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hają, 

mm mama ATJAMENt francuski wznawia swe 

dy 3 czerwca. Na dwa dni przed- 

в I-go czerwca, p. Andrzej Tardieu 

A łosi w Dijon wielką mowę  poli- 
a Rrogią, w ktėrej zajmie stanowisko 

ec wielkich zagadnień chwili bie- 
adi 
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Б'—Пщшпіе polityki zagranicznej czer 
i — + й 
za i będzie momentem ' zwrotnym: 

"ika francuskie oprėžnią trzecią stre- 
————-iadrenji. Na pięć lat przed termi- 

— Pizez Traktat Wersalski wyzna” 

t Aosta) Niemcy odzyskują swobidę ru 
ajeczna '. Nie jest ta oczywiście swoboda 
kina w, 5 R ` Е…ш.сш{іпа‚ bo pozostają zobowiązania z 

e lu płaty odszkodowań, oraz ogra* 

= Nė zbrojeń. Pimimo niewątpliwej 

woli, z jaką Niemcy wykonują je” 
towary i ża) W I 1, 
|. Pole a „szanują drugie, nie są to 
pesaicież rzeczy bez znaczenia. Ale fak- 

ac. 5 
modne jest, że nawet na wypadek wy” 

1e02—|-89 naruszenia przez Niemcy  zo- 
————iązań traktatowych bardzo trudno- 

—Y10 Francji zająč Z powrotem część 
Jątek torjum niemieckiego tytułem sank- 
MYSŁO pi 

obszę * * * + * ty i 
20 ha, zżyski Niemiec jest więc wielki, ich 

komuność podejmowania inicjatywy na do Will Е Ika L 
ny tarichownicy europejskiej znacznie 

dnych Wkązona. Jak Niemcy z tego skorzy 
ie Biuń? 
vo- Bfacj; г i R е 

.1……2›_%1! mamy wierzyć zapowiedziom 
żi dobrze poinformowanych, obec” 

Ti niemiecki jeszcze w tym roku 

majątęy Yrześniowem zgromadzeniu. Ligi 
Was JÓW, zamierza konkretnie wysu- 
im, Li * sprawę rewizji granic _ wschodr 
Urna „ewizji oczywišcie „pokojowej“, 

miejpodstawie artykułu 19 paktu. Pra- 

' stary djiemiecka, nawet lewicowa, omawia 

b "esi projekt unji europejskiej p. Bri- 
ar wyraźnie podkreśliła, że najbar- 

j się jej w tym projekcie nie po” 

JETS widoczna chęć skonsolidowania 
Žž žcnego statutu europejskiego. P. 

Bio: nie omieszka w swej mowie 

RET spraw polityki zagranicznej. 
; ździwilipyśmy się, gdyby stanow- 

ą stwierdził, że unja europejska za 
otówki ę rewizji granic jest niemożliwa. 

| rublac Wy. dziedzinie polityki wewnętrznej 
ujemy grozi rządowi pana Tardieu oba* 

Okay SA) Nie_ znaczy to aby kilkutygodnio” 
zialnyci : sesja letnia była spokojna, ule 

Mieki racze! jest już uchwalony, ubezpie- 

el. 9. joe społeczne również. Pozatem 
i fb ja jest mało zgrana. Radykało- 

wa Ko <sczą się na socjalistów; socjali- 
etzeycj оЩИ z ostatnich wyborów uzupeł 
a PS ZCA i 7 nowych mandatów (jest 
now mai tera 107), lekceważą radykałów. 

o przy jedni i drudzy starają się kontakt 

е “.'і- „obą utrzymać, ale w polityce zagra- 
1 па nej np., zarówno p. Leon Blum, 

PL. j.p. Edward Herriot zajmują sta” 
"iska analogiczne. Zdawałoby się, że 

en i drugi powinniby być zado- 
nii z projektu unji europejskiej p. 

mame jid'a. Otóż wcale nie. P. Blum 
» z pzieśCił na łamach Populairf:'a trzy 
pan.ć suły krytykujące projekt. Przywód- 

zystkgocjalistyczny uważa, że unja nie 
» Ž€ Irpšię zrealizować bez jednoczesnego 

wiadełs? jejszenia suwerenności państw, 

róży, Właśnie p. Briand nie chce tej su- 
„ «ap €ntiości ruszać; pozatem cały 
i roda» projekt ma być nieszczery, bo 
Brookerūncie chodzi p. Briand'owi 0 

jększenie europejskiego bezpieczeń 
iwnąłjf». 4 nie O unję. Zaś p. Herriot wy- 

Sił w Lyonie mowę, w której uważa 
wknjekt p. Briand'a zą niebezpieczny bo 

kaniejt nieśmiały i złudny, a zatem” mo- 
| pan | Samą ideę na długi okres czasu 
pros ? żebać. 

eżeli krytyka p. Bluma ma jakieś 

*że. ideologiczne, ta zarzuty p. 
nie Jota są zwykłem posunięciem tak- 

i sko /.38m, na wypadek wątpliwego przed 

li i HW 1932 dojścia do władzy. Trzeba 
„T mieč „program“, trzeba wy- 

1 па każdy punkt dać inną od- 

ast. dž niż ją daje obecny rząd. W 

uż mf"gISZEJ Ere Nouvelle stwierdza p. 
u. (Ward Herriot, že „blok narodowy 
zysta'“odbudowany“, že radykalowie mu 
dok' „4 nim walczyć ji przeciw niemu 
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post SĄ ' 5 
vnegę ść sojuszników. "Taka jest jego 
bre > Wiedź na grzeczne awanse. „Aljai 

lemokratycznego*. Przez” swe 
trzymanie się idei kartelu Je- 

is „Ldykalowie może szykują sobie 
< 

ŁOWO 
WILNO, Sroda 28 maja 1930 r. 

do domu lub z 

"A-Przed letnią sesją parlamentu 
powrót.do władzy, a może nowe gotują 
sobie klęski. Trudno dziś to przewi- 

dzieć. W każdym razie w chwili obec- 
nej taktyka radykałów jest na rę- 

kę prawicy, t. j. Federacji republikań 

skiej, bo umożliwia grupom środka 

słuchającym wskazań „Ałjansu*  u- 

cieczkę z większości rządowej i przesu 

mięcie na lewo środka ciężkości. 
Dlatego twierdzimy, że w czerwcu 

i lipcu nic panu Tardieu nie grozi. Se 

sja letnia zakończy się zapewne przed 

14 lipca i do października będzie miał 

rząd spokój. Kiedy w listopadzie r. z. 
pan Tardieu utworzył swój pierwszy 

gabinet, mało kto się spodziewał, iż 
pozostanie u władzy conajmniej rok. A 
dziś to rzecz prawie pewna. 

Kazimierz SmogOrzewski 

ECHA STOLICY 
STRZELCY KANIOWSCY U MAR 

SZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
AR Jai Pigiai 27.V. PAT. P. Marsza- 

zk i jai dzisiaj dei 
30 pułku strzelców S eis 2 ias 
dowódcy; pułku ułkownika  Perešwiet- 
Sołtana, majora Miltosia. Delegacja wręczyła 

  

  

p. Marszałkowi pięknie iwny, egzempiarz 
dziejów piułku oraz p, Marszałka o 
zaszczycenie swą 0l ścią święta 
wiego i obchodu /10-lecja zwycięs ku” strzelców Mantowsióch w biiwie pod 
Qstrpbórzem i Jannamń, któwa to rocznica 
przypiada w dniu 9 czerwca ń b. 

ZNIESIENIE WIZ DYPLOMATYCZ- 
NYCH DO PAŃSTW BAŁTYCKICH. 

WARSZAWA, 27.V. PAT. Na sku 
tek,umów, zawartych z rządami estoń- 
skim, finlandzkim * łotewskim zostają 
od dnia 1 czerwca b. r. wzajemnie 
zniesione wizy na paszportach dypio- 
matycznych polskich, estońskich. fin- 
landzkich i łotewskich. 

  

łonierencja porszamienia prasowego 
POLSKO- RUMUŃSKIEGO. 

BUKARESZT, 27.5. PAT. Wczoraj od- 
było się w ZE syndykatu dziennikarzy 
otwarcie konierencji porozumienia prasowe- 
go polsko-rumuńskiego, na którem po inaugu 
racyjnem przemówieniu ministra spraw za” 
granicznych Mironescu zabrał głos polski mi- 
nister pełnomocny Szembek, podkreślając 
gotowość ścisiej współpracy gospodarczej 
polsko-rumuńskiej, stanowiącej znaczną część 
szeroko zakreślonego sojuszu obu krajów. 
Następnie przemawiali przewodniczący obu 
sekcyj — rumuńskiej Mavrodi i polskiej Jar- 
kowski. Po odczytaniu sprawozdań polskiego 
i rumuńskiego rozwinęfa się ożywiona dysku- 
sja. 

„, BUKARESZT, 27.5. PAT. Delegacja se- 
kcji polskiej porozumienia prasowego polsko- 
rumuńskiego złożyła w południe wizytę po- 
słowi polskiemu  Szembekowi i konsulowi 
Rzewuskiemu. Następnie przyjęta była przez 
premjera Maniu, który witając przedstawi” 
cieli polskich oświadczył między śnnemi: Cie- 
szę się, mogąc wyjfazić myśl całego narodu i 
rządu rumuńskiego, który dąży do  ścistej 
współpmacy z Polską, mając z! nią identyczne 
interecy we wszystkich dziedzinach. Jegteś. 
statyowązo zdecydpwini ać polka 
dia. dokończenia wspłniaego: dzieła, 2а niającego utrzymanie ppkoju, któdy jedynie 
może zagwarantować rozwój cywilizacji. W 
kongekwencji więd jesteśmy gojusznikami na- 
rodu polskiego, £arówno na ppdstawie uczuć, 
a polłyozeych Izasch wspólnych intere- 

mych i gospodarcz: które na- 
kazują ram solidarność, w", 

Po przemówieniu premjera zabrał glos 
przewodniczący delegacji polskiej p. jarkow ski, który w imieniu delegacji podziękował 
premjerowi za słowa przyjaźni, które delega= 
cja uważać będzie jako dowód życzliwości 
i chęci do wzajemnej współprący. Po prze- 
mowieniu p. Jarkowskiego zabrał jeszcze 

głos PA A Poznania, który w języku 
rumuńskim omówił sprawę intensyfikacji wza 
lemnych stosunków. Po 

2 ZA KORDONÓW 
VOLDEMARAS TWORZY NOWĄ 

3 PARTJĘ. 
KOWNO, 27.V. PAT. Jak donosi 

„Jaunakas Zinas“ proi. Voldemaras ma 
zorganizować nową partję polityczną 
pod nazwą narodowców—iadykałów. 

SKAZANIE REDAKTORA „DNIA KO 
WIEŃSKIEGO*. 

KOWNO, 27.V. [PAT. Redaktor „Dnia 
Kowieńskiego" rr. Budkiewicz! został skaza* 
ny na katę grzywny w wygokości 3 tys. lit. 
z zamianą na Zmłesiące aresztu za to, że w 
sobotnim numerze, w artykułe, opisującym 
zajścia pjątkowie, pozpstawił białe , miejsce. 
Poiskie otganizagje w swym proteście poda- 
ja, że straty, spowodowane w czasie zajść 
piątkowych sięgają 60 tys. lit. 

KOLEJ KRETYNGA — TELSZE. 

, „KOWNO, 27.V. PAT. W dniu dzi 
Siejszym nastąpiło oficjalne rozpoczę- 
cie robót na linji kolejowej Telsze — 
Kretynga. Na uroczystość tę przybyli 
prezydent Smetona, minister spraw 
wewnętrznych Arawiczius, minister ko 
munikacji Wiłejszys, minister spraw 
wojskowych Warjakojis i inni wyżsi 
urzędnicy. 
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Li zwech, dmiaktiz- nudesianė 

rozmientczeńia ogłosreś, | Zagraniczne 58 proc. 

Badanie zajścia granicznego pod Opuleniem 
З, RZĄD NIEMIECKI ZGODZIŁ SIĘ NA PROPOZYCJĘ POLSKI. 

"WARSZAWA, 27.V. PAT. W dniu dzisiejszym za pośrednietwem po 

selstwa Rztczypospolitej w Bezfinie rząd męertecki podał da wiadomości 

rządu polskiego, że zgadza Się па proiancwane przez rząd 'polski niezwłoczne 

powołanie specjalnej komisji polsko nżemieckiej, któwej zadaniem będzie w 

dyodze wizji lokalnej ustalenie prąsbiegu zajścia granicznego w Opałeniue. 

Komisja przystąpi do pracy w dniu 28 b. m. na miejscu dzjścia. Ponadto rząd 

niemiecki wytkził zgodę na tp, aby przy gełfcii zwłok zastrzelonego komisarza 

Liškiewšcza był obecny ;xolski łekarz sądawy. 

Min. Gurfius zreferuje stanowisko Niemiec 

BERLIN, 27. 5. Pat. Według władomości prasy niemieckiej, 

nie jest wykluczone, że minister spraw zagranicznych Rzeszy 

Curtlus zreferuje stanowisko rządu w sprawie wypadków na gra- 

nicy polsko-niemieckiej, na pełnem posiedzeniu Reichstagu, sko- 

ro tylko przebieg sprawy zostanie wyjaśniony. 

„Deutsche Tagesztg.“ «stro krytykuje stanowisko rządu nie- 

mieckiego w sprawie zajścia na granicy. Musłmy z naciskiem od- 

rzucić—pisze gazeta—mniemania urzędowych czynników, że przed- 

słęwzięcie kroków ze strony niemieckiej dopóty nie ma celu, do-- 

póki sytuacja nie zostanie wyczerpująco wyjaśniona. 

NBSTYZEREDZ DDA 

Dtwarcie sejmu śląskiego 
KATOWICE, 27.V. PAT. Dzisiaj o godz. 12 w południe nastąpiło otwar 

cie sesji sejmu śląskiego. Otwarcia dokonał woj. dr. Grażyński, który odczytał 
zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 maja r. b., zwołujące sejm ślą 
ski na dzień dzisiejszy! « W tym. momencie poseł komunistyczny Wieczorek - 
zawołał: „Precz z rządem faszystowskim*. Wojewoda wezwał posła do spo 
koju, lecz wobec tego, iż drugi poseł kommnistyczny Komander wszczął wrza. 
wę, wojewoda zarządził usunięcie obydwu posłów z sali obrad. 

Następnie wygłosił woj. Grażyński przemowę, poczem do przewodnicze 
nia sejmowi powołał najstarszego wiekiem posła Gibla. Ten jednak zrzekł się 
unkcyj przewodniczenia, wobec czego przewodnictwo objął najstarszy z kolei 
wiekiem poseł Wojciech Korfanty, który powołał na sekretarzy dwu najmłod 
szych posłów Motykę i Gruchlikową. Przewodniczący Korianty polecił wpro 
wadzić na salę obydwóch wydalonych posłów komunistycznych. Zkolei na 
stąpiło przemówienie przewodniczącego sejmu Korfantego, który na wstępie 
poświęcił wspomnieniu pośmiertnemu śp. ks. arcybisk, Lisieckiemu i posłowi 
Juchelekowi. 

Nastąpił wybór marszałka sejmu, którym na 47 obecnych wybrany 
został 44 głosami adwokat Konstanty Wolny. Wicemarszałkami wybrani zo 
stali Edward Pant (Kl. Niem.), Franciszek Roguszozak (N.P.R.), dr. Włodzi- 
mierz Dąbrowski (Nar. Chrz. Zj. Pr.) i Emil Caspari (P. P. S. C. K. W.). 
Dalej wybrano 8 sekretarzy. Po wyborich marszałek wyznaczył termin nastę” 
nego posiedzenia na dzień 2 czerwca godz. 15. Poza incydentem z komunista. 
mi posiedzenie sejmu miało przebieg najzupełniej spokojny. 

    

Krwawe starcia w Indjach 
Wałki mahometan z Hindusami 

RANGOON, 27 V. Pat, Po zajściach, wywołanych przez kulisów, w czasie któ 

rych padło 26 zabitych i okało 700 osób rannych, nastąpił pozorny spokój. Dziś ra-- 
no jednakże doszło do nowych starć, w czasie których policja i oddziały wojskowe 
zmuszone były do użycia broni palnej. Kiłkunastu rannych hindusów przekazano do 

szpitala. ь 
RANGOON, 27 V. Pat. Dziś po południu przyszło tu do starć pomiędzy maho- 

metanami i kindusami skutkiem tego, że mahometanie zaatakowali domy, zamieszka- 
łe przez hindusów. Podczas walk 10-ciu hiadusów zostało zabitych, a wielu ciężko 
rannych. Podczas wałk przedpołudniowych 6 osób zabito. W ciągu kilku ostatnich dn; 
zgłoszono do kostnicy zwłoki 54 zabitych. 

BOMBAY, 27.V. PAT. Dziś reno w czfelaiay, Bejndhibazkr rpk 
», żę rozy, Poles zmszam tys do używa ban Klum męniiesaniów Odie 

Rewelacje Biesiadowskiego i aresztowania komunistów 
k BUKARESZT, 27.V. PAT. Tutejszy, dziennik „L* Informatimr" otrzyssał wiadompść 
że kierownik surnuńskiej PA bedpiieczeństwa Cłammsu dowiedział gię od byfego rkdcy 
sowieckiego w Paryżu p. sktego o istnieniu w. Kiszyni iqej orga nizacji szpł skiej, w którEj biere udział kilktimastu urz Wlic w 
SR oO szęreg osób. Dalsze ia w К DR. 

Sensacyjna sprawa wiczkonsuła Si. Zjednoczonych 
Fałszerz paszportów w Warszawie przed sądem 

w Brooklinie 
NOWY YORK, 27 V. Pat. W Brooklinie rożpocząż się proces wicekonsula Sta- 

nów Zjednoczpnych Halla, oskarżonego o fałszowanie paszportów do Ameryki. Jako 
prokurator występuje Henri Lindsay, który będąc wysłany przez departament stanu 
do Warszawy, badał na miejscu sprawę przez kilka miesięcy. Най przyznaje się do 
winy. Grozi mu kara dwa lata więzienia. Prawdopodobnie będą mu przyznane oko* 
licznośti łagodzące, ponieważ przyznał się do winy i pomaga władzem sądowym. w 
wyjaśnieniu sprawy. 

Wycieczka Litwinów amerykańskich 
KOWNO, 27 V. Pat. Dnia 28 b. m. przybywa do Kłajpedy pierwsza wycieczka 

Litwinów amerykańskich. Przyjadą Oni na okręcie angielskim. W dniu 5 lub 6 czerw 
cą na okręcie duńskim ma przybyć druga wycieczka Litwinów z Ameryki. 

PARYŻ, 27.V. PAT. W dzienniku „Ła Liberte" Kamil Eymar omawia ostatnie wystąpienie Mussokniego i przypomina słowa, przypisywane Snowdenowi, które miał on 
rzec, wychodząc z jednego z najburzliwszych posiedzeń konferencji londyńskiej: Jeszcze 
jedna taka konferencja i wybuchnie wojna”. Oby dowcip angielskiego ministra nie okazał 
się zbyt optymistyczny. Nie będzie potrzeby zwoływać nowej konferencji. Nie zamilkly 
jeszcze echa sporu, który się toczył w Londynie. 

ŚRO KEAACZSKASZYY 

Polskie sukcesy szermiereże 
WARSZAWA, 27.V. PAT. W Leodjum (Liege w Bełęji) w pierwszym dniu zawo 

dów o mistrzostwo Europy w szpadzie drużynowej reprezentacja polska w składzie: 
Laskowski, Segda, Szempliński i Zabielski pokonała Angiję 7:6 i Holandję 10:5. — Dalej 
Francja pokonała Anglję 9:5 i Włochy Francję 9:7. 

(7 TW 02 ROTY ARYTON ACR DIETY TTT VY KAINA MTS 

interesanci Redakcji I Adminisfacj! „Słowa” proszeni są © zgłasza” 

wie się nie pod adresem Mickiewicza 4, lecz do lokalu przy ullcy 

Zamkówej £, dokąd przeniesiona zestała część naszego biura. 

  

CBNY OGLOSZEK: wiersz milimetrowy, jedaowzęni 
milimetr 50 gr. Kronika reklamowa słzuetr & SA 

j. Ogłoszenie cyfrowe i tabciewyczze o 58 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
swiejeca. Terminy druku mogą być przez Admiaistrację zmiemane dowołnie, Za dostarczenie numeru dowedowego 20 groszy. 

| 

TU 

is w rOwie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz OW 
gr. Waummerąch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

  

    

                                                                                

    

    

            

    

     

      

   

Ś. p. dr. Witold Wesławski 
Jaką stratę poniosło biedne trafią. Przez całe życie niósł z so” 

Wilno w dniu wczorajszym, kto bą heroizm i uważał ten heroizm 

je osierocił — pojąć i ocenić te” za rzecz naturalną, zwyczajną, ro- 

go nie mogą należycie ci, którzy zumiejącą się samo przez się. Na 

znają Wilno tylko od czasów Nie" tem pol gało piękno tej duszy, 

podległości. Natomiast ci, którzy prawdziwie gołębiej. Należał do 

pamiętają to miasto za Moskali, stronnictwa narodowe-demokra- 

za Niemców, za bolszewików, któ tycznego, był wybitnym wileń- 

rzy znosili tx wszelkiego rodzaju skim działaczem tej partji, był | 

niewolę, strachy, upokorzenia, więc polskim nacjonalistą. Nie 

tych ta śmierć zasmuci i wzruszy mogę Się oprzeć, aby nie opowie- | 

jak śmierć najbliższego starszego dzieć następującego epizodu. Oto @ 
krewnego. jest rok 1919. Wchodzą polscy 

ułani do miasta. Należy sobie wy- 

obrazić jakie musiało być wzru- 

szenie dr. Węsławskiego, który 

pozostał w Wilnie, dlatego po” 

prostu, by w chwili bolszewickiej 

inwazji miasta swego nie opuścić, 

który, gdy wchodził Belina do 

Wilna niedawno opuścił bolsze- | 

wickie więzienie, gdzie go bolsze- 

wicy, schorowanego starca trzy” 

mali w wiłgotnej celi. I oto, gdy @ 
na ul. Niemieckiej, gdzie mie” 

szkał, toczy się bój, okna i ulica 

dymi się od strzałów, wchodzące 

wojsko ostrzeliwane jest z budyn 

ków,—do mieszkania dr. Węsław 4 

skiego wchodzi jakiś żyd prosząc | 

o pomoc. Dr. Węsławski udaje 

się do mieszkania tego żyda, prze 

Dr. Witold Węsławski urodził Chodzi pod ogniem, wraca pod 
się w r. 1855 'w rodzinnym mająt+ O8niem, aby tam opatrzeć innego 
и Giegrany, który był skonfisko- jakiegoś żyda, najwidoczniej rar 
-wany ojcu jego Antoniemu Wę- "680 W walce z naszem woj 

«sławskiemu w r. 1863, a dziś po- SKiem- Spełniał w tej chwik obo” 
szostał za kordonem kowieńskim. \!42еК lekarza. 8 o a 

| Rodzina Węsławskich należy do КЕ аЕНУ РЕСа NA A 
"najstarszych rodzin żmudzkich, obowiązek My Bocywae, "SEFOOY" 
pieczętują się herbem Wadwicz. "Me, | WRZE 
„Matka doktora była Kazimiera z z. ia pO oEdzE a 

'Gadonów. Qjcu doktora przez przykład, Eurų 0 Gel ioje „ME 
dłaższy czas zakazany był pobyt sławskim słyszałem. Oto w cza” į 
w stronach redzinnych, doktór sach” katastrofalnej dewaluacji 

sknńczył szkołę średnią w Libar marki polskiej, dr. Weslawski 
wie, poczem medycynę w 1884 w pk WRO RZA Miny” 
Warszawie, następnie był na stu "© ałgdy ich nie zmieniał aa cudzą 
djach zagranicą. Ożenił się ze ś. žiemską walutę. ASA 2 ; p. Emilją z Sarjusz Bielskich i od to co złożył w jednym miesiącu, 

1887 r. osiedli w Wilnie, gdzie W drugim nie miało żadnej warto- obóje oddak się pracy społecznej. Ści. Ale ten człowiek uważał'ucje- 

I on'i ona stanęli na czele róż- Ew PSA Je 
nych instytncyj i  organizacyj, luty, za rzecz niewłaściwą, wolał „przeważnie konspiracyjnych, dom "uinować siebie. niż iść na kome 

sich stał się jedną z redut polsko- Promis z tem entuzjastycznem 
śści w Wilnie, nieraz ściągali na Uczuciem patrjotyzmu, które w. 
«siebie prześladowania władz ro- sobie nosił. 
ssyjskich Związani z sobą w 

"pracy, związani wiefkim sza” 

<euftkiem wzajemnym, byli lu 

dźmi szczęśliwymi, gdyż umiera- 
jąc mogli mieć uczucie pięknie 
<spełnionego obowiązku. 

i 
| 
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Zacytowałem tu z tego długie” 
go, pięknego, ofiarnego życia, | 
dwa małe epizody. Być może su- 
cho wypadnie mój artykuł, mam 
przecież przed sobą tak bogate 
w przykłady, poświęcenia, życie 

Przez lat przeszło trzydzieści, Człowieka, mógłbym tu wypisać 
dr. Węsławski stał na czele taj- "ługą litanję prac, które zmarły 
nej oświaty narodowej. Również % Wiłnie i dla Wilna wykonał. 
przeszło trzydzieści lat był dyre- Ałe dla mnie te dwa przykłady 
ktorem towarzystwa dobroczyn- 54 fak piękne, tak wymowne, tak 
ności. Od 1919 x. do Śmierci był Silne. Ten mądry, stary człowiek 
prezesem Polskiej Macierzy Szkol Tujnujący siebie dla bezkompro- 
nej. Na łożu Śmierci gryzły i drę- isowej zasady, dlatego bo iego 
czyły go wszelkie kłopoty tej in- duma nie pozwalała mu kupować stytucji. Troski te pogarszały obcych pieniędzy, skoro doczekał 
stan Jego zdrowia. Można o tym Sie Wreszcie banknotów z narodo- 
żołnierzu idei narodowej, którą Wym stemplem iten „endek* 
tak ukochał, bez żadnego patosu Partyjny, któremu do głowy nie 
powiedzieć, że umarł tak jak żył, Przychodzi, że można odmówić 
na posterunku. komuniście pomocy lekarskiej, 

Piękna, przepiękna, zupełnie kiedy, aby jej udzielić, trzeba iść 
nie teraźniejsza dusza. O Nim to pod ogniem. I dlatego szczęśliwe 
śmiało mażnaby wyrazič sie sto- 199! 280, że tacy ludzie w niem 
wami poety „taki polski święty”, żyli i biedne jest Wilno, że taki 
Dlategośmy powiedzieli, że ci, CZłowiek umiarł. 
którzy Go znali tylko w wolnej Wieczny odpoczynek, racz mu 
Polsce, ocenić tej postaci nie po” dać Panie. St. M. 

    

Tik Da e a OP o PGA 

PROFESOROWIE WILENSLY w BUDAPESZEIĘ 
BUDAPESZT, 27.V. PAT. Polski charge d'affaires w Budapeszcie Ł 

zarski wydał wczoraj wieczorem obiad na aześć bawiących tu profesorów 
uniwersytetu wileńskiego. W obiedzie uczestniczyli: minister oświaty hr. 
K ebelsberg, minister spraw zagrancznych Walko, były minister «Pekar, rektor 
uniwersytetu w Budapeszcie Dolesal, profesorowie Gros i Csekey. Profesoro 
wie wileńscy odjechali dzisiaj rano do Warszawy. 

a 
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SŁOWO 
  

ECHA KRAJOWE 
Sprawa napaści na W. K. N. jest wy- 

  

Statek „Iskra” w Anglii 
LONDYN, 27.V. PAT. Statek szkolny polskiej narynarki wojennej „Iskra* przybył 

do portu angielskiego Portsmouth, gdzie spotkał się z niezwykle serdecznem przyjęciem 
ze strony marynarki angielskiej. Admirał sir Robert Keyes, dowódca, portu wojennego 
Portsmouth, udał się na statek z oficjalnem przywitaniem. Wizytę na statku złożył rów- 0 wyższy poziom esfefyczny 

„Dziwnie się piecie na tym tu biednym 
świecie, 

A ktoby chciał wszystkiego rozumem 

dochodzić, 

I zginie, a nie będzie umiał w to 
ugodzić * 

j. Kochanowski 

Przystępuję do rzeczy odrazu. Czyż nie 

wydaje się to dziwnem, że na czele poważ- 

nej i znanej organizacji, stoi człowiek, bę- 

dący jej całkowitem zaprzeczeniem? Mówię 

tu o p. Stanisławie Doboszu, prezesie Związ= 

ku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powsze- 

chnych Okręgu Wileńskiego. Nie chcę ani 

ubliżać, ani szkodzić Związkowi — ale te- 

go zjawiska w żaden sposób zrozumieć nie 

mogę. W Związku, gdzie jest tylu ludzi 

inteligentnych, sympatycznych i poważnych 

— niema chyba człowieka na prezesa, jeżeli 

się toleruje osobę, której postępowanie jest 

wypełnione brutalstwem i demagogją?... „Jak 

można tolerować człowieka, który wnosi w 
stosunki nauczycielskie zamęt, niezgodę, ter- 
ror i partyjnictwo, a przez to deprawuje du- 

sze nauczycielskie i zaprzepaszcza wszelkie 
walory wychowawcze pracy tegoż nauczy- 
ciela w szkole, bo nauczyciel zahukany i 
zmuszony należeć wbrew .swemu przekona- 
niu do Związku nie może w całej pełni roz- 
wijać się duchowo. To chyba jasne!... 

Teraz przyjrzymy się nieco tej działal- 

ności jp. Dobosza. 
Pomijając już wysoce nieetyczne  Sspo- 

soby walki jego ze Stowarzyszeniem Chrz.- 
Narod. Naucz. Szk. Powszechnych, którą 
to walkę da się niekiedy jako tako uzasad- 
nić, ale nie usprawiedliwić; pomijając rów - 
nież walkę ze Stowarzyszeniami Młodzieży 
Polskiej, prowadzoną przez osobistych  ad- 
herentów p. Dobosza, jak np. w Giębokiem, 

gdzie występował redaktor „Spraw  Na- 
uczycielskich* p. Stec, o którym powiadają 
że jest członkiem Koła Spasowiaków, tych 
polskich „bezbożników* — w ostatnich cza- 
Sach stwierdzamy stan walki i z Polską 
Macierzą Szkolną. 

Zdawałoby się, iż p. Dobosz, jako pre- 

"zes najsilniejszej organizacji ni etylko za” 

wodowej lecz równocześnie i kulturalno - 

oświatowej, będzie dążył do harmonijnego 

współdziałania ze wszystkiemi w ogólnej 

pracy dla narodu i państwa. Kto, jak nie na- 

uczyciel jest do tego powołany?... Tymcza- 

sem stało się wręcz przeciwnie — p. Do- 

bosz nie mógł, czy nie chciał zrozumieć, iż 

wolność przekonania jest największym skar 

bem duchowym każdego człowieka i że te 

przekonania należy uszanować. Sztuka życia 

polega właśnie na tem, aby, pomimo róż: 

nicy poglądów i przekonań, umieć znaleść 

drogę do porozumienia i współpracy @а do- 

bra ogólnego. P. Dobosz, niestety, poszedł 

inną drogą — oto poprzysiągi zagładę 

wszystkiemu, co nie chce wprządz w 

jego słodkie jarzmo” i czcić bogów, któ- 

   

  

  

      

   

  

„5 
rych on uznaje. Nie podobała mu się РоН 

ska Macierz Szkolna, więc idzie i każe skre- 

Ślić swe nazwisko z listy Komitetu Zbiórki 
Daru Narodowego 3 Maja. 

To czyni nauczyciel — oświatowiec, któ- 
remu władze szkolne udzieliły zniżki godzin 
pracy w szkole i wszelkiego innego poparcia, 
aby mógł skuteczniej pracować na polu oś- 
wiaty pozaszkolnej. Wstyd poprostu! 

Dalej, wiadomem jest, iż p. Dobosz roz- 
począł dezorganizację „Państwowego Wyż- 
szego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie. 
Jakiem prawem — nie wiemy! Dosyć, że 
p. Dobosz, używając i nadužywając autory- 
tetu prezesa potężnej organizacji nauczyciel- 
skiej, spowodował ukazanie się w  „Kurje- 
rze Wiłeńskim* z dnia 13 IV b. r. artykułu 
p. t. „O zdrową atmosferę na Państwowym 
Wyższym Kursie Nauczycielskim w Wilnie, 
którego autorem był prawdopodobnie wy- 
mieniony powyżej p. Stec. Artykuł, pełny 
kłamstw i rażący swą tendencyjnością, wy- 
wołał zrozumiałą replikę nietylko ze strony 
byłych i obecnych słuchaczy Kursu, ale i 
osób zupełnie postronnych, jak np. d-ra Bro- 
kowskiego. Na tem jednak mie koniec. P. 
Dobosz, niezadowolony ze swej chwilowej 
porażki, postanowił walkę doprowadzić do 
zwycięskiego końca. I oto w tymże 3 nu- 
merze „Spraw Nauczycielskich* czytamy, iż 
zamierza on jeszcze zabrać głos „W. sprawie 
działalności na W. K. N. „osławionego” (sic!) 
p. Turkowskiego! ..A dalej następuje „od- 
powiedź* p. D.rowi Brokowskiemu, utrzyma” 
na w ordynarnym poprostu tonie. 

TEATR NA POKULANGE 
„Artyšgi“ Mankera, Wattersa, i Hopkins'a, 

Droga recenzenta nie jest zawsze 
usłana różami. Czasem najeżona jest 
cierniami. Tak jest w tej chwili, kiedy 
mam pisać o Jaraczu. O tym wielkim 
aktorze pisać superlatywami jest bar- 
dzo łatwo. Kto kiedy widział Jaracza, 
kto jgo widzi, kto go zna 
kto mauczył się go kochać 
i wie, że jest artystą i niczem więcej 
na tym Bożym świecie, temu wystarcza 
świadomość, poczucie, radość, że jest 
w Kpntakcie dalszym lub bliższym z 
czemś rzadkiem, wielkiem niezwykłem 
co jest niemal luksusem w tem życiu. 
Wielki artysta ma zawsze podwóne ży- 
cie. Więc jakże Jaracz nie ma mieć pod 
wójnego życia, tej dwoistości, która 
jest przyczyną, że na świecie jest 
dwóch Jaraczów, ten jeden w życiu co- 
dziennem i ten drugi już na scenie. 
Mieszać tych rzeczy niewolno. Istotny 
prawdziwy Jaracz to Jaracz twórczy, 
Jaracz w Objawieniu budujący swoje 
kreacje a nie ten drugi, który ma te 
swoje iracjonalne zygzaki w życiu i po 
każdej perypetji te swoje oczy, które 
są jak u najbardziej niewinnego dziec- 
ka. Mówi «Przybyszewski „artysta nie 
nie tak żyje jak chce, ale jak musi". 
To jest prawda Jaracza, bo kto go zna, 
wie jak zmyka chwilami przed swoim 
Przeznaczeniem, chowając się głową za 
drzewo i nie widząc, że Przeznaczenie 
go ani na chwilę z oka nie spuszcza, 
pomimo że sto za tym drzewem 
i drży, aby być 
niewidzialnym. Jaracz zatem jak każdy 
wielki aktor ma ten jeden żywot w te- 
atrze, co wieczór, kiedy. oddaje siebie 
Napoleonowi, Ryszardowi III, Judaszo- 
wi, Adwokatowi Szaniawskiego, a po” 
tem to drugie życie, z którym nie może 
sobie chwilami dać rady, zupełnie jak 

_ wielki Kean lub Moczałow w Moskwie. 
Ale właśnie dlatego, że Jaracz ma 

  

  

  

ściele Garnizonowym na intencję 

ražnie brudna i udział w niej p. Dobosza 
dostatecznie oświetla metody i drogi jego 
działałności. Ale to jeszcze nie koniec. Fama 
głosi, iż na pewnem zebraniu p. Dobosz 
miał w ostry sposób wystąpić przeciwko 
Drowi Brokowskiemu, że ten mu przeszka- 
dza zwalczyć p. Turkowskiego, dyrektora 
kursu. Następnie p. Dobosz miał jakoby po- 
wiedzieć do delegacji stuchaczy W. K. N. 
która przybyła złożyć mu protest przeciwko 

napaściom na kurs i dyrektora, p. Turkow- 

skiego, że ma swoich 6 ludzi na Kursie, któ- 
rzy mu o wszystkiem donoszą, że prędko 
będzie inny dyrektor kursu, a więc oni mo- 
ga nie zdać egzaminu i t. p. i t. p.; pow 
nadto p. Dobosz, próbuje podobno pojedyń- 
czo terroryzować słuchaczy, aby zmusić ich 
do zeznań na niekorzyść p. Turkowskiego... 

Chyba już dosyć?... 
Na zakończenie wyrażę tylko swoje nie- 

złomne przekonanie, iż nauczycielstwo związ 
kowe jaknajenergiczniej przeciwstawi się 
deprawującym wpływom p. Dobosza, któ- 
rego działalność w wysokim stopniu kompro- 
mituje nie tylko Związek, ale i całe nauczy- 
cielstwo. Ja zaś, występując przeciwko szko- 
dliwej działalności p. Dobosza, powodowałem 
się jedynie troską o przyszłość szkoły pol- 
skiej i godność nauczycielstwa polskiego. 

Nauczyciel 

LIDA. 

    

— Z działalrjośi. komitetu Kolonij letnich 
W dniu 22 maja odbyło się w Lidzie organi- 
zacyjne zebranie Komitetu Kolonij Letnich, 
na którem wybrano nowy zarząd w składzie 
następującym: prezeska — p. Zofja Bogat- 
kowska, wiceprezesi — p. Leontyna Borkow- 
ska i p. Gołębiowski Eugeniusz, który równo- 
cześnie będzie pełnił funkcję skarbnika, sek= 
retarz — p. Antoni Przybytko, członkowie— 
pp. dr. Mejerówna, Zadurska, Kaletokwa, inż. 
Kostecki i Czerniak. Do budżetu na rok 1930 
— 31 wstawiono sumę 6 tysięcy złotych, z 
czego M. trat m. Lidy ofiahrował kwotę 
2 tysięcy zł., a P.K. Ch. w Lidzie 1.500 zł., 
reszta w wysokości 2500 złotych ma być ze- 
brana przez urządzanie w ciągu roku imprez 
dochodowych. Postanowiono zorganizować 
3 kolonie letnie i 1 półkolonję do których bę- 
dzie można przyjąć ponad 160 dzieci. x. 

BARANOWICZE. 

  

   

— Rozpoczęcie Tygodnia Lotniczego. Ty 
dzień Obrony Lotniczej i Przeciwgazowej roz 
poczęty. Szeregi członków winny  powięk- 
szyć się o tysiące nowych członków, gdyż 
tylko wówczas będziemy mogli spełnić nale 
życie zadanie, które mamy przed sobą. 

Pod tym właśnie hasłem rozpoczął się ty 
dzień w dniu 17 maja akademjami w szko- 
łach i capstrzykami orkiestr wojskowych i 
kolejowej. 

W dniu 18 maja o godzinie 10.30 w ko- 
tygodnia 

została odprawiona msza Św. przez ks. ka- 
pelana Wojtyniaka, który jednocześnie wygło 
Sił podniosłe kazanie nua temat dnia. Po 
mszy św. oddziały wojskowe odmaszerowały 
pod pomnik Nieznanego żołnierza, gdzie od- 

  

  

była się defilada, którą przyjął generał Skot- 
nicki, * 

WI defiladzie oprócz. wojska: przyjął u- 
dział i LOPP, wystawiejąc 2 drużyny OPG i 
sanitarną, które w pełnym rynsztunku prze- 
defilowały przed władzami, poczem instruk- 
tor OPG kap. Suchomel z dwoma samocho- 
dami na których znajdowały się drużyny 
objechał grówne ulice miasta pokazując doro- 
bek LOPP -u. 

(Po defiladzie w sali kina Apollo odbyła 
się uroczysta akademja, którą zagaił wice - 
starosta dr. Werber, poczem przemawiali pp. 
Bojarska i prezes oKmitetu p. inż. Layman. 

  

Po przemówieniach odbyła się część kon 
certowo - wokalna z następującym progra- 
mem. 

Dziatwa przedszkola kolejowego, maleńst- 
wo, którego ledwo widać było ze sceny za- 

  

tańczyła nam przepięknie krakowinka, taniec 
był kilkakrotnie nagradzany oklaska 

  

O godzinie 18.30 w sali Ogniska Kolejo- 
wego odbyła się akwademja pracowników 
kolejowych. 

Akademię zagaił inż. M. Layman prezes 
Komitetu Powiatowego LOPP. 

Referat o znaczeniu LOPP wygłosił inż. 
Werner, następnie inż. Layman szczegółowo 
wyjaśnił pracę Ligi, uwydatniając na tym 
polu pracę Wojewódzkiego Komitetu Nowo- 
gródzkiego. : S. G. 

SPROSTOWANIE. 

W 119 numerze „Sowa* w Echach Kra- 
jowych w „Listach z Polesia* zaszła omyłka 
przy łamaniu numeru i zostało opuszczone na 
zwisko autora Wincenty Łubieński. 

te swoje dwa żywoty wyraziste, krzy- 
czące, jak bomba gotowe rozerwać 
wszystko każdej chwili, właśnie dlate- 
go należy mu dobrze dobierać reper- 
tuar. Sam sobie nie może dać rady, już 
choćby dlatego, że w każdej kreacji 
jest gotów żyć, cierpieć w każdej umie 
rać, zwyciężać i to bez względu na to 
czy dostanie się w trucizny, tak, że nie 
wie co się stało i nie może odwrzasnąć 
czy dostanie w jakieś wyższe sfery, 
gdzie jemu błogo i tak nagle smętnie, 
że zdaje się, że go jakiś okropny płacz 
schwycić. 

Gia aktorska jest nie sztuką odtwór 
czą, jak co pięć minut jakiś analfabeta 
do teatru mamroce, ale gra twórcza, 
pierwszej i najczystszej wody jak mu- 
zyka, taniec, malarstwo, rzeźba, to 
znaczy gra oparta o Objawienie, jak 
wszystko, co z wielką Sztuką się kuma. 
Jaracz czytając Szekspira widzi kształt, 
kolos, słyszy głos, czuje ruch i całą 
elektryczność w sobie tak wyraźnie, że 
zrywa się i zaczyna grać, a potem kiedy 
oqzy odtworzy i rozpozna znowu, że 
dzisiejszy, okropny, potworny, upadły 
teatr jest zamknięty dla Szekspira, za” 
czyna po pokoju chodzić, jak zwierz po 
klatce i pięściami bić-w mury. Jaracz 
tę swoją wizję (zobaczonych, usły- 
szanych, dotkniętych, przez jakieś 
„Stań się* poruszonych kreacyj), ro” 
dzi nie podrabiając, siebie nie naśladu- 
jąc, ale dobywając ze siebie cudotwór- 
czo nawet nie wiadomo, jak, może 
przez te jakieś tajemnicze kontrasty w 
sobie, to wszystko co nas tak oszała” 
mia potem na scenie, kiedy widzimy, że 
ten gołębi, dobry, dziecinny człowiek, 
umiejący być jak kwiat delikatny w u- 
czuciach, tragiczny zawsze na skutek 
anielskich miękkości nie w porę, może 
być okrutnym, ale już jak Iwan Groźny 
lub zezowaty i zgubiony przez mor 
derczą chuć Ryszard III, mając nagle 
(niewiadomo skąd!) okropne szczęki, 
pazury hjeny, muskuły i szyję do wil- 

nież lordHmajor miasta. Admirał Keyes podejmował dowództwo „Iskry“ śniadaniem. Dzi 
Siaj „Iskra“ odpływa do Hawanny. 

wa bardzo 
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place budodlane © Warszawie 
_ w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 

spłaty Cena 2 zł. 50 gr. za łokieć Komunikacja tramwajo- 
a 

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

11-ej do godz. 13-ej 

ORZEC AREZZO TOY ARKO WORDA 

1z02-z 

Proces ukratńskiej organizacji wojskowej 
„LWÓW, 27V. RAT. Na dzisiejszej rozprawie przeciwko 

organizacji wojskowej przystąpiono do przesłuchania oskarżonych. Pierwszy 
członkom ukraińskiej 

zeznawał: 
Józet Bida, oskarżony głównie o to, że w dniu otwarcia Targów Wschodnich w roku 
ubiegłym przyniósł do pawilonu zarządu targów walizkę, w której. 
piekielna i poprosił o jej przechowanie. Maszyna piekielna, 
później zdemolowała lokal oraz ciężko poraniła urzędniczkę Targów Wschodnich 
tównę. 

mieściła się maszyna 
wybuchając w kilka godzin 

Strei= 

Na dzisiejszej rozprawie oskarżony przyznał się do przynależności do ukraińskiej organizacji wojskowej i twierdził, że otrzymał wszelkie rozkazy zgóry. 
dzisiaj niezgodnie ze 
nie umie wyjaśnić. Przyznaje się , że w 

Bida zeznaje 
swemi zeznaniami złożonemi w czasie, śledztwa. Sprzeczności tej 

krytycznym dniu kupił walizkę, lecz na plac 
targów walizki nie zaniósł. Uczynił to inny osobnik, który potem o wszystkich szczegór 
łach zamachu dokładnie mu odpow:edział. 

„___ Uharakterystyczne jest, że na pytanie przewodniczącego Bida nie może określić 
pojęcia „ziemie ukraińskie", również nie może odpowiedzieć na pytanie, co rozumie orzez 
sabotaż, a co przez teror. Następnie zeznawał drugi oskarżony Kruszelnicki, na którym 
między innemi ciąży zarzut przynależności do ukraińskiej organizacji wojskowej, werbo- 
wanie członków do tej organizacji oraz namawianie do napadu na karetkę pocztową, do 
podpalania lasu oraz, stacji kolejowej w Wiinnikach. Kruszelnicki zeznaje, że do winy się   nie poczuwa. "Twierdzi, jakoby zadaniem organizacji wojskowej było uświadamianie łud 
ności u, kraińskiej pod względem gospodarczym i kulturalnym. Wszystkich innych zarzu- 
conych mu xxtów, oskarżony wypiera się. Gdy przewodniczący wykazał mu sprzeczność 
w zeznaniach obeonie i w śledztwie, zaznacza, iż z obawy przed biciem potwierdzał w 
śledztwie zadawane mu pytania. Jutro będą przesłuchiwani inni oskarżeni. 

    

Przygofowania do kongresu komunistycznego 
Stalin organizuje większość 

W czasach ostatnich Rosja stoi pod 
znakiem ożywionych przygotowań do 
XVI ogólnopaństwowego zjazdu partji 
komunistycznej. Przygotowaniami te- 
mi kieruje Centralny komitet wykonaw= 
czy partji pad bezpośrednim nadzorem 
dyktatora Stalina. 

Stalin usiłuje zawczasu wytworzyć 
na zjeździe partyjnym taką atmosferę, 
która niemożliwiałaby jakiekolwiek wy 
stąpienia ze strony opozycjonistów. 
Zdaniem Stalina jest udowodnienie 
szerokim masom partyjnym, że on 

rzem w stronnictwie komunistycznem, 
i że ta jego nadzwyczajna pozycja 
jest normalnem następstwem jego linji 
politycznej i ekonomicznej. 

Szesnasty zjazd partji komunisty: 
cznej akceptować ma „generalną  li- 
nję“ Stalina i pod tym właśnie kątem 
widzenia prowadzone są gorączkowe 
do zjazdu partyjnego przygotowania. 

Od pewnego czasu prasa sowiecka, 
donosi dość często o mnożących 
wystąpieniach rozmaitych 
opozycyjnych na prowincjonalnych i 
moskiewskich zebraniach przedwybor- 
czych. W związku z tem grupa, wier- 
na Stalinowi, wzywa wszystkich swych 
zwolenników do uderzenia w tych 
wszystkich, którzy usiłują wyzyskać sa” 
mokrytykę dla celów rewizj; partji. 

Potęgująca się z dnia na dzień 'ak- 
tywność polityczna trockistów i pra- 
wych opozycjonistów spowodowała, że 
jednym z najaktualniejszych proble” 
mów „Stalinowskiej partji komunisty- 

się 

Pod profekforatem P. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
14.1X.930 r. 

  

  

-: TARGI PÓŁNOCNE 
I wystawa sztuki ludowej i przemysłu ludowego 

w WILNIE 

Majatek Wielkie Soleczniki 
KAROLB WAGNERA 

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

LEKO ŚWIEŻO BUTELKOWANE w littowych butelkach hermetycznie „ zamkniętych aluminjowym zaw! 
LEKO DUBELTOWE o zawartości 6 proc. tłuszczu, 

SMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ 0 zawartości 15 proc. tłuszczu. 

28.1X.930 r. A 

Informacyj udziela Biuro Targów i Wystawy od 9—215—7, Wilno, Ogród po-Bernardyński tel. 16-38, B 

Obora wybitnie zdrowa, znajduje się pod dozorem lekarza weterynarji. Krowy wyłącznie tnłode, racjonalnie 
żywione zdrową paszą, sianem z traw szlachetnych, latem na sztucznych pastwiskach. Butelkowanie odbywa 
się w majątku bezpośrednia po ułloju przy niskiej temperaturze ochło-dzenia. W czasie udoju i butelkowania 

mleka przestrzeganą jest największa czystość i hygjena. 

Powyższe produkta mleczne sprzedawane będą w następujących sklepach: 

1) Dom Handlowy K. Węcewicza — ul. Mickiewicza 7. 
2) Sklep, spożywczy. W. Pietkiewicz — ul. Mickiewicza 15. 

Mieczarnia „Gastronomja“ 
Miecziarnia 

W. Łojko, ul. Niemiecka 2, -*"= "" 
„Gastronomja* W. Łojko, Filja ul. $to Jańska 2. 

Piotr Kalita ul. Wielka 19. || 
нна „Ziemiania* ul.W. Pohułanka 6. 

Jstrobramska 11. 

9) Mieczp 
10) Mleczarnia W. Urbanowicz Wielka Pohulanka 27. 
11) Dom Handlowy St. Bieliński — ul. Zarzecze 7. 
12) Sklep kolonialny j. Pczycki ul. kagieliońska 6. 
13) Cukiernia Ch. Kodesz. Jagiellońska 1. 
14) Sklep Win Kol. St. Stojak 
15) Pqodukta wiejskie, Mickiewicza 43. 
16) Rolnik, Katwaryjska 15. 
17) Skrypton, Tatarska 8. 
18) Mleczarnia, Zamkowa 24. 

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

UWAGA: DLA DOGODNOŚCI KONSUMENTÓW MLEKO MOŻE BYĆ DOSTARCZANE DO MIE- 
ZKAŃ. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE KIEROWAĆ: — W. WINCZA, ul. Kalwatyjska 15. 

RREREDNET W SATA KOTAREZEARE CRC) <a za0- > DNENAITREMINAINME SRITIS AROS KITOS NTT SIPS IT 
TT AREA TT KTS SN OT TI T III INT TN BDT TTT TNT EISS TSS NES z 

głego jakiegoś ciała przyczepioną, w 
której lata jakby Słowacki powiedział, 
„čma sztyletowošci szepczących“. 

1 oto Szyiman w Warszawie trzę- 
sący od lat teatrem nie ma nic innego 
do roboty, jak wybrać niecny sketcz, 
któreby Życie ]afacza, to życie drugie 
codzienne, nie metaficzne jak w sztuce 
(to nienależące do twórczości, a | do 
ziemi, do mocowania się ze sobą i wła 
snym szatanem) wywleka ma jaw, aby 
była sensacja. 

Ten okropny człowiek Szyfman, 
jeśli chodzi o aktora, o zrozumienie ak” 
tora, o duchowość, rozkiwt i wzrost 
aktora wyciąga z Berlina sztuczydło a- 
merykańskie, aby publiczności polskiej, 
która jest i tak zupełnie zdezorjento” 
waną dać jaraczowskie wnętrzności, 
które powinny być raczej płaszczem ©- 
kryte niż jak sromności Noego na słoń 
ce wystawione. 

Szyfman ma te oczywiście inne za” 
sługi, które te jego błędy, bezdarności 
i amoralności artystyczne, nawet zbrod- 
nie w stosunku da aktorów (pomówię 
kiedyś o nich obszernie) okupują, nie 
mniej nie mogę spokojnie przyglądać 
się temu w tej chwjli, jak po wielu la- 
tach prowadzenia teatru jeszcze nie 
orjentuje się dyrektor Teatru Polskiego 
w tem co wolno, a czego nie wolno, 
Oczywiście nie w obrębie prawa skody- 
fikowanego przez społeczność ale pra- 
wa nieustalonego, przeciw któremu nie 
wolno wykraczać skoro się ma jak w 
Teatrze da czynienia z duszą ludzką i 
twórczością. 

Spoglądając na Jaracza grającego 
komika Skida nie można jak w Juda” 
szu Tetmajera lub w tych sztukach w 
których się objawia jego wielka gra 
szeptać do siebie: „skąd mu się to bie- 
rze*? Jesteśmy podcieci, obolali,  kie- 
dy mówimy „robi siebie”. Wydobywa 
bowiem nie to co w nim istnieje poten- 
cjonalnie ukryte, czekające na świat- 
ło, owo co tak umie wyrzucać na świat 

w formie żywiołowych brył, „prawdzi- 
wie jaraczowskich*. Reperkusje życia, 
widma j upiory codzienności czynią 
przed nami taniec, na który chłodno 
spoglądamy. Oczywiście Jaracz jest 
za wielki, za bujny, zą żywiołowy, aby 
w fem chodzeniu za sobą po własnych 
piętach, nie miał tu lub ówdzie wyrą- 
bać jakiegoś kawałka, którego w. ży- 
ciu mie miał a mógł mieć. Bo na scenie 
jak to już stary Arystoteles, z brodą sę- 
dziwą aż po pas i nieomylność temu 2 t. 
lat przeszło proklamował ( o czem Szy- 
fman jeśli tego nie czuje powinien z 
podręczników wiedzieć), ma być nie to 
co się stało, ale mogło się stać i co 
nie tyłko nie jest sprzeczne z przežy- 
waniem  aktorskiem, ale absolutnie 
zgodne z takiem przeżywaniem, skoro 
aktor może na scenie umierać także 
skoro jeszcze nie umierał w życiu. 

Chciałbym aby ten mój protest 
wec'ągania na scenę reperkusyj reper- 
kusującego aktora: a przez to będące 
grubą sensacją dla publiczności żyjącej 
plotkami, wzbudziło wreszcie pewne 
Opamiętanie, granica bowiem dozwolo* 
na aby kasę robić, nie może tak znowu 
przypominać Jerozolimę, gdzie w świą- 
tyniach czyniono targ przeciw duchowi 
0 czem fama po dziś dz'eń nie zamilkła 
i prawdopodobnie nię zamilknie do 
dnia sądnego. Oczywiście, że sztuka 
trzech (już nie dwóch!) Amerykan że- 
ruje na czemś głębszem, a nie na życiu 
Jaracza. Z ]Jaraczem wiąże ją tylko 
przypadek, jeśli chodzi o prawdę (dla 
tego tak protestuję). Miłość, niemožli- 
wość odejścia od kobiety jest w niedo- 
łężny sposób preparowana przez pa” 
nów Mankera, Wattersa i Hopkinsa, 
może nawet nie tyle preparowana, ile 
w niezgrabny sposób pościągana z 
europejskich pierwcwzorów. Zalewa 
nas w tej chwili Ameryka produktami 
tandentnem:, które co do genezy są prze 
cież nasze, ale potwornie skastrowane, 
przeobrażone, sklejone, zeszyte, nawet 

to, 
właśnie — i tylko on — jest gospoda” 

działaczy, 

cznej” stała się obecnie kwestja do- 
boru i wychowania „wiernych linji 
generalnej" kadrów partyjnych. Ni- 
gdy jeszcze, — pisze moskiewska 
„Prawda“, — kwestja ta nie byla tak 
palącą, jak właśnie w chwili obecnej. 
Partja nie może ukrywać faktu, że pe- 
wna część odpowiedzialnych działaczy 
partyjnych okazała się niezdolną do 
wprowadzenia w życie dyrektyw 
partji w atmosferze zaostrzonej wal- 
ki klasowej i skomplikowanych zadań 
obecnej chwili. 

Prasa partyjna Stalina zmuszona 
jest przyznać, że partja komunistyczna 
przeżywa pewne [lokalne kryzysy, i 
że niektórzy działacze partyjni w wyni- 
ku ignorowania przez nich dyrektyw 
centrali popełnili szereg błędów. 

Błędy te odnoszą się przeważnie 
do tych wypadków, kiedy komuniści 
wiejscy, tracąc wiarę w celawość po- 
lityki Stalina, umyślnie nie wypełniali 
dyrektyw partji, dotyczących poszcze- 
gólnych etapów rozbudowy komuni- 
zmu w kraju. 

Stalin jednakowoż zdecydowany 
jest podobnych wypadków w przy- 
Szłości nie tolerować. Dlatego też 
postanowił on drogą „lokalnych za” 
biegów*, drogą zlikwidowania przed 
zjazdem niektórych niewygodnych dia 
niego działaczy partyjnych, wytwo 
szyć w szeregach partyjnych taką 
atmosferę, która XVI zjazdowi zgóry 
zapewni spokojny przebieg i zabezpie- 
czy Stalina przed jakiemikolwiek nie- 
miłemi niespodziankami. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Świeżo opuściła prasę książka Wiktora 

Piotrowicza p.t. „W nawiasie Literackim", 

szkice z zagadnieniami kultury, literatury i 

teatru Wilno, 1930 r. 

Zawarte w tej książce szkice literackie 

powstały w latach 1926 — 1927, z wyjatkiem 

kilku pochodzących z lat 1928 — 29. 

Drukowane one były w „Tygodniku Ilu- 

strowanym*, „Tygodniku Wilenskim“, „Wia- 

domościach Literackich", „Słowie* i „Kur- 

jerze Wileńskim". 

Autor podzielii książkę na 4 części. W 
pi rwszej omawia zagadnienia związane z 

kulturą narodową. Znajdujemy tu niezwy* 

kle ciekawy, pełen nowych szczegóły szkic o 
„„Mickiewiczu, Nowym, Nieznanym*; jest to 

omówienie tych zdobyczy, jakie przyniesie 

wydanie państwowe „Dzieł W h“ 

Mickiewicza. Wiśród innych szkiców tego 

działu wyróżnić należy wyczerpujące omó- 

wwienie dorobku kulturalnego „Bibljoteki Na- 

rodowej”, która wyprodukowała już około 3 

miljonów tomików dzieł literatury polskiej i 

obcej. Dział ten zawiera też omówienie, tak 

aktualnych problemów kultury, jak Akademia 

Literatury, stosunek do akcji Boya Żeleńskie 

go na tle jego -studjów o Mickiewiczu, 0 

„potrzebie“ blužnierstw literackich, о , са- 

łość puścizny Norwida i t.d. W dziale tym z 

rzeczy „Wiłeńskich* znałaz'y uwzględnienie: 

„Wiadomości Brukowe i T-wo Szubrawców'* 

„Tygodnik Wileński* (1815 — 1910 —1920) 
% „10 lat istnienia Reduty". 

Dział drugi p.t. „Profile literackie" daje 

sylwety duchowe i psychologiczne następu- 

jących pisarzy i artystów: Eugenjusz Ma'a- 

czewski, Czesaw Jankowski, Aleksander 

Brijckner, Marjan Zdziechowski, Józef Kalen 

bach, Stanisław Pigoń, Ferdynand Ruszczyc 

i td. 
Wdziale „Notatki Literackie" autor omó” 

wił kiłka dzieł Żeromskiego, wreszcie w 

czwartym dziale, zatytułowanym „Teatr i ak- 

torzy“ naświetlił zagadnienia teatru S'owac- 
kiego, Fredry i i Wyspiańskiego oraz omówił 

ciekawsze premjq.ry Reduty w Wilnie, dając 

w zakończeniu tego działu sylwety Stefana 
Jaracza ą Wandy Mal nowskiej - Osterwiny. 

Cena książki, bogatej pod względem treści 
(256 stron dużego formatu) wynosi 9 zł. 
50 gr. Skład gówny w księgarni Św. Woj- 

ciecha, Oddz'ai Wilenski. 

  

       

  

jak blacha w jedną całość szwejsowa- 
ne. Robi się mdło, jeśli rozmyślać o 
tem, że mając Grecję .starą lub Rzym 
z orgjami, wie ki średnie z demoniczną 
Salome, wreszcie bliższe czasy z Byro- 
nem, Barbey d'Aurevillym lub Przyby- 
szewskim spadliśmy już tak nisko, że 
nawet nieczujemy jak bardzo jest u- 
pokarzającem oglądać słabizny  ucur 
krzone 4 la Baby, zawsze z porcją nie- 
smaczną girls, które są mięsem bez 
treści. 

W sztuce „Aartyści** (dlaczego nie 
„Komedjanci“?) jest kapuśniak  roz- 
piakany jeśli chodzi o Erosa. Europa 
nasza najtęższa, najgłębsza, prawdzi” 
wie duchowa okradana jest systematy- 
cznie. Z amerykańskich rękawów sy- 
pią się te wszystkie pokradzione rzeczy 
zawsze do jakiejś zupy a my tę zupę 
wnosimy z nabożeństwem spoglądając 
jak je: zcze dalej gniecie się ciasto, któ- 
rem w New Yorku zajada się publi- 
czność. Przecież jeśli chodzi o miłość, 
dziwny, cudowny, mawet demoniczny 
powrót czy anielski do kobiety, od któ” 
rej odejść nie można, to mogę rzędem 
wyliczyć europejskie sztuki, z których 
każda jarzy się jak brylant, wobec tej 
puszki konserwów która jest na Po- 
hulance. Na świecie są okresy upadku. 
Za Stanisława Augusta  delektowano 
się w Warszawie wszelką francuszczy- 
zną, co jeszcze nie było tak karygod- 
nem, jak to ca się w tej chwili w Euro- 
pie dzieje, gdy wobec adoracji jazban* 
dowej, prawdziwe kaplice są szczelnie 
zamknięte. To jedno co jeszcze uspra- 
wiedliwić może jako tako sztukę. . to 
owo pokazywanie kulis i próby jeneral- 
nej na co zawsze publiczność jest ła- 
sa jak kot na śmietankę i co jest zama- 
skowanem snobizmem, że niby się jest 
za pan brat z teatrem, klepiąc go po 
ramieniu i mówiąc do niego ty. 

Jest na świecie to powiedzenie kla* 
syczne „Amicus Plato sed  magis 
amicus veritas. Więc daruje mi  Ja- 

racz, druh nasz kochany, przyjaciel, u” 
wielbiany artysta, że w tej recenzji ha- 
rakiri czynię na znak protestu, to jest 
żółć wylewając zamiast rozwijać skrzy 
dła entuzjazmu. 

Panna Eichłerówna jak widać przez 
cały czas na scenie (może trochę mniej 
*w samym począteczku) nie stanęła w 
miejscu a idzie uporczywie wprzód. To 
jest dobrze, że choć jest w samych naj- 
pierwszych swoich początkach, już za” 
czyna dzięki swojemu instynktowi arty: 
stycznemu tu i ówdzie rozwierać sobie 
drzwi, które poprowadzą kiedyś do 
Szekspira. 

To biwiem chciałbym na zakończenie 
powiedrieč, že maujma Brūadway i Hol 
lywood minie i że wrócimy do tego 
swojego wielkiego Szekspira jak Amen 
w pacierzu. Za Szekspirem dzie w tej 
chwili huk podziemny. Jak te wulkany 
które zmęczyły się po erupcjach i wy” 
glądają upiornie, tak i dzisiejsza epo- 
ka jest mocno zastygła. Erupcje były 
jak jeszcze nigdy w historji. Ale turkot 

podziemny zwiastuje, że po tych 
wszystkich „Ersatzach* zawróci życie 
duchowe, że w pięciu minutach fala 
sptawiiby te bezpłciowe jazzbandy, któ 
re natrętnie wchodzą nam w uszy. 

W przedstawieniu „Komedjantów* 
na Pohułance brakowała jedna rzecz, 
która z Jaraczem zawsze idzie jak nie” 
odstępny cień, jest to, to co nazywa się 
natchnieniem i rozkwita w pełnej twór- 
czej łasce. Temu zaś winną tylko sztu- 
ka panów Mankera, Wattersa, Hopkin- 
S'a nF i naturalnie owa „inwencja* Szy 
fmana, którą skwapliwie Zelwerowicz 
(znowu kasa!) ratyfikował. 

Mieczysław LimanOwski. 
Przypi W odcinku „Ostatni sąd* nale 

ży wstawić (ostatnia szpalta, pierwszy w.) 
słówko „mimowolnie* tak że ma być „mi- 
mowolnie zbierając", Bez tego słówka mo- 
żnaby mniemać, że uważam „niedokładność 
aparatu istrackiego* za zgóry już przy- 
gotowane decyzje przez „fałszywych  €ks- 
spertów* lub „tumułt zgóry już ułożony”. Co 
nie miało wcale miejsca. 
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Uroczysty aki wręczenla dyplomėw honoris causa 
Z OKAZJI 350LECIA U. S. B. 

W murach Wszechnicy Batorowej 
odbędzie się jutro o godz. 12 w polud- 
nie uroczyste wręczenie dyplomów ha 
noris causa. Dyplomy te z okazji jubi- 
jeuszu S50lecia Uniwersytetu  wileń- 
skiego nadane zostały przez nasz Uni- 

_ wersytet wybitnym i znanym w całym 
kraju i poza jego granicami uczonym, 
profesorom wyższych uczelni. Ceremo- 
nja wręczenia dyplomów odbędzie się 
w Auli Kolumnowej U. S. B. 

Dyplomy otrzymają najwybitniejsi 
nasi prawnicy prof. Stanisław Starzyń- 
ski ze Lwowa, prof. Stanisław Kutrze- 
ba, sekietarz generalny Akademji Umie 
"jętności z Krakowa, znawca historji 
prąwa polskiego i litewskiego, prot. 
Fryde.yk Zoll z Krakowa, znakomity 
fznajwca prawa rzymskiego i cywilista, 
prof. prawa rzymskiego Ignacy Ko- 
schembar-Lyskowski z Warszawy, 

prof. prawa kanonicznego Alfons Par 
czewski z Wilna b. dwukrotny rektor 
U.S.B. ii b. dziekan wydziału prawnie 
czego. Wyżej wymienieni profesorowie 
zapowiedzieli, iż przybędą osobiście 
do Wilna. 

Dalej doręczone będą dyplomy ho- 
noris causa następującym uczonym pol- 
skim, którzy reprezentowani będą 
przez zastępców, nie mogąc osobiście 
przybyć do Wilna. Mianowicie otrzy” 
mają dyplomy prof. Władysław Leo" 
pold Jaworski z Krakowa, prof. Leon 
Petrażycki z Warszawy i prof. Włady- 
sław Abraham 'ze Lwowa. 

Na uroczystym akcie obecny  bę- 
dzie wojewoda wiłeński i szereg innych 
wybitnych osobistości. 

Wstęp do Auli Kolumnowej wolny, 
zaproszenia rozsyłane nie będą. 

Wielkie zmiany na Górze Zamkowej 
ZNIESIENIE NADBUDÓWKI DREWNIANEJ. 

Komisja, powołana do zbadania 
Góry Zamkowej w Wilnie, złożona z 
następujących osobistości: prof. Ferdy- 
nanda Ruszczyca, L. Uziębło, prof. J. 
Kłosa, Ludomira Slendzińskiego, pre- 
zesa Wileńskiego T-wa Artystów Pla- 
styków, — Michała Brensztejna, człon 
ka zarządu i kustosza muzeum Tow. 
Przyj. Nauk w Wilnie, — Wacława 
Gizbert-Studnickiego dyrektora Archi- 
wum Państwowego, prof. W. Limanaw 
skiego, prof. Marjana Morelowskiego, 
inż. arch. A. Przygodzkiego, kierowni- 
ka oddziału Dyrekcji Robót Publicz- 
nych, — S. Narębskiego, architekta 
miejskiego, — Jana Borowskiego, inż. 
architekta, — J. Rouby i konserwatora 
dr. Stanisława Lorentza, po przeprowa 
dzeniu gruntownych badań stanu kon- 
serwacji baszty i pałacu mieszkalnego 
oraz po zbadaniu terenu wzgórza 
stwierdziła w formie protokułu, podpi- 
sanego przez wszystkich wyżej wymie- 
mionych, co następuje: 1) Stan konser- 
wacji baszty jest w najwyższym  sto- 
pniu niezadawalający. Stan taki wywo- 

łało wieloletnie przesiąkanie wilgoci 
wskutek braku 
korony murów oraz nadmierne obcią- 
żenie nadwątlonych murów drewnianą 
dwupiętrową nadbudówką. Dla unik- 
nięcia groźnych następstw, które mogły 
by spowoaować pozostawienie baszty 
w dotychczasowym stanie, komisja 
uznała za konieczne: 1) niezwłoczne 
zniesienie drewnianej nadbudówki i 
oczyszczenie korony murów, 2) wzmoc 
nienie konsystencji murów, 3) osłonię- 
cie baszty prowizorycznym dachem, 
krytym blachą żelazną, do czasu wy- 
konania nowego zwięczenia w edług 
projektu wybranego w drodze konkur” 
su, 4) wzmocnienie przylegających do 
baszty fragmentów murów  obwodo” 
wych, 5) związanie baszty de czasu 
zupełn.ego zabezpieczenia murów dwie 
ma żelaznemi obręczami. 

II) Komisja uznała, że przy opraco- 
wywaniu warunków konkursu na zwię- 
czenie baszty należy ściśle rozgrani- 
czyć zagadnienia konserwatorskie, któ 
rych rozwiązanie narzuca dzisiejszy 

  

Podejrzane ruchy szaulisėw 
Wzdłuż pogranicza polsko-litewskiego zauważono gorączkowe przegrupowywanie 

oddziałów szaulisów. Miejscowa ludność polska jest wysoce tem zaniepokojona, spo- 
dziewając się wystąpień i pogromów. 

o zbiec do pobliskich lasów. 

odcinka. W trakcie badań okazało się, 

Wielu przezorniejszych ukrywa dobytek, by w razie niebezpieczeństwa móc ła- 

Radny alkienicki przemycał poborowych 
W poniedziałek wieczorem zastawa K.O.P. w rejonie Oran zauważyła czterech 

osobników, którzy korzystają: z ciemności usiłowali przedostać się do Litwy. 
Po krótkim pościgu uciekający zostali 

że jednym z zatrzymanych 
do dowództwa tego 

jest Franciszek 
ujęci i odstawieni 

Biegszo, radny gminy olkienickiej, zaś pozostałymi uczniowie wileńskiego gimnazjam 
litewskiego Bartoszko, Reginus i Czybiras, wszyscy w prędkim czasie mają stawić się 
do służby wojskowej. 

Zatrzymani uczniowie tłumaczą się, że mieli zamiar udać się do Litwy na waka- 
cje, co brzmi cokolwiek nie prawdopodobnie, bowiem lekcje w szkołach jeszcze trwa- 
ją. Radny Biegszo służył im za przewodnika. 

   

   

  

   

    

ŚRODA 
28 Dziś W. słońca o g. 3 m. 25 

Augustyna 7 
jutro Z. słońca o g. 7 m. 42 

niebowst.   
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U S B. w Wiinie 

z dnią 27 - V.10932 '. 

| 754 

Temperatura a 
| Gredzia ) w, DE 

Temperatura najwyższa: -- 2290. 

Temperatura najniższa:  15*C. 

Opad w milimet,ach: 9 m 

Wiatr 
prźeważający 

Tendencja barómetryczna: spadek 
Uwagi: przelotne opady: 

Ciśnienie 
średnie w mm 

) południowy 

  

— Sprostowante. W ogłoszeniu „Banku 
spółdzielczego właścicieli nieruchomości w 
Wilnie" umieszczonem w naszem pismie Z 
dnia 21 maja zaszła omyłka a mianowicie, 
zamiast: „Wszelkie sumy powierzone Ban” 
komi zagwarantowane są 500 największemi 
jdomami miasta Wilna* powinno być: „Wszel 

ie sumy pieniężne powierzone Bankowi za” 
ezpiecza się odpowiedzialnością udziałow= 
ów składających się przeważnie z właścicieli 
ilkuset domów w Wilnie". { 

. NABOŻEŃSTWA 

2 Rozkład nabożeństw w Katedrze na 
jeń Wniebowstąpienia Pańskiego. Godz. 

sza św. majowa przed ołtarzem Mat- 
kiej, godz. 8.30 — msza św. z supli- 

kac; ami, g zodz. 9.30 msza św. „ Wotywa, godz. 
T "suma, celebruje J. E. arcybiskup, 
me.. opolita wileński. Romuald Jaibrzykowski, 
kazanie wyglosi ks, kanonik Karol Lubianiec 
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godz. 15.30 — wykład z Pisma św., godz. 16 
— nieszpory, godz. 17 — naboż stwo та- 
jowe. 

— £ Kaplicy Ostrobramskiej. Dn. 20 mą“ 
ja, wy święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 
odbędzie się o g. 9 r. w kaplicy Ostrobram- 
skiej Msza św. Wileńskich Sodalicyj Mar- 
jańskich. Sodalisi 'i sodaliski są proszeni o 
jak najliczniejsze przyDYCię w odznakach so- 
daliciyjnych. 

— Pielgrzymkiia do Kalwarji. Staraniem 
Zarządu Kola Miejscowego Wilno 1 zwią- 
zku Ogólnego Pr. P. i T. wyruszy dnia 1 
gzerwca 1930 r. pielgrzymka do Kalwarji na 

ele z księdzem Hryniewiczem AE 
Ścięła ŚW. Trójcy. 
Wymarsz z kościoła św, Trójcy ulica 

ominikańska o godzinie 6 rano, w piel 
rzymce weźmie udział orkiestra _ własna 
wiązku Pracowników pocztowo  telegrafi- 
znych. 

URZĘDOWA 
— Kondolencje z powodu zgonu śp. 

dr. Węsławskiego. W dniu wczoraj: 

   

    

  

Zachodzi przypuszczenie, że przemycaniem ludzi trudni się on od dłuższego 
czasu. Aresztowanych osadzono w areszcie do dalszego śledztwa+ 

szym p. wojewoda Raczkiewicz złożył 
osobiście kondolencje rodzinie śp. dr. 
Węsławskiego, prezesa Polskiej Macie 
rzy Szkolnej, zmarłego w dniu 27 bm. 
Równocześnie p. wojewoda przesłał 
pismo kondolencyjne Zarządu Polskiej 
Macienzy Szkolnej w Wilnie. 

Dotacja dowa na Odbudowę 
kościoła w BOrunach. Ministerstwo Ro- 
wileńskiego wyasygnowało doraźnie z 
wileńsk'ego wyasygiowało doraźnie z 
z funduszu odbudowy kraju 5.000 zło- 
tych na remont kościoła w Borunach, 
pow. oszmiańskiego. 

— Doraźga plomoq z, zujnowanym miesz- 
kańżom Smorgoń. Ministerstwo Robót Publi 

ch przeznaczyło z funduszu odbudowy 

krajuw kwotę 50.000 złotych na pomoc w for 
mie pożyczek na odbudowę a najuboż- 
szych mieszkańców m. „Smorgoń. 

— Obowiązeły zgłasżania wypadków jagii 
= W związku z w prowadzeniem planu zwal 

ania jaglicy na terenie woj. w iego wy 
di ał Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego przy- 

szystkim lekarzom braz wszystkim 
cjom leczącym jaglicę, o obowiązku 

‹ nia imiennie każdego przy padku 
stwierdzonej jaglicy podług wzorów, które 

      

      
bezpłatnie można Otrzymać w Wilnie w sek- £ 
cji zdrowia Magistratu w innych zaś miej 
wościach u odnošnego lekarza powiatoweg 

Zawiadomienie te należy kierować w Wil 
nie do sekcji zdrowia Magistratu, w innych 
zaś miejscowościach do odnośnego lekarza 
powiatowego. Przy tem zaznacza się, że nie 
zgłoszenie przypadku jaglicy karane jest w 
myśl art. 15 wspomnianego wyżej 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej grzy- 
wną do 500 złotych łab | aresztem do dni 14, 

MIEJSKA 

— (0) Realizacja pożyczki w wysokpści 
1.000.000 zł. W najbliższym czasie zrealizow ° 
na będzie przyznana Magistratowi z Banku 
Gospodarstwa Krajowego p życzka długoter 
minowa w wysokości 1.000.000 zł. P ka 
ta zostanie użyta na prowadzenie mi 
robót inwestycyjnych. 

— (0) Zajeglošci miejskiego ppdatku lo- 
kalnego. Według danych wydziału zdrowia 
Magistratu w ubiegłym tygodniu zachorowa- 
ło w Wilnie: na tyfus brzuszny 5, płonicę 
24 (1 zm.), błonicę 6 (1 zm.) odrę 7 (2 
zm.), różę 5, krztusiec 8 (1 zm.), ospę wie- 

trzną L, gružlicę 11 zm.) jaglicę 3 i gry” 
pę 73 osoby, z których 10 zmario. || 

SZKOLNA 

— Szkolna komisja widowisjtowa. Celem 
uregulowania Sprawy uczęszczania młodzie” 
ży do kin i teatrów Kuratorjum Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego zainicjowało zorganizowa- 
nie komisji, która orzekać ma, jakie sztuki 
teatralne i filmy są dozwolone dła mło 
oraz czuwać nad uczęszczaniem mło 
do teatrów i kin. W tym celu odbyły si 
zebrania organizacyjne, na które zapr 
byli przez Kuratorjum przedsi: żele społet 
czeństwa, Centrali Opiek Rodzicielskich, za- 
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należytego pokrycia , 
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WITÓLD OFSŁAWSKI 
Doktór Medycyny honoris causa U. S. B., 

Kawaler Krzyża Komandorskiego Polski Odrodzonej, Założyciel i Prezes Polskiej Macierzy sro) Z. W. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. 
w dniu 28 maja we środę o godz. 7 wiecz. 

Pogrzeb z tegoż kościoła na cmentarz Rossa w piątek w dniu 30 maja o godz. 6 wiecz. 

Ww O 

zmarł w dniu 27 maja 1930 r. 

Niemieckiej 3 do kościoła O. O. Dominikanów odbędzie się 

O powyższem zawiadamiają i na te smutne obrzędy zapraszają: 

stan baszty, oraz zagadnienia, 1‹161')'с\1 
rozwiązanie pozostawia się do го:зігц 
gniecia projektodawcom. 

Ii) Przyczyną osypania się w kwiet 
niu r. b. na zbocze wzgórza od strony 
Wilenki części kamiennej okładziny pa- 
łacu mieszkalnego było przenikanie 
opadów atmosterycznych przez koronę 
murów w szczelinę między okładziną 
i miąższem muru i wypieranie okładziny 
na zewnątrz w czasie zamarzania wo- 
dy. Komisja stwierdziła, że stan pozo- 

stałej okładziny jest groźny i należy się 
liczyć z możliwością dalszega osypy- 
wania się kamieni, oraz ustaliła, że w 
celu należytego zakonserwowania ruin 
należy okładzinę zrekonstruować, prze- 
murowując części okładziny, niezwiąza 
ne należycie z miąższem muru. Zda- 
niem komisj, udostępnienie góry Zam- 
kowej dla publiczności nastąpić może 
ze względów bezpieczeństwa сіорі'его 
po wykonaniu 1 MEMTECWROWWNARNIACZ RZEC TOORA IRO ISOKIS, 
prac konserwacyjnych. 

IV) Po zbadaniu terenu 
należy pozostawić ponad 
ziemi wierzchnią warstwę odnalezio” 
nych murów zamku i odsłaniać je czę- 
ściowo w następnych latach w miarę 
posiadanych kredytów na równoczesne 
przeprowadzenie prac  konserwacyj- 
nych. Odnalezione dotąd fundamenty 
drugiej baszty, "murów obwodowych 
od strony W lji i zabudowań zamko- 
wych, stanowią doniosły materjał dla 
odtworzenia pierwotnego układu zam- 
ku, dotychczas prawie nieznanego. Spa 
dziewać się. należy, że prace, zamierzo- 
ne na lata następne, przyniosą bogaty 
plon naukowy. 

W celu ułatwienia prac konserwa- 
cyjnych * badawczych, komisja wyło* 
niła dwie sekcje: konserwatorską, któ” 
rej zadaniem będzie opracowanie 
szczegółowych programów  konserwa=* 
cji ruin, oraz naukowo badawczą, iktó- 
ra zgromadzić ma materjały do historji 
zamku górnego i opracować rezultaty 
badań. Do komisji ikonserwatorskiej 

wzgórza 
poziomem 

  

weszli: arch. |. Borowski, prof. Kłos, 
konserwator Lorentz, prof. Morelow- 
ski, 'arch. Narębski, nacz. Przygodzki 
1 агтсп. Rouba, Do sekcji naukowo- 
badawczej: p. M. Brensztejn, prof. 
Kłos, kons. Lorentz, prof. Morelowski, 
arch. Rouba, dyr. Studnicki i p. L. Uzię- 
bło. 

interesowanych władz państwowych, przeło- 
żonych szkół średnich, przedstawiciele samo- 
rządu miejskiego i dyrekcja teatrów  miej- 
skich. Na zebraniach tych powołano zarząd 
kom który podjął już prace celem rozto* 
czenia opieki nad młodzieżą poza szkołą 
oraz kontroli nad filmami i sztukami teatral- 
nemi, przeznaczonemii dla młodzieży, «а 
utrzy: "mania ścisłej łączności w tych sprawach 
z władzami miejskiemi, jeden z członków ko- 

i wchodzi do komisji teatralnej przy Ma- 
fistracie m. Wilna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odązyt ks, Oichońskiego. Dn. 28 bm. 
we środę w „Ognisku* akademickiem 

a 24 0 godz. 20 odbędzie się odczyt 
szony przez ks. kanonika Cichońskiego 

| Krajowy Kongres Eucharysty zny w 
* Miejscowy komitet _ akademicki 

w tegoż kongresu uprasza o jak naj 
iejsze przybycie. wstęp wolny. 
— Odcźyt prof. Kutrzeby. Prof. Kutrze- 

ba, sekretarz generalny Akademji Umiejęt- 
i podczas pobytu swego w Wilnie wy- 

głosi w dniu 30 b. m. odczyt w. Instytucie 
Naukowo-Badawczym Europy _ Wschodniej. 

— Odczyt proi. dr. Frydpryka Zolla. W 
czwartek, dnia 29 b. m. w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu Stefana Batorego o godz. 18 
prof. dr. Fryderyk Zoll, b. rektor Uniwersyte- 

Jagiellońskiego w Krakowie, przybyły do 
Wilna na uroczysty akt wręczenia mu dyplo 
mu doktora honoris causa Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Ba 
torego, wygłosi odczyt p. t. „Z zagadnień 
prawa prac Wstęp wolny. 

Z Towarzystwa Prawniczego im. Ign. 
Darjiłowicza w Wilnie, W' dniu 29 maja r. b. 
o godz . 6 wiecz. w Sali Kolumnowej Uni- 

sytetu Stefana Bato rego w Wilnie 3 
ię odczyt prof. Fryderyka Zolla p. 

Z zagadnień prawa pracy”. 
— Z Twa Pizyjació! Nauk. Z powodu 

eksportacji zwłok Ś. p. dra Witolda Węsław 
skiego, zapowiedziane na dziś na godz. 7 
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wieczór posiedzenie T<wa Przyjaciół Nauk z 
odczytem p. prof. Rudzińskiego nie odbędzie 

się. ` 
KOMUNIKATY. 

— Dzisiaj 103 Środa Literacka, na której 
dr. Marjan Morelowski, prof. historji sztuki 
USB wygłosi pogadankę o zagrabieniu i czę- 

Rada Nadzorcza, Zarząd Cenfralny I Pracownicy Biura Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 

wieczorem 

  

ściowem odzyskaniu skarbca królów polskich 
obfitującego w drogocenne dzieła sztuki. 
Początek o 8 wiecz. 

— Powiadpmienie administracji cznenta- 
rza po-Bernardyńskiega, Administracja cmen- 
tarza niniejsząm powiadamia i uprzejmie pro 
si rodziny, które mają pomnik ; krzyże na 
cmentarzu po-Bernardyńskim, aby zechciały 

  

     
  

łaskawie poprawić pochylone pomniki, krzy- 
że zaś, leżące już na ziemii, podnieść. P. 
tem administracja uprzedza, że o ile krzyże 
powałone nie będą podebrane przez samy. ch 
właścicieli w przeciągu tygodnia, to admini- 
stracja uczyni to swojemii siłami. 

ROŻNE 

— Pogłoski o zmianach na wyższych 
stanowiskach w policji wileńskiej. Jak nas 
informują w majbliżźszym czasie mają być 
przeprowadzone personalne zmiany na wyż- 
szych stanowiskach w policji wileńskiej. 

Jakoby komendant wojewódzki, podinsp. 
Konopko ma przejść na równorzędne stano- 
wisko do Nowogródka, a na stanowisko te 
ma być wyznaczony dotychczasowy Komen- 
dant*P.P. m. Wilna podinsp. Izydorczyk. 

— Mieszkańcy ul. Zwierzynieckiej skarżą 
się. Szereg osób zamieszkatych przy ul. Zwie 
rzynieckiej zwróci się do nas z prośbą O 
poruszenie sprawy oświetlenia tej ulicy. Linja 
przeprowadzona została jeszcze w zeszłym 
roku, lecz dotychczas nie zainstalowano lamp 
i mieszkańcy zmniszeni wracać nocą naraże- 
ni są z powodu ciemności na niebezpieczeń- 
stwo pokalęczenia się. Zwłaszcza stan ten 
udiążliwy jest dla kobiet narażonych na ewen 
tualne zaczepki pijanych. | 

— Poświęcenie iodzi sjjortowych sįpini- 
narjum nauczycielakt*go w Trolgach., W mie- 
dzielę 25 odbył się w Trokach w obecności 
kuratora okręgu szkolnego wileńskiego St. 
Pogorzelskiego uroczysty akt poświęcenia ł0- 
dzi sportowych, przeznaczonych dla Semina- 

rjum Nauczycielskiego. Poświęcenia dokonał 
ks. prefekt Wiktor Potrzebski, poczem do ze- 
branych uczenie seminarjum przemówił kura 
tor Pogorzelski, zachęcając je do pracy nad 
rozwojem wychowania fizycznego. W uro- 
czystości tej wzięła gremjalnie udział ludność 
m. Trok. 

— Opieka gimn. Ad. Mickiewicza w Wil 
nie urządza dnia 29 b. m. zabawę ogrodową 
w ogrodzie po-Bemardyńskim. W, programie 
od godz. 4 do 7 Zabawa dla dzieci z wy- 
stępami harcerzy, koncert orkiestry szkolnej 
korowouy pod kierunkiem  freblanki. Od 
godz. 7 do 11 zabawa .dła dorosłych. Kino 
na wolnem powietrzu. Przygrywać będzie 
orkiestra wojskowa. Wstęp 50 gr. ucząca się 
młodzież 30 gr. Dochód na rzecz. niezamoż- 
nych uczni tegoż gimnazjum. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera składa 
najserdeczniejsze „Bóg zapłać*  przewieleb- 
nemu ks. dr. Florjanowi (Markowskiemu za ła 
skawe przewodnictwo w pielgrzymce po Ка 
warji, a zwłaszcza za podniosie i piękne ka 
zania, wygłoszone przy stacjach męki Pań- 
skiej, któremi porywał licznie zgromadzone 
rzesze pątników. Ё 

  

  

    

TEATR I MUZYKA 

— Teatr mielskį na Pohulance. Dziš i dni 
nastepnych Jaracz — Skid porywa, czaruje i 
wzrusza przepe'nioną widownię w „Arty- 
stach”. Znakomity gość niebawem kończy 
swoje występy w Jilnie i i wraca do Warsza- 
wy, gdzie w najbliższych dniach grać będzie 
w dalszym ciągu Skida w teatrze Polskim. 
Od dzisiaj ważne są zniżki. 

— Teatń miejski w Lutni. Zawsze świe- 
tne, niezrównane siostry Halama, ukażą się 
dziś we Środę. Wtorują im. p. Bolska i p. 
Zdanowicz. Od czwartku w dalszym ciągu 
tozumna aowcipna komedja Winawera „Kiep 

    

Dr. Witold Wę 
ur. w r. 1855 w maj. Giegrany na A opatrzony Św. Sakramentami 

P, 

  

zmarł dn. 27 maja 1930 r. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby pz ul. Niemieckiej Nr. 3 m. 4 do kościoła po-Dominikańskiego 

odbędzie się we środę dnia 28 maja t 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odprawione zostanie w piątek dn. 30 maja o godz. 9-tej rano. 

Przewiezienie zwłok na cmentarz Rossa i złożenie w grobie rodzinnym nastąpi tegoż dnia o godz. 6-tel 

b. o godz. 7-mej wieczorem. 

o czem zawiadamia pogrążona w smutku 

DAAD I USS IKOS TRS SANTAI DKA 
4. Tp. 

Michał 

sławski 

| | 

  

RODZINA. 

DROZD 
Kasjer Sejmiku Oszmiańskiego, po krótkich cierpieniach, zaopatrzony 
Św. Sakramentami, zmarł dnia 25-g0 maja 1930 r. w Oszmianie, 

przeżywszy lat 40. 

Pogrzeb odbył się w Oszmianie dnia 26-go maja 1930 r., o czem 
z serdecznym żalem zawiadamiają: 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Członkowie 'tegoż Wydziału % 
oraz pracownicy Sejmiku. 

ski szeląg" z pp. Zelwerowiczem i Wyrwi- 
czem w rolach braci Deszlów. 

— Uwaga dziegi! W: sobotę dnia 31 i w 
niedzielę dnia 1 o godz. 16 dwa widowiska 
„Pierwszego teatru dla dzieci z Warszawy* 
pod dyrekcją Tymoteusza Ortyma. Dane bę- 
dą „Kopciuszek i „Podróż naokoło šwiata“ 
z Ninką Wilińską i Pawełkiem Dudzińskim. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cjagu doby. W cz: 
26 do 27 bm. zanotowano w Wimie 22 
wypadków 42. W tem byto kradziežy 5, ©- 
piłstw 11, przekroczeń administracyjnych 15. 

— Pożar. Wiczoraj w dzień, w posesji 
Nr. 3 przy ul. Sofjannej wybuchł pożar, któ- 
ry szybko zajął całe wiązanie dachu. 

Pożar spowodował znaczne straty. 
— Utonął podczas kąnieli Pod Tuskula- 

nami z prawej strony Wilji utonął podczas 
kąpieli 21 letni Pawel Szarejko (Plutonowa 
8). Gdy znaleziono złożone na brzegu ubra 
nie było jasne, że Szarejkę spotkało nieszczę 
ście, natychmiast wszczęto poszukiwania lecz 
ciała topielea dotychczas nie odnaleziono. 

Podrądutek. Przy ulicy Gołębiej znalezio* 
no podrzuconego chłopca w wieku 1 mie- 
siąca. Podrzutka umieszczono w przytułku 
„Dzieciątka Jezus“. ь 

  

— Harce samochodowe. Przy zbiegu ulic 
Mickiewicza i Wileńskiej taksówka Nr. 14499 
kierowana przez Zygmunta Pawhma (Kra- 
kowska 57) najechała na przechodzącą przez 
jezdnię Marję. Żukowską (Kalwaryjska 49). 
Uległa ona ogólnym obrażeniom na całem 
ciele. 

Robotnik SS: z 3 pietMa. Podczas re- 
montu domu Nr. 35 przy ul. Kałwary 
podczas spo rządzania rusztowania s adi 
z wysokości 3 piętra robotnik Władysław 
Kobis (Plutonow a 8). Z połamanem żebrem 
ulokowano go w szpitalu św. Jakóba. 

— Kradzieże mieszkaniowe. _ Lejzerowi 
Solecznikowi (Nowogródzka 45) sko 
z mi ania 3 futra ogólnej wartości 2 tys. 
złotych. 

Annie Strumiłło (Trwała 16- a) sublo- 
katorka Emilja Wierzbicka skradla 50 zł. go- 
tówką, również Gertrudzie Sienkiewiczowej 
(Piłsudskiego 44) skradziono z zkania 
zegarek. Podejrzanego o tę kradzież i 
ka aresztowano. 

— Ulecie nietqeZpiecznegh» rzfzzimieszka. 
W Puszczy Rudnickiej policja wytropila kry- 
jówkę poszukiwanego oddawna włamywacza 
i bandyty Kowalewskiego, który ostatnio gra 
sował w rejonie Turgiel terory. zując okolicz- 
nych mieszkańców i "zabierając im dobytek. 

Kowalewski przyznał się do całego sze- 
regu zarzucanych mu przestępstw. 

— Echa zabójstwa w Krogfwnicy. Po- 
szukiwanie drugiego sprawcy zabójstwa Ada 
ma Kanusewicza doprowadziły do ujęcia 
ukrywającego się szwagra zabitego Stanisła- 

    

  

   

  

  

wa Strokowskiego, którego po zatrzymani 
skierowano do dyspozycji. władz sądowych 
* — — Śmierielnć postrzełenie się. W koloni 
Krzywicze pod Mołodecznem, 12+etni Alek 
sander Bielko manipulując t. zw. obrzezank 
spowodował wystrzał. 

Kula trafiła go w usta powodując natycł 
miastowy zgon. 

— Kradzieże mieszkaniowe, Przez otwź 
te okno dostali się nieznani sprawcy do mik- 
szkania Pawła Lichodziejewskiego przy zaui 
ku Zakretowym 5 i wynieśli różną gorderc- 
bę oraz biżuterję wartości 500 zi. 

Również okradziono mieszkanie Anatoi 
Jerczołajewa Ostrobramska 22) któremu wy: 
niesiono garderobę wartości 640 zi. Częśc 
garderoby znaleziono w straganie przy ul. Ki 
jowskiej. Sprawcą kradzieży był Aleksande: 
Jurgielewicz (Holenderska 23). 

—Podrzucone dpjecj zwrócowo rodzicowi 
Przed kilku dniami na schodach kościoja Św. 
feresy znaleziono pięciu podrzutków w wie 
ku od lat 8 do 6 mies. Już wówczas było wiz 
dome, że dzieci pochodzą ze wsi, lecz tera: 
odnaleziono ojca dzieci, Jana Gorynowicz: 
m. wsi Szyngopołe, gm. Szumskiej; który 
oświadczył, że przed dwoma tygodniami Ode- 
szła od niego żona, zabierając z sobą dzie 
ci. Potem dopiero zorjentowawszy się, Ż. 
przyjęła na siebie wielką odpowiedzialność 
postanowiła je podrzucić, ` 

В КАр ] о 
ŚRODA DNIA 28 MAJA 1930 ROKU 

  

  

  

11.58 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramoi. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorolog. 

z. Warsz. 
16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 1645: Audycja dla dzieci: 

  

„Wśród leśnych duchów* baśń angielska, 
16.45 — 17.15: Pieśni w wykonaniu 

Wiktorji Skwarczewskiej (sopran). 
1715 — 18,45: Tr. z Warsz. ,Wśróż 

książek i koncert popułarny. 
18.45. — 19.00 Kwadrans akademicki. 
19.00 — 19.25 Audycja recytatorska 

Utwory własńe odczyta Witold Hulewicz. 
13.25 — 19.40 53 lekcja języka włoskieg« 
19.40 — 20.00 Prasowy dziennik radjowy 

i sygnał czasu z Warsz. 
20, 0.00 Program na czwartek. 

ą drogą“ od 
czyt wygł. dr. Stanisław Szeligos 

20.30 — 21,25 Tr. z Wa 
meralny, poświęcony twórcz 
skiego. 

2125 — 23.00 Tr. koncertu symfoniczne 
go z ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie. 
Koncert. symioniczny "Mendelsohna wykona 
w towarzyszeniu orkiestry Michał Erdecki. 
Po koncercie feljeton i komunikaty z Warsza- 
wy. 

23.00 — 24.00 Muzyka taneczna z rest. 
„Bristol“ м Wilnie. Tr. do Warszawy, 

  

     
  

  

   

  

   

     

Koncert ka 
L. Kamień. 

   



SŁOWO 

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

„Stač! Tu Eddie Polo“ 
Dramat w 8 aktachį W roli glėwnej;; EDDIE POLO. Nad program: Kronika filmowa P. A. T, 
Nr 60 1 61 1930 r. Aktów 2. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny 
program: „BIAŁE PIEKŁO". 

Dalszy ciąg posiedzenia Rady Miejskiej 
NIEOCZEKIWANE ZAJŚCIE MIĘDZY RADNYMI — SOCJALISTAMI. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

Wznowione wczoraj posiedzenie R. go, wypowiedziane pod adresem komi- kwidowany i wzywa Radę do przestrze 
M. ze względu na charakter omawia- sji technicznej. gania kulturalnego i rzeczowego ujmo- 
nych spraw nie wróżyło żadnych nie” W tym momencie p. Pławski z miej wania przemówień. i 
spodzianek i zapowiadało dyskusję nad sca rzuca w stronę mówcy „nieuk, lub Dalsze czytanie budżetu trwa pra” 
projektem budżetu w ramach jedynie sam fałszowałeś cyfry i wstająć dono wie da godz. 2 w nocy. a 

sl. Ostrobramska 5.   
  

  
Dziś! Przebój dźwiękowy! UWAGA! Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych: BALKON 60 gr. 

ustalonego szablonu. śnym głosem oświadcza stanowczo, że OO PARTER 1 zł. Śpiew, — Muzyka. — Tańce. i ultbienic kobiet RÓD la ROCQUE w 

WS sę naczej Wysnice zs kami opra sk wa lRzowanych mmuzmezmnmmnamaenacena Rikos, | Nibaktijs seksis amen, siusis BIDBIĖ DONE, ce or ze moga y zarzuty natury etycznej, co spowo” danych. 66 RAW KME A Rewel. Atrak : Ž 
rowało reakcję ze strony tych, którzy Gdy padają z jego ust mazwiska OFIARY. „HELIOS P © pa waka I a eko онн 
zniewagi niechcieli puścić płazem. 

Przed dyskusją budżetową  prezy- 
ilent Folejewski powiadomił radnych o 
śmierci ś. p. dr. Witolda Węsławskie- 
go i wezwał obeenych do uczczenia 
jego pamięci przez powstanie. 

Pierwszy w dyskusji budżetowej 
przemawiał pos. Pławski, który dając 
vpust ponoszącej go demagogji i kryty- 
kując wszystkich, którzy są innego niż 
sa mniemania, o błogosławieństwie rzą 
dów socjalistycznych, poruszył m. in. 
vrażliwą sprawę robót kanalizacyjno” 
«odociągowych i gospodarki, sekcji te- 
tanicznej wogóle. P. Pławski po raz 
siewiadomo który ifsiłował wmówić w 
«adę, że komisja badając gospodankę 
sobót miejskich, korzystała z fałszy” 
wych danych, co siłą rzeczy nie zobra- 
zowało faktycznego stanu na 
tych robotach. iPrzy tej okazji oberwa 
o też i biuro prasowe Magistratu, z 
działalności którego p. Pławski jest b. 
niezadowolony, bowiem biuro nie wyka 
zało dotychczas żadnej działalności w 
gierunku informowania społeczeństwa 
o działalności Magistratu. 

Po przemówieniu r. Zasztowta, rad- 
»y Kubilus odpiera zarzuty Pławskie” 

członków komisji, zrywa się z miejsca 
wizburzony do najwyższego stopnia r. 
Zasztowt, (członek tej komisji) i z 
okrzykiem rzuca się w stronę p. Pław- 
skiego. Zagradzają mu drogę, córka r. 
Sukiennicka i r. Koźma Kruk i w ten 
sposób niedopuszczają do starcia. 
Wśród niezwykłej wrzawy r. Zasztow” 
ta wyprowadzają do bocznego gabine- 
tu a posiedzenie zostało przerwane. 

Niebywałe to zajście jest żywo ko“ 
mentowane przez grupy radnych i ogól 
nie słyszy się potępienie nieliczącego 
się ze słowami p. Pławskiego. Mimo, 
że posiedzenie zawieszono na pół go- 
dziny narady frakcyj radzieckich, które 
w tym czasie ztbrały się by zająć sta” 
nowisko wobec wytworzonej sytuacji, 
przedłużają się w nieskończoność. 

Najdłużej naradza się frakcja P.P.S. 
tak że radni omówiwszy między sobą 23 
przebieg zajścia snują się po sali cze” 
kając na rezu!taty narad swych prze” 
wódców. Dopiero po północy posiedze 
nie wznawia s'ę i wszyscy z napięciem 
oczekują wyjaśnienia sytuacji. 

P. Pławski cofa wypowiedziane 
słowa, więc prezydent Folejewski ogła- 
sza, że incydent należy uważać za zli- 

  

Przed Zjazdem Związku Elektrowni 
W. dniach 30 i 31 bm. odbędzie się 

s» Wilnie 21 Zjazd członków Związku 
zlekt.owni Polskich. Ponieważ zjazd 
en interesuje żywo znaczną część spo 
czeństwa zwróciliśmy się do członka 
Fomitetu zjazdowego, dyrektora elek- 

inż. Henzel, wiceprezydent Grudziądza 
p. Krobski, prezydent Suwałk p. Gałaj 
i inni. 

— Czy Wilno nie wysunie jakic| 
kolwiek specjalnych postulatów? 

— Zjezd tegoroczny: będzie 

h 

miał 

‚ czerwona 200—220, biata 275—300, szwedz- 

Początek Seansów o g. 4, Ost. 
seans o Я. 10.15 w. Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach zniżonych. BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. 
  

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Witolda 
Węsławskiego mieodżałowanej pamięci Pre- 
zesa Polskiej Macierzy Szkolnej, b. prezesa 
tajnej „Oświaty”* i Komitetu Edukacyjnego, 
w myśl Jego życzeń, pomni Jego ideałów, 
składają na cele Polskiej Macierzy Szkolnej 
Ziem Wschodnich: 

Józef Korolec zł. 500 
ignacy Materski zł. 100. 
Rodzina Stru w zł. 100. 
Tadeusz Kiersnowski zł. 100. 
Stanisław Ciozda zł. 50. 
Marja Reutt zł. 25. 
Hel. Romer zł. 10. 
Wanda Romerowa zł. 10. 
Markostwo Latour'owie zł. 25. 

Dźwiękowe kino, 

„HOLLTYIOD“ 
ul. Mickiewicza 22. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 
Wielka 30, 
Tel. 14-81. 

i najwspanialsze 

  

EE, 

CENY W WILNIE 
w dniu 27 maja rb. 

  

Ziemłopłody: pszenica 38 — 40, żyto 18 
— 18,5, jęczmień na kaszę 18 — 19, bro- 
warowy 21 — 22, owies 17 — 18, gryka — 
23 — 24, wyka 36 — 38, otręby pszenne 14 
— 15, żytnie 12 — 13, koniczyna 12 — 13, 
siano 8 — 10, słoma 6 — 7, makuchy Inia- 
ne 36 — 37, słonecznikowe 25 — 26. Sy- 
tuacja na rynku zbożowym bez zmian. Ten- 
dencja słaba. Zainteresowanie _ minimalne, 
Trodności dla zbytu żyta trwają w dalszym 
ciągu. 

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

ka Sowa tymotka 100—120, przelot 140 

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

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

aja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

w WĄGTY,z4PAT: 

toczą wojnę w filmie osnutym na 

tle powieści Rudyuarda Koplinga 
Nad program: Dodatek muzyczno-Spiewny. Początek o godz, 

Dziś! Wielki podwójny program! Najnowsze 
arcydzieło 

  

  

wschodul 

METAMORPHOSA 

Badybe/nie usuwe piegi. ‹ 
Yi 1DNDE WAY CEFĘ. 

GRETA УОНЕИ 

Od g. 4.30 do g. 7:ej ceny miejsc na PARTERZE 80 gr. Dziśi Cztery kulszdy w jedź źwiękowym « ie“ 
CLIWE BROOK, WiLLIAM POWEL, ROCHARD ARLEN, NOAH BEERY grają, śpiewają. Kastis Oarazie 

„CZTERY PIÓRAĄĆ 
10.30. 

  

————— 4 

„CÓRKA SZEIKA 
Przepiękny dramat w 10 aktach. W roli gł. urocza BEBE DANIELS 
Gobzina śmiechu! Nowy konkurent króla śmiechu BUSTER KEATONA ZOLLEGIANS. Ko 
Miłość! Temperament! p. t. „RYCERZ BEZ _TRWOGI* komedja w 6 aktach. 

i WILJAM POWELL. Nad program: 
palnia humorut 

fir= I а У ту „Егаг@“ - intensjw. gospod. w tingą i K, A. Fibiget ony poszukuje uznane zą najlepsze 
Zęł. do adm, „Słować gowa, pprzedaję na . „a odnych wa pod Skromny. 0 Kijowska4, m. G 

Studentka Parcelę 
III kursu udziela ko- k pobliżu Wilna o 
repetycyj. Specjalność spe zienni, ob- 
polonistyka.  Ludwi- h przeszło 30 
sarska 14—12, a, sprzedamy za 2 
paai E ое otych, oraz Inne większe 

| LETNISKA | i mniejsze objekty 
ziemskie polecą 

EU CHOW E EISS 

Letniska 

Dom H.-K. „Za- 

z utrzymaniem w ma 

chęta*  Mickiewi- 
czą 1, tel. 9-05. 0 | 

jątkach ziemskich w 
wojew. Wileńskiem i 

Ford -TAKSOWKA 

Nowogr6dzkiem. In- i 
z licznikiem 

okazyjnie do sprzeda- 
formacje: Wilao, Mic- 
kiewicza 23, Biuro 

nia. Niemiecka 9—10:' 

Techn, laż, Kiersnow= 

— Związek Elektrowni Polski po” czeństwa polskiego siłami wodnemi , 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 & 4 ski i Ki 5 
'sowni miejskiej inž. J. Glatmana z charakter zupełnie odrębny od poprzed kg» ser twarogowy 120 — 160, masło nie Smakosze Piwa Żywieckiego! Uwaga! iš BRERLENKI mną tel. M RÓ ŻNE 
>rošbą o informacje. nich i zupełnie niezależnie od tego, że SOO RE. 450—500. W tych dniach ukaże się w sprzedaży AS i a AI o й т 

° — Jakie są celė i zadania Zjazdu, odbywać się będzie w Wilnie, będzie tą — — Nas Qa 6 zee Światowej Ainszerkaśnialowska + a BYATAAM 
zapytujemy. miał za zadanie zainteresowanie społe- 18 — 2 bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 3 р. oras Gabiuet Kosme- Pięknel miejscowości SZyrmontowa z Ponie- 

wstał w 1919 r. i ma na celu obronę in 
seresów i rozwój elektrowni polskich. 

Do Związku należy 114 przedsię 
«biorstw łączących elektr. miejskie i 
prywatne. reprezentujących ogółem о- 
goło miljarda kilowatgodzin rocznej 
"orodukcji. 

„ — Czemu przypisać, że tegorocz” 
A zjazd odbywa się w Wilnie? 
7 — W dniu 27 czerwca r. ub. pod 

gtzas Zjazdu odbywającego się w Po- 
znaniu ayrektor elektrowni wileńskiej 
zaprosił Zjazd do odbycia następnego 
Zjazdu w Wilnie zaznaczając, że jak” 
kolwiek Wilno jest miastem dalekiem 

‚ a odległość jest jednak bliskiem sercu 
»olskiemu ze względu na ośrodek w 
sem mieście kuitury polskiej. 

Zaproszenie to zostało przyjęte i 
dlatego tegoroczny zjazd odbywa się w 
Wilnie. > 

| — Czyj przyjazd jest zapowiedzia- 
ny? 

— Wysłaliśmy dorocznym zwycza” 
"em zaproszenia do ministerstw Spr. 
Ujewnętrznych, Przemysłu i Handlu, 
jkarbu, Rolnictwa, Robót Publicznych 

Xomunikacji £ Spraw Wojskowych. Po- 
zatem zaproszone zostały Związki in“ 
ieresujące się rozwojem Zw. Elektro- 

"wini oraz Izby Przemysłowe i przemysł 
elektrotechniczny. | 

Elektrownia wileńska że swej stro- 
ny zaprosiła p. wojewodę Raczkiewi- 
Sza, Prezydenta Folejewskiego oraz 
szereg przedstawicieli władz. || 

Wiadomem już jest, że na zjazd 

przybędą profesorowie politechniki 
warszawskiej p. Wysocki i lwowskiej 
p. Sokolnicki, starosta grudziądzki p. 

Niepokulczycki, wiceprezydent Gniezna 

  

- 10UIS VINSE 

=. fo był Ańdersóń — takie nar 
żwisko nosił na „Assyryjezyku“. 

Mówiąc to, Laniare odwrócił się w 

stonę pobladłego * zmieszanego Blens- 

topa i uśmiechnął się przyjażnie. 

— Był on wczoraj tu aj, — przyz” 

dał się Staneastreet. — Prze stawił się 

. Jako Andrzej Ducheman i sprzedał mi 

_ jewien bardzo ważny dokument, który 

  

   

Wileńszczyzny. W związku z tem inż. 
Jensz wygłosi odczyt i przedstawi ze- 
braniu projekty użycia sił wodnych na 
Wileńszczyźnie, przyczem niektóre 

projekty są już technicznie i finansowo 
przygotowane do realizacji. 

Inž. J. Olszewski poinformuje słur 
chaczy o stanie opału torfowego na 
Kresach, a inż. Łukaszewicz o danych 
statystycznych w sprawie elektryfika- 
cji Kresów. 

W związku ze Zjazdem elektrownia 
wileńska organizuje w pawilonie po” 
wystawowym w ogrodzie po Bernar 
dyńskim pokaz kompletnie zelektryfiko 
wanego mieszkania. Na pokaz ten zło” 
żą się: kompletne urządzenie kuchni ze 
wszystkiemi egzystującemi  maszyn- 
kami pomocniczemi przy sporządzaniu - 
potraw, pralnia elektryczna, lodownia i 
tp 

Urządzenie pokoju sypialnego i ja” 
dalnego oraz automatycznie ošwietlana 
witryna okienna demonstrująca racjo- 
nalne i nieracjonalne oświetlenia wy” 
staw. Wnętrze pokoi umeblowane zo- 
stały przez Zw. Stolarzy Chrześcijan 
i żydów. 

Dorocziiymi żWyczajenń w czasie 
otwarcia Zjazdu (co będzie miała miej 
sce w sali Śniadeckich USB) odbędzie 

się wręczenie odznaczeń zasłużonym 
pracownikom zrzeszonych przedsię” 
biorstw. Odznaczenia te w postąci z0- 
tych i srebrnych medali i dyplomów 
nadaje specjalna komisja Rady Zwią- 
zku pracownikom, którzy przesłużyli w 
rzemyśle elektrownianym 15 lat i po- 
ożyli specjalne zasługi dla swych 
przedsiębiorstw. й 

» jazz R 

To zdumiewające! — głos 
uwiązł w gardle Blenshopa, powrócił 
w'ęc do swojej pracy i tylko po chwili 

dodał półgłosem: — Miło mi to usły- 
szeć. ы : 3 

— Mogę również zakomunnikować, 
że wykradziony panom dokument nale” 
żał do tych, które zostały mi wykra” 
dzione na statkiu. 

Staneastr et spojrzał na niego nie- 
dowierżająco. 

— Nie rozumiem, w jaki sposób 
mógł się znaleźć u pana? 

  

   

  

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 sław y 
tyczny usuwa ximar 
ssczki, piegi, wągry, 

200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
20 Bona A= SA — 400, solona 380— Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu rzejkł, wypadanie © 1 — ‚ smalec wieprzowy „Zdrój Żywiecki", „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“ sów. Mickiewicza 46. 

. Warzywa: groch polhy 40 — 60, fasoła j j biała 100 — 120, kartofle $.— 10 kana Reprezentacja A: ia Grodno, ZER RODNE BAKA 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew a ołożyn 

15 — 20, (za kig.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł, za 100 sztuk, cebula 40 — 50, ° т a 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 27 maja 1930 r- 

Waluty ł dewizy: 

Dolary 8.88 i pół — 8.90 i pół — 8.86 

i pół. Gdańsk 173.39 — 173.82 — 172.96. 

Holandja 358.86 — 359.76 — 357.96. Londyn 

43.34,1/4 —43.45 — 43.23 i pół. Nowy York 

8.009 — 8.929 — 8.889. Paryż 34,97 i pół 
35.06 — 34.89. Praga 26.45,3/4 — 26,52 — 
26,39 i pół. Szwajcarja 172.62 — 173.05 — 
172.19. Stokholm 239.40 — 240.00 — 238.80 
Wiedeń 125.80 — 126.11 — 125.49. Włochy 
46.74 — 46.86 — 46.62. Berlin w obrotach 
pryw. 212.84. 

Papiery procentowe: 

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

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

250, karasie żywe (brak) śnięte 150 — 180, 
okonie żywe 550 — 400, śnięte 250 — 280, 
wąsacze żywe 380 — 400, śnięte 280 — 300 
węgorze 450 — 500, miętusy żywe 200 — 
250, śnięte 120 — 180, stynka 75 — 100, 
SA 100 — 150, sumy (brak), drobne 30 

Len. Len włókno surowe 1. at. 18 —20 
zł. za pud, len trzepany 26 — 27 zł. za pud, 
siemię lniane o czystości 87,5 proc. 11 — 12 
zł. za pud ‚ (m) 

ii GA ARA AOGAE ZOT. 

| ŽĄDAJCIE 

i 

ka 63—62.50 — 63. Konwersyjna 55. Stabi- 
w» wsżystkich aptekach i lizacyjna 86— 86.75. 8 proc. L. Z. B. Gosp. 

Kraj. ; B. Roln, obligacje B. Gosp. Kraj, 94. 
Te same 7 proc. 83.25. 8 proc. budowlane 
obligacje B, G. K. 93. 8 proc. Tow. Kred. 
Przem. Pol. 85.50 4 i pół proc. ziemskie 54.25 
5 proc. warszawskie /7 — 76.25. 8 proc. Ka- 
fisza 67. 8 proc. Łodzi 70.25. 

skłądach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 

Akcje: 

B. Polski 170—170.50 — 170. B. Powsz. 
Kred. 110. B. Zw. Spółek Zarobk. 72.50. 
Ostrowiec s. B, 58—59, ||| 

    

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej: 
dobroci u GŁOWIŃSKIEGO. Pole- 
camy różne nowości sezonowe, mar: 
kizety, jedwabie, satyny, perkale oraz 

pończochy i skarpetki modne, 

"UWAGA—WILEŃSKA 27. —z 
r ————— iii m 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DQ» 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

więcej usiłujemy wyjaśnić tę sprawę, stety, w odszukaniu dokumentu — we- 
tem staje się bardziej zawikłana. Wy” stohnął pułkownik. 
znaję, że zupełnie straciłem głowę. W — Obawiam się, że już go pan 
jaki sposób dokument wpadł do rąk nie ujrzy, — z udanym spokojem za- 
miss Brook. uważył Laniare. — Niema  wątpliwo- 

— Zdaje mi się, że potrafię to pa” ści, że Extrome zdążył go już spławić. 
nu wyjaśnić. Miał aż nadto czasu, aby oddać cen- 

Dokument ten wieźli dwaj Angiel- ną zdobycz w pewne ręce. Być może 
scy aticerowie: Bartolamy i Takkeray. w chwili obecnej treść tajnego doku” 
Pierwszego zabi niemieccy agenci, a mentu jest już przetłumaczona i na” 
drugiego ranili ciężko, w nocy. Gdyby dana przez radjo na Wilhelm strasse, 

nie miss Brook, zabiliby go również. — Obawiam się że pan ma rację! 
Ona to wzięła od narzeczonego cenny — powtórzył jak echo Staneastreet. 

WILNO, ZARZECZE 19. 
  

Pożyczka inwestycyjna 106.50. Dolarów nie 

— Bardzo prosto. Miss Brook 9d- 
dała mi go na przechowanie. 

Twarz pułkownika przybrała chłod- 
ny wyraz. 

— Miss Brook! Nie rozumiem... 
— Nie znam treści tego papieru, ale 

o ile się orjentuję, jest en niezmiernie 
ważny w tej chwili, zarówno dla Anglji 
jak i dla Ameryki. 

Staneastreet kiwnął głową. 
— Mogę pana zapew nić, że jeśli 

nie zdołamy odzyskać tego dokumentu, 

Bóg tylko może wiedzieć, co się stanie 
i jak straszne będą tego następstwa. 
Panie Blenshop, proszę zatelefonować 
do sztabu kontrwywiadu nemieckiego i 
proszę się dowiedzieć, czy nie znale” 
ziono tego dokumentu przy zabitym 

dokument i schowała, aby ochronić go 
od dalszych napaści. 

— Narzeczonego? 
zdziwiony Staneastreet. 

— Tak, porucznika Takkeraya. 
— A więc, brata! — róześmiał się 

pułkownik. — Gdyż on to ukrywał się 
pod tem nazwiskiem. 

otem znowu wykradł, jestem tego pe” 

wien! Ale teraz kiedy nie mam żadnych 
wątpliwości, że to było oszustwa, vb:e- 

"zuję panu, że zrobimy wszystko, co DE 

-dzie w naszej mocy, aby nie dopuścić 
«lo dalszego nadużywania tego nazwi- 

ska. 4 
— To już jest zrobione! — wirącił 

lakonicznie Laniare. 
— (Co pan powiedział? ! 

—- Mówię, że to już jest zrobione... 

Cała ta sprawa została bardzo szczę”, 

śliwie zakończona. 
— Nie rozumiem pana? — zapy” 

tał zaniepokojony  Blenshop, podcho” 

dząc do biurka. 
— Mój sekretarz był obecny wczo” 

raj przy mojej rozmowie z tym panem i 

powtórzył 

Takkeray jest i porucznikiem Bro- 
ok, w jednej osobie. 

Z kolei Laniare zdziwił się: 
— Ahat — mruknął, — teraz za 

czynam rozumieć.... 

— Ja również, — wtrącił Stanea 
street. — Miss Brook i jej bzat nie 
mają nikogo bliskiego, prócz. siebie i 
od czasu wojny nie rozstają się. Do- 

dlatego tak się tą sprawą przejmuje, — Extromie. wiedziawszy się, że bratu polecono tak 

tłumaczył pułkownik. — Przepraszam! — Laniare zatrzy: trudną i odpowiedzialną misję na po- 

—- Rozumiem to. A więc miło mi, mał gestem Blenshopa, niechętnie pod- kładzie „„Assyryjczyka”, musiała bez 

że mogę uspokoić pana Blenshopa, chodzącego do teleionu. — Byłoby to jego zgody zapewne, dostać się. na 

gdyż Extrome, albo Anderson — jak 

kto woli — został zabity dziś w nocy 

podczas rewizji której dokonała po.li“ 
cja amerykańska w siedzibie wywiadu 

niemieckiego przy ul. 79rej! 

zbyteczną stratą czasu, byłem tam i 
wiem, że żadnych dokumentów nie zna- 
leziono przy Extromie. 

— Rozpacz! — jęknął pułkpwnik. 
— Gdzież on mógł go podziać? Im 

okręt, aby go chronić przed niebezp'e- 
czeństwem. 

— Tak, to wyjaśnia bardzo wiele 
spraw, które były dla mnie niejusne. 

— Ale to nie dopomoże nam, nie 

Bębnił nerwowo palcami po biurku. 
rPzed oknem pokazała się postać 
Stone'a. 

— Panie pułkowniku! — odezwał 
się półgłosem. 

— Co tam, Stone?. 
— 'Mam tu coś, o czem chciałbym 

pomówić z panem. Czy może mi pan 
udzielić jedną minutę? 

— Najchętniej. 
Pułkownik wstał j przeprosił gościa 

Idąc do okna, zatrzymał się i rzekł do 
Blenshopa: 

— Proszę zatelefonować do dokto: 
ra i dowiedzieć się o zdrowie How- 
sona. 

— Słucham, sir. 
Ale proszę zrobić to zaraz, bez 

odkładania. ]estem bardzo niespokojny 
o jego los. 

— Słucham, Sir. 
Pułkownik wyszedł do ogrodu, gdzie 

czekał go Stone, a Blenshop jpodszedł 
do biurka i zdjął słuchawkę. 

— Howson, to stróż nocny, 

  

jeśli 
się nie mylę? — zapytał grzecznie La- 
niare, wstając i spacerując po pokoju. 

Ę POSADY | 
zwrzozamianzcwwni, SERRA GI OSS A GOA 

otrzebaa Od zaraz 
wykwalifikowana 

podac La z dobremi 
referencjami ki o Каа Basic, Adas 
saperów Arsenalska 5 
od 12—14p,p. —0 BORIS RSI 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
radę kobiecą kon- 

serwuje, 

Organista-Kapelmistrz 
potrzebny jest dla pa- 
rafji rz.-katolickiej z 
jednoczesnem prowa- 

оао IA aka O 
ej straży pożarnej. O 

nałi, odświeża, usuwa waródiach zab stóć li- 
jej skazy i brakiistownie _ Magistrat 
Masaż twarzy i ciała miąsta Dokszyc. —I 
a: O SR 
lenie cery. - włosów 1 1. Nauczycielka 
pież. Najsowsze zdo- z dużą praktyką po- 

    

  

bycze kosme ra- szukuję zajęcia w 
cjonalnej. mieście lub na wsi. 

Codziennie od p 10—8. Przygotowuje dzieci 
'W. Z. P. 43.do pierwszych  4-ch 

mm gb ra zpajo- 
mo: ran cuskiego, 

Urod KOBIECĄ rysunków i muzyki. 
konserwuje, Łąskaw о- 

doskonali, odświeża szę a: A La 
usuwa braki i Ba. „Stowa“ pod М. В. 

RL rzyciemnianie brwie 
Gabinet Kosmetyki Potrzebna 
leczniczej „CEDIB* panienka do pomocy 
J. _ Hryniewiczowej. w g0spodarstwie. 
Wielka 18 m. 9. Przyj- Zgłaszać się: 2-go i 
w g' 10—1 i 4—7. 3 goczerwca Dąbrow- 

W. Z. P. 26. skiego 3—1. —0 

— 

    

  

— Tak... bardzo porządny 
pak... Proszę shyler 93.00 

Nerwowe usposobienie Blenshopa 
musiało się tłumaczyć nieprzespaną no 
cą i niepokojem o losy ważnego do: 
kumentu. Ale teraz opanował się już 
i był już w zwykłem swojem  dosko- 
nałem usposobieniu. Niedbale usiadł 
na rogu biurka, trzymając lewą ręką 
słuchawkę, a prawą wsunął do kiesze- 
ni. Hustając się, odchylił nieco mary” 
narkę i odsłonił kieszonkę kamizelki, w 
której było widać koniec drogiego wie” 
cznego pióra. 

Drobny ten przedmiot miał jakąś 
dziwną własność przyciągającą i La: 
niare nie mógł oderwać oczu od złotej 
główki. — Zmienił kierunek spojrzenia 
i podszedł do ogniotrwałej kasy. 

— Pułkownik Staneastreet wspom- 
niał, zdaje się, że stróż nie jest cięż- 
ko ranny, — zauważył. : 

— Kula przeszyła mu ramię... Czy 
to Shyler, 93.00? Poproszę doktora 
Antropa... Mówi Blenshop, 
pułkownika Staneastreeta. 

Czy to pan doktór? 
Z zawodową zręcznością, Laniare, 

wyciągnął rękę z za ramienia sekreta” 
rza, wyjął wieczne pióro z jego  kie- 
szonki i nie przerywając spaceru, rzu- 
cił ten drobny przedmiot w stronę ka- 
sy ogniotrwałej. Pióro upadło cicho 
na grubą kopertę. 

— ak, chodzi mi o Howsona, — 
mówił melodyjny głos. — Pan pułkow- 
nik chciałby wiedzieć... 

Szybko zbliżył się Laniare do ognio” 
trwałej kasy, zerknął w stronę okna, 
aby przekonać się, czy Staneastreet i 

chło” 

Nowogródzkim 

sekretarz 

—sosnowy las, rzeką Wieža poszukuje cór- 
(5 Ein, od Wilną Ki swej Antoniny Szyr- 
autobusem) Wiado- Montėwny. Prosi po- 

  

    

  

mość: i iczą ać wiadomość 
62 a m. Sanos miejscu jej pobytu pod 
i 19—20. adresem: Riga, British 

Е Ьецшоъе. 155 Regi“ 
na warionowicz. 

skie i pensjonat. | "i% stroskaną matkę, 

„Warszawianka“, 
Złote lub Dolary 

na najpewniejsze 
zabezpieczenie ю+ 
kujemy solidnie u 
osób poważnych i 
majątkowo odpo- 

Kanalizacja, wodo- 
ciągi, tenis, piani- 
no. Pocztą i stacją 
na miejscu. Wia- 
domość: Hallero- 
wo, poczta Wiel- 

  

ka” Wieś, = wiedzialnych, 

L Mons, Bagiaka, | teńskie Biuro 
LL TL IEA 
AOPRO | SPRZEDAŻ 11“ BAvAVASZGUBY Kupię majątek  uaaswzmacma leśno-łąkowy 100-200 

ha w pow. Wileńskim, 
Oszmiańskim, Lidzkim 

gubioną książkę 
wojskową, wyd. 

lub S, Przez P. K. U. w 
ane: Wilnie, rocz, 1898; na na Polesi 

a EO iu MA „imię Bronisława Fi- 

    

zdro i Va i stary Juros lipowicza, uniegažnia 
ogród Owocowy, 6LIZ—0 
rzeka lub jezioro. x 

Z. x Orzeszkowej Zmię ae 
11m. 25. 8102—; Jację  uniwer- 
Majątek "_ ziemski „Sytecką, Oraz 
obszaru 170 ha, p, |Zaświadczenie wyda- 

ne przez . 5. В. па 
imię Michala Pigulew- 
skiego, unieważnia się: 

io książecz= 

ładnie położony 
wśród jezior, z do- 
skonałą glebą i łą- 
kami, niedaleko st. 
kol, sprzedamy oka 
zyjnie za 14.000 dol 
Wileńskie  Bluro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

| tel. 152, —0 

  

kę wojskową, 
wydaną przez P. 

K. U. Wilao, na imię: 
WładysławaKirszbrau= 
na, unieważnia się. 

  

Stone nie patrzą w jego stronę; wy- 
jął z kieszeni przygotowaną w domu 
kopeitę z pieniędzmi i zręcznie wsunął 
ja pomiędzy papiery na jednej z pó- 
łek. 

Wszystko to udało mu się dosko- 
nale: nikt nie zauważył jego mane- 
rów. 

— Dziękuję panu. — Dowidzenia 
panie dokkorze. 

Laniare wrócił do biurka. Blenshop 
powiesił słuchawkę na miejsce w tejże 
chwili wszedł lokaj z biletem wizyto” 
wym na tacy: 

— Ta pani pragnie widzieć p. 
pułkownika Staneastreet.... mówi że 
ma wyznaczoną godzinę... 

Blenshop rzucił okiem na kartkę. — ® 
„Staneastreet wrócił właśnie do po- 

koju. ) 
OO miss Brook, panie pułkow- 

niku, — oznajmił sekretarz. 
-—-Prosić, — rzekł krótko szef. 

Lokaj wyszedł. 
— Doktór mówi, że Howson za- 

snął, — dodał Bienshop, wracając do 
ogniotrwałej kasy. Czy Stone znalązł; 
coś ciekawego w ogrodzie? 

— Ślady nóg, odpowiedział szef 
ze zdenerwowaniem. Zdziwiło go nie- 
zmiernie, gdy powiedziałem, że czło” 
wiek który tam chodził... 

— O Boże! ? 
Okrzyk ten wydał Blenshop, dźwię” 

czał w nim strach i rozpacz. Pułkownik 
odwrócił się niespokojny: 

— Co się stało? 
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