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Inteligencja a charakter Sesja Nadzwyczajna Sejmu 
Bałamutna wiadomość o przyjeździe 

(Wilhelma II na uroczystości związane 
z uruchomieniem fabryk Kruppa w 
Essen, przypomniała, że żyje jeszcze 
ten starzec, na którym skupia się tyle 
ludzkiej niechęci, pretensji, żółci, 
drwin i nienawiści. Urodzony w 1859 
r. ma dziś lat siedemdziesiąt jeden. 
Gdyby wiadomość ta była prawdziwa, 
niewątpliwie chcianoby, aby Polska 
pierwsza protestowała, wygrażała pią- 
stkami, żaliła się, okazywała bojaźń i 
powoływała się na traktat wersalski. 
Miejmy nadzieję, że tego wszystkiego 
czynić nie będziemy. Nie bądźmy „za- 
piewałą** tego chóru z podstarzałej już 
dziś operetki. Nic nam strasznego Wil- 
helm II zrobić nie może. jako Niemiec 
powinien mieć prawo mieszkać na zie“ 
mi niemieckiej. Dość już mamy tej upa 
karzającej roli, na określenie której 
zbyt dobitne wyrazy cisną się pod pió- 
ro, która polega, że zanosimy anty- 
niemieckie protesty, robimy hałas dla- 
tego i wyłącznie poto, aby kto inny 
miał okazję Niemcom z uśmieszkiem 
tłomaczyć, że się postara tych gorą- 
<ych Polaków uspokoić. 

Nigdy nie angażowałem się w pro” 
roctwa o restauracji monarchicznej w 
Niemczech, nawet wtedy, kiedy obóz 
monarchiczny riemiecki dawał powody 
do mówienia o powrocie dynastji. Sta- 
bilizowanie riepubliki przez «ządy mo 
narchistów — oto co się stało we 
francji po 1870 oto jaki los przewi 
dywałem dla Niemiec jeszcze w 1922 r. 
Dzisiaj jest ta zupełnie widoczne. Gdy- 
by prezydentem nadal był ten poczciwy 

siodlarz, —z obłaskawionych socjali- 

stów, a monarchiści byli w opozycji, 

idea restauracyjna, dynastyczna krąży- 

łaby od słodkiego krajobrazu nad Nek 
karem po liljowe płaszczyzny. Prus 
Wschodnich w latach  siedmiomilo- 
wych. Ale jest Hindenburg! Jest to naj” 
lepszy, najmądrzejszy, najbardziej mo- 
narchiczny monarcha, jakiego można 

sobie wyobrazić. Hindenburg robi 
wszystko to, co powinien robić rozumr 
ny Cesarz. Reprezentuje państwo w 
przeciwieństwie do niezgodnych intere- 
sów klasowych, reprezentuje koniecz- 
ności państwowe wobec walki partyj, 
reprezentuje wreszcie armię, jako te 

najwyższą, najdrażliwsząi najtrudniej 

szych poświęceń wymagającą koniecz” 

ność państwową. Witte mówił, że ce- 

sarz nie potrzebuje tryskać inteligencją 

cesarz powinien być tylko człowiekiem 

szlachetnym. Ten konwencjonalny po- 
dział człowieka na charakter i inteligen 
cję bardzo nam jest potrzebny przy 
budowaniu teorji o tem, jakim powi 

nien być monarcha. Mówi się o. Angli- 

kach, że gardzą oni inteligencją w 
człowieku, a cenią tylko charakter. 

Dość trudno przeprowadzić jest grani- 
cę co nazywamy inteligencją w naszej 
mientalności a co charakterem, bo prze” 
cież wszystko to się kryje w tych sa* 
mych tajemniczych zwojach mózgo- 
wych, ale upór w postanowieniach, nie 
robienie niczego ze wstydem, przestsze 
ganie i szacunek dla własnego zdania, 
pogardę dla trudności i ciężarów, brak 
obawy przed niepowodzeniem i niepo” 
pularnością, nie uleganie cudzym wpły 
wom, nie zmienianie poglądów bez 
twyraźnych potemu i przekonywują- 
cych argurnentów — oto kilka cech, 
które niewątpliwie zaliczymy do dome- 
ny charakteru. Hindenburg jeśli coś w 
polityce robi, to mu się udaje, to wszy” 
Scy przyjmują jako konieczność, jako 
nakaz zgóry. Hindenburg w polityce 
niema niepowodzeń. Był wielkim wo” 
dzem. ale podobno w kinie interesuje 
go tylko czy mundury aktorów są prze- 
pisowe do ostatniego guziczka i bar- 

dzo się gniewa, jeśli tak nie jest. Wska 
zuje to wszystko, że w osobie Hinden- 
burga mamy raczej charakter. Niemcy 
potrzebują monarchii, bo są państwem 
pobitem, walczącem z wielkiemi  tru- 
dnošciam'. Hindenburg jest idealnym 
monarchą. Jego aureola jest także mo- 
narchiczna, wyszedł on z tego apara- 
tu selekcyjnego, który w monarchii pru 
skiej działał tak znakomicie, dawszy 
temu krajowi od Steina i Hardenberga, 
po Bismarka, Holsteina, Biilowa, Tir- 
pitza, Hoffmana, do  Brockdorff-Rant- 
zau i tak przeciwnego temu ostatniemu 
w koncepcjach Stresemanna—wielkich, 
prawdziwych mężów stanu, szerokich 
estów, niepohamowanych  ambicyj. 

rew temu co się mówi, charaktery 
słabe skłonie do pochlebsikva, zalek 
nione, bezprogramowe, wyrastają wła- 
śnie na gruncie demokracji, gdzie cią- 

gle trzeba schlebiać majgłupszemu z 
autokratów — wyborcy. A już cała wy- 
żej wymieniona  galerja niemieckich 
mężów stanu, jest o sto mil daleka od 

? pochlebstwa. Poza Piłsudskim i Wiel- 
lopolskim nie mamy nikogo w XIX w. 
xtóryby mógł się równać z tą galerją 
nietylko w wykonywaniu planów poli- 
tycznych, lecz nawet w zamysłach. Mo- 
narcha nie powinien być mężem stanu, 

monarcha to tylko kunsztownie skon- 
struowana sprężyna w państwowym 
aparacie selekcyjnym, którego zada- 
niem. jest przesiać ludzi i zostawić 
kandydatów na mężów stanu. Spraw- 
dzian historyczny spokojnie  kontrolo- 
wany wskazuje, że monarcha jest sprę- 
żyną takiego aparatu, o wiele lepszą 
niż prezydent republiki. 

Q ile więc Hindenburg jest.dobrym 
monarchą, to jest tylko  regułatorem 
walki politycznej i charakterm, o tyle 
Wilhelm II był złym monarchą, bo sam 
chciał być mężem stanu i był tylko in- 
teligencją. Jak poczwarka jedwabnika- 
spoczywa w kokonie ze śliny gąsieni” 
cy spowitym, tak. postać WiBhelma II 
w wyobrażni naszej jest spowita w 
paszkwile. Histoija dopiero rozkutała ce 
sarza Wilhelma z tych prześcieradeł 
papieru zapisanego przeciwko niemu 
bez objektywizmu. Prawda, że Wil- 
helm był tylko inteligencją i to inteli- 
gencją  niesympatyczną,  krzykliwą 
nerwową, histeryczną, wszędobylską, 
wzbudzającą antypatję. Antypatja ta 
szła tak daleko, że wszyscy współcze” 
śni odmawiają mu zasług, mimowoli 
sprzysięgając się jakby w solidarnem 
ich przemilczaniu. A te zasługi - Wil- 
helm posiada niewątpliwie. Jego inteli- 
gencja elastyczna, która porywała i 
sztuka pisania i archeologja i technika 
i sztuka wojenna; równocześnie budo” 
wa okrętu, starogreckie ruiny na Korfu, 
wykopaliska Assyrji i manewry wojsko 
we, ta inteligencja elastyczna dała mnó 
stwo znupełnie pierwszorzędnych kon- 
cepcyj politycznych. Służący, który 
mnie oprowadzał po pałacu królew- 
skim w Berlinie, miał sympatje robot 
nicze. Zatrzymał się w jednym z pokoi 

i powiedział: „Tutaj cesarz Wilhelm 
popełnił największy błąd swego życia 
— dał dymisję Bismarkowi*.. Nie wie- 
dział tego syn robotniczy, że Wilhelm 
Il rozumiał żądania mas robotniczych 
wiele liberalniej niż wielki kanclerz. 
Nie wiedział, że Wilhelmowi zawdzię- 
czają. Niemcy bardzo, wiele koncepcyj, 
które na długo jeszcze będą kierować 
orjentacją polityki niemieckiej. To Wil- 
helm, wymyślił globalną politykę N*e- 
miec, to Wilhelm powiedział, że przy- 
„szłość Niemiec leży na morzu. to Wil 
helm wskazywał Rosji droge na Azję. 
To Wilhelm, a nie Biilow, w 
sprawie Tangeru miał rację. To Wil- 
helm, omal, że nie zrobił tego 
arcydzieła niemieckiej polityki, jaki był 
traktat w Bjórke, oparty na podstawie 
dla Niemiec arcy-zbawiennej, podsta” 
wie, na której wczoraj schodzili się 
Briand i Stressemann — kolaboracji 
wielkich kontynentalnych państw Eu- 
ropy. Refleksje traktatu w Bjorke, jako 
koncepcji politycznej i to refleksje bar- 
dzo wyraźne znajdziemy i w dzi- 
siejszej akcji  rianda o  Panerot 
pę. Tacktat w Bjórke oto genjalne 
dzieło dypjomaty-dyletanta i amatora 
nie zrealizowane po części z powodu 
niechęci do amatorskich metod u jego 
że własnych cesarskoniemieckich dy- 
plomatów zawodowych. 

. Musiało być jednak coś w tej inte” 
ligencji narzucającej się, co odpychało, 
gniewało i raziło. Kiedy Wilhelm II 
żegna Mikołaja II sygnałem wzniesio- 
nym na maszcie swego okrętu „Admirał 
Antlantyku pazdrawia Admirała Pacy- 
fiku* a Cesarz rosyjski odpowiada na 
to najbanalniejszem: „szczęśliwej por 
drožy“ — wszystkie nasze sympatje 
są po stronie znudzonego i nudnego 
Mikołaja II, który jakby zniechęconą 
ręką odsuwa od siebie tę pompatycz= 
ność i teafralność. I awersja do kabor 
tyńskiej formy w jakiej zawsze w na* 
szych oczach rysował się Wilhelm II 
nie pozwala nam dojrzeć, że poza tą 
kabotynerją mieściły się czasami ge- 
nialne koncepcje. ° 

Człowiek ten nie miał tego, co zo- 
wiemy charakterem, żadnym winowaj: 
cą żadnej wojny nie był, to są oczywi- 
ście gawędy dobre dla Amerykanów, 
lecz jakże chwiejne jest jego postępo- 
wanie w lipcu 1914 r! Jakże nieszczę- 
śliwą rolę odegrywa, gdy wchodzi do 
wojny w depzesji zalękniony przerzuca” 
jący sie od  pacytistyczno-ugodowych 
nastrojów Bethmanna do  buldożych 
chwytów Ludendorfa. Miał pacyfistycz- 
ne nastroje dopóki wojnę. można było 
wygrać, pchnął partję wojny, gdy za- 
wisła nad Niemcami nieuchronna prze 
grana. Grad złorzeczeń posypał się na 
niego ze strony tych, co wojny nie 
chcieli, że do niej dopuścił, grad prze- 

kleństw tych co o wojnie marzyli, że 
nie wyrzucił z serca wszelkich skrupu- 
łów humanitarnych i nie poszedł na 
walkę łodżiami podwodnemi od pier- 
wszej możliwości. Przyszły dni kleski. 
Jakże wyszlachetniło, upiększyło, roz- 
grzeszyło obraz Mikołaja Il zwycięstwo 
rewolucji. Stanął twarzą w twarz do 
śmierci taksamo obojętnie i z takiem 
samem poczuciem obowiązku jak żył. 

  

Zwołana na dzień 23-g0 maja h. r. 
WARSZAWA, 20 V. Pat. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

podpisał następujący dekret: У 
"Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 

zwołania Sejmu na sesję nadzwyczajną. Na podstawie art. 25 

konstytucji zwołuję Sejm do miasta stołecznego Warszawy na 

sesję nadzwyczajną od dnia 23 maja 1930 roku. 
Warszawa, dnia 20 maja 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki 

Prezes Rady Ministrów (—) Walery Sławek 

Konierencja paneuropejska w Berlinie 
BERLIN. 20. 5. (PAT). Delegaci organizacyj paneuropejskich zebrali 

się dziś pod przewodnictwem hr. Coudenhove - Kalergi na posiedzenie celemt 

zajęcia stanowiska wobec memorjału francuskiego ministra spraw zagranicz: 

nych Brianda. Po ożywionych debatach, w toku których wygłosili przemówie- 

nia między innemi były minister Amery (Londyn), min. Loucheur (Francja), 

min. Ninczicz (Białogród), pos. Lednicki (Warszawa, Kenincz (Ryga). Kojhe 

ierencja przyjęła następujące rezolucje: Konierencja paneuropejska przyjęła me 

morjai przesłany przez min. Brianda, jako pierwszy realny krok na drodze do 
realizowania celu konferencji, którym jest związek państw europejskich. Kon- 
ferencja zdecydowana jest udzielić wszelkiego poparcia, ażeby projekt Brianda 
przyjęty został przez mocarstwa zainteresowane. Jednocześnie wysłano do min 

Brianda telegram gratulacyjny z powodu jego memorandum. 

Sowiefy przeciwko idei federacji europejskiej 
MOSKWA. 20. 5. (PAT). Cała prasa sowiecka od kilku dni zamieszcza 

artykuły i karykatury, ośmieszające ideę paneuropejską. Jednocześnie dzienni- 
ki twierdzą, że projekt paneuropejski ostrzem swem skierowany jest przeciw» 
2.5. 55. 

 Pięttet miljotów mk. ma osednictwo w Pragach Wschodnich 
BERLIN.. 20. 5. „Boersen Courrier“ podaje: Rząd pruski w ostatnich 

dniach zajmował się ustawą o pomocy dla prowincyj wschodnich. Programt 
przewiduje 225 miljonów marek na cele osadnictwa. Suma ta — zdaniem wyf- 
żej wspomnianych ster — nie jest wystarczającą, gdyż wystarczy zaledwie na 
wybudowanie 750 osad w ciągu najbliższych 4 lat. Rząd pruski przewiduje wy 
budowanie conajmniej 5 tys. nowych ośad i domaga się, oprócz 225 miljonów 
wyasygnowania dalszych 300 miljonów marek. Rząd pruski wyasygnuje pra- 
wdopodobnie ze swej strony 40 miljonów marek na ten cel. 

Demonstracje angielskie w Kolańji 
BERLIN. 20. 5. (PAT). Z Kolpnji donoszą, że wczoraj wieczorem grupa 

korporantów zebrała się przed gmachem „konsulatu angielskiego i wznosząc 
wrogie okrzyki przeciwko Mac Donaldowi wytłukła kamieniami szereg szyb w 
oknach konsulatu. Pozatem demonstranci namalowali czerwoną farbą na chod 
nikach napisy: „Precz z Mac, Donaldem*' i t.p. Wezwana policja nie zastała 
już demo nstrantów na miejscu wypadku. 

Wstrzymanie imigracji do Palestyny 
PROTESTY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ. 

JEROZOLIMA. 20. 5. (PAT) Ludność żydowska wielu miast organizuje 
wiece protestacyjne w związku z decyzją rządu prowizorycznego wstrzymania: 
zezwoleń na imigrację do chwili otrzymania raportu specjalnego komisarzaj 
wysłanego do Palestyny. Organizacja sjonistyczna dąży do zorganizowania 
strajku pqwszechnego w dnilu 22 bm. 

Nowe oszczerstwa prasy sowiezkiej 
MOSKWA. 20. 5. (PAT). Od czasu do czasu jakiś z dzienników sowie 

ckich wraca jeszcze do sprawy. bomby warszawskiej, rzucając przy tej sposob- 
ności pod adresem rządu i społeczeństwa polskiego całą litanję oszczerstw. 
Dzisiejsze „Izwiestja'”* zaznaczają że niema w tem nic dziwnego że władze nie, 
wykryły sprawców zamachu, gdyż ii poprzednie akty terroru przeciw ZSSR nie 
zostały wykryte. Wspominając o krążącej rzekomo wersji, jakoby uczestnicy 
tego prowokacyjnego zamachu bombowego mieli się znajdować w środowisku 
komunistycznem, a względnie nawet w poselstwie sowieckiem. „Izwiestja“ pir 
szą: Politykom polskim należałoby pamiętać, że z podobnemi rzeczami nie mp, 

Wycieczka profesorów USB. na Węgrzech 
BUDAPESZT. 20. 5. (PAT). Wczoraj wieczorem przybyli: da Budapesztu 

profesorowie uniwersytetu Stefana Bator ego Marjan Zdziechowski, Ferdy- 
nand Ruszczyc, Franciszek Bossowski, Stefan Glaser, w przejeździe do Szege- 
dynu,. Wraz z wycieczką pp. profesorów uniwersytetu przybył hr. Marjan Bro- 
el - Plater. ' 

W Budapeszcie na dworcu powitali gości profesorowie Eckhardt i Cse- 
key, którzy reprezentowali swego czasu uniwersytet budapesztański na jubile- 
uszu 350 lecia USB w Wilnie. W dniu dzisiejszym delegaci USB odjechali dol 
Szegedynu, na specjalne zaproszenie uniwersytetu szegedyńskiego. 

Wykrycie olbrzymiej afcry oszukańczej w Toruniu 
TORUN. 20. 5. (PAT). W związku z ujawnieniem nadużyć dostaw: 

sztucznego w dniu 19 maja z toz władz prokuratorskich dz a. GROLŚRZE 
dyrektor cukrowni w Chełmży, oraz inż. Henryk Buszi pod zarzutem oskukańckych manipu- 
lącyj przy dostarczeniu saletry chilijskiej płantatorom buraków cukrowycji Jad ae. 
dujemy szkody z tego powoda które poniosła zainteresowana ludność, sięgają 100 tys, zł 
Oszukaństwo to uprawiane było od szeregu lat po na tem, iż do saletry chilijskiej 
dosypywano około 30 — 40 pjasku. W ten sposób sprzedawano piantątorom buraków cu- 
krowych siałszowany nawóz sztud ny jako pełnowartościowy. Osadnicy już od! szeregu lat skarżyli się a zły urodzaj buraków cukrowych na Pontorzu ;; w sągednich) powiakach, wojewódątwa warszawskiego nfe. podejrzewajać, jednak przyczyny tego zjawiska. Obecnie: 
o pa. aż ie że = ze aa cukrowych było fałszowanie! 
awoz; którym producenci ni finansowo od ctykrbwni eimž (SZĄ nć byli zaopatrywać się w tej właśnie cukrowni. ie NOE jesze 

Biuce budowlane © Gorszawie 
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 
spłaty cena 2 zł. 50 gr. za łokieć Komunikzcja tramwajo- 4 

wa bardzo wygodna. 
laformacje w Wilnie, ul Mickiewicza 8 pokój Nr. 10 tel: 10—60 od godz. 

1i-ej do godz. 13-ej 12022 
ASESEAET OAS NETIKS NIO STI TZN 
Przyszła klęska armji niemieckiej, zła- rza i Króla., jak niegdyś w rycerskich 
mało się żelazo serc jej żołnierzy, de- płaszczach, tak teraz w szaro  błotni- 
presja, popłoch, panika wstrząsnęła ca- stych mundurach zawaliło swemi tru- 
łem państwem. Wilhelm II jest tylko pami wszystkie fronty wielkiej wojny 
jednostkę unoszoną przez fale paniki. półtora miljona bohaterów. Cesarz 
On, który deklamował zawsze o koro” uciekł w nocy zagranicę, gdy wśród! 
nie, mieczach, sztandarach, on, który paniki los i dla niego wyciągnął czar- 
zawsze wchodził na mostek kapitański, ną gałkę. I wśród tej ciemnęj nocy nie- 
i na różne góry galopował na oczach mieckiej klęski, paniki, depresji, roz- 
tłumów. Teraz jest tylko gałązką na prężenia pobiegło za nim straszne dla 
mętnych wodach paniki. W imię Cesa- dynastji słowo: „dezerter“. Cat. 

  

ed A lewe Mge Kiras Kana iaiimetr W utemerace świąt: uadesizrie gr. rei ri, gr. wigteczny: 

Zagraniczne 50 proc. drożej, Ozłomante cyfrowe i tahelarvczne o 50 
w. era Terminy druku mogą być przez Administrację zmienia e dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

“ wistošci zachodzi tu fakt, że cały na- 

„zobaczy stanowcze i wojenne ob- 

17 7777 I I III KORKOWE KIA IIA 

Inferesanci Redakeji i Administaeji „Stowa“ proszeni są o zgłaszanie 

się od dziś nie pod adresem Mickiewicza 4, lecz do lokalu przy ulicy 

Zamkowej 2, dokąd przeniesiona została część naszego biura. 
"LL 

i il iii i 

ma sronie 2eį i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
ch oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

  

Walia my Homini ECHA STOLICY 
Włochy chcą być wolni na morzu 

W czasie pobytu we Florencji POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW. 
Mussolini wygłosił z balkonu Palazzo A 
Vecchio na Piazza Signoria wielką WARSZAWA. 20. 5. (PAT). W 
mowę skierowaną do faszystów i miesz- dniu 20 bm. pod przewodnictwem p. 
kańców Florencji; pierwszą część swej premjera Walerego Sławka odbyło się 
mowy Mussolini poświęcił omówieniu posiedzenie Rady Ministrów, na 

dzieł, dokonanych przez faszyzm w rem uchwalono między innemi wniosek 
w ciągu 8-miu lat pozostawania jego kierownika Ministerstwa Skarbu w 

u steru władzy, następnie zaś oświad. sprawie akcji. kredytowo - budowlanej, 
czył, co następuje: й a w szczegolaošci 0 zużyciu wpływów 

Wewnątrz kraju nie mamy już Z pierwszej serji premjowej pożyczki 
wrogów, którzyby ważyli się pokazy: budowlanej wartości nominalnej 50 mil 
wać z otwartą przyłbicą. Co się zaś jonów zł. w złocie oraz wniosek o roz- 
tyczy tych włochów, którzy, będąc Szerzeniu granic m. Borysławia. Ponad 
naszymi wrogami, przebywają poza 10 Rada Minis trów uchwaliła upowa- 
granicami kraju, to wśród nich należy żnić wojewodę śląskiego do wniesienia 

  

©dróżnić dwie kategorje, po pierwsze do sejmu śląskiego projektów szeregu. 
przywódców, którymi pogardzamy Ustaw między innemi ustawy o budo 
i których lekceważymy, i powtóre w'e kolei lokalnej normalno. torowej 
szerokie masy, co do których można Cieszyn — Zebrzydowice — Moszcze- 
być pewnym, że pogodzą się one w nica, ustawę o budowie kolei lokalnej 
końcu z żelazną rzeczywistością na- normalno torowej Strzebin — Woźniki 
szego ustroju liktorskiego (entuzja- ustawy w sprawie wyrażenia zgody, 
styczne owacje). Są jeszcze i inni przez sejm śląski na rozporządzenia: 
wrogowie: przedewszystkie — feno- Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o u- 
menalna ignorancja tych  szystkich, mowie o pracę najemną robotników z 
którzy zagranicą chcą osądzać fa- 16 marca 1928 o bezpieczeństwie i hy- 
Szyzm i którzy wciąż jeszcze myślą, gienie pracy z 22 sierpnia 1927 o pro- 
że jesteśmy małym narodem, a do- dukcji przywozie i używaniu bieli oła. 
tychczas nie dostrzegli, że już zbliża- wianej, siarczanu ołowiu i innych zwią 
my się do liczby 43 miljonów dusz. zków ołowianych z 30 czerwca 1927. 
Są tacy, co mniemają, że nasz ruch (rt? 
jest wstecznictwem, podczas gdy w NOWY POSEŁ ŁOTWY NA ZAMKU. 
istocie jest on rewolucją. Mniemają WARSZAWA. 20. 5. (PAT) Dnia 
że ma się tu do czynienia ze zjawi- p . я 20 bm. o godz. 1 po południu Olgierd 
sklem tyranii, podczas gdy w rzeczy. Grosswald poseł nadzwyczajny i dż 

ster pełnomocny republiki: . łotewskiej, 
złożył Panu Prezydentowi swe listy u- 
wierzytelniające na uroczystej audjen- 
cji na Zamku Królewskim. Przy akcie 
tym-obecni byli wiceminister spraw za 
granicznych dr. Alfred Wysocki, szef 
kancelarji cywilnej domu cywilnego i 
wojskowego Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. 

W dniu 20 bm. o godz. 13.30 no- 
womianowany poseł łotewski Gross- 
wald w otoczeniu. attache poselstwa: 
Abdtinsza, radcy poselstwa 
oraz w-obecności przedstawicieli Mini 
sterstwa. Spraw  Żagranicznych i kor 
mendanta garnizonu warszawskiego: 
puł. Wieniawy Długoszewskiego złożył 
wieniec na mogile Nieznanego Żołnie- 
rzą. Asystowała kompanja honorowa 
piechoty, a orkiestra wojskowa odegra 
ła hymny łotewski i polski. 

ród rządzi sam sobą. Mniemają, że 
nie jesteśmy zdolni do większych po- 
święceń, gdy tymczasem jesteśmy 
zdolni do poświęceń nawet większych 
od tych. które jużdźwigaliśmy, ażeby 
dojść Vittorio Veneto (niemilknące 
owacje). 

Nie może być dla dumy na- 
rodu włoskiego nic więcej obra- 
żającego, jak dopuszczać myśl, że 
nasz ostatni program morski nie 
będzie zrealizowany (oklaski), 
Otóż tu, na tem miejscu, ponow- 
nie stwierdzam, że ten program 
będzie zrealizowany co do ton- 
ny (žywe oklaski) i že 29 įeduo- 
stek morskich z naszego nowe- 
go programu będą spuszczone 
na wodę;—albowiem wola faszy- 
stów jest nie tylko żelazna I zde- 
cydowana, ale jest też matematy- 
cznie obliczona; a także i dlatego 
w: e nasza, napotyka- 

jąc po drodze na przeszkody nie W niedziele odbyły się wybory prz tylko nłe zniechęca się przez nie minimalnej Dołach (33 i 6 
lecz przeciwnie wzmaga się pod 57 okręgu wyborczym Łuck — Równe. 
ich wpływem, a wreszcie I dla- Na listę nr. 3 Wyzwolenie padło głor 
tego, ponieważ—jestem tego pe- sów 6085, nr. 18 — 8170, nr. 20 — 
wien—naród włoski byłby zdol- 242, nr. 22 — 5,744, nr. 36 — 818 glo 
ny nawet da wyjątkowych po- sów. 
święceń, aby tylko nie pozostz- Wobec tego do sejmu wybrani zo- 
wać nadal więźniem na morzu, stali następujący posłowie: z listy nr. 
jak to było z Rzymem (tłumy, 18. (Blok Mniejsz. Nar.) Ławrentij Ser 
głośno potakują), wetnik, felczer, Aleksander Drozdowski Włochy faszystowskie są obecnie rolnik, Rotield Maurycy. Z listy nr. 22 organizmem, tak spojonym we wszyst- (Ukf. Soc. Rad. Partja) — Jan Wła- kich swych silach, że nie można ich sowski, nauczyciel — Antoni Niwiński, zaatakować, nie Ściągając na Siebie kooperatysta. Z listy nr. 36 (Selrob 
śmiertelnego niebezpieczeństwa (tłumy Jedność) — Michał Turdeła, dzienni- krzyczą: tak, tak). Crarne koszule! karz. : 
odbyliśmy tutaj pierwszy kongres wło- 

Z ŻA KORDONÓW 
skich faszystowskich związków walki, 
rzucając w ten sposób wspaniałe, 

FATALNY STAN ZASIEWÓW NA 
BIAŁORUSI. ! 

dumne wyzwanie całemu staremu 
Światu, pełnemu bojaźni i niemocy, a 
nie decydującemu się umrzeć, Jaka 
cudowna, zaiste, droga przebyta zo- 

Mińsk. Hustracją bankructwa kolektywiza- 

gospodarstw rolnych są wyniki wiosen- 

nego siewu które przedstawiają się fatalnie 
Według danych komisarjatu Rolnictwa BSSR 

WYBORY W ŁUCKU. 

  

  

stała w ciągu tych ostatnich 11-tulat! 
Ale cnoty faszyzmu i nasza zdolność cji 
odradzania się i odnawiania się wciąż 
trwają. Nam nie wolno spocząć! (tłum 
krzyczy: nigdy). Jest to nam surowo 
wzbronione, — nie tylko z powodu le- 
żących przed nami zadań wewnętrzno* 
państwowych, ale również z powodu 
co raz to nowych a zawsze niespo- 
dziewanych wybuchów płomieni, uka- 
zujących się naokoło ze wszystkich 
stron na horyzoncie Światowym. 

Będziecie tu oglądali rewję 
naszych wojsk, rewię bardzo im- 
ponującą. Ja tej rewji chcłałem 
i ja ją zarządziłem, albowiem jak- 
kolwiek słowa są rzeczą piękną, 
nawet bardzo piękną, to jednak 

co stanowi 29 proc. ogólnego planu siewne 
go kołchozów i gospodarstw indywidualnych 
Gospodarstwa  kolektywne zasialy tylko 
140,04! ha resztę zasieli t.zw. jednoliczniki 
czyli gospodarze prywafni. С 

Prasa sowiecka otwarcie się przyznaje że 
stan zasiewów na odcinku indywidualnym 
wielokrotnie przewyższa zasiewy w kolcho- 
zach, mimo że te ostatnie korzystały ze 
wszelkiego rodzaju ulg i pomocy orządowej. | 

Fatalny stan zasiewów przesądza urodza 
je, które w roku bieżącym w wypadku na» 
wet pomyślnego zbioru będą bardzo nikłe. 

karabiny, mitraljezy, okręty, sa- -Widmo głodu na Bialorusi Sowieckiej już 
moloty i armaty są rzeczą jeszcze teraz zarysowuje się wyraźnie. 
piękniejszą (oklaski). Albowiem : : 
рі;.…])_‘›і;]іі mu nie towarzyszy 777280 000050 
siła—jest o czczem słowem, _ Ostatni - a juž Marchiavelli powiedział, że dza Owa ia okami | 00 

4 ias zglneji. e cjami. > 
ekcje histor oswladczenia Przyp. Ę ; 
w szczególny sposób neėmė sa ORA 
I sugestywne. 

Przy okazji sprezentowania суй; i włoskich sił zbrojnych cały świat sani nuromć" Odsiejszych mężów 
wy, jak poprzednie enuncjacje H. 
Duce skierowane jest w stronę Fran-_ 
cji. Nic dziwnego, że w tym nastroju 
misja medjatorska Hendersona w Ge- 
newie nie powiodła się i naprężenie 

licze Włoch faszystowskich. Wy. 
łącznie Włochy faszystowskie 
1 potęźnie uzbrojone będą zdol- 
ne postawić tę prostą slternaty- 
wę: Albo drogocenna przyjaźń, 
albo wrogość i ciężka walka. grozić poważnemi następstwami. 

  

któ- 

odbiega od teraźniejszych szablono- 
wych, naszpikowanych obłudnym pa- 

stanu Europy. Ostrze polityczne mo- 

Ciwertsa | 

na 10 maja było ogółem zasiano 684491 ha | 

  
  

stosunków francusko-włoskich może .



SŁ O W.O 
  

ECHA KRAJOWE Burzi grudowa nd Howogródcz yzną 
GRAD WIELKOŚCI KURZEGO JAJA. 

NOWOGRÓDEK. 20. 5. (PAT). Teren gminy darowskiej w powiecie ba 

ranowickim zosteł w dniu wczorajszym nawiedzony strhszną klęską elementar- 

ną. Około godz. 6 wiecz niebo pokdyło się ciemnemi chmurami. Rozszalała się 

Wykory Zarządu 
GŁĘBOKIE, 19 V. (tel. wł.) 18 

miejscowego Związku Ziemian odbyły 

Związku Ziemian 
maja przy licznym zjeździe członków 
się wybory zarządu. Wybrani zosta- 

lipp. Dzierdziejewski, Bohdan Kijakowzki, Wacław Rudomirod, Felicja hr. 
Mohlówna, Leon Paszkiewicz, Korwiu Pawłowski i hr. Zyberg Plater. 

BARANOWICZE 
— Przed tygodniem Lotniczym. W dniu 

13 maja w sali konferencyjnej staro- 
stwa pod przewodnictwem p. starosty 
odbyło się posiedzenie sekcji obchodów i 
uroczystości Komitetu Regjonalnege, na 
którym ostatecznie sprecyzowano program 
obchodu Tygodnia Lotniczego. 

Program Tygodnia Lotniczego nader 
urozmaicony rozpoczęł się w dniu 17 maja. 

24 maja pokaz wojny lotniczo-gazowej. 
25 maja o godzinie 16 tej w sali straży 

ogniowej przedstawienie dziatwy przedszko- 
la kolejowego. 

O godzinie 20-ej 
(seans) czołówki 
straży ogniowej. 

31 maja o godzinie 21-ej w salach stra: 
ży ogniowej Raut. 

1 czerwcą w Lasku Raszyńskim zabawa 
ludowa i laterja fantowa. 

— Przedstawienie dziatwy przedszkola 
kolejowego. W dniu 11 maja w sali straży 
ogniowej odbyło się nader urozmaicone 
przedstawienie dziatwy przedsżkola kole 
jowego. к 

Różne сек!атас]е, wierszyki, tańce 
były nadzwyczaj pięknie wykonane i dzia- 
twa wykonywała to z wielką znajomością 
rzeczy i śmiało. 

Kulminacyjnym punktem programu był 
taniec krakowiaka. 

Maleństwo to z wielką werwą odtań- 
czylo krakowiaka, za co sals nagrodziła 
wykonewcow rzęsistemi oklaskami. 

Należy wyrazić uznanie kierownictwu 
przedszkola, iż w tak stosunkowo krótkim 
czasie (2 miesiące) zdołano zrobić takie 
postępy. 

Przedstawienie będzie powtórzone w 
dniu 25 maja w sali straży ogniowej na 
rzecz L.O.P.P. Й 

Spodziewamy się, iż wszyscy pospieszą 
w tem dzień do sali straży ogniowej, gdyż 
naprawdę jest co zobaczyć. 

— Walne zgłomadztnie polskiego Białe 
go Krzyża. W dniu 12 kwietnia r. b. w sali 
Magistratu odbyło się Walne Zgromadzenie 
Polskiego Białego Krzyża. 

Przewodniczyła p. Gen. Skotnicka. se- 
kretarzował p. Głąbik. 

Sprawozdanie rzeczowe przedłożyła in- 
struktorka oświatowa p. Nowicka, uzupeł- 
nił to sprawozdanie sekretarz p. Głąbik. 

Sprawozdanie kasowe przedłożył p. 
Głąbik. 

Po wysłuchaniu sprawozdań zebranie 
jędnogłośnie przyjęło sprawozdanie do za: 
twierdzającej wiadomości, udzieliło Zarzą- 
dowi ubsolutorjum wraz z wyrażeniem po- 
dziękowania za dotychczasową owocną 
„pracę. 

Prelįminarz budżetowy, zamykający się 
po stronie dochodów i wydatków sumą 
5015 zł. 18 gr. przyjęto bez zmian. 

Do zarządu wybrano: p.p. gen. Skot- 
nicką, gen. Pożerskiego, starostę Przepał- 
kowskiego, p Danowskiego, p. Poźniaka, 
p. Sokół-Sachlnar, Głąbika, p. Dra Werbera, 
p. Terajewicza. 2 

Zastępcy: Dr. Piotra Czyża, p. Mathia- 
-SZa. 

Do Komisji Rewizyjnej: pułx.- Machal- 
skiego, p.p. Czyżewskiego i Wójcika. 4 

Žastęepcy: p. Szalewiczową i p. Jasi- 
nowskiego. ^ 

Do sekcji kult.-ošwiatoweį: prof. P0Z- 
niaka, p. Bargielową, rtm. Bargiela, p. Augu- 
styna, por. Kabata S:. Bojarską. - 

Do sekcji Świetlicowej. p. Sokół-Śze- 
chinową, pułk. Machalskiego, p. Giąbika, 
Tarajewiczową i p. Tarajewiczównę. || 

Delegatem na Walny Zjazd w Brześciu i 

Warszawie wybrano sekrelarza p. Głąbika. 
W końcu wyrażono podziękowanie Instruk- 
torce oświatowej p. Nowickiej, która wy= 
jeżdża do Baranowicz. : 

Działalność Koła PBK, za ostatni rok 
była nader korzystną, gdyż oprócz prowa- 
dzenia bibliotek, prowadzono było naucza- 
nie w pułkach l i Il stopnia, liczba człon= 
ków za ostatni rok znacznie wzrosła. 

$. 5. 

wyświetlenie filmów 
wojewódzkiej na placu 

LIDA. 
— Zawody sportowe na 3 maja w Lidzie. 

Podokręg Sportowy w Lidzie tradycyjaym 
zwyczajem w dniu 3:go Maja urządziłesze- 
reg imsrez sportowych, na które złożyły 
się: bieg uliczny o puhar miasta Lidy, bieg 
kolarski, zawody strzeleckie oraz towa 
rzyskie zawody piłki nożnej. Bieg uliczny, 
którego start i meta miały miejsce obok 
cukierni „Ameryka* zgromadził spory za- 
stęp widzów, którzy z wielkiem zaintereso- 
waniem siedzili przebieg zawodów w biegu 
ulicznym, którego trasa wynosiła 3 kim. 
1-sze miejsce zajął Mościbrodzki Franci- 
szek z 77 p. p., 2-gie Klimaszewski Broni* 
sław, 3 cie Kasperowicz Konstanty obaj z 
K. S$ „Strzelec* w Lidzie, 2-gie miejsce po- 
za konkursem oiiągnął niestowarzyszony 

TROCHĘ ( RZECZACH 
NIELSTOTNYGH 

Trudno jest niekiedy rozpocząć ja* 

kiś feljeton. Musi być gładko, zgrabnie 

„zadzierzgnięty*, musi odrazu zainte- 

resować czytelnika. Musi być na po“ 
czątku łatwy i lekki —dopiero potem, 
stopniowo można przechodzić do ze” 
czy trudniejszych. Jednym z najprost 
szych sposobów ekspozycji jest na” 
rzekanie, czepianie się do czegoś, a 
już najprościej zacząć od wymyślania. 
Tu można sobie używać, ile dusza za- 
pragnie, szczególnie, jeśli chodzi o wy” 
pełnienie miejsca. Na sto wierszy, przy 
puśćmy, można zawsze, pięćdziesiąt 
"„pošwiecič“ rozmaitym wyimysłom a 
resztę rzeczom istotnym. To też ten 
sposób pisania jest u nas szeroko roz: 
powszechniony: jest łatwy, lekki i nie- 
zawodnie zainteresuje czytelnika. , 

Widzimy to wszędzie. Najbogatsze 
pod tym względem bywają t. zw. ar 
tykuły.wstępne w dziennikach, czyli 
artykuły polityczne. 

Wylewa się w nich, jak to się mle 
mówi, kubły pomyj czy też podaje się 
talerze nieczystości. 

To w dziedz'nie polityki. Drugim 
takim wdzięcznym terenem (wyraz 
ten staje się niebezpieczny: na terenie 
naszego miasta, na terenie szkoły, na 

+ 

z Wilna Puaielewizz Leon Mościbrocki zdo- 
bywając 1-sze miejsce w czasie 15'%5* rów= 
noczesnie zdobył na własność dla W. К. 5. 
17 p. p* przechodnią nagrodę m. Lidy w 
postaci drogocennego pucharu, będąc 3- 
krotnym z rzędu zwyciężcą tegoż biegu. 
Zawody kolarskie, które Odbyły się na 
szosie nowogródzkiej zgromadziły 30 za- 
wodników, co było powodem dużego zao* 
strzenia rywalizacji, W biegu na 10 klm. 
1-sze miejsce zajął Cajum  Arkadjusz w 
czasie 17'15*, 2-gie miejsce Paszuk Albin 
obaj ze Związku Strzeleckiegu Lida, 3 cie 
miejsce Deszyński Gimn. Państw. W biegu 
za6 klm perwszs miejsce zajął Łochocz, 
2-gie Wróblewski, 3 cie Żeliński wszyscym 
Gimnazjum Państw. W biegu dla pań na 3 
klm. 1-sze miejsce zająła p. Bokowa Ste- 
fanja. 2 gie miojsce p. Nowikówna Leon- 
tyna. Rozdania nagród dokonał przewodni- 

czący Podokręgu p. Zadurski, wygłaszając 
poprzednio krótką mowę do _„zwycięzkich 

zawodników: Zawody strzeleckie dały wy- 

niki następujące: w strzelaniu z broni woj 

skowej na 10 m. leżąc z wolnej ięki i Ie- 

żąc z podpórką w mascz gazowej do tar- 

czy 2--pierścieniowej z papierkiem zajęli 

1-sze miejsce Pawlukiewicz Witold K. S. 
„Strzelec* osiągając 83 punkty na 96 ma- 

źliwych, 2-gie Szulc, 3:cie Zapaśnik: Ww 

strzelaniu z broni małokalibrowej na 25 

m. zajęfi 1-sae miejsce Žyžgryn, 2-ie Ko- 

stecki, 3-cie Siolicki. W strzelaniu z tejże 

broni na 50 m. 1-sze miejsce zajął Zalew- 

ski Szkoła Przem ,2-gie Pawlukiewicz, 3-cie 

Dramowicz. Zawody piłki nożnej między 

kombinowaną drużyną, Strzelca" a W. SI 

Ti p.p. zakofczyly się porażką Sao . 

— 

TABORYSZKI 
(pow. Wileńsko - Trocki) 

— Obehėd 3 go Maja. Obchód 3 Maja 

w m-ku Taboryszkach dzięki staraniom i za” 

biegom miejscowego Komitetu obchodu rocz 

nicy Konstytucji 3 Maja został zamanitesto- 

wany żywiołowo, uroczyście. | | 
Już od samego rana odświętna szata 

miasteczka oczyszczonego, przybranego zie- 

lenia, flagami narodowemi, nastrajała wszy- 

stkich! pogodnie, radośnie 
Pobudka „Witaj majowa jutrzenko* ode 

grana z wieży kościelnej o godz. 10.45 przy” 
pomniała jeszcze wyraźniej dzień wesela 
powszechnego, wiernym zgromadzonym na 
płacu rynkowym, oraz dzieciom okolicznych 
szkół, które na odgios tejże, sformowane już 
uprzednio ruszyły ze sztandarami przy fur- 
kocie chorągiewek do kościoła. 

Tu zajęły wyznaczone sobie miejsca, a 
za nimi i Stow. Młodzieży Męskiej i żeńskiej 
w umundurowaniu. 

Uroczyste nabożeństwo odprawił miej- 
scowy ks. proboszcz Mieczysław Karaczew- 

ski - Wołk, tudzież wygłosił podniosłe oko- 
licznościowe kazanie. 

Podczas mszy zespół muzyczny pod 

batutą p. G. Suchwałł, dokonywał swych те- 

produkcyj, również akompanjował przy śpie- 

wie „Boże coś Polskę”. L 

Po skończeniu nabożeństwa w przewi- 

dzianym porządku odbył się ulicami mia” 

steczka pochód, który zatrzymał się na 

rynku. > : 
Tu przy pamiątkowym „Dębie  Nie- 

podległości* sadzonym 11 list. 1928 r, wy” 

głosił do zebranych p. Hołub kierownik 
szkoły w Białozorowszczyźnie, 'krotkie,. tre- 
ściwe przemówienie w nawiązaniu do uro- 
czystości. 1 

Po skończónej przemowie wspomniany 

już zespół odegrał hymn „Jeszcze: Polska 

nie zginęła”. Poczem nastąpiły popisy dzia” 

twy szkolnej, urozmaicone deklamacjami i 

śpiewami. Dalej na popołudniowy program 

złożyły się przedstawienia amatorskie (zwią- 

zane z uroczystością) dla młodzieży szkolnej 
Były odegrane przez uczniów dwie komedje 
pfzy reżyserji nauczycieli. p. L. Ocetkiewi- 
czowej w „Panu Beksalskim* i p. J. Hołuba 
w „Niedoszłym bohaterze”, 

Wieczorem w lokalu szkolnym  stara- 
niem p. H. Białasa, kierownika szkoły w Ta 
boryszkach i jego  współpracowniczki p. J. 
Kurkulluwny odbyła się wieczrrnica dla ucz- 
czenia rocznicy Konstytucji. 

Program wypełniły dwie sztuczki sceni- 
czne : 

1) Arcydzieło „Nie czyń tego drugiemu 

co tobie nie miło”. 
Okolicznościowe  deklamacje i śpiewy, 

żywy obraz „Hymn Polski". Na zakończenie 

odbył się śpiew całej sali „Roty”. Wieczornica 

na uczestnikach odniosła nader miłe wraże- 

nie i uczucie zadowolenia. 
Całodzienny obchód przy którym nie 

pominięto i kwesty zakończył się zabawą ta- 
neczną, będącą dalszym ciągiem wieczornicy 

Wszystko odbyło się Świetnie, lecz mó- 
wiąc o uświetnieniu uroczystości nie spo- 
sób byłoby pominąć oryginalnego copraw- 
da rzadko spotykanego sposobu traktowania 

terenie sztuki, — może na terenie mie- 
szkania?). 
Otóż, drugim terenem może być za” 
wsze magistrat. To znaczy, można Za- 
wsze wymyślać magistratowi i na te“ 
renie magistratu. Następnie wszelkie 
krytyki literackie, artystyczne, nauko” 
we — wszelka, słowem polemika jest 
specjalnie wskazana, jeśli chodzi 0 
wymyślanie. 

W tej dziedzinie wymysły mogą 
być nawet miarą wartości tych, kto“ 
rych się atakuje. Im komuś się wię” 
cej wymyśla, tem jest ten ktoś lepszy i 
bardziej wartościowy. Exemplum, Boy 
Żeleński. Boy bywa zawsze zaniepoko- 
jony kiedy przestają mu wymyślać. 
Uważa, że się wówczas zaniedbuje, że 
przestaje pracować, że się starzeje. 
Porwie się wówczas i coś napisze — 
czeka wymyślania i cieszy się, kiedy 
je słyszy: jest ono dla niego najlepszą 
zachętą, do pracy. Drugim takim przy” 
kładem może być znany poeta wilęń- 
ski Władysław Burczyk. Wydał „L:ry 
ki“, troszkę mu dano do zrozumienia, 
tak nawet nie na serjo — aliści proszę 
rezultat: jednodniówka „Ep hemeris'* 
(30 gr. egzemplarz do nabycia we 
wszystkich księgarniach. Proszę prze: 
czytać). Jak z tych przykaładów widać 
wymyślanie może być twórcze. 

Ale jeśli o ów teren chodzi, to. z 
pewnością po stokroć majwdzięczniej” 
szym — jest teatr. Na terenie naszego 

burza, w czasie któżej spadł grad, wielkości kurzego jaja, rkniąc ludzi i by- 

dło. Wicher uszkodził wiele budynków, ztywając dachy. Zasiewy zostały zjt- 

pełnie zniszczone. Uległy również zupełnemu zniszceniu sady owocpwe. Burza 

połączona była z oberwaniem się chmury i straszną uląwą. Woda na polach 
sięgała po pas. 

Najsilniej ucierpiały majątki: 

Kowale, Kregle, Prączaki, Nowosiolki i 

Florjanójw, Korzeniówka i Teofile orazł 

Podlesie. 

Niezależnie od powyższej katastrofy sygnalizują, że burza połączona z 

gradobiciem przeciągnęła również nlad powiatem stołpeckim, gdzie również wy 

rządziła duże spustoszenia. Przecjągnęła również burza nad powiatem nowo- 

gródzkim, nie wyrządzając szczęściem żadnych szkód. KOZAL 
Starosta pow. baranowickiego, najwięcej poszkodowanego gradobiciem 

zwrócił się do. rządu w sprhwie przyznania dla ludności, dotkniętej klęską ele 
mentatną, zapomogi w sumie 200 tys. zł. na doraźną poinoc. Według niespra- 
wdzonych iniormacyj były w powiecie barknowickim ofiary w życiu ludzkiem. 
Wstrzymanie imigracji do Pałestyny. 

większemi domami miasta Wilna. 

BANK SPÓŁDZIELCZY 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w Wilnie 

ul. Wielka 36, tel. 296. 

Załafwia wszelkie operacje w zakres hankowości 
wchodzące. 

Dyskonto weksli, inkaso weksli i dokumentów. 
Kupno i sprzedaż papierów procentowych i wartościowych. 
Przyjmuje wpłaty na rzecz Banku Ziemskiego. 

Przyjmuje na najdogodniejszych waruakach na rachunki bieżące i 
wkłady terminowe: złote, dolary i rubli złote na wysokie oprocentowanieś 

Wszelkie sumy powierzone Bankowi zagwarantowane są 500 naj- 

Bank przyjmuje nowych członków udziałowców. 
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Gwarantowanej dobroci 

NASIONA 
roślin pastewnych, warzywnych oraz 

kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników. P8LI—P 

święta 3 Maja. Mam ' na myśli następujący 

fakt. * A 
Ofo . nauczycielka z Kiesdziejewic p. 

Łeonja Brittowa w chwili deklamacyj dzieci 

w popołudniowym programie wa placu ryn- 

kowym, co odbywało się podług porządku 

ułożonego przez Komitet obchodu, niespodzia 

nie, ku ogólnemu zdziwieniu przerwała dę- 

klamacje popychając swego ucznia (tak się 

domyśfonó) na podjum bez żadnego poro- 

zumienia się, choćby w ostatniej chwili E 

członkami Komitetu. Ponieważ było to wiel- 

ką niespodzianką, nieprzewidzianą, przeto 

dla Jej występów dano ostatnie miejsce w 

programie. Na skutek tego p. Brittowa wpa- 

dła w gniew, niespotykany w podobnej płci. 

Co, uważając że jej występy podług niej, 

są bardziej interesujące publiczność  zaczę- 

łą wygłaszać drugie przemówienie na temat 

swoich bolączek osobistych do organizatorów 

obchodu, które były wypływem tylko  įej 

nietaktownego zachowania się, Niepoparcie 

swego „widzi mi się* i zwrócenie uwagi 
chłopcu przerywającemu deklamację nazwała 
publicznie „rewolucją, bolszewizmem*. 

Śmieszne to jest ale zarazem i smutne, 

że są jeszcze wśród tych, co niosą kaganiec 

oświaty, jednostki obdarzone manją wielko- 

ści, fałszywą dumą, chęcią błyszczenia, zdol- 

ne z pobudek bardzo niskich tworzyć roz- 

dźwięk w społeczeństwie w dniu, który jest 

wyrazem zgody i jedności. ObsErwator 

  

sympatycznego grodu  doświadczyliś- 

my właśnie tego. No, naturalnie: my” 
ślę o „Przestępcach* i o tych prze- 
dewszystkiem „niewiastach“, pięknych 

i wytwornych, które okazały się tak 
mocne w ... powiedzeniach. . Podobno 
Bruckner chciał w swej sztuce przed- 
stawić całą słabość i niemoc duchową 

kobiety. Może to tak rzeczywiście jest 
w Niemczech. Nasze kobiety pokazały 
że są dostatecznie — co mówię! 
bardzo silne: ulękły się ich nawet 
władze administracyjne. Ale i im, 
t. į. władzom, dostało się i da Bóg, do”. 
stanie się jeszcze więcej. 

Musimy przecie sobie jakoś ulżyć. 
Ja właśnie mam ten szczery zamiar. 
Ulżyłem już sobie, pisząc ten wstęp. 
A że „Przestępców'* już niema, a wla- 
dze są i będą — więc można sobie 
pofolgować. 

„Otóż, słusznie wytknąć należy nar 
szym władzom to, że wprawdzie strze- 
lają, i nieraz z wielkim hukiem, ale 
bywa to zwykle albo niedołot albo 
pieńelot *). Trafiają akurat tam, gdzie 
nie potrzeba. Rozmaici mówcy i w te- 

*) Niezmiernie ciekawy i niepozbawiony 

humoru szczegół jo „Przestępcach”, „aczkol» 

wiek dość, już iz nimi, i właściwie to wszyst 

ko do rzeczy nie należy. Sztuka ta grana w 
Niemczech, we Francji j gdzieindziej w Polsce 

zoštala zakazana dziwnym  zbi giem: okoli 

czności tylko w Wilnie i w Sowietach. 

  

Atak na „generalną linię" Stalina 
Swą politykę społeczną i ekonomicz 

ną Stalin nazywa zazwyczaj „general- 
ną linją* partji komunistycznej. Linja 
ta przechodzi jakby pośrodku między 
linją lewych „trockistów* a linją pra- 
wicowych „oportunistów*, wypowia” 
dających się, jak wiadomo, przeciwko 
torsownym metodom kolektywizacji ży- 
cia sowieckiego. 

Stosując zbyt daleko idący nacisk 
na ludność wiejską przy wykonywaniu 
planu kolektywizacyjnego na wsi, par- 
tja komunistyczna sama. (zimą roku 
bież.) wykrzywiła swą „linję general 
па“. Rezultatem tego „wykrzywienia'* 
było przyznanie się Stalina do szeregu 
popełnionych błędów i zarządzenie 
„pieredyszki'* w akcji kolektywizacyj- 
nej na wsi. 

Fakt ten nie mógł rzecz jasna, nie 
wywołać ożywienia politycznego w sze 
regach bardziej umiarkowanych komu” 
nistów, zbliżonych do t. zw., „prawico 
wych oportunistów*. Jak wynika z gło 
sów prasy moskiewskiej, ożywienie to 
przybrało najbardziej konkretne formy 
na Ukrainie, gdzie zresztą już zawsze 
idea kolektywizacji wsi miała najwię- 
cej przeciwników. Ukraina — ów ta” 
dycyjny kraj starego gospodarstwa pry 
watnego, — nie mogła się nigdy pogo” 
dzić z „dobrodziejstwami* ustawy o 
kolektywizacji wsi i dlatego tutaj wła- 
śnie krytyka działalności moskiewskie- 
go centralnego komitetu wykonawcze- 
go natrafiła na specjalnie podatny 
grunt. 

W moskiewskich kołach politycz 
nych, zbliżonych do Stalina, mówi się 
już nawet o planowanym na Ukrainie 
skoncentrowanym ataku na  stalinow- 
ską linję generalną i wyrażany jest po- 
gląd, że Moskwa zobowiązana jest z 
całą stanowczością atak ten odparo!- 
wać, 

Plenum charkowskiego okręgowego 
komitetu komunistycznego, składające 
się w swej większości ze zwolenników 
Stalina, odbył nawet w związku z tem 
specjalne posiedzenie, na którem przy” 
jęto rezolucję stwierdzającą, że „wy- 
krzywienia linji generalnej", do  КЮ- 
rych w czasie kolektywizacji doszło 
w niektórych okręgach ukraińskich, nie 
zaszły z winy komitetu okręgowego, 
który nigdy nie zalecał przyśpieszonej 
kolektywizacji i zawsze trzymał się 
dyrektyw centrali. 

W ten sposób zwolennicy Stalina 
w Charkowie pragną najwidoczniej 
dać do zrozumienia, że za wszelkie w 
chybienia w dziedzinie kolektywizacji 
ich czynić odpowiedzialnymi nie moż- 
na że całą winę za niepowodzenie ak- 
cji kolektywizacyjnej ponosić muszą te 
elementy, które w swym  entuzjazmie 
kolektywizacyjtym nie przebierały w 
środkach, by tylko jaknajwiększą ilość 
chłopów skłonić do przyłączenia się do 
gospodarstw zbiorowych. 

Fakt, iż Stalinowcy wszelkiemi si 
łami starają się zrzucić z siebie wszel- 
ką odpowiedzialność za następstwa 
przyśpieszonej kolektywizacji, dowodzi 
najwymowniej, że niezadowolenie sze- 
rokich warstw ludności ukraińskiej z 
powodu dotychczasowej polityki czym 
ników rządowych zatacza coraz SZer- 
sze kręgi. Nowe „odchylenia** w partji 
komunistycznej zaczynają Stalinowców 
coraz bardziej niepokoić, a koniecz- 
ność bronienia „generalnej linji" przeł 
atakami „oportunistów** zaczyna sto” 
pniowo prowadzić do nowych gwałto- 
wnych nieporozumień w łonie partji. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

  

Warszawska Sp. Myśliwska. 
  

Największa Instytucja  Oszczędno- 
ściowa w Polsce 

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

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

złożonym wkładom. 
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Przy 
bėlu glowy 
zaziębieniu 
reumałyźmie 

ASPIRIN- 
tabletki 

   

  

SA | ! 
Oryginalne opakowania z czerwoną banderolą 
| znakiem "BAYER" w kształcie „krzyża 13 
do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

Majafek Wielkie Soleczniki 
KAROLA WAGNE 

Z dniem 26 maja b. r. zacznie dostarczać do Wilna: 

MLEKO ŚWIEŻO BUTELKOWANE w litqowych butelkach hermetycznie , zamkniętych aluminjowym zaworem 

IMLEKO DUBELTOWE o zawartości 6 prpc. tłuszczu. 

SMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ 0 zawariošci 15 proc. ttuszozu. 
Obora wybitnie zdrowa, znajduje się pod dozorem lekarza weterynarji. Krowy wyłącznie młode, racjonalnie 

żywione zdrową paszą, sianem z traw Sszłachetnych, latem na sztucznych pastwiskach. 
użłoju przy niskiej się w majątku bezpośrednia po 

mleka przestrzeganą jest 

Butelkowanie odbywa 
temperaturze ochło dzenia. W czasie udoju i butelkowania 

największa czystość i hygjena. 

Powyższe produkta młeczne sprzedawane będą w następujących sklepach: 

1) Dom Handlowy K. Węcewicza — ul. Mickiewicza 7. 

Mieczamia „„Gastqonomja'* 
Mieczarnia 

Mleczprnia 

Sklep, spożywczy. W. Pietkiewicz — ul. Mickiewicza 15. 
Sklep spożywczy F. Rupejko i W. Konstantynowicz ul. Mickiewicza 31. 
Skłep kolor njalny Zwiedryński, ul. Wileńska 26. 
Warszawska Spółka Mleczarska ul. Zamkwa 3. 

W. Lojko, ul. Niemiecka 2. "7 77, 
„Gastronomja* W. Łojko, Filja ul. Ś-to jańska 2. 

Piotr Kalita ul. Wielka 19. 
„Ziemianin“ ul.V. Pohulanka 6. 

Mieczarnia W. Urbanowicz Wielka Pohulanka 27. 
Dom Handiowy St. Bieliński — ul. Zarzecze 7. 
Skiep kplonjalny J. Pczycki ul. Jagiellońska 6. 
Cukiernia Ch. Kodesz Jagiellońska 1. 
Skłep Win Kol. St. Stojak Jstrobramska 11. 

  

UWAGA: DLA DOGODNOŚCI KONSUMENTÓW MLEKO MOŻE BYĆ DOSTARCZANE DO MIE-Ę 
SZKAŃ. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE KIEROWAĆ: — W. WINCZA, ul. Kalwaryjska 15. 
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atrze na Pohulance i na šrodzie literac- 
kiej wypowiedzieli się całkiem słusznie, 
że są inne „tereny“ gdzieby należało 
spodziewać się interwencji władzy, i to 
nie tyle pozytywnej. A jedną naprzy- 
kład taką dziedziną jest kino. Kino — 
to właśnie sztuka dla wszystkich. To 
sztuka dla proletarjatu za 20 gr. w Ki- 
nie Miejskiem. To właśnie sztuka dla 
młodzieży, o którą tak bardzo matkom 
obywatelkom chodzi. Młodzież tam 
również chodzi, zmieniając czapki ucz 
niowskie na cywilne. Pedagogom i pro 
fesorom także o tę sztukę dla wszyst- 
kich chodzi, bo nawet jednym z ulubio 
nych tematów, zadawanych tejże mło- 
dzieży jest: „Znaczenie kina w życiu 
młodzieży”. Temat niezmiernie popu-- 
larny, aczkolwiek nieco dziwny wobec 
surowego zakazu uczęszczania do kin. 

Ale młodzież jest sprytna: wie, że 
taki temat ją czeka, musi więc iść do 
kina w innych czapkach i bierze pie” 
niądze od matek obywatelek, które 
wiedzą o zakazie. Iw kinach może du- 
żo zobaczyć. Ten właśnie program kin 
(nietylko wileńskich) jest miekiedy 
przerażający, a przytem frywolnie za- 
chęcający. Jednocześnie z walką O 
„Przestępcow“ w  „Ognisku“  „idą“ 
„Grzechy rozwódki*; (ładne Ognisko: 
powinno. się nazwać Piekiełkiem)! 
„Sport“ daje „W sieci intryg"; „Świa- 
towid“ pokazuje, że „Ona ma coś”, a 
„Heljos* niewinnie komunikuje: „Bu“ 

ster Keaton doprowadza wszystkich do 
paroksyzmów śmiechu w wielkiej pi- 
kantnej , erotycznej sztuce — Małżeń- 
stwo na złość”. Oto tragikomiczne obli- 
cze naszego Wilna: prawy policzek, 
skręcony paroksyzmem Śmiechu na 
pikantnej sztuce, a lewy — paroksy- 
zmem wściekłości na poważnym dra- 
macie. Z takiem obliczem trzeba było 
pójść na film: „O «czem dzieci nie mó- 
wią rodzicom. A nadewszystko zoba- 
czyć, jak tylko nadejdzie do Wilna, naj 
nowszy film z Janningsem: „W sidłach 
kłamstwa”. 

Do wyboru trochę innych obrazów. 
Albo. już były wyświetlane w Wilnie, 
albo „ada dzień nadejdą. „Pułapka mir 
łości* z fascynująca Laurą la Plante i 
nieporównanym Neil Hamiltonem „Zna 
joma z ulicy”. „Dzieje małżeńskie" — 

dramat obyczajowy, w którym niejaka 
panna Mabel ma olbrzymi  tempera- 
ment i trzynastego narzeczonego, a dla 
wprawy uwodzi czternastego, którym 
jest „genialny i niezrównany* Norman 
Harry. „Paradny marsz* w którym 
czcigodna latorośl znakomitego rodu 
książąt von Raufienburg spędza swój 
żywot na nieustannych hulankach i pi- 
jatykach. Nadewszystko zaś lubi prze- 
żywać miłosne przygody. Odebrać ko” 
mus narzeczoną, żónę, kochankę — oto 
sfera, która wchodzi w zakres jego pro- 
dukcyjnej działalności”. — „Sen o mi- 
tošci“, w którym ks. Milan rozkochał 

się w aktorce Adrienne. 
Można przykłady mnożyć. Ciekawe 

są te streszczenia, ten „zakres produk- 
cyjnej działalności* ks. von Rautien- 
burg. Cytowane są z programów i z 
popularnego tygodnika „Kino dla 
wszystkich”. A właśnie ten tygodnik 
obok „Kurjera filmowego** i powieści 
Wallace'a — to najulubieńsza lektura 
młodzieży i t. zw. szerokich mas. 

Głupie sentymenty, hulanki, rozpu- 
sta, miłostki, dziewczyny z fiołkami i 
szlachetni miljonerzy, bohaterscy idjoci 
i idjotyczni bohaterowie — oto, co sta- 
nowi 90 proc. produkcji filmowej. Dla 
odmiany stuprocentowy bałwan amery 
kański lub Chaplin. To jest strawa co” 
dzienna, głównie produkcji zagranicz- 
nej, najczęściej amerykańskiej. 

Czasami znów dla odmiany — film 
naukowy. Zwykle bez muzyki, wejście, 
wówczas bywa dla panów osobno, dla 
pań osobno. Panami bywają wówczas 
młodzieńcy bez zarostu; paniami — 
podlotki. Ale film wyświetlany za ze- 
zwoleniem władz. 

A jeśli się zdarzy film krajowy —' 
inteligencja zwykła mówić: E, polski 
film, niewarto chodzić. 

I oto odsłania się „wdzięczny teren 
działalności dla wszystkich”, 

Ale tymczasem ulżyłem sobie. Pięć 
dziesiąt wierszy wymyślania. Pięćdzie 
siąt o rzeczach nieistotnych. O istot- 
nych następnym razem. | J. Wysz. 

`
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Dbiąkany zbieg z Rosil Sowieskiej 
PO STRASZNYCH PRZEŻYCIACH W KAZAMATACH: WOBEC CIĄGŁEJ 

GROZY ŚMIERCI ZAPADŁ NA CIĘŻKĄ CHOROBĘ. 

“ Onegcaj wipiczotem na odcinku Krashie przeszła na npszą sironę rodzina Jaszkie- 
wiczw skóładająch się z ojch, dwojga jego dpigecj i siostry Jaszkjewicza. 
sy został zabrany na kolekływizację. 

Zbiegowie byli do niedawna właścjejsiam 7 dzjepłęcin gruntu w Rosji Sowieckiej, któ 
W trakcie zabibraniaj inwentaryh żona Jaspkiewicza rzuciła słę bronić wyprowadzo- 

nfgo konia i w trakcie zpjśgja uderzyła kom]sarza w twarę. Padła nptychmast zastrzieło* 
na z ręki innego kpmiinisty, który był w pobližu. W rezgitacie gula rodzina znalazła się 

Razjem z jaszkiewiczem przybył płrpbek lat 20 który zdijpdza objawy choroby umy- 
w więzieniu i odzyskała wolność dppisro niedkwno. 
słowej. jest on synem chłopa z, sąsiedniej wsi właścidjąla 5 dźłesiędjn ziemi. 

Wraz z ojcem i matką osadzony był w więźjeniu i w „okrutny sposób badany. Bol- 
szewicy chcieli ich zmusić do przyzrańia się ża organizowa! gowstanie przecpwąowieckię 

" i kontaktowali z „kontęewolugjonistami*. 
_ | W. oczach chłopch дпесапо Się nad jego rodziqami i był .on świadkiem ich męczeń- 

skiej śmierc. 3 
_ Pod wpływem tydh ołafutnych prźeżyć zagad! na zdrowiu i dogiero wówczęs został 

z więzienia zwolnicrśy. iNeszczęśliwya zaogiekowały się ragze władze. 

, Skazani na ciężkie kary zhiegli z więzienia 
\ DWÓCH BANDYTÓW UJĘTO W POCIĄGU. 

Onegdaj w nocy z więzjenia karnpgo w Pińsku zbiegło pjęchu więzniów skazanych 
w swoim czasje na ciężkie ary za rozboje i mośderstwa. Więzniowie podstępem wydosta- 
li się z cel za pomocą wiązpnych przyścieradpł i opiuśćli gię pp murą4e па шйс 4 

__ Pościg wszczęty za zbiegami nie dł narhzie Rzżuitatu i dopłero w ubiegłą sobotę w 
pociągu idącym z Baranowicz do Łunińca ujęto dwch z) qich, a miaónowicje: Kulickiego i 
Minowskiego. 

Arksztowano ich przypadkowo podczas kontgoli dokumientów. 

Pożar wsi od Iskry z komina 
, Groźny pożar nawiedził wieś Hajminiec gminy niedzwiedzkiej, który zniszczył pięć 

<lomów mieszkalnych, dziewięć stodół, jedenaście obór oraz kilka chlewów. W ogniu zęj- 
nął również inwentarz poszkodowanych. 2 Ё 

Straty wynoszą przeszio 50 t y żłotych. Pożar powstał od iskry z komina, która 
upadła na słomianą strzechę powodując natychmiastowe zajęcie budowli. 

  

   

  

  

  

  

  

  

KTE SK ASA 

——————— 
ŚRODA Kozielł; c) Kowieniów, gm. Kościeniewiec- 

21 Dzis W. słońca o g. 3 m 33 kiej, pow. Wilejskiego, b. własność Henryka 
Kozielł Poklewskiego; d) Wierchowszczyzna 

Wenata 1 S gm. Słobodzkiejj pow. Brasławskiego, b. 
Pw Z. słońca o 4 7 m. 32 własność W. Grudziłowicza; e) Feliksowo, 

Heleny gm. Polańskiej, pow. Oszmiańskiego, b. wła 
sność A. Kochanowicza. 

Spostrzeżenia Zazłańdn Meteorologii 3) sprawy zniesienia służebności pastwł 
0 $ В. в wiinie a E ajace) ego dobra: ziem- 

3 E skie Kozłowo, gm. Kozłowszcżyzna, pow. 
z dulą 20 - V.1030 '. Postawskiego własność Wiodziaietżą RR 

Ciśnienie 1 159 go na rzecz wsi Jakimowo Kunickie, Luck - 
średnie w mm f Kozłowski i Piskuny. 

4) Sprawa likwidacji służebności rzeko- 
mo obciążającej dobra ziemskie Czerniewicze 
gm. Prozorockiej, pow. Dziśnieńskiego wła 
sność -Zybelg Platera'na rzecz wsi Mazuro- 
rowo, Koslewo, Borsuki, Macki i Ugrowo. 

я MIEJSKA 
— (0) W sprawie likwidacji po 

życzki miejskiej odbędzie się dziś, dnia 
20 maja, posiedzenie specjalnej komisji 

WOJSKOWA 

Temperatura | + 
średnia f ж 

Temperatura najwyższa: -— 20 С. 

Temperatura najniższa: - 139%. 

Opad w milimet:ach: 3 

Wiatr si 
pržewažėjący ) północry 

Tendencja barómetryczna: wzro:t 
Uwagi: w godzi sch popołudniowych 

  PRRECE — Dowódca pułku i korpus oficerski 23 

pułku ułanów gźńodzich powiadamiają, że, 

EL wtorte! i i przypadające w dniu 1 czerwca doroczne 

wę FATE BE b pułkowe będzie obchodzone w m. 

Podbrodzie. 
: 

— Zmiany w pdsydziaładh wojskowych. 

Ostatni dziennik personalny przynosi rozpo: 

rządzenie ministra spraw. wojskowych * w 

sprawie przeniesień oficerów rezerwy do in= 

nych puików. 

„Stowa“ W dniu wczorajszym nie uka- 

zało się „Słowo”. Przyczyną jednodnio 

wego wstrzymania naszego wydawnict 

wa związana była z translokacją do 

własnej drukarni przy ul. Zamkowej 2 

Mianowicie walce do maszyny drukar- 

skiej, które miały przybyć na termin 

okieślony, nie prybyły e wględu że fir 

ma przewozowa Hartwig spóźniła się z 

dostarczeniem ich na dworzec kolejowy 

w Warszawie. 

rezerwy wileńskich pułków, a mianowicie: 

z 4 p. uł, por. Bucki E. do 25 p. uf.; po- 
icy: W. Jaroszyński 4 p. s. k., T. Ko- 

ki 3 p. s. k, S. Antoszewski — 4 

k., J. Baliūski — 4 p. s. k, T. Kotowicz 

27 p. uł., Stolle — 26 p. uł, podporucz- 

nicy S$. Szumski — 17 p. uł., M. Gajewski — 

23 p. uł. K. Kociatkiewicz — 2 p. szwol., 
M. Prewysz Kwierto — 18 p. uł, dr. E. 
Ralski — 8 p. uł. Z 13 p. ułanów podpo- 
rucznicy: J. Jocz — 11 p. ul, T. Majcherski 
— 5 p. uł, j. Swidliwski — 3 p. ul, E. 
Komar — 3 p. ul. J. Sobocki — 3 p. ul. W. 
Karpowicz — 2 p, szwol. T. Kozieł-Poklew- 

  

      

  

  

  

KOŚCIELNA 
— (k) Akademja ku czej św. Antoniego: 

Dnia 25 maja o godz. 12.30 w sali Ligi pa” 
rafjalnej odbędzie się uroczysta akademia ku 

    

   

czci św. Antoniego urządzona staraniem sto ь 2 

warzyszenia mężów katolickich parafji po. Ski — 4 p. ut. Z 23 pulku por. Z. Turski 
Bernardyńskiej. — 4 pł uł, ppor. S. Wierzyńsik — 2 p. uł. 

   Ponadto brzeniesieni zostali w stan spo- URZĘDOWA 

  

Przeniesienia takie otrzymali oficerowie , 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenidznego (walki ze zwy 

rodnieniem rasy). 22 maja kapitan Z. Tymań 
ski w Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskie- 

  

    
  

go) wygłosi odczyt na temat ,, emy i ro- 
dzaje kar“. Początek 0 6 wiecz. Wstęp. 
wołny. 

—- Doroczne walnę? zebranie członków 
patronatu więziennego w Wiłnie odbędzie 
się dnia 6 czerwca 1930 roku 0 ggdz. 
zamiast 27 maja, w sali Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie, uł. Mickiewicza Nr. 36. 

— 40 te ppsiedzedie naukowe Wil. Tow. 
Ginekołog. odbędzie się dnia 22 b. m. o 
godz. 20 w lokału kliniki położniczo-gineko= 
logicznej U. S. B. (Bogusławska 3) z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) pokaz preparaty z kliniki położn.-gine 
kologicznej U. S. B, 2) dr. A. Waszkiewicz 
— W sprawie krwawień w wieku starczym. 
3) dr. Z. Tyszkówna — Aktinoterapja w gi- 
nekołogii. 4) dr. G. Giecow — Kilka uwag 
w sprawie narkozy avertin'owej. 5) dr. M. 

Bloch — W sprawie książki Koblancka „Nos 
jako narząd odruchowy*. 

— Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszjenia 
Sędziów i Prokuzatorów zawiadamia p. p. 
członków Zrzeszenia w mvśl nar. 3 i 4 art. 
12 statutu Z. S. i Prok Rz. Polskiej, iż w 
dniu 25 maja 1930 r. o godz. 12 w gmachu 
sądów (sala Nr. 6) odbędzie się ńadzwyczaj 
ne zgromadzenie Koła Wileńskiego z porząd 
kiem dziennym następujacym: 

1) zagajenie, 2) odczytanie protokułu z 
ostatniego zgromadzenia, 3) wniosek głów” 

nego zarządu Z. S. i Pr. o uchwalenie regu- 

laminu uzdrowisk i letnisk Zrzeszenia „Si 

dziów ; prokuratorów Rzeczypospolitej Pi 

s 4y wniosek zarządu Koła o założenie 

ej kasy « Pożyczkowo-Oszczędno 
šci owei przy Wileńskiem Kole Zrzeszenia 

Sędziów i. Prokuretorów, 5) wvbór delegata 

na walne zgromadzenie członków ИОар 

* В.. Ро!. м m. st. Warszawie w dniu 1 czer- 
wca 1930 r, 6) wolne wnioski 

' KOMUNIKATŃ. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera zawia- 

damia, iż dnia 25 maja rb. odbędzie się piel 

grzymke do Kałwarji na którą prosimy czion- 

ków kółka dramatycznego, Zelatorów oraz 
wszystkich przyjaciół misyj. 

Pielgrzymka wyruszy zaraz po Mszy $ 

   

  

   

  

  

     

  

    

  

      

na 6 godz. 7 rzno. Przewodniczy przew. ks. 

Florian Markowski. 

ROŻNE 

— Z życia Towarzystwa Opieki nad 

zwierzętami w Wilnie. Na skutek usilnych 

zabiegów Towarzystwa Opieki nad zwierzę - 

tami u władz administracyjnych, z rozporzą 

dzenia pana starosty grodzkiego odbył się 

na p-lacu Łukiskim przy udziale przedstawi” 

cieli władz administracyjnych, samorządo: 

wych 3 T-wa Opieki nad Źw. przegłąd koni 

i wozów ciężarowych. į > 

W wyniku przeglądu, trwającego od 15 

do 15 maja r. b. kilkudziesięciu właścicielom 

wozów ciężarowych wstrzymano wydanie 

prawa jazdy do czasu bądź należytego upo- 

rządkowania, bądź wyleczenia koni. A 

“ Obecnie wszystkie wozy ciežarowe Win“ 

ny posiadać hamūleė oraz tabliczki umie 

7 idocznem miejscu. 

SOO, A logas, 2 Gedis 2 uchwa- 

łą powzietą na zjezdzie w roku 1925, zjazd 

maturzystów Polaków byłych gimnazjów 

1-go į 2g0 W Wilnie, którzy ukończyli te 

cimnazia w latach 1914 — 1915 odbędzie 

się w Wilnie w niedzielę dn. 1 czerwca. 

Zbiórka o godz. 12 w południe przy wejściu 

na górę Zamkową. Zgłoszenia uprasza się 

nadsyłać do kol. Malesińskiego, urząd woje 

wódzki w Wilnie pok. Nr. 1 lub do kol. Ko- 

dzia, filia Kurjera Warszawskiego w Wilnie, 

atarska 2. й : 

— Surbwe kary za sprzednż amerykań- 

skiej słoniny niezbadanej przez władze sgni- 

tarne, W styczniu rb. Magistrat m. Wiina 

Skierował do Starostwa Grodzkiego szereg 

doniesień na większe hadłowe firmy, sprowa 

dzające słoninę amerykańską partjami wago- 

nowemi, za wprowadzenie do obrotu znacz- 

nej ilości tej słoniny bez uprzedniego urzędo 

wego zbadania i oznakowania przez nadzór 

weterynaryjny w krajn. NS 

Ze względu na to, iż wprowadzenie w 

obrót amerykańs| łoniny zagraża zdrowot 
ności publicznej, gdyż stacja weterynaryjna 

w czterech wypadkach stwierdziła obecność 

w słoninie amerykańskiej zarazka (włośni) 

Wilenski Starosta Grodzki zarządził natych 

miast szczegółowe dochodzenie po wysłucha” 
niu rzeczoznawców ukarał: 

Buksela' Iwara, ul. J. Jasinskiego nr. 4 

      

  

  

   

  

    

Tabėjta (uryna skałany 28 napady 
dywersyjne 

Mieszkaniec m. 'Traby pow. Woło- 
żyńskiego Szymon  Klincewicz zabił 
Guryna, głównego świadka w procesie 
„Hramady', b. działacza komunistycz- 

. nego. Ujęto go w chwili po spełnieniu 
czynu i po pewnym czasie zapadł wy- 
rok skazujący go na bezterminowe 
ciężkie więzienie. Wyrok uprawomoc- 
nił się, skazany stracił nadzieję ujrze- 
nia świata Bożego, a tymczasem znów 
powołano go do Sądu. 

Na ten raz odpowiadać miał w dwu 
sprawach z oskarżenia go o zorganizo 
wanie bandy dywersyjnej  grasującej 
w 1924 r. na terenie pow. Wilejskiego. 

Sąd postanowił połączyć obydwie 
sprawy dla ułatwienia sobie zorjento 
wania się w okolicznościach  prze- 

stępstw. 
Napadów tych było kilka, a we 

wszystkich występowali bracia Klince- 
wicze ukrywając się następnie na tere- 
nie Rosji Sowieckiej. 

Napad na właściciela folwarku Lew 
ków p. E. Chruszczowa udaremniony 
został przez zasadzkę policyjną przy- 
czem bandyci ranili posterunkowego 
Bol. Skórę. 

Następnie ta sama banda napadła 
na mieszkańca osady Narejki Horba- 
czewskiego rabując 165 dolarów, pro- 
boszcza z Surwiniszek ks. Szydagisa 
(zrabowano mu 1000 rb. złotem, 85 rb. 
srebrem, 200 dolarów i 500 zł.). 

Bandyci strzelali do księdza, lecz 
na szczęście nie trafili; a następnie wi- 
dząc brak oporu ze strony napadnię- 
tych darowali mu życie. 

Przewód sądowy przeprowadzony 
z całą drobiazgowością ustalił udział 

BW dó 
która będzie odprawiona w kościele św, Ja- Klincewcza w szeregu napadów. 

Sad po wysłuchanu stron skazał 
oskarżonego na 15 lat więzienia cięż- 
kiego zmneiszając mu karę na podsta- 
wie amnestji do 10 lat. 

Obrone skazanego 
Duracz i Czernichow 

Biorac pod uwagę ten wyrok oraz 
sprawę Klincewicza o zabójstwo dziew 
czyny wiejskiej nazwiskiem Siwa trud- 
no bedzie uwierzyć w oświadczenie je- 
go. że morderstwa dokonał z pobudek 
politycznych. 

wnosił 'adw. 

na od jutra szereg występów w Warszawie. 
Dziś ukaże się doskonała komedja W. Kata- 
jewa „Kwadratura Koła*, urozmaicona pio- 
„senkami ludowemi. Początek punktualnie 0 
godz. 8 wiecz. 

— „Błędny bokser”. Jutro po raz ostat 
ni w sezonie pełna humoru i zabawnych sy 
tuacyj komedja z życia akademickiego W. 
Smólskiego „Błędny bokser". W roli głów - 
mej wystąpi A. Zelwerowicz. Ceny miejsc zni 

żone. 
— „Kiepski szeląg”. Najbliższą premierą 

Teatru Miejskiego Lutnia będzie oryginalna 

komedja B. Winawera „Kiepski szeląg”, któ 

ra jednocześnie wystawianą jest w Warsza” 
wie. W sztuce tej zatrudnione są wybitniej 

sze siły zespołu pod reżyserją K. Wyrwicz- 

Wichrowskiego. Premiera zapowiedziana zc- 
stała na sobotę najbliższą. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— wyładki w ciągu dpby. W czasie od 

19 do 20 bm. zanotowano w Wilnie różnych 

wypadków ogółem 51, w tem kradzieży 4, o- 

pilstw 8 przekroczeń administracyjnych 19. 
— Zagadkįwe Gaj młodpi kobiety 

Do policji wpłynęło zameldowanie Władysła- 

wa Figiela (Legionowa 43) o zaginięciu jego 

siostry 25 letniej Anny. 
Przed dwoma dniami Figiel wyszła na 

kursy do urzędu pocztowego i dotychczas do 
domu nie wróciła. 

  

‹— Konierencja p. woj .ewody z J.E. 
*Arcybiskupem Jałbrżykowskim. W ub. 
niedzielę wojewoda Wł. Raczkiewicz 
odbył konferencję z ks. arcybiskupem 
Jałbrzykowskim w sprawie udziału du 
chowieństwa w uroczystościach zwią 
zanych z przyjazdem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

— Prypdstawicjele wyznań *fekatolickich 
u mac. Tchorznickiego. Bawiący w Wilnie 
nacz. wydz. Ministerstwa W. R. į O. P. 
'"Tchorznicki przyjął w gmachu urzędu woje- 
włódzkiego przedstawicieli prezydjum gminy 
"wyznaniowej żydowskiej w Wilnie w oso- 
bach rabina senatora Rubinsztejna, prezesa 
rady dr. Wygodzkiego i prezesa zarządu Kru 
ika, — następnie hachama karaimskiego p. 
Szapszała w towarzystwie hazzana Firkowi- 
cza dalej zastępcę muftiego muzułmańskie- 
go p. Romanowicza, wreszcie delex ę zło- 

żoną z p. p. Szuba, Wejca i Sołowejczyka. 
Po południu tegoż dnia naczelnik Tchorzni 
cki zwiedził synagogę, cmentarz żydowski i 
gmach gminy wyznanoiwej. 

— Wiosenna tnsppkcja województwa. 
W dniu wczorajszym w godzinach rannych 

  

   

   

    

p. wojewoda Raczkiewicz wyjechał na do- M 
tkich powia į roczną wiosenną inspekcję ws. 

tów województwa sobie powierzonego. |e- 
dnocześnie p. wojewoda sprawdzać będzie- 
przygotowania, poczynione na terenie w 
związku z przyjazdem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. „gdyż jak się dowiadujemy 
program pobytu Pana P; enta Rzeczypo- 
spolitej został już definitywnie ustalony i 
przesłany przewodniczącym komitetów  po-- 
wi-owych celem wykonania. Podróż inspek 
ev“ p. wojewody Raczkiewicza potrwa 
okolo tygodnia. 5 

— Konsul Wielkiej Brytani! przybywa da 
Wilna. Dziś wieczorem przybędzie do Wilna 
na dwudniowy pobyt konsul warszawski 
Wietkiej Brytanii p. Frank Severy w towarzy 
stwie współpracownika Timesa p. Barkera. 
Przedstawiciel Wielkiej Brytanii przyj eżdża 
w sprawach gospodarczych. 

+ (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji: 
Ziemskżej w Wilnie, Dziś, dnia 20 maja tj. w 
drugim dniu posiedzenia Okręgowej ko 
Ziemskiej w Wilnie, będą rozpatrzone, m. in. 
Sprawy następujące: 

Sprawy ze skarg odwoławczych na 0- 
rzeczenie komisji uwłaszczeniowej na powiat 
Dziśnieński w przedmiocie uwłaszczenia na 
rzecz: a) Jana Matulewskiego gruntów folw. 
Pożenki i b) Kosaczów folw. Zdanowo, gm. 
Mikołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego własność 
spadkobierców Cezarego Miedunieckiego. | 

2) sprawy ustalenia wynagrodzenia za 
przejęte na rzecz Państwa nieruchomości 
ziemskie: a) Koczerga, gm. Turgielskiej, p. 
Wileńsko - Trockiego, b. własność Amelii 
Sokołowskiej; b) Dolhinów i Puszki gm. Doł 
fhinowskiej pow. Wilejskiego. b. własność 
Magdaleny z Niezabytowskich Pokłewskiej - 

    

   

. znańsk 

  

Czynku: rtm. B. Łubieński, kpt. T. Bruniew- 
ski (obecny nacz. wydz. bezpieczeństwa). 

SZKOLNA 
„— Dyrelszja Liceum SS. Wizytek w Wil 

nie (Rogsa 2) zawiadamia, że egzamina wstę 
pne do kl. 1 rozpoczną się 20 czerwca do 
klas zaś 2, 3, 4 i 5 dnia 24 czerwca o godz. 
8 rano. 

'Podania do klasy 1 należy składać do dn. 
ży podania 

h infor 
macyj udziela Dyrekcja szkoły codziennie od 

godz. 16 — 17 oprócz niedziel i świąt. 

   

— Z Tąawatzystwa Wychowania Przed- 
szkolnego. W czasie Świąt Wielkanocnych, 
Towarzystwo Wychowania  Przedszkolnego 
zorganizowało w Wilnie zjazd wychowaw- 
zyń przedszkoli, z całej Polski na kursa ry- 
nkowo - gimnastyczne. Kursa trwały Od 

dnia 22 kwietnia do 3 maja. Uczęszczało na 
kursa 140 słuchaczek. Przybyły nawet z naj 
odleglejszych stron Polski: ze Sląska, z Po- 

ego, Pomorza i t.p. 
Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą św. 

w Ostrej Bramie, potem uczestniczki zjazdu 
zebrały się w sali Kuratorjum Szkolnego, 
gdzie powitzł je Pan Kurator, a pan nacz. 

/ iewicz „wyglosil odczyt „O psycho- 
u przedszkolnym”, Potem 

ykłady. 
teorję i ćwiczenia prowa- 

. Rysunki p. prof. Kazimie- 
k ykłady tęoretyczne p.ż Weryho- 

Radziwiłłowiczowa i p. Godecki. 
„ P. Studnicki wygłosił odczyt z przezrocza 

mi o Wilnie. Słuchaczki, mimo bardzo in% 
tensywnej pracy, jaką miały na kursach (7— 
8 godzin dziennie) zwiedzały Wilno i jego 
okolice, dzięki uprzejmości p. dyr. Zelwero 
wicza który przysłał ulgowe bilety były na 
„Krakowiakach i Góralach* oraz z Magistra 
tu uzyskały darmowy wstęp do kinematogra- 
fu miejskiego i 

Nastrój na kursach panował niezwykle 
Serdeczny, przy pożegnaniu wdzięczne słucha 
czki ofiarowa.y wykładowcom kosze kwia- 
tów. Na zakończenie odbyła się herbatka po- 
żegnalna, której główną atrakcją była część 
koncertowa z łaskawym udziałem p. Jod- 
ki którego gra na cytrze wzbudza zawsze 
szczery zachwyt i p. Plejewskiej — śpiew, 
oraz monologi wileńskie p. Jawniszkówny. 
IS zasługi przy organizacji kursów po 

zk. I panie wychowawcaynie dwuch przed- 
szkoli męskich m. Wilna, którym się należy 
szczere podziękowanie. > Ё $ 
ча?і:)сйг;;!;;п:іійьа&е;п_орёлзігсиа!_\' Wilno, pro 
w £ rani gi i bardzo pożytecznych kursów. 090 4 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwessytetu. W śródę dnia 21 bm. 
o godzinie 12 w Auli Kolumnowej Uniwer 
sytetu odbędzie się promocja p. Maksyma 
Omeljanowicza na doktora wszechnauk le- 
karskich. Wstęp wołny. 

      

  

      

     GE XP 2 Dama — Prźdjedhany przez taksówkę. Na uli- 
= R V JC Mejeca cy Antokolskiej obok posesji nr. 132 tzksów- 

Kwiatowa 4 — każdego na karę grzywny w ka 14304 przejechała 65 letniego Wincentego 
Sudnikiewirza (Antokolska 134) który uległ 
bardzo cię,żkim obrażeniom. Szofer po wy- 
padku zbiegł. 

„Sudnikiewicza ulokowano w szpitalu ży- 

dowskim. 
— Poyzutek Regina Krukowska (Pionier 

ska 11) znalazła na dziedzińcu  podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 4 miesięcy. 

— Tragiczna śmierć npuczycjelki, W u- 
biegły poniedziałek popełniła samobójstwo 

nauczycielka szkoły powszechnej w Nowych 
Zabudowanizch gminy turgielskiej 25 letnia 
Leonarda Ocetkiewiczówna mieszkająca pod 
czas urlopu u znajomych nazwiskiem Sier- 
szów (Bakszta 14). 

Ocetkiewiczówna strzeliła do siebie z re 
wołweru trafiając w okolicę serca co spowo 
dowało natychmiastowy zgon. Co było po- 
wodem. samobójstwa dotychczas konkretnie 
nie ustalono. & 

— Samobójstwo na wsi. W krzakach 
koło osady Piereszeka gminy  dereweńskiej 
powiesiła się 22 letnia Zenobja Pugaczówna” 
zam. w tej osadzie. Co było powodem samo- 
bójstwa nie wiadomo. 

— Niepokoje na ulicy Kusiandzkiej. W 
ubiegłą sobotę ulica Kurłandzka była terenem 
zajścia pomiędzy kilku osobnikami, którzy 
wszczęli między*sobą bójkę. W rezultacie je- 
den z uczestników bójki Jan Norejko (Kur- 
landzka 25) z połamanemi żebrami został 
odwieziony do szpitala żydowskiego. 

—Nieśzdzęśliwy wypadek; W kolejowych 
warsztatach mechanicznych na stacji Wilno 
podczas piłowania drzewa piłą tarczową 20 
stał uderzony deską robotnik Romuald Sie- 
maszko (Raduńska 78). 

Uderzenie było tak silne, że nos, 
raz cała twarz Siemaszki zostały zmi 

W stanie ciężkim ulokowano go w szpitalu 
kolejowym. 

— Pożar. Z niewyjaśnionych przyczyn 
we wsi Łodki gminy Iżańskiej spłonęły dwie 
stodoły wraz z narzędziami wartości ogólnej 
6 tys. zł. 

— Bójka. Podczas zabawy w. maj. Druj 
ka, gm. Słobodzkiej wynikła bójka w trak- 
cie której został ciężko pobitp Zygmunt Rv- 
chter mieszk. wsi Czerniewo. 3 

    

wysokości 1000 zł. z zamianą na 90 dni are- 
sztu zaś Słockiego Borysa, Kijowska 4, Tun 
-kiela Fajwela Kwiatowa 7 i Wolfowicza 
Prejdela Kwiatowa 4 -— każdego na karę 
grzywny w wysokości 200 zł. z zamianą na 
30 dni aresztu. 

— Podziętżowanie. Towarzystwo Wycho- 
wania Przedszkolnego składa najserdecznićj 
sze podziękowania wszystkim, którzy dopo” 
mogli w zorganizowanie „Kursów Wakacyj- 
nych dla wychowawczy a przedew. 

kiem pp. wykładowcom pp.. Czyżewskiemu i 
Godeckiemu, SS. Urszulankom i Misjonarkom 
oraz Magistratowi i Towarzystwu Krajoznaw 
czemu, Uniwersytetowi, Gimnazjum Słowac 
kiego i Ośrodkowi Przysposobienia Fizyczne 
go za użyczenie lokalu na mieszkanie i wy- 
kłady pp. Płejewskiej, Jawniszkównie i p. 
Jodko za udział w koncercie a p. Studnickie- 
mu za odczyt. 

— Podziękowanie. Koło przyjaciół har- 
cerstwa w Nowej Wilejce składa serdeczne 
podziękowanie Dowództwu i P.P. Oficerom 
85 p. p. za łaskawe poparcie balu i bezinte- 
resowne udzielenie Kasyna Oficerskiego oraz 
p. dyr. Torwrtowej za kwiaty. 
В Również dziękujemy p. p. Gospodyniom 
i oGspodarzom za pomoc przy organizówa- 
waniu balu. 

  

  

  

    
         

    

  

  

      

  

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Mielski na Pohulance. Ostatni 

występi Eugenjusza Bodo. Dziś pożegna pu- 
bliczność wileńską znakomity artysta Euge 
njusz Bogo w jednej z swych najlepszyc 
kreacyj rozgłośnej sztuce amerykań. i 
Raphaelsohna „Śpiewak jazzbandowy”, Wiel 
kiem urozmaiceniem widowiska są produk- 
cje taneczne i ewolucje zespołu girls podczas 
próby w teatrzyku rewjowym. Podniosły i 
wzruszający nastrój wywołują pienia chóru 
synagogalnego oraz solistów. Początek 0 
godz. 8 m. 30. sb 

— „Artyści* z występem gościnnym S. 
Jaracza. W piątek najbliższy wchodzi na re 
pertwar Tearu sztuka amerykańska Walter- 
sa i Hopkinsa „Artyści*, która w tryumfal- 
nym pochodzie obiegła wszystkie większe 
‚всепу świata.W roli Skida występuje jeden 
z najznakomitszych artystów polskich Stefan 
Jaracz, tworząc Świetną niezapomnianą krea- 
cję. Nowa wystawa sztuki pod  kierowni- 
ctwem W. Małkowskiego. Reżyserja R. Wa- 
silewskiego. 

„Cudowny  płerńcókń* efektowna, 
baśń ]. Warneckiego „Cudowny pierścień" 
ukaże się po raz ostatni w sezonie w nie». 
dziele nadchodzącą na przedstawieniu po- 
potudniowem przeznaczonem dla dzieci i mło 
dzieży. Сепу miejsc zniżone. 

— Toatr Mipiski w Lutni. Ostatni wy- 

  

   

    

g DZIŚ OTWARCIE ® 
przy ul. Wielkiej 42 

i MUZEUM i 

3 ; 
żywych wybryków natury 

zawierające pomiędzy innemi: 
Człowieka o głowie i twarzy zwie- 
rzęcei. Najwyższego człowieka Świata. 
Dziecko 10 letnie o wadze 262 funtów 

stęp teatru rosyjskiego z Rygi. Dziś ostatni ‚ 
nožegnalnv wvstep "znakomitego zespołu Wstęp 1 zł. 

teatru rosyjskiego z Rvgi. Po sukcesach arty- Bizzo od 11-ej rano do 10 wiecz. 
stycznych w Wilnie teatr Rosyjski rozpoczy annuxazanunoauna zana DH 

"4 

Dziennikarze żydowscy wrócili z Kowna 
‚ Wczoraj rano przez stację Zawiasy na pograniczu polsko - litewskiem 

wrócili z Litwy po kilku dniowym tam pobycie trzej dziennikarze żydowscy z 
Wilna. Pozostali trzej uczestnicy tej wycieczki udali się do Rygi. 

Charakterystyczne  iest, że w 
zwoliły dziennikarzom na przejazd przez Zawiasy 
powrotnej udzieliły 

Wilna. ' 
zezwolenia na przekroczenie bezpośredniej granicy 

podróży „tam'* władze litewskie nie ze- 
Jewjie i dopiero w drodze 

da 

  

Rozłam w P. P. 8.-iewicy 
PREZES I SEKRETARKA ZGŁOSILI USTĄPIENIE. 

Nawiązując do podawanych przez nas 
wicy dowiadujeny się znów, że rozłam tem 
szy, Przed kiiku dniami do szkęptarjatu Okr. 
tu miejskiego Staniaława Wołowskizgo i sykretarki Rebeki Jankieławidz, znanej 

. Komitetu wp] 

informacyj o rozłamie w wileńskiej PPS — le 
przpbierk ostatnio charąkterj coraz poważniej: 

ęły podpnia. pjezesa komite- 
w sze 

regach partji dzialacpki, posługującej się pdeudonimem „Janka* o skreślerie ich z liczby 
członków P. P. S. — Lewica. 

Jeszcze kilka takich rkajygnacyj, a wileńska PPS—lewich prziężkanie istnieć. 

   
Drużynowy bieg 

DRŻYNA 3 P. SAPERÓW ZWYCIĘŻYŁA. 

lewicz (Sokół), Rudek (3 p. sap.) Za“ Największą sensacją sportową ub. 
niedzieli był niewątpliwie drużynowy 
bieg naprzełaj o puhar „Słowa oraz 
szereg nagród indywidualnych. 

Pogoda sprzyjająco rok rocznie tej 
imprezie dopisała i w tym roku, to też 
cała trasa biegu obsadzona była pu- 
blicznością z żywem zainteresowaniem 
obserwującą przebieg walki poszcze” 
gólnych zawodników. Najtłumniej było 
przy mecie, gdzie niestartujący w tym 
dniu biegacze, lekkoatleci, piłkarze i 
zw. kibice klubowi zebrali się aby 
głośńemi okrzykami dopingować swo- 
ich fowarytów. 2 

Bieg poprzedziły prace przygoto: 
wawcze jak: lekarskie badanie zawod” 
ników, wyznaczanie trasy, sprawdza- 
nie i wydawanie numerów zawodnikom 
i t. p. Dzięki niespożytej energji techni, 
cznego organizatora biegu por. Herhol 
da, wszystko udało się znakomicie i 
nawet naostrzejszy krytyk napewno nie 
znalazłby powodu do krytyki. 

Punktualnie o dwunastej na starcie 
u wylotu ul. Syrokomli ustawili się 
zawodnicy w liczbie 62 — oczekując 
sygnału. Po strzale startera por. Niepo” 
kulczycskiego ruszyli ławą, ale już w 
parku Żeligowskiego począł się formo- 
wać długi wąż wydłużający się w mia: 
rę przybliżania się do mety. 

Od początku wiadomem było, że 
zwycięży indywidualnie Sidorowicz 
bezsprzecznie najlepszy biegacz wileń” 
ski, któremu startujący Żylewicze (z 3 
p. sap: i Sokała) ani Dragun nie 
zdołają się przeciwstawić i ogólnie też 
przypuszczano, że drużynowo zwycię 

żą saperzy. 

[2T 
56 

0 puhar „Słowa 
+ 

jewski (Sokół) następni zawodnicy 
przybywają grupami wpadając na meię 
po kilku naraz. 

Bieg skończony. Zawodnicy wraca 
ją do szatni (budynek Targów), gdzie 
'też komisja sędziowska p od pržewod- 
nictwem por. Herholda przystępuje de 
obliczenia punktów. W skład jej wche 
dzą p. p.: por. Niepokulczycski (3 p. 
sap.), sprawozdawca sportowy „Dzien 
nika“ Niesiecki, Szumanski (A. . S. 
Wołożyński (Makabi); sierż. Kruk | 
(Ośr. W. F.). Wyjaśnia się że zwycię 
żyła drużyna 3 p. saperów mają 49 pkt. 
Drugie miejsce zajmuje Sokół — 94 
pkt., trzecie Pogoń — 105 pkt., czwar 
te AZS —.108, piąte Stow. Mł. Pol- 
skiej 175, szóste 1 p. p. leg. — 193. 

Zawodnicy składają sobie wzaje- 
imnie gratulacje i udają się na plac 
przed gmachem, gdzie odbywa się ofi 
cjalne ogłoszenie przez por. Herholda 
wyników. 'Reprezentujący _ Redakcję 
„Słowa”* p. prezes Michał Obiezierski 
w obecności prezesa Syndykatu Dzien 
nikarzy Wileńskich, red. M. Szydlow- 
skiego wręcza drużynowemu zespołu 
saperów Żylewiczowi, puhar, 
jąc zwycięstwa. Następnie sześciu pier 
wszych zawodników (nazwiska ich po 
dane są wyżej) otrzymują pamiątko” 
we żetony. Czwarty z kolei bieg zakoń- 
czony. Rozchodzimy się do domów 
ofawiając jego przebieg. Wszyscy po- 
wfarzają nazwisko Sidorowicza. Trze 
ci już raz zwycięża indywiduałnie (w 
roku ub. A. Z. S. nie startował) i do 
%ego co rok uzyskuje lepszy czas. Obec 

    zny jest 6,m. 30,2 sek. Saperzy zdoby“ 

Tak sie tež i stalo. Pod koniec bie<żwają pub po raz drugi, pierwszy raz 
„M gu łatwo było 'zauważyć. 

grupa, a raczej czołowa część 
składa się w dużym stopniu z saperów, 
tuż przy mecie sytuacia wyjaśniła się 
jeszcze bardziej. W Cielętniku, na alej" 
ce idącei za Katedra rozpoczyna się 

finisch. Zawodnicy wydobywaja z siebie 

resztki energii, siłą woli pobudzając 

zmęczone mięśnie do wysiłku. Gaierja 

dopinguje okrzykami „„gazu”. 
Wreszcie taśmę przecina  $idoror. 

wicz (A. . S.). nastepnvini sa Dragun 

(3-p. sap.), Żylewicz (3 p..sap.), ŻY” 

Wyścigi konre 
WYNIKI TRZECIEGO DNIA. 

Piękna pogoda ściągnęła na: Po- 
śpieszkę tłumy. Na trybunach i na miej 
scach bocznych tłok. Kasy totalizatora 
oblężone, do bufetu trudno się _doci- 
snąć. Oto dokładne odźwierciadlenie 
istotnego stanu. ® 

Żądna wrażeń publiczność oczeku 
je gonitw, zagląda do programu i tu, 

na samym wstępie, pierwsze rozcza- 

rowanie. Do gonitwy z płotami stają 

zaledwie dwa konie. Dagobert — K. K. 

Ważyńskich i Japonka — W. Darzew- 

skiego. Publiczność gra * Dagoberta, 

lecz ten po uderzeniu się na przeszko- 

dzie nie może dać sobie rady i prze” 

grywa. Totalizator płaci 30 zł. 

Do następnej gonitwy z przeszko- 

dami na dystans 3000 mtr. stają cztery 
konie. Tuhaj -Bey II nie rusza ze startu 
wobec czego kończy bieg mocno w 
tyle. Zwycięża Pan Leon — Gr. Of. 27 
p. uł. przed swo ją koleżanką z tej sa: 
mej stajni Bleu-Moutaa. Nida gr. of. 
23 p. uł. przychodzi o kilkadziesiąt 
długości w tyle. 

Tot. 12, fr. 14 i 15 z Bleu-Moutan. 

Gonitwa płaska dla 4-latków. Wy- 
, grywa Bylejaki płk. Karatjewa przed 
Elbornsem — K. K. Wažynskich i Ja- 
gienką — W. Darzewskiego. Tot. 
30 złotych. 

Gonitwa z przeszkodami. Dyst. 

3600. Boston — rtm. Cierpickiego, Gi- 

zieLangden — por. Domera, Polish — 

por. Gromnickiego. Wygrywa łatwo 

Boston feblik wileńskiej publiczności 

przed Gizi-Langden. 
Tot. 15 zł. 

Największą emocję dała publiczno 

ści ostatnia gonitwa płaska dla 3-lat- 

ków. Biegnie siedem koni. Totalizator 

robi ogromne obroty bo też trudno wy- 

brać „pewniaka* i głosy rozstrzeliwują 

się. 
Po długich próbach starter puszcza 

konie. Gerar — gr. of. 27 p. uł. wyry” 
wa się trochę naprzód i' przez cały 
czas prowadzi wygrywając lekko. Alfa 
Il — por. Abramowicza przychodzi 

że czołow$ w 1 { ° | 

wežaela go dmiżyna. Pogonży dziś niestety 
|928.,7W-łatach 1989 i 1928 zdoby 

osłabiona znacznie brakiem+lalitkiego, 
Kłaputg i innycjy Sok6 trzynea.Się Sta- 
Je na sfrugiem.miejscih -5° ++ 

Dztżyny klubów żydówskżch 
Sgt zupełnie udziału, jak > ró 
nie wziął udziału Pol. Klub 9por 

Drużyny zamiejscowe nie ь 

udziału tłomacząc to brakiem pieńiejlzy 
iii podróż zawodników. 

Ę 
   

4 5 ° ze 

. SARE na PoŚpieszeć - >. 
druga, kanonada — W. 
trzecia. m .. 

"  Totalizatgr płaci za: ka 
zł. fr. 13 za Alfę i 48 za Ka ©. 

Następny „dzien gonitw 20 b. m. 
ё Osman. 

  

  

  

WYNIKI CZWARTEGO DNiA (WTOREK) 

Dzień powszedni, pogoda niepewna to też 

publiczności mało mimo ciekawych zapisów. 

W gonitwie z płotami na dyst. 2800 wy- 

-grywa pewnie Troja Gr. Of. KOP przed 

Irish Bee — Gr. Of. 1 p, uł. — Saca —4 

Vin B. W. por. Donnera wycofana. Totahza 

tór 13 zł. С : 

Następna gonitwa z płotami znów obs4- 

dzona tylko przez dwa konie: Wygrywa © 

pó'głowy Bebuś — Gr. Of. 27 p. uł. przed 

Eskapadą — W. Daszewskiego. Tot. 14 zł. 

«Gonitwa płaska gentlemańska. Dystans 

2400 mtr. startuje czterech jeżdźców. Po wal 

ce pierw: a mija celownik jegomość — 

K.K. Ważyńskich, przed juljuszem — Gr. 

Of. 27 p. uł. Maleńki Igor W. Drszewskiego 

dosiadany przez por. Donnera przychodzi trze 

ci. Esmeralda por. Aleksandrowicza bez miej 

sca. Tot. 13.12, za Juljusza 14. 

Gonitwa z przeszkodami. Dyst. 3200 m. 

Giri — Lanngden —por. Donnera, jemipła 

Gr. Of. 1 p. uł. i Alba — rtm. Antoniewskie 

go. Giri - Langden załamuje się na przeszko 

dzie i pada. Zwycięża Jemioła o 5 długości. 

Tot. 16. 
Bardzo niemiłe wrażenie robią  poorane 

do krwi boki Alby i ociekające krwią ostro- 
gi jeźdzca — właściciela. Szkoda kłaczy, sta 

rało się biedaetwo zawsze jak mogło i bez 

tak bolesnego dopingu. я 

Ostatnia gonitwa — płaska, na dyst. 
1600' mtr. była najciekawsza. Startuje sie, 

dem koni. Starter baron Koechli ma niemało 

kłopotu z puszczeniem koni. Gorąca Galette 
— W. Dasewskiego zrywa raz po raz. Na- 

reszcie konie ruszają. Galette prowadzi bieg 

lecz przed ostatnim zakrętem wysuwa się 

Renata — por. Gromnickiego j Arpad płk. 

Kozierowskiego. W rezultacie wygrywa Re- 

nata przed Arpadem i Galette. Tot. 37 ir. 18, 

za Arpada — 20 i za Galette — 18 zł. 4 
Następny dzień gonitw 25 bm. 

Osman 

  

gratulie 
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Darżewskiegó 
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RADJO ; 1 5 3 
£ SĄDÓW ŚRODA DNIA 21 MAJA 1930 R. i Ki i: Od dnia 19 do 22 maja 1930 roku włąc: je będą wyświetlane filmy: 

žinai Sygnał czasu z Warszawy. | no Miejskie 
zyka z płyt mofon. Г | $ś 

: : S B лРО - „Komun. mete orologiczny Ż5ur ALA BIĘ SKA POSEŁ G WALICKI SKAZANY, ZA NE EA S | gg 
WWI „Muzy ka Ка ® restaur. } USUWA POD GWARANCJĄ ui. Ostrobramska 5. | Komedja w 7 aktach; W roli głównej Charlie Chaplin. 2) „SIAM — KRAJ BIAŁEGO SŁONIA”. 

Dalekiem echem głośnego procesi : i ! AAA | Jedyne na świecie zdjęcia filmowe, dokonane przez specjalną ekspedycję- aktow 5. Kasa czynna 
mady“ białoruskiej był odbywa ! JANA GADEBUSCHĄ od s. 5 m. 30, Początek seansów od g. G=ej. Nastepny program: „KROLOWIE PUSZCZY“. 
wczoraj w Sądzie Okręgowym proces į 1 Н „AXELA“ — 
> ugrupowania sielrob — lewica Cyryla a> p / ы *_.“"_::“Ё _ 
Wainickiego. оТОЕНЕ Ža Se, puŻY-24. 4.50 5 i Я i i Р 

ке 5 kademicki. Balkon 1 zł. Parter od 1.50 Dźwiękowa sensacja doby obecnej! Film rewelacja! Fim агсу- 

aS Ro L Šoka Endis dzi „AKXELA O 2 Ei dzieło! Najbardziej współczesny fllm z życia dziewcząt i ich kochanków! 
: > Za, 

К ieni ro w dniu 4 maja na Sali roz Ei Roi ! UT > ZŁ. Kino-Teatr K i E į E T Y N i 5 B i M A 5h Ž E Ń 5 4 W R 

EM e ATU sos i D ы „HELIOS“ Warusrający dramat młodychłserc. Fascynujący zespół: JOAN GRAWTORD ANITA PAŻE i NILS 
e WakWarszawski. Bitner. | Walii 5l-sza lekcja języka wło- | 70 nabycia w składach apiecznyć : ASTER. Špiew—Muzyka-—Taūce. Nad program. „OSTATNI TYGODNIK       
  

      

   

  

»wska. 

  

   

  

aptekach i pertuwerjsch. —+ 
FILMOWY*. Początek 

  

    

= przez przewodniczącego B o a RZGÓW, Seansėw o g. 430, ost. 1015 w. 

"rzerwy, wznieśli szereg okrzyków na ena BB Wieża Н adjowy 
> у 2 z była = < 
a WE: 2020.15: Program na czwartek i roz gg Ф. Ceny miejsc na parterze od 1 zł. DZIŚ przebojowy film dźwiękowy p. t. 

Wczoraj na procesie oskarżony Walnic SSA Transm. z Warszawy. Kon- POZYCZKI Bžulgkows klne „NIEBEZPIECZNA OBIETĄ Dramat m: 
*i przyznał się do popełnienia jinkryminowa= į с е i ROCA 3 > ! sm : Ž Gia ludz 

p > epstwa motywując to ideó- cert kameralny w programie Siko Makla i awansów udzielamy pod majątki po- „HOLLYWOGH" *. ży 

  

wą $ „Нгатада“. Niepoprawny 
jemagog ów 'ubrać śwe wywody 
jormę przemówienia wiecowego za co przy” 

w 

kiewicz, R. Stauss, Schumann. Po koncercie 
feljetony i komunikaty. 

23.—24 Muzyka taneczna z restauracji 
„Bristol“ w Wilnie Tr. do Warsz 

  

  

lecone do pzrctlącji, którą przepro- 
wadzemy przez osoby upoważnione, 
pomiary i plany przez Mierniczych 

ul. Mickiewicza 22, 
podziemi. W rol. gł. Słynna gwiazda NURMA SCHOERER f znakomity LOVELL SHERMAN. 

Nad program: Dodatek Śpiewno-muzyczny. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 
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wołany został do porządku przez przewod- — środa Literaka w dniu dzisiejszy Przysięgłych. е i zisiejszym 5 ь ; 
1ЬЩЁЁ;Ёа:?ГЁЦосТпг;ЁЁеЁеёовш{\;ЁЁт“З“Ё nie odbędzie się, wobec niedopisania zapro- Pierwsza Wileńska Spółka go : Тевіг Dziś! Sensacja doby obecnej! Wielki L 

sędziowie prowadzący sprawę  „Hramady* Sam a Lai Parcelacyjna jat jį“ przebój na tle popularnej piosenki „ aluję twoją dłoń Madame . 
Soreyko, Jodziewicz i Brzozowski, protokt-: towuje na 28 maja. A das Wilno, ul. Mickiewicza 4, tel. 545. „ŚW WI Dstatnia tryumfalna kreacja HARREGO LIEDTKE, który rolą swą w tym filmie bije ys 
ne Korkuc, Komegdant warty. molcyjnki й ul.” Mickiewicza 9. dotychczas. rekordy artyst. W roli gł. kobiecej urocza Marlene Dietrich. «om. Iwanoff, sprawozdawca: „Słowa* red. Ll ric 

Tatarzyński oraz powołany przez obronę Ki to chce kupić dom 
mec Duracz ošwietlili „przebieg zajścia. Sąd: niech zgłosi się do Ajencji „POL- O EIC A O AAA M 

KRES*, ul. Królewska 3. Mamy wiel- 
  

no wysłuchaniu przemówień stron (wicepro- 

  

  

  

  

  

Pac m ы я REZ ara | 1: Si id Dziś! najpotężniejszy film Świata! > wojna Światowa i jej okrucieūsiwa! P. t 
*ur-tor IPołowiński — obrońca mec.  Nev= i wybór domów murowanych, drew- PO: I 6 @ Pełna grozy i łez współczesna tragedja w 10 aktach Ee mea Sc m 18 1 Wanda” | CYWILIZACJA cywizkcja: jest to wiaki zk oskariesia och 
aiającego dom poprawy j opłatę wszystkich | cenach od 500 do 100:000 dolarów, * Wielka 30. ciwko sprawcom wojny wszechŚwiatowej., CYWILIZACJA: jest to przestroga dla narodów, którzy 
opłat i kosztów sądowych. A Ajencia „Polkres“ Wilno Krėlewska 3, Tel. 14-81. przez pychę i drapieżność chcą zakłócić spokój Świata głosząc hasła wojny śwłatowej. CY- Wniosek prokuratora o zamianie dotych I tel 17 80. ską A. G. SYRKINA, Wielka 14. B WILIZACJA: to już nie iilm, a Dokument Epoki Naszej. Nad program: Król humoru i śmiechu OE” Książki M jęz.: paka = Buster Keaton jako „SPORTOWIEC Z MIŁOŚCI” komedja w 8 akt. 
a= przysłuchiwał się poseł Ga- NAJKORZYSTNIEJ i BLS od, hy W 

> T V TTT | kupuje się towary. gwarantowanej Mie czone sz OG ZA: 0 Kino Kol. | Dziś i dni następnych. Najwspanialszy „MOTYL BRUKOGY“ Największa tragiczna artystka fil" : dobroci w GŁOWIŃSKIEGO. Pole- “ dramat miłości i poświęcenia owa ANNA MAY = 
„ "Ofiatności czytelników naszych pole” camy różne nowości sezonowe, mar: „OGNISKO stępuje jako mała chińska tancerka jarmarczna. Moc ej ceny в ów. Hamh Sensacja! Sceny z życia artystów. Rabunek. 

camy niezamożną wdowę, obarczoną w niedz. i Święta o godz. 4 po poł. 
chorym synem, pozbawioną środków 
do życia a ponadto wyeksmitowaną 

  kizety, jedwabie, satyny, perkale oraz 
pończochy i skarpetki modne, 

. UWAGA—WILEŃSKA 27. —z 

emumsO KAZ J A mamą Ul. Kolejowa Nr 19 Przepych pałaców. Początek seansów o godz. 6 

  

  

      

    

        

  

   
    

  

    

  

        
  

  

Techn. Inż, Kiersnow- poszukuje posady ną kur, gęsi, kaczek, in- Orzeszkowej 11, m. 25 towskiej lub Kościusz- 

. OB - : 
a НН ЧЕ gy „ БНОВНЯВОНННЕЯ РО kine „„Siudentka, „| Samochód | Biamalatoy |GOQONTY 

TT a : : ‚ BRO doskonali, odświeża Poszukuje  kondycji| pajge limuzyna 6 ik merai ан SAW ozdób LEKARZE DENTYŚĆ GÓRA ra sf I skazy, jetniej w ati Ś tylindrOWAJ 4 050% smaki sprzedaje _ POLSKI 
AA в mało używany. oka as gimnazjum. Ła- adowa- А 

3 OGŁÓŚŻENIE Ej POTi NIEMIŁĄ WO się. Dowiedzieć się: Mickiewicza 23. | Mamos ЛОО ПЗТЯ Regulacje i trwałe sj, zgłoszenia: | wawa оаО аат nie i naprawa. a. e e o przyciemnianie brwi. p 19025 : ' E „is u, ą NÓGi P ACH Przedstawicielstwo samochodowe Gabinet _ Kosmetyki W PM Mostowa 4] gania. Wilno, Mic- || FACHOWO, TA. 
„ Towarzystwo Kursów Technicznych w |g | że? у | a „ESBROCK-MOTOR*. Lekarz-Dentysta Leczniczej „CEDIB* m 8. T. Ł. —Ol| kiewicza 27, —z||NIO, SZYBKO Dochód 

ЭЕ сса pca OSO r. Gtwiera CA [IE M Ki | Mamas mams Radunska- |. alewiczoweji TTT е Firma zapewniony posia- 
sakól paletowych, Do. szkoły, wstęsować | ——A 2 Nowogródzka Wielka 18 m. 9 p Gospodyni Michał  Girda || 42 każdy przy. io- > S i 4—7 owaniu oszczęd- 
mogą kandydaci, którzy ukończyli sześć klas | a 5 rzedaż koni po długoletniej prak- o? aż robi wody chowie Pianina Zamiówa, 20 7 mad Nas 
szkoły średniej lub AE. nadto obo- |% EJ P R Padła e game | zoatodarikwie tkwię ń „5610-46 PLI Wileńskie Biuro 
wiązuje egzamin wstępny ustny i piśmienny |» 5 Podaję do ogólnej wiadomości, że inie, w R Stzebna wszechświatowej tir“ Komisowo - Handl. 

(e polskiego, matematyki, fizyki i ry- 8 $ ' аоц:\'ког 'р{‚п:аі z a =. Ach ida LETNISKA m 1-go a Wylma: zz CA "Fibigera, KU pię' majątek EZ . 21б 
& 221 | zostałych z wybrakowan wios- > В К » leśno-ł R el. 152, - 

‚ Do podania należy załączyć: Świadectwo ® Е Aš koni z wojska, odbędzie się dnia 4 m. AUTO B SEO B EIK gerk dance asie maro a „aailepsze => kov, 100-200 
"zkolne, metrykę urodzenia, e adczenie ž 20 maja, godzina 10 rano. Rynek Kal- III Letniska poczta Skidel, Zarząd m ak ka edaję a Oszmiańskim, Lidze 

SPAC życiorys. wasoy 3 WOLAK waryjski. Wilno. Komenda Gar. Wilno, z utrzymaniem w ma- maj. Spusza. —0 к‚!і%::і:д ОСВ kim lub na Polesiu. 4 Są UB EB $ 
PPN WERE AOKDOKTANMARNZORZU ozmuz amawgzą Iatkach ziemskich w ) u. Wymagane: zdrowotna 

Bay Jedi czy. 60 da is ek so a LO A NICŚCKJ DRSMSZY UZCATUDEWWIE URORUWEZDZA Hm au i : п:яеівсо:о:бс ładny sa. e zs PER 
owo) „| In- stary dwór, d a zgubio= 

S 2 we wtorki i piątki w godzi Z SA Doskonałe białe przezroczyste nie' es aaa OE El tormacje: Wilno, isć Francuska Jaja WylĘgOWE OWOCOWY, tuska a = ja szyłdkre” 
mac -—19. wi i wi й 2 rodowit. Ž najlepszych rasowych (ową na u mun- ię A see s A Ip RI AAS 7 

Riasterbadalaloss 
pojedyńczych z, 

i R A Li „polkres- 1 ski i Krużołek S-ka, wa, Wielka — 17 dyków, perlic, sprze” Uprasza się zna- 8102—2 ki: 
  

  

  

  

  

oraz Gnoinet Kosme- tej, 560. pm. 10. —o daje T-stwo Hodowli lazcę o odniesienie za 
WEDDWCOZANKN EM tyczny usuwa zmar i O ADSL STT Drobiu, Wilno, Legjo- wynagrodzeniem. Uli. 

ВО __Ровцпшіету kupna domówĘę szczki, piegi, wą Letnisko otrzebna od zarsz nowa 1. SL0Z—o Zygmuntowskal2_m.1. 
luyiań, brodawki, 

murowanych i drewnianych. docho- 4 pokojowe, pół wykwalif kowaną 

® szajki, wypadanie se 

  

  

Felczerka - Akuszerka Orzeszkowej 3 m, 2,53perow Arsenalska 5 
„ 10-28, 0-—866 

M Srymańsła Z › £902—0 

ul. Wilefiska, dom Kre- 

  

kucharka z dobremi ZUBIONE kwity 
dowych, bliżej centrum miasta, sów. Biickiewicza 45. SOdziny autobusem LL. k | "Mają tek Z lombardowe (Bi- 
Ajencja „Polkres* Wilno Królewska 3, Gd Wilna, przy szo- referencjami kasyno] s;emski, * odlesł RÓŻ skupia 12) Nr 

Ki: 17.80. iais ; sie Niemenczyńskiej. oficerskie 3 baonul Ga st ko. 7 S BOLĄ 55170, Nr 55172, mie 
obszaru około 760 
ha, w pobliżu rze- 
ka, jezioro, zabu- 
dowania w porżąd- 
ku, ROZEGRA nie* 

wažnia 6. — MYWAWAAB=— лы …оа 
na konia, wydą- 
ny przez Urząd 

używany zamienic 
j.a mochód NA NOWY lub 
a oraz napiawić możno w 

firmie „STUDAUT* /Mickiewicza 31, 
tel. (przez Wilno 6) Nr tr 1501. —0g BW 

  

Do wynajęcia 
Ieiniska w pałacu BMWAZTAB 

I Do nabycia w sklepie bike. 
„Gandzin WIELKA 38 

(róg Sawicz). 
W różnych su- 

  

    
  

  

mera Nr 15m. 2, —g ы dėbr Postawskich od drogo mach i walu- | Gmioy | Turgielskieį, 
pan ES Bi owocowa i ; р 2 :х]о 5 pokoii io i) I SPRZEBI Dom „H uk, „Za tach udziela po- RICA waka > 

malownicza miejsco” chę. ckiewi- + ię. —0 
BSS ANUA BASAWAE yczek wość, tuż przy pałacu 

park. Poczta, telefon, 
telegraf i wszelkie 
Died, na miejscu. 

cza i, tel. 9-05, Wileńskie IO 
Komisowo* kiandl. 
Mick5iewicza 21, 

Artyztyczne Atelier Damskich duów > Bam, 

ez, Tow, .POMOG PRAGY, "rei rss. „| 
"4 Przyjmuje się "OBSTALUNKI na SUKNIE WIZYTOWE, 

BR Kosrietyki GR 

B 

| 
i 

l 

@ 
® 

Mickiewicza 31 m. 4, 

PIANINA | FORTEPIANY . wojskową; rocz- 

Światowej sławy Pleyel, Bechstein AD takoż 

Z wojski książkę 

nik 1892. „wyd- Sprzedaje się 

  

  

    

| tel, 152 > zez P.K.U. Święcia- 
Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn, Drygas Od _ stacji Postawy jednorocznego sprze. Lover marki „BREŃ- 7 — pr. = 

ееч uznane rzeczywiście za naj paco: w kraju = 2 Kilo, — dam lub zamienię na ABER: „  Zarzeczna Oh e Ac 

*. ° BALOWE, KOSTJUMY i PALTA. przez najwybitniejszych rid r" na Pow. czowaawzzawswncm PSA Sous m. 1. 6502—0 Sybko, Tacho. Si ka Z ai 

+—:— Wykonanie wykwintne. —:— wasme w s 9 Ę G > i = et B pO g AD vi 1 >oliaiska 9. —0 wo I tanio |pow- Džisaletski, UŽ 

Vonom urzędników i wojskowych udziela się rabat. 1502 rabat. [502 K. Dąbrowska a Зв 6. Пц&;іко‘мьп::{пі ai В przepisujemy na | niewažnia ię. — —х 

  

Hatychmiasi PSA . SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
SOWA DOG EDNARNOM do sprzedania DOM Tasy wilczej sprzedam. 

CENY FABRYCZNE. 
ADA UAB ПУОНа 

maszynach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; Leśniczy 

GUBIONY kwit 
Z lombardowy (Bi- 

  

  

                  

BG 
wozu i łatwy start. 

Wyłączność sprzedrży na miasto Wilno 85025 

|. miraże -m START 5.7 0.0. Klio, Hitkiewicza 9, tel. 400, 

   

Rozważcie AUTOMOBILIŚCI! 
ile kosztuje Was 100 litrów benzyny? 

! puszka (100 szt.) oryginalnych 

U. S. A. TABLETEK BENZYNOWYCH 
dza Wam 125 litr. benzyny i kosztuje 

Rodła macie motor zawsze czysty i sprawny; 

|| 
25 złotych. 
lekki chód 

Puloderų 
Polska Składnica Galanteryjna 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 

Podać tenisowe 
jedwabne i wełniane, 
skarpetki ilor i fil 
d'ecosse poleca 

  

    
  

ŁBUIS VINSE 

» RAŚMI 
В Ргиес1е1 byłem tego samego zda 

m namawiałeś!,. 

Pa nie jest tak" głupi, 

żeby miał czekać w mieszkaniu, któr 

rego adres znamy. (Twarz Karola wy- 

«rzywił złowrogi uśmiech, ręce Za- 

cisnęły się kurczowo) — Zna mnie 

dosyć, aby wiedzieć, že jeśli go zła” 

DIĘ.. 

ik „Karol“ stracił panowanie nad so- 

bą i głos jego miał nuty histeryczne. 

Towarzysz przerwał mu, ścisnął za 

:amię, porozumiewawczo i zgasił 

elektryczność. Karol wydał okrzyk dzi 

wienia. 
— Ciszej! — powtórzył człowiek 

rozkazująco, mówiący z wyraźnym ak- 
zentem irlandzkim. 

Na ulicy rozległ się turkot motoru, 

który zamilkł przed domem i ktoś Za“ 
dzwonił gwałtownie do bramy. 

— Uciekajmy! — szepnął irland- 
czyk. — Nie mamy poco siedzieć! 

— Czekaj! Teraz drogę mamy od- 
ciętą! 

Prusak wszedł na palcach do sa- 
ldniku i przyłożył ucho do dziurki od 
klucza. 

W przedpokoju rozległy się kroki. 
Drzwi na ulicę otworzyły się.. Na 

dzwięczny, młody głos kobiecy odpo- 
wiedziało senne mruczenie murzyna: 

— Nie, pani, jego niema w “domu! 

Nie słychać było następnego 

tania. 
Ale gość wszedł do przedpokoju. 

= Cay jestecie tego pewni? 
— Tak, pani. Tylko co dzwonił 

telefon bardzo długo i nikt nie odpo” 

wiadał. Albo pana niema, albo nie chce 
nikogo widzieć! 

— jestem bardzo niespokojna 0 
niego. Czy macie klucz od mieszkania? 

— Tak, pani, ale... 
—- Zróbcie tak, jak kazałam. Nie 

bójcie się, pan nie będzie się gniewał. 
Irlandczyk ścisnął rękę Karola i 

szepnął: 

— Chodźmy! 
— Za nic! Chcę zobaczyć, co bę” 

dzie dalej. To panna Brook, która je 

chała z nami łodzią. 

Może ona wie coś... 
— Ale... 

—Nie kłóć się, ja się sam z nią rozpra 
wię. Ty zajmiesz Się murzynem. # 
Cecylją Brook sam dam sobie rady. 

Mrucząc przekleństwa, irlandczyk, 
przycisnął się do Ściany przy drzwiach. 
Karol stał obok. Murzyn otwcrzył drzwi 
i skierował się odrazu na środek po- 
koju, do wiszącej nad stołem lampy. 

— Chwileczkę, pani, ja zaraz zapa” 

py- 

ję 
Ale dziewczyna była. zbyt niespo- 

kojna, aby czekać, weszła za nim. 
Błysnęło światło... Jednocześnie, 

pchnięte silnie drzwi, zatrzasnęły się 
z hałasem. 

Zdziwiony murzyn odwrócił sie i 

zobaczył przed sobą dwóch niezna- 
jomych ludzi z rewolwerami. Cecylia 
poznała Karola i z okrzykiem trwogi, 
skoczyła ku drzwiom, Otwoizyła usia, 
chcąc krzyczeć, ale w tej chwili silna 
ręka chwyciła ją za ramiona i jednocze 
śnie przyciśnięto do jej ust chustkę. 

W milczeniu irlandczyk podszedł cia 
murzyna i uderzył go w dolną szczękę. 
Murzyn zachwiał się i z głuchym  ję- 
kiem padł na ziemię. Dwoma jeszcze 
umiejętnemi uderzeniami pozbawione 
go przytomności i leżał twarzą wtu:aną 
w brudny dywan, a skóra jego z Cza” 
rnej zrobiła się szarą jak popiół. 

  

Rozdział XX — Kontr - atak 

Mgła stawała się coraz gęstsza. 
Zimno było i wilgotno, ale szybko idący 
po ciemnych ulicach Laniare nie za: 
uważył tego. Myśli jego były zajęte 
si zczegółowem opracowywaniem planu 
który stawał się coraz wyraźniejszy, 
w miarę jak 'Wilk - Pustelnik zbliżał się 
do celu swej wędrówki. 

Był tylko jeden sposób dostania się 
do gmachu niemieckiego przy 79-ej uli- 
cy. Laniare wiedział to dobrze i stwier” 
dził dziś rano raz jeszcze, gdy oglądał 
twierdzę szpiegostwa niemieckiego. Za 
danie było bardzo trudne i niebezpie- 
czne, należało wszystko przewidzieć 
i przygotować się bardzo starannie. Ale 
nie było czasu do stracenia, trzeba by” 
ło działać jaknajprędzej. 

Cicho, jak kot, przelazł *Laniare 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłłe. 
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№ Bazy T brnki šoleinia „„|Araktika — ——— Poszukuje się 
Masaż twarzy i ciała natan sia ki add, "rechnik Taksówka Marji Józefy Serarin 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada» 
nie włosów łu- 
pież. Najaowsze tdo- 
bycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
ga i 10—8, m. 3, 

leśniczego w wiek- 
szych uprzemysłowio” 
nych dobrach—poszu- 
kuje posady. Adres: 
Wilno, Kalwaryjska 20 

mieszkanie W. 
p. 43,P. R. Jarmołowicza, 

dla Lesniczego. [9811 

przez mur przy l8-ej ulicy i dotarł do 
budującego się przy gmachu niemiec” 
kim domu. 

Rusztowania przy nowej budowie 
dochodziły już do siódmego piętra. Wy « 
sokość ta była zupełnie wystarczająca, 
gdyż przewyższała nawet gniazdo wro 
gów. 

Zręcznie drapał się Łeniare po ru- 
sztowaniu starając się nie potrącić sta- 
rych prętów i cegieł, które spadając 
mogłyby uczynić niepożądany hałas. W 
dole, pod rusztowaniem spał stróż no- 
cny. Zdawało się że nawet wystrzał ar” 
matni nie mógłby przerwać jego chra- 
pania. 

Na platformie drugiego piętra, leża” 
ły stalowe drugie pręty. Ląniare z wy* 
siłkiem dźwignął jeden z nich o parę 
pięter wyżej. Była to ciężka i niebez- 
pieczna podróż, ale największe nie” 
bezpieczeństwo jeszcze było przed nim 
7. Naprzeciw wieżyczki, na której uk- 
ryta była, prawdopodobnie radjostacja 
nadawcza, Laniare przymocował kon; 
stalowego pręta do jednego z grubych 
bali i zsunął się na nim o piętro ni- 
żej. Oczyma zmierzył odległość dzielą” 
cą go od wieżyczki. Stwierdził raz je: 
szcze, że gdy odepchnie się mocno, 
elastyczny pręt podrzuci go aż do domu 
który był celem jego wyprawy. Próba 
zrobienia z siebie takiego żywego wa- 
hadła był niezmiernie ryzykowną. Ale 
nie było wyboru. Mocno pochwycił sta“ 
lowy pręt, odepchnął się nogami, od” 
leciał i znów powrócił na miejsce, po- 

w ruchu „Chewrolet* 
w, bardzo dobrym sta- 
nie do sprzedania, do- 
wiedzieć się Lewy 

budowlany, prącu= 
jący od 2 ląt jako 
kierownik robót, 
szuka posady w mi 
Wilnie. Oferty sub | dukiewicz. 
„4444“ do adm. 

„Stoma“. Ozo ! USS 

wtorzyt ten sam manewr poraz drugi, 
tym razem mocniej... Wreszcie udało 
mu się dopiąć celu! Runął na dach 
wieżyczki, kurczowo chwytając się ja- 

„kiejś wypukłości i czując że przy 
najmniejszym niezręcznym poruszeniu, 
spadnie z tej wysokości na ziemię... 

Na szczęście podróż powietrzna 
udała mu się. 

Szybko oswoił się z niewygodną po 
zycją i zaczął zwolna zsuwać się aż 
do balustrady, otaczającej u dołu 
wieżyczkę. Maleńkie drzwiczki pro- 
wadziły z balustrady do wnętrza 
wieżyczki. 

Stanął u wylotu wąskiego koryta 
rza. Drzwi były pozamykane, wido- 
cznie były tu pokoje dla służby... Ale 
z boku dolatywały wyraźne Odgłosy 
pracy na radjo-stacji, urywki rozmów 

zaj trzaskanie drzwi i szybkie kro- 
i. 

Laniare skradał się cicho po ko- 
rytarzu... jedne z bocznych drzwi py e 
ły uchylone i Przepiszczały smugę 
światła. 

Laniare odnalazł poomacku małą 
niszę i wtulił się w nią. Drzwi otwo- 
rzyły się szerzej i na progu ukazał się 
człowiek, który wyjrzał na korytarz. 

Mimo ciemności Laniare poznał od- 
razu signora Velasco. Brazylijczyk 
obejrzał się i minął niszę, w której 
stał Laniare, z głową spuszczoną, po- 
grążony w głębokiej zadumie. Za chwi 
% RA na schodach wiodących na 

ół. 

Pióromont 2—11, Haj- 
SIól—0 

| pietiądae 
wd bezplat- 
nie z pełnem za- 
berpieczeniem—na 
oprocentowanie 

Dom -K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 0 

z męża Kohen, ktoby 
wiedział О miejscu. 
jej zamieszkania raczy 

mnie powiadomić pod 
następującym _ adre- 
sem: Sieńxiewicza 8 
m. 7, w Warszawie. 

£002-7     
Laniare zrozumiał, że 

godziny, w całym domu wre wytężona 

praca. Jakieś niezwykłe wypadki po- 
ruszyć musiały całe to mrowisko. Jar 

kiego rodzaju były to wypadki, Laniare 
nie wiedział, ale krzyżowały one jego 
plany. Liczył na to, że zastanie dom 
cały uśpiony, i teraz plany jego zdawa- 
ły się nie do uskutecznienia. Każdy krołe 
był wyrokiem śmierci dla niego. 

Ale zanim zdobył się na decyzję, a 

piętro niżej rozległa się hałaśliwa sprze 
czka kilku osób. 

Zdawało się że w niemieckim domu 
warjatów powstał bunt wśród chorych! 

Hałas wzrastał i przybierał pozory 
gwałtownej kłótni. Kilka osób wchodzi- 
ło po schodach. 

Na przedzie szedł Velasco, gestyku- 

> л. о 
mimo późnej | 

lujący żywo zdenerwowany i niespokoj | 
ny. Zdawał się że za chwilę rozpocznie — 
się bijatyka. 

Ale ponad cały ten hałas rozległ się 
„głos Extrome'a. 

— Milczeć! — krzyknął. — Ja tu 
rozkazuję i żądam posłuszeństwa. Przy 
jechałem tutaj na rozkaz Cesarza, + 
doprowadzić do porządku to wszystk$, 
czego nie umieliście zrobić; Proszę nie 
krytykować moich rozkazów i wykony” 
wać je ściśle. Zrozumieliście? Ą teraz 
milczeć! wynosić imi się stąd do dja- 
bła! 

  

Drukarnia „Wydawni :two Wileńskie', Kwaszelna 23.   
 


