego jak ostroga na „dobrego wierz- 
chowca. 

Gdy mijali schody, podchodząc do 
grupy tańczących gości, uwagę Lania- 
re'a zwróciło na siebie czterech tęgich 
zbirów, których wchodząc tu nie za“ 
uważył. Wydało mu się nawet, że na 
chwilę oczy jego tancerki spoczęły na 

   

    

  

Kino Miejskie . 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

Następny program: „OCHOTNIK i SIAM“. 

„Cohn - demokrafa* 
Melodramat w 10 aktach; W rolach głównych: George S'dney, Sharon Lynn i Jean Hersholt. Nad 
program: i) „KRAKOWSKA SZOPKA LUDOWA*. 2) „WESELE KRAKOWSKIE*. 
ZWIERZYNIECKI** — w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. 

3) „KONIK 
Początek seansów ой & 6-ej. 

  

Dźwiękowe kinojbeny miejsc та parferze od Dziś! 
Zł. Ziakomity LOŃ CHANEY 

HOLLYWNGO" niezapomniauy odtwórca Dzwonnika z Notre Dame i jego partnerka LUPE VALEZ w obrazie p. ta „ 
ul. Mickiewicra 22. 
Aparat amerykań- 
ski świątowej sła- 

wy „PACENT*. 
„Gdzie schód jest wschodem” | 

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

  

i WESOŁOŚCI. Krół humor! 
paraksyzmów śmiechu, 
bezkonkurencyjny 

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

Ceny miejsc: BALKON 1 zł. PARTER od 1 zł. 50 gr. 

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„И СО 55 

Precz z tęsknotą i smutkiem! Pierwsza DŹWIĘKOWA epopea ŚMIECHU, HUMORU 

BUSTER REATON 
u, ten, który się nigdy nie śmieje, a sam doprowadza wszystkich do 

w wielkiej pikantnej 
erotscznej sztuce 

podczas słuchania i oglądania 

Seansy o g. 4. 6, 8i 1015 w. 

  

Dziś! Największa sława ekranu, 
rycerski, odważny, niezrównany Kino - Teatr 

„ŚWiafowii” 
ul. Mickiewicza 9. 

w monumente|- 
nem arcydžiele 

Dla młodzieży dozwolone. 

Douglas Falrbanks 
ZNAK ZORR Pojedynek nerwów i 

bohater filmu „Złodziej z Bagdadu", który 
zdumiewa, przeraża, zachwyca, porywa 

siły. Fascynujące sceny. 
Nadzwyczajne napięcie akcji. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81, W roli głównej 

Dziś! Nieporównane arcydziełol Zupełnie 

nowa kopia. Najnowsze wydanie 
dramat w 20 aktach (całość). IWAŃ MOZŻUCHIN, 

FIAT torpedo 6 cio osobowe 

FORD torpedo po remoncie 

FORD landoletka 

FORD ciężarówka 1 i pół tonnowa 

do 

Przedstawicielstwa 

w Wilnie, ul, Kalwaryjska 6, 

PIANINA i FORTEPIANY 
Światowei sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 

Reratopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Wystawie w 1929 r. 

K. Dąbrowska z. Niemiecza 3, w. 6, 
CENY FABRYCZNE. 
LI] 

Arnold Fibiger, apa 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

ВОУБ 7е НОБ ESBO 

sprzedania 

w Warsztatach Reparacyjnych 

„ERAT: 

LN 
RA Nosmetyka GR 

\ 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 

Uród kobiecą kon- 
ę serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
ej skazy i braki. 
asaż twarzy i ciała 

(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i łu- 
pież. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od gi 10—8. 

W. Z. P. 43, 

KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 

zyciemnianie brwi. 
inet | Kosme 

tel. 401. 

AEK TAU 

A. Drygas, 

  

do pięknie zaondulowanej główki 
z największego wyboru 

Grzebień ozdobny 
nabyć można zawsze 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 

HU 
Leczniczej „CEDIB* 
Š E 

elka 18 m. 9. Przyj. 
w g: 10—1 i 4—7. 

W. Z. P. 26. 

i POSADY Ę 
EEST I EZSEFR BA RDW 

Gospodyni     
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< ływany zamienić 
Tp>amochčd NA NÓW Y of 

sprzedać, Oraz naprawić możno w 
firmie „STUDAUT* Mickiewicza sl 
tel. (przez Wilno 6) Nr_1501. -0 

Zaabsorbowany swemi spostrzeženia- 
imi, nie-styszal, co mowiža do niego. 
Roześmiała się więc głośno, kładąc ге- 
kę na jego ramieniu: 3 

— Pan jest tak bardzo roztargnio 
ny! A więc to prawda, że ta pani nie 
jeSt panu obojętna? 

Słyszałam o tem, ale mi się wierzyć 
nie chciało, że Wilk - Pustelnik obrał 
teraz sobie tak romantyczną damę. Wi- 
dzę jednak, że pan jest zakochany nat 
prawdę! 

Drgnął zmieszany. Serce jakby zbu” 
dzone nagie, zaczęło bić gwałtownie. 
Czyżby to, co mówiła ta obca kobieta 
— jeden z jego najzajadlejszych wro- 
gów miało być najtajniejszą jego taje“ 
mnicą? Z trudnością opanował pierw- 
szy odruch i z banalnym uśmiechem 
odparł: 

— Czyż można myśleć o kim innym 
przy pani? : 

Cieszyt się, že rozmowna tancerka 
pozwalała mu milczeć, Mózg jego pia- 
cował intensywnie nad znalezieniem 
sposobu zwyciężenia spisku. 

— Wróćmy na miejsce, — szepnę- 
ła Werningrade — tak tu duszno! 

Odprowadzając do stolika swą tan“ 
cerkę, Laniare stanowczo stwierdził 
obecność na sali kilkunastu 'agentów, 
którzy snuli się jakby gotując się 
do napaści na kogoś. 

Zrozumiał że cała ta obława mia- 
ła za cel jego osobę. 

ka była nierówna: wiedział 
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rutynowana, w chowie 
drobiu, trzody chlew- 
nej i gospodarstwie 
mlecznem potrzebna 
od 1-go lipca. Wyma- 
gane referencje. Ofer- 
ty piśmienne zgłąszać: 
poczta Skidel, Zarząd 
maj. Spuszą, 

Leśniczy 
WOREK GER ZERU FZ |st 32, Żonaty — dłu- 

SIMIK M, 
czem stanowisku nad" 

ik el | k leśniczego w więk- 
88781 i 0 szych uprzemysłowio- 

oraz Gabinet Kosme- nych dobrach, poszu- 
tyczny usuwa zmar kuje posady. Adres: 
szczki, piegi, wągry, Wilno, Kalwaryjska 20 
ługiaś, brodawki, ku-.m. 3, mieszkanie W. 
fzajki, wypadanie wło- P. R. 
sów. Micziewicza 46. dla Leśniczego. 

  

7 klm. od stacji 
folwark obszaru 86 
hą z jzabudowania- 
mi sprzedąmy za 
4.500 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl: 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —0 

    

gów, bez pomocy, z poczuciem  od- 
powiedzialności za bezpieczeństwo Ce” 
cylji Brook. 

W tej chwili zrozumiał że najważ 
niejszem było uratować ją, za wszelką 
cenę! 

Po chwili ogólnej rozmowy, wstał 
i zaprosił do tańca młodą ' Angielkę. 
Odchodząc, czuli na sobie badawcze 
spojrzenia trzech par oczu. 
tańca, tuląc ją do siebie szepnął; 

Jesteśmy osaczeni, musimy te- 
Dopiero gdy się znaleźli w wirze 

raz skupić całą naszą przytomność 
umysłu by zwyciężyć! 

Te słowa nie zdziwiły Cecyiję. By- 
ła tak sprytna i rozumna, że odrazu 
zorjentowała się w sytuacji. Skinęłą 
tylko głową, nie przestając uśmiechać 
się, jakby słowa Laniare'a sprawiały 
jej szczerą przyjemność. 

Muzyka umilkła. Młoda panna' za 
trzymała się na miejscu — Zarumienio- 
na, uśmiechnięta, czarująca... 

— Jesteśmy przy windzie, — szep- 
nęła zaledwie poruszając ustami. 

— Ale drzwi są zamknięte. 
Znowu grają. 

Jeszcze jeden raz zatańczmy! 
Znów zaczęli wirować w takt 

lodji walca. 
— Czemu pan milczy? — szepnęła 

znowu. 
Ścisnął jej rękę ostrzegawczo. 
Winaa podniosła się właśnie i za- 

trzymała się. Kelner był na przeciwie- 
głym końcu Sali, czterej młodzieńcy, 0 

  

Pst! 

те- 

Drukarnia „Wydawni 

CASANOWA 

- 

Jarmołowicza, 
=P 

| prz 

epokowy 

erotyczny 
DJANA KARENNE i RUDOLF KLEIN- 
ROGGE. 

Služąca 
do wszystkiego, przy 
chodząca, z solidną 
rekomendacją, szuka 
służby do małej ro- 
dziny. Adres: Ponar= 
ska 51—7, Orzechow- 
ska. 9661—1 

| LETNISKA | 
RE i TEO B GERI 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich w 
wojew. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem.  In- 
formacje: Wilno, Mic- 
kiewicza 23, Biuro 
Techn. Inż, Kiersnow= 

ŻNE 
BAWAWAM 

| Gotówkę 
w różnych walu 
tach Iokujemy naj- 
solidniej — zwrot 

terminowy 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, -0 

Dochėd 
zapewniony posią- 
da każdy przy lo- 
kowaniu oszczęd- 

ności przez 

  

  

  

  

  

ii Wileńskie Biuro ki i Krużołek S-ki Ž 

ek osy Miano s 
MWAAWAM tel. 152. — $881-0 

SME ZĘBY mawauam SSE 
| Folwark 
obszaru 250 ha, z 
dużym młynem 
wodnym sprzedą- 

my okazyjnie 
za 12.000 dol. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl 
Mickiewicza 21, 

i tel 152 /061—0 

Sprzedam 
działkę ziemi 

własnej 574 s.2 na Sa: 
skiej Kępie, przy rze- 
ce Wilence i nowo 
zbudowanym mościejo 
warunkach dowiedzieć 
się ulica Popowska 

r, 2-4 Januszewicz 
od 4—6 p.p. —o ——— 
W różnych |przez PKD. w Wii: 
sumach i wa» |nie, na imię Samuela 

lutach Trakieniskiego, unie- 
ważnia się. -z 

udziela pożyczek : 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.  LZ6I—0 

gubioną książkę 
wojskową, wyd, 
przez P. K. U. 

Święciany, rocz. 1895, 
па imię Adama Kuz- 
micza, unieważnia się. 
    

końcu miesiąca 
Kwietaia 1930 r. 

zgubiony na rynku w 
m. Kobylniku dowód 
tożsamości konia Nr. 
597195 serje „D“ wy- 
stawiony na imię Wim 
centego Sapuna unie- 
ważnia się. 1943 

  

  

gubiono dowód 
osobisty wydany 
przez Starostwo 

Grodzkie m. Wilna 
zą Nr 4325/4279, oraz 
książ. wojsk. wyd. 

  

  

  

wojskową L.. 1435 
wydaną przez P. 

K. U. Wilno; na imię 
Wacława Narkiewicza, 
unieważnia się. —o 

a książkę 

  

  

obiecującym wyrazie twarzy 
przed schodami. 

— Stop... prędzej! 
Zatrzymali się gwałtownie. Następ- 

na para potrąciła ich i tancerz ponu- 
rem spojrzeniem obrzucił plecy Lania” 
re'a. 

Ale oni nie zwracali uwagi na tań- 
czących, ani też na siedzących wokoło 

stolikach. Laniare odsunął krzesło 
wraz z siedzącym na niem Starszym 
panem, który zupeinie stracił głowę wo 
bec dziwnego zachowania tego niezia- 
jomego. Tyraczasem Laniare popcinął 
Cecylję do wąskiego przejścia, które 
utworzył, usuwając grubego jegomościa 
z krzestem. 

Wszystko to się stało tak szybko, 
że Cecylja sama nie wiedziała, w jaki 
sposób: znalazła się nagle w windzie, 
zanim ktokolwiek na sali zrozumiał, co 
się stało zatrzaskując drzwi za sobą. 
Laniare odwrócił się i ujrzał wystra- 
szone, pobladłe twarze, z wytrzeszczo- 
nemi oczyma, czterech, ogłupiałych ze 
„zdumienia zbirów. 

Odepchnął łokciem chłopca i naci: 
snął guzik z mapisem „Parter- *Pó 
krótkiem  wahaniu, maszyna ruszyła 
wdół. 3 . 

Ktoś zaczął wściekle bębnić pięści 
mi w drzwi kłatki. Ale winda leci 
na dół niepowstrzymanie i za chwilę 
uciekający znaleźli się na dole w sza: 
tni. й 

szeptali 

  

  

  

   

'two Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

—


