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Kroniki Sejmowe 
* REWOLUCJA W PANTOFLACH 

Cel wywiadu płk. Sławka w spra- 

wie odroczenia Sejmu ująć można w sio 

wa lapidarne: Sejm nicby nie pomógł w 

sytuacji gospodarczej, która dziś stana 

wi największą troskę pastwa, a tylko 

by przeszkodził. Niewątpliwie takie u” 

jęcie jest zupełnie słuszne, ale niewąt- 

pliwie także odroczenie sesi ucieszy- 

Ao ogromnie opozycję. Gdyby sesja 07 

droczona nie była, na opozycję spadły- 

by wielorakie kłopoty, które trzebaby 

było tak, czy inaczej załatwić. A więc, 

czy wnosić votum nieufności Sławkowi, 

czy nie? Czy podpisać ten wniosek we- 

spół z endekami, czy nie? Jak pilno“ 

wać posłów - włościan, aby nie wyła- 

mywali się podczas głosowania etc. 

Wszystkie takiego rodzaju kłopoty wy” 

magałyby decyzji, nad którą trzeba by- 

ioby się pogłowić. Natomiast odrocze- 

nie sesji daje odrazu gotowy i niepod” 

legający dyskusji szemat postępowa- 

nia. Należy podpisać protest, poczem 

ostro przemawiać na wiecach i wogóle 

z groźnemi minami czekać na następne 

odrocze/nie. 

Protest ma być podpisany przed 7- 

mą wieczór. Nie robi on żadnego wra- 

żenia. Nikt na niego nie czeka. Protest 

ten jest połączony z atakami na Głowę 

Państwa, a więc czemś, co można na” 

zwać rewolucją w pantoflach. Jeszcze 

inaczej można nazwać ten Wyborg w 

w minjaturze, Wybory obłaskawiony i 

nieszkodliwy, tę komedyjkę na wybor” 

skie tematy, a mianowicie: rewolucją, 

która nie powoduje dodatku nadzwy- 

czajnego. Rzeczywiście, proszę sobie 

pomyśleć! Opozycja sejmowa wydaje 

manitest niezadowolona z rządu i Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej, a tu żadnego 

dziennikarza niema w Sejmie, wszyscy 

się porozłazili, na kuluarach sejmo” 

wych. senność kompletna, wielki wódz 

opozycji leniwie dopija swe piwo. Ja” 

koś powszechnie to niebardzo na rewo- 

lucję wygląda. › 

Jutro senny obywatel polski otrzy” 

ma gazety, dowie się o odroczeniu Sej- 

mu i manifeście opozycji, stęknie: „A*, 

przewróci się na drugi bok. 

To co się dzieje na terenie Sejmu, 

przestaje być zupełnie interesujące. Na- 

tomiast tem więcej interesuje to, co się 

dzieje w łonie bloku rządowego, nie 

wśród posłów BB oczywiście, bo ci 

dziś także nie wielkie mają znaczenie, 

lecz wśród zespołu rządzącego, który 

odpowiedzialność za przyszłość pań- 

stwa przyjął na siebie. A dlatego przy 

słuchajmy się pilnie komentarzom, któ- 

re wzbudził list p. Czechowicza. Widzi 

my w nieprzemyślanym i niekonsek- 

wentnym, zdaniem naszym, kroku p. 

(Czechowicza znamię poważne, t.j. kon” 

flikt interesu jedności z interesem sy- 
stemu. Cat. 
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POŚWIĘCENIE PAŃSTWOWEJ WY- 

TWÓRNI RADJO - TECHNICZNEJ. 

WARSZAWA. 23. 5. (PAT). Dziś w 0- 
becności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
odbyła się uroczystość poświęcenia pierw” 
szej polskiej radjo technicznej wytwórni pań- 
stwowej, mieszczącej się przy ul. Ratuszowej 
nr. 10. W uroczystości wzięli udział p. mie 
nister reform rolnych Staniewicz, w imieniu 
p. wiceministra gen. Konarzewskiego, gen. 
Zarzycki, dowódca OK gen. Wróblewski, 
pierwszy zastępca szefa sztabu głównego 
gen. Kwaśniewski, prezes Banku Gospodar- 
stwa Krajowego gen. Górecki i jnni. 

O godz. 1l ks, biskup polowy Gall. w 
asyście kleru odprawił mszę świętą przy oł- 
tarzu polowym w jednym z gmachów wy- 
twórni. Podczas mszy św. przybył Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu — ko- 
mendanta garnizonu m. Warszawy płk. Wie- 
niawy - Długoszewskiego, zastępcy szefa 
kancelarjj wojskowej ppłk. Fydy oraz adju- 
tanta przybocznego rotm. Calewskiego. Po 
odprawieniu mszy św ks. biskup polowy Gall 
wygłosił przed zm krótkie kazanie. Na- 
stępnie w tym samym  gmacnu wygłosił 
przemówienie o otwarciu zakładów oraz ich 
organizacji ppłk. Meyer oraz kpt. Krzyczko” 
wski, poczem Pan. Prezydent wraz z zapro- 
szonymi gośćmi bardzo szczegółowo zwie- 
dził zakłady. 

Po półtoragodzinnym zwiedzaniu wszyst- 
kich działów iabrycznych udał się Pan Pre. 
zydent na Śniadanie, urządzone w specjal- 

nym namiocie przez dyrekcję Państwowej 
Wytwórni Łączności. Podczas śniadania wy 
głosił przemówienie w imieniu p. wicemini- 
stra spraw wojskowych gen. Konarzewski p. 
gen. Zarzycki, Następnie w imieniu robotni- 
ków fabrycznych robotnik Kamiński podzię 
kował Panu Prezydentowi za uświetnienie 
tych uroczystości swą obecnością oraz а- 
pewnił że wszyscy robotnicy _ Państwowej 

Dytwórni Łączności mają na celu swej pra 
cy tylko dobro państwa i w tej twórczej 
pracy nie ustaną. 

    

do domu lub z Opłata pocztowa niszczona 
Redakcja rękopisów mie zamówionych nie 
cje me uwzylędzis rmetrzeżoś co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Inferesanci Redakcji I Administacji „Słowa” proszeni są o zgłasza” 

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

Zamkowej 2, dokąd przeniesiona zosfała część naszego biura. 
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я CERY OGŁOSZEKM: wiersz miłimetrowy jednowzpuiiowy ma ssonie ź-ej i 3 gi. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
ryczałtem. 

zwraca. Administra- ky 
nadesłane 
Zagraniczne 50 proc. 0 

Odroczenie sesji Sejmu 
DEKLARACJA „CENTROLEWU* 

WARSZAWA. 23. 5. (tel. wł. „Sto- 
wa'*) Przedstawiciele „Centrolewu“ po 
otrzymaniu zawiadomień marszałka Da 
szyńskiego o zamknięciu sesji Sejmu 
odbyli posiedzenie na którem jednogło- 
śnie uchwalili deklarację w której 
stwierdzają, że zarządzenie Pana Pre” 
zydenta Rzeczypospolitej odraczające 
sesję Sejmu uniemożliwia walkę z kry- 
zysem gospodarczym, zaostrza w dal 
szym ciągu stosunki wewnętrzne w 
kraju i przekreśla możliwości otrzyma 
nia kredytów zagranicznych dla Polski. 

Odpowiedzialność konstytucyjną i 
parlamentarną za to zarządzenie składa 
deklaracja „Centrolewu* na gabinet 

płk. Sławka ale jednocześnie stwier- 
dza, że odpowiedzialność moralna i 
odpowiedzialność wobec historji pono” 
si w pierwszym rzędzie Prezydent Rze- 
czypospolitej „wciągnięty do gry abozu 
politycznego, którego przedstawicielem 
jest gabinet premjera Sławka”. 

Ten ustęp będący wypadem w stro 
nę Głowy Państwa zanotować można 
w kronikach życia politycznego Polski 
dopiero po raz pierwszy. 
Ut E“ i У 

Dalej deklaracja „Centrolewu'* 
stwierdza, że gabinet premjera Sławka 
doradzając Panu Prezydentowi  Rze- 
czypospolitej odroczenie sesji Sejmu 
dał wyraz swojej obawie przed kontro- 
lą parlamentarną i przed odpowiedział- 
nością za przekroczenia budżetowe się- 
gające kwoty prawie miljarda złotych. 

Rezolucja zakończona jest zwrotem 
zawierającym protest stanowczy prze- 
ciwko odroczeniu sesji i oświadczeniem 
że „walka o usunięcie dyktatury i a 
przywrócenie pełnej mocy Konstytucji 
i prawa będzie trwała nadal i będzie 
doprowadzona do ostatecznego zwycię 
stwa zorganizowanej demokracji*. 

Pod rezolucją podpisały się stron- 
nictwa PPS, Wyzwolenie,  Stronnict- 
wo Chłopskie, Ch. - D. NPR. 

Echa memoriału Brlanda 
GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ 

BERLIN. 23. 5. (PAT). Na łamach 

„Socjaldemokratischer  Pressedienst“ 
występuje przewodniczący frakcji 507 
cjaldemokratycznej Breitscheidt w 0- 
bronie memorjału Brianda przed ataka 
mi prasy niemieckiej. Breitscheidt pod- 

kreśla, że Briand w memorjale odrzuca 
wyraźnie projekt utworzenia federa- 
cji państw europejskich na wzór Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Memorjał żąda ujednostajnienia charak 

teru państw europejskich, nie zaś ich 

połączenia. 

  

  

„GERMANIA* CONTRA „OSSERVA- 
TORE ROMANO*. 

BERLIN. 23. 5. (PAT). Organ kan 
clerza Brueninga i partji katolickiej w 
Niemczech napada na „Osservatore Ro- 
mano'* za artykuł stwierdzający, że Pa- 
pież pochwala memorjał Brianda w 
sprawie utworzenia związku państw eu 
ropejskich. Artykuł pisma watykańskie- 

go — pisze „Germania* — musi wy- 
wołać conajmniej niezadowolenie. Wa- 
tykan, również jak i Briand dopuszcza 
„nadużycia najświętszych podstaw* о 
którym to fakcie wspominał już z obu 
rzeniem Mussolini w swej ostatniej mo” 
wie, wygłoszonej w Medjolanie. Waty- 
kan przyswaja sobie wszelkie machina 
cje, jakich Francja zwykła używać w 
prowadzeniu swej polityki zagranicz” 
nej. Watykan podaje ręce niebezpiecz- 
nej i oszukańczej polityce, która, tak 
jak traktat wersalski, stanie się pewne” 

go dnia mieczem, wymierzonym w 
związek į žūsi państw europejskich. 

Watykan — pisze dziennik — i tym 
razem przeciwstawia się społeczestwu 
włoskiemu, które słuszne postępowa- 
nie Papieża uważać będzie, jako wdzie 
ranie się w jego prawa narodowe. Wa” 
tykan próbował również skłonić  nie- 
mieckie partje centrowe — pisze „Ger 
mania* — do prowadzenia polityki, 
któraby była zdradą wobec narodu nie 
mieckiego i wobec tej roli, do której 
odegrania powołane są Niemcy w Eu- 
ropie. 

ZAJŚCIA W GDYNI. 

GDYNIA. 23. 5. (PĄT). Dzisiaj od 
samego rana przed biurem generalnej 
Federacji Pracy i państwowym urzę” 
dem pośrednictwa pracy zaczął się gra 
madzić tłum berobotnych w liczbie o- 
koło 500 osób. W ciągu dnia przyszło 
do starć z poszczególnymi członkami 
biura Federacji pracy. W czasie zajść 
jeden z policjantów został ranrty kamie 
niem w głowę. Na wiecu związku tran- 
sportowców do rozruchów nie doszło. 
Przemawiał członek tut. komitetu PPS 
CKW Piekarek. 

WARSZAWA, 23 V. Pat. Dzisłaj o godzinie 11 przed połu- 

dniem przybył do gmachu Sejmu szef gabinetu p. prezesa Rady 

Ministrów pułkownik Schaetzel, i wręczył p. marszałkowi Da- 

szyńskiemu następujące zarządzenie p. Prezydenta Rzeczypo: 

spolitej: 

„Na podstawie artykułu 25 Konstytucji odraczam sesję nad- 

zwyczajną Sejmu na dni trzydzieści”. 
Warszawa, dn. 23 maja 1930. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki. 

Piezes Rady Ministrów (—) W. Sławek. 

Premier Sławek o odroczeniu sesji 
WARSZAWA. 23. 5. (tel. wł. ((Słowa*) Prezes Rady Ministrów płk. 

Walery Sławek udzielił przedstawicielowi Agencji „Iskra następującego wy- 

wiadu o motywach odroczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu. s 

— Gdy Pan Prezydent Rzeczypospolitej zapytał mnie o opinję w spra- 

wach sesji nadzwyczajnej Sejmu i Senatu, której zwołania żądała 1/3 posłów 

sejmowych, pozwoliłem sobie przedstawić pogląd następujący: 20 

1) Żądanie zwołania obu Izb Ustawodawczych na sesję nadzwyczajną 

jedynie przez posłów sejmowych nie jest konstytucyjnie uzasadnione. Zwoła” 

rie Senatu mogłoby tylko wtedy być obowiązujące, gdyby zostało zgłosz 'ne 

jak to miało miejsce we wrześniu 1927 r. przez 1/3 ustawowej liczby ser.ato- 

rów. Wobec tego zaproponowałem Panu Prezydentowi zwołanie na sesję nad- 

zwyczajną tylko Sejmu a nie zwoływanie Senatu. : Ha 

2) Treść petycji żądającej zwołania sesji nadzwyczanej Graz póz” ejsze 

snuncjacje stronnictw z tą petycją związane zarówno jak i sam f>kt. że zwoła 

nia sesji damagal: się jedynie posłowie sejmowi wskazywały, że nie ma żad- 

nych sz ans na to aby prace Sejmu mogłyby obecnie vy* ia | Z tych 

to względów przedstawiłem Panu Prezydentowi wniosek o ad:uczenie sesji. 

Obecna sytuacja polityczna na terenie sejmowym nie daje możności rze- 

czowej pracy Rządu z Sejmem nad zagadnieniami, które narzucają nam potrze- 

by państwa a przedewszystkiem walka ze skutkami kryzysu gospodar. Jak do 

tych zagadnień może się ustosupnkować Sejm niech zilustruje przykład następ 
jący: Kiedy w marcu rb. bezrobocie dawało się najdotkliw'cj odczuć masom 

  

  

* 1obotniczym wówczas klub PPSCKW doprowadził wspólnie ze Stronniciwem 

Narodowem i partjami ludowemi do obalenia Rządu prof. Bartla, borykające- 

go się z konsekwencjami kryzysu. Obalono wówczas Rząd nie z powodu różni” 

cy poglądów na program walki z krwyzysem, motywem była wyłącznie walka z 
ministrem Prystorem o stan posiadania PPSCKW w Kasach Chorych. Obecnie 
kiedy światowy kryzys gospodarczy, który jako ciężka rzeczywistość odbija się 
i wa naszym życiu, wymagając rzeczowej i pozytywnej pracy, to właśnie po- 
łożenie gospodarcze stało się zasadniczem tematem politycznej gry opozycji. 

Wszystkie stronnictwa; opozycyjne mają ust pełne lamentu nad ktyzysem. Z, 
biedy ludzkiej zrobiły sobie hasłb dla demagogji qartyjnej, ale nie w tych 
grach leży istota rzeczy, tkwi Ona w czem innem, tkwi ona w Yiczeniu na to, 
że społeczeństwo łatwo zapomni niedawną jeszcze przeszłość. "Tymczasem wy- 
starczy sięgnąć pamięcią w niedaleką przeszłość w data 1925 — 1926 aby so“ 

bie uprzytomnić jaką była rold tych samych czynników, które dziś biadają nad 

rzekomo katastrofalną sytuacją państwa. Trzeba sobie przypomnieć jaki był 

istotny stan gospodarczy państwa wtedy gdy one miały władzę w "rękach. 

Mimowoli przychodzi na myśl refleksja jaki byłby przebieg obecne 
go kryzysu, gdyby go mieliśmy przeżywać w warunkach przedmajowych bez 
zrównoważonego budżetu, bez stabilizowanej waluty. Dopiero fundamenty za” 
łożone przez Rządy połnajowe u podstaw nasdego Zycia gospodarczego wy r 
trzymują ogriową próbę. Znamiennem jest również fakt pierwszorzędnego zna 
czenia dla szerokich mas obywateli, że mimo ciężkiej konjunktury i dużego brz 

robocia płace robotnicze i pracownicze nie uległy nigdzie zniżce. |, : 
Życie gospodarcze oscyluje stale między dobremi i złemi konjunkturami. 

Objąłem obowiązki szefa rządu w.złej konjunkturze, to też więcej niż normalne 
wysiłki w codziennej pracy poświęcać musi obecny Rząd hy, złe skutki tej kon” 
junktugy ogłaniczyć do minimum. Więcej niż w każdym in. okresie musi baczyć 
na to by gra politycz. Sejmu zapoznająca istotne interesy gospodarcze państ- 
wa nie hantowała rozpoczynające się już poowli poprawy. Takie były moje 

motywy wniosku o odroczenie sejiSejmu. 

  

Protest Koła Żydowskiego 
przeciwko wsfrzymaniu imigracji żydów do Palestyny 
WARSZAWA, 23 V. (tel. wł, „Słowa") Koło Żydowskie na 

odbytem dziś posiedzeniu postanowiło wystosować do wszystkich 

trzech stronnictw parlamentu angielskiego protest przeciwko 

zarządzeniu rządu angielskiego o wstrzymaniu imigracji żydów 

do Palestyny uważając to zarządzenie za pogwałcenie między- 

narodowych zobowiązań Anglii i dekiaracji Balfoura. 

| PORE RZZIYYE RIDEDZEYOWKEO nak" ITS TA TUTIS Ja EST WIAT LEKARKI Ba TAAA TS DIN SESI 

ZBROJENIA NIEMIECKIE 
REICHSTAG UCHWALIŁ KREDYTY NA PANCERNIK „ERSATZ PREUS- 

SEN“ I KRAOWNIK „LEIPZIG“. 

BERLIN. 23. 5. (PAT). Parlament niemiecki ukończył dyskusje nad bud” 
żetem Reichswehry. 207 przeciw 184 odrzucono wniosek soc. dem. i komuni- 
stów o skreślenie III raty na budowę pancernika „Ersatz Preussen'* w wysoko- 
ści 9 milj. 700 tys. marek. Wniosek frakcji niem. narod. o wstawienie do bud- 
żetu I raty na budowę pancernika ,,B' odrzucono 270 przeciw 12ł. Prócz nacjo” 
nalistów głosowali „za' konserwatyści, frakcja ludowa, frakcja gospodarcza i 
hittlerowcy. Na wniosek stronnictw rządowych parlament wstawił do budżetu 
półtora miliona na budowę krążownika „Leipzig. 

TAKTYKA SOCJAL - DEMOKRATÓW W REICHSTAGU. 

BERLIN. 23. 5. (PAT). W zakończeniu dyskusji nad budżetem Reichs” 
wehry w Reichstagu odbyło się głosowanie nad wnioskiem komunistycznym © 
wyrażenie votum nieufności min. Groenerowi. Wniosek ten nie mógł być pod- 
dany pod głosowanie imienne, ponieważ nie uzyskał wymaganej do tego ilości 
50 podpisów. W głosowaniu zwykłem wniosek komunistyczny upadł. Za wnio- 
skiem gosowali tylka komuniści i hittlerowcy, razem — 49 głosów. Socjalde- 
mokraci wstrzymali się od głosowania, z wyjątkiem byłego ministra Severinga, 
który głosował przeciw wnioskowi komunistycznemu. Były kanclerz Muller o- 
puścił salę przed głosowaniem. 

Klęska wojsk półroćnych w Chinach 
SHANGHAJ. 23. 5. (PAT). Według urzędowego komunikatu wojsk 

rządu nankińskiego zadały ciężką porażkę kcalicyjnym wojskom północnytme. 
Bitwa trwała 18 godzin. Wojska północne soiają się w zamieszaniu w kierun- 
ku Kafeng, dokąd zmierzają wojska nankińskie. Wojska rządu nankińskiego 
wzięły do niewoli 20.000 żołnierzy wojsk połnocitych. 

„Hr. Zeppelin * wylądował w Pernambuco 
PERNAMBUCO, 23 V. Pat. Sterowiec „Zeppelin* wylądował tu wezoraj o godz. 

8.20 weciug czist niejicCv go. . 

reklamowa rajloietr 66 gr. Wmumerach świątecznych oraz| z prowincji 
Administrac; cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za do 

  

Jak fe hyło w Dmifrówce 
Fakfyszny przebieg zajścia 
WARSZAWA, 23 V. Pat. Wo- 

bec fałszywych i tendencyjnych 

Informacyj, rozpowszechnianych 

przez pewne organa prasy litew- 

skiej i niemieckiej o zajściu we 

wsł Dmitrówce, otrzymujemy z 

dowództwa ś%orpusu Ochrony 
Pogranicza następujący faktyczny 
przebieg zajścia: Dnia 18 b. m. 
mieszkańcy wsi Dmitrówka urzą- 
dzili bez zezwolenia kompeten- 
tnej władzy zabawę, na którą 

przybyli mieszkańcy I innych wsi. 

Dowódca strażnicy plutonowy 
Witasiak około godz. 21 zamel- 

"dował o tem dowódcy bataljonu. 
Kwatermistrz kapitan Sokołow- 
ski, zastępujący dowódcę batal- 
jonu, na podstawie instrukcji 

K. O. P. art. 14 punkt 73 rozka- 

zał zabawę niezwłocznie prze- 

rwać. Plutonowy Witasiak z trze- 
ma uzbrojonymi żołnierzami 

wszedł do izby, gdzie odbywała 

się zabawa i zażądał rozejścia się 

zebranych. Osobnicy cywilni, w 

„liczbie około 30, rzucili siłę na 
żołnierzy, chcąc rozbroić ich, 

przyczem jeden z cywilnych osob- 

ników zadał ranę w głowę sze- 
regowcowi Marchewce tępem 

narzędziem, wskutek czego wy- 
mieniony szeregowiec zemdlał. 

Wówczas plutonowy Witasiak 

i dwaj pozostali szeregowcy uży- 

li bagnetów i kolb, rozpędzając 
tłum. Jeden z czterech przytrzy- 

manych osobników cywilnych zo- 

stał ranny bagnetem. Dochodze- 

nie prowadzi posterunek žan- 

darmerji, wspólnie z posterun- 

kiem policjł państwowej. 

DEMONSTRACJE ANTYPOLSKIE W 

KOWNIE. 

KOWNO. 23. 5. (PAT). O godz. 17 

w Kownie odbył się wielki wiec prote 
stadyjny pszeciwko wypadkom w Dmi- 

trówce. Około 5 tys. osób wzięło udział 

w tym wiecu, przyczem uchwalono 1e 

zolucje protestacyjne . Po rozwiązaniu 

wiecu część uczestnifów udała się 

przed dom „Dnia Kowieńskiego" gdzie 
wybito szyby w redakcji, druga część 

udała się do gmachu gimnazjum pol- 

skiego, gdzie również zostały wybite 
szyby. 

  

Sfosunki francusko-polskie 
w sowieckiej karykaturze. 
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Zaostrzenie stosunków pomiędzy Francją 
a Włochami jest w chwili obecnej najwa” 
żniejszem wydarzeniem w polityce europej- 
skiej. Nieudana misja medjatorska Hendersona 
w Genewie, ostatnie wojownicze mowy Mus- 
soliniego, tak jaskrawo różniące się od o- 
bowiązującej pacyfistycznej frazeologii  dzi- 
siejszych mężów stanu Europy, zwracają 
szczegółową uwagę na zatarg francusko - 
włoski, który coprawda datuje się nie od dziś 
ale teraz przybrał szczególne ostre formy. 

Nieporozumienia pomiędzy Francją i Wło” 
cnami obserwowane są w Moskwie jak do- 
wodzi niniejsza karykatura z nietajoną radoś- 
cią. Sowieccy „miłośnicy pokoju* zaciera” 
ją z radości ręce, że oto być może zatargł 
francusko - włoski wywoła poważniejsze 
komplikacje lub nawet doprowadzi do wojny 
Jakie to wtenczas perspektywy otwierają się 
przed propagandą komunistyczną- 

Stabilizacja stosunków w Europie jest 
najgorszym wrogiem Sowietów i nic | dzi- 
wnego, iż wszelkie zatargi witane są w Mo- 
skwie jako okazje do wzniecania rewolucji 
wszechświatowej. 

+ 

o 25 proc. drožej. 
ja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
ntmeru dowodowego 20 groszy. 

LSL 

Nowe rewelacje Biesladowskiego 
G. P. U. w Paryżu — Rola Janowicza 
— Jak była zorganizowana sieć szpie- 
gowska? Janowicz  inwigilował 

Kutieppwa 
B. radca sowieckiej ambasady w 

Paryżu Biesiadowski, który tak ory- 
ginalnie w swoim czasie porzucił słu- 
żbę w przedstawicielstwie sowieckiem 
salwując się ucieczką przez płot, dru” 
kuje w prasie paryskiej dalszy ciąg 
swych rewelacyjnych pamiętników. 
Pierwsza część wspomnień b. sowiec- 
kiego dyplomaty już się ukazała w wy 
daniu książkowem. (Obejmuje ona czas 
do «chwili nominacji Biesiadowskiego 
na radcę poselstwa w Paryżu. е 

W drugiej części Biesiadowski opi“ 
suje stosunki jakie panowały w posel- 
stwie sowieckiem w Paryżu. Na pierw- 
szy plan wysuwała się działalność G. 
P. U.., prowadzona niezwykle intensy” 
wnie. Kierownikiem jej był osławiony 
czekista Janowicz. 

Sfera działalności Janowicza  po- 
dzielona była na kilka odcinków. Pierw 
szy obejmował inwigilacje współpra- 
cowników poselstwa włączając w toi 
posła oraz radców. Wtym celu Jano" 
wicz werbował t. zw. ..seksotów* czyli 
tajnych współpracowników z niższego 
personelu poselstwa i instytucyj sowie- 
ckich. Tajni ci informatorzy przysłu- 
chiwali się rozmowom o czem niezwło” 
cznie donosili Janowiczowi. Drugim od 
cinkiem pracy Janowicza była obserwa- 
cja emigracji, trzecim wreszcie wywiad 
polityczny. 

— Janowicz — opisuje Biesiadow- 
ski — chwalił się kiedyś w rozmowie 
że obserwację emigracji rosyjskiej ma 
postawioną bardzo dobrze... Mam 
mówił — nawet swego człowieka obok 
samego Kutiepowa, który dokładnie 
mnie informuje o jego działalności. 
Niebawem będę miał jeszcze drugiego 
i wtenczas całą działalność Kutiepowa 
będziemy mogli obserwować jak pod 
szklanym kloszem'*. Janowicz opowia- 
dał również, że posiada swoich infor" 
matorów we wszystkich odłamach emi 
gracji rosyjskiej, a zwłaszcza w kołach 
zbliżonych dło dziennika „Wozrożdie- 
nie”. 

Janowicz de nomine sekretarz po- 
selstwa, a faktycznie główna sprężyna 
akcji szpiegowskiej zajmował oddziel- 
ny apartament składający się z kilku 
pokoi, w których mieściło się świetnie 
wyposażone laboratorjum chemiczne i 
fotograficzne oraz kasy ogniotrwałe 
gdzie przechowywano spisy tajnych 
agentów, szyfry i dokumenty. Do kas 
miał dostęp tylko Janowicz oraz jego 
żona. Często się zdarzało że Janowicz 
wysyłał depesze szyfrowane własnym 
szyfrem pod którem poseł obowiązany 
był umieszczać swoją pieczęć przed na- 
daniem. Mogło się zdarzyć, że poseł 
podpisywał się pod donosem o którym 
nic nie wiedział. 

Najbliższymi pomocnikami Janowi- 
cza byli dwaj czekiści Ewans i Elerrt. 
Niejednokrotnie Janowicz z żoną, uwa” 
żaną za wybitną agentkę G. P. U., któ- 
rej niejednokrotnie powierzano b. od- 
powiedzialne zadania, wyjeżdżali sa” 
mochodem na dłuższe spacery przeważ 
nie do Normandji nad brzeg morza. 

Trzeba dodać, że według ostatnich 
rewelacyj Burcewa o generale Kutie- 
powie, porwanie zorganizował ja- 
nowicz, któremu pomagał Elert. Wido- 
cznie owe „spacery** nad brzeg morza 

1 

które często urządzał Janowicz były 
potrzebne dla wybrania miejsca skąd 
generała wsadzono nia statek. m. 

AAA 

ROKOWANIA POLSKO - NIEMIECKIE 
W BERLINIE. 

BERLIN. 23. 5. (PAT). W minister 
stwie gospodarki narodowej Rzeszy 
rozpoczęły się dziś niemiecko - polskie 
obrady nad zrealizowaniem układu 0 
zniesieniu zakazów i ograniczeń przy” 
wozu i wywozu. Na kierownictwo dele” 
gacji niemieckiej powołany został w 
miejsce przebywającego obecnie w Bu 
kareszcie dr. Posse, tajny radca Flach. 

KOLEJ GÓRNY ŚLĄSK — GDYNIA. 
Namady z przedstawicjelami koncernu 

Schne'der - Cijeusot. 
WARSZAWA. 23. 5. (PAT) W dn. 

wczorajszym odbyła się w Ministerst= 
wie Komunikacji wstępna konferencja 
z przedstawicielem koncernu Schneider 
Creusot, który reprezentował p. Bene- 
sit, oraz przedstawicielem banku Paiys 
du Nord, p. Kochlem. Konferencja ta 
dotyczyła sprawy finalizacji budowy i 
ewentualnej eksploatacjqi magistrali 
węglowej Górny Śląsk — Gdynia. Kon 
ferencji przewodniczył dyrektor depar= 
tamentu ogólnego dr. Adam Gałecki. 
Obaj delegaci przyjęci byli przedtem 
przez ministra komunikacji Kuehna. W 
dniu jutrzejrzym pp. Benesit i Koehl u- 
dają się do Gdyni celem zaznajomienia 
się z urządzeniami portu, poczem wy= 
jadą do Francji, skąd wydelegują spe- 
cjalnego rzeczoznawcę, który się zapo- 
zna ze stanem budowy magistrali wę- 
glowej.
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Dla całokształtu gospodarstwa rolnego 

zastosowanie w zyciu projektowanych ustaw 
6. ochronie drobnych dzierżawców wywoła 
niepożądane następstwa, wstrzymujące nor- 
malny rozwój gospoda Bezpošrednim 
skutkiem wprowadzenia ustawy będzie zwięk 
szenie się ceny artyk +. spożywczych, 
jak: wyrobów mięsnych, masła, | serów, 
olejów dostarczanych z głębokiego Polesia z 
folwarków do miasta i na eksport zagranicę, 
gdyż źródła dotychczasowe ulegną natych- 
mi ej redukcji otychczasowi dostaw 
cy liwerantom w > folwart „bėdą 
uzaležnigni w dc i i go” 
tówki drobnych d wców która dopiero 
1 listopada każdego roku zgodnie z ustawą, 
orzeknie jaki'm zapasem paszy czy ziarna 
właściciel folwarku będzie dysponował. 

Żaden z dotychczasowych dostawców 
(właściciele folwarków) preliminarzy  pro- 
dukcji nie zdolni ustalać zniewolony będzie 
do likwidacji dotychczasowej produkcji nie 
będąc w możności umowami się zagwaran* 
tować o zbycie produktów zawczasu, dalek. . 
będzie od angażowania do wyrobu swej 
produkcji nowej gotówki. — Powstrzymanie 
też gotówki do wzmocnienia produkcji tol- 
nej mastąpi również na skutek przewidzia- 
nego w Art. 16. ograniczenia ' wysokości 
tenuty dzierżawy. 

Rola producenta dotychczasowego, ener- 
gja jego kapitał przechodzą do ograniczone- 
go znaczenia rentjera, zbierającego czynsze 
dzierżawne od parcel drobnych dzierżawców, 
w wysokości ścisłej przez ustawę oznaczo” 
nej; postęp produkcji staje się dla niego ob- 
cym ściśle będzie on strzegł by granica par- 
celi każdej, nie przechodziła granic ustawą 
określonych. S 

Przy tak roziegłej utrudnionej komuni- 
kacji, chroniczniepopsutych groblach i dro- 
gach na Polesiu, rozrzuconych, nieskomaso- 
wanych polach, niedostępnych  chutorach, 
drobny rolnik jest dla opłacenia podatków 
zredukowany do przychodu z inwentarza, 
hodowli. Rola ledwie wystarcza mu na prze 
żywienie rodziny; w tych warunkach on 

     

    

       

  

   

   

  

pozbawiony zarobku na skutek  parcelują- 
cych się folwarków, pozbawiony jest rów- 
nież gotówki, możności dostarczania  mle- 
czywa na przerób hurtowny serów czy ma- 
sła i t. d. i zastąpienie obecnej produkcji 
wytwórczej spożywczą. 

Idealny w naszem założeniu dla socja- 
listów, kolektywizm gospodarczy, w sąsied- 
niej Rosji do najsmutniejszych doszedł 
skutków. 

'Do warunków Śląska lub Poznańskiego 
jeszcześmy nie doszli. 

W zamian tego gwałtowne wprowadze- 
nie tegoż projektu, roznieci, zarodki tkwiące 
wi nim wiekowej burzy, rozbudzi pożary 
tlejące w popiele, zazdrości, nowych walk j 
sporów między chatą a dworem, tak skrzęt* 
nie podniecanych przez ciemiężców i wro- 
gów naszych przez lat zgórą sto pięćdzie- 
siąt. 

Realizacja haseł tych daje obszerną spo- 
sobność i gotowy podkład rozniecenia spo- 
rów i walk społecznych, żer dla agitacyj po- 
litycznych, tak nam na wschodnich kresach 
niepożądanych; zalewa ona nowym nawałem 
pracy, niszczy administrację a przedewszy- 
stkiem sądownictwo, zasypane obecnie po- 
nad siły sprawami. 

* 1. Środkiem zaradczym dla uchronienia się 
‚ 00 skutków tej nowej zawisłej nad nami 

burzy, znaleźć by można, o ile wogóle usta” 
wa ta obecnie ma rację bytu, -żw zmianie 

 medakcji a mianowicie-co do Art. 1 należy 
zmianić. 

1) Albe, przez wyłączenie z zakresu 
istoty dzierżawy umów użytkowania cudze- 

- mi gruntami opartych na podziale produktów 
uzyskanych ze u, czy w ' zamian za 

i ia fizy e w pracy określonej, 

  

  

  

      

If) o ile, by tn rodzaj użytkowania cu- 

    

      

  

dzym gruntem, nie mógł b łączonym z 
prawnego pojęcia istoty d „ ażeby 
umowy oblęte pod literą b ułu Nr. 1 
ustawy zaprojektowanej, były wyłączone z 
atrybucji, artykułu Nr. 6 jest nie całkowicie 
to przynajmniej w zakresie umów zawartych 
na termin od I do 3 lat. że mianowicie umo- 
wy rżawy tej Hategorji o terminie nie, 
Giuższym 3 lut nie podlegają obowiązującej 
zamizrūe na opłatę czynszu w gotówce, oraz 
że niedopełnienie przez dzierżawcę w natu- 
rze czy w świadczeniach tegoż zobowiąza- 
nia, uprawomacnia oddawcę dzierżawy roz- 
wiązać automatycznie umowę dzierżawy i 
poszukiwać sądownie faktycznych strat. 

, I) Termin opłaty z dołu dzierżawy 
%" -dopiero jesienią l listopada, wobec wy- 
magań Izby Skarbowej i władz komunalnych 
reguluje z opłat z wiosną i wszelkich podat 

_ ków i opłat asekuracyjnych, nie jest również 
do przyjęcia i staje się niesłusznym dla tych 

    

- OSTATNI SĄD 
pP raz trzeci nad „Przestepcami“ 

Brucknera. 

: Natura brutalnic oczyszcza powie- 
rzchnię ziemi ze słabyci i niedołężnych 

istot. Degenerująca kobieta rodzi dege- 
nerujące dzieci i nikt tego procesu nie 

p” rzyma O czem Świadczy dzisiejsza 
»ółczesność. Może przyjść tylko od 

enie ziemi na skutek istot posiada 
'ch z powrotem pełny instynkt. W 

'st znaczenie ErOsa, znaczenie mi- 

      

       
    

    
   

   

   
   

Vaka jest pozycja kobiety w tej 
U. Poszła na pasek mężczyzny i 

żczynę. Jest jej pełno wszę 
się i szwenda w każdej 

  

__ dziedzinic 'et w polityce. Zagrożona 
- jest kultura europejska. Na polach bitw 

wielkiej w padła owa metafizyka 
której je wciąż jeszcze ofiarą. 
Ale zaczyna się odwrót w ideach i życiu 
W każdem społeczeństwie zaczynają 
zjawiać pojedyńcze tu i tam kobiece, 
naprawdę znowu kobiece natury obda” 
rzone instynkiem, tym odwiecznym, 
któremu zawdzięczamy bujne życie, 
rozkwit, owocowanie. Idą lužnie. Nie 
Są to tak zwane kobiety postępowe ale 
odwrotnie kobiety raz wraz okrzyczane 
jako reakcyjne. Zaczynają się chlubić 
tem, że są reakcyjne i głos ich zaczyna 
być coraz więcej słuchany, choćby po 

_ przez takie kobiety jak genjalna Undset 
* Nigdy przenigdy mężczyzna wiele 

_ nie wie o tajemniczym instynkcie ży- 
cia, chyba że ucho nadstawi aby usłu 
chać kobiecą kobietę. Przecież nie jest 
to bajeczką, że Sokretes, ten najmędr 

„szy niby, z mędrców mędrzec powta- 
' rzał to co mu Diorinia z Mantinei po 

wiedziała. Ztego zaś ca powiedziała 
Dyotima z Mantinei do Sokratesa na 
pisał Platon swój djalog o miłości, bez 
którego powiedzmy bez ogródek nie 
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POLESIA 
właścicieli tytularnych produkcji folwarcznych 
którzy zniewoleni są z powodów wyjaśnio- 
nych obszary swe częściowo lub w całości 
w parcelach wydzierżawić. K 

Jeśli takie przesunięcie z wiosny do je- 
sieni opłat podatkowych jest dla gospodar” 
stwa krajowego nie dopuszczalnem to jedy- 
nym środkiem zaradczym jest jednocześnie 
z ogłoszeniem ustawy z oznaczonym na je- 
sień o terminie opłaty dzierżaw dla drobnych 
dzierżawców piowołać do życja cjalny 
ksjedyt wiosenny dla nich czy dia właścicieli 
tolwarńków opartym na dyskoncie dzierżaw- 
nej tenuty płatnej jesienią. — Kredyt taki, 
zagwarantowany na majątku dzierżawcy i 

0 vy, znacznie by mógł 
właścicieli folwarków, 
h kredytach, obecnie, 
adów, często dla nich 

    

  

   

   

  

„że wysokość rocznej dzierżawy za 
„1 hektar nie może przewyższać kwoty Od- 

   

    
  

  

„powiadającej równoważnnik ceny giel- 
„dowej 200 kilo żyta 3 zapłaty dla 
gruntów I klasy kich okręgach, 

RZE w klasach niższych wynosić ma o 10 
„proc. mniej od: każdej klasy następnej, bio- 
„rąc za podstawę klasy gruntów określo- 
„ne w rozporządzeniu wykonawczem p. Mi- 
„nistra Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r. 
„Dz. Ust. Rz. Pol. Nr. 94 poz. 746.“. 

Pomijam okoliczność, że określenie pra- 
womocne zgóry wysokość dochodu z dzier- 
żawy, niezgodnem jest z prawem użytkpwa- 
nia ogobistą własnością i że jest niezachęca- 
jacem środkiem dła angażowania kapitałów 
do meljoracyj gruntów, zwłaszcza, gdy pra- 
wo nie okńqzśla limitu wysokości opodatkowa- 
nia państwowego i dowolnego opodatkowar 
fa komunalnego, zależnego niejednokrotnie 
od osób niekompetentnych. 

Smutne skutki tych nierozważnych prób, 
odbijają się na przeciążeniu opodatkowania 
tolwarcznego, z, jej smutnemi następstwami 
niewystarczalności w budżetach. Zmniejsza - 
nia się przestrzeni i produkcji rolnej. Nie 
rzadkie w Wiłeńszczyźnie nawet były w 
roku obecnym wypadki, że wysokość tenuty 
dzierżąwnej za grunta obrachowane według 
szematu prawem dozwolonego nie wystar” 
czała na opłacenie należnych podatków grun- 
towych, komunalnych, wyrównawczych, do- 
chodowych, samorządowych, rezultatem w 
obawie skutów licytacji była pożyczka za- 
ciągnięta na grubą lichwę a następstwo jej 
sprzedaż części folwaqkiu, zmniejszenie lego 
wartošci 

Treść ustawy Nr. 6 artykułu i jego re- 
dakcja jest mglista nie dość jasna, nadająca 
(się na dowolną interpretację, tak nieporzą- 
daną dla osób niekompetentnych. i 

Według bowiem tekstu ustawy, wyso- 
kość rocznej tenuty dzierżawnej, za jeden 
hektar pola, np. Ill klasy, we wszystkich okrę 
gach, wynosi w obecnym np. roku wartość 
giełdowa 160 klg. żyta po 2.40 zł. = 34.40 zł. 
ad dzierżawa hekt. V klasy pola 1.20xX240=28 
zł. w tej samej wysokości ustaloną jest war” 
tość dzierżawy hacet łąki III i V klasy. 

Szabłonowe zrównanie jednoklasowych 
użytków poła i łąk odrębnych okręgów ich 
wzajamny stosunek pola do łąki na Polesiu 
jest rażącym i nie zgodnym z rzeczywistością 

Na Polesiu posiadającym przeciętnie 20 
proc. pól do obszaru błot i łąk (są okolice, 
gdzie stosunek ten spada do 10 proc.) war- 
tość tychże pól w stosunku do łąk jest dale- 
ko większa jak w tablicy rozporządzenia p. 
ministra z 15 lutego 1923 r. Nr. 94 poz. 746. 
Wartość lokalna tych użytków, nie jest uza- 
leżnioną od składu chemicznego, klasy ani 
składników mechanicznych zmienną jest nie- 
mal w każdej okolicy w sąsiednich nawet 
gminach różną i zależną od odległości danej 
miejscowosci, — sadyby, do miejsca zbytu i 
od łatwości dowozu, dostępu do niej. — Nie 
ma*ym czynnikiem w tej mierze j ; topień 
zaludnienia wsi i bo gactwo m: ń qów. 
Wszelkie próby ustalenia wartości gruntów 
czy dzieržaw, oraz stosunku wzajemnego 
tych użytków na przestworze ogólnem trzech 
województw, w formie, konkretnej, grzeszą 
zawsze szabionyem, teorją, mszczącą się w 
praktjyce na atogunkach życia. — Obszar kra 
Ju, gdzie każda niemal gmina posiada odręb 
ne, samoistne warunki produkcji zbytu, ko- 
sztów dostawy, obrachunków z roboczemi, 
wymaga odmiennych sposobów i podstaw 
obrachowania swych dochodów  praktycz- 
nych i w prawodawstwie, regulującem, moż- 
ność egzystencj: musi być to uwzględnionem. 

Wyprowadzenie tych cen wartościowych 
użytków i wysokość tenuty dzierżaw rocz- 
nych słuszniejszem i do rzeczywistości bliż- 
szem byłoby określić na podstawie faktycz: 
nych cen sprzedaży gruntów z wolnej ręki 
przy zachowaniu jednakowej formy procen- 
towej dla dzierżaw. Wincenty Łubieński. 

    

        

było szczytu erotyki średniowiecza, 
Dantego i Beatryczy. Renesans pierw 
szy zerwał z tradycją i zaczął słuchać 
upadłe kobiety. Heterypersyflują «1fam 
od czasów Bocaccia fałszywe rzeczy, 
tak że rzeka wzbiera nienormalności i 
anomalii w stosunku do planu praw 
natury, której jesteśmy poddani. Męż” 
czyzna straciwszy kontakt z kobiecą 
kobiecością jął z miłości czynić cho- 
robę lub truciznę. Przecież Steadhał za” 
czął nawet kodyfikawać  djalektyczne 
perwersje, które nas dziś do tego do- 
prowadzi'y, że rodzina od początków 
samych człowieka zakorzeniona, za- 
częła tracić grunt pod nogami. 

Z tej samej północy, z której mówi 
Unstet, rozlega się męski głos Knuta 
Hamsuna. 

Także reakcja idzie męska przeciw 
„postępowi* płciowemu. Głosy reak- 
cyjne zjawione tu i owdzie zaczynają 
wzrastać w siłę. Jutro toczyć się pocz- 
nie bój o pełną kulturę, o przyszłość z 
zpowrotem zdrowego i słońcowego 
człowieka. 

Przytem w cale nie jest powiedzia- 
ne. że wszyscy muszą otworzyć oczy 
na aberacje w które popadł człowiek 
na skutek zatracenia instynktu swojego 
Wystarczy grupa mocna, kilka jedno- 
stek, które stado ludzkie wezmą w 
garść. Każda masa, każden tłum czyli 

" orzeciętna i wulgarna zbiorowość 
może niszczyć i roznosić kulturę w be- 
stjalskim upojeniu. 

Ludzkość wyratowuje się zawsze 
po przez mccne jednostki, indywidua 
"' . mocne i świadomo rozwarte, któ- 
re ową resztę zmyloną, zbłądzoną, 
ogłupiałą prowadzą  zpowrotem do 
tego co jest naturalne, prawdziwe, nie- 
zboczone bezpieczne. . 

Tylko kobiety, owe jednostki 
dziś coraz liczniejsze łączące „w 
sobie odwieczną kobiecość z instynk- 
tem ziemi mogą zawrócić ludzkość opa- 

BOMBAY. 23. 5. (PAT) Tłum, składający się z około 20 tys. ludzi, któ- 
ry zebrał się dziś po południu w hinduskich dzielnicach miasta, spotkał się z 
oddziałem 400 policjantów, którzy uniemożliwiają manifestantom przedostanie 
się do dzielnic europejskich. Manifestanci zatrzymywani już od trzech godzin 
pozostają na ulicach, nie mogąc przedostać się przez zwarte szeregi policjantów 

Komuniści pod nadzorem w Ameryce 
WASZYNGTON. 23. 5. (PAT). Kongres przyjął 210 głosami przetiw- 

ko 18 rezolucję w sprawie zaprowadzenia nadzoru nad agitacją komunisty+ 
czną w Stanach Zjednoczonych. Rezolucja przyznaje kom isji   inwestygacyjnej 
n'eograniczony kredyt na wydatki, związane z jej działalnością. 

t6 
Poźar okręfu „Azja 

120 pielgrzymów zginęło w płomieniach 
PARYŻ, 23 V. Pat. Wiadomość o uratowaniu załogi okrętu „Az.a”, który uległ 

požarowi, potwierdza się. Zginęło 120 pielgrzymów, którzy znajdowali się na pokła- 
dzie okrętu. Pożar okrętu jeszcze trwą, szerząc dalsze zniszczenia. Pielgrzymi, którzy 
padli ofiarą katastrofy, są to muzułmanie. Z ladyjudawali się oni do Džibuty, gdzie 
mieli ws'ąść na inny okręt. 

Jak fo hyło w Baranowickiem? 
Żywiołowa klęska 

Straszny widok przedstawia w 

chwili obecnej gmina Darewska, w 
pow. Baranowickim! 20ego spadł 

grad, grad taki, że poprostu na po- 

lach wszystso zrównał z powierzchnią 

ziem ! 

O Seji wieczór roxszalała się bu- 

rzą z gradem „huraganowym*. Gra- 

dziny sięgały wielkości kurzego jaja, 

a padały tak gęsto, że ziemia pokryta 

została warstwą lodu grubości 30 

cm. Nic też dziwnego, że gdy lód 

stopniał, pozostała tylko zielona m!az- 

ga, zamiast zbóż. W dodatku w wie- 
lu miejscach nawet tego nie zostało, 
gdyż ulewa zamuliła kompletnie pola. 

Z ozimin nie zostało się ani źdźbła; 
jarzyny również poniszczone doszczę: 

tnie, a nadto rola jak też i na kar- 

toilach tak zasklepiona, że mowy nie 

może być choćby nawet o słabym 

urodzaju. O drzewach owocowych 
nawet wspominać nie warto: zostały 

się tylko nagie szkielety z niewielką 
ilością liści; kwiaty, pąki, to już bez- 

powrotna przeszłość! 

Zniszczeniu kompletnemu uległy 

majątki: Florjanów—pp. Bochwiców, 
Korzeniewszczyzna — pp. Łopattów, 

Teoillin—pp. Gorczyckich, Odachow- 

szczyzna, Sielawicze,j Czernichów—pp. 

Rdułtowskich, Czernichów—pp. Har- 

tinghów oraz wiele wsi okolicznych, 

Prócz roślinności ucierpiały bardzo 

zwierzęta i zabudowania, 
Następnego dnia po katastrofle na 

miejsce zniszczenia przyjechał wojewo- 
da nowogródzki p. Beczkowicz, staro: 
sta baranowicki . p. Przepałkowski, 
naczelnik urzędu skarbowego, komen- 
dant P. P. i prezes oddziału Kr. Zw. 
Ziemian, p. Górski dla zapoznania 
się csoblšcie z 1ozmiarami klęski, 

Ustalono, że zniszczonych zostało 100 

proc. urodzaju! Niestety, nie były one 

zaasekurowane, gdyż właśnie dopiero 

poszkodowani zaczynali myśleć o ko- 

nieczności zabezpieczenia się. 
Ratunek przeto może przyjść tylko 

ze strony Państwa. Energiczna akcja 

rozpoczęta Odrazu przez p. wojewodę 

Beczkowicza daje nadzieję, że pomoc 

będzie wydatna i skuteczna. Chodzi 

przedewszystkiem 0 umożliwienie za- 

kupu nasion, by choć: część pól jesz- 

cze zasiać, dalejj o zmniejszenie 

względnie odroczenie na następne lata 

podatków, o odroczenie wszelkich na* 

leżności w bankach państwowych i t.d. 
Szczególnie poszkodowane są te 

majątki, gdzie gospodarstwo prowa- 
dzone było bardziej intensywnie, 
i które używały nawozy sztuczne. 

Ludność z wielkim niepokojem, 
ale i zaufaniem do władz polskich 
Oczekuje na jaknajwygodniejszą po- 
moc. D 

Bfraty Mowogródczyzny wskufek klęski gradowej 
NOWOGRÓDEK, 23.5. Pat. W niemniejszym stopniu jak powiat Ba- 

ranowicki ucierpiał skutkiem ostatniej burzy powiat Stołpecki. Lustracja 
dokonana przez Wojewodę Nowogródzkiego wykazała, że burza nawiedzi- 
ła 23 miejscowości powiatu Stołpeckiego. W większości z nich zniszczone 
zostały zupełnie zasiewy, szczególnie ozimina. 

Ogółem straty w obydwu powiatach, wyrządzone przez burzę i grad, 
wynoszą około dwu i pół miljonów złotych. Wojewoda czyni starania w 
kierunku uzyskania kredytów na pomoc Siewną oraz na pomoc budowla: 
ną, gdyż burza w szeregu wypadków powywracała budynki lub poniszczy- 
ła dachy. 

В. Bos, Harniewicz skazany za obrazę ks. Bojaruńca 
Echa wyborów do Sejmu ' 

NOWOGRODEK, 23 V. Pat. Sąd Grodzki w Lidzie skazał b. posła 
Harniewicza (Ch. D.) na 200 zł. grzywny (z zamianą w razie niewypłacal- 
ności na 2 tygodni aresztu) za czynną i słowną obrazę dziekana lidzkie- 
go ks. Bojaruńca w związku z zajściami podczas ostatnich wyborów, kie- 
dy to Harniewicz, zająwszy lokal parafjalny pod biuro wyborcze, nie chciał 
z niego ustąpić nawet po wyborach. 

miętawszy się, tak jak w rodzinie na wszelkiego tłumu, jakiejkolwiek hordy 
kraju przepaści może matka z instynk- 
tem matczynym dom odnowić i domo- 
wi dać zpowrotem fundamenty na przy- 
sztošč. 

Instynkt u kobiety prawdziwej po- 
dziwiamy i podporządkowujemy się 
niemu. 

Oczywiście dziś, gdy jest babiloń- 
skie pomieszanie i gdy kobiety mają 
te swoje demagogiczne symulowanie 
które nas mężczyzn tak zbija z tropu, 
rzeczy są bardziej skomplikowane. Ma- 
skę z kobiety może zrzucić tylko druga 
kobieta. To się terjiz zaczyna dziać. 
Idzie legjon Undset, którą jako przy” 
kład tylko wybrałem, zdając sobie do- 
skonale z tego sprawę, że u nas w 
Polsce nie może przejść na plan dru- 
gorzędny to, co na północy i na za” 
chodzie daje się wyraźnie widzieć. 

Żadna prawdziwa kobieta nie zrezy 
gnuje na świecie z miłości, Jak iść zwy- 
cięsko do miłości oto jest sprawa in- 
stynktu. O tem zaś już nie możemy mó- 
wić, bo my tego mężczyźni ani stwo” 
rzyć ze siebie nie możemy, ani zorgani- 
zować ani nawet wzmocnić. To jest to 
coś, co jest i basta. Może być albo 
nie i koniec. 

A że ten instynkt jest związany z 
dzieckiem, zaś dziecko rodzi kobieta 
przeto dziwić się nie można nawet, że 
jesteśmy dziś zaskoczeni ruchem, 0 
którym często nie zdajemy sobie nawet 
sprawy czem jest. ` 

Na Pohulance z jednej strony były 
kobiety ostrzeliwujące sztukę Brucknė- 
ra, z drugiej tłum, który przyjmował z 
natrząsaniem się psychologji, psycholo 
gi de la foule to ostrzeliwanie i to kla” 
kiersko niezręcznie. Jest to jednak kon- 
sekwentne, ogromnie szczere.  Zrozu“ 
mienie bowiem instynktu, który dykto* 
wał kobiecie w Wilnie opór przeciw 
wystawieniu „Prestępców*, żąda prze 
myśleń wewnętrznych i to zdala od 

męskiej. Zarazem żąda puszczenia ta- 
kich intelektualnych zabobobów jak to, 
że katarsis zatem oczyszczenie może 
„być w związku z czemś  nieczystem. 
Bo oto jest termin, na który my się 
mężczyźni chyba podpiszemy: sztuka 
jest nieczystą. 

Wilno jest w Polsce cytadelą warto 
ści Moralnych. Miasto, które ma świę- 
tego Krzystofa w herbie i przechodziło 
to, co Wilno przechodziło pod moskie 
wskim batem, nie może nie mieć in- 
stynktu w sobie życia. Nie poddało się 
ciemnościom, czyste wyszło zpowro- 
tem na słońce. 

'Wileńskie panie mają rację. My 
mężczyźni nawet nie wiemy jaki jest 
ogrom nędzy i rozpaczy w dzisiejszem 
Wilnie odciętym od żyznych ziem i 
skazanym na głodowanie gospodarcze 
Kobie e organizacje pracują bohatersko 
i podziemnie, niosąc pomoc bez otrą* 
bywania reklamy. Jeśli przeto nasze pa- 
nie (bez względu na różnice społeczne 
polityczne) mówią, że potrzebują w te- 
atrze słońca * jasności, aby trochę wy* 
począć po czarnej robocie na nizinach, 
to nie możemy tego. powiedzenia znie- 
kształcać, a musimy go odwrotnie po 
męsku przyjąć jako głos ważki. Mamy 
także przecież my mężczyźni swój in- 
stynkt i rozumiemy, że głos protestu 
musi być pod uwagę wzięty, skoro na 
mównicy publicznej imperatyw jakiś 
każe mówić kobiecie nieprzygotowanej 
i trwożącej się wewnętrznie. 
W tej całej historji z „Przestępcami” 

w Wilnie my mężczyźni jesteśmy dzieć- 
mi. Nam Bruckner pozwala dyskutować 
i djalektywne roztaczać sądy o stosun- 
ku jednostki do społeczeństwa. Cieszy 
my się, bo lubimy jak ci mali chłopcy 
nasi w ogrodzie, zaraz ustalać prawa 
prawidła, reguły i recepty, albo jesli 
nie ustalać to zwalczać. 

Bruckner anarchista podał nam na 

Plerwszy samochód 
Pustynia Kalahari w Afryce Połud- 

niowej została ostatnio zwyciężona po 
raz pierwszy. 

Pustynia Kalahari, której szerokość 
wynosi przeszło 1000 klm. należy do 
tego typu pustyń, których przebycie 
przedstawia ogromne trudności. Pu- 
stynia Sahara oraz Syryjska w  porė“ 
wiianiu z pustynią Kalahari pod wzglę 
dem komunikacji przedstawiają się nie 
zmiernie dodatnio, albowiem posiada- 
ja one na większej przestrzeni twardy 

ek, po którym można rozwijać szyb 
kość 60 klm. na godzinę. Pustynia z 
Kalahari przedstawia sobą istny ocean 
lotnego piasku, w którym zwie 
gizęzną po kolana, a wozy po 0s 
żeli tylko zatrzymają się chociażby 
małą chwilę. 

Komunikacja przez pustynię Kaia- 
ha'i odbywa się przeważnie na o 
lub wołach. Przebycie w ten spo: 
pustyni zabiera od 5 do 6 tygodni cza- 
su. Warunki podróży są tak uciąžiiwe 
że ci, którzy zmuszeni są inter< 
udać się na drugi brzeg pustyni 
drcgą okólną, niż ryzykować 
Mpi0st przez pustynię. 

Dwóch jednak śmiałków — nieiaki 
Donald Bain i Wiilired Cassere, dwóch 
przedstawicieli General Motors South 
African Ltd. postanowili przebyć Ka” 
lahari w samochodzie, mimo że do tej 
pory nikt takiego przedsięwzięcia nie 
ryzykował i że doświadczeni autonio- 
biliści odradzali im stanowczo tego ry- 
zyka, dowodząc, że żaden samochód 
nie przebrnie przez piaski pustyni, cią 
gnące się setki kilometrów, ponieważ 
trzeba będzie jechać stale na pierwszym 
i drugim biegu, czego żaden motor nie 
wytrzyma, a jeżeli i wytrzyma to przed 
tem wskutek wielkiego gorąca wytopią 
się wszystk*e panewki. 

Gdy Bain i Cassere mimo wszystka 
trwali przy swem postanowieniu, oś- 
wiadczono im, że w tydzień lub dwa 
zostanie wysłany po nich oddział rato- 
wniczy. 

Postanowienie dwóch śmiałków zo” 
stało wkrótce zrealizowane. Wybrali 
oni jako swego dromadera samochód 
marki Oldsmobile, zabrali odpowied- 
nią ilość konserw, wody do picia, duży 
ładunek benzyny, opony zapasowe, naj* 
główniejsze części zamienne i tak za- 
opatrzeni wyruszyli w drogę z miejsco” 
wości Windhoek przez sam środek 
pustyni. - 

Pierwsze 150 klm. nie przedstawia- 
ły zbyt wielkich trudności komunika” 
cyjnych. Odległość pomiędzy Gobabais 
i Ghanzi wynoszącą około 300 klm. 
przebyto dość łatwo, mimo że trzeba 
było przedzierać się przez pustynne za- 
rośla. : 
„ Ghanzi jest miejscowością, składa” 
jacą się z kilku chałup. Jest to sto- 
lica kraju, wynoszącego przeszło 
100.000 kllm. kwadratowych, zamiesz- 
kałych przez buszmenów. Głównymi 
osobistościami w Ghanzi są: burmistrz 
W. E. Ellam, pocztmistrz Boyle i 
sieižant Campbell, którzy zarzą dzają 
całą prowincją i utrzymują w niej po- 
rządek. 

Pierwszą ekspedycję samochodową 
spotkało w Ghanzi pięciu białych oraz 
tłumy buszmenów. 

Po przebyciu około 600 kim. uciążli 
wej drogi, podróżnicy nasi spostrzegli, 
że dno skrzynki z prowjantem zostało 
uszkodzone i większość zapasów zgu- 
biono po drodze. Zgubiono wszystką 
herbatę i kawę tak że pozostały tylka 
konserwy mięsne. 

Każde zatrzymanie samochodu po” 
wodowało zapadanie się w piasek po 
osie, wobec czego unikano wedle mo- 
żliwości wszelkich postojów na lotnych 
piaskach. 

Na całej przestrzeni, wynoszącej 
przeszło 600 klm. nie spotkano ani 
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wędce robaka. Połknęliśmy go pośpie- 
sznie i dławimy się w tych naszych in- 
telektualnych zapasach. Wiedzieliśmy 
że nie wszystko jest dobre w sztuce 
ale nie ruszaliśmy w stronę skały pod- 
stawowej, mocno zmurszałej, to jest 
atrofji dramaturga wobec prawdziwej 
miłości. 

Kobiety dostrzegły jednem. spojrze- 
niem impotencję autora. Instynkt powie 
dział, że ten człowiek moralnie nakno- 
cił i że niewarto jest zadawać się z 
chaosem. Artystą może być tylko ten 
kto wie coś o słońcu a więc niema na 
oczach przepaski, kiedy mówi o miło" 
ŚCI. 

W walce o miłość bije nas męż- 
czyzn zawsze kobieta z instynktem. Na- 
sze sztuczki nic nie pomogą. Nawet por 
eta może skarżyć się cudotwórczo jak 
Filon i wierszem improwizować dla 
długich pokoleń. Zachwyci on tem ko* 
bietę, ale nie zdobędzie. W stadle szczę 
śliwem ministerstwo miłości obejmuje 
zawsze kobieta taktem swoim i zręcz- 
nością. Mężczyzna jest zawsze, niedź* 
wiedziem, nawet wtedy kiedy się ko- 
cha i ryczy o tem zakochaniu się na 
świat cały. Czyż nie jest konsekwentną 
bardziej kobieta. Ta kochając już myśli 
od pierwszej chwili jak prawa natury 
szanować i jak bez jednej myłki jść 
do tego portu, nad którym słosce pocz- 
nie szczęściem krzyczeć. Słońce ma 
tu bowiem też do powiedzenia wiele, 
skoro się tyle trudzi abyśmy przecież 
byli z prawdziwego zdarzenia, a nie 
upiorami, nie majakami, nie desperata- 
mi, które płodzi wilgoć i ciemność. 
Sądzę, że incyndent zwany „Przestep- 

cami“ na Pohulance jest skończony. 
Oznacza on porażkę dotkliwą tej strony 
która przedwcześnnie tryumfowała. Zre 
sztą po co obwijać rzecz w bawełnę. 
Czyż jest do pomyślenia, aby się miało 
prawdę i słuszność po swojej stronie i 
aby się to wszystko zrobiło, 

  

w pustyni Kalahart 
jednego źródła lub rzeczułki. 

wy, to trudno przewidzieć, jakby śmiał- 
kowie nasi daliby sobie radę. Na szczę” 
ście samochód dopisywał pod każdym 
względem. Motor pracował normalnie 
mimo niezwykle wysokiej temperatury 

Po sześciu dniach podróżnicy nasi ° 
dotarli do Johannesburga, miasta po- 
łożonego na przeciwległym krańcu pur A 
styni, odległym od Windhoek przeszło 
a 1000 klm. 

Podczas całej podróży zmieniono 
tylko dwie opony, które „nawaliły* na 
kolczastych krzewach pustynnych. 
Odrapana karoserja świadczyła, w jaj) 
kich warunkach odbywała się podróż. | 

W Johannesburgu Oldsmobile zo” | 
stał poddany bardzo szczegółowej in- 
spekcji, która stwierdziła, że mechanizm; 
wozu znajduje się w normalnym stanie. 

Wyczyn Blain'a i Cossere'a jest 
najwymowniejszym dowodem, że nie- 
ma dzisiaj złych dróg dla nowoczesne- 

  

   

i ga samochodu. 

O O OS EOS OIS 
Najwięxsza Iastytucja  Oszc2ędno- 

ściowa w Polsce 

„ №. ©. Didział W WILNIE 
ul. Mickiewicza 7. 

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

i od 17 do 19. 

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

P. K. O. 
daje największą GWARANCJĘ i za. 
pewnia _zupełae bezpieczeństwo 

złożonym wkładom. sm. 

2 

o
 

  

    
   

  

АНа НОО | 
grze 258 | 

{ оЕЕ 
Do nabycia w skladach aptecznych, 

aptekach i perfumerjach. — % 

6 litosciwych — lupzi 
pamas prosi rodzina, do- 

zostająca w skrajiej nędzy — ojciec 
nieuleczalnie  chory matych 
dzieci. Łaskawe datki przyjmuje adm. 
„Słowa” dla rodziny B. S. н 

"ТРПЛИНМЦАЕЩЩИИИТЕЛСЛЕСТ7О Х ООООСРОСООСДСРТУВНИЯ <ММНИЧКИ СОСИ 

Uwadze gospodyn! 
Najlepiej zabezpiecza 

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

„KATOL“ nie szkod- 
liwy dla zdrowia, nie 
plami ubrania i radykal- 
nie tępi: mole, pchły, 

WSzy, pinskwy, prusaąki, karzluchy, ko- 
mary, muchy, muszki na kwiatach po- 
koiowych, mrówki i wszelkie robactwo. 
Żądąć we wszystkich składach 

aptecznych i aptekach. 

  

  

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

> wwa TYPY 
ARRAS TIE OBCE TEATREM I T AS 0 L O TOKYO POZORY ORO TA OTOCZONA SZORC] UTE ISSN ATI AST TASK 

ca się zrobiło zbierając 
tłum fałszywych ekspertów i robiąc tu- 
mult zgóry już ułożony. Poczucie słu” 
Szności swojej idzie ze spokojem i nie 
potrzebuje się obawiać tak karygodnie, 
jak to miało miejsce kiedy „reakcyjne* 
kobiety przemawiały. 

Powinniśmy się jednak wszyscy cie- 
szyć, że walki artystyczne, które ma” 
my w Wilnie nie schodzą bezpłodnie i 
grzęzną w chaosie. W walkach tych 
Wilno zdrowe w instynkcie ujawnia się 
choćby mniejszością głosów. A że w 
sprawach ducha nie ilość rąk podnie- 
sionych decyduje, przeto mogę spokoj- 
nie i nawet uśmiechnięty jako jeden 
z mężczyzn powiedzieć: „lanie które 
nam sprawiły kobiety, jest dobre". 

1 nie będziemy walczyli o  Bruck- 
nera, który Bogiem a prawdą rzeczy- 
wiście mało wie a miłości, a jest opę- 
tany przez te swoje ansy metafizyczne 
do praw społeczności. Nikt nigdy nie 
mówił, że jest dramaturgiem z Bożej 
łaski. Możemy go puścić jak i Muzy 
puszczają go mimo, ba przecież nie 
będą kładły wieńca na skroniach, tego 
którego głos nie pójdzie w pokolenia 
jako zew zwycięski, ale jest co najwy” 
żej po przez chaos głosem przyczynia- 
jącym się w nas oponujących do tego 
że krystalizujemy-.się składniej i czyś-. 

ciej. Mieczysław Limanowski 
  

— Sprostowanie. W: odcinku „Ostatni 
sąd" znalazł się błąd mocno zniekształcający 
treść, W ostatniej szpalcie 16 w. od góry ma 
być nie kobiety wszystkie bez wyjątku, ale 
kobiety wszystkie beż insty nktu. 

Oprócz, tego należy poprawić 2 szp. 4 w. 
afektywne, 3 szp. 1 w. w afektu, 4 szp. 5 w. 
że i ja musiałem od drzwi odejść teatru i 
wróciłem do domu, 5 szp. 6 w. w obce klaki, 
8 szp. 14 w. od dołu kobietę naw.. slabą 
zmysłowo, 8 szp. 7 w. Oto w tem: muszę 
znaleźć, 9 szp. 19 w. i ma przyszłość, 9 szp. 
= w. w chyłkiem nam dostarczonym do dzia 
ania. 

  

‹ Gdyby 
chłodnica nie wytrzymala tej przepra- 
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1 | Temperature najaišuza: + 129C. 
| Opad w milimetrach" 

_ przeważający 
"Tendencja barómetryczna: spadek 
(wagi: półpochmurno 

  

iów bałtyckich. 

W dniu wczorajszym Jeleński składał 

|ОООДЕПСТКМИЕ / СООЯРУБЫНВОЛЬЫ FLA OZIOSTINACYRZNIO"DCZI | 

SOBOTA 

24 Dziś W. słońca o g. 3 m. 29 

s. Z. słońca o g. 7 m. 36 

Grzegorza VII 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii | 
jet US 6. w Wilnie 

( z dnia 23 -- V. 1930 r, 

| Ciśnienie 
ь яге‹іпіспшш} 167 

Temperatura |. 1626 
Średnia eż 
Temperatura najwyższa: -- 18*Q, 

Wiatr | północzy 

  

KOŚCIELNA 

| w Katedgze. Godz. 6 — Msza św. majowa 
_ w Katerze. Godz. 6 — Msza św. majowa 
przed ołtarzem Matki Boskiej, godz. 8.30— 
Msza św. z suplikacjami, godz. 9.30 wotywa 
godz. 10.15 — suma. 

Celebruje ks. prałat Sawicki, kazanie wy” 
głosi ks. prefekt Kisiel. 

Godz. 15.30 — wykład z Pisma św., g. 
16 — Nieszpory, godz. 17 — nabożeństwo 
majowe, ! 

— (k) Nieustanak adoracja Przenajświęt 
sźego Sokramentu. Dniia 25 maja w kościele 
w Niemnie przypada całodzienna adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu, dnia 26 maja 
w kosciele w Goniądzu. 

URZĘDOWA 
— (0) Z posłedzenia Okręgowej Komisji 

Ziemskićj w Wilnie. Dnia 19 i 20 maja odby 
ło sie pod przewodnictwem naczelnika biura 
OKZ p. W. Jodko, posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

Komisja m. in. ustaliła wynagrodzenie za 
przejęte na rzecz Państwa nieruchomości 
ziemskie a mianowicie: 1) za majątek Anie 
łu, gm. Szumskiej, pów. Wileńsko - Trockie 

  

Harcerz Jeleński w Wilnie 
Znany podróżnik, polski harcerz jJeleński przybył do Wilna w drodze do kra- 

Jelefiski jak i dotychczas odbywa podróż autem. 
wizyty i zwiedzał miasto. 

IKA 
go b. własność Czesława Downar - Zavol- 
skiego, w obszarze 79 ha 23440 zł.; 2) Wasz 
kańce, gm. Duksztańskiej, pow. Św.ęciańskie 
go, b. własność Olgi Szyłejko, o 
90 !а 28600 zł.; 3) Jadwigowką, 
kiej „ow. Brastawskiego, b. włas 
wa - Iwona iń 
rze 59 ha 6“ 

  

   

    

   

  

        

    

        

asławskiego, 
ergjusza Łopacińskiego, 

0 zł. 5) Cho: 
Past 

) 
S 

            

    

       

   
    

pow. Pos 
ego Przeżd” 

  

    kiej, 7 
g= Przez 

35540 zi.; 
Tupiczyno, gm. Czerniewickiej, b. wła- 

sność Wiktora Plater Zyberga, o obszarze 
112 ha 40500 zł.; 11) Tatar yszki 5 
lecznickiejj pow. Wileńsko - Тто 

ność o obszarze 28 ha 6966 z 

      
   

   
czerga, gm. Turgielskiej, pow. Wileńsko - 
Trockiego, b. własność Amelji Sokołwskiej 
o obszarze 37 ha — 11409 zł., 13) Dothi- 
nów gm. Dołhinowskiej, pow. W kiego, b.     
własn Magdaleny z Niezabytows 

- Koziełł, o obszarze 577 ha — 
136915 zł., 14) Punki, gm. Dołhinowskiej, p. 
-"Wilejskiego b. własność z Niezabytowskich 
Poklewskiej Kozieł, o obszarze 329 ha — 
54073 zł.; 15) Kowieniów gm. Kościeniewic 
kiej, pow. Wilejskiego, b. własność Henryka 

Koziełł Poklewskiego, o obszarze 376 ha 
143090 zł. 16) Wierchowszczyzna, gm. Si 
bodzkiej, pow. Brasławskiego, b. własno: 
Wiaczesiawa Grudziłowicza, o obszarze 94 
ha — 21910 zł.; 17) Feliksowo, gm. Polań 
skiej, pow. Qszmiańskiego, b. własność An- 
toniego Kochanowicza, o obszarze 171 ha— 
41598 zł. 1 

Na tem posiedzeniu zostały uchylone skar 
gi Motusów i Czerniewskich na orzeczenie 
komisji uwłaszczeniowej w Oszmianie w 
przedmiocie uwłaszczenia na rzecz skarżą- 
cych się gruntów z folwarku Władysławowo 
gm. ać aras pow.  Oszmiańskiego, 
własność Janiny Zofji Umiastows jej Korwin 
Milewskiej. 

  

  

   

ЗОЕа 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie Komitetu — об- 

chodu 500 rocznicy zgonu W. Ks. Wi- 
tolda. odbędzie się we wtorek, dnia 27 
maja o godz. 6 wiecz. w gabinecie pre” 
zydenta miasta. 

— (0) Kredyty budowiane. Komitet roz- 
budowy m. Wiłna w najbliższym czasie zwo- 
łuje nadzwyczajne posiedzenie celem omówie 
nia katastrofalnego stanu budowli w zwią- 
zku z zbyt małym kontyngensem kredytów, 
przyznanych dla Wilna. Komitet nosi się z 
zamiarem wszczęcia ponownych starań o przy 
dzielenie nowych kredyrów na dokończenie 
rozpoczętych już budowli. 

— (6) Zmiana tańyty opłat za prze 
jazd na dorbżkach samochodowych, 
Magistrat opracował projekt zmiany ta- 
ryty opłat za przejzad na dorożkach sa 
nochódowych. W myśl nowej taryty 
opłata za przejazd dorożką samochodo 
wą czyli t.zw. taksówką wynosić będzie 

1 zł. za pierwszy kilometr. i 60 gr. za 
każdy następny. Taryfa ta wejdzie w 
życie po zatwierdzeniu Rady miejskiej 

i władz nadzorczych. 

UNIWERSYTECKA 

— Lektornt jęz. rosyjskiego na U. 5. В. 
W USB został utworzony lektorat ję- 
zyka rosyjskiego. Na lektora został za 
proszony prof. Bajkin. 

Zorganizowane zostały dwa kursy 
(niższy i wyższy) na których wykłady 
odbywają się dwa razy w tygodniu. 

AKADEMICKA 

— Wiplki włec Ogólnoakademicki. W nie 
dzielę t.j. dnia 25 maja 1930 r. b godz. 11 
rano odbędzie się w sali Śniadeckich USB 

   

  

    

. Wielki Wiec Ogėlnoakademicki na którym 
zostanie omawiany i zatwierdzony Statut 
Ogólnoakademickiego Sądu Koleżeńskiego. 

Ze względu na szczególne znaczenie tego 
wiecu, nikogo z akademików nie powinno na 
nim zabraknąć. : 

— Komunikat Stow. Akad. Pracy Społe- 
cznej USB w Wilnie. Podaje się do ogólnej 
wiadomości, iż Walne Zebranie Stow. Akad. 
Pracy Społecznej odbędzie się w dn. 25 bm 
o godz. 11 w sali Seminarjum Prawnego. 

— Sobótka w Kole Pol. Mac. Szkolnej 
tm. Tad. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12 
w dn. 24 maja. Początek o godz. 9 wiecz. 
Wstęp za zaproszeniami. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

  

— Doroczige Zwyczajne Walne Zebranie 
nie Członków Oddl'iału Wileńskiego Powsze 
chujego Związku emerytów Państwowych Rze 
czypospplitej Polskiej odbędzie się w nie - 
dzielę dnia I czerwca rb. o godz. 1 ranó w 
Wilnie, przy ul. św. Anny pod nr. 2. 

u 

SPRAWA „MAŁEJ HRAMADY* NA WO- 
KANDZIE SĄDU APELACYJNEGO. 

Dziś w Sądzie Apelacyjnym rozpoczyna 
się proces 63 oskarżonych o należenie do 
białoruskiej, organizacji komunizującej. 

jProces ten, t.z. proces „małej Hromady" 
prowadzony był przez grodzieński Sad Okrę- 
gowy w przeciągu miesiąca i w rezultacie 
znaczna część oskarżonych dostała się za 
kraty przyczem kilku na przeciąg piętnastu 
lat. 

Urząd prokuratorski złożył skargę apelacyj 
ną w stosunku do uniewinionnych oraz ska- 
zanych na mniejsze kary, sami skazani zaape 
lowali też. Obecnie proces prowadzony bę- 
dzie w tych dwu kierunkach i niewatpliwie z 
racji ogromnego materjału rzeczowego trwać 
będzie kilka dni. 

Działalność organizacji tej obejmowała te 
ren pow. kosowskiego i nie różniła się w 
niczem od działalności „Hramady* z posłami 
'Taraszkiewiczem, W ołoszynem, Rak Michaj- 
łowskim i Miotłą na czele. I tu i tam działano 
na szkodę Państwa drogą rewolucjonizowa- 
nia szerokich mas chłopskich, przygotowywa 
nia ich do zbłojnego powstania, organizowa- 
nia akcji niepłacenia podatków i t.p. 

Prócz członków palestry wileńskiej obro- 
nę wnosić będą adwokaci Dąbrowski i Honi 
gwill z Warszawy. 

— T-wa Otołayngologicznego. W nie- 
dzielę dnia 25 maja rb. o godz. 10.30 w lo 
kalu Kliniki Otolaryngologicznej USB na An- 
tokułu odbędzie się posiedzenie Sekcji Wi- 
leńskiej Polskiego Towarzystwa Otolaryngo 
logicznego z następującym porządkiem dzien” 
nym: 

1) Pokazy chorych. 2) W sprawie opera 
cji guzów migdałów podniebiennych — Re- 
ierat prof. J. Szmurły. 3) Sprawy doroczne- 
go walnego zebrania członków Towarzystwa 
Otolaryngologicznego. 

— Ze Stowarzyszenia Techników  Pol- 
skich w Wilnie. Dnia 6 czerwca r. b. o godz. 
8 wiecz, w lokalu własnym (Wileńska Nr. 
33) odbędzie się nadzwyczajne walne zebra- 
nie członków. Stowarzyszenia. Omrady obej- 
mą sprawy, wysunięte na ostatńiem dorocz- 
nem zebraniu Stow. Techn. Polskich w Wil- 
nie. Członkowie proszeni są o liczne przy= 
bycie. 

— Walue S członków wileńskiego 
T wa hodowii koni i P.S.K. Dziś, dnia 24 ma 
ja o godz. 16 w lokalu własnym przy ul. 
Gdańskiej 6 m. 3 odbędzie się Zwyczajne 
Walne Zebranie Członków Wileńskiego 
Twa Hodowli Koni i PSK z następującym 
porządkiem dziennyu: 

1) nadanie godności członków hono" 
wych Józefowi hr. Breza oraz pik. Czesła- 
wowi Kozierowskiemu. 2) zatwierdzenie pro 
tokułu poprzedniego Walnego Zebrania, 3) 
sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej. 
4) zatwierdzenie preliminarza budżetowego, 

  

  

  

  

  

Majątek i folwark, jako ogniwa wiedzy fachowej i kultury w ustroju rolnym 
(z powodu książki „Spis miejscowości powiatu Święciań skiego) 

Zestawienie folwarków | majątków w powiecie Święciańskim 

   

   

  

stę 
Aleksander Skirmunt 
syn S. p. Zenona i Marji z Hr. Hr. Lasockich po krótkich cierpieniach 

zmarł dnia 22 maja 1930 r. w Warszawie, przeżywszy [at 25. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 27 b. m. we wtorek w grobach 

rodzinnych w Chołodowie, 
o czem zawiadamia 

pogrążona w głębokim smutku 
krewnych, przyjacół, kolegów i znajomych 

MATKA. 

B. P. 
Dokfór Medycyny 

Jozef Regensburą 
Członek Wileńsko - Nowogródzkiej Izby lekarskiej zmarł dnia 21 maja 

1930 roku w Berlinie w wieku lat 56, 

o czem zawiadamia 

Wileńske-Nowsgródzka Izba Lekarska. 

zyjęci ch członków do T-wa, 6) się w Wilnie ogólnopolski zjazd elektrowni * 
A rei Zarządu, 7) uzu- przemysłu elektrotechnicznego. Przewidziane 
penienia do zmian Statutu, 8) wybór komisji jest przybycie kilkudziesięciu delegatów. 
rewizyjnej, 9) udzielenie zapomogi rodzinie — Wygieczki Touring - Klubu. W] dniu i 
zmarłego kierownika stajni publicznej T-wa czerwca rb. Wileński Oddział Polskiego To 
Michała Tatarowskiego, 10) wolne wnioski. uring Klubu otwiera letni sezon wyciecz 

kowy. W A bieżącym A: 
с 10 b. wychowankk Nazaretu poda- miešcič się będzie przy ul. Królewskiej nr. 

je do AA že zebranie OdbEĄA się w lokalu Spółdzielni Wiašcicieli Autobusów 
dn. 25 bm. o godz. 6 pp. w sali szkolnej. telefon 16 — 15. Wycieczki wyruszać mają 

Z stale z przed lokalu SZ włókach 1 
święta o godz. 7 — 9 i do Trok, Zielo 

KOMUNIKATY. nych jezior, Narocza i Miednik autobusem 
um przy pełnym komplecie 14 osób, lub łuksuso 

п wemi autami po 5 — 6 osób. Koszta przeja 
zdu obli czone są po cenach b. niskich wę 
norm przebytej ilości kilometrów. Na żąda 
nie przy zgłoszeniu grupy 14 lub 5 osób mo 
ga być organizowane wycieczki do puszczy 
Rudnickiej, Switezi i Nieświeża oraz do Dru 
skienik. Członkom Towarzystwa przysługi 
wać będą znaczne ulgi. : В 

— —Dzisjejsze wiete antyangielskie. Mic“ 
scowe organizacje żydowskie zwołały na dziś 
do sali przy ułicy Ludwisarskiej wielki wiec 
protestacyjny przeciwko zarządzeniu Angl- 
ków zakazującemu imigracji żydów do Pa 
lestyny. у ZO 
—Zarzgd ięomitetu katolickiego biał, lit. U- 

konstytuował się zarząd komitetu katolickie 
go białorusko litewskiego. Aa 

Prezesem został Litwin Kajruksztis, wice- 
prezes — Białorusin — Hrabicki. 

  

— Dyńekcja Państwowego _Seminarj 
Ochroni: z w Wilnie 2 WiEdADiE. że dn 
23 maja 1930 r. ukończą zakład po trzyletniej 
nauce zawodowe wychowawczynie  Przed- 
szkoli, Ochron ; Ogródków freblowskich. 

Zapotrzebowanie wycnowawczyń należy 
zgłaszać do Dyrekcji Państwowego  Semi- 
narjum Ochroniarskiego w Wilnie ul. Moniu- 
szki 36. 

   
RÓŻNE 

— Wycieczka gimnazjum litewskie 
go do Wilna. W końcu bm. przybywa 
do Wilna wycieczka gimnazjum litew- 
skiego z Rygi. Weźmie w niej udział 
100 osób. 

— W, Wilnie odbędzie się ogólnopolski 
zjazd elektrowni. W dniu 30 bm. odbędzie Siedzibą komitetu wybrano biura kom. 

lit. przy ul. Dominikańskiej. 
OR OPENER OTOZ — Na jeźiorze Trockiem. W nadchodzą 

cą niedzielę 25 b. m. o godz. 10 i pół Kapita 
nat portu Ligi Morskiej organizuje otwarcie 
sezonu nawigacyjnego na jeziorach Trockich 
na które zaprasza wszystkich sympatyków 
sportów wodnych. е 

Przewidziana jest wspólna wycieczka 
żaglówkami Ligi oraz łodziami wiosłowemi ^ 
zwiedzenie piękniejszych okolic jezior. 

Dojazd pociągiem lub autobusami z pla 
cu Orzeszkowej. 

  

  

— Przed wyjazdem na letnisko. Zbliża sie 
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| — _ Teatr miejski na Pohularice. Występy 
Ustrój rplny Rzeczypospolitej Pol- 

skiej (oparty będzie na silnych, zdro 
wych i zdolnych do wydatniej produk- 

                        
Najintensywniejszy wysiłek inteli- 

gencji rolniczej nie da pożądanego dla 
państwa rezultatu, o ile układ staty-” 

cji gospodarstwach różnego typu ij czny nie będzie zbadany, przemyślany wielkości, stanowiących prylwatną wła: 
č i ch i zy”. 
Określając powyższemi słowy 

ustrój rolny w Polsce — pierwszy ar- 
tykuł Reformy Rolnej z dn. 28. Xilį 
1925 r. akcentuje trzy zasadnicze pod- 
Stawy: 1) dynamiczną — w słowach 
o „wydatniej produkcji*, 2) statyczną 
— w słowach o „gospodarstwach ró" 
żnego typu i wielkości”, wreszcie 3) 
indywidualną — w słowach „stanowią 
<ych prywatną własność ich posiada- 
czy". Trzeba jednak przyznać, iż naj- 
mniej mówi się u nas i dba o 
statyczną, którą zresztą już w sło- 
wach reformy dość mgławicowo i nie- 
Jasno poucza, jak te gospodarstwą 
„różnego typu i wielkości” —wyglądać 
mają w życiu. 

A jednak wiemy i nieomal codzień + 
powtarzamy, iż wysoki rozwój go- 
Spodarczy Danja zawdzięcza takiemu 
Tównomiernemu układowi  warszta- 
16 rolnych, który sprzyja pizenika- 
niu kultury fachowej od szczytów ku 
spodom, od gospodarstw największych 
które przodować mogą w kulturze fa- 
chowej i ogólnej — do  najdrobniej 
Szych. Tu ustrój rolny porównać moż- 
na_dO gąbki, która zależnie od porowa- 
tości w stanie jest wchłaniać wodę 
w większej lub mniejszej ilości. Brak 
porowatości, w ustroju rolnym wchła- 
niającej do organizmu gospodarczego 
wiedzę fachową, czyni masę włościań- 
ską zbyt mało zrėžniczkowaną i poda- 
tną do wchłonięcia kultury, 

» STaniczając maksimum władania, 
ustawa 0 reformie nie hamuje rozdrob 
Tuena, A dzieje się to w chwili, gdy! 
na czoło akcji państwowej w stosun- 
ku do ludności rolniczej naszego kraju 
wysuweną jest praca, mająca na celu 

_ szerzenie wiedzy fachowej przez połą” 
czone organizacje rolnicze. 

i opracowany. Planowość w naszym 
Kraju jest tembardziej konieczną, iż 
praca odbywa się wśród mas włościań 
skich zacofanych w swych metodach 
gospodarowania, bez fachowego tych 
mas przygotowania. Tu system mecha- 
nicznego zaszczepiania kultury jedynie 
za pośrednictwem instruktorów  rol- 
nych, nie rokuje prędkich i wydajnych 
wyników. ` 

Nasz chłop nie uwierzy teoretycz- 
nym wskazówkom, lecz wymagać bę- 
dzie żywego przykładu, któryby go 

stronęy o użyteczności nowego narzędzia, sy- 
stemu uprawy lub gatunku zboża prze” 
konał. I tu właśnie ogniwa większych, 
warsztatów mają za zadanie uplastycz- 
nienie ustroju rolnego, czyniąc go zdol- 
nym do wchłaniania kultury. 

Kierowani powyższą zasadą, zain- 
teresowaliśmy się książką wydaną w 

marcu roku ubiegłego przez Inspek- 
torat Samorządu Gminnego powiatu 
święciańskiego pod tytułem: „Spis miej 
scowości pow. święciańskiego'. Książ 
ka podaje. nazwy miejscowości każ- 
dej gminy zosobna z określeniem jej 
charakteru jako wsi, zaścianku, folwar 
ku lub majątku; pozatem — odległości 
od miasta powiatowego, urzędu gmin- 
nego, najbliższej stacji kolejowej, wre- 
szcie informuje czytelnika o tem co 
nas w statycznym układzie najwięcej 
interesuje t. j. ilości gruntu w dziesię- 
cinach. Z ogólnego zestawienia umie- 
szczonego w końcu dowiadujemy się, 
iż pow. święciański posiada: 

Osiedli 2696; mieszkańców 136578; 
gospodarstw 24537 i gruntów wraz z 
ladami, nieużytkfmi i wodami 320174 
dziesięcin . 

Dążąc do zobrazowania układu sta 
tycznego zadaliśmy sobie trud uczy- 
nienia wyciągu w poszczególnych gmi- 
nach folwarków i majątków, dzieląc ta- 

          
kowe na 9 grup podług ilości ziemi co 
60, 120, 180, 300, 750, 1000 i ponad: 
1500 dziesięcin, z podziałem ziemi w 
każdej grupie na trzy kategorje, a więc 
1 — ziemia orna i łąki; П — lasy — III 
— nieużytki, pomijając wody.. Otrzyma 
ne dane podajemy w tablicy na wstę- 
pie, pozostawiając szczegółową i rze- 
czową analizę specjalistów. 

Zetknięcie się przy badaniu da- 
nych otrzymanych ze „Spisu* z czyn- 
nikami, które jak Urzędy Ziemskie i 
Towarzystwa Rolnicze powołane są w 
pierwszym rzędzie do szczegółowego 
zainteresowania się statycznym  ukła- 
dem ustroju rolnego, przekonało nas, jż 
pomimo dwunastoletniego okresu, któ- 
ry nas dzieli od chwili rozpoczęcia prze 
budowy ustroju rolnego w Polsce, do- 
tychczas nie posiadamy ścisłych danycy? 
obrazujących stan rolny naszego kraju. 
Operujemy danemi z jednodniowego 
spisu 1921 r., które dla pracy, mająr 
cej na celu krzewienie wiedzy i kultury 
rolniczej są niedostateczne, wówczas, 
gdy nieomal jak w planie budowlanym, 
najmniejszy szczegół i zmiana uwidocz 
nione być muszą. 

Wprost niedopuszczalną jest rzeczą 
szafowanie pieniędzmi bądź rządowe- 
mi, bądź samorządowemi na instrukto- 
rów rolnych, nie mając szczegółowego 
planu z operacyjnego terenu. 

Praca Inspektoratu święciańskiego, 
od strony najbardziej nas interesującej, 
jest bardzo niezupełna i uważaną być 
może jedynie jako przyczynek do uk- 
ładu rolnego, tem niemniej jednak po- 
winna skłonić czynniki rządzące do 
przeprowadzenia ółowego spisu 
we wszystkich powiatach. Inspektorat 
zaś święciański w pierwszym rzędzie 
powinen dołożyć starań, aby w przysz- 
łym spisie z własności folwarkowej i 
majątkowej wydzielono odsprzedane 
parcele, które w obecnem wydaniu da- 
1а różnicę pomiędzy rubryką  .jedno- 
stek* 'a — „ilością gospodarstw", Usu- 
nawszy ten kardynalny brak — orga- k:e 

                
nizacje rolnicze i społeczne będą miały 
szczegółowy plan struktury rolnej na 
terenie każdej gminy. 

Przekonawszy się o zupełnem zani- 
ku większych ogniw gospodarczych w 
gm. hoduciskiej i twereckiej, czynniki 
nteresujące sę kulturą rolną w pow. 
śwęciańskim, wywrą odmienny nacisk 
na system pracy instruktorskiej w tych 
gminach. Dalej zwrócą uwagę na szyb- 
kie tempo rozdrabiania się  wobeca 
braku długoterminowego kredytu, przy 
działach rodzinnych objektów 180, 300 
i 500 dziesięcinowych poniżej pożąda- 
nej normy gospodarczej. Žorjentują 
się ilościowo i jakościowo w sile inte“ 
ligencji rolniczej o której szeczególnie 
dziś po połączeniu się organizacyj rolni 
czych sądzi się na oślep nierzeczowo. 
Tu wypadnie określić normy władania 
mogące dać siły o wyższem lub śred- 
niem wykształceniu, które stanowić bę- 
dą przyszłe kadry fachowe w pracach 
Towarzystwa Rolniczego. 

Zawiedzione nadzieje na wpływy fa- 
chowe większej i średniej własności 
najlepiej charakteryzują urywek kore- 
spondencji do „Slowa“ z pow. świę- 
ciańskiego jednego z miejscowych dzia 
łaczy z dawnych Kółek Rolinczych, 
który skarży się w ten sposób: 

m 
„Drobny rolnik, nisko stojący kulturalnie 

niemając przykładów odpowiedniej uprawy 
roli, jak również hodowli rasowego inwen- 
tarza, nie jest w stanie podnieść wydajnośc. 
swego gospodarstwa. Koniecznem tu jest 
wspólny wysiłek większych į mniejszych 
warsztatów rolnych. Przedewszystkiem mam 
tu ma myśli większą i średnią własność, 
która z małemi wyjątkami utraciła swe а- 
szczytne stanowisko prowadzenia wzorowej 
gospodarki". 

Co mają wspėlnego „Zaszczyty” z 
wzorową gospodarką, wymagającą 
przedewszystkiem fachowości i šrod- 
ków materjalnych niezbędnych do zdo- 
bycia tej fachowości? Wiara zaś w 
krescvtywę z. warsztatu rolnego zna- 

     

                

  

Stefana Jaracza. Dziś po raz drugi głośna sztuka amerykańska o sławie wszechświato. 
wej „Artyści”, którą osiągnęła wielki sukces 
artystyczny. W roli głównej występuje goś- 
ścinnie znakomity artysta polski Stefan Jaracz 
którego nie zrównana gra wywiera potężne 
niezapomniane wrażenie. Sztuka otrzymała 
nową artystyczną wystawę według projek- 
tów W. Małkowskiego. W akcie II -rejeja oi Romac e na tle muzyki L zbandowej. Reżyserja R. Wasilewskiego. czątek o godz. 8 30 w. аИ 

cznie się obniżyła u posiadaczy śred- 
niej własności, ze względu na ciężki 
stan materjalny. Gdy mowa o facho- 
wem wykształceniu warto uprzytomnić 
sobie iż pomimo głoszonego przez Kon 
stytucję bezpłatnego nauczania, studja 
na wydziale rolniczym w Wilnie wyno- 
szą rocznie za wykłady, ćwiczenia 
skrypty, książki i egzaminy około 500 
zł., co razem z kwaterą i ntrzymaniem 
stanowiącemi minimum 1500 _ zł. ro- 
cznie utworzy sumę 2000 zł. Przy te- 
gorocznych cenach na zboże wyniesie 

      

„.— Teaty miejski Lutnia. Dzisiejsza 1га Wielkie zainteresowanie wzbudziła dzi” siejsza premjera ostatniej nowości repertu- arowej doskonałej komedji Brunona Winawe ra „Kiepski szeląg". Sztuka ta posiadająca wielkie wałory artystyczne niebawem wej- to około 700 pudów zboża, czyli dzier- dzie na repertuar Teatru Narodowego w War szawie. „Kiepski szeląg" wystawion: zosta 

  

żawę z 89 dzisięcin! Już dziś szereg Sz 
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S 
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statycznym układem operacyjnego  te- > renu — jest zabawą w ślepą babkę. OFIARY. 
Michał Obiezierski. H. O. na Dom я 

Bulhakowa na ю 23 

Dzieciatka. Jezus — zł. 10 
Dom Dzieciątka Jezus — 

         



WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wi w ciągu doby. W czasie od 
22 do 23 bm. INOtoyato w Wilnie, różnych 
wypadków 34, opilstw 6, przekroczeń admi- 
aistracyjnych 14. 

— Nielegalna sprzedaż spirytusu skażo- 
wego. U mieszkańca Wilejki Konstantego Mil 
szynskiego znaleziono ukryte 50 litrów spi- 
ytusu skażonego przeznaczonego do  har- 
dlu, na który Milczyński nie miał zezwolenia. 

— Pożar z podpalenia: We si Traszku- 
1y gminy niemeńczyńskiej spłonęły zabudo- 
wania Bolesława Hołowni. Ogień podłożył 
sam Holownia w celu uzyskania polisy ase- 
zuracyjnej. 

— Wypiadek z kolumną epidemiczną. One 
zda' w dzień z Wilejki powiatowej wysłała 
<olumna dezynfekcyjna dwóch swych funkcjo 
zarjuszów do maj. Lubań gminy kurzeniec 
dej w celu dokonania dezyniekcji po wyga” 
ślym tyfusie. о 

Tuż za miastem jadący furmanką felczer 
Wojtkiewicz i Sanitarjuszka  Niesiolowska 

wraz z usadowioną z tyłu nauczycielką z ma 
ąatku Lubań p. Wolbek, spotkali autobus na 
widok którego konie kolumny poczęły po- 
iosić, wywracając furę. 

Z powodu wstrząs 
rozmiarów butla nape 
aym. 

. Felczer Wojtkiewicz j p. Wolbek ulegli 
<iężkim poparzeniom i zostali odwiezieni do 
szpitala. Ё 

Jedynie Niesiołowska wyszła z wypadku 
obronną ręką i żadnym obrażeniom nie ule- 
zła. 

— Postrzelił się gajowy. W Świrze w re 
stauracji Szyndlera manipulując rewolwerem 
spowodował wystrzał gajowy lasów państw. 
Albin Przewłuski. Kula trafiła gajowego w 
brzuch powodując ciężkie komplikacje. 
__, — Okradli sklep joszla Joffego w Ziab- 
kach, z którego wyniesiono większy zapas 
manutaktury. i 

— Podrzutki. Przy ulicy Ludwisarskiej 
S 20 ono Ne aibė 

ej płci. Dzieci ulokowano w "tui ie» SK jena. przytułku „„zie 

— Okradziony pirzez sublokatora. W Gię 

   

  

    

  

iękia dużych 
a kwasem siarcza= 

    bokiem Jakóbowi Cejlerowi sublokator Abi Kamiński skradł 127 dol. 50 tb. w gas 
2 zegarki złote. Po dokonaniu kradzieży Ka- 

miński zbiegł. 
. — Samobójstwo. W osadzie Sarosiele gm 

miedzwiedzkiej popełnił samobójstwo przez 
powieszenie się 24 letni Stanisław Plaska- 

cewicz. Powód samobójstwa nie jest ustalony 
— Do wypadku pod Porubankiem. W ja- 

kich okolicznościach miał miejsce wypadek 
z Hipolitem Najbertem, którego znaleziono 
przy torach pod Porubankiem nie zdołano je- 
szcze ustalić. 

Stan rannego jest w dalszym ciągu bar- 
dzo poważny tak, że żadnych szczegółów u- 
zyskać od niego nie można. 

— Duża kradzież na N. Świecie. Z mie- 
szkania Jadwigi Kosakowskiej (Nowoświecki 
3) skradziono futro, bielizna, biżuterja oraz 
500 zł. gotówką. Ponadto na szkodę siostry 
Kosakowskiej skradziono 120 zł, gotówką. 

Wartość skradzionych przedmiotów wy- 
nosi 2500 zł. Również w Ponarach Karolowi 
Bielskiemu przez otwarte okno wykradziono 
300 złotych. 

— Piorun sjfowodował pożar. We wsi 
Turgielewo powiatu baranowickiego piorun 
uderzył w jeden z domów co spowodowało 
pożar. Ogień rozszerzył się na sąsiednie za» 
budowania tak że pożar przebrał rozmiary 
wprost katastrofalne dla całej wsi. 

Zniszczeniu uległo 19 budynków w 
inwentarz żywy i stodoły ze zbożem. 

Straty wynoszą phzeszło 35 tysięcy zł. 
Również we wsi Hoświeńczyce gminy šwie- 
rzeńskiej gdzie spłonęło 7 zabudowań. 

Przyczyną pożaru było wadliwe urządze- 
nie komina w jednym z domów. 

  

   

  

tem 

— Nieostrożne obchodztnie sję z bronią. 
We wsi Zabrody, gminy dokudowskiej, 15 
1etri pastuszek Jakobowicz Piotr, man pulu- 
jac uciętym karabinem rosyjskim, spowodo= 
wał wystrzał, raniąc ciężko Stefanję Żws- 
ko niieszkankę tejże wsi. Jakubowicz kara- 
bin otrzymał od brata zran'ozej Józeta Żwier 
io, celem broniania owiec przej v 
Ra: ną Stefanję Żwierki przewi '*10%0 do SZjsi- 
tale w Nowogródku, 

Uwaga! ZASTĘPCY LOSOWI! 
Poważna instytucja 

barkowa, która pierwsza w Polsce 
sprzedaje na spłaty najnowszą po- 
życzkę 3 proc budowlaną daje moż- 
ność zastępcom, którzy natychmiast 
się zgłoszą — po prospekty — za- 
robkowania większych kwot. Nade- 

słać natychmiast fotografję do legity- 
macji. Bezzwłocznie wykorzystać 
konjunkturę. Początkujących poucza- 
my. Lwów, skrytka pocztowa 237, -q 

  

RT ITT TI SON ISI TI III > 

"SZT 
Wyścigi konne 

Wyniki piątego dnia 

Wyjątkowo pechowy dzień, bo to i pu- 
bliczności jak na lekarstwo i wypadków na 

-orze ile chcąc. Ponadto ilość koni biega- 

jących stanowi zaledwie połowę ilości za- 

„isanych do gonitw. Publiczność zła i ma 

rację: 
Gonitwa z płotami — dyst 2800 mtr. 

Zwycięża о 10 długości Bakarat— rtm. 

Cierpickiego przed Monitorem —K. K. Wa: 
gry Japonką—W. Daszewskiego. To" 

tal. 20 zł. 

Polish—por. Gromnickiego i Oberek—kpt. 

SPOBT 
DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś o godz. 4 na boisku 6 pp. leg. roze- 

grany zostanie przez drużyny Makabi i 1 pp. 

leg. mecz, o mistrzostwo kl. / Wil. Okręgu. 

Mecz ten zapowiada się b. ciekawie z ra 

cji doskonałej formy Makabi i przygotowan 

drużyny wojskowej, jakoby / wzmocnionej, 

kilkoma graczami. ; 6 
Jako przedmecz grają, drugie drużyny 

tych klubów. 

KLUMBERG PROWADZI TRENINGI. 

Przed kilku dniami przybył do Wilna tre- 

ner Pol. Zw. Lekkoatletycznego Klumberg 

aby w przeciągu miesiąca prowadzić racjo” 

nainy trening pań i panów. | ) 

Niewątpliwie pobyt p. Klumberga przynie 

sie lekkoatletom naszym niemałe korzyści. 

jJak się dowiadujemy czołowa nasza lek- 

koatletka Lewinówna uzyskała podczas jedne 

go z ostatnich treningów wynik w rzucie ku- 

lą znacznie lepszy od swego rekordu Polski. 

Za kilka dni Lewinówna próbować będzie po 

bić rekord Polski w tej konkurencji. 

— 

GIELDA WARSZAWSKA 
z dnia 23 maja 1930 r. 

Wałuty i dewizy: 

Belgja 124,52 — 12483 — 12421. Ho- 

landja 358,66 — 359,56 — 357,76. Londyn 

43,35 — 43,46 — 43,24. Nowy Jork 8,908 

— 8,28 — 8,888. Paryż 34,97 — 35,06 — 

  

   

  

34,89. Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. Nowy 

York telegraficzne 8,92 — 8,94 — „90. — 

Szwajcarja 172,60 — 173,03 — 172,17. Wie 

den 125,76 — 126,07 —, 125,45. Włochy 
46,18 — 46,90 — 46,66. Berlin w obrotach 
pryw. 212,85. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111. Dolarówka 

65,75. Konwersyjna 59. 10 proc. kolejowa 

103, 8 proc. LZBGK ; BR. obligacje B. G. 

Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 proc. ziem- 

skie 45,50 — 4,5 proc. ziemskie 55,75. 8 proc 

ziemskie dolarowe 89. 5 proc. warszawskie 

58,25. 8 proc. warszawskie 78. 8 proc. Czę 

stochowy 67,75. 8 proc. Łodzi 70,75, 8 proc. 
Piotrkowa 68,25. у 

    
  

Akcje: 

B. Dysk. 111, B. Polski 172. 8. Powsz. 

Kred. 110. B. Zw Sp. Zarobk. 72,5 Często 
cice 34,75 — 35,50. 
  

CENY W WILNIE 

z dnia 23 maja 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 38 — 40, żyto 18,5 

jęczmień na kaszę 18 — 19, browarowy 21— 

22, owies 17 — 18, gryka 23 — 24, wyka 29 

— %0, otręby pszenne 14 — 15, żytnie 12— 

13, koniczyna 12 — 13, siano 8 — 10, sło- 
ma 6 — 7, makuchy lniane 36 — 37, sło- 
necznikowe 25 — 26. Tendencja w dalszym 

ciągu bardzo słaba. Zainteresowanie mini- 

malne. 
Nasiona: owies siewny zależnie od ga- 

Rajewicza. Prowadzi Boston lecz na jednej tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
z pierwszych przeszkód pada. Polish mając peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
daleko za sobą Oberka (n. b, doskonale czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
biorącego przeszkody) mija celownik. W ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
tym czasie jeźdźiec Oberka por. Małuski, —180. 
zmuszony jest zatrzymać się aby poprawić Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
pęknięty popręg. PO tej przerwie kończy 97 proc, 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
bieg i wówczas dopiero okazuje się, że.. za | kg. 
Polish zmyliła tor i zwycięstwo przyznano Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
Oberkowi. Por. Gromaicki wraca na tor — 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
i galopuje po raz drugi od miejsca, gdzie perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
zmylił tor. 

  

Por. DONNER, wytrawny jeździec, star< 
tujący od szeregu lat w Wilnie na 

własnych koniach. 

Druga gonitwa z przeszkodami (dyst. 

3600 mtr.) jest parodją biegu i zarząd T-wa 

postąpiłby b. dobrze uniewažniającį tota- 

sizator. Zresitą tego domagała się dość 

yłośno publiczność. 

Zapisano do tej 
startują trzy: Boston — rtm. 

oritwy pięć koni, 
х Cierpickiego, 

    

    

LGUIS VINSE 

"” KASKI 
Krane nie tracił czasu. Z godzinnem 

apóźnieniem przyłapał wszystkich go- 

ści „Wiosny w ich własnem gnieži 

dzie przy. uł. 79-ej. O świcie wszyscy 

aresztowani zostali przywiezieni do 

więzienia na „Wyspie, Łez*. $ 

Tymczasem Laniare odwiózł swą 

lowarzyszkę niedoli do hogelu Nick- 

90ker i odprowadził ją do „windy. 

Cecylja z trudnością się poruszała, 

:ak bardzo była zmęczona. Laniare po 

mógł jej wsiąść do winy. L 

-  Dowidzenia, — rzekt, całując jej 

-еке, — žyczę pani dobrego snu i wy” 

poczynku.. Przykro mi bardzo.. 

— Przykro panu? ° 

—- że wciągnęłeń panią w takie 

orzygody.... Doprawdy nie zasłużyłem 

aa tyle dobroci z pani strony i dlatego 
sodwójnie przykro mi, że się tak sta” 

> —- Tak, postąpiłam bardzo niemą- 

drze, — przyznała się otwarcie, 

obawiam się, że swoją nieoględnością 

ściągnęłam nowe niebezpieczeństwa na 

pana. 
T Nie rozumiem, — rzekł Lania- 

"e, patrząc na nią ze zdziwien'em. 

— Gdybym cierpliwie czekała na 

pana telefon... 
“L Ach, niech mi pani wybaczy 

moje niedbalstwo, ale chodziło mi bar” 

dzo, o pośpiech i każda chwila zwłoki 

mogła zniszczyć moje plany: 

O, tak! Rozumiem to doskonale! 

Zawiniłam tutaj całkowicie, powinnam 

byla zrozumieć, że oni pana nie zła: 

pią! 
— Dlaczego? 

na torze, za Oberka kasa płaci 

por. Juścińskiego, Georgina —Gr. 

Ostatecznie, dzięki tym aEominik joo 
zł. 

Gonitwa z płotami—dystans 2400 mtr. 
Z siedmiu koni zapisanych startują trzy: X£., 
Gizela—por. 
Gr. Of. 19 pap. i Jagienka — W. Daszew- 
SA Ta ostatnia potyka się na przeszko- t 

zię, 
i usiłuje dopędzić. 

Sołtykiewicza, Tim Tarzan— 

Jeździec, Kawalec pada, zrywą się 

Gizelą prowadzi. Na ośtatniei prze- 
szkodzie potyka się i jeźsziec ppor. Danien= 
kowicz % trudem utrzymuje równowa.ę 
i mirio tego załamania się, wygrywa bieg. 
Toial. płaci 37 zł. 

W następnej gonitwie z przeszkodami 
na dyst. 3000 mtr., znów tylko trzy konie 
(trzy wycofano). Zwycięża Pan Leon — 
Ot. 27 p. uł. przed Wołynianką—19 p. uł. 

Nh Of. 23p.uł., mocno wtyle. To- zł. za 100 sztuk, cebula 

tal. zł 

© 

Ostatnia gonitwa— płaska na dyst. 1600 

mtr. przynosi fuksa. Startują cztery konie: — 
Hikora 
Ot. KOP. 

Grandezza ||- W, Daszewskiego. Po sygna- 

Alfa II — por. Abramowicza, 

le startera na czoło wysuwa się Georgina : 

kończąc bieg przed Alfą i Hikorą. 

Wynik nieoczekiwany, gdyż publiczność 

kupowała Hikorę i Grandezzę Totalizator __ 

płaci 44 francuski 14 i za Alfę |\ 12 zł. 

Program dnia kończy bieg włościańsk . 

Startuje 9 koni, wygrywa koń p. Stefacji 

Szafskiej. Total. 15 zł. Osman. 

-— Dlaczego?.. Ależ pan już raz 

utonął, a jednak odnalazłam pana Žy- 

wego w New Yorku. 

Czyż to nie jest dostatecznym do 

dem, że los opiekuje się panem? wo 

— Los się mną opiekuje! — roze: 

śmiał się gorzko. J Aa 

-— Pan mi jeszcze nie opowiedział 

w jaki sposób wydostał się pan z dna 

oceanu? 
— Bardzo to miłe z pani strony, że 

się pani takiemi drobiazgami interesu" 

je, ale, niestety spotykamy się zawsze 

w takich okolicznościach że o niczem 
pomówić nie możemy. 

— Mam nadzieję, że następne na- 

sze spotkanie odbędzie się w okoliczno 

ściach szczęśliwszych 
— Niestety, czy te. możliwe? 

— Jeżeli pan zaprosi mnie na obiad 
jutro, a raczej na dziś wieczór... 
— Paniby się zgodziła? 

Czuł, że głos jego drgnął, ale, wi- 

docznie, nie zwróciła na to uwagi, gdyż 

ton jej głosu pozostał równie serde“ 

czny i ciepły. 
—Jestem 

na 

bardzo ciekawa. Gotowa 

jestem przyjąć wszelkie propozycje, 

byleby módz wysłuchać opowiadania 0 

pańskich przygodach. 
— A więc w restaurac 

nika“ o 8-ej wieczór. 
ji „Delma- 

— Dziękuję, doskonałe! — odpo” 

wiedziała prosto. 
— Pani uszczęśliwia mnie! Czy 

mogę zatelefonować do pani? 
—-Będzie mi bardzo miło, — wy 

ciągnęła do niego, raz jeszcze, zimną 
dłoń i uścisnęła mocno jego rękę. 
Dowidzenia, panie Ambear. 

Laniare stał kilka chwil nieruchomo 
odprowadzając oczyma podnoszącą sie 
windę, wreszcie otrząsnął się, jakby 

manna 100 — 140. 
Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
labiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 
180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
ser twarogowy 120 — 160, masło nie 

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

a — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 

8 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
8 — 20 zł у 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 

200, baranina 240 = 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 

420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 

świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za kig.), buraki 10 — 15 (za 

kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
40 — 50, 

Ryby: liny żywe 380 — 400 -śnięte 280— 
300, szczupaki żywe 400 — 420, śnięte 250 

tana 

1 
1 

   

    

280, leszcze żywe 380 — 400, śnięte 250 
— 280, karpie żywe 350 — 400, śnięte 200— 

250, karasie żywe (brak) Śnięte 150 — 180, 

żywe 350 — 400, śnięte 250 — 280, okonie 

wą 
  е 

e żywe 380 — 400, śnięte 280 — 300 

gorze 450 — 500, miętusy żywe 200 — 

250, śnięte 120 — 180, stynka 75 — 100, 

płocie 100 — 150, sumy (brak), drobne 30 
50 ! 

   

Len. Len włókno surowe I gat. 18 —20 
zł. za pud, len trzepany 26 — 27 zł. za pud, 

siemię lniane o czystości 87,5 proc. 11 — 12 
zł. za pud (n) 

ze słodkich marzeń i wrócił do oczeku- 
jacego go auta. 

Było już jasno, kiedy przyjechał do 
domu i znalazł na środku pokoju, zwią 
zanego i nawpółżywego ze strachu 
murzyna. 

Uwolniwszy go, z trudnością zrozu” 
miał, z jego urywanej i wpółprzytom- 
nej mowy, co się stało, 'ale, to co zrozu- 
miał wzruszyło go bardzo! Stanowczo 
stał się niezmiernie czuły i uczuciowy! 

Do audjencji u pułkownika Stanea- 
streeta pozostało jeszcze pięć godzin 
Laniare postanowił nie kłaść się wcale 
Musiał uporządkować cały szereg wa- 
żnych spraw. 

Przyszło zniechęcenie i apatja. Czy 
warto było porządkować te sprawy, 
pracować i starać się? Co miała mu 
przynieść przyszłość? Właściwie jedy- 
ną drogą, która mu pozostała obecnie, 

była wstąpić do cudzoziemskiego legjo” 

nu we Francji. Tam, przynajmniej za: 
kończy życie uczciwie, pod przybranem 
nazwiskiem, przez nikogo nie poznany! 

Wobec tego program dnia znacznie 
był uproszczony: wizyta u pułkownika, 
spotkanie z Kranem, który miał mu dać 
paszport i papiery Andrzeja Duchema- 

st 01 M. 0 
  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

Od dnia 23 do 26 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„królowie puszczy 
(„PORI*). Potężny dramat z życia dzikich ludów i dzikich bestyj puszcz afrykańskich. Aktów 6. 

ui. Ostrobramska 5. 
sów od g. 
Nad program: „ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI". Aktów 3, Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek zean- 

6-ej. Następny program: „STAĆ, TU EDDY POLO*. 
  

  

Pierwszy 
DŹWIĘKOWY 
Kino-Teatr 
„HELIOS“ 

ASTER. 

Balkon 1 zł. Parter od 1.50 Dźwiękowa sensacja doby obecnej! 
dzieło! Najbardziej współczesny fllm z Siła. dziewcząt 

KOBIETY NIE DO MAŁŻEŃSTWA 
ZE? dramat młodych iserc. Fascynujący zespół: 

Film rewelacja! z. Fil - 
iich kochanków! RATAJ 

JOAN GRAWTORD ANITA PAŻE i NILS 
piew—Muzyka—Tańce. Nad program: UWAGA! SENSACJA! Gościnny występ światowe 

sławy śpiewaka Georya Washingtona. PoczątekSeansów o g. 4.30, ost. 1015 w. i 

  

Dźwiękowe kino 
„NOLLYWOOD” 

ul. Mickiewicza 22. | 

Ceny miejsc na parterze od 1 zł. DZIŚ przebojowy film dźwiękowy p. t. 

„NIEBEZPIECZNA KOBIETĄ: 
podziemi. W rol gł. Słynna gwiazda NORMA SCHOERER i znakomity LOVELL SHERMAN. 

g Dramat obyczajo- 
wy z życia ludzi 

  

Nad program: Dodatek śpiewno'muzyczny. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10, 25. 
  

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Buster 

RADJO 
SOBOTA, DNIA 24 MAJA 1930 R. 

.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
2 0: Muzyka z płyt gramofon. 
13.10— ): Komunikat meteorologicz- 

ny z Warszawy. 
15.55—16: Program dzienny. 
16—17: Tfransm. nabożeństwa z Jasnej 

Góry. 
17—17.15 

i Kotek Rolr у 
17.15— : „Co nas boli?" przechadz- 

ki Mika po mieście. 
17.25—17.45: Występ Stefana Jaracza. 

—18.45: Słuchowisko dla dzieci. 1. 

„Przędza Matki Boskiej" według legendy M. 
Gawalewicza zradjofonizowała H. Hohendlin- 
gerówna wyk. Zesp. Dram. Rozgł. ; Wil. 2. 
„„Pod majowzm słonkiem'* z udziałem naj- 

is połu Rozgłośni Wileńskiej, chó- 
, Oraz Stefan Grabowskiej, 

t piosenki dziecięce Eugenju 

sza Dziewulskiego. Tr. na inne polskie sta- 

cje. 
18.45—19.10: 

przed dwóch tysięcy lat" 
prof. Stefan Srebrny. , 

19.10—19.35: „Z przeżyć ciotki Albino” 
wej" monolog regionalny. 

19.35—19.50: Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. 

19.50—20.30: Rozmaitości, sygnał czasu 
oraz program na następny tydzień. 

20.30—23: Transm. z Warszawy. Reci- 

  

    

  

; 1 
Kom. Wil. Tow. Organizacyj 

h    

  

   

  

    
  

  

   
   

  

„Nowości literackie“ z 
odczyt wygłosi 

tal fortepianowy prof. L. Ursteina, feljeton i 
komunikaty. е 

23—23.30: Retransmisja stacyj zagrani- 
cznych. 

L i 1 UE O GA O IU (S 

į e ©® 

francuskim, angelskim i niemieckim, l 

A. G. SYRKINA, Wielka 14. 

j Ostatnie nowości, щ 

Książki w jęz.: polskim, rosyjskim. 

Bl ms mmm usi EE UTE sA 

  

| | | į kupuje się dobre towary u 
AJIADIC] GŁOWIŃSKIEGO. | Pole- 

camy markizety, jedwabie, jewabie 
sztuczne, satyny deseniowe, perkale, 

oraz pończochy i skarpetki modne. 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 1£02—1 
  

  

Ofiarności czytelników naszych pole- 
camy niezamożną wdowę, obarczoną 
chorym synem, pozbawioną środków 
do życia a ponadto wyeksmitowaną 
z mieszkania. Ofiary przyjmuje adm. 

+“ „Slowa*. 

DANIS BiG ЛН 

L ŽĄDAJCIE £ 
5 we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 

  

    

   
           

się było śpieszyć z przygotowaniami 

do wizyty u pułkownika. Możliwem 

było, że Blenshop wyznaczył Cecylji 

również godzinę 9 rano, należało się 

śpieszyć, aby przyjść pnzed nią. 
Laniare wyjął nowy garnitur, wyką” 

pał się, ogolił się i przebrał starannie. 

Kiedy wyszedł z domu, nikt nie por 
znałby po nim, że spędził całą noc bez- 
sennie, wśród niebezpieczeństw i walk 

Punktualnie o óśmej zadzwonił do 
gmachu, w którym mieścił się kontr” 
wywiad angielski. Kazał lokajowi za- 
meldować siebie jako autora depeszy, 
dzięki której zniszczono część floty nie- 
mieckiej, którą wysłał z Edgatown. 

Nie czekał długo: lokaj wrócił na” 
tychmiast i wprowadził go do gabine- 

tu. 
Nie bez uczucia zadowolenia, La- 

niare obejrzał znajomy pokój w którym 

ślady walki były bardza widoczne. Roz” 

bite okna, pofamane meble i wydeptany 
dywan, nie zostały jeszcze doprowa- 
dzone do porządku. Sekretarz zerwał 
się z miejsca i rzucił się na jego spot- 
kanie, z otwartemi ramionami. 

— Drogi panie! — wołał tonem, 
pełnym słodkiego pochlebstwa. — Cze 

na, odebrane od Extrome'a, oraz bilet muż pan wczoraj nie powiedział mi, że 

ńa olręt, idący do Francji... 
zniknąć na wieki. 

Niepokoiła go jedynie 
spotkania z Ce cylją Brook. 

Co miał robić? 
Wyjął perły i ważąc j 

zachwycał się ich pięknością. 
nęły go wspomnienia... 

Zamyślony zwinął perły, 
uważnie pieniądze, odebrane od Extro: 
me'a i wł 
kleił. 

Ogar 
e na dłoni, nocy nawet! 

ożył je do koperty, którą za- raz zejdzie na dół. Proszę 

A potem to pan jest autorem depeszy z Edgar: 
town? Gdybym chociaż przypuszczał 

obietnica z kim rozmawiam, przewróciłbym cały 
świat, aby umożliwić panu porozumie- 

"z pułkownikiem, chociażby w 

Laniare ukłonił się zimno. я 
— Dziękuję panu. Czy zobaczę pa 

przeliczył na pułkownika? 
— Właśnie kończy śniadanie. Za: 

spocząć i 
czuć się, jak w domu. Pan mi wyba- 

Minęły już dwie godziny i trzeba Czy... 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witołd. Woy dyłło. 

Dziś! najpotężniejszy film Świata! Wielka wojna Świat wa i jej okrucieństwa! p. t. 

„CYWILIZACJA: 
ciwko sprawcom wojny wszechświatowej. CYWILIZACJA: jest to przestroga dla narodó 
przez pychę i drapieżność chcą zakłócić spokój Świata głosząc hasia wr światowej CH. 
WILIZACJA: to już nie film, a Dokument Epoki Naszej. Nad 

6 pełna grozy i łez współczesna tragedja w 10 aktach 
CYWILIZACJA: jest to wielki akt oskarżenia prze- 

3 rogram: Król humoru i e 
Keaton jako „SPORTOWIEC Z MIŁOŚCI" komedja w 8 At CE 

Rozważcie AUTOMOBILIŚCI! 
ile kosztuje Was 100 litrów benzyny? 

) puszka (100 szt.) oryginalnych 

U. S. А. TABLETEK BENZYNOWYCH 

  Do wynajęcia 
leiniska w pałacu 
dóbr Postawskich od 
2 do 5 pokoi. Zarowa 
malownicza miejsco- 
wość, tuż przy pałącu 
park. Poczta, telefon, 

Zaoszczędza Wam 125 litr. benzyny i kosztuje 25 złotych. telegraf i wszelkie 
Ponądto macie motor zawsze czysty i sprawny, lekki chód produkta na miejscu. 

wozu i łatwy siart. Od stacji Postawy 

Wyłączność sprzedaży na miasto Wilno gpOz z JĄ 2 kilom. £802—1 

F-ma START” $p.z 6. 0. Hilne, Mickiewicza 9, tel. 400. 

Potrzebna "PIO | SPRZEDAŻ 
na wyjazd służąca v SAW AS AB 

о srednim wieku 
wszystkiego. Wyma- Samochód 1 

Paige limuzyna 6 
gane dobre świadec- 

cylindrowa, 4 0s0- 
twa. Zgłaszać się: 
Kalwaryjska 69, Dr. 

bcwa, mało uży- 
мапа do  sprze- 

Ragiński: s!1Z—0 

dania. Wilno, Mic- 
kiewicza 27, 

OGŁOSZENIE 

sstwo Kursów Technicznych w 
n 1 lipca 1930 r. otwiera śred- 

sią dwuletnią szkołę medjoracyjną z prawami 
szkół państwowych. Do szkoły wstępować 
mogą kandydaci, którzy ukończyli sześć klas 

szkoły średniej lub równorzędnej, nadto obo- 

wiązuje egzamin wstępny ustny i piśmienny 
z języka polskiego, matematyki, fizyki i ry- 
sunków. i 

Do podania należy załączyć: świadectwo 

szkolne, metrykę urodzenia, poświadczenie 

obywatelstwa, życiorys własny i 2 fotografje. 
Podania przyjmowane będą w kancelarji 

Kursów przy ul. Holendernia 12 (gmach 

   

    

    

Nauczycielka 
z dużą praktyką po- 
szukuję zajęcia w 
mieście lub, na wsi.ę 
Przygotowuje dzieci ;* 
do pierwszych 4-ch 

  

ROWERY 
„Vanderer* męski 

i damski, b. mało u- 

(panie). Sztuczne opa- 

f 
m 

państwowej szkoły technicznej) do dnia 25 
czerwca b. r. we wtorki i piątki w godzi» 
nach 17—19. 
2076—1 › 

(ENIAC 
Hinszerkaświałowi FON 

zen oraz Gabinet Kosme- 
Gabinet tyczny usuwa smar 

Racjonalnej Kosme- **czki, piegi, wągry. 
Lecz: łupież, brodawki, ku”. 

i Viano rzajki, wypadanie wło” 
Mickiewicza 31 m. 4,5ów. Mickiewicza 46 

Urodę kobiecą kon: uzumuwnewunzuwa 
serwuje, dosko= 

c cie zazzę POSADY 
ła. URANA E TSS B GRU 

Leśnik 
lat 29 — 11 lat prak- 
tyki w lasach pań: 
stwowych i prywat- 
nych położonych w 

10—8. województwach: poz- 
P. 43, nańskiem i warszaw- 

skiem, obeznany także 
U d KOBIECĄ z pracami biurowemi 

ro konserwuje, ponieważ 4 lata był se- 
doskonali, odświeża kretarzem nadleśnic- 
usuwa braki i a państwowego —po- 
Regulacje i trwałe szukuje posady leśni- 
przyciemnianie brwi. czego, lub sekretarza 
Gabinet m leśnego od 1 X 30 r. 
Leczniczej „CEDIB* Mieczysław Kubiak, 

a miewiczowej. leśnictwo Wygoda, 
Wielka 18 m. 9. Przyj- poczta Lubowick, po” 
wg, 10—1 i 4—7. wiat Mława, wojew. 

Masaż twarzy i cia 

lenie cery. Wypadz- 
nie włosów łu- 
pież. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od i 

Ww 

W. Z. P. 26. Warszawskie. 2012—0 

KOWARY OREKAZERE PĘOPPCZEZWK WROCEROROE TEA ROCA IKEA RSEK EPR, 

— Proszę się mną nie zajmować — 
odpowiedział tym samym tonem Lania" 
re, a w oczach Blenshopa mignął nie- 
pokój. 

Sekretarz odwrócił się i podbiegł do 
swego pana, stejącego przed portre- 
tem, za ktorym byla skrytka. 

— I cóż, panie Stone? — zapytał 
słodko. 

— Nie, sir, — odpowiedział spo” 
kojnie Stone. — Jeśli pan pokaże mi, 
jak działa ten mechanizm, to może znaj 
dę tam coś ciekawego. 

Blenshop nacisnął sprężynę, portret 
odsunął się i odsłonił skrytkę. 

— Dziękuję, — rzekł Stone, wyj: 
mując lupę i rozpoczynając oględziny 
powierzchni ogniotrwałej kasy. 

Mam nadzieję, że nikt nie dotykał 
się tych drzwiczek, potem, jak sta 
ła się ta „nieprzyjemna historja*, jak 
pan to nazywa? 

— Nikt, a nikt! Na rozkaz pułkow 

nika Staneastreeta kasa została zamknię 
ta zaraz, potem jak zauważono kra: 

dzież. 
— Hm! — mrukną tylko Stone 

zabrał się do roboty. 
Sekretarz kręcił się cały czas koło 

niego, chwilam> oglądając się na La- 
niare'a, rozpa”tego nieruchomo na fo 
telu. 
— Cóż pan powie? — zapytał Blens 

hop, gdy Stone wyprostował się i co 
inąl. 

Mnóstwo odcisków palców! Mo” 
żnaby sądzić, że wszyscy sąsiedzi przy 
chodzili dotykać te drzwiczki. Mimo to 
trzeba spróbować odnalezć” właściwe 
ślady. + ; 

Z maleį podręczneį walizki, wydo“ 
stał flakon z białym płynem i pulwery“ 

Drukaraia „Wydawni two Wiłeńskie", Kwaszeina 23. 

klas. Posiada znajo- żywane do sprzedania, 

  
  

ь l. Ostrobramska 7 
mość — francuskiej Ala 
rysunków i muzyki, = 6. zlic—0 
Łaskawe oferty pro- —— 
szę zgłaszać do adm. 3 Folwark — ® 
„Stowa“ pod W. B.—| w pobliżu  mia- 

steczka, z dobrą 
komunikacją auto- 
busową, obszaru 
około 23 ha, zie- 
mia dobra, zabu- 
dowania komplet- 
ne, sprzedamy za 
12.000 złotych, go- 
tówką do 6.000 zł. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza I, 
tel. 9-05. —0 

POSADY poszukuje 
energiczny, sumienny, 
znający swój zawód— 
rolnik. Zgłoszenia z 
podaniem = wynagro- 
dzenia kierowzč: Ro- 
man Janicki, Śmiesz- 
kowiec, pocztą Czarn= 
ków nad Notecią, wo* 
jewództwo  Poznaśń- SEMESGRWUWNKNN 

skie. "TGURBY 

|LETNISKA | Zoey tic 
Guna aus / ,„K< wojskową w 

m-cu styczniu. 
Letniska 1930 г. Р. К. U. Po- 

z utrzymaniem w ma-stawy, i kartę mobil. 
jatkach ziemskich w wyd. przez D. O. K. 
wojew. Wileńskiem ina imię Antoniego 
Nowogródzkiem.  In- Slizewskiego, zam. we 
formacje: Wilno, Mic- wsi Swirsny, gm. Ko 
kiewicza 23, Biuro bylnickiej, uniesaźżnią 
Techn. Inż, Kiersnow- się. £602-0 
ski i Krużołek S-ka, 
tel. 560, +081-+ 

  

Poszukujemy kupna domów 
murowanych i drewnianych. docbo- 
d bliżej lowych, centrum miasta. 
Ajencja „Polkres“ Wilno Królewska 3, 
el. 17 80. — 0. 

zator i zaczął oblewać tym 
ścianki szaty. 

— Poco pan to robi? 
się ciekawie Blenshop. 

— Na to, — wyjaśniał cierpliwie 
Stone, — aby utrwalić odciski. Teraz 
będę je fotografował. 

Odstawił flakon na miejsce i roz- 
stawił składany aparat fotograficzny, 
oraz przyrząd z magnezją. 

— Może dopomóc panu? — zapro” 
ponował Blenshop. 

— Jestem fotografem amatorem. 
— Nie, już ja sam sfotografuję to, 

— odmówł  dobrodusznie Stone. — 
Pan może, jeśli pan ma ochotę, zapa- 
lić magnezję, mnie to nie przeszkodzi. 

— Doskonale... Ale jak to się ro- 

płynem 

— dopytywał 1 

  

bi? 
„ — Bardzo prosto! — Stone poka” 
zał, co trzeba robić i dodał: — teraz, 
pan sta za mojemi plecami i naci- 

  

śnie sprężynkę, kiedy powiem: „Już*. 
— Rozumiem, ale proszę pawiee 

dzieć.... Czy będzie wielki hałas? 
Stone mruknął coć niewyrażnie w 

odpowiedzi i znów zajął się aparatem. 
— No... już! 
Blenshop, krzywiąc się nacisnął 

sprężynkę. r 
Magnezja błysnęła oślepiająco 1 

chmura białego dymu podniosła 
do sufitu. 

— To już wszystko? ; 

— Tak, jeśli chodzi o fotografję, to: 
już wszystko! i 

Stone schował aparat i wyjął z 
walizki kilka szklanych płytek. —Teraz 
pan będzie łaskaw położyć tutaj swoje 
palce. 
па Росо? — zapyta! Blenshop, co- 

fając się mimowoli. — Czyżby pan 
mnie podejrzewał? С 

się 
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