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"W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Gabinet Mac Donaida zachwia- 

ny. Dymisja sir Oswalda Mosley'a 

spowodowana różnicą poglądów „na 

walkę z rosnącem wciąż bezrobociem 

(w ciągu ostatniego tygodnia liczba 

bezrobotnych wzrosła o 27.000 a ogól 

na ilość bezrobotnych sięga 1.739.000) 

i zapowiedź wniosku o votum nieuino- 

ści dla ządu Mac Donalda jest drugim 

z kolei ciosem wymierzonym w rząd 

Labour Party z jej własnego obozu po” 

litycznego. 

Stosunki parlamentarne w Anglii 

tak się dziwnie układają, że największe 

niebezpieczeństwo grozi Mac Donaldo- 

wi nie ze strony konserwatystów z 

któremi walczył podczas wyborów i po 

których objął ster rządów, lecz ze stro 

ny własnego ugrupowania politycznego. 

Gabinet Partji Pracy jest rządem 

mniejszości. Przed każdem poważniej 

szym głosowaniem zmuszony jest za” 

biegać o głosy liberałów, którzy w obe- 

cnym układzie sił w parlamencie ode- 

grywają rolę języczka u wagi. W tych 

warumkach rząd p. Mac Donalda ratuje 

swoją egzystencję ciągłemi kompromi- 

sami. Dopóki kompromisy ootyczyły 

dziedziny polityki zagranicznej (ostat 

nie zerwanie rokowań z Egiptem nastą* 

piło pod wpływem liberałów zaangażo- 

wanych w przemyśle włókienniczem w 

Sudanie) harmonja wewnętrzna w Par- 

tji Pracy nie była zakłócona z chwilą 

jednak gdy rząd przystąpił do zagad” 

nień wewnętrznych w szeregach  La- 

bour Party rozpoczął się fermęnt a jej 

skrajne skrzydło pod wodzą Maxtona 

zaczęło uprawiać jawną frondę. 

Pierwsze grzmoty niezadowolenia 

rozległy się na odbytem przed kiiku ty- 

godniami w Birmingham, zjezdzie Nie- 

zależnej Partji Pracy. Teraz przyszedł 

drugi cios, o wiele poważniejszy w po” 

staci dymisji sir Oswalda Mosley'a. 

Kim jest sir Oswald Mosley? Oso- 

bistość dla stosunków angielskich wy- 

soce charakterystyczna. Kanclerz księ- 

stwa Lancaster — tak brzmi tytuł sir 

Mosley'a — należy do najstarszych ro” 

dów angielskich. Ojciec jego wybitny 

konserwatysta wyrzekł się syna za 

przystąpienie do Labour Party. Ożenio- 

ny z córką lorda Curzona, posłanką z 

Partji Pracy do Izby Gmin, był sir Mo- 

sley jedną z najpopularniejszych posta- 

ci obecnego rządu. Żadnej oficjalnej ro” 

‚ li w gabinecie nie sprawował, był tyl- 
ko cztonk - m rządowej komisji przy mi 

nisterstwie pracy powołanej dla walki 

z bezrobociem. 
Na czele tej komisji stoi angielski 

„spęc”* od bezrobocia, strażnik pieczę-, 

ci sir Thomas. Właśnie niedawno zło” 

żył sir Mosley, memorjał na temat środ- 

, ków walki z klęską bezrobocia. M. in. 

oo radykalny arystokrata, e- 
merytowanie robotników którzy przekro 

Czyli lat 50, podniesienie wieku szkol- 
nego do lat 16-tu oraz zaciągnięcie po- 

życzki wewnętrznej w wysokości 250 

milj. f. szt. na cele wielkich robót rzą” 

dowych. 
Memorjał ten spotkał się z surową 

krytyką Thomasa i Snowdena. Uznano, 

że poglądy w nim zawarte są omal że 

- nie komunistyczne. Memorjał odrzuco- 

no, a sir Mosley poddał się do dymisji. 

Skutki tego będą bardzo poważne. 

W tej chwili rząd Mac Donalda ma te- 

oretycznie przeciwko sobie konserwa- 

tystów, liberałów i radykalne skrzyd- 
ło Labour Party, które w osobie sir 
Mosley'a otrzymało nadspodziewane 

posiłki. O ile podczas głosowania nad 
wnioskiem o votum nieufności, który 

zamierza postawić dymisjonowany Sir 

Mosley liberałowie nie uratują Mac 
Donalda, należy się spodziewać  kry- 

zysu ministerjalnego lub nawet nowych 

tvyborėw. 

Protesty żydów z powodu zakazu 
emigracji do Palestyny. Od dłuższego 
czasu toczą się w Londynie rokowa* 

nia pomiędzy delegacją arabskiej egze- 
kutywy a rządem angielskim. Tematem 

| rokowań były sprawy wynikłe w Pale- 
"5 _ stynie wskutek znanych incydentów w 

roku ubiegłym pod ścianą płaczu. Dele- 
gacja arabska domagała się utworzenia 
zgromadzenia narodowego w Palesty- 
nie, zakazu kupowania ziemi przez ży- 
dów, ograniczenie żydowskiej emigra- 

\ 
cji oraz zwiększenia liczby urzędników 

Arabów w organach palestyńskiej ad- 

ministracji. W rezultacie rokowań rząd 

angielski ogłosił zakaz emigracji ży- 

dów, który wywołał tyle licznych pre” 

testów organizacyj sjonistycznych na 

całem świecie. Zakaz emigracji jest po- 

dobno czasowy ponieważ rokowania z 

Arabami nie zostały zakończone, małe 

jest jednak nadziei na to, aby został 

cofnięty ponieważ Anglicy nie chcą ż 

powodu polityki filożydowskiej narażać 

się Arabom i w ten sposób kompliko- 

wać sobie stosunki na Wschodzie, któ 

re ostatnio są szczególnie zaostrzone i 

dostarczają Anglji niemało kłopotów. 

Mowy Mussoliniego wywołały gioś 

ne echa w całej Europie, różniąc się 

zasadniczo tonem i treścią o tego co 

się stało chlebem powszednim wszyst 

kich mów europejskich polityków. Z:- 

miast czczej i ckliwej frazeologii pacy- 

fistycznej Mussolini nazwał rzeczy yo 

imieniu i powiedział tak, jak one 

Każde dziecko zdaje się wie teraz ja” 

ką cenę stanowią pacyfistyczne wynu- 

rzenia p. Brianda czy innego urzędo- 

wego pacyfisty wie również, że słowa 

o tyle są dobre o ile mogą być zawsze 

poparte bagnetem. Taka jest rzeczywi- 

stość. Właśnie na tem między innemi 

polega niebezpieazeństwo  pacyfizaiu, 

które usypia uwagę społeczeństw od 

istotnego stanu polityki europejskiej i 

może się stać przyczyną gorzkiego roż 

czarowania. 

W odpowiedzi na wszystkie głosy 

oburzenia jakie posypały się z szpalt 

prasy europejskiej odpowiedział Mus- 

solini w Medjolanie gdzie oświadczył 

m. in.: ` 

...„Moje przemówienia, które 

głosiłem w Livorno i Florencji, wywo- 

łały wrzask wśród wszystkich gęsi, 

które stanęły do obrony Kapitolu w 

poszczególnych krajach Europy. Nigdy 

nie widzieliśmy widowiska tak jaskra” 

wie nacechowanego hipokryzją. Zda- 

wałoby się, że tylko we Włoszech ist- 

nieją samoloty, zaś gdzieindziej oczy- 

wiście są tylko niewinne papierowe la” 

tawce, że tylko we Włoszech istnieją 

armaty, gdziendziej zaś jedynie laski 

używane da spaceru, że tylko we Wło- 

szech istnieją koszary, gdzieindziej zaś 

jedynie śliczne miejsca rozrywkowe i 

wypoczynkowe, że tylko Włochy pała- 

ją ch ęcią posadania marynarki wojen- 

nej, gdy tymczasem inne narody ogra- 

niczają się tylko do statków rybackich 

i pasażerskich. Wiecie jednak — że w 

rzeczywistośc: sprawa ma s'ę zupełnie 

inaczej, trudno też zrozumieć dlaczego, 

gdy wszystkie kraje są już uzbrojone 

     

  

są. 

wy: 

„lub zbroją się tylko i jedynie Włochy 

winny być rozbrojone i nie powinny 

zbroić się należycie". 
Zdaje się nie znajdzie nikt, ktoby 

powiedział, że Mussolini nie ma racji. 
Fiasco kampanji siewn'ej w Bolsze- 

wji. Według oficjalnych danych na 

dzień 15-g0 maja obszar zas'ewów prze 

kroczył 50 milj. ha co stanowi 65 proc. 
planowanej ilości przez Gosplan. Koł- 

chozy zasiały 23853000 ha, gospodar- 
stwa indywidualne 24.383.000 ha, sow- 

chozy 2.086.000 ha. 

Omawiając wyniki kampanii siew= 

nej „Prawda“ stwierdza, iż odcinek in- 

dywidualny zaczyna odegrywać decy- 

dującą rolę w wiosennej kampanii sie- 

wnej. W ciągu ostatnich 5 dni obszar 

zasiewów indywidualnych gospodarstw 

zwiększył się o 4315 ha. Uznanie tej 
decydującej roli odcinka indywidualne- 

go jest przyznaniem się do bankructwa 

kolektywizacji. Obsianie 65 proc. ob- 
згаги siewnego Rosji grozi katastrofal- 

nemi skutkami. Jeżeli urodzaje będą 

dobre, może te 65 proc. uratują Rosję 

od głodu, ale jeżeli zbiory zawiodą, je- 
żeli będzie posucha, głód będzie nieu- 

nikniony. Sz. 
  

POWODZENIE PREMJOWEJ PO- 
ŻYCZKI BUDOWLANEJ. 

Ze sfer miarodajnych dowiadujemy się, że 
wobec ogromnego zainteresowania się prem- 
jową pożyczką budowlaną zachodzą możli- 
wości zamknięcia subskrypcjj na tę pożyczkę 
już w pierwszych dniach jej ogłoszenia. 

W każdym razie trzeba liczyć się z tem, 
że zamkniętą ona będzie znacznie przed 16 
czerwca br. i dlatego wskazanem jest bez- 
zwłoczne subskrybowanie pożyczki, gdyż 0 
przydziale obligacyj decydować będzie kolej 
ność zgłoszeń. ! 

Opłata pocztowa uiszczoun: ry: 
zamówionych nie zwraca. Administra- 

ogłoszeń. 

Wyniki wyborów w okręgu bida 
STRONNICTWO CHŁOPSKIE OTRZYMAŁO — 4 MANDATY — BIAŁO 

RUSKI WŁOŚCIAŃSKO ROBOTNICZY KLUB „ZMAHANJE* — 2, BLOK 

KATOLICKO'NARODOWY — 1. 

LIDA, 26.5. PAT. Jak wynika z ostatnio dokonanych, nieoficjalnych 
obliczeń na terenie okręgu wyborczego lidzkiego w głosowaniu wzięło udział, 
30,85 proc. uprawnionych do głosowania. 

Głosowało — w powiecie lidzkim — 36,5 prac., szczuczyńskim — 38,9 
prec. wołożyńskim — 20,5 proc., wilejskim — 21 proc., oszmiańskim 38.5, 
mołodeczańskim — 27,7 proc. 

7 Największą ilość głosów otrzymała lista Nr. 10 (Stronnictwo Chłopskie) 
— w pow. lidzkim — 17.217 głosów, szczuczyńskim — 11.589, wołożyńskim 
— 4.045, wilejskim — 268, oszmiańskim — 6.482 i mołodeczańskim — 51. 

Drugą listą co do ilości głosów jest lista 46 (Biatoruski Włościańsko'Ro 
botniczy Klub Poselski „Zmahanje*) — pew. lidzkim — 2.019 głosów, 
szezuczyńskim 2.289, wołożyńskim — 3.846, wilejskim 6.921, oszmiańskim; 
1.648, mo4odeczańskim — 7.888. : 

Dalej idzie lista Nr. 25 (Blok Katolicko'Narodowy) — w pow. lidzkim 
— 7.525 głosów, szczuczyńskim — 1.779, wołożyńskim — 1.664, wilejskie 
1.212, oszmiańskim — 4.452, mołodeczańskim — 989. Lista Nr. 3 (Wyzwcele- 
nie) — w pow. lidzkim — 134, szczuczyńsgim 10, wołożyńskim — 148, wilej 
skim — 506, oszmiańskim — 4.271, mołodeczańskim — 53. 

Lista Nr. 18 (Blok mniejszości narodowych) — 'w plow. lidzkim — 
1.383, szczuczyńskim 202, wołożyńskim — 95, wilejskim — 2.550, oszmiań- 
skim — 688, mołodeczańskim — 638. * : 

Jak wynika z tych danych, Stqonnictwu  Chłopskiemu : w 
udziale 4 mandaty, Biał. wWłowwiańciee Hobokkczemti Kiubowi RR 
2 mandaty ogaz Blokowi Katolicko-Natodowemu — 1 mandat. 

Dzielnik wyborczy wynosi według dotychczaspwych obliczeń 9.913. Ofi 
cjalnych obliczeń dokora Okr. Komisja Wyborcza w Lidzie w dniu 28 b. m. 

Crarakterystyczną cechą wybarów lidzięch była zupełna absencja w wy- 
borach żydów, których minimalny! tylko odsetek wziął udział w gosowaniu. 

Mandaty poselskie otrzymają z listy Nr. 10 Dubrownik, Motecki, Makar 
czyk i Hamulewicz, z listy Nr, 46 Flegant Wożyniec i Wiełoniej, z listy 25 
D. Harniewicz. 

* * * 

Nie należymy do optymistów wyborczych B, B., lecz musimy przyznać, że wybory 
w Lidzie potwierdzają najbardziej optymistyczne horoskopy, które sobie stawiają pracow- 
nicy polityczni obozu B. B. 

W Lidzie nie głosuje około 70 proc. wyborców, podczas gdy w ostatnich walnych 
wyborach brało udział 68 proc., czyli, że daje mam to prawo powiedzieć, że lwia część 
nie-głosujących oddałaby swe głosy na B. В. 3 

W! każdym razie stwierdzamy naocznie, że lista 25 nie jest zdolna do takiego po- 
wodzenia jak B. B. Gdyby B.B. zabierało głosy „narodowe* jak to twierdzili „endecy, 
utrzymując, że działalność B. B. przedewszystkiem przeciw ich obozowi jest skierowana, 
toby teraz lista 25 zdobyła więcej niż. 1 mandat. Tymczasem na listę endecką padkoę 

nietylko nie więcej, jak należałoby zgodnie z wywodami andeckiemi spodziewać się, lecz 

mniej, bo zamiast 18.315 głosów, które zdobył p. Harniewicz w r. 1928, obecnie endecy 

zdobyli tylko 17.621. Widzimy więc, że ten wzrost wpływów w kraju, o którym endecy 
trąbią, jest conajmniej przesadny, . 2 

Zamiast 4 mandatów B. B4 zdobyło 4 mandaty Stronnictwo Chłopskie, czyli naj- 
radykalniejsze, najbardziej zawzięte i najgłupsze stronnictwo z pośród stronnictw  ludo- 

wych. O ole „Wyzwolenie* reprezentuje bądż co bądź pewien idealizm, 0 tyle stron- 

nictwie chłopskiem rendez'vous sobie wyznaczają wyłącznie demagodzy i indywidua z 

pod ciemnej gwiazdy. Ale znowuż potwierdza to tylko tezę, jak dalece tu, w naszym 

kraju, potrzebna jest taka organizacja wszechklasowa jak B.B. i jak jej brak powoduje 

wejście elementów skrajnych ; niepożądanych, z któremi organizacje endeckie wałczyć nie 
potrafią. 

Wreszcie trzecie stwierdzenie, które z analizy wyborów lidzkich wyczytać możemy, 

dotyczy stosunków białoruskich. O ile wybory wołyńskie ostatnie (Kowel) i dzisiejsze do 
Senatu (Łuck) są tryumfem nacjonalistów ukraińskich, o tyle wybory lidzkie są klęską 

nacjonałistów białoruskich. Wołożyn Mołodeczno, W 'tejka, ależ to wszystńo „białoruskie 
powiaty. Tymczasem w 1928 r. Białorusini zdobyli przeszło 35 tysięcy głosów, a teraz 

na kłub „Zmahanja* pada zaledwie 24.581. Pośrednio Świadczy to o słabnięciu bolsze- 

wickich sympatyj wśród ludu naszego, ponieważ nasz chłopek często nie rozróżnia 

haseł nacjonalistyczno białoruskich, gdyż często w jedną formę są wlewane. 

Wybory do Senafu w województwie wołyńskiem 
ŁUCK, 26.5. PAT. Wynki wyborów do Senatu w okręgu woj. wołyń- 

skiego. Ilość uprawnionych do głosowania na terenie całego województwa — 
586.407. Oddano głosów — 112.330. W tem było głosów nieważnych — 3.275 

Na poszczególne listy padła głosów jak następuje:.lista Nr. 3 (Wyzw.) 
— 6.690 zł., Nr. 8 (Selrob. — prawica) — 3.148, Nr. 18 (Blok mniejszości 
nar.) — 33327, Nr. 20 (Rosjanie) — 342 głosy, Nr. 22 (Ukr. Socj. Rad. Par 
tja) — 38.082, Nr. 36 (Siel ob. — jedność) — 20.466. Wobec tego manda- 
ty otrzymali: z listy Nr. 18 — Aleksandeń Lewczaniwski i Abraham Czernia; 
ków; z listy Nr. 22 — Iwan Bfondaruk i Eugenjusz Pietrykowski; z listy Nr. 
36 — Mikołaj Chińczyn. 
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Tajemnicze zaginięcie 
UCZESTNIKA UPROWADZENIA GEN. KUTIEPOWA. 

WIEDEŃ, 26.5. PAT. — Do dzienników wiedeńskich donoszą z Gracu, 
że z jednego z hoteli tamtejszych znikł niejaki dr. Hettricz. Policja przeszuka 
ła pozostawione przezeń papiery, z których okazuje się, że wzmiankowany 
znikł, ażeby uwolnić się od prześladowań tajnej policji sowieckiej. Brał on 
rzekomo udział w uprowadzeniu gen. Kutiepowa. 

Aresztowanie mordercy z Diisseldorfu? 
BERLIN, PAT. Z Diisseldoriu dpnoszą. W sobotę w godzinach popołudniowych całe miasto zzalarmowane zostało wiadonaakć 0 'aresztowaniu fx wanego od szeregu 

miesięcy przez policję „mośderźy z Diisseldoriu* Jest nim 47 letni dprożkarz.  Kuprteń 
O ile wnosić można z poszlak, dotychczas ustalonych oraz z, zeznań Bresztowani jest on rzecąywiście mordercą — wampińem diispeidpriskim. Aresztowanie nastąpiło niż- spodziewanie dla Kuertćna, który, już w czasie pi prresłuchamia przez policję, zeznał, iż dokonał w osanich latach wiek e morderstw w Diisseldorfie. Policja przeprowa- 
dza badania nad zez:faniami areszowanego, celem usalenia pyawdziwości jego , zeznań. 

BERLIN, PAT. ArEsztowanie domniemanego mordercy z Diisgeldortu nastąpiło na 
podstawfe listu pisanego przkz pewną służącą do przyjadółki. List ten wskutel falstywego 
adresu nie dostał się w ręce obęć i został przekazany policji. Amora: lisu donosi, że wr 
połowie maja zwabżona zoskała| przez riezczijomego ne doo mieszkania, dzie 
dokonał sra niej gwałtu. Na podstawie zeznań wspomnianej sfużącej udhło się wykryć mie 
sce yk a ao był O Kuerten. Mimo NAA zezngń, 
złożony! vpkrtena, pelicja dotychczas į 1 jej schr 
istotnie mordercę z Dūseeidhriu" ч Е МН 

Dżuma w pobliżu piramid 
KAIR, 26 5. Pat. W miejscowości Falebieh w pobliżu piramid zano- 

towano 36 wypadków dżumy, z których 3 były Śmiertelne, 

Lofnik niemiecki na lofńisku mokofowskiem 
WARSZAWA, 26.5. PAT. Dziś po południu wylądował na lotnisku Mo- 

"kotowskiem odbywający lot naokoło Europy wiceprezes aeroklubu niemiec- 
kiego Hoeppner,, witany przez konsula niemieckiego i przedstawžcieli lotni- 
ctwa polskiego. Lot Hoeppnera stoi w związku z tegorocznym międzynarodo” 
wym konkursem awionetek, który organizują Niemcy, a którego trasa przecho 
dzi przez Polskę. m 

LENY OGŁOSZEMB: wiersz miliuietrowy jednoszpałtowy i gros 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika a miinyetr 60 gr. Wnunierace świątecznych oraz z prowincji o 25 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie 
miełsca. Terminy druka mogą Być przez Administrację zmieniane dowoiuie. Za dostarczenie nameru dowodowego 20 groszy. 

  

£ 7 79 T MZEAZEE KTORE ROEE 
Interesanci Redakcii I Administacji Słowa” proszeni są o zgłasza” 

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

Zamkowej 2, dokąd przeniesiona zosłała część naszego hlura. 
"SEA 
  

ma sromie 2-cj i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
proc. drożej. 

1 tahełeryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

  

  

„Problem Ukrainy* 
Kika uwag z powodu art. J. B. w ,„Naszej Przyszłości”, 

W mnowem piśmie „Nasza Przysz” 
łość — Wolna Trybuna Zach. Myśli 
Państwowej znajduje się artykuł ,p.t. 
„Problem Ukrainy" podpisany incjałar 
mi J. B. Ponieważ interesowałem się 
pewną stroną tego problemu, ośmielam 
się prosić Pana, o łaskawe zamieszcze 
mie w „Słowie* paru uwag krytycznych 
o wspomnianym artykule. 

Ideą przewodnią artykułu jest prze 
konywanie Ukraińców, by zeszli ze 
stanowiska wrogiego w stosunku do 
iPolski, i zaskarbiali sobie 
stanu obecnego sympatje nasze a to w 
celu otrzymania potem uwolnienia U” 
krainy Kijowskiej i związania jej wę- 
złem federacyjnym z Polską. Pomija- 
jąc fakt, iż koncepcję podobną wysuną 
w ostatnich 2 n-rach „Drogi* próf. Ca 
ro, zauważamy dalej, iż idea ta opiera 
się na przekonaniu, jakoby stosunki w 
obecnej Małop. Wschodniej układały 
się jaknajlepiej. 

Otóż w pierwszym rzędzie musimy 
wyrazić obawę, iż tego rodzaju ocena 
sytuacji jest zanadto optymistyczną i 
oparta na zbyt powierzchownej analizie 
problemu. Oto co pisze p. j.B. na wstę- 
pie artykułu: „Jako punkt wyjścia roz- 
ważań stawiamy odrazu zagadnienie 
Wielkiej Ukrainy, stwierdzając nato” 
miast, że tak zwana kwestja zgodnego 
współżycia ludności połskiej z ukraiń- 
ską na terenie Wsch. Maop. nie jest 
wogóle żadnym problemem*', ponieważ 
pisze autor, współżycie to rozwija się 
od wieków, i „nie wymaga żadnego sys 
temu politycznego”. Dalej zaś stwier- 
dza to raz jeszcze: „Nie pomoże już 
żadna agitacja antypolska, bo wiedzą 
wszyscy na zachodzie, że ogół ludnoś" 
ci polskiej kresowej, nie wyłącznjąc 
wiełkiej własności ani administracji 
państwowej, nie odczuwa ani ai2 kier:- 
je się żadną nienawiścią do ludności u- 
kraińskiej, i że posiada ona w Mało= 
polsce wsch. i na Wsiyniu tak szerokie 
swobody i możności narodowego 10z- 

„jakich nie posiada Z $ 
mniejszość ha św.ecie etc". 

Co do pierwszego twierdzenia i 
ośmielamy się powtórzyć z całym naci 
skiem zapatrywanie, że jest ono zbyt 
ptymistyczne. Wprawdzie współżycie, 

że się tak wyrazimy :swarzyskie, wśród 
szerokich mas istn.eje, ate politycznie 
nie ma ono najmniejszego znaczenia. 
Politycznie biorąc musi nas intereso- 
wać nie towarzyski wzajemny stosunek 
ludności, ale stosunek ludności ukraiń: 
skiej do państwa Polskiego. Gdyby sto 
sunek ten był dobry, wtedy dopiero mo 
glibyśmy się zgodzić z p. |. B., iż pro- 
blem ukraiński w granicach Polski nie 
istnieje. Jeśli jest zły, te problem ist- 
nieje, i przecież może potrzeba jakie- 
goś systemu politycznego, aby go na- 
prawić. Że zaś stosunek jest zły i pro- 
blem istnieje, o tem świadczy cały sens 
artykułu p. J.B., nawołującego Ukraiń- 
ców do lojalności względem Państwa. 
Są jednak i objektywne dowody, jak 
wyniki wyborów, fakt niewprowadzar 
nia wyborów samorządowych, szeroka 
sieć towarzystw kulturalnych i gospo- 
darczych, owianych duchem  politycz- 
nym antypolskim. Są wreszcie dowody 
na to, że ten problem istnieje w pew- 
nych faktach podanych poniżej, które 
jasno świadczą o tem, że choćby nawet 
ruch antypolski nie objawił się na ze- 
wnątrz, to jednak istnieć by musiał. 
Myślę o, pewnych pociągnięciach rzą- 
du, zmuszających nawet najbardziej re- 
alnych i pozbawionych mrzonek -nie- 
podległościowych Ukraińców, da stano 
wiska 'antypolskiego. 

Dyskutowanie passusu z artykułu 
p. J. B. o braku nienawiści u Polaków 
w stosunku do Ukraińców, byłoby bez- 
cełowem. Łatwo bowiem sobie wyo- 
brazić urzędnika pozbawionego zupeł- 
nie nienawiści do mniejszości, stosują- 
cego jednak represje z pobudek czysto 
rozumowych. Odwrotnie jstnieją zapew 
ne ludzie nie odznaczający się bynaj- 
mniej sympatją do Ukraińców, którzy, 
przecież sądzą, że należy w pewnym 
zakresie zgodzić się na ich żądanie dla 
racyj politycznych. Przypusćmy więc, 
że nienawiści ze strony polskiej nie 
ma. Natomiast pozwolimy sobie spro- 
stować twierdzenie, jakoby koncesje 
na rzecz Ukraińców w Polsce przewyż- 
szały tak dalece uzyskane koncesje na 
Ukrainie kijowskiej. Zapewne pod 
względem ekonomicznym ludność  u- 
kraińska w Polsce jest stokroć lepiej 
położona, niż w Bolszewji. Ale też jeś- 
li chodzi o czysto językowe i kulturalne 
zdobycze, jasną jest rzeczą, iż Rosja- 
nie poszli dalej w ustępstwach. Dość 
powiedzieć, iż w Małopolsce Wsch. na 
żadnej stacji kolejowej nie znajdujemy 
obok napisów polskich, ukraińskich, 
lub że na 4 szkoły polskie przypada 
tylko jedna ukraińska, aby dowieść, iż 
agitacja antypolska w  objektywnym 
stanie rzeczy znaleźć może aż nadto ar 
gumentów dla przekonania  bezstron- 
nego Ukraińca. Rocznik statystyczny 
dostarcza cały szereg podobnych  da- 
nych. Również pouczające są: artykuł 

  

   
    

    

  

  

w ramach s 

   

3 przeważnie z punktu widzenia 

b. woj. Borkowskiego w „Drodze* o= 
raz książka prof. Łep kiego. Nie przy- 
puszczam, by można pisać o problemie 
ukraińskim, nie znając zupełnie prasy 
ukraińskiej, ale gruntowne poznanie 
wymienionych źródeł polskich, a więc 
dostępnych każdemu, jest minimum ja- 
kie możemy chyba wymagać od publi- 

cysty przystępującego do tak ważnej 
kwestji. 

Tak więc trudno przyjąć założenie 
artykułu p. ].B. i co za tem idzie, wnio * 

i, jakie z nich wysnuwa. Wprost prze 
nie, powierzchowne choćby zbada- 

nie stanu rzeczy w Małopolsce Wsch. 
dowodzi, że problem ukraiński istnieje 
tu, i to istnieje we formie groźnego 
kryzysu. Iluzją byłoby przypuszczać, 
że Ukraińcy mogą sobie życzyć federa- 
cji Ukrainy Naddnieprzańskiej z Polską 
dopóki położenie ich nie ulegnie zmia- 
nie w Galicji Wsch. Abstrahując od 
strony ekonomicznej, byłoby to w ich 
mniemaniu prawdziwem przejściem z 
deszczu pod rynnę. 

Co da środków, które można stoso- 
wać na rozwiązanie kwestji ukraińskiej 
w. Małop. Wsch., to przedewszystkiem 
-należałoby porzucić, tak zwane przez 
woj. Borkowskiego „momenty retardur 
jące”, wymienione w artykule w „Dro- 
dze*. O iłe chodzi o „wiarę w sponta- 
niczną ugodę“, to znajdujemy ten mor. 
ment w całym sensie artykułu p. ]. B., 
również spotykamy się tam z traktowa 
niem pociągnięć politycznych jako po- 
stulatów wdzięczności za coś, lub zem- 
Sty za coś (np. kiedy p. J. B. odma- 
wia Ukraińcom uniwersytetu za grabie” 
że rewólucyjne na Kijowszczyźnie). 
Następnie koniecznem jest usunięcie | 
tych niezliczonych szykan, które prze- 
ciętnego Ukraińca zmuszają do solida- 
ryzowania się z nielicznym i słabym 
ideowo obozem separatystycznym. 

A teraz parę słów pro domo sua: 
p. ]. B. twierdzi, że „przedstawiciele 
większej własności traktując sprawę 

swych 
lokainych inter prywatnych, szli 
na ugodę za wszelką cene, byle tylko 
spokój i bezpieczeństwo sobie zapew* 
nič“. O ile chodzi o ostatnie 10-lecie, 
mogę to zdanie kategorycznie zdemen- 
tować. Program mniejszościowy 
większ. własności z nielicz nemi wyjąt- 
tkami, pokrywa się zupełnie z progra- 
mem nar. demokratycznym, a program 
tych nielicznych wyjątków jest w każ- 
dym razie mniej liberalny od prograniu 
socjalistycznego. ; 

Aleksander Bocheński. 
RSS DOLE PATRARZCZZOOSTODP OKO 

Prezydenf Mościcki na pograni- 
czu niemieckiem 

WARSZAWA, 265. Pat, W dru- 
gim dniu objazdu po ziemiach woj. 
warszawskiego Pan Prezydent Rzeczy- 
pospclitej zawitał do miejscowości, 
położonych nad granicą niemiecką. 
Godnym uwagi był fakt, że tłumnie 
przybyli na powitanie Głowy Pań- 
stwa koloniści niemieccy oraz przed- 
stawiciele narodowości żydowskiej, 
której delegaci w _ przemó ieniach 
swych dziękowali za życzliwe trakto- 
wanie przez władze polskie ludności 
bez różnicy wyznania i narodowości. 
Przed opuszczeniem Obrębca Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
hołd dzieci ochronki i przedszkola. 
O godz. 10 rano Dostojny Gość w 
towarzystwie woj. Twardo, dowódcy 
O. K. I. gen. Wróblewskiego i świty 
przybył do Przasnysza, który zgoto- 
wał Panu Prezydentowi burzliwą owa- 
cję. Nastąpiło powitanie Pana Prezy- 
denta przez starostę Morawskiego, 
duchowieństwo wszystkich wyznań, 
burmistrza Wiecińskiego. 
ZANE 

Przysłano mi artykuł p. Kazimierza Ma- 
rjana Morawskiego, dziedzica pięknego imie- 
nia i pięknych kulturalnych wspomnień. W 
związku z moim artykułem „Roma Locuta* 
uważa on za możliwe i stosowne pisać o mnie * 
w sposób wysoce pogardliwy: „ryzykowne 
podjazdy harcowników w rodzaju p. Mackie- 
wicza”, 4 Žž 

Wzywam p. Kazimierza Marjana Moraw 
skiego, jako dżentelmena, aby był łaskaw 
objaśnić, który to mianowicie „passus”, które 
zdanie, czy które wyrażenie w artykule „Ro» 
ma Locuta'* miał na myśli używając tych okre 
śleń? St. M. 
— 

Wladyslau Skoczylas dyrekforem 
Deparfamentu Kulfury i Sztuki 
WARSZAWA. 26.5. (tel. wł. „Sło- 

wa“) Jak się dowiadujemy, dyrekto« 
rem Departamentu Kultury i Sztuki w 
ministerstwie oświaty bedzie miano- 
wany znany artysta Władysław Sko- 
czylas. 

ODCZYT P. KLARNERA O POŻYCZ- 
CE BUDOWLANEJ. 

, Jak się dowiadujemy dn. 28 bm. b. mi- 
nister p. Czesław Klarner wygłosił odczyt 
przez radjo na temat premjowej pożyczki bu- 
dowlanej. 
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ECHA KRAJOWE Zqgudkooe zajście na granicy niemieckiej 

  

Gorzkie doświadczenie na polu 
pracy społecznej 

. Przez dziesięć lat bez przerwy pracuję 
w różnych organizacjach społecznych w O” 
drodzonej Ojcz e. Ostatnio najwięcej się 
oddałem przez / szereg lat pracy na po” 

TO WWF. 
Zajgmując przez cały ten okres czasu 

kierownicze stanowiska bez honorarium w 
tych organizacjach. Doszedłem do wniosku 
że bez współpracy samorządu jest niemożli- 
we poprowadzić tą robotę, ponieważ samo- 
rząd operuje na ten cel funduszami i oprócz 
nauczyciela najbliższą styczność z ludnością 
wiejską ma samorząd. ‚ 

To też po przybyciu do Mołczadzi w 
końcu września 1928 r., a po zupełnym już 
tu upadku Związku Strzeleckiego założonego 
przez śp. Migczyńskiego Wacława i Stowa- 
rzyszenia młodzieży Polskiej przez ks. Węc- 
kiewicza — musiałem się bardzo oględnie za- 
bierać do tej pracy. W dniu obchodu uroczy 
stości 1Olecia w tak uroczystym dla wszyst” 
kich Połaków — zorganizowaiem pierwszy 
oddział WP i WF na terenie powiatów — 
wzorując się na statucie Powiatow. PW i WF 

Na stanowisko: skarbnika został powoła” 
ny p. Deszkowski Mikołaj — oficer rezerwy 
WP. Na stanowi: sekretarza p. Kre- 
mieniewski Jan. Przy współpracy tych panów 
oraz kierownika miejscowej szkoły p. O п 
śkiewicza—praca na polu PW zaczęła się 
szybko posuwać naprzód. Czy też zbieg oko 
liczności — czy też według mego zdania 
niedorzeczne i nieuzasadnione przyczyny Spo 
-wodowały, że władze powiatowe przeniosły 
pana Deszkowskiego do innej gminy. 

Jak wielkie rozgoryczenie jest dla spo” 
* łecznika, gdy się zabiera człowieka potrzeb- 

nego — odczuje dobrze każdy społecznik 
czytający ten artykuł, tem więcej, że władze 
powiatowe dały na jego miejsce (przypusz- 
czam nieświadomie) człowieka poszlakowane 
go b. sekretarza politbiura bolszewickiego 
w Baranowiczach w 1920 r. Wpadłem jak to 
mówią z deszczu pod rynnę, ponieważ ten 
osobnik w oczy mibyto mi sprzyjał, a za 0- 
czy co innego robił i co innego mówił. Zmu 
szony byłem jnterwenjować u władz powia- 
towych i wojskowych, i te interwencje na 
kilka tygodni położyły kres potajemnej ro- 
bocie tego pana. Zaniepokoiła „mię wkrótce 
nowa przykra dla organizacji wiadomość, 
która się potwierdziła wkrótce, ponieważ 
przeniesiono z Mołczadzi sekretarza komit. 
PW i WF p. Krzemieniewskiego Jana do 
miny w Niedzwiedzicy. Pocieszałem — się 

jednak myślą, że p. Krzemieniewski wkrótce 
do Mołczadzi powróci do pracy, ponieważ 
według krążących poc miała nastąpić 
zmiana na stanowisku przewodniczącego 
Wu powiatowego. 

Z dość sensacyjnemi wiadomościami przy 
był do mnie do mieszkania ks. Węckiewicz” 
z których to dowiedziałem się od księdza o 

' pewnych nadużyciach p. Rotkiewicza, który 
przybył do Moiczadzi z pow. Słonimskiego, 
gdzie piastował takież stanowisko. Ze swo- 
A žalami i prošbą by zaradził złemu uda- 
ет się do nowo-przybylego Przewodniczące- 
go W-u Powiatowego. Pan Przewodniczący 
przyrzekł mi po rozpatrzeniu sprawy po- 

"móc. jednak zamiast długo oczekiwanej 
współpracy od p. Rotkiewicza zaczęło się 
co innego, czego nawet nie jest w stanie 

Sky opisać. P. Rotkiewicz oskarżył mię 
przed władzami wojskowemi o nadużycie 

—_ pieniężne. » 
Władze wojskowe przeprowadziły docho 

dzenie z miejsqa i mię uniewinniły. ag 
Wówczas p. Rotkiewicz po porozumieniu 

się z nauczielkami Wacławkową i Bujkówną 
raz innymi, oskarżył mię przed władzami 
powiatowemi, co ciekawe, że nie szkolnemi, 
a powiatowemi o czyny lubieżne; to oskarże- 
nie podpisane przez nauczycielki ; inne о- 

_ soby, w tem dwie matki od których wyzy* 
" skano podstępnie podpisy — skierowano do 
' p. podprokuratora w Baranowiczach. 

Władze sądowe przeprowadziły w tej 
sprawie szczegółowe śledztwo i nawet bez 
badania świadków z mojej ay i bez! roz- 
prawy od tego zarzutu mię uniewinniły. Ja 
zaś autorów intrygi podałem za oszczerstwo 
do sądu, a władze szkolne po przeprowadze 

"miu dochodzenia jedną z nauczycielek prze- 
niosły z Mołczadzi, a drugiej udzieliły upom- 
nienia. 

„Każdy z czytelników odczuje jak wielką 
> krzywdą dla społecznika, który po tylo- 

_ letniej pracy zaznał tyle zawodów. Jak musi 
być wielkim rozgoryczenie, jeżeli wszystko 

_ robi osobnik, który zamiast, żeby chwycić, 
' jak każdy z nas b. wojskowych, za oręż w 
_ obliczu niepodległości w 1920 r. zajmował się 
ы a robotą. i 

'Kto wie może przy pomocy tego pana ja- 
ko sekretarza bolszewickiego — nie jeden 

' Polak pożegnał się z tym Światem? Nader 
ciekawem jest zjawiskiem, że władze powia- 
towe zpstały poinformowane mnie 
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`о tem wsZystkiem juž wiegej jak pol roku i 
trzymają tego osobnika na stanowisku sp- 
kretaitza dzisielszjego sfimarządu, gdzie są na 
prawdę nieraz sprawy wielkiej państwowej 
wagi? Chyba sprawa jest dość jasną, kiedy 
p. przewodniczący W-łu Powiatowego w Sło 
nimie pisząc do jednego z urzędów w Barano 
wiczach, w swym piśmie stwierdza o naduży 
ciach pieniężnych tego osobnika — podkre- 
ślając że ten pan nie może zajmować stano: 

_ wiska Pe związanego ze sprawami 
zj ies i, Stanowisko sekretarza gminy nie 

s „i jest związane ze sprawami pieniężnemi. 
_ Któż w nieobecności wójta przyjmuje 

  

Z podróży po Argentynie 
Kraj ogromny, przestrzenie bez 

kresu. Walka o byt i dobrobyt, a 
nawet bogactwo, przy pewnych zaso- 

- bach kapitału, niezbyt trudna. Klimat 
' rozkoszny. Trzysta czterdzieście kilka 
_ dni słonecznych w roku. Ludzie sym- 
- patyczni. A nadewszystkiem wolność! 

___ Do gardła ciśnie się pewne uczu- 
_ cie goryczy i żalu. - 

°° Qjcam stracił w wieku lat 'jedyna- 
u. Ale wy! Opiekunowie moi, na- 
czyciele, wychowawcy, profesorowie! 

Wujowie moi, starsze rodzeństwo i 
tarsi krewni! Wreszcie Wy wszyscy 
órzyście w męskim byli wieku, kie- 
ym w środowisku waszem wyrastał 
lojrzewał! я 
 Czemuście mówili mi o Paryżu, 

_ Wiedniu, Berlinie, o Biarritz, Nizzy i 
Rywierze? Czemuście pobłaźliwym a 
nawet zadowolonym okiem patrzyli 

_ moje za młodu do powyższych 
miejsc podróże, miast mię do dal 
zych zachęcać i nowych krai? Cze 

mu traciłem z Wami czas i pieniądze 
"na, niepozbawione wprawdzie pewnej 
treści, ale niepozbawione również 
pewnego podkładu snobizmu i próż: 

ności, światowe i karnawałowe by- 
wania? 
 Czemuście mi, miast Bourget'a, 
ppie'go, Wiktora Hugo, miast 

Hauptmanna i Sudermanna, 
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miast 

podatki , któż wypisuje pokwitowanie, pro” 
wadzi księgi kasowe i t.d. Dosyć wyraźnie 
charakteryzuje tego pana jeden z sędziów 
śledczych okręgowych, stwierdzając, że na 
przewodzie sądowym prowadzonym przeciw- 
ko Rotkiewiczowi, który do rozprawy siedział 
w więzieniu, zostało ujawnione że był on 
sekretarzem Politbiura bolszewickiego w Ba- 
ranowiczach w 1920 r. Jak się ostatnio do- 
wiedziałem, to władze powiatowe mają po- 
dobno zamiar zabrania Rotkiewicza z Mołcza 
dzi, jednak podobno uzależniają to od mego 
wyjazdu z Mołdzadzi. Co gorsze że nawet 
podobno interwenjowały usilnie u 
władz szkolnych. 

Jak muszę z tego powodu cierpieć то- 
ralnie, to każdy prawy Polak odczuje, jeżeli 
przez takie traktowanie sprawy stawia © 
mnie narówni z tak poszlakowaną o 5 
cią — mnie bojowca o niepodłegłość w ar- 
mji polskiej służącego ochotnikiem i o spra- 
wę polską jeszcze za czasów zaborców a 
przytem tak długoletniego społecznika. 

Mam nadzieję, że opinja publiczna wyda 
odpowiedni sąd, który mi otuchą i bodźcem 
będzie do dalszej pracy społ. tak żmudnej i 
ciężkiej na rubieżach Rzeczypospolitej. Miej- 
my także nadzieję, że pan wojewoda zajmie 
się tą sprawą należycie i wyda w tym kie- 
runku odpowiednie i szybkie zarządzenie. 

i Stanisław Wieluński 
nauczyciel sz. pow. i LonoroWy komendant 

P.W.iW.F. 
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łatwiej krytykoweć niż robić 
Przeglądając codziennie pisma wileńskie, 

spotykam wiadomości ze wszystkich zakąt” 
zmusza mię jednak obowiązek obywatelski 

Pomimo, że nie mam zdolności pisarskich 
ków kraju tutejszego. : 
sprostować korespondencję p. X, podaną w 
„Kurjerze Wileńskim * w dniu 7 maja. 

Ów pan podjął się trudu krytyki chóru i 
orkiestry „Domu Ludowego* w Święcianach 
z występu w miejscowem gimnazjum w dniu 
3 - go maja. 

byłem na akademji w gimnazjum i zaob- 
serwowałem miły i pogodny nastrój publicz- 
mości wywołany przez dobrze zg”any chór 
i orkiestrę. 

Jeżeli wśród publiczności nie było może 
znawców orkiestry, prowadzonej przez p. 
Bujanowskiego, nauczyciela gimnazjum, to 
piosenki, wykonane przez sekcję chóralną 
„Domu Ludowego* pod batutą p. Stankiew:* 
cza, nauczyciela miejscowej szkoły powsze- 
chnej nie potrzebowały żadnej krytyki „przez 
p. x. o zabarwieniu tendencyjnem. reść 
piosenek tak swojskich naszemu sercu, tak 
melodyjnych, również dobra harmonja  gło- 
sów, jak i same dyrygowanie na publiczności 
zrobiło miłe wrażenie. Tem bardziej, że mia- 
steczko tutejsze, pozbawione od kilku lat ja- 
kichkolwiek występów zespołów chóralnych 
jest nader wdzięczne p. Andrzejowi Stankie- 
wiczowi za jego inicjatywę, za poświęcenie i 
zapał w dziedzinie tej pracy społecznej, siją- 
cej radość i rozgrzewanie uczuć piękna pieśni 
polskiej. 

Nadto trzeba wiedzieć w jakich warun- 
kach, z jakim nakładem pracy i energji p. 
Stankiewicz tworzy ten chór pracując w szko 
le nad chórem szkolnym, a z uczenic, opu- 
szczających szkołę tworzy chór ludowy, dor 
pełniając go amatorami ze wszystkich warstw 
tutejszego społeczeństwa. | 

„ Dziwny ten świat i ludzie na nim Zdaje 
się podjął krytyki pan, który jest nauczycie- 
lem śpiewu w KE opadów naukowych 
w Święcianach szczycący się „dyplomem* 
konserwatorjum. Zapomniał, widocznie, alba 
nie wie przysłowia, że łatwo krytykować, tru 
dniej o wiele jest coś tworzyć. 

Pytam się pana krytyka co zdziałał za 
czas, pobytu swego dość długiego w Święcia- 
nach, gdzie dotknął palcem, lub swem doś- 
wiadczeniem do pracy społecznej, której nasz 
kraj tak usilnie wymaga? 

Jest obojętnym w pracy społecznej, a na- 
wet praca jego z urzędu, jak słychać, nie 
jest nader owocną, a zajmuje placówkę do- 
niosła, bo przygotowuje przyszłość szermie- 
rzy pieśni polskiej. Przecież wieazę nie po- 
to zdobywamy, aby ją nosić w „kieszeni, 
ale po to, ażeby ta wiedza była rozsadnikiem 
kułtury w społeczeństwie. 

Tak to dzieje się na tym swiecie Ja nie 
będę nic robił, ale kto zechce coś czynić, to 
jestem pierwszym do krytyki. 
Piszę te k.ka słów prawdy, które pracują 
cym niech będą podnietą, a obojętnym w 
pracy społecznej bodźcem do czyni: na przy 

SzłoŚĆ. „Bezstronny“. 
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Do nabycia w składach aptecznych, 
aotekach i perfumerjach. —bp 

wreszcie H. Talne'a i Revue des deux 
Mondes, nie kładli do ręki ciekawego 
podręcznika geografji handlowej, rol- 
niczej i przemysłowej, i rozumnych a 
źródłowych dzieł o podróżach? 

Czemu najpiękniejsze lata, od 25 
do 40 spędziłem na mało rentownej 
pracy na hutach żelaznych a potem 
na litewskiej roli, miast z dzielną, 
odważną i oddaną mi żoną ruszyčina 
| za ocean, przyjrzeć się temu nowe- 
mu tu życiu, odetchnąć powietrzem 
pampy, może dorobić się dużej istot- 
nle fortuny, dającej byt istotnie i zu- 
pełnie niezależny a takoż pewien 
wpływ? : 

Czemu wreszcie, po wielkiej woj- 
nie, miast pełnej iluzyj co do gospo- 
darczej przyszłości naszego zakątka 
ciężkim trudem dzwigać i odbudowy: 
wać Gieranony, miast nierentownej a 
istotnie wielkiej pracy, owoce której 
codzień mi zabierał pan Grabski i de- 
magogja, czemu tu z rodziną nie 
przyjechałem by się w te ubiegłe lat 
10 dorobić, narazie Gleranony poz0- 
stawiając odłogiem aż minie fala któ: 
ra chce w Polsce znieść i zniszczyć 
wszelką zamożność, a przedewszyst- 
kiem ziemiaństwo do którego należę, 
a o którem myślę, że najlepszą jest 
częścią narodu? 

Fala ta słabnie wprawdzie od lat 
bez mała czterech. Ale opada wolna, 
Czy prędko zaniknie zupełnie, ustę- 
pując miejsca zdrowemu pojęciu o 

WARSZAWA, 26 V. Pat. W sobotę dnia 24 b. m. pomiędzy 
godz. 22 a 23 polscy strażnicy graniczni na prawym brzegu Wisły 
naprzeciwko miejscowości Opaleń ł naprzeciwko placówki Rako- 
wiec zostali napadnięci przez granicznych strażników niemieckich, 
którzy dali do nich kilkanaście strzałów. Wywiązała się obustron- 
na strzelanina, w czasłe której został ciężko ranny podkomisarz 
straży granicznej Liśkiewicz. Liśkiewicza oraz pozostałego przy 
nłm komisarza Biedrzyńskiego patrol niemiecki uprowadził w 
kierunku Kwidzynia, 

Dotychczasowe dochodzenia, a między innemi znalezione po 
stronie polskiej ślady krwi stwłerdziły bezspornie, że Liskiewicz 
został ranny po stronie polskiej I że chodzi zatem o wypadek 
naruszenia terytorium polskiego. Specjalna komisja zwołana 
przez polską komendę straży granicznej, prowadzi dochodzenia 
na miejscu. 

Szczegóły zajścia 
WARSZAWA, 26 V. (tel. wł. „Słowa”) W związku z powyższem zaj- 

šciem Agencja „Iskra“ dowiaduje się, iż wysłana na miejsce komisja šled- 

cza złożona z przedstawicieli miejscowych władz administracyjnych i sądo- 

wych oraz delegata Komendy Głównej Straży Granicznej mjr. Rotkiewicza 

stwierdziła, iż w chwili, gdy komisarz ze straży granicznej Biedrzyński i Li- 

Śkiewicz na czele 5-osobowego patrolu znajdowali się na linji granicznej w 

miejscowości Opaleń, usłyszeli krzyk w języku niemieckim: „ręce do góry” 

a jednocześnie zasypani zostali gradem kul. Żołnierze straży granicznej zdo 

łali stwierdzić, iż strzelali funkcjonarjusze niemieckiej straży granicznej znaj- 

dujący się głęboko na terytorjum polskiem i oskrzydlali patrol polski. W 

czasie strzelaniny ze strony niemieckiej do granicy podjechał samochód do 

którego wciągnięto broniącego się komisarza Bledrzyńskiego i rannego pod- 

komisarza Liśkiewicza. Na miejscu w 

się kom. Biedrzyński i podkomisarz Liśkiewicz, 

którem podczas zajścia znajdował 
stwierdzono na szosie ze 

strony polskiej ślady krwi prowadzące ku stronie niemieckiej. Ślady te po- 

chodzą od ran postrzelonego podkomisarza Liśkiewicza. 

W godzinach popołudniowych nadeszły wiadomości z Kwidzynia, że 

ranny podkomisarz Liśkiewicz zmarł w tamtejszym szpitalu. 

Interwencja posła Knolla w Berlinie 
Poseł Rzeczypospolitej minister Knoli na skutek polecenia rządu pol- 

skiego wystąpił z energicznym protestem wobec rządu niemieckiego, doma- 
gając się powołania mieszanej komisji polsko-niemieckiej, która na miejscu 
ustaliłaby przebieg zajścia. 

Pozatem Rząd Polski żąda całkowitej satysfakcji i odszkodowania dla 
rodziny zabitego podkomisarza Liśkiewicza. 

Katastrofa lofnicza w Rumunji 
LOTNICZKA RANNA, PASAŻER ZABITY. 

„ BUKARESZT. 26.5. PAT. — Wczoraj po południu na lotnisku pod Bukaresztem 
awionetka, należąca do inż. Miscea Canta Cirzene, wywróciła się przy lądowaniu. Aparat 
został całkowicie zniszczony. Pani Colone Polizu Micsuaneshi, która prowadziła awionetkę 
uległa ciężkiemu poranieniu. Inż. Canta Cuzene, który znajdował się 
pasażer, odniósł tak ciężkię obrażenia, że po 
dwu godzinach. 

Baczność wierzyciele! 

ry zna w awionetce jako 
przewiezieniu go do sanatorjum, zmari po 

»andóisćnióćy 

Jeżeli chcesz odebrać należytość od niewypłacalnego dłużnika, zgłoś się 

gd — do biura — Mickiewicza 1 m. 18, ll-gie piętro, od 5—7 wiecz. 
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Dyrekcja basów Państwowych w Wilnie 
ul. Wielka, Nr. 66 tel. 18—53 

Ogłasza, iż posiada do sprzedania: 
1. DŁUŻYCE I KLOCE SOSNOWE TARTACZNE około 11.000 m3, znajdujące się 

na stacjach i bindugach: Rybnica: 1.500 m3, binduga w Mostach n/Niemnem: 3.000 m3, 
binduga na rz. Użlance spław do st. Zalesie: 2640 m., Bocznica st. Leśniki: 390 m3, skład- 
nica na st. Usza: 420 mó, składnicaj przy st. Jaszuny: 500 m3, bocznica w Sanowie 1220 
m3, składnica w Landwarowie: 1000 m3, składnica na st. Zawiasy: 460 m3, i innych. 

. 3. KOPALNIAKÓW SOSNOWYCH około 15.000 m3, znajdujących się na stacjach 
Marcinkańce, Landwarów, Olkieniki, Jeziory, Wilejka, Druskieniki, Usza i innych. 

3. DŁUŻYCE I KLOCE TARTACZNE ŚWIERKOWE z wyrobu 1928—29 r. około 
1100 m3, na st. Stołpce, Horodźki, Smorgonie, Usza i innych. + 

4. DŁUŻYCE I KLOCE TARTACZNE ŚWIERKOWE z wyrobu 19-5 —30 około 
5.000 m3, na st. Woropajewo, Druskieniki, bycznicy Sanowo, Rudziszki, Kiena, Jaszuny, 
Bohdanów, Horodźki, Stołpce, Landwarów, bocznica Leśniki, Zawiasy, Usza, Krzywicze 
i innych: . ; 

5. BRAKOWANE SŁUPE TELEGRAFICZNE 1279 sztuk na st. Marcinkańce 88 szt. 
składnica: Mosty, Zelwiany 423 szt., st. Bohsanów 130 szt., (z wyr. 1928—29 r.) i 130 
szt. (z wyr. 1929—30 r.), st. NAWilejka 20 szt., st. Dukszty 245 szt. (belgijskie) na 

bindugach nad Lubczą ze spławem na st. Wilejka 250 szt. 
6. PODKŁADY NORMALNOTOROWE z wyrobu 1929 — 30 r. 60.000 szt., na 

stacjach Mosty, Druskieniki, Jeziory, Marcinkańce, Zalesie, Olkieniki, Orany, Stołpce, 
Juraciszki, Landwarów, Krzywicze, Bezdany, Bohdanów i innych. 

7. PODKŁADY WĄSKOTOROWE (zbrakowane wyr. 1928—29 r.) na st. Dukszty 
2637 szt. 

8. PODKŁADY I PODROZJEZDNICE normalnotorowe zbrakowane wyr. 1928—29 
r. na st. Czarny Bór i Drujsk j Druja 872 szt., 426 kim. na szłaku Wilno Turmonty 22 
szt. Zawiasy 13 szt., Juraciszki 55 szt., Drusrzeniki 380 szt. (szwele wyr. 1929—30 r.). 

9. BR OWANE TYMBRY I SLEEPRY ot. 4.000 szt. na st. Bohdanów, Bezdany, 
Marcinkańce, Horodžki, Smorgonie, Drusk:emiki, Usza, Rudziszki, Gieladnia, Stołpce, Pod- 
brodzie i innych, 

- 10. PAPIERÓWKA SZCZAPOWA 2.000 m. p. i posuszowa 5.000 m. p. na st. Dur 
kszty, Podbrodzie, jeziory, Stołpce, Marcińkańce, Druskieniki i innych. 

11. PAPIERÓWKA OSIKOWA 5.000 m. p. na st. Juraciszki 277 m. p., Nowo-Świę 
ciany i składnicy w Zerwinach. 

Oferty pisemne na kupno wymienionych sortymentów uprasza się składać do 
Dyrekcji w terminie do dnia 7 czerwca r. b. W ofertach należy przytoczyć warunki tran- 
zakcji. Vranzakcje będą zawierane przez Dyrekcję w miarę zgłaszania ofert. 

Handlowy D. L. P. informacyj udziela Wydział 
Wszelkich 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH. 

wolności pracy i zarobku. Czy prędko 
zrozumie Polska, że bezkarnie prole- 
taryzować narodu niewolno? 

Myślę, że nieprędzej aż nędza 
ogólna nie wytworzy ' położenia bez 
wyjścia. Może być jednak zapóżno. 

Ale precz z temi myślami! Co mi- 
nęło nie wróci! Trzeba zrobić uczciwy, 
bez iluzyj, bilans pozostałych sił i 
zdrowia, i zdać sobie Sprawę czy 
jeszcze czas, czy też już zapóź1o. W 
Gieranonach © tem będzie mowa na 
Wielkanoc. 

Ale Wy wszyścy, od lat 20 do 40 
liczący, młodzi moi krewni, przyjacie- 
le i znajomi, lub przyjaciół I znajo- 
mych synowie! Wszyscy Meysztowi- 
cze, Lipkowscy, Wańkowicze, Węcła- 
wowicze, Obiezierscy, Kossakowscy, 
Wielogłowscy - Zalescy, Umiastowscy, 
Szostakowscy, a imię Wam —legjon! 

Przestańcie marnować młode wa- 
sze lata na beznadziejaem (narazie 
przynajmniej) poraniu się z temitrud- 
nościami jakie obecne życie Polskie 
przedstawia. 

Miast ujadać się w urzędach o 
rozłożenie niepomiernie wysoko wy- 
mierzonego podatku; miast wciąż do 
miasta jeżdzić by prolongować za- 
ciągnięte na odbudowę długi i nowe- 
go szukać coraz cięższego kredytu; 
miast po każdym roku stwierdzać że, 
nietylko was niestać na elementarny 
komfort jak samochód lub łazienka, 
ale że się majątek znacznie uszczuplił; 

  

miast żyć w materjalnych warunkach 
najprymitywniejszych, a moralnych 
jeszcze gorszych, bo ani w sejmiku, 
ani w gminie nawet, dzięki polityce 
starostów, wy, najlepsi i najbardziej 
oświeceni, nie macie miejsca; miast 
poddawać się temu wszystkiemu w 
pesymizmie i rezygnacji; pozostawcie 
na czas pewien ziemie wasze i h lo- 
sowi! Niech leżą odłogiem, niech, aż 
wrócicie, na nich gospodarzy połow- 
nik, niech wreszcie porastają lasem. 
Zblerzcie každen tyle pieniędzy ile 
będziecie mogli i przyjeżdżajcie tu! 

Wy wszyscy, którzy kończycie na 
uniwersytetach prawo, by potem szu- 
kać posady tak marnie płatnej, że po 
roku u krawca musicie nowe ubranie 
zamówić na raty! 

Wy wszyscy w żyłach jeszcze ma: 
jący krwi trochę, a jeszcze warunka: 
mi bytu do reszty nie zanemizowani! 

Przyjeżdżajcie tu, a dorobicie się 
z czasem zasobów, bez których w 
kraju nerwy się rozprzęgają, musku- 
ły nikną, myśl i serce jałowieje, a 
wszystko się składa na zanik rodziny, 
społeczeństwa, narodu! 

Jedni z Was dorobią się na dzier- 
żawie estancji, drudzy na handlu w 
mieście jak Freydson, lub na wsi 
jak Eder, trzeci wreszcie, po opano- 
waniu języka (to jest niezbędne) znaj- 
dziecie dobrze płatne stanowiska. 
Część, naturalnie, ale część nieznacr- 
na zginie. Lecz przyjeżdżajcie z  pie- 

Głosy prasy berlińskiej o zajściu 
BERLIN, 26 V. Pat. Prasa tutejsza za” 

mieszcza szereg komunikatów Oo zaj- 
ściu granicznem pod Opaleniem. Według 
pism, nie chodzi tu o konflikt z pruskimi 
urzędnikami granicznymi. Reichswehra—we- 
dług prasy—zupełnie nie brała udziału w 
incydencie. „Local Anzeiger* ubolewa, że 
urzędy niemieckie zwlekają z wyjaśnie- 
niem tej afery. 

LUPO: KEWROCEREACZ ZOZ SEA OSRZTET ZOEAZE 

Trocki 6 sztabie „Kominternu 
Na niemieckich półkach księgarskich 

ukazała się nowa książka Trockiego, z 
energją kontynuującego na wygnaniu 
swą działalność literacką. Najnowsza 
książka byłego komisarza bolszewickie- 
go zatytułowana „Kto w chwili obec- 
nej kieruje trzecią Międzynarodówką?** 
zawiera szereg sylwetek działaczy, 
skreślonych przez ich byłego bardzo 
bliskiego współpracownika, a więc czło 
wieka, który z pewnością obecnych 
propagatorów światowego  bolszewiz- 
mu dobrze znać powinien. 

Jak z wywodów Trockiego dawia- 
dujemy się, głównymi działaczami na 
terenie III Międzynarodówki są: z ra- 
mienia Unji sowieckiej: Raskolnikow, 
Martynow, Lencner, Manulski, Łozow- 
ski, Piotrowski, Rafes i Góralski; z ra- 
mienia Węgier — Bela - Kun, Warga i 
Pfefer; z ramienia komunistów  nie- 
mieckich — Klara Zetkin; z ramienia 
komunistów czechosłowackich— Szme 
ral; z ramienia komunistów polskich — 
Warski i Walecki; z ramtienia .Indyj— 

Raj. (w międzyczasie wykluczony z Ko- 
minternu); z ramienia komunistów ja- 
pońskich — Katajama; z ramienia ko- 
munistów fińskich — Kuzygin i z ra- 
mienia komunistów bułgarskich — Ko 
larow. Tych właśnie 19 działaczy bol- 
szewickich charakteryzuje Trocki w 
swej nowej książce. 

Belę Kuna nazywa Trocki nie gor 
szym od innych władców Kominternu. 
U siebie na Węgrzech, — czytamy w 
książce Trockiego, — popełnił on dużo 
błędów. Teraz zdaje mu się, że rewolu- 
cja w Europie Zachodniej to rzecz 
szczęścia. 

Warski - Warszawski, przedstawi- 
ciel komunistów polskich w Kominter- 
nie, był kiedyś uczniem i przyjacielem 
Wiery Luksemburg. Opowiadają, że na 
uczył on się od niej jednak tylko rzeczy 
złych. Przewrót Piłsudskiego, — zda- 
niem Trockiego, — strasznie  zastra- 
szył Warskiego, który usiłował dopa” 
trzeć się w nim pierwiastków „demo- 
kratycznej dyktatury proletarjatu i chła 
pstwa”. Trocki uważa, że Warski jest 
człowiekiem, pozbawionym wszelkiej 
odwagi i bynajmniej nie okazuje woli, 
odebrania władzy temu, który ją w da- 
nej chwili sprawuje. Sądzi on, że dale” 
ko rozsądniej i bezpieczniej jest uda- 
wać, że wierzy się w możliwość wybu- 
dowania socjalizmu w jednym tylko 
kraju. 

W bardzo ostrych słowach wyraża 
się Trocki o Piotrowskim i Rafesie, 
kótrzy ponoć nader bliskie stosunki 
utrzymują ze sferami socjalistycznemi 
(mieńszewickiemi). Rafes — zdaniem 
Trockiego, — równie dobrzę mógłby 
być ministrem u Petlury, jak przywód- 
cą rewolucji chińskiej. Zarówno on, jak 
i jego towarzysze, Piotrowski i Góral- 
ski, pczbawieni są wszelkiej inicjatywy 
i woli bronienia swych własnych po- 
glądów. Niemniej jednak Góralski od- 
grywa wybitną rolę w kierowaniu ru- 

  

  

PIEKŁA TWARZ 
NA WIETRZE, 
używaj nożyków z marką 

Nfjillette 
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| D pomog litościwych lupzi 

т prosi rodzina, do- 
zostająca w skrąjaej nędzy — ojciec 
nieuleczalnie chory — 3 matych 
dzieci. Łaskawe datki przyjmuje adm. 
„Słowa* dla rodziny B. S. —Z 
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5 SE NÓG 
8 Grand hotel Chmielna 5, 

® przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł5.50 na dobę 
raz z pościeląbielizną,i oświetleniem @ 

chem bolszewickim w Niemczech # 
Francji, Piotrowski i Pfefer kierują ru- 
chem rewolucyjnym Anglji, a Rafes ur 
czył Chińczyków, jak można się stać 
„pasożytami rewolucji”. 

Niezbyt przychylnie wyraża się Tro 
cki również a jednym z najwybitniej- 
szych działaczy komunistycznego mię” 
dzynarodowego ruchu zawodowego, 
Łozowskim (prawdziwe nazwisko Dry- 
zda). Zdaniem Trockiego, Łazowski 
był już i „prawym* i „lewym* i jest 
on w stanie poradzić robotnikom Afry- 
ki południowej, lub Filipin, jak mają o- 
balić rządy burżuazyjne, by w godzinę 
później zapomnieć, że podabną radę 
wogóle komukolwiek dawał*. 

W równie ostry sposób charaktery 
zuje Trocki i innych wybitnych kierow 
ników międzynarodowego ruchu bolsze 
wickiego. "Tak naprzykład Szmerala 
nazywa „typowym przedstawicielem 
austro - w ęgierskiej państwowości im- 
perjalistycznej”, o Waleckim powiada, 
że jest on w stanie modlić się nawet 
do Piłsudskiego", Kolarow jest zaś w 
oczach Trockiego człowiekiem, pozba 
wionym 'wszełkich zasad - etycznych 
(czego dowodem jest fakt, iż przy ka- 
żdej okazji zmienia on swe przekonania 
raz zwalcza Trockiego, popierając Zi- 
nowjewa, kiedyindziej znów występuje 
przeciwko Zinowjewowi, szukając o 
parcia w Bucharinie, a teraz znów ręka 
w rękę ze Stalinem intryguje przeciwko 
Bucharinowi. Krygin, — pisze Trocki, 
— w roku 1918 „pogrzebał rewolucję 
fińską", Raskolnikow stanął na czele 
literatury i rewolucji azjatyckiej, nie 
nadając się ani do jednego, ani do dru- 
giego. 

Według Trockiego, w III Miedzyna 
rodówce zrzeszonych jest (poza ZSSR) 
około 500.000 osób. A ludźmi tymi kie- 
rują „działacze'”, którym nawet ich by” 
ły bardzo bliski współpracownik sdma 
wia wszelkich ku temu kwalifikacyj. I 
pomyśleć tylko, że ludzie ci chcieliby 
stanąć na czele całego świata '.... 

  

КЕС 
Wilno, Wielka 14, tel. 339 i 952, 

PRZYJMUJE ZAPISY NĄ OBLIGACJE 

i Promjowe] Pożyczki Budowicnej. p 

Dom Bankowy 

I je LEWIN 

  

niędzmi; przynajmniej tyle ich mieć 
trzeba by przeżyć syto pół roku. 

Potem wrócicie do Polski, by no- 
wy duch w stary nasz, niewolą, nędzą 
i wojną zmęczony, a głównie zdemo- 
ralizowany gospodarczo, politycznie i 
społecznie, wnieść naród. 

W tych myślach pogrążony nie 
spotrzegam jak mijają godziny. Zbli- 
żamy się do Buenos-Aires. Konduk- 
tor coś do mnie mówi, Odpowiadam 
po francusku. Starszy pan siedzący 
naprzeciw, a bacznie od jakiegoś cza- 
su mnie się przypatrujący, ofiarowuje 
swoje usługi za tłomacza. Zawieramy 
znajomość. 

Jest to estancjer z zachodniej częś- 
ci prowincji Buenos Aires. Dzielę się 

z nim memi wrażeniami. Potwierdza 
mi niektóre spostrzeżenia, zwłaszczą 
co do wód zimowych które tu w niż- 
szych miejscach czasem pola „zalewa- 
ją, utrudniając hodowlę i wywołując 
porost tcaw kwaśnych, mało pożyw- 
nych. Mówi o cenach ziemi i tenucie 
dzlerżawnej, W  prowinejj Buenos- 
Aires potwierdzają się wyżej przyto- 
czone cyfry. W Entre-Rios, tej na pół- 
roc od La Platy położonej, a pomię- 
dzy rzekami Urugwajem i Paraną 
ciągnącej się Mezopotamii, gleba bo- 
gatsza jeszcze, już dwa do roku daje 
żniwa, ilość |bydła wypasionego na 
jednostce powierzchni znacznie więk- 
Sza, cena ziemi natomiast i tenuta 

  

dzierżawna mniejsze. Rzecz to poda* 

ży i popytu. : 
Przechodzimy na tematy ogólne. 

Mówi mi o stanowisku kobiet w Ar- 
gentynie. Duży i dobry tu się robi 
zwrot. Cztery moje córki uczęszczają 
do szkół, powiada. Rzecz to nowa, i 
u wielu wywołuje uśmiech pobłążania 
lub politowania. Nic to, powiada. 
Niech coś wiedzą. Trzymać je w do- 
mu aż przyjedzie młody człowiek i 
którąś poślubi (o co zresztą tu nie- 
trudno z powodu procentowego nie- 
doboru dziewcząt) nie chcę. Ruch ta- 
ki wzmaga się. Za lat kilkanaście 
wszystkie dziewczyny posiądą wy- 

kształcenie. $ 
Pociąg staje. Jesteśmy u kresu, 

Wracam do hotelu, 
Doktór Lavailę-Cobo, Ów dyrektor 

Banku  Argentyńsko - Urugwajskiego 
wpada któregoś dnia o godz. pierw* 
szej do mego hotelu. Wypadkiem 
zastaje mię w domu i zaprasza na 
Śniadanie do Jockey-klubu. Jedziemy, 
klub położony na ulicy Horido mniej 
klub przypomina niż ogromny pałac, 
Jest to największa jakoby tego ro- 
dzaju instytucja na Świecie. 

Prócz ogromnie wysokiego wpiso- 
wego i odpowiednio wysokiej rocznej . 
składki dającej duże Środki, klub ma 
jednocześnie ogromne dochody z wy- 
Ścigów, łączy bowiem cele towarzy- 
skie z celem hodowli i sportu. Że 
hazard jest wybitną cechą charakteru 

  

4 

>] 
EB,



| 

U 

  

Pamiątki pa Maryl 
Urząd konserwatorski w  Wilale 

otrzymał wiadomość, że właściciel 

majątku Stare Bieniakonie w pow. 

lidzkim p. Golimont jest w posiada- 

niu pamiątek po Maryli Wereszcza- 

1 Wsreszczakównie 
kównie z Tuhanowicz, która odegrała 
tak dużą rolę w życiu A. Mickiewi: 
cza. Na te cenne pamiątki składają 
się: gotowalnia, lustra i szpinet. 

Konferencja graniozna polsko-lifewwska 
Onegdhj w rejonie Zawias odbyło się 

sqgotkanie stawicieli władz  piolskich i 
Jitewskich w cjilu bezpośredniego porozumie- 
nia się do do niektórych spraw żywo obcho- 
sdzących obie strony. Ч A 

Omawiano sprawy zajść granicznych i 
pizepustek rolnych. Była również poruszana 
syrawa wydkyia w ręce władz polskich zbie 
glego do Litwy leśniczego Jaroszynskiego. 

  

  

  

WTOREK 

2 Dzis | W» słońca o g. 3 m. 26 

róg Z. słońca o g. 7 m. 40 

Augustyna 
.-——— 
Spostrzeżenia Zaktadu Matsorologii 

U S RB. w Wilnie 
» dnia 26 - V. 1984 :, 

Ciśnienie \ 
Šredniew mn J 700 

Temperatura |. a kednia f + 199C 

Temperatura naįwydėsa: T 2596. 

Temperatura zajaiksza: 7 15%. 

Opad w milimet ach: 22 m 

Wiatr 
grieważający ł połud. 

Tendencja barometryczna: stan stały. 

Uwagi: burza. 
— 

SĄDOWA 

— Nżepełnoletni nie mogą przysłuchiwać 
się obradom sądowym. jak się dowiadujemy, 
ma podstawie rozporządzenia Prezydenta 

Rzplitej wydane zostanie polecenie usuwania 
z sal posiedzeń Sądów niepełnoletnich, któ 
rych szczególnie dużo bywa zwykle na pro- 
cesach komunistycznych. 

' Zarzadzenie to ma na celu niadopuszcza 
j nie młodzieży szkolnej i miepełnoletnich na 

| procesy polityczne i sensacyjne. 

® оо SZKOLNA 

4 — Ze szkoły powszechniej do średniej. 
Jak się dowiadujemy centralne władze szkol 
ne, przystąpiły do opracowania programu 
specjalnie w trzech wyższych klasach szkół 
owszechnych i trzech najniższych w szko- 
jh średnich, aby zrównać w nich poziom 

czania. 
Reforma ta idzie w tym kierunku, aby 

zniowie kończący szkołę powszechną mo- 
„| bez egzaminu wstępować do klasy czwar- 
tej szkoły Średniej. Zamiast egzaminu przy 
przejściu ze szkoły powszechnej do szkoły 

co, przewiduje się tydzień próbny. 
„—Towarzystwo Kursów Technicznych w 

Wilnie z dniem 1 lipca 1930 r. otwiera śred- 
nią dwuletnią szkołę meljoracyjną z prawami 

. szkół państwowych. Do szkoły wstępować 
. mogą kandydaci, którzy ukończyli sześć klas 
szkoły średniej lub równorzędnej, nadto obo- 

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

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 
państwowej szkoły technicznej) do dnia 25 
czerwca b, r. we wtorki i piątki w e godzi- 
nach 17—19, 

AKADEMICKA 

Zebranie Komisji Reorganizacji życia Sa- 
х ego, Dnia 30 maja r.b. o godz. 

9-81. ED się w lokalu Bratniej Pomocy 
1. Wielka 24) pierwsze konstytucyjne ze- 
dnie Kómisji Reorganizacji Życia Samopo- 
»cowego młodzieży akademickiej. Jak wia- 

06mo, Komisja ta wyłoniona została przez 
hstatnie Walne Zgromadzenie Bratniej. Pomo 
ky i ma-na celu ulepszenie i usprawnienie 
truktiury obecnej Bratnich Pomocy. Zebra- 
ie to zwołuje prezes Bratniej Pomocy Pol 
kiej Młodzieży Akademickiej w. Wilnie. 
złonkowie Komisji otrzymają - imienne za- 
iadomienie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— jJetto na Środzie Literackiej nowo mia 
wany „profesor historji sztuki na USB dr. 
rjan Morelowski wygłosi ilustrowany li- 

nemi zdjęciami referat o zagrabieniu i czę” 
4|ciowem odzyskaniu bezcennych klejnotów. 
gkarbca koronnego krolów polskich, jak koro 

ly Piastów z 13 w., beret, korony  ande- 

  

    

     

    

    
   

   
     

      

    

      

    

    

    
    

   
   

    
    

  

    

     

        

     
     

   

    

  

ntyńczyków, do tego stopnia że 
we wszystko grają bez ustanku 

elcy i mali, totalizator ogromne 
rzynosi dochody, zupełnie niedające 
ę porównać do dochodów analogicz* 
ych instytucyj największych stolic 
tropejskich. 
Do jakiego stopnia namiętność do 
jest tu rozpowszechnioną Świad- 

. loterją Państwowa, którą ciągną 
; Sobotę, a zatem 52 razy do roku, 
ciągła gra w kości, którą widać w 
wiarniach, restauracjach,  mleczar- 
ach, w kąpielach, na plaży, omal 

, nie Pa chodnikach. 
Jockey.club z tych, ogromnych 

owtarząm, dochodów, wybudował 
ulicy  Hovidzie, gmach 

emi rozmiarami równy warszaw- 
jemu na Czackiego gmachowi Sto- 

: ia Techników. 
Chce 'ty jakoby oflarować na każ: 
razową rezydencję prezydenta Rze: 

ospolitej, Ten bowiem  oficjalne- 
jeszkanią nie ma. Urzęduje w 
ym Domu, mieszka zaś zwykle 

m, gdzie mieszkał przed elekcją. 

ockey:club prócz własnych wy- 
ona a nawet zbytku, = 

widoku i cele społeczne, a kilka- 
AO) Na nie wydaje niż na 

ściśle własne. Utrzymuje niezli- 
ną ha m zawodowych i 
nych, szpitale, przytułki i t. p. 

tytucje. Nagłe załamanie się ej 

Jak już donosiliśmy Jaroszyński pracując w 
Baranowiczach  zdefiaudował kilkadziesiąt 
tysięcy złotych i udiekł do Kowna, gdzie jed 
nak został wkrótcz ujęty. Litwini, mimo kil- 
kakrotnych przyrzeczeń, a nawet interwencyj 
obcych ppselstw, staje zwłekali z wydaniem 
detraudanta i tym razem nie dali konkretnej 
odpowiedzi, przyrzełając jedynie przedłożyć 
tę spqawę władzom centralnym w Kowaie. 

   iej, sztandarów i tp. W ciągu 8 lat 
doszedł do Sen 

na ślad 

gaweńs 2 

poszukiwan dr. Morelowski 
sacyjnych wyników, natrafiwsz 

  

większości wywiezionych do obcych krajów I 
   skarbów. Po referacie dyskusja. Wstęp dla 

członków, sympatyków i gości. Początek we s 

środę o godz. 8 wieczorem. į 

Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. dnia 28 

b.m. we środę o godz. 7 wieczorem w gma- 

chu T - wa Przyjaciół Nauk przy ul. Lelewe 
la 8 odbędzie się miesięczne naukowe posie” 

dzenie T - wa, na którem <członek T - wa 

prof. U.S,B. dr. Juljusz Rudziński wygłosi 

odczyt pod tyt. „O prawdopodobienstwie“. 

Goście mile widziani. 4 
wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

We środę dnia 28 maja rb. o godz. 8-ej wie- 
czorem w lokału własnym (Zamkowa 24) 
odbędzie się naukowe posiedzenie Wileńskie- 
go Towarzystwa Lekarskiego z następują- 
cym porządkiem dziennym: : 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) prof. J. Szmurło: Pokaz cho- 
rego z Kliniki Otolaryngologicznej USB. | 

3) prof. Z. Orłowski: Wrażenia z wycieczki 
po naszych zdrojowiskach solankowych. 

KOMUNIKATY. 

— Uproszczone egzaminy  cyladnicze i 
mistrzowskie dla rzemeeślników wszystkich 
zawodów. Izba Rzemieślnicza w Wilnie poda 
je niniejszem do wiadomości, iż z dniem 24— 
5 — 1930 roku wszedł w życie regulamin Ko- 
misji Egzaminacyjnej Czeladnicze, i Mistrzow 
skiej dla samoistnych rzemieślników, którzy 
z dniem wejścia w życie polskiej ustawy prze 
mysłowej mie posiadali i obecnie riie posiada” 
ją tytułu bądź czeladnika, bądź mistrza. | 

W myśl tego regulaminu egzamin obej- 
mować będzie program uproszczony, dotyczą 
<y ściśle danego rzemiosła. Od kandydata na 
czeladnika wymagana będzie ogólna znajo- 
mość wiadomości niezbędnych dla czeladnika 
w danym zawodzie rzemieślniczym. kgzamin 
dla kandydata na mistrza obejmować będzie 
omówienie wykonywanych w jego warszta- 
cie robót i sprawdzenie jego wytwórczości. 

Podanie o dopuszczenie do egzaminu cze 
ladniczego, mistrzowskiego, bądź też jedno- 
cześnie do czeladniczego i mistrzowskiego 
kierować należy do Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie (ul. Niemiecka Nr. 25) na ręce prezy” 
denta Izby. 

W podaniu winno być wyraźnie zaznaczo 
ne, czy kandydat chce przystąpić do egzami- 
ru czeładniczego, czy też / mistrzowskiego, 
czy wreszcie do czeladniczego i mistrzowskie 
go jednocześnie. 

MRzemieślnicy, którzy nie posiadają Świa- 
dectwa czeladniczego, bądź też innego doku- 
mentu, stwierdzającego prawo używania 
przez kandydata tytułu czeladnika — muszą 
złożyć egzamin czeladniczy i mistrzowski, 
które to egzaminy mogą się odbyć w jed 
nym dniu, 

Do podania należy dołączyć: a) metrykę 
urodzenia lub dowód osobisty, b) własn 
krótki życiorys, c) kartę rzemieślniczą, lu 
zaświadczenie właściwego Urzędu Gminnego 
o samoistnem wykonywaniu rzemiosła przed 
dniem 15 grudnia roku 1927, d) taksę egza- 
minacyjną. 

jlaksa egzaminacyjna dla egzaminu cze- 
ladniczego łącznie z kosztami administracyjne 
mi wynosi zi. 40, dla egzaminu mistrzowskie 
go zł. 100, dla egzaminu czeladniczego i mi- 
strzowskiego zł. 140, 

Prezydent Izby Rzemieślniczej ma prawo 
zmniejszyć taksę egzaminacyjną dla poszcze- 
gólnego kandydata na jego uzasadnioną proś 

©. 
Rzemieślnicy, którzy w myśl wyżej wska- 

zanego regulaminu złożą egzamin mistrzow= 
ski, nabędą: wszystkie prawa, związane z ty- 
tułem mistrza  rzemieślniczgo, a po okresie 
przejściowym, przewidzianym art. 149 pol- 
skiej ustawy przemysłowej, tj. po dniu 15 

grudnia 1930 r. tylko oni będą mieli prawo 
trzymania w terminie uczniów rzemiešini- 
czych. ii 

Na rzemieślników, nieposiadających tytu- 
łu mistrza rzemieślniczego, a trzymających 
uczni w terminie po dnm 15 grudnia 1930 r. 
nakładane będą przez Izbę Rzemieślniczą w 
Wilnie, w myśl art. 192 polskiej ustawy prze 
mysłowej, kary porządkowe, a Świadectwa 
z ukończenia nauki w rzemiośle, wydawane 
pereł rzemieślników, będą przez Izbę 
Rzemieślniczą w Wilnie uznawane za nieważ- 

ne. ` 

organizacji ciężkoby odczuło spole- 
czeństwc. 

W ogromnej stołowej hali raczej 
niż sali, setki stolików już zajete. 
Siadamy na uboczu. Dr. Lavalle-Co- 
bo przez godzinę, którą spędziliśmy 
razem, nie zmienił tematu konwersacji. 
Cały czas z wielkimi szczegółami mó- 
wił mi o prowincji Santigo del Este. 
ra, która ma niedługo stać się Ka- 
lofornją Argentyny, a dotychczas ma: 
ło jest znana. 

Działo się to i dzieje w ten oto 
sposób. : 

Ogrom powierzchni urodzajnej te- 
go olbrzymiego kraju przy nieznacz- 
nem zaludnieniu nie pobudzit] działal- 
ności jednostek, które rzecz natural- 
na, szły po linji najmniejszego oporu. 
Ta kierowała ich do organizowania 
życia gospodarczego i eksploatacji 
rolnej we względnej bliskości stolicy, 
t. | w prowincji Buenos-Aires, Santa 
Fe i południu Entre Rios. Wszystko 
co leżało nieco dalej, było do nie- 
dawna zaniedbane, a północno-zacho: 
dnie kraje, którym napozór brakło 
wody, uważano za pustynie nienada- 
jące się do kultury, z powodu nie- 
znacznych opadów i wysychania tra- 
wy, co hodowlę perjodyczną dopro- 
wadzało do ruiny. 

Szymen Meysztowicz 

DIE 

ra 

RÓŻNE 

— W mocznicę tyagicznej Śmierci 

atamaria Petlury. W ubiegłą niedzielę 

w południe. w prawosławnym kląszto” 

rze św. Ducha przy ul. Ostrobramskiej 

odbyło się nabożeństwo żałobne za du 

szę Semena Patlury, pierwszega „her 

mana wyzwolonej w roku 1920 Ukra” 

iny. 
Petlura padł w Paryżu od skrótobój 

czej kuli fanatyka Szwarcbarda i rok 

rocznie niepodległościowcy ukraińscy 

w dniu jego zgonu modlą się za duszę 

Petlury jako t:go, który porwał się zer 

wać pęta z jęczącej w ucisku Ukrainy, 

i pociągnął za sobą co lepszych synów 

swego narodu. A 
— Statki na Wilji ruszyły. W niedzielę 

ubiegłą rozp częło się normalne kursowanie 

statków osobowych na linji Wilno—Werki. 
— Swój po swoje. Min. Spraw Wojsk. 

przekazało na dowódców korpusów prawo 

udzielania zezwoleń na zakup samochodów 

ciężarowych j półciężarowych z sum oszczęd” 

nościowych z tem jednak zastrzeżeniem, ŻE 

wolno kupować tylko samochody polskiej 

produkcji „Ursus* lub C. W. S. : 
— Obowiązek meldunkowy na letniskach. 

Jak wiadomo istnieje przepis, w myśl które- 

go zmiana miejsca zamieszkania (wyjazd na 

isko) winna być zakomunikowana wła- 

ściwemu komisarjatowi policji.  Meldowanie 

w miejscowościach letniskowych pociąga 
za sobą opłatę ustaloną przez gminę. Opłaty 
takie pobierane są od całej rodziny bez wzglę 

du na ilość osób. i 

— Harcerz „Jetński* wyświetla swoją 
podrėž na elirani“ w kinie „Sport“. W šrodę 
dnia 28 bm. o godz. 8 wiecz. w sali kina 
„Sport“ ul. Wielka nr. 36 harcerz Jerzy 
Jelński, który w podróży „naokoło świata” 
objechał autem przeszło 300 barwnych przez- 

roczy z krajów Europy, Ameryki, Afryki, 
Chin, Japonji, Wysp hawajskich i Ceylonu 
ilustrujących życie ; zwyczaje mieszkańców 
wspomnianych krajów oraz ich faunę i florę. 

Wśród bezcennych zdjęć stanowiących 
kolekcję unikatów p. Jeliński przedstawi rów- 
nież zdjęcia egzekucyj dokonywanych w pań 
stwie wschodzącego słońca. 

Bilety do nabycia w kasie kina „Sport“. 
— Zarząd Koła b. Wychawańców Szkół 

Akademickich m. Moskwy organizuje w dn. 
dn. 8 i 9 czerwca r. b. wycieczkę na jezioro 
Narocz dla członków Koła z rodzinami. 

Zgłoszenia mogą być podane pisemnie 
lub telefonicznie (tel. 2—71) do Sekretarjatu 
Kola — ul. Mickigwicza 7. m. 3, W. celu 
omówienia szczegółów zarząd prosi zaintere- 
sowanych członków o przybycie na zebranie 
w dniu 31 maja o godz. 7 wiecz. w lokalu Se 
kretarjatu. U 
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TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulancje. Występy 
Stefana jaraqza. Dziś w dalszym ciągu etek- 
towna sztuka amerykańska „Artyści”, która 
odniosła na naszej scenie wielki sukces arty- 
styczny. W roli głównej porywa wprost swą 
niezrównaną sa znakomity artysta polski 
Stefan Jaracz. Dziś od wtorku będą ważne na 
przedstawienia „Artyšci“ zniżki biletowe. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 3-ci 
ostatnia nowość sezonu oryginalna komedja 
B. Winawera „Kiepski szeląg”. Swietnie zgra 
ny zespół z dyr. A. Zelwerowiczem na CZze- 
le przyczynia się do powodzenia tej świetnej 
komedji. Reżyserja K. Wyrwicz Wichrowskie 
go. 
° '— Siostry Halama w Wilnie, We wtorek 
27 i środę 28 bm. wystąpią w teatrze miej- 
skim w Łutni znakomite tancerki, gwiazdy 
teatru Morskie Oko siostry Halama w no- 
wym dotychczas nieprodukowanym progra 
mie. W wieczorach tych biorą udział również 
znakomita pieśniarka Niuta Bolska oraz świet 
ny monologista i conferencier Wacław Zda- 
nowicz. Zainteresowanie bardzo wielkie. Bie 
lety w kasie zamawiań codziennie 11 — 9 

wiecz. : 
—Teatr @@ @42 Warszawski teatr dla 

dzieci z Ninką Wiliūską na czele zjeżdża do 
Wilna na dwa przedstawienia, które się od- 
będą w sobotę najbliższą 31 maja i niedzie- 
Ig 1 czerwca o godz. 4 pp. w teatrze miej" 
skim Lutnia. Repertuar pierwszego  przed- 
stawienia wypełni baśń efektowna pióra Orty 
ma „Kopciuszek“, drugie zaś przedstawienie 
zawiera „Podróż naokoło świata Patachona 
i Pata". Ceny miejsc zniżone. 

Dom kobiet: Z. Nałkowskiejw wyko- 
naniu zespołu teatru polskiego. Na dzień 2 i 
3 czerwca przybywa do Wilna na dwa przed 
stawienia znakomity zespół Teatru Polskiego 
z Warszawy, z ostatnią nowością bieżące- 
go sezonu, Świetną sztuką Zofji Nałkowskiej 
„Dom kobiet*. Sztuka ta odniosła wielki su- 
kces, i zdobyła wysokie uznanie całej kry- 
tyki warszawskiej. 

Nie wątpimy że publiczność wileńska о- 
wacyjnie przyjmie znakomitą sztukę w wy- 
konaniu najlepszych artystek scen polskich: 
Przybyłko Potockiej, W. Siemaszkowej, St. 
Kamińskiej, K. Lubieńskiej, J. Munclingerów- 
ny, Z. Modrzewskiej i S. Słubickiej. Reżyser- 
ja M. Przybyłko - Potockiej, Zespołowi to- 
warzyszy świetna nasza literatka pani Nałko 
wska, której pierwsza sztuka sceniczna Od- 
niosła tak niebywały tryumf. 

Bilety na „Dom kobiet" nabywać można 
codziennie w teatrze „Lutnia”. 

„VIII niedziela ‚ ostatnia z 
zapowiedzianego cyklu, odbędzie się w nie- 
dzielę 1 czerwca o 8 wiecz. i poświęcona bę 
dzie muzyce wioskiej i hiszpańskiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w cyirich. Za czas od 24 
do 26 b. m. zanotowano w Wilnie, różnych 
wypadków 95. W tem było: kradzieży 6, 
opilstw 34, przekroczeń administ: 

— Fatalny , Przechodząc przez 
most Antokolski upadła ; złamała nogę Zy- 
gmunta Mikosza (Portowa 15). - Ulokowano 
ja w szpitalu św. Jakoba, 

ziecko spadło z baikonu. Przy ul. 
Bosaczkowej 4, z balkonu 1 piętra spadł na 
bruk 3 letni Mejer Słucki. Po udzieleniu Po- 
mocy przez „Pogotowie Ratunkowe, wobec 
niezbyt ciężkich uszkodzeń Słuckiego pozo- 
stawiono pod opieką rodziny. Г 

— PodrZutek. Przy ul. Piwnej .6, znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wieku oko- 
ło 2 tygodni. Niemowię ulokowano w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Niepowodą?nia wiłeńskiego włamywa 
cza w Lidzie. Przed kilku dniami zaledwie, 
wypuszczono na wolność z więzienia wileń- 
skiego znanego tu włamywacza mieszkanio» 
wego Józefa Nowatkis „, który już odbył 5-tą 
z rzędu karę za kradzieże z włamaniem. Po 

yjściu z więzienia Nowatkis postanowił 
zmienić teren swej działalności i udał się do 
Lidy, wstępując po drodze do Bieniakoń i 
Woronowa, gdzie dokonał КИКа kradzieży. 
Zdobyty łup schował w lesie, sam zaś zaopa 
trzony w dokumenty wojskowe Władysława 
Jasińskiego przybył do Lidy w poszukiwa” 
niu za zaufanym paserem. Tutaj jednakże 
policja śledcza zatrzymała podejrzanego przy 
bysza, pomimo, iż przedłożył dokumenty woj 
skowe i usiłował wmówić , policjantom, że 
jest uczciwym człowiekiem. W' trakcie do- 
chodżenia Nowatkis przyznał się do swego 
właściwego nazwiska i do świeżo dokona- 
nych kradzieży, wobec czego wszystkie skra 
dzione przedmioty zostały wkrótce odnale- 
zione. Koniec swej niefortunnej podróży zna- 
laz! Nowatkis w więzieniu lidzkiem, gdzie z 
filozoficznym spokojem oczekuje kary. 

. — Pierwsza ofłara kąpieli. W ubiegłą 
niedzielę w jeziorze w Czarnym Borze pod 
czas kąpieli utoną! chłopak lat dziesięciu 
nieznanego dotychczas nazwiska. 

  

  

   

Tragiczna Śmierć międzynarodowego złodzieja 
Pod Słonimem w pociągu Warszawa 

Niegorełoje trzech rabusiów usiłowało ob- 
rabować wracającą z Ameryki do rodziny 
zamieszkującej w Mołcządzi, Rozalję Szcze- 
pańską: 

Gdy na wszczęty przez konduktora 
alarm, dwaj policjanci i sierżant K. O. P. 
jadący tym pociągiem rzucili się w pościg 
ха nąpastnikami, ci usiłowali wyskoczyć 
z pociągu. Dwóch z nich ujęto natychmiast, 
trzeci zaś wydostał się na dach pociągu 
i począł uciekać w kieruaku lokomotywy. 

ty matki zdradziy grób 
W październiku, roku ubiegłego zaginął 

niespodziewanie Karol Perwenecki, mieszka- 
niec zaścianka Maciubiszki, gminy Twerec- 
kiej powiatu Święciańskiego. 

Perwenecki kilkakrotnie już udawał się 
na roboty do Litwy, więc w nikim nie wzi 
dziły podejrzenia zapewnienia rodziny, że 
udał się on na stałe zragranicę, bowiem zna 
lazł tam dobrze płatną posadę w jednym z 
folwarków pod Kownem. 

Dopiero przed kilku dniami do komen- 
danta policji w Twereczu nadeszła wiado- 
mość, o dziwnem zachowaniu się matki Per 
wieneckiego, która od dłuższego czasu prze- 
siaduje całemi godzinami nad  nieczynną 
studnią znajdującą zdala od zabudowań i 
stale płacze wzywając syna. 

Po sprawdzeniu tej wiadomości policja 
zarządziła odkopanie zasypanej studni j na 
głębokości trzech metrów natrafiła na zwłoki 
rzekomo zaginionego Perweneckiego. Widok 
trupa był wprost straszny, z powodu oszpe- 
cenia. Poza ranami na ciele, głowa Perwe- 
neckiego była prawie odcięta od kręgosłupa 
i zmasakrowana uderzeniami siekiery. Okrop 
nej tej zbrodni, jak się okazało dopuściła się 
rodzina zabitego. 

Mając stale zatargi na tle podziału 6 mor 
gowego pospodarstwa, wobec zamierzonego 

   

    

      

Uwagi, dotyczące „Ostatolego sądu” 
iMężczyzna, nawet najmądrzejszy, zaczy” 

na błądzić, gdy zabiera głos w kwestji moral- 
ności kobiet ; mężczyzn, przeprowadzając t. 
zw. paralelę. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

W pewnym momencie strącił on równowa” 
gę i runął pod koła pociągu ponosząc NA WYŚCIGACH 

śmierć na miejscu. ы PARĄ Wyścigi konne należą w Wilnie, a kte 
Zabitym okazał się Henryk Wybicki wje może i nietylko я Wilnie, do rozry- 

zaś jego kompanami Ignacy Kursztejn i Jan wek w których udział (dodajmy: pieszy) © 
Burzyński, międzynarodowi złodzieje KOlE- znacza „dobry ton”. 
jowi. Operując stale w Gdańsku złodzieje / Hippika jest u nas tym sportem „elegane 
udali się w ślad za Szczepańską i dopiero kim", „dystyng owanym*, stąd nawet pro 
pod Słonimem zdecydowali się ją obrabo- Ste przyglądania się wysiłkom jeźdzców о- 
wać w momencie, gdy nikogo w pobliżu znącza (nikt, broń Boże, tego nikomu nie 
nie było. mówi) pewien przejaw właśnie  dystynkcji 

czy poprostu dobrych manjer. : p 
Tak już jest! I teraz ponieważ większość 

pdst nię ZAMOTAÓWANE l ludzi lubi być pomawianą o „dystynkcję”, © 

Į uj I „elegancję“, przeto wyścigi konne, jako czyz 
AA nik wystaiwający rodzaj patenciku na wyże; 

ożenku Perweneckiego, matka, brat i siostra wymienione przymioty, naogół cieszą się t 
uplanowali zgładzić go. nas powodzeniem. 

Gdy pewnego wieczora wrócił on do ' Rojno jest na naszej Pośpieszce ilekrot 
domu i zasiadł do kolacji, został nagle uderzo cos na torze wyścigowym się odbywa. | 

ny przez brata siekierą w głowę. wystarczy stanąć na placu katedralnym, ab; 
Wówczas matka i siostra rzuciły się ku obserwując przez chwilkę ruch samochodo 

ogłuszonemu i wykręciwszy ręce uniemożli- wy ku Antokolowi się skierowujący, nawet 
wiły wszelką obronę przed usiłowaniami bra- į nie wiedząc nic o wyznaczonych na damy 
tobójcy, który z nożem w ręku rzucił się na dzień źawodach, d eć się dokąd to pó 

bezbronnego. Po przecięciu gardła aż do krę Wilna w takim pośpiechu (zgoła nie - wileń 
gosłupa, Perweneckiego już martwego wy- skim) zdąża. 
niesiono do pobliskiej studni i wrzucono do Jeszcze jedno: wystarczy tylko popatrzeć 

   

          

środka. Dla zatarcia śladów przysypano cia- na ten iście owczy ku Pośpieszce pęd, ab; 
ło ziemią licząc, że w ten sposób zbrodnia. czemprędzej uledz mu i wraz z innymi ra 
ni wyjdzie na wierzch. zem na wyścigi trafić. 

Matka, mimo że brała udział w morder- Piszę tó, bo ze mną właśnie samym tak 
stwie, dopiero po pewnym czasie uczuła wy- było dni temu kilka. 
rzuty sumienia i nie mogąc przeboleć straty Bez przygotowania, bez projektów, za 

najmłodszego syna, który był: wyjątkowo wczasu ułożonych i bez umówionej kompa- 
spokojny i nigdy nie sprawiał przykrości po- nji,, trafiłem na wyścigi. 
za żądaniem podziału gruntów, stale modliła Syt nałykanego w drodze kurzu, stanąłem 
się nad jego mogiłą. Robiła to w tajemnicy przed kasą. Tu spotkała mnie przykra niespe 
przed dziećmi, bowiem obawiała się, że i ją dzianka: i » 
może spotkać podobny co syna los ; рггёй ‚ Wyczytałem ceny. Kupon do loży 6 złoci- 
myśl jej nie przeszło, że w ten sposób umo- szów, wejście na trybuny 4 złociszony. 
żliwi ujawnienie tajemnicy rodzinnej, pogrze Przyszło mi coprawda, na myśl zestawie 
banej zdawało się razem w studni. nie tych stawek z cenami biletów teatrai 

    

Sprawców zbrodni aresztowano i osadzo nych, które w pierwszym rzędzie nawet sz 
no w więzieniu w Święcianach. często niższe, nie mówięc już o amfiteatrze 

do którego właściwie można przyrównać w; 
ścigową „trybunę* ale mniejsza; lubię wy 
godę (któż jej nie lubi), lubię patrzeć nn: 
zręczne koniki, mknące, jak wicher, więc stęk 
nąłem, potrząsem kiesą i po chwili byłem w 
posiadaniu bilefu. 

Do pierwszej pauzy siedziało się mnie; 
więcej wygodnie. Miejsc wolnych sporo, be 
kontrola diietów funkcjonuje. 

Przys'uchuję się rozmówkom. Cóż  z* 

SPRAWY, KTÓRE NIE SPRAWIŁY DUŻO 
: KŁOPOTU. 

  

CH tę nawet jeszcze słabszą i wykolejoną, Przy- nem. Świadkowie, członkowie rodziny sko- 

o odkrycie. jeśli p. Wiktor Piotrowicz nie tar 
dawno pisząc swe uwagi o „sądzie“ nai 
Przestępcami* nadziwić się nie mógł, i 
Vilno tylu posiada znawców teatru, to có: 

mówić o mnie, któr y znowuż na wyścigach 
stwierdziłem, że połowa Wilna naszego to s* 
mi znawcy koni. i 

„Koniarz* na „koniarzu”, tylko słuchac 
jak ci wszyscy państwo tu zebrani „facho 
wo* rozprawiają. 

Przypuśćmy faworytem byla „trojka“, al 
do mety przyszła pierwsza „jedynka“, į 
cze ,tot* nie płaci, a już wszyscy rozumiej: 
co się stało, dlaczego faworyt został w tyli | 

Są spory o to, czy jeździec potrzebnie 
czy też niepotrzebnie użył szpicruty, mało te 

ktoś mówi, że zawcześnie „dał* szpicru 
czemu znowuż oponuje ktoś inny. 
Panie, panowie, panienki paniczyki, wszy 

scy znają się na „spuchnięciach* i na in. 

Mam na myśli artykuł, który się ukazał Sąd Okręgowy urzędując w trybie upr 
w „Slowie“z dnia 22—5 30 r. i który w dru- szczonym rozpoznał dwie sprawy, bliźnia- 
giej swojej części wykazuje zasadniczą różni- czo do siebie podobne. Mimo powołania 4, 
cę w ustroju psychicznym i intelektualnym szeregu świadków obydwie sprawy nie zaję- 
kobiety ; mężczyzny, a tem samem przezna- ły Sądowi więcej niż dwadzieścia minut cza= 
cza im odmienne role w życiu i świecie. su, przyczem w obu zapadł identyczny wy- 

Jako kobieta, podzielam w zupełności to rok — uniewinniający. 
zapatrywanie, odrzucając wszelką emancypa- Tomasz Kiakszko z Halina, gm. Solecz- 
cję, która — mojem zdaniem — czyni kobie- nickiej pobił własną matkę kolanem i pola- 

znaję, że kobieta, z natury stworzona na rzystali z przysługującego im prawa i odmó- 
matkę, musi stać na wysokości swego zada- wili zeznań, prokurator zrzekł się oskarżenia, 
nia i zachować moralne zasady, potrzebne dla a sam oskarżony nie powiedział też nic ani 
wychowania przyszłego pokolenia. Lecz nie na swą obronę, ani w „ostatniem słowie". 
tylko ona jedna wychowuje to pokolenie:du- „Michal! Sawieljew z Rekanciszek pow. 
ża częśćz tego obowiązku przypada (raczej Wil-Trockiego też pobił matkę. Poszkodowa 
winna przypadać) w udziale mężczyźnie, któ na odmówiła zeznań, prokurator zrzekł się 20, 
ry nie może być bezkarnym w t.zw. „Świecie oskarżenia, a sam oskarżony zapytany przez tą, 
moralnym*. Autor wspomnianego artykułu Sąd, co ichce powiedzieć na swe usprawie- 
pisze: „Mężczyznę nie można winić. Jest z dliwienie odpowiedział: „na razie nic”. 5 ię T а 

i Krótko i węzłowato. Aż miło. Nikt nie jeszcze określeniach raz w raz o ucho się 5 

     

  

natury skazany, aby być Don Żuanem i cie- ; A Į 2525 
szyć się, że Zdobywač musi. / ** ° zabiera Sądowi czasu, protokulant nie ma bijających. 
Ale kobieta .. upada często moralnie przez zmartwienia z notowaniem, obrona nie potrze Toż dopiero Wilno speców ma! Ho, ho 

Don Żuana, szuka ciągle nowej zdobyczy i... buje biedzić się w jakiby tu sposób przeko- 
cieszy się- Więc kobieta, aby utrzymać się nać Sąd o braku dowodów winy. Żadnych 
na S e moralności musi: albo ciągle trudności. 
walczyć, albo wciąż upadać, albo cierpieć, że Oskarżeni z radości popiją sobie w szyn 
mężczyzna, wybrany instynktem jej serca, czku, a jeżeli którykolwiek z nich upije się, 
mając zupełnie jnne instynkty, ogląda się na smutno, to kto wie, może znów grzmot- 
wciąż za nową zdobyczą. Zamiast pomagać mie matulę, poco skarżyła policji, poco wy- 
kobiecie „umoralnić świat cały”, mężczyzna wołała sprawę. : 
zasłaniając się swoją naturą, która go stwo- 
rzyła Don Żuanem — jest bez DJ 3 

OO awa Jil zmniejszyć bozrobacie w kraju 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 

. — Autobud zabił staruszkę. W ubiegłą podaje że bezrobotnych, zarejestrowanych w 
niedzielę w godzinach rannych przechodząca państwowych urzędach pośrednictwa pracy 
ulicą Trocką 70-letnia Rozalja lwaszkiewiczo jest obecnie około 285.000 osób, z czego u- ” 
wa (W. Pohulanka, d. dyr. kolejowej), zo- prawnionych do pobierania zasiłków z fun- 
stała przejechana przez autobus linji trzeciej duszu bezrobocia, z doraźnej akcji państwo 
— kierowany przez szofera Jana Możejko wej, oraz na Śląsku na mocy ustaw niemiec- Ktoć  <hoe: ciedzieć оНН 
(Słowackiego 3); : .. kich i z doraźnej akcji wojewódzkiej, jest chce siedzieć (zapłacił przecież z 

lwaszkiewiczowa uległa złamaniu nogi i 172,815 bezrobotnych. to), — Zrezynować wtedy musi z zobacze 
ciężkim obrażeniom głowy. . у „Dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy  lu- EA WESA APOSdĆ ROR de 22 

. Gdy ją przewieziono do szpitala żydow dzi bez pracy, a sto trzynaście tysięcy bez i я kęs 0300. 7 WYCEWDOYCH BEJSCE SB 
skiego nieszczęśliwa nie odzyskując przytom środków do życia — oczekuje jakiegokolwiek Zk Uh PA OIE 
ności zmarłą. R KI zarobku. Fakt ten powinien przemówić wy- M Ę: PA AA в 

Szofera Możejkę policja zatrzymała. mową swą do serca każdego z czytelników. dóie da A ii nožai iais Pas J g 
pewno więcej słyszy dźwięków od „trybu 

Ale tymczasem Szy: kuje się drugi bieg 
Publiczność zajmuje miejsca. I tu jes: 

bieda, że nie swoje. 
Aż dzi wno się wydaje skąd w ciągu ki 

ku minut napłynęło tylu lekkomyślników co 
4 złote do wyrzucenia mieli. Ale to zdziwie 
nie trwa tylko chwilę, bo zaraz potem jas 
nem się staje, że cała ta tłocząca się i der 
cząca po nagniotkach publika, to naród „prz 
myślnych*, którzy za zotówkę osiągają to ce 
inni za cztery. 

Chytrzy zauważyli, że kontrola biletów 
trwa tylko do pierwszego biegu, a poten: 
powstaje bałagan i każdy robi co chce, + 
niema nikogo, ktoby pilnował porządku | 
przemyślnych* na trybuny nie wpuszczał. 

, Gdy tylko pierwszy koń na torze się zja 
wi ta nowa publiczność z trybun wstaje, jak 
przed kim$ ważnym. ł tak już jest cały czas 

  

  

Jest on wynikiem kryzysu gospodarczego, 
_ — Nipulecgalnie chora į nedZarz targnęli przeżywanego przez nasz kraj, zarówno jak us 

się sa życie. Chora od: dłuższego czasu na i przez niemal wszystkie państwa Europy. "Stvvem. niewesoło! 
raka 50-letnia Emilja Krzywicka (Jerozolim- Aczkolwiek ilość bezrobotnych _w Polsce OCD e dw о! A 
ska 9). w celach samobójczych napiła się jest pokaźna to jednak mniejsza jest, niż w „JĘSZcZe, jedna kwestja — to — ubikacje 

Frekwencja ogromna (zapewnie wskutek pod 
ekscytowania), ciasnota. Kolejki, po 
chleb w Bolszewji. 

To wszystko lużne uwagi. Teraz wnio 
ek: postanowiłem na przyszłość przylączać 

się do publiczności bezpłatnej. Dlaczego? 
Przyjemność ta Sama, a ponadto luźno. 
yjemnie bo człowiek w poszumy wiatru o 

konary drzew trafia, co osobiście b iubi 

amonjaku. Stan jej jest bardzo ciężki. Krzy innych państwach. Tem nienmiej jednak do 
wicka widząc, że choroba coraz bardziej ją obowiązku społecznego nałeży przyjście z 
niszczy, sama chciaa ukrócić w ten sposób pomocą rzeszom bezrobotnych. Gdyby przy- 
swe < cierpienia, jać, że 60 proc. wymienionej wyżej liczby 

Również w bramie domu Nr. 5 przy ul. bezrcbotnych, to utrzymujący swą pracą ro- sek 
św. Ignacego znaleziono zatrutego kwasem dziny, składające się przeciętnie z 4 osób, 
siarczanym 27letniego Franciszka  Piragisa możnaby przyjąć, że 684.000 osób znajduje 
(W. W. Świętych 19). Brak pracy spowodo- się w chwili obecnej w niezwykle ciężkiej sy- ы 
dował, że nędza zajrzała mu w oczy. Ucieka- tuacji życiowej. Rzesze te wyglądają od pań sk ia żad iej ów” b jąc od niej szukał Śmierci w truciznie. Samo- „+ + kj 2 p skrępowania żadnego, mniej „znawców* ko bóci zdałdaji 6 A stwa, samorządów i społeczeństwa pomocy w ni od których (znawców) głowa boli i nade 

S dostarczeniu im pracy. Ogromna większość z wszystko „gratis“. 
nich z pewnością liczy na otrzymanie tej ‘ ` 
pracy przy robotach budowlanych. Každa no 
wopodjeta budowla zaspakaja część tych 
nieszczęsnych bezrobotnych. Dlatego je 0: A) way ak OS sa p bowiązkiem zarówno władz jak i społeczeń- 

13. 10 — 13. 20: Komunikat meteorolog. stwa jest przyczynić się do MOŻE Jakai: Žilionis LE У z Ware > ; większego ożywienia ruchu  budowianego. kiej odbije ywy grona młodzieży akademic- 
, 10 — 16. 15: Program dzienny. Czynniki rządowe przeznaczały na ożywienie s J yło się w lokalu Ligi Katolickiej 24 

16. 15 — 17. 00: Muzyka popularna w ruchu budowlanego w tegorocznym sezonie oj organizacyjne zebranie sekcji Obrony 
wyk. ork. pod dyr. prol. F. Tchórza, 1) 82 milj. zł., z czego Bank Gospodarstwa Kra Bac: Publicznej. Na zebranie przybyło 
Schrammel — wale. 2) Lincke — uwertura jowego około 65 mil. a państwowy fundusz ilkunastu akademików, w tem z pięciu Kor- 
„Wesele Nakiris* 3) Ocki — Albi — „Roz- budowlany około 17 milj. zł. Fundusz ten Poracyj „akad. jak również zgłosiły swój akces 
mowa” 4) Jessel — gawot. 5) Войа — jednak wobec potrzeb zarówno mieszkanio- wszystkie organizacje akad. o podłożu ka- 
fant, z op. „Mefistofel*. 6) Allier — walc hi- wych jak i dostarczenia bezrobotnym pracy, St%i€ organizacje akademickie o podłożu ka- 
szpański. 7) Lewandowski — mazu r. jest miewystarczający. Aby powiększyć go, to!ckiem. Referat wygłosił ksiądz Prałat Ol- 

i rząd wypuszcza ma rynek nową wewnętrzną szański, poczem wywiązała się dyskusja. 
‚ А7. 00 — 17. 15: Pogadanka Tow. Opie- pożyczkę premjową, całkowicie przeznaczoną Cel sekcji jest następujący: 

ki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie na cele budownictwa mieszkaniowego. Celem a) śledzić objawy demoralizacji publicz- 
„17. 15 — 17. 40: Aud. dla dzieci. Piosenr udostępnienia nabycia tej pożyczki szerokim nei i walczyć z nią wszelkiemi dozwolonemi 

ki odśpiewa Wiktorja Skwarczewska. warstwom społeczeństwa, obligacje jej usta: Sposobami, : 
17. 45 — 18. 45: Koncert popularny z lone zostały w odcinkach po 50 zł. Każdy b) współdziałać w tym celu z właściwe- 

GEN. władz państwowych i komue 

jak 

  

  

RADJO 
WTOREK, DNIA 27 MAJA 1930 ROKU 

12. 05 — 12. 35: Muzyka z płyt gramof. 

Warsz. . więc może wziąć udział w tej pożycz 6 i 
: 18“]45}‹— e Dodo WY > ZPA оаЕ pokrytą, gdyż rzedsła namyć skiej W. Ks. Litewskiego" — oaczyt wygło- wia ona miebywałe: poprostu _ możliwości RACE A: 5 Er 

si Walerjan OhasęEwicz: o wzbogacenia się. Mira Kaniėn a Ė4 a OD оОНО 19. 10 — 19. 40: Pieśni veligijne ; ludo- zy do roku, co kwartał, losowania, w których race we hebrajskie i żydowskie w opracowaniu będą brały udział wszystkie obligacje, a d) w miarę potrzeby zakładać nowe in- 

Eugenjusza Dziewulskiego wyk. kantor Sa- rozlosowanych między nie będzie za każdym Sttucie tego rodzaju. : muel Schneider. : razem 112 premij na ogólna sumę 500.000 e) urządzać odczyty i pogadanki, poka- 
19. 40 — 19, 50: Program na šrodę i 102 Zl. MS wynosi 250.000 zł, — zy i zebrania dyskusyjne. maitości. 2 następna 50.000, 10 prefij po 10.000, 100 f) oddziaływać na opini i 
19. 50 — 23. 00: Tr. opery z Poznania i Premij po 1000. zł. w złocie. Wygrywająca Ma prasy i Wydawnictw: SEZ kom. z Warsz. Obligacja nie traci prawa do udziału w na- g) składać władzom odpowiednie petycje stępnych losowaniach. W ten sposób wobec i memorjai no A pa emitowana jest na łat 20, y 

zda obligacja brać będzie udział w 80 cią Po przeprowadzeniu dyskusji wyłoniono 
asy Przez łat 20 więc uśmiech losu Komitet Organizacyjny z zach 20. 
ędzie wpobliżu „tych wszystkich, , którzy chwalono natychmiast po wakacjach zwołać 

przez nabycie obligacyj tej pożyczki spełnią zebranie inauguracyjne. Do pracy w sekcji swój obowiązek obywatelski. Ci zaś, których uchwałono zaprosić starsze społeczeństwo, minie fortuna, otrzymają od skarbu Państwa powstanie sekcji spowodowane zostało za- zwrot włożonych pieniędzy w złotych w zło- lewem literatury o charakterze erotycznym i 
cie. Każda zaś obligacja oprocentowana jest demoralizacyjnym, tak z Niemiec jak i z Ro- 
w stosunku 3 proc. rocznie, kupony zaś jej sji Sowieckiej. Dosyć wspomnieć, że sprze» 
zwolnione są od podatków od kapitałów 1 daje się w Polsce miesięcznie tego typu wy= 
rent. Ponadto obligacje tej „pożyczki posiadać dawnictw niemieckich ponad 20.000 (tysię - 
będą wszelkie prawa papierów pupilarnych, cy) egzemplarzy. Po potrąceniu rabatu dla 
mogą więc być. używane jako kaucje, gwa- hurtowników i właścicieli kiosków odpływa 
dny i td. Czy wobec teg ospołecznego z Polski do Niemiec za ten trąd moralny о- 
e u oraz tych wielkich przywilejów i nie- koło pięciu set tysięcy złotych rocznie. Jeśli 
ywałych możliwości wygranej — znajdzie chodzi © import literatiry podobnej z Rosji, 

Šie ktoś w Polsce aby nie pragnął nabyć to rozmiar nie jest bynajmniej mniejszy. Na- 
Rt jednej obligacji tej pożyczki, wątpić na- leży więc przypuszczać, że inicjatywa akade- 
czy. mików znajdzie pomoc ze strony starszegi 

społeczeństwa. Siedziba Sekcji mieści się w 
Warszawska Śp. Myśliwska. ь Lidze Katolickiej, Metropolifalna nr. Ši ) 
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POSIEDZENIE BADX. MIEJSKIEJ 
Wyznaczone na wczoraj posiedze” tak dotychczas zwalczanego przez tych 

nie Rady miejskiej rozpoczęło się ze że żydów. 
znacznem opóźnieniem i przy niewiel- Po kilku przemówieniach zdecydo” 
kiem stosunkowo zainteresowaniu p. p. wano sprawę skierować do Magistratu 
radnych, o czem świadczyły liczne pu: w celu uzupełnienia potrzebnemi da” 

w dodatku chce by wszelkie świadcze” 
nia ponosiło miasto. 

Pasywa miasta w tym dziale wyno” 
szą 260 tysięcy zł. Pomijając momen” 
ty natury politycznej, które górowały 

ste fotele radzieckie. 
Po otwarciu posiedzenia przez prez. 

Polejewskiego P. P. S. zgłasza dwie inr 
ierpelacje: w sprawie obniżenia płac 
robotnikom miejskim i zajścia w straży 

niowej podczas pożaru w Kolonji Ko 
owej, co miało miejsce przed kilku 
godniami. Wówczas to, oficer straży 

znieważył czynnie szeregowego. 

Rada przyjęła nagłość i poleciła 
Magistratowi przygotować odpowiedzi 
ra następnem posiedzeniu. Dłuższą dy- 
skusję wywołał wniosek Magistratu w 
sprawie wprowadzenia niektórych 
zm an w statucie organizacyjnym stano 
wisk służbowych pracown. miejskich. 
Przedstawiciele żydów  uskarżali się 
na upośledzenie i stałe omijanie żydów 
przy przyjmowaniu pracowników. W 
swych przemówieniach posunęli się tak 
dalece, że wypowiadali się za ustale” 
niem ilości stanowisk, które należą się 
żydom, co równoznaczne byłoby 
wprowadzeniu „numerus clausus“ 

   

  

   

nemi. Inne punkty porządku dziennego 
nie byty rozpatrywane. Pierwsze cztery 
punkty dotyczyły pożyczek, które na” 
leży zaciągnąć na różne cele budowla” 
ne, następnie zaś były niewielkiego 
znaczenia, w'ęc bez trudu przesunięto 
je na inne posiedzenie, 

Około godz. 11 przystąpiono do ge 
neralnej dyskusji nad projektem prelir 
minarza budżetowego na rok 1930—31 

Pierwszy zabiera głos prof. Komar 
nicki. Mówca ubolewa nad tem, że bud 
żet przedłożono tak późno i uważa to za 
wadliwe pojęcie pracy przez Mag. „któ 
rym opiekuje się urząd wojewódzki i za 
myka oczy na różne niedokładności". 
Budżet uważa za realny, lecz zbytnio 
przeciążony podatkowo. Dłuższą chwi 
lę poświęca prof. Komarnicki, ustosun* 
kowaniu się wojska do licznych nieru- 
chomości miejskich, pozostających we 
władaniu wojska. 

Okazuje się, że za korzystanie z 
domów i placów wojsko nic nie płaci i 

«НИНШЕЛИНЕТОНЕНЛОЛИЛИОЕЕЛТЕНСКСОНКИНОННОЯ ЛЕОМ ЧОУ 2е 320 A 0 на 

SDZET 
/ 

- Wyścigi konne w Pośpieszee 
RTM. ANTONIEWSKI ZWYCIĘŻCĄ 

Zainteresowanie publiczności uszczęszcza 
jącej na tor w Pośpieszce doszło w niedzie- 
ię do zenitu bo to i konkursy hippiczne pa- 
rami i wielki Steeple Cha Armji. Ulica 
Antokolska zaroiła się od; taksi autobusów ii po 
iazdów. Wiele osób pojechało statkiem, aby 
uniknąć kurzu. 

Propram rózpóczyna konkurs hippiczny. Ska 
cze dziesięć par, przyczem dwie składają się 
z samych parów. Publiczność z wyżem zain- 
seresowaniem obserwuje brawurową jazdę 

й: ]. Bydelskiej, H. Benisławsk: „Nito- 
wskiej, L. Chełchowskiej oraz partne- 

   

  

      
      

  

w STEEPLU - CHASE ARMII. 

   

    

2800 mtr. zw żył bez trudu Boston rtm. 
Cierpickiego r d Jegomošciem K. K. Wa- 
žynskich i lgorem — W.  Daszewskiego. 
Czwarty kon Rozenfels — T. Falewicza pot- 
knął się na przeszkodzie i nie dokończył go- 

i Totalizator 20 franc, 13 zł., za Jego- 
cia 13 zł. д 
(Gonitwa płaska, dyst. 1600 mtr. wygry= 

wa Juljusz — (r. Of. 27 puł. uł. przed Re- 
natą — por. Gromnickiego i Galette — W. 
Daszewskiego. Total. 15 zł. fr. 11 zł. za Re- 
natę 11 zł. 

Gonitwa z płotami, dyst. 2400 mtr. Ja- 

      

  

w całem przemówieniu, mówca dekla" 
ruje, że klub jego będzie głosował za 
budżetem. 

Następny mówca dr. Wygodzki 
przed przejściem do sprawy budżetu. 
snuje nasamprzód podejrzenia, co do 
intencyj przemówienia prof. Komarnic* 
kiego i uwaza, że w pierwszym rzędzie 
wchodzą tu w grę „przeczucia, wy” 
borcze, wobec bliskiego końca kadencji 
obecnej Rady. Dr. Wygodzk“ widzi bud 
żet nierealnym i ostro występuje prze” 
ciwko zwyczajowi przesuwania po” 
szczególnych pozycyj, co w rezultacie, 
zdaniem mówcy — prowadzi do tego, 
że zatwierdzanie poszczególnych po 
zycyj staje się niepotrzebne. ! 

Dr. Wygodzki również chce wi- 
dzieć budżet zatwierdzony. Dyskusja, 
przeciąga się do późna w nocy, dalsze 
sprawozdan:a odkładamy na jutro. (a) 

  

DFIARY. 

    członc  Mołode skieg 
łu Kresowego Związku Ziemian zł. 50 składa 
na Polska Macierz Szkolną. 

Zarząd Mołodeczański Zw. Ziemian. 
  

GIEŁDA "WARSZAWSKA. 
Z cnja 26 maja 1930 r. 

Waluty 1 dewizy: 
Funty angielskie 43,30 —4341, — 43.19. 

Budapeszt 155.85—156.25 — 155.45 

  

— 359.63 — 357.83. 43.45 — 43.45 — 
i pół. Nowy York 8.91 — 8.93 — 8.89 
84.97 i pół — 35.06 — 34.89. Praga 
pół — 26.52 — 26.38 i pół. Szwajcari 
— 172.98 — 172.12: Stokholm 2: — 
239.08 — 238.70. Wiedeń 125.80 —- 126.11 
125.49. Włochy 46.75 — 46,87 — 46,63. Ber 
lim w obr. pryw. 212.82, 

  

   
   

    
  

Papjery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 109. Dolarówka 

2.5 jna 55. Stabilizacyjna 
jį. 1 B. Roln, 

   
86. 8 p. 
óbl gacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83.25. 8 proc. L. Z. Tow. Kred. Przem. Pol- 
skiego 84.50. 4 i pół proc. ziemskie 55 

ŁO WO IK U 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 
Dramat w 8 

mi. Ostrobramska 5. 

Od dnia 27 do 29 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Stać! Tu Eddie 
aktach; W roli głównej. EDDIE POLO. 

program: „BIAŁE PIEKŁO*, 

Polo“ 
Nad program: Kronika filmowa P. A. ' 

Nr 60 i 6Ł 1930 r. Aktów 2. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. ei 

  

Pierwszy PARTER 1 zł. Śpiew 
aa Najpiękniejsza gwiazda ametyki, 

„HELIOS“ 

Od 

Džwigkowe kina,“L! 

„HOLLYGOOA“ 
ul. Mickiewicza 22. 

„PRAWO ŃĘŻA 
seans о g. 10.15 w. Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach zniżonych. BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. 

toczą wojnę w filmie osnutym na 

jtle powieści Rudyuarda Koplinga 

— Muzyka. — Tańce. 
czarująca 

Dziś! Przebój oźwiękowy! UWAGA! Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych: BALKON 6. 

BILLIE DOVE: 
Bajeczna wystawa! Niewidziany przepych. Nad progiem 
Rewel. Atrakcja Śpiewna, występ wszechśw. sławy 'RENUM 
waka MARTINELLI. Początek Seansėw o g. 4, vavava 

ulubienic kobiet ROD la ROC 
swej najnowszej kreacji ©О акаа 

g. 4.30 do g. 7-ej ceny miejsc na PARTERZE 80 gr. Dziś! Cztery gwiazdy w jednym dźwiękowym obi 
WE BROOK, WILLIAM POWEL, ROCHARD ARLEN, NOAH BEERY grają, Śpiewają, kochają, pł 

„CZTERY PI 
-Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Początek o godz, 4.30, ost. 10.30. 

sPTZ 
Parlame 
jdy3 c 

ÓRA 
  

  

  

  

  

  

  
  

POŁSKIE KINO | Dziś! Wielki podwójny program! Najnowsze 6 Igo c 
Wanda“ i najwspanialsze  arcydzielo wschodul EC REA SZEIKA:.. w 

95 Wi Przepiękoy dramat w 10 aktach. W roli gl. urocza BEBE DANIELS i WILJAM POWELL. Nad Progną, w 
ielka 30. Gobzina śmiechu! Nowy konkurent króla śmiechu BUSTER KEATONA COLLEGIANS. Kopalnia hum | 

Tel. 14-81. Miłość! Temperament! p. t. „RYCERZ BEZ_TRWOGI* komedja w 6 aktach. ec wiel 

b +. 

Kino - Teatr | Dziś największy tryumitloty (WIUGS). Menamentalny © | 72 66 : > i : POZA [zi „„ŚWiatowić powietrznej Ameryki „SKRZYDŁA kowy dramat w 14 aktach mił o 
ul. Mickiewicza 9. | i poświęcenia. W rolach głównych: CEAZA BOW i CHARLES (Buddy) ROGERS. Ra iran 

adrenji 

5 - - - — - przez 5, 26 i 27 maja TYLKO 3 DNI! Znakomitą nasza rodaczka, ulubienica publiczności POLA NEGRI w wiel... Ni 
Kino Kol. dramacie współ- K b A M 5 T W a“ Dramat sensacyjno-życiowy w 10 aktąch. Film оыы IN 
GENISKO“ czesnym p. t. 9 moc najrozmaitszego rodzaju niespodzianek. Bajeczna '. Nie | 

„ й Ciekawa treść. Początek seansów o godz. 6, w niedziele o godz. 4 po poł. Całkowity dochód z kina Wł, b 
Ul. Kolejowa Nr 19 26 i 27 b. m. przezuacza się na wpisy szkolne dla niezamożnych uczni Państwowej Szkoły CA RO 

Wilnie. Następny program: „NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK* z Emilem Janrigsem w roli głównej, BM płat 

"'e<uja zb: Šai kė E одо ол Letniska woli, z 

Rozważcie AUTOMOBILIŚCI! 
ile kosztuje Was 100 litrów benzyny? 

1 puszką (100 szt.) oryginalnych 

U. S. A. TABLETEK BENZYNOWYCH 
Zaoszczędza Wam 125 litr. benzyny i kosztuje 25 złotych. 
Ponadto macie motor zawsze czysty i sprawny, lekki chód 

wozu i łatwy start. 
Wyłączność sprzedaży na miasto Wilno 8507-0 

f-m „START 5p.z 0. o. Wilno, Mickiewicza 9, tel. 400, 

PIANINA | FORTEPIANY 

z utrzymaniem w ma- 

wojew. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem.  In- 
formacje: Wilao, Mic- 
kiewicza 23, Biuro 
Techn. Inż, Kiersnow- 
ski i Kružolek S-ka, 

jątkach ziemskich wĄ 

  

Mitaniej kupuje się dobre towary 1 
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Ważyńskich, Horodenka — Gr. Of. 15 p. ul. 
yńskich : Alba Lapis — Lazuri — K. K. Waż 

— rtm, Antoniewskiego. 

Wśród publiczności porus 
grać? Kto przywiezie? Przewa i Ž 

jcięży Horodenka, znana z zeszłego roku, 
owcy wspominają (0 zwycięstwie jej 

   
   
przed kilku tygodniami w podobnej gonitwie. 
Jaazban i 
La 

d przedstawia się imponująco, 
ma ustaloną reputację, a Baj 
yła w ub. sezonie. Na kogo 

e na Albę, boć to nasza wileńska klacz— 
. ułanów. Za filigranowa, nie da sobie 

rady, powiadają. 
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LGUIS VINSE 

” MASKI 
— Nie o to chodzi, sir, — zaprze- 

czył spokojnie detektyw, — ale jeżeli 

nie będę miał fotografji odcisku palców 

pana, w jaki sposób odróżnię je od pal 
ców złodzieja? 

— Aha, rozumiem, — westchnął z 

ulgą młody sekretarz i posłusznie podr 
dał się rozkazom p. Stone'go. 

W tej chwili do pokoju wszedł puł 

kownik Staneastreet. Laniare wstał na 

jego powitanie. Nocne przygody wi- 

docznie nie popsuły humoru młodego 
sekretarza, natomiast wywarły przygnę 

biające wrażenie na pułkowniku, naj- 

widoczniej nie zmrużył oka przez całą 

noc. 
— Panie pułkowniku, — zaczął me“ 

lodyjnie Blenshop, odchodząc od Sto- 

ne'a — oto p. Ambear, który wczoraj 

przychodził i nie zastał pana. To on 
przysłał depeszę z Edgartownu. 

— Ach, tak?. Ale depesza nie by- 

ta podpisana tem nazwiskiem. т 
— Depesza nie była wcale podpisa” 

na, — zauważył Laniare. 

— Zaraz się pan przekona, że moja 
historja jest bardzo interesująca. 

— Nie wątpię. — Pułkawnik us'adł 
przed biurkiem, otworzył pudełka z cy” 
garami i podał je gościowi. — Przytem 
jestem piekielnie ciekawy, kim pan jest! 
— dodat z uśmiechem. 

— Dowie się pan i tego również! 
Dziękuję... Przepraszam na 

chwilę... — 'Pułkownik odwrócił się ku 
ścianie. — Panie Stone? 

— Słucham sir! 
— Czy pan skończył już oględziny 

skrytki? 2 : 
— Skończyłem panie pulkownikų. 

Chciałbym teraz pospacerować po ogro 

dzie i obejrzeć ślady, jakie tam znajdę. 
— świetnie. A teraz pan Bleshop 

niech sprawdzi... 
— Słucham, sir... 

Lekkim krokiem, Blenshop podszedł 

do ogniotrwałej kasy. 
— Czy coś się zdarzyło niezwykłe- 

go? — zapytał ciekawie Laniare, wska- 
zując oczyma na rozbitą szybę. 

— Okradziono nas. 
— Złodziej umknął? 

Pułkownik zrobił nieokreślony gest. 

Staneastreet kiwnął głową z zado- — Stróż nocny przyłapał go na go” 

woleniem. rącym uczynku, ale złodziej zranił go 

— Bardzo się cieszę, że pan przy- w pierś, na szczęście rana nie jest nie: 

szedł, panie Ambar, — rzekł ściska” bezpieczna. Następnie „ złodziej rozbił 

jąc jego rękę. — Proszę usiąść. Prze: okno i uciekł przez ogród, zanim zorjen 

dewszystkiem muszę podziękować pa- towaliśmy się co się stało. ЗА ! 

nu za ważne wiadomości, których pan Mam nadzieję, że nie zginęło nic 

dostarczył. Pozatem chiałbym wiedzieć cennego? 

jaką drogą pan je zdobył? — Niestety... przepadły perły mo- 

jej szwagierki i... pewien dokument, 
niezwykle ważny. 

— Jeśli pan niema nic przeciw te“ 
mu, chciałbym zajrzeć do pana listów 
rekomendacyjnych. 

— Niestety, nie posiadam ich. Wszy 
stkie dokumenty zostały mi wykradzio- 
ne. Ale sądzę, że te oto papiery będą 
dostatecznem świadectwem prawdy mo 
ich słów. 

To mówiąc, rozłożył na stole zdo” 
bycz, zagarniętą w podwodnej łodzi. 
Były tam klucze od szyfrów, dziennik 
łodzi, spis tajnych agentów niemiec” 
kich i szereg innych papierów ściśle 
poufnych, które kapitan przechowywał 
w swej kajucie. 

Pułkownik Stanetstreet wziął papie- 
ry niedowierzająco, ale w miarę, jak je 

SE) 
Laniare palił cygaro, przyglądając 

się pułkownikowi, i wyczytał na jego 
twarzy, że wartość papierów została 
najzupełniej oceniona. 

Detektyw Stone, którego policja 
amerykańska przysłała do pomocy 
kontrwywiadowi angielskiemu, chodził 
wciąż po ogrodzie i szperał pod oknami 

Bienshop gospodarował w skrytce, 
sprawdzając zawartość szullad i półek 
i kreśląc znaki na długiej liście, spisa” 
nej na maszynie. 

Laniare często zwracał ku niemu 
badawcze ciekawe spojrzenie. 

— A więc przepadły nietylko perły, 
ale ów „ważny dokument".... 

Laniare nie miał wątpliwości, co do 

  

przeglądał, wyraz jego.twarzy zmieniał ° 

tego, jaki to był ważny dokument, zre- 
sztą sam przekonał się uprzednio, kie” 
dy szukał go w nocy, w tej samej skryt 
ce, że nie była go tam. 

Blenshop wydał okrzyk niezadowo 
lenia: złamał mu się ołówek. Wziął 
więc pióro ze stołu i dalej sprawdzał 
zawartość szaty, wciąż powracając do 
stołu dla umoczenia stalówki w atra- 
mencie. 

ROZDZIAŁ XXII 

Zdrajca. 

Pułkownik Staneastreet przeczytał 
ostatni papier i uderzył dłonią w stół. 

— Nadzwyczajny zbiór dokumen” 
tów, nie miałem jeszcze nic podobnego. 
Czy pan zdaje sobie sprawę, jaka jest 
ich wartość? 

Laniare uśmiechnął się z zadowole- 
niem. 

— O, zapewne, niemała. 
— lleż pan żąda za nie? 
— Nie chcę nic! 
Oczy pułkownika wpiły się w jego 

twarz. ` 

— Panie drogi, może mi pan powie 
w takim razie, kim pan jest? 

> Płynąłem na „Assyryjczyku* do 
New Yorku, pod nazwiskiem Andrzeja 
Duchemana, — oznajmił sucho. 

Głuchy okrzyk i szelest padających 
papierów zwrócił ich uwagę. Blenshop 
stał przed ogniotrwałą kasą, blady i 
zmieszany, z wytrzeszczonemi oczami. 
Po chwili dopiero opanował się i mruk- 
nąwszy kilka słów przeprosin, rzucił się 
zbierać rozrzucone papiery. 

Nie zwracając na niego uwagi, La- 
niare mówił dalej: 

— Mam inne nazwisko, z którem 
związana jest zła sława, o czem zapew” 
ne wiadomo panu. Dzięki uprzejmości 
władz brytańskich, uzyskałem możnosć 
przybycia tutaj pod przybranem nazwi- 
skiem. Ale na pokładzie już poznali 
mnie agenci wywiadu niemieckiego. 
Szóstej nocy podróży, okoliczności zło” 
żyły się tak, że ja stałem się jedyną 
przeszkodą do osiągnięcia ich, dawno i 
starannie obmyślonego planu. Napadli 
na mnie i wrzucili do wody. Kilka mi- 
nut później „Assyryjczyk** został wysa 
dzony w powietrze przez minę, którą 
rzuciła podwodna łódź niemiecka. Wła” 
śnie ta łódź uratowała mnie. Udawałem 
szpiega niemieckiego i przekonałem ko- 
mendanta łodzi, żeby odwiózł mnie na 
brzeg i zasięgnął informacyj w Berli- 
nie. Przybyliśmy do ukrytej zatoki, o 
której depeszowałem. Tam znowu los 

mi się uśmiechnął. Udało mi się zatopić 
łódź i uciec... resztę, wie pan pułkow- 
nik z mojej depeszy. 

W czasie chwilowej pauzy w roz” 
mowie, która nastąpiła, po jego sło” 
wach, Laniare zauważył, że ręce Blen- 
shopa drżą. 

— To nieprawdopodobna historja! 
— zawołał Staneastreet. 

— A jednak dowody leżą przed 
panem, — odrzekł Laniare, wskazując 

rozłożone dokumenty. | 
— O, pan mnie źle zrozumiał! 
— Przeciwnie, — uśmiechnął się 

grzecznie Francuz, — zrozumiałem pa- 

ZRESZTA WEEK ONO . 
„iešcit r na dobrze i najztpełniej się z p 

zgadzam. — Obowiązkiem panź 

  

nie wierzyć i sprawdzać wszystkigocjalis: 

„Zre: mu ktoś powie. Wobec tego, że нн 
ry moje są ukradzione, jedyną A 
jaka mi pozostaje, jest świade,: 
moich współtowarzyszy podróży. 
świadczyć mogą: pomocnik кар 
Cherry, Amerykanin Krane i roday 
pana pułkownika — Cecylja Brookgryncie 
rą miałem przyjemność poznać i gkszeni 

sni 
kładzie. 

Staneastreet zamyślony kiwrąłf? 
ił w Ly 

wknjekt p. I 
wą i spojrzał na zegarek. 

— Miss Brook będzie tu 
Blenshap wyznaczył jej spotkaniert niesm 

i | rano tutaj. у Samą 
— W takim razie, jeżeli pan 

zwoli, poczekam na nią t popros ++>2bač. 

    

   

  

by poświadczyła kim jestem, — ; eżeli k 

Laniare, czując, że los nie pozw , że i 

uciec od tej dziewczyny. róża 8 
— Będę bardzo rad.. panie 71 
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