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PRENUMERATA mięsięczna z! odniesieniem do domu lub z 
pocztową 4 zł., zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. | 

Kr. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru R0 gr. 

oblizy nowego niebezpieczeństw 
Ustawodawstwo polskie w zakre: Tu ustawodawstwo zmierzało do 

sie ochrony i zabezpieczania intere- celu w trzech kierunkach: 1) zabez- 
sów drobnych dzierżawców i użytkow- pisczenia praw i uprawnień dzieržaw- 

ników gruntów tworzyło się, ulegało nych, 2) zabezpieczenia możności na- 

zmianom i wogóle kształtowało się bywania na własność dzierżawionych 

nie tyle w zależności od istotnych wa: gruntów i 3) ułatwienia otrzymania 

runków, rzeczywistych potrzeb a od- gruntów w dzierżawę. 

miennych stosunków w okresie powo- 

jennym,— jak łatwości robienia karjery a liczni kandydaci na posłów i po- 

partyjnej lub poselskiej, opierając się słowie osiągali swój cel przez wstrzy- 

na warstwie drobnych i bezrolnych manie wysiedlenia dzierżawców ma- 

rolników. Sukces pod tym względem łorolnych. Za czasów b. Zarządu Cy- 

był tem większy im silniej rozdmu- wilnego Z. Wsch. zostąło wydane 

chiwana była rzekoma przeciwstaw- r-nie Nr. 272 z dnia 10 lutego 1920 r. 

„ność zadań i dążeń mniejszej a wię- dalej mieliśmy: do czynienia z 

kszej własności i im więcej nadzwy- r-niem rady ministrów z dnia 22-go 

czajnych praw i uprawnień obiecywa- lutego 1921 r. oraz z dn. 23-go lute- 

no wyborcom. й go 1922 r.—a w międzyczasie z roz- 

Dłatego też ustawodawstwo, doty: porządzeniami z czasu b. Litwy Środ. 

czące dzierżawców i użytkowników kowej, z których wymienię dekret 

gruntów, ma przeważnie nastawienie Nr. 195 z dn. 12 marca 1921 r., de- 

jednostronne, podporządkowuje bo- kret Nr. 313 z dn. 29 sierpnia 1921 r. 

wiem z zasady interesy rolnictwa ja- Oraz r-nie Nr. 499 z dnia 17 marca 

ko dziedziny wytwórczości interesom 1922 r. Po przyłączeniu Ziemi Wileń- 

pewnej kategorji trudniących się upra- skiej do Polski działa ustawą z dnia 

wą roli; ponadto, mając nieraz cha- 21 września 1922 r. w przedmiocie 

rakter dorywczych rozporządzeń nor. ochrony drobnych dzierżawców, b. 

malnych, jest zbyt rozbudowane. czynszowników oraz wolnych ludzi, 

Ale, abstrahując od tego, już po- znowelizowana ustawą z dnia 3 listo- 

bieżny przegląd ustawodawstwa w roz: pada 1923 roku, a zastąpiona nastę- 

ważanym zakresie, tak obecnie nie pnie ustawą z dnia 31 lipca 1924 r., 

obowiązującego jak nadal posiadają- stanowiącą właściwie dalsze rozwinię- 

cego moc prawną, powinien zdawało- cie ustaw z dn. 2 llpca 1919 r. i 18 
by się utrwalić przeświadczenie, że marca 1920 r. Sprawę dzierzawców 

„ dość już dalszej ochrony, ponieważ gruntów zajętych pod budynki usta- 
te rozporządzenia, których moc wyga: wodawstwo polskie traktowało od: 
sła w dostatecznej—a właściwie z nie dzielnie. Ochrona pod tym względem 
potrzebnym, a szkodliwym nadmia- znalazła wyraz w ustawie z dnia 26 
rem, — unormowały stosunki, które „września 1922 r., z dnia 3 listopada 
rzekomo groziły koniliktem między 1923 r., z dnia 31 lipca 1924 r. oraz 
poszczególnemi stanami posiadania,— w ustawach innych późaiejszych dat. 

z drugiej zaś strony te ustawy, które Drugi kierunek myśli ustawodaw- 
nadal działają, dostatecznie bronią czej znalazł wyraz w ustawach uwła- 

dzierżawców i użytkowników w wa- Szczeniowych. Zbyt znane są te usta- 

runkach wytworzonych poprzednim wy, by zachodziła potrzeba ich od- 

ustawodawstwem. twarzania. Tu chciałbym tylko zazna- 

Tak więc; czyniąc ten przegląd, a czyć, że kwestja wykupu gruntów 

mając na względzie przedewszystkiem dzierżawnych przez drobnych rolni- 

teren ziem północno-wschodnich i ków nie była obca b. Zarządowi Cy- 
zwłaszcza Ziemi Wileńskiej, musimy wilnemu Z, Wschod., o czem Świad- 

zaznaczyć, że w początkowym okresie czy r-nie Nr. 904 z dnia 24 kwietnia 

odbudowy państwowości polskiej naj- 1920 r., ani też b. L. Środkowej, za 
bardziej aktualną i rzeczywiście wy: czasów której ogłoszony został de- 

magającą natychmiastowego *załatwie- kret Nr. 253 z dnia 11-go maja 1921 
nia była sprawa przynależności i po- roku. I dalej, że przez dłuższy czas 

  

„+ działu plonu zasiewów uskutecznio- až do 20 lipca 1924 sprawa wykupu 
nych przez samowolnych użytkowni- gruntów przez dzierżawców pozosta- 

ków cudzych gruntów. Wiemy, Sże wała w zawieszeniu. Ten interwał 

odnośne rozporządzenia, jak np. r-nie najbardziej Świadczy 0 dotywczym 

Komisarza Generalnego Z. Wsch. Nr. charakterze ustawodawstwa, 0 _ któ- 
38 z dn. 21 czerwca 1919 r. lub póź: rym miałem powód nadmienić na 
niejsze dekrety N. D. W. L. Śr. Nr. wstępie. 
217 z dn. 14 kwietnia 1921 r. i Nr. Przechodząc wreszcie do ułatwień 
313 z dn. 29 sierpnia tegoż roku, a czynionych ustawowo drobnym dzier- 
Wreszcie ustawa z dnia 27 stycznia żawcom w celu umożliwienia im wzię- 
1922 (w przedmiocie upoważnienia cia, czy też otrzymania gruntów w 
osób uprawiających działki ziemi ma dzierżawę, stwierdzić można, že ten- 
cudzych gruntach na obszarze woje- dencja ta przejawia się zawsze i wy* 

wództw wschodnich) — wychodziły Z rąźnie we wszystkich tych ustawach, 
założenia ogólnego, że użytkowanie gdzie tylko mowa jest o dysponowa- 

ziemi miało miejsce bez złej woli... niu lub zarządzie gruntami. 
Mniejsza o to. Ustawą z dn. 27 stycz- Jeżeli do tych ustaw, rozporzą- 
nia 1922 r. zamknięty został cyki dzeń i dekretów, z których wymieni- 
rozporządzeń dotyczących „unormo: liśmy tylko najważniejsze, dodamy to 
wania” stosunków między samowol- ustawodawstwo, które już jako nad- 
nymi użytkownikami cudzych gruntów budowa świadczyło o wyczerpaniu 

ai ch właścicielami. Skończyła się na- kwestji ochrony dzierżawców i użyt- 
„reszcie martyrologja właścicieli—zda- kowników nawet w wybujałem  poję- 
wałoby się niema nawet demagogicz- ciu obrońców potrzeb tej kategarji 

nej potrzeby powracać do tematu, zatrudnionych w rolnictwie (np. usta- 
który wyparował. wę z dnia 26 marca 1926 r, r-nie z 

Jednocześnie jednak wyłaniała się dnia 12 marca 1928, usta- 
inna „sprawa: użytkowania cudzych wę z dnia 13 lutego 1929r., ustawę 
pomieszczeń. Była to też gratka nie: z dnia 12 lutego 1930 r.) — przyjść 

* lada, przeoczona za czasów Zarządu musimy do wniosku, że tylko wybit- 
Cywilnego Z. Wsch., wykorzystana za nie i jaskrawie demagogiczne tenden- 

asów Litwy Środkowej (Rozporzą- cje mogą powołać do życia nowy 
dzenie T. K. Rz. Nr. 32 z dnia 23 projekt ustawy w przedmiocie ochro- 
grudnia 1920 r.), należycie wyzyskana ny drobnych dzierżawców. 
ustawą z dnia 27 stycznia 1922 r. Taki projekt nie tylko powstał w 
oraz nowelą z dnia 23 września 1922r, polskiej wylęgarni demagogicznych 

Od użytkowników gruntów i Po- pomysłów, ale co gorsza bez  więk- 
mieszczeń orzechodzimy do dzier: szego sprzeciwu przeskoczył przez 
żawców, rzecz prosta drobnych —co trzy czytania w sejmie i powędrował 
do których definicja ustawowa jest do senatu. 
tak rozciągła a raczej biedna, że nie Projekt uderza w treści swei w 
raz trudno rozpoznać, gdzie się koń- interesy rolnictwa ziem  pėlnocno- 
czy „użytkowanie(* a zaczyna się wschodnich. Dlatego „też kończąc 
„dzierżawa" — Znów mniejsza o to— nasz wczorajszy artykuł na tem miej- 
poraz drugi,.. \ scu, zmuszeni byliśmy dać wyraz u- 

W pierwszym wypadku niektórzy 

Opłata pocztowa uiszczona: ryczałtem. 
Redzkcja rękogisów miła zamówionych mia zwraca. Administra= 
cja sie wwzgjędnia rastrzeżeń co do rozmieszczenia 

Rozruchy 
Krwawe starcia 

BOMBAY, 16 V. Pat. 

ogłoszeń. 

EKRANOWICZEB -- al. Szapiyckiego m 
BIENIAKONIE, — Duiet Kolejowy. 
ERASŁAW — b. T-wa „Lot“, 

DUKS$ZTY — Bniet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — 
KLECK — a 
LIDA — m, Suwsiska 13, 5. Matenki, 

B. WICA iPolesie) -— Księgarnia K. Malinowskiego. 

GLĘBOKIE —- ul Zamkowa, W. Wiodzimierow. 

EOGRODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
skiep tytoniowy 3. Zwierzyński, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

8. Łaazik. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEZ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA 
PIŃSK — Księgar 

enia Naucz, 
mia ł oiską — St. Bednarski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, - 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA. — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WGŁKOWYSK — 

z 
1 

| SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 1% 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
i аНЕ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mulineirowy Jedauszpaliowy ua z romie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 

50 proc. Zagraniczne 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Admiałstrację zmieniane dowolnie. Za 

w Imdjach 
w Maynensingh 

W Maynensingh doszło do starcia pomiędzy 
uczestnikami akcji biernego oporu a policją. Około 90 osób odniosło ra- 
ny. Zajście zostało wywołane w związku z wystąpieniem wczorajszem prze- 
ciwko sprzedaży napojów alkoholowych przez agentów rządowych. 

BOMBAY, 16.5.Pat. W uzupełnieniu wiadomości o zajściach w Maynensingh 
agencja Reutera donosi, że eskorta, towarzysząca transportowi napojów 
alkoholowych, zmuszona została do użycia broni. Tłum został rozproszo- 
ny. 34 osoby z pośród rannych pozostaje w szpitalach. 

Aresztowano 100 wolenfarjuszy Gandhiego 
BOMBAY, 16—5. Pat. Dziś rano aresztowano tu 100 wolentarjuszy 

Gandhiego, którzy wsiadali na okręt w celu udania się do Shireda, gdzie 
zamierzali splondrować składy soli. Biuletyn kongresu, którego rozpow- 
szechnianie zostało zabronione, został mimo to wczoraj wydany. Osoby, 

które zajmowały się sprzedażą biuletynu, zostały aresztowane. 
BOMBAY, 16—5. Pat, Przywódczyni ruchu niepodległościowe- 

go Sarojini-Naldir, która spędziła całą noc ototzona przez kor- 
don policyjny, została dziś rano 
nak zwrócono jej wolność. 

aresztowana, niezwłocznie įed- 

Postanowienia kongresu panindyjskiego 
ALLAHABAD, 16. V. Pat. Komitet kongresu panindyjskiego przyjął 

szereg rezolucyj zmierzających do intensyfikacji kampanji biernego oporu. 

Rezolucje przyjmują bojkot tkanin zagranicznych, a także angielskich or- 

ganizacyj bankowych, morskich i wszelkich instytucyj pokrewnych. Ruch 
protestacyjny przeciwko płaceniu podatków ma być również wzmocniony, 
koła liberalne oświadczają, że oczekiwane jest wystąpienie rządu w spra: 
wie rozpoczęcia rokowań. 

Dalsze wycofywanie 

  

wojsk okupacyjnych 
LUDWIGSHAFEN, 16 V. PAT. Znaczniejsze transporty materjałów 

wojennych i amunicji odjechały dziś do Francji. Władze okupacyjne prze- 

kazały władzom niemieckim liczne apartamenty, place ćwiczeń, strzelnice 

i składy amunicyjne. 

Jak Berlin wspomaga Prusy Wschodnie? 
BERLIN. 16 V. Pat. Gabinet obradował dziś nad przeprowadzeniem 

projektu ustawy o pomocy dla terenów wschodnich. Odbyła się dłuższa 

konferencja premjera Prus z kanclerzem Rzeszy. Według informacyj pra- 
sy, wydatki na pomoc dla terenów wschodnich Rzeszy wynosić będą 1.100 

miljonów marek, która to suma będzie rozłożona na 5 lat. Kwota 116 mil- 

jonów marek będzie już wypłacona w roku 1930. Rząd Rzeszy na wczo- 

rajszem posiedzeniu nietylko określił wysokość sumy, lecz opracował rów- 

nież dwa projekty ustawy, określającej sposób, w jaki te pieniądze mają być 
użyte. Pomóc dla terenów wschodnich Ta siužyč nietylko  rolnictwu, lecz 

także innym dziedzinom wytwórczości krajowej. 

£e mówi nasfęnca gen. Kafiepowa 
PRAGA, 16. V. Pat. Bawiący tu kierownik wojskowy emigracfi ro- 

syjskiej, następca Kut'epowa, gen. Miiller, w rozmowie z przedstawicielem 

„Narodnich Listów" oświadczył, že regime bolszewicki traci w Rosji na 

autorytecie i że w roku bieżącym dojdzłe prawdopodobnie do nowych po- 

ważnych zamieszek i powstań ludności. Również na armji nie może się 

- i enerala —oprzeć rząd bolszewicki, 

sz a SÓW uciskanych chłopów. Położenie to trzeba—jak mówił ge- 
głównie 

gdyż armja rekrutuje się 

nerał—wyzyskać w celu zrzucenia jarzma bolszewickiego. 

ASTA TDI S I ARTS   

Posiedzenie komitetu ekonomicznego ministrów 
WARSZAWA, 16.V. PAT. W dniu 

16 b. m. adbyło się pod przewodni” 

ctwem premjera Sławka kolejne posie- 

dzenie komitetu ekonomicznego mini 

strów, na którem powzięto szereg 

uchwał, dotyczących bieżących spraw 

gospodarczych. Między innemi komitet 

ekonomiczny ministrów postanowił za” 

rządzić zbadanie skomercjalizowanych 

warsztatów wytwórczości państwowej 

w celu stwierdzenia, które z nich mogą 

być bez uszczerbku dla dobra państwa 

zlikwidowane. Komitet powziął uchwa= 

łę, doradzającą skomercjalizowanym 

wytwórniom państwowym nieprzyjmo- 

wanie zamówień prywatnych, 'a to w 
celu ułatwienia sytuacji prywatnym 
przedsiębiorstwom. _'W - oddzielnej 
uchwale komitet ekonomiczny  minir 
strów stwierdził, że urzędy państwowe 
zakłady i instytucje, będące własnością 
lub pozostające pod nadzorem państwa 
instytucje samorządów terytorjalnych i 
samorządowe instytucje prawa publicz 
nego nie powinny tworzyć lub rozwi- 
jać nowych działów produkcji, o ile w 
danej dziedzinie wytwórczości prze- 
mysł krajowy może dostarczyć potrzeb 
nych produktów w dostatecznej ilości i 
jakości. 

„Sensacja” katowiekiej „Palonji“ 
WARSZAWA, 16.V. (tel. wi. „Słowa”). 

w dzisjejszym numerze katowickiej „Poło- 

uj“, organie Korfantego ukazała się den 
saayjna władomość głosząca, że w dsfu 14 
b. m. u Ks. Lubomirskiego odbywać się mia- 

ło przyjęcie dla przedstawicieli kół gospjodar 

czych, na którem ks. Janusz Radziwiłł miał 

powinie zdawać sprawę z odbytej przed paru 

tygodriami rozmowy z Manszałkiem Piłsud- 

skim. 

Na temat tego sprawozdania „Polonja“ 

wypisała brednie wprost nieprawdopodobne, 

kładąc w usta zarówno Marszałka / Piłsud- 
skiego, jak ks. Janusza Radziwiłła szereg 
twierdzeń wręcz groteskowych. M. in. Mar- 
szałek Piłsudski miał zapewniać ks. Janusza 
Radziwiłła, że na zimę wyjedzie na Madeirę, 
ale przedtem rozw'ąże Sejm, tak' ażeby wy- 
bovy odbyły się w lutym 1932 r. Do tego 

ćzasu ma urzędować gabinet pułk. Sławka. 
Matszałek Piłsudski „czyni wszystko, aby 
temu gabirietowi umożliwić istnienie". 

Sensacja była wielką aż do południa dnia 
dzisiejszego, kiedy uktizało się oświadczenie 
ks. Janusza Radziwiłła, w którem stwierdza, 
że w przyjęciu u ks, Lubotnirskiego nie brał 
udziału, a więc już choćby dłatego nie mógł 
opowiadać © przebiegu swojej rozynowy z 
Marszałkiem Piłsudskim. Dalej ki Janusz 
Radziwiłł stwierdza, że podana przez „Polo- 
nię* wersja jego rozmowy z Marszałkiem 
Piłsudskim od początku do końca jest wie- 
rutnem kłamstwem, wkońcu zaś dodaje, że 
rożmawiał z: Marszałkiem Piłsudskim jeszcze 
wtedy, gdy rządu premjera Sławka nie było 
gdyż rozmowa odbywała się zę rządów prof. 
Bartla. 

  

bolewaniu, że nie zawsze rząd stano- 
nowi o kierunku państwowej polityki 
gospodarczej i ze im większy wpływ 
na ten kierunek ma sejm, tem mniej- 
sze są szanse należytego rozwiązania 
sprawy wileńskiej. 

Z braku miejsca rozpatrzenie no- 

wej ustawy o ochronisa drobnych 
dzierżawców rolnych odkładamy na 

jutro, ograniczając się na "razie do 

stwierdzenia, że ustawa ta wogóle 

byłaby zbędna wobec i tak rozbudo- 

wanego ustawodawstwa w rozważa: 
nym zakresie. 

Zygmunt Harski, 

Wczorajszy artykuł mój: „Sprawa Wi- 
lefiska“, zawdzięczając niedopatrzeniu ko- 
rekty zawiera szereg błędów drukarskich. 
spaczających sens poszczególnych zdań lub 
wogóle pozbawiających sensu te zdania. 
Mianowicie: 

zamiast: „o niewspółmierność między 
wysiłkiem zadecydowała"—należy czytać: 
„O niewspółmierności między wysiłkiem 
a wynikiem zadecydowała*; 

zamiast: „Splot wpływów  gospodar- 
czych* — „splot wpływów  agospodar- 
czych*; 

„_ zamiast: „organizacje... działalności swej 
nie przekroczyły*—„organizacje.. działal- 
ności swej nie przekróciły”; 

zamiast: „tradycja sprawy wileńskiej*— 
„tragedja sprawy wileńskiej"; 

zamiast: „traktatu rosyjskiego*— trak- 
tatu ryskiego”; wreszcie (zamiast: „nie 
organizując całokształtu  zagadnień* po- 
winno byč: „nie ogarniając i t. d“  H. 

„ Kronika reklamowa miiinęetr 60 
žeį. Ogloszenie cyirowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

gr. Wnumerach świątecznych oraz| z prowincji o 25 proc. drożej. 

List do Redakcji 
Kochany i Szanowny Panie. 

Nie zasłużyłem na pochwały pa- 
па wyrażone w artykule „Polska ra- 
cja stanu* w Nr. 107 „Slowa“ 10 
maja t. r., ale žal mi, že w sprawie 
unickiej poglądy nasze się rozeszły 
i że gdy się to okazało, nie bylo 
możności dokładniejszego omówienia 
tej sprawy. Z tego powodu sądzę, że 
dla objaśnienia mego stanowiska, a 
może i dla pewnego zbliżenia w tym 
punkcie naszych poglądów, kilka słów 
objaśniających nie będą  bezpoży- 
teczne. 

Jako katolicy pewno zgadzamy 
się na to, że Kościoł, jako jedyny 
prawny przedstawicie! nauki Chrystu- 
sowej, ma prawo i obowiązek zachę- 
cač wszystkich ludzi do łączni z nim. 
Zgodzimy się również w pojęciu, że 
jedna z pięknych stron katolicyzmu 
jest to, że on formę uważa za rzecz 
drugorzędną i do. przeróżnych się sto- 
suje; że zatym katolikiem jest równie 
ten co w nabożeństwie używa języka 
łacińskiego, jak i ten co używa grec- 
kiego, słowiańskiego, ormiańskiego, 
chaldejskiego, arabskiego t t. d. byle- 
by był w łączności z Następcą Ś-tego 
Piotra a Namiestnikiem Chrystusa na 
ziemi. 

Rozchodzą się poglądy nasze pod 
względem formy pod którą należy 
zachęcać odszczepieńców do łączni z 
nami i co do sposobu odnoszenia 
się do tych odszczepieńców, gktórzy 
co do wiary są równie „prawosławni" 
jak i my. jednak i tu jest kwestja w 
której możemy się łączyć, mianowicie: 
poszanowanie i pewna Opieka nad 
tymi prawosławnymi odłączonymi od 
nas, którzy w granicach Rzeczypo- 

trzymałość na prześladowania; wobec 
tej niższości szlachta prawie bez wy- 
jątku przeszła na obrządek łaciński i 
tak obezg'owiony, ciemny kościół u- 
legł tu schizmatyckiej przemocy, a 
tam demagcgicznemu „znieprawieniu; a 
jednak, gdzie figurował stan mnisi, 
wytrzymałość osazała się bez porów- 
nania większą, nie zważając na to, że 
z tego właśnie stanu wyszli zdrajcy, 
którzy tem „dowiedli, że i tu zabrak- 
ło katolickeej miłości, wiary i oŚwia-. 
ty. Jeżeli obecnie kościół katolicki, 
równie duchowny jak i świecki po- 
trafi uczyć się z historji i Uaji okaże 
Serce, miłość i braterskie zaintereso- 
wanie, to tylko Unja, a nigdy schi- 
zma może lud doprowadzić do zro- 
zumienia, że w łączni z Polską mo: 
że utrzymać swoją rodzimą odrębność, 
którą zostając w schiźmie niechybnie 
traci. Oby ta ostatnia, gdy się Odro- 
dzi Rossija. już nie djabelska, ale 
ludzka, zachowała tę lojalność wobec 
Polski, którą się obecnie szczycj; jed- 
nak przyjaźń z naszym wschodnim 
sąsiadem jest do pomyślenia tylko, 
jeżeli idea Unji i u niego korzenie 
puści, a to jest przecież czego Wwszys- 
cy, o ile jesteśmy .katolikami, najgo- 
ręciej pragniemy. 

Oto kochany j szanowny panie, 
mój pogląd. Może pan mu zarzucić, 
że on jest zbyt idealistyczny, ale 
gdzieżby idealizm był więcej na miej- 
scu niż w myślach opartych na  wie- 
rze i prawdzie? w których  Srczytne 
myśli są żywotne i w końcu praw- 
dziwe. 

| Edward Ropp 
Arcybiskup Mohyl. 

Warszawa 13 maja 1930 r. 
  

spoiitej uniknęli rozbicia i prześlado- ' 
wań ich cerkwi, które szerzą się po 
za granicami naszemi, Może jednak 
Państwo uszasować i do pewnego 
stopnia opiekować się organizacją, 
którą skądinąd uważą za błędną i 
dawać możność pojedyńczym ludziom 
i innym organizacjom udowadniać "te 
błędy i zachęcać do ich naprawy. 

W jakiej-że formie ma się to od- 
bywać? Zdaje się że odpowiedź sama 
się naprasza: wtej formie, w _ której 
się na drodze najmniej spotyka trud- 
ności. 

W tej akcji, u ludów trzymających 
się formy zupełnie poprawnej, najłat- 
wiej będzie, nie tykając formy, starać 
się usunąć jeno to, co stanowi przy: 
czynę rozdziału, t. j. nieuznawanie 
Namiestnika Chrystusowego w następ: 
cy Ś-tego Piotra. 

Zdaje mi się, że na te wywody i 
pan zgodzić się musi. Jednak pan u- 

waża że taka działalaość oddala od 
państwowości polskiej tych co do jed- 
ności nie wracają i utrwała w duchu 
antypolskim te ludy, któreby do jed- 
ności wróciły. 

Co do pierwszego punktu powiem 
że mogę szanować przeciwnika i o- 
sobiście go szanuję, ale nie mogę 
zakrywać Oczu na to, co uważam u 
niego za błędne, nie moge nie prag- 
nąć aby to było naprawione i, na 
wet przy szczerej przyjaźoi, nie mo- 
gę nie przykładać starań, aby te błę- 
dy były naprawione. Że to jest spra- 
wa bolesna, temu nie przeczę, jest 

ona boleśną równie dla jednej ja i 
dla drugłej strony. 

Co się zaś tyczy drugiego zarzutu, 

to przypatrzmy się stanowi rzeczy 

objekty'vnie. Naród nasz białoruski 

wzięty jako całość nie miał nic prze- 
ciw polskości aż do wojny 1 naszej 
wolności. Kroki nasze, nasze dzieciane 
choroby pierwszych lat wolności bar- 
dzo zaszkodziły wzajemnym: stosun: 
kom, głupia demagogiczna demokra- 
cja postarała się zasiać ziarno nie- 
zgody opartej daleko więcej na za- 
zdrości, niż na jakimś poznaniu na- 
rodowej odrębności, której nawet pra: 
wie niema. Faktem jednak jest, że 
dziś w warstwach coraz się rozsze- 
rzających ta odrębność się zaznacza 
i przybiera formy antipaństwowe. Czy 
pan myśli, że ta antipaństwowość bę- 
dzie mniejszą u białorusinów odłączo- 

nych od jedności katolickiej niż u 
tych co się do kościoła przyłączą? 

Forma wschodnia jest polakowi ob: 
ca, to prawda, sla sama łącznia koś- 

cielna, Unja, dobrze zrozumiana, a 

przecież taka tylko może być żywot. 

na, opiera się na miłości JW dal: 

szym ciągu może tylko zbliżać, a nie- 
oddalać. Dlaczego są tak smutūe 
doświadczenia nasze z Usją w prze: 

szłości i w Małopolskiej teraźniej- 

szošci? Czy niema w tem winy na- 

Szej? Gdzie w Małopolsce na wierze 

oparta miłość, względność, nawet 

sprawiedliwość? W XVII zaś wieku 

zamiast Unję do równości z łacinni: 

kami przyjąć, była ona traktowana 

jak kopciuszek, biskupi nie dopusz- 

czani do Senatu, kler zostawiony w 

wielkiej ignorancji i w stanie żona: 
tym, co mu odbierało energję i wy- 

S 

Książę. Wolkeński 
W związku ze sprawami unijnemi 

na naszych ziemiach stoi przyjęcie 
sakramentu kapłaństwa przez księcia 
Aleksandra -Wołkońskiego, —dawnego 
adjutanta cesarza Mikołaja Il. Książę 
niebawem odprawi swoją pierwszą 
mszę, jako ksiądz katolicki. Gazety 
włoskie i francuskie podnoszą znako- 
mitość rodu księcja Wołkońskiego | 
oraz fakt, że książę, dawny  attachć 
wojskowy rosyjskiego poselstwa przy 
Kwirynale, był dotychczas uważany 
za wodza emigracji rosyjskiej w Rzy- 
mie. Ksłążę obiecuje, że jako ksiądz 
katclicki siły swe poświęci narodowi 
rosyjskiemu oraz idei pojednania tego 
narodu z kościołem rzymsko-kato- 
lickim. 

2 ZA KORDONÓW 
Šytaarja rządu łotewskiego 

"RYGA, 16—5. Pat. Premjer min. 
Celminsz wygłosił odczyt o politycz 
nej Sytuacji kraju. Celminsz stwler- 
drił, że obecnie położenie rządu jest 
mocniejsze, niż Kiedykolwiek bądź. 
Tem niemniej prowadzone są roko- 
wania w sprawie wciągnięcia do koa- 
licji nowych ugrupowań. Będzie to 
tylko w tym wypadku konieczne, gdy- 
by jedno z ugrupowań, popierających 
rząd zechciało wycofać się z koalicji. 
Wewnętrzne położenie kraju jest zu- 
pełnie zadawalające. Elementy  anty- 
państwowe na Łotwie nie są natyle 
silne, żeby mogły zagrażać obecnemu 
ustrojowi. Anomalją jednak wydaje 
się być możność występowania na 
trybunie seimowej przedstawicieli nie- 
legalnej partji. Będzie zadaniem przy - 
szłości położyć temu kres. Stan eko- 
nomiczny państwa jest ciężki, ale 
Łotwa nie jest w tem odosobniona. 
Szczególnie ciężkie czasy przeżywa 
1olnictwo, jednak projekty, które z0- 
stały opracowane przez związek włoś- 
ciański powinny zaradzić przesileniu. 

Drieanikarze iydówscy w Kownie 
KUWNO, 16 V. Pat. zPrzybyla tu 

wycieczka dziennikarzy żydowskich 
z Wilna, witana na dworcu przez re- 
daktora „Judische Stimme* Rubin- 
stelna. Redaktor „Naszego Przeglądu“ 
miał w dniu dzisiejszym wywiad z 
prol. Woidemarasem. 

Straszny czyn oszalaiega fryzjera 
Sensacja wileńskiej prasy žy- 

dowskiej 
Wileńska prasa żydowska przynosi 

sensacyjaą wiadomość z Kowna о ше- 
zwykle tragicznym wypadku, jaki zdarzył 
się tam w pewnym zakładzie fryzjerskim 

Właściciel firmy fryzjer, nazwiskiem 
Turkaniec, dostał nagłego obiędu, połączo" 
nego z szałem i chwyciwszy brzytwę rzu- 
cił'się na klientów obecnych w zakładzie. 
8 osób zostało ciężko rannych. Kiłku z nich 
walczy obeczie ze Śmiercią, w tej liczbie 
pewien dyrektor banku. Sytuację wyrato* 
wał oficer 1-szego pułku huzarów, który 
wkraczając do lokalu zauważył, co się stało 

i wysirzalem z rewolweru ranił szalonego. 

 



              

ECHA 
KOBYLNIK (pow. Postawy) 

— Jak naprawdę było. W Ni. 99 (2039) 
„Słowa”* z dnia 301V r. b. przeczytałem ko- 
respondencję z Kobylnika o „Kole Gospo- 
dyń Wiejskich*, podpisaną przez p. „Zi T.“ 

Jako mieszkaniec obylnika jestem 
wtajemniczony w pracę tutejszych instytu- 
cyj społecznych i chciałbym rzucić nieco 
światła ną zarzuty poczynione przez p. „Z. 

.* Kołu Młodzieży Wiejskiej i prezesowi 
tegoż koła 

O ilė mi wiadomo, sprawa przedstawia 
się następująco: 

P. Prezeska Koła Gospodyń Wiejskich 
/ prosiła Zarząd Koła Młodzieży Wiejskiej o 

urządzenie przedstawienia dla Koła Gospo- 
dyń. Zarząd Koła Młodzieży Wiejskiej, 
sądząc, że chodzi tutaj, ES o imprezę 
rozrywkową specjalnie dla Koła Gospodyń, 
przychylił się do prośby i obiecał przedsta- 
wienie urządzić w-dniu 27.1V r. b; tembar- 
dziej, że bez wzgłędu na zamówienie 

rini miało się odbyć w tym 
lu. 

„Koto Młodzieży Wiejskiej urządzało 
już przedstawienie dla Kasy Stefczyka w 
Kobylniku, która zapłaciła za to Kołu Mło- 
dzieży Wiejskiej pewną kwotę. I tym więc 
razem Zarząd Koła Młodzieży „ Wiejskiej 
mógł śmiało przypuszczać, że Kolo Gospo- 
dyń również wyasygnuje na ten cel jakąś, 
choćby skromną kwotę przynajmniej na po- 
krycie niezbędnych wydatków. Tymczasem 
okazało się, że Koło Gospodyń chce po 
prostu zagarnąć cały dochód z przedsta” 
wienia, urządzonego przez Koło Młodzieży 
Wiejskiej na apteczkę i że Kołu Gospodyń 
bynajmniej nie chodziło o imprezę rozryw- 
kową, bo gdy podobno p. Prezes Koła 
Młoczieży Wiejskiej zaofiarował członki- 
niom Gospodyń 25 miejsc bezpłatnie, Koło 
Gospodyń z miejsc tych nie skorzystało, 

starzjąc się tem samem zbojkotować przed- 
stawienie. 

Dziwnym doprawdy wydał mi się tro* 
chę cel, na jaki Koło Gospodyń potrzebo- 
wało pieniędzy, mianowicie: na apteczkę. 
Wszak w Kobylniku jest apteka, jak rów- 
nież jest i lekarz irejonowy Oraz felczer, 
a więc Kobylnik i jego okolice znowuż 
już nie tak bardzo są oddane na pastwę 
tej „działalności znachorskiej"*. Czyż nie 
lepszym cele.x Koła Gospodyń byłoby na” 
bycie kilkunastu egzemplarzy książek ku- 
charskich lub gospodarskich dla swych 
członkiń, lub zorganizowanie jakich kur- 
sów tkackich, wyrobu kilimów, lub wresz- 
cie zorganizowanie przedszkola dla dziatwy 
najmłodszej, zostawionej „bez opieki pod- 
czas robót rolaych?; 

Q ile mi jest znowuż wiadomem, Koło 
Młodzieży Wiejskiej dochód z przedstawie- 
nia miało przeznaczyć wyłącznie ną zaku- 
pienie instrumentów orkiestry dętej, jako 
własności wspólnej wszystkich miejsco- 
wych organizącyj, x nie dla swego Koła. 

Naganka na prezesa Koła Młodzieży 
ec: jest też tworem bujnej fantazji p. 
„Z. T“, gdyż prezesowi zawsze chodzi o 
skuteczność i solidarność w pracy, czem 
się wykazał podczas swego pobytu w Ko- 
bylniku i bez czego wreszcie instytucje 
społeczne istnieć nie mogą. Koło Gospo- 
dyń Wiejskich jest w Kobylniku organiza- 
cją : młodą, bo zaledwie zorganizowaną 
przed dwoma—trzema miesiącami i dziw- 
nem jest, że już potrafiło rzucić ziarnko 

{ :@ецо‹іу wśród społeczeństwa Kobylnic- 
iego. 

Wszak czytamy w artykule p. „Z. T.*, 
że „w pracy zbiorowej naszego K. G. w. 

: c: udział panie w dojrzałym wieku, 
umiejąc sobie wyrobić jzdanie w każdej 
 kwestji...* A gdziež to jest? Wszak są to 

zeciež matki członków Koła Młodzieży    

  

_ szy i więcej pedagogiczny sposób postarać 

się o wzbudzenie respektu dla siebie ze 
strony młodszego pokolenia Koła Młodzie- 
ży Wiejskiej, nie zaś przez pisanie bezpod- 
stawnych artykułów. 

Najlepiej to zresztą potwierdzi przy: 
słowie: „w cudzem oku słomkę widzimy, 

w swojem—belę przeoczymy*. „M. 

  

| Ašnisz czy 0 drogę pylasa? 
Co „się stało z projektem t. zw. 

„odciążenia" Ostrej Bramy i skiero- 
wania ruchu kołowego innym łożys* 
kiem miasta?— Był taki projekt. Nie- 
fortunny i nieodpowiadający w niczem, 
zarówno tradycjom murów wileńskich, 
jak zdrowemu sensowi. Chwała Bogu 
gdzieś się zapodział, nie o tem tu 

_ mówić Ściśle zamierzamy, ale owszem 
— © tych nowatorskich pomysłach, któ- 

- rych Ostra Brama była punktem kul- 
minacyjnym. 

Pan Zapominalski, którego znam 
w Wilnie bardzo dawno osobiście, 
popierał ten projekt i zawzięcie za 

"jego zrealizowaniem gestykulowal.— 
. „M6j panie kochany“ — mówię mu 
tedy, gdyšmy ciągnleni przez doroż: 

2  karskiego konia, właśnie pod samiu- 
_  teńką Bramą przeježdžali — „czy pa- 

mięta pan dobrodziej, jaki tu kiedyś 
ruch był? He? Z dworca i na dwo: 
rzec. Znam pana postępowe przeko- 

| nania i wiem, żeś lubił zdawna iść z 
__ duchem czasu. Kto, jak nie pan pierw- 

_ szy szyld swej traktjerni w 14-tym 
roku z „Petersburskiej* na „Piotro- 

" gradzką”* przefasonował, ale każde 
_ zarządzenie musi być nie tylko w za: 

sadzie mądre, musi być też. celowe. 

  

  

   
    

   

  

  

liejskiej, które musiałyby w inny, godniej- 

KRAJOWE 
  

— Kasa Stefczyka w Radutiu. Mioda je- 

szcze bo dopiero od 3-ch lat istniejąca Kasa 

Stefczyka w Raduniu odbyła w dniu 11 maja 

3 cie doroczne walne zebranie członków. Na 

zebranie przybyli także p. starosta Bogatkow 

ski, dyrektor powiatowej kasy komunalnej 

p. Szeptunowski i kiłku przedstawicieli orga” 

nizacyj społecznych z powiatu. Jak wynika 

ze sprawozdania za ostatni okres sprawo- 

zdawczy Kasa zrobiła 81.370,14 zł. obrotu, 

z czego czysty zysk wyniósł 99.94 zł.; człon 

ków zaś liczy 'obecnie 485. Na wniosek Ra” 

dy Nadzorczej walne zebranie postanowiło 

w roku bieżącym przystąpić do budowy do- 

mu dła celów spółdzielczych, w którym to 

celu uchwalono zebrać od członków po 5 zł. 

prócz czego członkowie dobrowolnie zobo” 

wiązali się do zwiezienia żwiru i kamienia 

potrzebnego na budowę. Na powyższy cel 
gmina raduńska ofiarowała gminny płac pod 
budynek oraz 1.600 zł. w gotowiźnie. Jako 
członka udziałowca postanowiono przyjąć 
Centralny Związek Osadników, który ponie- 
sie połowę kosztów budowy. 

— Tydzień totniczy w pow. Lidzkim. Z 
dniem 18 maja rozpoczyna się w powiecie 
lidzkim „Tydzień lotniczy” i będzie trwał do 
25 maja włącznie. W związku z powyższem 
Powiatowy Komitet L.O.P.P. w Lidzie przy” 
stąpił do energicznych przygotowań -akcyj 
oraz imprez propagandowych na terenie ca- 
łego powiatu. 

Gminne Koła L. O. P..P. również oka” 

zują swą żywotność, madsyłając do Pow. 

Kom. L.O.P.P. bogato ułożone programy 

obchodu „Tygodnia Lotniczego” dla poszcze 

gólnych gmin w powiecie lidzkim. X. 

—- święto sadzenia drzewek w gminie 

bieliękiej. W Falkowiczach, gminy bielickiej, 

pow. Lidzkiego, Koło Młodzieży Wiejskiej 
przy pomocy kierownika szkoły p. Dziaka, 

zorganizowało święto sadzenia drzewek, w 

Жбгет prócz- okolicznego | nauczycielstwa 
wzięli, udział p. Kaczanowski, wójt gminy 
bielickiej oraz p. Repeczko instruktor ogro- 
dniczy. 

Po obu stronach drogi przechodzącej 
przez wieś i dalej za wsią zasadzono A86 
drzewek (klonów) 

Święto zakończono miłą i sympatyczną 
zabawą ludową. 4 a 

    

LIST DO REDAKCJI. 

W Nr. 109 gazety „Słowo* -z dnia 13 b. 
m. w dziale „Echa Krajowe* umieszczona 
była korespondencja w Nowych Trok za 
podpisem j. Hopko, do której wkradła się 
pewna nieścisłość, którą mam — zaszczyt 
uprzejmie prosić sprostować, zamieszczając 
co następuje: 
„„ J. E. Hachan przesłał w imieniu ludno* 
ści karaimskiej powinszowanie p.. wojewo- 
dzię z powodu świąt Wielkiejnocy, zaś do- 
stojny Gospodarz Ziemi Wileńskiej raczył ła- 
skawie odpowiedzieć, przesyłając - ludności 
karaimskiej życzenia pomyślności. o czem 
powiadomiłem parafjan naszej świątyni w 
dniu 3 maja r. b. 

SZ Fi i 
Ułłu Hazzan i Proboszcz Kieńeay © Tróóli: 
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ŻOWTE PLAMY, 
.  OPALENIZNĘ 
USUWA POD 

APTEKARIA 

Do nabycia w składsch aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. —bp R
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Gdzie Rzym, gdzie Krym?! Co jaki 
Berlin czy. chociażby Warszawa, to 
nie nasze dziś Wilno. I pocóż tę bar- 
jerę budować tam, gdrie ongiś było 
tak ładnie bez niej". — Tak mu ła- 
godnie perswaduję, a żeśmy drewnia* 
ną kostkę minęli, więc kapelusz wkła- 
dam | na palcach wyliczam. Toć Wil- 
no dzisiaj nie umyć pod względem 
ruchu kołowego do przedwojennego, 

a nikomu wówczas taka pokraczna 
idea do głowy nie przychodziła. Co 
mówię w ll:tym, czy 12-tym, weź 

pan ten sam straszny rok 14ty! Ko- 

cioł nie miasto! Wszystko wrzało, na 
łeb na szyję szło i jechało, a kędy? 

przez Ostrą Bramę. Nawet wtedy ruch 

nie był zakazany. — Czy pamięta pan 

jak tędy roty waliły do miasta... pra: 
porszczik na kobyle się odwracał, go- 
łą klingą w słońcu łysnął, albo zgoła 
pachodną furażką machnąwszy, ko- 
menderował: „szaaapkiii dałoj!!* I od- 
wracali obnażone głowy do Świętego 
Obrazu, nabożnie się żegnając, żoł- 
nierze z dalekich stron i krajów. Bo 
taka jest tradycja, że wszystko co do 
Wilna przychodzi czy odchodzi, pod 
Ostrą Bramą przejść musi i w tem 
tej Bramy największy urok. Rosjanie, 
Niemcy, Bolszewicy, Litwini, Polacy. 
A samżeś pan, kiedy w 95:tym z 
Brasławia do gimnazjum, na stancję 

SŁO w O 

Minisfer Zaleski jedzie do Londynu 
LONDYN, 16 V. Pat. Minister spraw zagranicznych Polski p. August 

Zaleski po zakończeniu sesji Rady Li 
dniowego urlopu wypoczynkowego, kt 
w towarzystwie swej małżonki 

Narodów korzystać będzie z 10 

ry spędzi w Anglji, dokąd;przybywa 

w niedzielę 18 maja. Charakter pobytu 

p. min. Zaleskiego w Londynie będzie jak najściślej prywatny bez jakich: 

kolwiek przyjęć i wizyt oficjalnych. 

wsfrzymanie imigracji do Palestyny 
WIEDEŃ, 16 V. PAT. „Neue Freie Presse“ donosi z Jerozolimy 

pod datą 15 b. m. 
egzekutywy arabskiej do wysokiego 
niki arabskie—zakomunikował mu, że 
nowił rozwiązać kwestję palestyńską w 

Wczoraj po południu został wezwany wiceprezydent 

komisarza, który—jak donoszą dzien- 
londyński urząd kolonjalny posta- 
myśl żądań Arabów. Na rozkaz 

urzędu kolonjalnego została wstrzymana imigracja żydowska do Palestyny, 

aż do opracowania projektu Simpsona. 

dowiaduje się z kół sjonistycznych, że 
Korespondent „Neue Freie Presse* 

wysoki komisarz cofnął bez uza- 

sadnienia 3.300 pozwoleń na wjazd do Palestyny na czas od sierpnia do 

października roku bieżącego. Wiadomość ta zaskoczyła zupełnie egzeku- 

tywę sjonistyczną. 

Przeciw podwyżce taryfy Gelnej 
WASZYNGTON, 16 V. Pat. Departament stanu komunikuje, że 33 

państwa wniosły protest przeciwko projektowanej podwyżce taryty celnej w 

Stanach Zjednoczonych. 

Aeroplany porwane przez ОБВат 
NOWY. YORK, 16.V. PAT. Statki do poławiania min 

wysokim stanie morza musieli się opuścić na wodę pła 

Mianbwicje, eskadra, złożona z 18 samolotów, kcążyła 
szym wielu lotników, którzy pizy 
między wyspami Hawai i Mani. 

uratowały w dniu wczoraj 

pomiędzy obiema wyspami wobec tego, że jeden z, samołotów źmuszony był do op)iszcze 

nia się na wodę. Jeden zi hydyoplanów pośpieszył zł pomocą, jednakże wysoki stan wody 

i zburzone morzje uttudniały portowne wzniesienie się w powietrze, Dwa jnne gamoloty, 

które z kolei pośpieszyły pletwszym z pomocą zostały urfestone pzez fałe o 60 klm. 

zanim można było uratować icji załogę. jeden lotnik wojąkowy jednak utonąi, 

Areszłowanie groźnego banidyty 
WARSZAWA, 16.V. PAT. Tutejsąe władze śledcze ujęły groźnego bandytę, Sie 

miona Sacia, ukrywającego się pod sazwiskiem Mikopłaja Kowajenki. W roku 1924 był 

on hersztem bandy dywersyjnej, grasującej na kresaqh wschodniqh. Banda została wów 

czas zlikwidowana. Nieppwiodło się jedynie pojmać jej herszta. Sać znikł bez śladu i przy 

puszczano, że zbiegł do Rosji sowieckiej. Przed dwoma dnjami w Warkzawie w domu 

przy ul. Moniuszki 4, ujęto podejrzanego o sąereg śmiałych kradzieży, dokonanych w 

* ostatnim czasie w willach pjod Warszawą. Podał się on, za Mikołaja Kowalenkę i przy 

znał się do powyższych kjadzieży, Po bliżązych dochodzeniach okazało się, że jest to grož 

ny bandyta. Sać. Będzie on odesłany do Brzešdia do dyspozycji tamtejszych władz 

śledczych, któse poszukują bandyty za liczne napady bandyckke. 
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System premji w Rosji 
Stopniowo ale wytrzymale lansują 

bolszewicy w ZSSR system premi» któ 

ry znaleźć ma zastosowanie we wszy 

stkich dziedzinach sowieckiego Życia 

iblicznego. 
3 

Ši Początek rewolucji  komunistycz 

stał w Rosji pod znakiem ka: 
mej : 

; rang, orderów i 
sowania wszelkich 

przywilejów służbowych: dnak 

*en_ system równości i kontroli niższych 

nad działalnością wyższych na dalszą 

metę nie utrzymał się. Zaczęto więc 

stopniowo powracać do starych metod 

(oczywiście w zmniejszonych cokol: 

wiek formach). Najpierw powrót do 

starych metod zaczynał się w anmji 

gdzie w jakiś czas po rewolucji utwo- 

rzono komitety dowódców. Początko” 

wo władza wojskowa dzieliła się na 

polityczną i ściśle wojskową, nastę- 

pnie jednak przeprowadzono „centra” 

lizację władzy, wprowadzającej  TOW- 

nocześnie dowództwo jednolite. Tą sa* 

mą d:ogą przeszły po rewolucji fa- 

bryki i przedsiębiorstwa , przemysło” 

we, gdzie od komitetów robotniczych 

powrócono stopniowo do starych dy- 

rekcyj. Dyrektorami fabryk sowieckich 

są dzisiaj wprawdzie ludzie wybiera” 

ni z pośród sympatyków komunizmu 

cieszących się zaufaniem władz cen- 

tralnych, niemniej jednak kierownictwo 

fabryk w zasadzie oparte jest na sta” 

rym systemie dyrekcyjnym, mie mają- 

cym z komunistycznym systemem rad 
naogół nic wspólnego. 

Niezbyt odpowiada też teorji komu- 

nistycznej system przyznawania za za 
sługi orderów, praktykowany obecnie 
przez bolszewików. Już podczas woj- 

przy Kazimierzowskim, poraz pierw- 
Szy do Wilna, nie przez Ostrą Bra- 
mę jechałeś?! 

Zapominalski na moje dictum tyl- 
ko w dorożce się kręcił, a trzeba wie- 
dzieć, że wszyscy z tej rodziny  nie- 

  
zmiernie trudno przekonać się dają 
Więc zmieniam temat. Nie trzeba wll- 
ka wywoływać z lasu. Bogu dzięki 
zapomniano już o tym projekcie, któ- 
remu „Slowo“ w swej ankiecie, swo- 

Jednakowoż” 

ny domowej wprowadzone zostały w 
ZSSR niektóre odznaczenia, « dzisiaj 

system moralnego premjowania  za- 
służonych obywateli rozwinął się 
w Rosji w całej pełni. W czasach оп` 
tatnich w kołach rządowych i partyj- 

nych coraz częściej poruszana jest spra 
wa zaprowadzenia premii również 
zasługi wybitnie praktyczne. Tak więc 
przewidywane jest zaprowadzenie spe- 
cjalnychodznaczeń dla robotników, któ- 
rzy sumiennie wykonują swą pracę dla 
słuchaczy szkół zawdowych pilnie zaj- 
mujących się nauką i t. d. 

Leningradzka „Prawda“ wskazując 

na przykład Ameryki gdzie 

premjowanie bardzo jest rozpowszech- 

nione, znajdując zastosowanie z wiel 

kiem powodzeniem ekonomicznem we 

wszystkich niemal dziedzinach pracy, 

uskarża się że w przemyśle sowieskim 

system premii stosowany jest zbyt 

mało i często w sposób nieodpowie- 

dni . Równocześnie stwierdza „Praw- 

da ,że na premje wydaje się w ZSSR 

olbrzymie sumy. W Rosji — jak wynika 

z wywodów cytowanego pisma, 

istnieje cały szereg specjalnych fundur 

szów premjowych, jak to: fundusz po- 

prawy bytu zobotnika, fundusz dla wy- 

nalazców, fundusz współzawodnictwa 

socjalistycznego i t. d. Fundusze te 

jednak zużywane są na cele n'eproduk 

tywne i nie, przynoszące państwu žad- 

nych korzyści. Dlatego system premii 

ma zostać w Rosji należycie udosko- 

nalony przedewszystkiem zaś przysto- 

sowany ma być do potrzeb ekonomicz” 

nych kraju. 

jego czasu, należną odprawę dało. 
Ale z tym ruchem kołowym dzieją 
się w Wilnie rzeczy niesamowite. 
Rozumiem, gdzie potrzeba, ale 

żeby tamować ciągle nowe ulice, 

po których 1 tak corocznie 

mniej ludzi chodzi i jeździ-—to znaczy 

budować tamy w wyschłej rzece. Za- 

mknięto już Końska, Rudnicką, Ber- 

nardyński zaułek, Skopówkę, Małą 

i Wielką Stefańską. Bóg wie jak ure- 

gulowano wszystkie żydowskie zauł- 

Ki, ani tam przejechać w żadną stro- 
mę. Gorzej miż w labiryncie, bo po 
nitce nie wrócisz, tylko kołój kilo- 

metrami i szukaj wolnego przejazdu 
niby wiatra w polu! Teraz zamknięto 
Św. Jańską. Wolne żarty! Trzeba ja- 
kiś nowy plan miasta wydać. Najstar- 
szy wilnianin się nie zorientuje. W 
głowie się kręci, kiedy z pod Ratu: 
sza na Stefańską jechać trzeba przez 
Hale i Kijowską!.. 

Dawniej bywało staniesz sobie 
chociażby na takim placyku koło Za- 
wadzkieso, skrzykniesz: zwoszczyk!— 

przygalopuje odrazu z pięć, Sześć, 
wybierasz najlepszego i za dwie zło- 

tówki, t. zn. dwa razy po 15 kopie” 

jek, dojedziesz prędzej niż dziś tak- 

sówką, co nakładać musi nie wie- 

dzieć jakiemi ulicami i w końcu za- 

błądzi, tyłem cofając psa przejedzie, 

za. 

TAJEMNICA PODSŁUCHANEJ ROZMOWY SPAŁY Z ZAMKIEM PRZED SĄDEM 
OKRĘGOWYM W WARSZAWIE... 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się przed 
Sądem Okręgowym w Warszawie głośna 
sprawa Jana Seinfelda, oskarżonego o to, 
że umyślnie ujawnił innej osobie wiadomo- 
ści, które ze wzgłędu na dobro Państwa Pol 
skiego należało zachować w tajemnicy przed 
rządem innego państwa. 

W sprawie tej, która tak wiele narobiła 
wrzawy, chodzi — jak wiadomo — o to, 
że dnia 28 grudnia 1929 r., w czasie prze- 
silenia gabinetowego w komunikacie „pouf- 
mym* Agencji Wschodniej ukazała sie treść 
meldunku sytuacyjnego, złożonego Panu Pre 
zydentowi Rzeczypospolitej przez desygno- 
wanego na premjera prof. Bartla. Meldunek 
dotyczył stanu prac podjętych dokoła tworze 
nia rządu. 

Wobec ukazania się tego meldunku w 
poufnym komunikacie wszczęto śledztwo dla 
ustalenia, jaką drogą wiadomości komuniko- 
wane telefonicznie przez por. Zaćwilichow 
skiego, działającego z polecenia prof. Bartla, 
a nadawane z aparatu na Zamku i przyjmo- 
wane w. Spale przez kpt. Suszyńskiego — 
dostały się do poufnego komunikatu... 

Śledztwo, jak o tem niejednokrotnie pi“ 

sano, prowadził sędzia śledczy do spraw 
wyjątkowego znaczenia p. Luksemburg, któ” 
ry też niebawem polecił aresztować współ” 

pracownika Agencji Wschodniej Jana Sein- 

felda. 

TELEFON 8—73. 

Seinfeld nie zaprzeczył, że udało mu się 

dzięki przypadkowi podsłuchać rozmowę 

prowadzoną dnia 27 grudnia . 1929 między 

Zamkiem a Spałą. Dnia tego łączy! się wie- 

lokrotnie z jednym z aparatów na Zamku, a 

mianowicie z Nr. 8—73, bowiem numer ten 

znany był dzienikarzom. 
Dzwonił by uzyskać informacje 0 sta- 

nie prac dotyczących tworzenia rządu. 

Gdy połączył się o godz. 9 wieczorem 

z aparatu hallu Hotelu Europejskiego głos z 

aparatu Nr. 8—73 prosił go, by się odłączył, 

gdyż nadaje się Spałę. 
Seinfeld powiedział: 
— Dobrze.... 
Jednak tuby nie odłożył. 

Gdy rozmowa została skończona, Sein- 

feld zawołał do stojącego obok portjera hote 

telu: 
— Jest duży „szlagier“! 
Po chwili rozpromieniony dodał: 

— Wie pan, taki fuks zdarza się dzien* 

nikarzom raz na tysiące .... 
Wersję podaną przez Seimfelda poddano 

sprawdzeniu. 
Stwierdzono, że tłumaczenie się jego 

jest zupełnie prawdopodobne. Ustalono, że 
na stacji telefonów niema stałych urzadzeń 
podsłuchowych, istnieją tylko urządzenia — .* 
obecnie  opieczętowane umożliwiające 
wprowadzenie podsłuchu w razie ogłoszenia 
stanu wojennogo 

A więc z żadnego urządzenia tego rodza 
ju Seifeld korzystać nie mógł 

* > 

Proces Seinfelda wywołał ogromne zain 

teresowanie, wobec mnóstwa sensacyjnych 

szczegółów, które ujawni przewód sądowy. 

Rozprawa trwać będzie jeden dzień tyl 

ko, powołano bowiem zaledwie 12 świad” 

ków, między którymi znajduje się por. Za- 

ćwilichowski, naczelnik telefonów międzymia 

stowych oraz ekspertów. 
Broni adwokat Gustaw Beylin. 
Przypuszczać należy, że Seinfeld w cią” 

gu blisko dwóch miesięcy przebywał w are” 
szcie prewencyjnym i dopiero po skończ” 
czonem śledztwie został zwolniony za, kaucją 
w wysokości 1 tysiąca zł. 

Obecnie Seinield odpowiada 
stopy.ł 

* 

z wolnej 
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Dzieje Thomasa Lipłóna 
Kto z nas nie pił herbaty Liptona? 

Można się założyć o grube dolary, 
że nie mało znajdzie się wilnian, któ- 
rzy ani razu nie sprobowali herbaty 
z plantacyj „króla* herbacianego i 
jednego z najbogatszych ludzi Świata, 
jakim jest p. Thomas Lipton. Nie 

wielu również wie kim jest p. Lipton 
i jakie są dzieje jego zawrotnej kar- 
jery życiowej. 

Nazwisko Liptona—bez przesady 
znane jest na całym Świecie. Nawet 

w Chinach ojczyznie herbaty z. powo: 
dzeniem konkuruje herbata Liptona z 
plantacyj na Cejlonie. 

Swoją karjerę życiową rozpociął 

Lipton—obecnie nobilitowany — jako 

uliczny sprzedawca w Nowym O'lea- 

nie dokąd uciekł mając lat 15 z ro- 

dzinnego Glazgow. Zawód handlarza 
ulicznego nie bardzo mu przypadł do 
gustu, probował więc zająć Sie 
plantowaniem bawełny.  Wybuchła 

jednak wojna domowa i młody plan- 
tator został zniszczony doszczętnie. 

Niepowodzenia życiowe nie złama: 
ły go jednak. Postanowił wrócić do 
Anglji, gdzie jest spokój, gdzie niema 

murzynów i gdzie pewnie można 

a: odrobinie szczęścia zarobić swój 

unt. 
Do ojczystego Glazgow powraca 

Lipton bez pieniędzy ale z doświad- 

czeniem. Tu na najbardziej odrapa- 
nym zaułku otwiera owocarnię, Do 
pomocy bierze sobie chłopca na po 
syłki a czarny kot—jego . mascotta— 
pilnuje, aby szczury nie robiły spuszto- 
szeń. 

Kiedy interesa zaczęły iść lepiej 
Lipton zdobywa „się na wspanialo- 
myślny gest. Kupuje swemu pomocni- 
kowi nowy garnitur. Ten przejaw nie- 
oczekiwanej łaskawości tak oszołamia 
jego pomocnika, że nie ryzykuje ten 
ostatni więcej powracać do handlu 
swego pryncypała. W roku 1889 
Lipton przerzuca się do handlu her- 
batą. Kupuje za wszystkie pieniądze 

herbatę, otwiera sklep na głównej u- 

licy a na miasto wypuszcza hołotę 

50 bezrobotnych z piakatami:  „Pijcie 

herbatę Leptons"*. Ten amerykański 
trick reklamowy zdobywa mu  popu- 

larność. Setki funtów przyciągają 'ty- 

siące. P. Lipton z Anuszkiem jedzie 

na Cejlon, gdzie zakłada olbrzymie 
plantacje herbaty i kawy, a wó wszy-- 
stkich krajach swe filie sprzedaży. 

Dziś p. Thomas Lipton jest już 

w sędziwym wieku, mimo to z całą 
przyjemnością spędza godziny w ogro- 
dzie, gdzie zajmuje się plantowaniem 
roślin, które mu przyniosły sławę i 
bogactwo. 

O —————-————————————————————— 

Samobójstwa porucznika Radeckiego 
LWÓW, 16 V. PAT. Dzienniki donoszą, że pozbawił się tu 

życia wystrzałem z rewoiweru porucznik pułku lotniczego w 

Lidzie Edward Radecki. 

Proces ferrorystów we Lwowie 
LWÓW. 16:V. Pat; W dniu 26 b. m: rozpocznie się przed tutejszym sądem kar 

nym proces przeciwko 17 członkom ukraińskiej organizacji terorystycznej, 

nym о dokonanie zamachu bombowego we 
schodnich we Lwowie. Śledztwo trwało 

gromadzenie obfitego materjału dowodowego. 
pisma maszynowego: 

oskaržo- 
wrześniu ubiegłego roku na Targach 

przeszło pół roku i wynikiem było na- 

Akt oskarżenia obejmuje 80 stron 

Katastrofy w kopalniach Śląskich 
KATOWICE. 16.V. Pat. 

zaszły dwa nieszczęśliwe wypadki w 
pszczyńskiego zasypani zostali dwaj 
jest ciężko ranny. Dalej w kopalni 

W dniu wczorajszym na terenie wojewodztwa śląskiego 
kopalniach. W kopalni Piast w Lędzinie powiatu 
górnicy. Jeden z nich zginął na miejscu, a drugi 
Maks w Michałowicach ubiegłej nocy zabity zo- 

stał wskutek osunięcia się węgla rębacz zatrudniony w głębi kopalni Jan Bielicki. ł 

Zwłoki ofiary wydobyto dziś rano. 
władz górniczych prokurator. 

na protokuł się narwie i w rezultacie 
miast do domu na kolację—trafisz na 
świadka do komisarjatu...—Tfy, z ta: 
kiemi porządkami Tu z lewej strony 
stanąć nie możesz z pojazdem, tam 
idź prawą stroną i nie zatrzymuj się 
przytem, bo nie wolno. Musztrują jak 
żonę Lota, ale żeby to choć ogląd- 
nąć się było zaczem, a tu żywej du- 

Szy na ulicy i zbankrutowane sklepy 

po bokach. 
Kto to przysłowie wymyślił: — 

kpisz, czy o drogę pytasz” —Bardzo 
ono dzisiejszemu Wilnu do twarzy. 

Ci panowie, co to wszystko wy- 
myślają, albo są krewni mego Zapo- 
minalskiego, albo bardzo nietutejsi, 

albo z charakteru już swego Szukają 

dziury w całem, albo z urzędu nie 

mają nic lepszego do! roboty. Bo 
trzeba tym panom wiedzieć co nastę- 
puje: 

Dziś, w roku 1930 mamy w Wil- 
nie 570 konnych dorożek, a w roku 
1912 było ich 1644!,. W roku 1930 
mamy 230 furgonów ciężarowych, a w 
roku 1912 było — 1396! Proszę po- 
słuchać dalej; w tym samym roku 

12:tym zarejestrowano w Wilnie 1213 
ciężarowych wozów prywatnych przed- 

siębiorstw _ przemysłowo-handlowych, 

a dziś... lepiej nie mówić co się z 

przemysłem i handlem w Wilnie sta- 

Śledztwo w obydwu wypadkach prowadzi obok 

ło! Zszedł na łyki i poszedł na podat: 
ki... Mniejsza z tem. Żeby zaś nam 
nikt oczu benzyną nie zalewał, zreje- 
strujmy samochody: 160 taksówek, 
118 autobusów i 40 ciężarowych ma- 
szyn. Jeden „Smok i kilka maszyn 
strażackich, też więcej na ulicy miejsca 
nie zajmują niż dawna kawalkada kil- 
kudziesięciu beczek pożarnej straży. 

' Wdajmy się teraz w taką dyle- 
tancką matematykę: powiedzmy nawet, 

że jedna taksówka zajmuje na ulicy 

tyle miejsca co dwie konne dorożki. 
Dwie platformy ciężarowe, co jeden 

autobus i liczmy: 160 taksówek po- 

mnożone przez dwa, równa się 320 
konnym dorożkom, plus 570 faktycz- 

nych dorożek—mamy cyfrę 890, czyji 

o 734 pojazdów dorožkarskic 
mniej niż w roku 1912. 

Jeżeli dalej pod względem zajmo» 

wanego miejsca na ulicy, 158 autobu* 

sów razem z ciężarówkami przelicy- 

tujemy na podwójną równowartość 
konnych wozów ciężarowych, będzie- 

my mieli 316. Dodajmy do tego 230 

` 

istniejących furgonów zarobkowych; ” 
no i że... 200 (tego nigdy niema!) wo- 
zów prywatnych przedsiębiorstw, to 
nawet tak wysoko szacując będziemy 

mieli-- 746 „łomowych izwoszczikow*, 
co w porównaniu do 12-ego ro- 

4
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Pielgrzymka polska w Kartaginie 
Pielgrzymka polska w liczbie oko- 

ło 150 osób wyruszyła z Neapolu na 
Kongres Eucharystyczny na gstatku 
„Solunto”, na którym powiewały fla- 
gi polska i papieska. W Palermo spo- 
tkało pielgrzymkę niezwykle serdecz- 
ne przyjęcie ze strony miejscowych 
XX. Salezjanów połączone z uczcze- 
niem ks. Kardynała Prymasa Hlonda, 
jako członka tego Zgromadzenia. W 
porcie czekała na pielgrzymkę polską 
młodzież z zakładów  salezjańskich 
z orkiestrą, poczem przez miasto od- 
był się pochód do katedry, gdzie ks. 
Prymas Hlond odprawił nabożeństwo. 
Cały dzień wycieczka polska zwiedzała 
osobliwości Palermo. 

„ „Na statku obchodzono uroczyście 
Dy ks. Kardynała Hlonda i ks. 

skupa Okoniewskiego, które wypadły 
okresie podróży. 
Pielgrzymka polska wzięła żywy 

udział w uroczystościach kongreso- 
wych. 

Dnia 9 maja o godz. S-ej r. udała 
się pielgrzymka polska ze statku „So: 
łanto" do kościoła Notre Dame du 
Rosaie, położonego w dzielnicy arab- 
skiej w Tunisie, gdzie Mszę św. od- 
prawił ks. Biskup Radoński; podnio- 
słe kazanie wygłosił ks, Biskup Oko: 
niewski, przedstawiając w niem  zna- 
czenie Kongresu Eucharystycznego dla 
północnej Afryki, gdzie przed wieka- 
mi kwitło życiem bujnem chrześcijań- 
stwo, gdzie pracowali Ojcowie Kościo- 
ła, jako św. Cyprjan i św. Augustyn 
i Pisarz Kościoła Tertulian i gdzie 
odprawiały się liczne synody. Chry- 
stjanizm stłumiony został przez islam, 
pozostały jednak po nir: pamiątki w 
formie wykopalisk. Dzisiaj odżył na 
nowo i idzie naprzód, a dowodem te- 
go życia jest dzisiejszy Kongres. 

    

        

    

  

   

   

    
   

  

   

   

  

   

  

    

          

    

    

          

    

  

   

   

  

    

            

   

  

   

      

     

  

   

        

   

    

   
   

                  

    

   

          

    

  

   

  

    

Następnie sekcja. polska Kongresu 
przystąpiła do formalnych obrad, 
związanych z Kongresem. Zagaił je 
J.Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond, 
witając zebranie, poczem powołał na 
przewodniczącego ks. Pawła Sapiehę, 
prezesa Komitetu do urządzenia mię: 
dzynarodowego zjazdu Kongresu Eu- 
charystycznego dla Polski; na sekre- 
tarza powołano p. Kalksteina z Gdyni, 
poczem pierwszy referat wygłosił J. 
E. Ks. Biskup Dr. Przeździecki z 
Siedlec n. t. „Eucharystja a prace mi- 
syjne*, W referacie tym przedstawił 
dogmatycznie, egzegetycznie i histo- 
rycznie, że Eucharystja była, jest i 
ędzie tem centrum, które jednoczy 
szystkie narody i prowadzi je do 

ednego celu, t. j. do Boga i może 
przynieść pokój Światu. Drugi referat 
wygłosił p. min. Pułaski z Paryża p.t. 
„Eucharystja w życiu religijnem emi- 
gracji polskiej”, gdzie na podstawie 
danych przedstawił, że Eucharystja 
dla społeczeństwa poiskiego na ob- 
czyźnie jest ośrodkiem krzepiącym i 
religijnie i narodowo Polaków. (Tekst 
referatu podaliśmy w N-rze 102 z 
9-во b. m. Przyp. Red.) 

Trzeci referat i ostatni wygłosił 
ks. rektor Cieszyński z Poznania p. t. 
„Życie Eucharystyczne w Polsce", 
przedstawiając historycznie, jak naród 

polski od chwili przyjęcia cbrystjaniz- 
mu w doli i niedoli, tak najwyższe 
władze, jak i cały naród, skupiały 
około Eucharystji i jak idea Eucha: 

` ту$ ! przedstawia się w literaturze 
polskiej. 

J. Em. Ks. Kardynał Hlond po- 
dziękował w serdecznych słowach re- 
ferentom za budujące i piękne od- 
czyty, zachęcając, aby członkowie 
Kongresu na podstawie wraseń, wy- 
niesionych z tryumfu Eucharystji na 

==
 

sce miłość Eucharystji, poczem udzie- 
lił wszystkim swego arcypasterskiego 
błogosławieństwa. 

Na zakończenie odbyła się wspól- 
na fotografja sekcji polskiej wraz z 

A Polskimi w przedsionku 
kościoła, który był dawniej pałacem 
arabiskim. 

Grand hotel = w Warszawie, 
@ З Chmielna 5, 
© przy N. Świecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

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

a 
a 
в 
а 
& 

wrazz pościelasbielizną,i oświetleniem 5 

ku (2609) daje o 1263 mniej. Ra. 
zem 1997 równowartościowych 
pojazdów na ulicach Wilna 
mniej! Czy więc można mówić o'tak 
palącej konieczności regulowania ru- 
chu ulicznego, czy ruch ten się zwięk- 

„sta? On maleje, czy niema stokroć 
"razy ważniejszych spraw do załatwie- 

mia, jak tylko myśleć o bezmyślnych 
zarządzeniach? Nie wierzycie nam pa- 
nowie ni naszej pamięci, tedy przeg- 
iądnijcie cyfry, które też gądać umieją 
za siebie najlepiej. 

Może więc ludności było mniej? — 
e. Wojska Wilenskawo Wojennawo 
krupa? — Też nie. A ' przecież 

wnie, dodać tu należy i nie 
zapogninać, jakiem Wilno 'było ongiś 
centrum węzłowem: na "drodze z Pe- 
tersburga, Libawo-Romeńskiej, jako 
najbliższej do Europy Zachodniej ar- 
terji komunikacyjnej. Na Wierzbołowo 
do Berlina i Kónigsberga.. A na św. 
Kazimierza nie przyjeźdżały furmanki 
1х nad Berezyny i z nad Niewiažy? 
1 па jarmark Św. Jerzego, i Św, Piotra, 
i na odpusty, i Boże Ciało, i do 

j Ostrej Bramy więcej pielgrzymów, 1 
do Kalwarii też. Bywało jak spojrzysz: 
morze jedno białych chusteczek bab- 
skich i szarych Świtek chłopskich. Tak 
to kiedyś bywało, włądy, kiedy jak 
rydze po deszczu rosły. różne hotele, 

k 

ziemi afrykańskiej, .roznieśli po Pol- | 

Nowe odkrycia hlsforyczne na Górze Zamkowej 
Komisja do badań ruin na Górze Uamkowej, w skład której wchodzą 

prof. Ruszczyc, Kłes, Morelowski, Limanowski, Sleńdziński, Rydzewski "oraz p.p. 

Studnicki, Uziębło, Brensztejn, inżynierowie-architekci Narębski, Borowski, 

Rouba i konserwator Lorenc udała się w ubiegły czwartek na Górę Zamkową 

w celu zapoznania się na miejscu ze stanem prac nad konserwacją ruin i zba- 

dania nowych dokonanych podczas robót ziemnych na Górze Zamkowej. Cho- 

dzi mianowicie o to, że natrafiono na ślad dotychczas 

znaczeniu historycznem. 

nieznanych budowli, o 

Odkryć dokonano pon'żej baszty od strony ogrodu Żeligowskiego (Bota- 

nicznego) i w pobliżu murów z lewej strony góry. 

Członkowie komisji dókonali szczegółowych oględzia wykopalisk i całego 

terenu góry. decydując że całokształtem przc na Górze Zamkowej winne się 

zająć specjalne sekcje fachowe, wyłonione przez komisje. Prace tych komisji do- 

starczą niezwykle ciekawego materjału w sprawie ruin. Należy dodać, że jesli 

prace ra Górze pójdą w tym kierunku, jak przypuszczają członkowie komisji» 

oczekiwać można wykopalisk nadzwyczaj ważnych. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że wynikła obecnie kwestja, kto ma po- 

niešė koszta naprawy ruin sypiącej się ściany od strony ulicy Syrokomli. 

Na gruntowne naprawienie potrzebna jest suma około 60 tysięcy złotych. 

Magistrat wychodzi z założenia, że jedynie w części może uczęstniczyć w tych 

pracach, zaś grcs wydatków winne ponieść władze państwowe. 

  

Skazany na 15 lat więzenia uelekt do Pałski 
Z Krasnego donoszą, że na granicy w tym 

wieckiej, niejakiego Żerebcowa, który zeznał, że uciekł 
rejonie ujęto zbiega z Rosji So- 

w drodze па wyspy Soło- 

ieckie, skazany poprzednio na ciężkie więzienie. 

A W roku LASKA MA Żerebcow przybył do Polski z Niemiec, gdzie pracował 

w Westfalji od czasów, gdy jako żołnierz rosyjski trafił podczas wojny do niewoli. 

Jako urodzonego pod Mińskiem władze polskie wysiedliły go do Sowietówi 
gdzie go natychmiast aresztowano i 
gostwo. 

Ww 
Solowki. * 

bez dłuższych wstępów oskarżono o szpie- 

rezultacie skazany on został na 15 lat ciężkiego więzienia i deportację na 

W drodze udało mu się zbiec i drogą okrężną po kilku tygodniach wędrówki 

przez lasy zdala od osiedli ludzkich Żerebcow przedostał się na nąsze terytorjum , 

Bezprawna aresztowanie chłopów po strónie 
sowieckiej 

W rejonie W. Hutor straż bolszewicką aresztowała 6 chłopów, 

całkiem legalnie za linję graniczną w celu wykonania niezbędnych 
którzy udali się 
robót polnych. 

Aresztowanym zarzuca Się agitację przeciw kolektywizacji wśród chłopów po tamtej 

stronie kordonu i namawianie do ucieczki. 
„Kontrerewolucjonistów* osadzono w piwnicy w jednej ze stražnic sowieckich, 

do której ma przybyć specjalna komisja śledcza i przystąpić do badań. 

  

KRO 
SOBOTA 

1 Dziś W. słońca o g. 3 m. 49 

Paschalisa 
jutro Z. słońca o g. 7 m. 16 

Feliksa   

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S B. w Wilnie 

2 dnia 15 — V, 1930 x. 
"i 

C!anienie 1 
średnie w mm J 755 

Temperatura 
średnia 

Temperatura najwyżaca; gia ISC. 

Temperature najniśsza; + 98C. 

| +. 10*€ 

Opad w milimet.zch* 2 

Wiatr й 
рпешдйису} zachodni 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
— 

URZEDOWA | 

wiczeła Min. Wyznań Rel. 

ą do Wilna. W! sobotę, dnia 17 maja 

przybywa do Wilna w sprawach służbowych 

naczelnik wydziału wyznań niechrześcijań - 

skich w Ministerstwie W. R. i O. P. Tehorz- 

micki. P. naczelnik Tchorznieki będzie przyj- 

mował interesantów w sprawach tych wy- 

znań w poniedziałek, dnia 19 maja, w go- 

dzinach 10—12 i pół w urzędzie wojewódz- 

kim. Zgłoszenia w ciągu soboty dnia 17 ma- 

ja skierowywać należy „do województwa, po- 

ikėj Nr. 36, tel, 13, również dnia 19 maja 

przybędzie do Wilna dyrektor departamentu 

wyznań w Ministerstwie W. R. 40:25 

Franciszek Potocki. 8     

— Konierencja wojewody wileńskiego w 
Warszawie, Dziś, w Sobotę, dnia 17 maja 

powrócił z Warszawy wojewoda Wł. Raczkie 
wicz. W czasie swej bytności w Warszawie 
p. wojewoda omówił na Zamku szczegóły 
programu pobytu w Wilnie i województwie 
wileńskiem Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Pozatem p. wojewoda przyjęty był przez 
p.p. ministrów: rolnictwa, pracy į opieki spo 
tecznej oraz robót publicznych. 

W dniach 14 it 15 maja p. wojewoda 
przewodniczył na posiedzeniach sekcji dekon 
centracji administracji w prezydjum rady mi 
nistrów, na których zostały ygioszone i 
przedyskutowane referaty nacz. wydziału mi- 
nisterstwa rolnictwa p. Swinarskiego z za- 

kresu leśnictwa i łowiectwa, radcy prezydjum 
rady ministrów p. Hełczyńskiggo z zakresu 

  

    

    

różae Savoy'e i Palące'y i Grande'y, i 
wiele, i wiele innych i takich także, co 
dziś tylko spelunkami ostały—byle 
żyć, byle żyć! I dobrze było, chociaż 
ciasno, przecież nigdzie ulic bez sensu 
nie zamykano, jakkolwiek ku temu 
więcej potrzeby było. Chwyciło miej- 
sca dla wszystkich. Może i trzeba by- 
ło wtedy jedną czy inną ulicą ruch 
tylko w określonym puścić kierunku, 
p to wtedy i nie tak „gorliwie“ co 
ziš, 

Stanowczo za dużo tej biurokracji 
drażniącej wszystkich i w regulacji 
ruchu, i tabliczkach przy wozach 
chłopskich, 1 kiełznaniu koni, i w 
objeżdżaniu posterunkowych, i tysiącz- 
nych protokułach policyjnych, co nie gen; 
ułatwiają a tamują i tak już skromny 
ruczajek dawnej rzeki wielkiego mia- 
sta. Aż złość bierze czasami! 

Siadam raz w dryndę koło Poczty, 
aż nagle na chodniku zoczę znajome 
go. Dawnom go w Wilnie nie widział. 
Porozmawiałem, a już z nogą na 
stopniu pytam w końcu od  niechce- 
nia: „A propos, nie wiesz jak stąd 
św. Jańską ulicę minąć? —„Kpisz chy- 
ba!*—„Nie, o drogę pytam”. m. 

  

NELDREOOZAEAWYTAEWA 

górniotwa i radcy p. W. Piotrowicza z za* 
kresu administracji wyznań. в 

— Ukarani prźcz Starostwo Grodzkie. 

Starosta Grodzki w Wilnie ukarał Michała 

Jankowskiego zam, w Warszawie, Młaska 44 

m. 5 grzywną w wysokości zł. 50 z zamia- 
ną w razie nieściągalności na dziesięć dni 
aresztu i Bronisława Jankowskiego zam. w 
Wilnie, Raduńska 88-dniowym aresztem za 
niewłaściwe zachowanie się wobec komisji 
poborowej w Wilnie. 

MIEJSKA 

— (0) Wyjazd prezydenta miasta. One- 
gdaj wieczorem wyjechał do Warszawy w 
sprawach służbowych prezydent miasta p. 
Folejewski i szef sekćji finansowej p. Żejmo. 
Powrót oczekuje się w poniedziałek. 

— (0) Zakończenie roku budżetowego 
1929—30. Wobec zakończenia roku budżeto- 
wego 1929—30 ; konieczności uzupełnienia 
sprawozdania 7 wykonania budżetowego da- 
nemi o stanie majątkowym miast, Mgistrat 

' poleciż wszystkim  wydziałom ; instytucjom 
miejskim natychmiast sporządzić wykazy: 1) 
ruchomości; 2) zapasów i materjałów, 3) za 
iegłości czynnych, 4) wierzycieli, 5) dłużni- 
ków (zadatki zaliczki i t. p., 6) sum umo- 
rzonych każdego podątku w ciągu roku. 

UNIWERSYTECKA 

+ Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 17 
b. m. odbędą się w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu następuje promocje: 

O godzinie 13 p. Józefa Rybickiego na 
doktora filozofji i o godz. 13.30 p. p. Marji 
Zofji z Rubczyńskich Krzyżanowskiej oraz 
Włodzimierza Gnarowskiego na doktorów 
wszechnauk gdekarskich. Wistęp wolny. 

SZKOLNA. 
‚ — — Dyrekcja gimnazjum państwowego 
im E. Ostzegzkowej w Wilnie powiadamia, 
że egzammy wstępne do klasy l-ej odbędą 
się w dniach 20 i 21 ; 22 CZEŚC o žo 
8 rano. Podania o przyjęcie można składać 
do 15 czerwca. Egzaminy wstępne do klasy 
IV i V rozpoczną się 23 czerwca. Podania 
przyjmowane będą *do 20 czerwca. Do in- 
Pa dla braku miejsc egzaminów nie 

     
    

  

э 
— Egzaminy wstępne do ' seminarjum. 

Dyrekcja państwowego seminarjum nauczy* 
cielskiego męskiego w Święcianach podaje 
do wiadomości, że egzaminy wstępne do Se- 
minarjum odbędą się w czasie od 23 do 26 
czerwca o godz. 8. Przyjmowani będą kan- 
dydaci na kurs wstępny i pierwszy na wyż- 
sze kursy natomiast w miarę wolnych miejsc. 

I ; kurs) wymaga się zna” 
jomości języka ltew 
gramu. Do podania należy załączyć metrykę 
urodzenia, ostatnie świadectwo szkolne, świa 
dectwo powtórnego szczepienia ospy, Šwia- 
dectwo moralności, jeżeli kandydat nie zgła- 
sza się bezpośrednio z innej szkoły i wła- 
snoręcznie napisany. życiorys. 3 

Zgłoszenia przyjmuje Dyrekcja do 20 
czerwca. Przy zakładzie jest dobrze urządzo- 
ny internat, K za całkowite utrzymanie 
i opranie bielizny wynoszą 60 zł. miesięcznie. 

BALE I ZABAWY. 

„ — Sobótka taneczna w Kole Pol. Mac. 
Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 
12 w dniu 17 maja. Początek o godz. 9 w. 
Wstęp za zaproszeniami. | ы 

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

Heljos — Małżeństwo na złość: 
Światowid — Znak Zorry. 
Sport —- Płonący okręt, 
oem Ziemia obiecana. 

ie — Cohn R 
Wanda — Casanowa, PS 

   

  

    

        

     

   

  

— 
Niema dwach zdań! 

Każdy fachowiec wam to powie — 
że najlepsze farby i pokost można 

tylko nabyć 
w polskim sklepie farb 

F. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. [4

-1
97
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ego w zakresie pro- . 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wyphdki w ciągu doby. W czasie od 

15 do 16 b. m. do godziny 9 rano zanoto” 

wano w Wilnie różnych wypadków ogółem 

38... Wi tem było: kradzieży 4, opilstw 10, 

przekroczeń administracyjnych 15. | 

— Bójka. We wsi Lipkach gminy rudo- 

mińskiej na tie nieporozumien osobistych wy 

nikłą bójka pomiędzy trzema mieszkańcami 

tej wsi. W] czasie bójki jeden z awanturni- 

ków Kazimierz Buzan doznał złamania ręki. 

Winnych Bronisława i Jana Stankiewiczów 

policja zatrzymała. й у 2 

— Okńadziony tła stacji. Kazimierzowi 

Czerwińskiemu (Konarskiego 64) skradziono 

na stacji towarowej z kieszeni marynarki о 

zł., biłet wolnej jazdy oraz 9 kwitow lombar- 

dowych. Kto okradł Czerwińskiego dotych- 

czas niewiadomo, › 

z siekierą w ręku. Wczoraj 

o zmroku na ul. Jatkowej zauważono 0sob- 

nika zdradzającego objawy choroby umysło 

wej, który uzbroiwszy się w siekierę począł 
rzucać się na przechodniów. i 

Narazie wywołało to zamieszanie, lecz 

po chwili szaleńca zdołano obezwładnić i 

uniemożliwić rozbijanie okien sklepowych, 
do których on się zabierał. 

Jest" to jeden z mieszkańców ul. Jatko 
wej, nazwiskiem Dalit, który jest nie spełna 
rozumu i każdorazowo, gdy zbiegnie z mie- 
szkania wywołuje na ulicy awantury. 

— Zelazo na torze kolejowym. Pod Ho- 
duciszkami, służba kolejowa zauważyła wpę” 
dzony między szyny drąg żelazny, który 
natychmiast usunięto. 

Był to wybryk okolicznych pastuchów. 
— Zabity na granicy. W rejonie Klecka 

pod Korzeniowszczyzną straż bolszewicką 
zabiła nieznanego mężczyznę, _ usiłującego 
przedostać się na nasze terytorjum. 

— Wypadek czy zbrodnia, Na szlaku 
kolejowym Lida—Mołodeczno koło wsi Ana- 

Siło kialatoci w pobliżu torów ciężko ranną 
mieszkankę wsi Sutoski pow. Wilejskiego Ma 
rję Bałtrukiewiczankę. Ranną w stanie nie- 
przytomnym z licznemi uszkodzeniami głowy 
i całego ciała przewieziono do szpitala w Wi- 
lejce. 

Policja obecnie bada, w jakich okolicz- 
nościach wypadek miał miejsce, tak że obec 
nie zachodzi jedynie przypuszczenie, że 
dziewczyna wypadła przez nieuwagę z pę- 
dzącego pociągu ulegając  nieszczęśliwemu 
wypadkowi. 

— Zatrzymanie potokarza. Notowaliśmy 
o kradzieży z wozu na ul. Stefańskiej ma 
szkodę Marji Bilowej z gminy Trabskiej. 

Policja onegdaj aresztowała kilku zna- 
nych potokarzy wśród których Bilowa po-- 
znała tego, który skradł jej garderobę. Zde- 
maskowanym potokarzem jest Edward Mic 
kiewicz (Archangielska 47). 

  

SOBOTA, DNIA 17 MAJA 1930 R. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 

12.05 — 13.10: Muzyka z płyt gramof. 

13.10 — 13.20: Komunikat meteorolog. 
z Warszawy. 

16.15 — 16.50: Pieśni religijne i ludowe 
hebrajskie ; żydowskie w opracowaniu Eug. 
Dziewulskiego wyk. kantor Samuel Schnej 
der. 

16.50 — 17.05: Kom. Wil. Tow. Organ. 
i Kółek Rolniczych. 

17.05 — 17.30: Z szerokiego świata, naj 
ciekawsze zdarzenia tygodnia omówi Henryk 
"Tokarczyk. 

17.30 — 18.00: Tr. z Warsz. Audycja 
dla dzieci. 

18.00 — 19.00: Nabożeństwo majowe z 
Kaplicy Ostrobramskiej. Tr. na wszystkie 
stacje polskie. 
A 19.00 — 19.20: „W świetle rampy" fel- 
jeton teatralny wygłosi T. Łopalewski. 

19,20 — 19.35: „Co nas boli?* Przecha- 
dzka Mika po mieście” 

19.35 — 19.50: Prasowy dziennik rad- 

    

    

jowy z Warsz. 
19.50 — 20.05: Rozmaitości i sygnał 

Czasu. 
20.05 — 20.30: Program na następny 

tydzień. . 
20.30 —-23.00: Tr. z Warsztawy, kon- 

cert, feljeton ; komunikaty. A 
: 23.00 — 00.30: Retransm. stacyj zagra” 

nicznych. S 3 
  

OFIARY. 
J. M. na Żłobek im. Maryi zł. 10. 

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DQ: 
"MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

    

Jan Szwykowski 
Wł. maj. Bienica. Po krótkich cierpieniach zasnął w Panu, dnia 15 

maja 1930 roku w wieku lat 61. 
ż Eksportacja zwłok do Kościoła Parafjalnego w Bienicy odbędzie 

się dnia 18-go mają b. r. O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu 

Żona, Slostra, Córki i Zięciowie.     
  

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim, którzy brali udział w oddaniu ostatniej posługi $. p. 

Tekli Sienkiewiczowej 
a szczególniej Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi Jasińskiemu za jego 
serdeczne słowa pożegnania zmarłej, jak również Przewielebnemu Księ- 
dzu Prałatowi Sawickiemu, Księdzu Kanonikowi Kuleszy, spowiednikowi 
zmarłej Ojcu Janowi z Kościoła Bonifraterskiego, oraz Duchowieństwu 
Kościoła Bernardyńskiego, serdeczne Bóg Zapłać składa 

CÓRKA i RODZINA. 
  

оСЫ 
Bieg okrążny o nagrodę przechodnią „Slowa“ 

Przypominamy, że doroczny drużynowy bieg okrężny o nagrodę prze: 
chodnią (puhar srebrny) „Słowa”* oraz szereg nagród indywidualnych od- 
będzie się jutro w niedzielę 18 b. m., a start jego wyznaczony został na 
godzinę 12-tą u wylotu al. Syrokomli.: 

Jak już wiadomo, do biegu stawać mogą członkwwie towarzystw i klu: | 
bów sportowych, stowarzyszeń P. W.i W. F.i t. d. 

Drużyna startująca w tym biegu składa się z sześciu najmniej za- 

wodników, przyczem przy obliczaniu 
czas sześciu pierwszych. biegaczy. 

punktów brany będzie pod uwagę 

Żgłoszenia do biegu, obejmujące nazwisko i imię uczestników oraz 
ich przynależność organizacyjną należy kierować do ośrodka W. Е. 
Wilno, Ludwisarska 4 najpóźniej 
p. por. Herholda. 2 

dziś do godz. 3 po poł. na zręce 

Do zgłoszeń powinny być dołączone zaświadczenia lekarskie o zdoł- 
ności do biegu zawodników, 

a i ia ii ia iii ai i i a i НЕ i ii У РИ^ 

CENY W WILNIE 

Z dnia 16 maja 1930 4. 

pszenica 38 — 40, żyto 
19 jęczmień na kaszę 19, browarowy 
21—22, owies 18, gryka 23—24, "wyka 
29—30, otręby pszenne 15—16, żytnie 12— 
13, koniczyna 12—13, siano 8—10, słoma 6 
—7, makuchy Iniane 36—37, stonecznikowe 
25—26. Tendencja w dalszym ciągu słaba. 

Zainteresowanie małe. 

Ziemiopłody: 

Nasiona: owies siewny zależnie od ga 
tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
pęluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 

80. DS © fw 

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 —108, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za I klg. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 

Nabiał: mleko 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. 

Drób: kury 6 — 8 zł. ża sztukę, kurczę- 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadio 380 — 400, smalec wieprzówy 
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—30(. 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ke 
rasie žyme (brak). šniete 180—200, okoni 
żywe 400—450, śnięte 280—300,  wąsacz: 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorz: 
550—650, miętusy żywe 250—300,  śnięt: 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—24 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud 
Siemię Iniane o czystości 87.5 proc. 11—11,+ 
zł. za pud. (n). = 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 16 maja 1930 r. 

Wałuty i dewizy: © ‚ 
Dolary 8 88 i pół — 8 90 i pot — 886 i 

pół. Belgja 124.52 — 124.83 — 124.21. 

Holandja 358.81 — 359.71 — 357.91. KO 

penhaga 238.72 — 239.32 — 238,12. Londyn 
43.35 ; pół — 43,36 — 46.25. Nowy York 

8.91 — 8.93 — 8.89. Paryż 35. i pół 35.08 

—34.32. Praga 2643 — 2649 — _ 26.31. 
Szwajcarja 172.50 — 172.93 — 172.07 Stok 

holm 239.29 — 239.89 — 238.69. Wiedeń 
125- -76 126.07 —125 45. Berlin w obrotach 
prywatnych 212.94. 

Papłery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 110.50 — 113. 
Premjowa dolarowa 64 — 63.30 — 65. 
5 proc. kolejowa 55.25. 8 proc. L. Z, Banku 
Gosp. Krajowego i Banku Roln. obligacje B. 
G. Kraj. 94, te same 7 proc. 83.25. 10 proc. 
kolejowa 102.50. 4 proc. ziemskie 45.50. 
8 proc. ziemskie 78—77.75. 8 proc. Często 
chowy 68—25 — 68. 8 proc. Lublina 56. 
8 proc. Łodzi 70.75. 8 proc. Piotrkowa 68.25 
10 proc. Siediec 82. 6 proc. obł. poż. m, War 
szawy 61. 2 

Akcje: 

) B. Dyskont.owy 116. B. Handlowy 110. 
B. Zachodni 73. B. Zw. Spółek Zarobk. 72. 
Chodorów 144. Częstocice 32,50 Cukier 36.50 
— 36. Węgiet 51.50 — Lilpop 28.25 — 
27.75. Modrzejów 11.25. Starachowice 20, — 
1 Warsz. Tow. Ubezp. 80. Haberbusch 
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= Instytucja  Oszczędno- i 
ściowa w Polsce 

„R. O. Didział w WILNIE 
ul. Mickiewicza 7. ` 

Przyjuiuje wkłady oszczędnościowe 
i dokonywa wypłat od godz. 9 do 14 

i od 17 do 19. 

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

+ P. KLO. 
daje największą GWARANCJĘ i za- 
pewnia zupełne  bezpieczefstwo 

złożonym wkładom. 

PZŻ 
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Таа wóżka Chomantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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u ŻZĄDAJCIE g 
a we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, B, PAKA. 

  

E a ar вБ 

Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza 

na lato futra i inne ubra- 
nia od MOLI, wyprėbo- 
wany oryginalny proszek 
japoński „KATOL* nie 
mający przykrej jak 
„NAFTALINA* woni. Kuf- 
ry lub szafy z przecho- 
wywanem ubraniem nale- 
ży szczelnie zamykać 
dla uniknięcia przypływu 
powietrza, 

„KATOL“ nie szkod- 
3 liwy dla zdrowia, nie 

plami ubrania i radykal- 
nie tępi: mole, pchły, 

wszy, piuskwy, prusaki, karaluchy, ko- 
mary, muchy, muszki na kwiatach po- 

kojowych, mrówki i wszelkie robactwo. 

Żądać we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. 

  

  

  

    
  

Nowoczesny 6 cylindrowy 

samochód poniżej ZŁ 10.000 
?     

Jaki 

1. 6 cylindrowy motor, 

p „ hamulce na 4 koła, 

©
 

co-Remy, 

dzinę, 

5 dorosłych osób, 

i wykonania, 

з 
o
 
O
 p
 

tażowej w Polsee i 
sieci zastępców.   

samochód w cenie 
poniżej 10.000 zł. posiada: 

„ elektryczną instalację Del- 

„.szybkość do 110 km. na go- . 

. wygodne pomieszczenie dla 

. gwarancję ce do jakości 

. pierwszorzędną obsługę, 
dzięki własne fabryce mon- 

gęstej   
  

iedawno jeszcze wydawało się niepodobień- 

N stwem kupić dobry samochód w Polsce po 

tak niskiej cenie. I dziś, cena otwartego wozu 

Chevrolet Zł. 9.950, jest zjawiskiem niebywa- 

łem. Chevrolet bowiem, pod wzgłędem ceny na- 

leżący do klasy wozów najtańszych, |pod wzglę- 

dem konstrukcji i wykończenia zalicza się do 

wozów wysokiej kategorji. Nic więc dziwnego, że 

Chevrolet jest ulubionym wozem osób, które li- 

cząc się z każdym groszem, pragną jednak po- 

siadać samochód pierwszorzędnej jakości. 

Dogodne warunki spłat. 

CHEVROLET 6. 
WYRÓB GENERAL MOTORS 

  

LOUIS VINSE 

“ MAŠKI 
Zgóry biegli już ludzie z krzykiem 

i tupotem. Ktoś nacisnął gwałtownie 

bzwonek przy windzie chcąc sprowa” 

dzić ją na górę. Przeraźliwe dzwonie- 

nie przedzierałc się przez panujący 

wokoło harmider. ‚ 

Ё Na dole było pusto jesz 

cze. Laniare podał dolara panience w 

szatni, żądając płaszcza Cecylji... МЕ 

nęła ciężka chwila męczącego oczeki- 

wania. Na schodach słychać było szyb- 

kie kroki wielu osób. 
Z bocznych drzwi wypadł brodaty 

mężczyzna o wyglądzie dypłomaty i 

rzucił się ku wychodzącym: 
— Mam nadzieję, że państwo nie 

chcą odejść? — krzyknął przeraźliwie. 

Laniare powstrzymał go ostrem prze 
szywającem spojrzeniem i zimnym sta” 
nowczym tonem, odrzekł: 

— Odprowadzam panią! 

Panienka podała płaszcz Cecylji. 
Brodacz rozłożył ręce i zagrodził 

drogę do drzwi: 
— Panie, panie,... łaskawa pani... 
Laniare bez chwili wahania po- 

chwycił go za kołnierz i odrzucił w 
bok. 

Z drogi łotrze, słyszysz? — krzy- 
knął ze wściekłością i zwracając się 
do Cecylji, dodał: — Spieszmy się 

Już we drzwiach odwrócił się i wir 
dział zbiegających z ostatnich stopni, 
czterech zbirów i kelnera a za nimi 
wielu ludzi o znajomych i nieznajo- 
mych twarzach. Wśród mich jedna 

*" przypominała rażąco twarz Extrome'a 
— dawnego Extrome'a ogolonego. 

Wszystko to mignęło i znikło, jak 
na ekranie... Oboje znaleźli: się na 
trotuarze. Cecylja zatrzymała przeje- 
żdżające auto... tymczasem wyskoczył 
skądś olbrzymi szwajcar i usiłował ich. 
zatrzymać. Laniare strasznym uderze” 
niem w szczękę obezwładnił go i rzu- 
cił na ziemię. 

Cecylja otworzyła drzwiczki auta i 
upadła wyczerpana, na poduszki. La- 
niare wsunął szoferowi, do ręki banknot 
dziesięcio dolarowy i razkazał: 

— Hotel Nickboker. Nie zatrzymy” 
wać się nigdzie. Jeżeli będą was go- 
nić zwróćcie się do policjanta! 

Zatrzasnął drzwiczki, wsunął głe- 
wę przez okienko i 1zucił rewolwer na 
kolana dziewczyny: 

— Wątpię, czy to się pani przyda, 
ale lepiej jest przewidzieć wszystko!.. 

Niespokojna schwyciła jego rękę i, 
dysząc ciężko, zapytała: 

— A pan? 
— Oni gonią mnie, a nie panią, nie 

mogę wciągać pani w tak niebezpiecz- 
ną jgrę! 

Gestem pełnym galanterji podniósł 
jej rękę do ust i życzył dobrej nocy. 

Szofer puścił w ruch maszynę. Z 
westchnieniem ulgi, spojrzał Laniare na 
oddalające się auto i natychmiast zwró 
cił swe myśli ku własnej obronie. 

Pomiędzy stojącemi wzdłuż trotu- 
aru samochodami nie było taksówek. 
Przez chwilę uwagę Laniare'a zatrzy- 
mało nieduże auto ciężarowe, stojące 
samotnie na uboczu, ale szybko poz: 

był się nierozsądnej myśli. Chociaż na 
ciężarowym samochodzie nie było szo- 
iera, musiałby stracić dużo czasw za- 
nim mógłby z niego skorzystać: trze- 
ba puścić w ruch motor, poznać tajem- 
nicę nieznajomego systemu. Ale nie 
było ani chwili do stracenia: przez 
szeroko otwarte podwoje restauracji 
„Wiosna* wysypał się na chodnik tłum 
wrogów. 

Pusty autobus przejeżdżał w po- 
bliżu, wisiała na nim kartka z napisem: 
„Stužbowy““. 

3 Laniare Skoczył ku niemu i znalazł 
się uwieszony na stopniu, podniósł no- 
8€ gotując się do kopnięcia napastni- 
ka, któryby chciał ściągnąć go z auto- 
busa. oz 
„Ale goniący nie zdążyli zorjentować 

Się co sięwstało wszystko działo się 
z tak błyskawiczną szybkością i było 

ZDZZAN. TODEROT OR ZPA RASIOTZT X ZYCZE IEEE PZA TTT OT WEZYRA CZCI 

tak nieoczekiwane! Wśród ludzi bieg- 
nących po Broadway za autobusem, 
Laniare poznał wyraźnie Extrome'a. 

Widocznie łotr ten, wymknął się z 
siec', które sam tak niefortunnie roz- 
postarł... 

Konduktor bez ceremonji schwycił 
Laniare'a za ramię i krzyknął nad sa- 
aem uchem: 

— Hej, panie! To służbowy, auto" 
bus, tutaj nie można jechać! 

Laniare'e wyjął z kieszeni banknot 
i nie patrząc na jego wartość wsunął 
w rękę konduktora. 

— Niech się pan podzieli z szofe- 
rem.i poprosi żeby pędził co sił. Cho- 
dzi tutaj o śmierć i życie! 

Konduktor wytrzeszczył oczy na 
olbrzymi napiwek i niedowierzająco, 
miął banknot w palcach. 

— Ho, ho, — mruknął z nagłą ra- 
dością i pobiegł do szofera. 

Laniare wdrapał się na górę, upadł 
na ławkę i obejrzał się poza siebie: 

Samochód ciężarowy jechał za ni 
mi, wioząc trzech pasażerów, prócz 
szofera. Extrome stał na stopniu. 

Laniare żałował że a ddał rewól- 
wer Cecylj. 

Noc była zimna i dżdzysta. Drobny 
chłodny deszcz mżył bez przerwy "i 
autobus musiał zwalniać na rogach, 
gdyż koła ślizgały się na mokrym as- 
falcie. Szofer wyprawiał cuda гтесхпо- 
Ści. Kilka razy Laniare chwytał kurczo 
wo za poręcz ławki, czując że auto- 
bus wywraca się, ale olbrzym odzyski- 
wał równowagę i pędził dalej. Szofer i 
konduktor chcieli uczciwi zarobić otrzy 
mane pieniądze. 

Ale auto goniące nie pozostawało 
wtyle. k 

Głowa konduktora ukazała się nad 
schodami i zapytał podejrzliwie, ale 
z szącunkiem: 
‚ о No, cóż, sir, wszystko w porząd- 
cu? 

— Doskonale! Ale, jeśli to cięża- 
rowe auto dopędzi nas, pozostanie w 
waszym autobusie trup... mój trup.... 

ŁOWO 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. program: 1) „KRAKOWSKA SZOPKA 

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

„Cohn - demokrafa" 
Melodramat w 10 aktach: W.rolaćh głównych: George Sidney, Sharon Lynn i Jean Hersholt. Nad 

LUDOWA". 2) „WESELE KRAKOWSKIE*, 3) „KONIK 
ZWIERZYNIECKI** — w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó6eej. 
Następny program: „OCHOTNIK i SIAM*. 

  

Dźwiękowe kino Leny miejsć ma parierze Gd 
zł. Dziśl 

Znakomity LOŃ CHANEY 
HOGLLYGWOOS" niezapomniauy odtwórca Dzwonnika z Notre Dame i jego partnerka LUPE VALEZ w obrazie p. t. 

” 
ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykań- 
ski Światowej zła” 

wy „PACENT*. 

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

paraksyzmów śmiechu, 
bezkonkurencyjny 

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

Precz z tęskuotą i smutkiem! Pierwsza DŹWIĘKOWA epopea ŚMIECHU, HUMORU 
i WESOŁOŚCI. Krół humoru, ten, który się nigdy nie śmieje, a sam doprowadza wszystkich do 

BUSTER KEATO w wielkiej pikantnej Е, 
erotycznej sztuce 

Ceny miejsc: BALKON 1 zł, PARTER od 1 zł, 50 śr. Seansy o g. 4, 6, 8i 1015 w. 

  

  

     
> 

Bobry znawca i prawdziwy sporfemen nabywa fylko 

$TUDEBAKIER A = 

gdyż tylko ta maszyna daje pełne bezpieczeństwo, szybką i komfortową 

jazdę przy nadzwyczajnej ekonomji paliwa 

Ceny znacznie zniżone tylko NA MIESIĄC MAJ. 
Przedstawic. „Studaut* Mickiewicza 

B 

Student EEA 
U. S. B. IV kursu 
udziela korepetycyj idrod da 

zygotow uje do м 

:::у!&ісь klas szkół doskonali, odświeża 
średnich. Wilno, Ś-to U5iwa braki i skazy. 

Michalska 8—4. — I Regulacje i trwałe 

Cabinet "Kosme yki 
EEE 
BR Nosnotyka 5 

Leczniczej „CEDIB* 
kiryniewiczowej. 

O ‘н 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
wg: 10—1 i 4—7. 

W. Z. P. 26. 

Gabinet TE" 
FMA aa ez 

Wilno, rozwagą 

Tidy Tosia Fo: gg IDE G 
Uródę serve, dosko- Ki caura nere 

g IL 
Masaż twarzy i ciała praz Gabinet IXosme- 
(panie). Sztuczne Opa- tyczny usuwa zmar 
łenie cery. Wypada-gzczki, piegi, wągry, 
mie włosów 1 łu-jypież, brodawki, ku-. 
pież. Najnowsze zdo- szajki, wypadanie wło- 
bycze kosmetyki ra- gów. Micxiewicza 46. 

cjonalnej. 

ROEE 
odziennie od gi 10—8. 

® W. 2 P. 43, 
2 

bedziecie mieli z tem niemato klopotu, 

obaj z szoferem! 
— Cóż, my się staramy... byleby- 

śmy miejsca nie stracili! 
— Stracicie je tylko w tym wypad- 

ku gdy ja stracę życie! 
— (Co mam robić, sir? 
— Niech pan idzie na dół, stanie 

we drzwiach i gdyby ktoś próbował 
wskoczyć „do autobusu, niech go pan 
porządnie kopnie w brzuch. 

— Pysznie! — Zrobię to doskona- 
le! $ 

Głowa konduktora4 zniknęła 
Ale trzeba było zwolnić biegu: 

przed niemi ukazał się żelazny most 
kolejowy, pod którym mieli przejechać 
Most był tak niski, że zdawało się, au- 
tobus nie będzie mógł pod nim przeje- 
chać. 

Ciężarowe auto, skorzystało ze 
zwolnionego tempa autobusa i dopę- 
dzało już uciekających, jechali już obok 
siebie. 

Extrome gotował się już do skoku, 
ale wahał się jeszcze, W ręku ściskał 
rewolwer. Rozległ się wystrzał i jedno 
z okien rozbiło się z brzękiem. 

Przestraszony konduktor  odsko- 
czył pozostawając wolne przejście. Ex- 
trome znalazł się w autobusie. 

W tejże chwili Laniare stanął na 
górnym pomoście autobusu i wyciągrął 
тесе. 
Wprost nad nim były żelazne wiąza- 
dła mostu. Podskoczył, uchwycił się 
mocno rękami za most i podniósł wyso 
ko nogi. Autobus i auto ciężarowe pę- 
dziły dalej, nikt nie zauważył, wiszą- 
cego w powietrzu Laniare'a. : 

Podciągnął się siłą mięśni i wlazł 
na most. 
W dole rozległ się przeraźliwy gwizd 

wzywającego na pomoc policjanta i 
ciszę przerwały wystrzały. 

Zgięty tak, aby nie zobaczono + go 
z poza póręczy mostu, Laniare biegł 
szybko wzdłuż rels, w kierunku 58-ej 
ulicy. Potem zszedł po schodach na dół 
minął policjanta i kilku  spóźnionych 

31, telef. przez Wilao 6 Nr 1501. 

smEGoMiswnmze АНА į POSADY E pyp | avi 
BAWAFTAB Potrzebna 

dziewczyna do dzieci Do sprzedania 
i do pomocy nani, 
świadectwa poważne UR oaz 
wymagane.  Antokcl, stanie zupełni za pełnie dob- 

e 6—4, Kru“ rym, Informacji udzie- 
kowska. | 1861-14 codziennie od 

9, do 18, kancelarja 
Potrzebna Diva tp. a. p. w 

bona do trzechletniej NOWel Wilejce. —i 
dziewczynki. Zygmun= 

towska 20 m. i aa, 
ЕНОЛЕ 0 ОСН ВВ НЕС 

Folwark B ЦБЕТМЕКА ДЕ о по а ва 
EC DI mua | PrZy szosie, o dob- 

liniast lebi 
Wydzierżawi Się| oiszar 25 hat Ko- obszar 25 ha. Ko- 
letnisko — oddżielny | munikacja autobu- 
dom mieszkalny w sowa. Sprzedamy 
majątku -— umeblo- okazyjnie 
wanie kompletne; od- | D, H.-K. „Zachęta” 
ległość od Wilna 23 Mickiewicza 1, 
kil.; od autobusu — 74 tel. 9-05. —0 
kilomet. Informacje: 
Ad. Mickiewicza 31—3 
lub tel. 16-54, —T 

przechodniów, którzy nie zwracali na 

niego uwagi. 
O drugiej nad ranem zjawił się po- 

raz drugi, tej nocy. do swego nowego 

mieszkania. Tym razem również nie 
bawił tu długo! : 

Ješli ostatnie wypadki nie przynio- 

sły żadnego rozwiązania to w każdym 

zie miały tą stronę dodatnią że wyja- 

śniły sytuację. Przedewszystkiem ja” 
snem było, że New York będzie zbyt 
ciasny, dopóki jeden z wrogów nie zo- 
stanie usunięty: Laniare lub Extrome! 

Powtóre, widocznem było, że Ex- 

trome jest doprowadzony do wściekło” 
Ści, graniczącej z szaleństwem, skoro 
zdecydował się na tak jawny napad. 

Dopóki Laniare żyje, wróg jego nie 

uspokoi się. : 
Wynikł stąd jasny wniosek, że przy 

tulne i wygodne mieszkanko na parte- 
rze, z dwom4 wejściami, nie jest już 
bynajmniej bezpiecznem schroniskiem 

Nietylko adres Eaniare'a był im zna 
ny, ale niezawodnie wrogowie byli już 
tutaj, i powrócą znowu, można było 
czekać ich wizyty każdej chwili. 

Zasadniczem  prawidłem strategji, 
jest, że najlepszą obroną jest ofensy- 
wa. 

Od północy inicjatywa napaści 
przeszła z rąk Laniare'a do jego wro” 
gów. Koniecznem było zmienić sytuację 
W tym celu nie należało oczekiwać 
dalszych wydarzeń, ale zaatakować nie 
pizyjaciół. 

Wobec tego Laniare pozostał w 
mieszkaniu tylko kilka chwil, tyle tylko 
by przebrać się i wziąć niezbędne 
rzeczy. Znów wyszedł na ulicę i skie- 
rował się do Centralnego Parku. * 

Obiecał że zatelefonuje do Cecylji 
Brook, ale nie było na to czasu... Ka- 
żda chwila mogła decydować o jego 
życiu. Angielka musiała się zdobyć na 
cierpliwość. 

Lan'are byt w złym humorze: myślał 

+ 0 zasadzce, w której omało co 
nie stracił życia i o bezczelności Ex- 
trome'a, budziła w nim głuchą wście- 
kłość. Gwałtowna niepohamowana 2а- 

BMA0WBAWAE Głuchota 
1 ėž M K uleczalna. Wynalazek 

Eufonja. Zademon- 

BATAWA 
strowany specjalistom. 
Usuwa przytępiony 
słuch, szum, cieknie- 

A ie uszów. Lic: о- BACZNOŚĆ! śziękowania Żądajcie 
‹ ezpłatnej pouczają- 

cej broszury. Adre$t 
10 rad praktycznych Eufonja, Liscki=Kra> 
Kto chce sprzedać ków. LL61- 0 

dom, majątek, folwark, pyszaze a maa 
letnisko, przedsiębior- 

e a ZGUBY Kto chce kupić dom, 
majątek, folwark, let- KUUMECUWEENIWME 
nisko,  przedsiębior- końcu miesiąca 

stwo 1 & @,, Kwietaia 1930 r. 
Kto chce kapitały zgubiony na rynku w 

ulokować, m. Kobylniku dowód 
Kto pieniędzy poszu- tożsamości konia Nr. 

kuje, ||| 597195 serje „D“ wy- 
Kto ma do wynajęcia stawiony na imię Win 
lokale, mieszkanie, po centego Sapuna unie- 

  

koje, Ietniska, ia się. = 
Kto poszukuje lokalu, 5 5 ат 
mieszkań, pokoi, let- —raubiono  dow6d 

niska, 
Kto chce dać do wy- 
konania prace rachun= 
kowe jak bilanse,spra- 
wozdania  rachunko: 

we i t. d.; 
Kto chce dać celowe 
ogłoszenie do wszy- 
stkich pism wileń- 

osobisty wydany 
przez Starostwo 

Grodzkie m. Wilna 
za Nr 4325/4279, oraz 

"książ. wojsk. wyd. 
przez PKU. w Wil- 
nie, na imię Samuela 
Trakieniskiego, unie- 

  

  

skich i innych po W2Żnia się. 0 
cenach tanich. я 2 

Kto chce wydzierża- 27gubioną  legity- 
wić swoją nierucho- mację wydaną 

« przez U. S, B. w 
* załatwie Wilnie na imię Soło* 

wszelkie sprawy hand- wieiczykówny  Cyreli 
lowe w Warszawie NT 1958, unieważnia 
i w całej Polsce niech 5!4- 9161—0 
się zwróci do Biura * 

mość 
Kto chce 

  

Reklamowego Dział dniu 14 maja 
Pośrednictwa St. GRA- r. b. zgubiono 
BOWSKIEGO Garbar- w. Cielętniku 
ska 1. Tel. 32,fa cel portfel wraz z dowo- 
będzie osiągnięty. dem osobistym na 

Za wszelkie pośred-imię Oskara Wierz- 
nictwa Biuro pobiera bowskiego. Uczciwe- 

koszty minimalne. ZO znalazcę uprasza 
się o oddanie tako- 

SET RAA wego za wynagrodze” 

ai 
niem. Mickiewicża 5 

Gwarantowanej dobroci 

SL61—L 

NASIONA 
roślin pastewnych, warzywnych oraz 

kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników. p8ŁI—b 

dza zemsty opanowała go niepodzielnie 

odsuwając wszelkie inne myśli. 
Nagle ostrym klinem wbiło się w, 

jego zmęczony mózg wspomnienie 
słów Werningrade: 

Czyżby rzeczywiście był zakocha- 
ny w Cecylji? 
2 Roże sagi się gorzko. 

Czyż w sercu jego wystygłem po” 
zostało jeszcze miejsce na miłość?... W 
sercu złodzieja a i mordercy.,. w sercu 
Wilka - Pustelnika!? 

Laniare nie wiedział, że zaraz po 
jego wyjściu z domu roziegło się gwałt 
towne dzwonienie telefonu Długo dzwó 
nił telefon i uparcie czekał ktoś na od- 
ipowiedź której nie było. _ Wreszcie 
cisza zapanowała znowu. Ale nie na” 
długo.. 
Przy drzwiach rozległ się cichy trzask 

i zgrzyt. 
Podejrzanie zgrzytnął zamek. Drzwi 

otworzyły się cicho i dwie pary nóg we 4 
szły do przedpokoju... 

Mignął ostry, jak ukłucie sztyletu, 
promień latarki, cichy trzask kontaktu 
i pokój zalało Światło. 

Na środku pokoju stał człowiek we 
iraku, widocznie po ciężkiej walce gdyż 
ubranie miał podarte i zabłocone, kape-* 
lusz wymięty. Twarz u dołu była czar- 
na od uderzenia, a w oczach błyszczał 
gorączkowy ogień. 

— Wyleciał! — szepnął z wściekło- 
ścią w głosie i krzyknął: — Edzie! 

Na progu ukazał się cień ludzki i 
cichym szeptem ostrzegł: „Nie tak gło-' 
śno, ciszej!” 

—-Nie tak głośno? — powtórzył 
pierwszy pogardliwie. — A to dlacze- 
207 Ptaszka nie ma w gniazdkų,. 
był przeklęty!... 

— Tak, Karolu, — zgodził się 
Ed. — Ale w tym domu mibszka du- 
žo ludzi. jeśli wiedzą że  Laniare'a 
niema w domu, mogliby wezwać po- 
licję. A co do mnie, to mam już do- 
syć zmartwień na jedną noc! 

Karol uśmiechnął się gorzko: 
— Mówiłem ci, że napróżno strd- 

ciiny czas!.... 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witold Wovdyłło. Drukarnia „Wydawni:two Wileńskie*, Kwaszelna 23. 

у 
! 

„Gdzie wschód jest wschodem . 
ad program: ŚPIEW i MUZYKA. Pocz. o godz 4, 6, 8 i 10.25 w. 

4


