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ł Niewąipiiwie wielką i prawdziwą 
tragedję przeżywają obecnie ziemie 

białoruskie z tamtej strony  kordonu. 
Polityka „antykułacka*, represje por 

datkiowe i wreszcie kolektywizacja go” 

spodarstw rolnych. Ten ostatni ekspe“ 

ryment władców Białorusi przyjęty zo- 

stał przez ogół włościaństwa jaka naj” 

większe nieszczęście, punkt kulminacyj 

ny ucisku, jako zwykła grabież, odbie 
ranie własności. O nastrojach ludnoś- 

ci chłopskiej dowiedzieć się nie może 

my z gazet sowieckich, bo rzecz zrozu 
miała przemilczają one. spontaniczny 

masowy odruch antysowieck* włościań 

stwa. Dowiadujemy się jedynie o tych 

mastrojach od zbiegłych z za kordonu 
chłopów. Szczególniej ostatnio dobrze 

jesteśmy poinformowani o tem co my- 

šli wieś białoruska. — Mało jednak 

wiadomem jest nam co myśli „wierchu” 

szka“, nowa inteligencja białoruska, 

grupowana początkowo z wielką pie” 

czołowitością w Mińsku przez bolsze- 

wików. Jakie prądy nurtują tych, któ” 

rzy nie będąc bezpośrednio odpowie” 

dzialni za rządy w kraju, ocierają się 

jednak o nie blisko i jak dotychczas, 

kładli częsta swe moralne, narodowo - 

białoruskie žyro pod „niezaležne“ pan 

stwo Białoruskiej Sowieckiei  Socjali- 
stycznej Republiki? — Zaledwie słąbe 

echa dochodzą .nas o jakiejś bliżej nie- 

znanej walce, o jakowejś frondzie, któ” 

  

  

   im, zależ= 
nie od stopnia odchylenia od czystej li” 

nji partji. Inną zupełnie kategorję two 

rzą tak zwani sacjał - zdradniki, sacjał 

faszystyja, a już ostatnią, grożącą dziś 
w Mińsku poprostu kulą w łeb: łakiei 
polskich pancu i ajenty defenzywy. 

Otóż trzeba wiedzieć, że osób pod” 

padających pod którąś z tych katego” 

ryj w Mińsku jest coraz mniej. Znajdu- 
ją ich bolszewicy zarówno wśród Ria- 

łorusinów, Polaków jak żydów. 

O tem, że nie tylko chłopi, ale zarówno 

inteligencja białoruska, mimo 
nych więzów, z których najbardziej mo 
cnym jest stanowisko, pensja i płyną- 
ce stąd czerwońce, — zaczyna się bu- 

rzyć przeciwko dyktaturze  moskiew” 

skiego czerwonego proletarjatu, świad- 
czy chociażby fakt, że prasa sowiecka 

nie może już dłużej tego utrzymywać i 

występuje dą walki otwartej. 

„Niedawno w moskiewskiej „Praw- 

dzie* ukazał się ciekawy artykuł zawie 
rający biadania z powodu ciągle potę- 
gujących się sił odśrodkowych białoru- 
skich. Artykuł ten poświęcony jest wal 
ce z tak zwanym białoruskim nacjonal- 
demokratyzmem. — Nikt więc inny tyl 
ko sama „Prawda* pisze, że dzisiejsza 

Białoruś znajduje się w stadjum obor 
strzonej klasowej walki na dwuch fran- 
tach: ideologicznym i narodowo - kul- 

turalnym. Walka na tych frontach — 
dodaje „Prawda* — prowadzona jest 

zupełnie równolegle do dawnej walki 
na pedłożu ekonomicznem, kułackim, 
konirrewolucyjnem. 

Organa bolszewickie widocznie za- 
niepokojone są mocno stanem wyzwo- 

| leńczej myśli białoruskiej w jgranicach 
SSSR i uważają prądy te za bezpośred” 
ni sukurs kontrrewolucyjnym  tenden- 

cjom włościaństwa białoruskiego. Zda- 

niem „Prawdy* olbrzymia większość 
Białorusinów, która w Mińsku rozpo- 
częła swą pracę, żyła wciąż tą nadzie- 
ja, że władza bolszewicka upadnie. Z 
chwilą gruntowania tej władzy na zie- 

miach białoruskich — ideologia naro“ 
dowo - białoruska przeszła do ofensy- 
wy i walczy zaciekle z każdym przeja” 

— 

  

wem postępującega naprzód systemu 

komunistycznego. 

Rząd sowiecki likwiduje powoli, 
ale systematycznie narodowo - białoru- 
skie tendencje w Mińsku. Na pierwszy 

ogień poszedł najbardziej niebezpiecz- 
ny NARKOMZEM Priszczepow, który 

swą polityką rolną popierał kułactwo, 
daktycznie opierając się na zdrowym e- 

lemencie kraju. Profesor Akademii Bia 
łoruskiej Kislakow wydał nawet w Miń 
sku całe dzieło, dowodząc celowości, z 

    

  

d sieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
    

Frondo białorusk.ej inie.igeacji 

tysiącz”. 

WILNO Sreda 4 czerwca 1080 r. 
Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, Administr. 2.28 

® 

tego 

П 

o punktu widzenia gospodarczego, 
rodzaju polityki. Jeden z literatów 

skich wydał książkę, w której marzy 

stworzeniu na Białorusi tego rodzaju 

gospodarstw rolnych, któreby w ideal 

nym sensie , odpowiadały  chutorom, 

fermom niemieckich kolonistów. Kie 

dyś, jak widzimy książki takie można 

było nawet drukować w Mińsku — 

liiś, w dobie kołektywów, grozi za to 

ięzienie. 
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Następnie poddano dokładnej rewi- 

zji Fteraturę i nauki krzewiące się jako 

tako w Mińsku. — Profesor Azbukin 

ład przeciwstawiając się imper” 
jalizmowi sowieckiemu w „G Н 

Białornsi* wyraźnie wskazywał, że 
część Białorusi, a mianowicie Smoleń- 

Szczyznę nie przyłączono do BSSR. 

Otwarcie, przyznawał, że skoro Biało” 

ruś Zachodnia uważana jest za znaj 

dującą się pod panowaniem obcem, to 

dotyczy to samo Białorusi Wschodniej. 

Zato został podobno wykluczony z 

Akademji. O dalszych losach jego nic 

nie wiadomo... 

    

    

„Prawda“ moskiewska cytuje sze” 

reg autorów białoruskich, wyraźnie na- 
rodowych o tendencjach antysowiec- 

kich, jak Głybockiego, Hartnego, Pu 

szcze, Dubowkę, Zareckiego i innych. 

Najbardziej wszakże przejawił się bia- 

łoruski ruch separatystyczny w dyskusji 
w sprawie językowej. Uczeni białorus- 

cy, niekrępowani bezpośrednio na tej 

dyskusji wykazali wyraźną 
'antymoskiewską. Wypowiedzi маГ 

kę pierwiastkom międzynarodowym w 

języku. białoruskim. Co jednak najbar- 

dziej zabolało bolszewików, to fakt, że 

przy ustalaniu słów o spornem brzmie 
niu skłaniano się zawsze ku brzmieniu 

polski emu. Zastąpiona naprzykład u- 

žywane powszechnie w Sowietach sło” 
wo „eksploatacja* słowem „wyzysk*. 

Przy tej okazji uważano za stosowne 

napomknąć coś niecoś o kulturze Za- 
chYdu. — „Prawda* pisząc o tych fak 

tach ze zgłozą wykrzykuje, že „biato- 

ruscy nacjonaliści orjentują się bar 

dziej na faszystowską Warszawę, niż 

czerwoną Moskwę!*... 

   
     

To samo dotyczy Polaków i żydów 
zamieszkałych na Białorusi, których 

największą dotychczas ostoją jest Koś- 

ciół i synagoga. Wogóle, zauważa 

„Prawda“ trudno jest ustanowić wy” 
raźną granicę pomiędzy klerykałami i 

inacjonal - separatystami. 

Należy zauważyć, że większość tej 
białoruskiej inteligencji wychowana i 

stworzona została przez bolszewików i 
dotychczas nie liczono się z nią prawie 

zupełnie jako elementem mogącym za” 

ważyć samodzielnie na szali życia pali- 

tycznego Białorusi. Potęgujący się jed- 

nak ucisk, idąca od dou fala antyso- 

wieckich nastrojów może dokonać {е- 
ga, czego się bolszewicy. najwięcej о- 
bawiają: połączenia niezorganizowa” 
nych mas chłopskich z aktywną inteli- 

gencją białoruską — w jeden antyso- 
wiecki obóz białoruski. m. 
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POWODZENIE  PREMJOWEJ PO- 
ŽYCZKI BUDOWLANEj. —° 

Zapisy według kolejności zgłoszeń. 

W związku z licznemi zgłoszeniami na 
zakup Premjowej Pożyczki Budowlanej, któ 
re prawdopodobnie przekroczą z dużą: nad- 
wyżką emitowaną przez Skarb Państwa SU- 
mę zł. 50.000.000 dowiadujemy się, że przy” 
dział obligacyj Premjowej Pożyczki Budo- 
wlanej między subskrybujących: odbywać 
się będzie według kolejności zgłoszeń z tem, 
że zapisy drobnych subskrybentów również 
będą uwzględnione. 
„Jest to wywołane dążeniem do umożli- 

wienia najszerszym warstwom ludności na” 
bycia obligacyj omawianej pożyczki po ce- 
nie nominalne*. 
GA. przyjmuje się od poniedziałku 2. 

r. 

KONFERENCJA GOSPODARCZA 

WARSZAWA. 3. 6. (PAT). Dziś o godz. 
12.30 odbyła się z udziałem p. premiera Sław 
ka konferencja, w której wzięli udział p. mi 
nister komunikacji Kuehn, podsekretarz sta- 
nu Ministerstwa Skabu pr. Gradyński, za- 
stępca dyrektora departamentu obrotu pie- 
niężnego p. Broniewski, naczelnik wydziału 
polityki finansowo - gospodarczej p. Fabiet- 
kiewicz, naczelny dyrektor Banku _ Gospo- 
darstwa Krajowego p. Szymanowski. 

: Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

   
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
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DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — ęgaraia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch 

: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stro: 
п tr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach 

Zagraniczne 50 pioc. drożej, Ogtošzenia cyirowe i tabelaryczne 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Mistra Spraw Wewnętrzny. 

” 

K. Smarzynski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkoinej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F.. jaczewska. 
WOŁKOWYSK — 

     

    

Gen.Sławoj-Składkowski powrócił do gabinetu 
- Dekrefy PI Prezydenta Rzerzynosnalitej 
WARSZAWA. 3. 6. (PAT).Pąn Prezydenf Rzeczypospolitej podpisał w 

dniu dzisiejszym dekrety treści następującej: 
De Pana Henryka józewskiego, ministta spraw wewnętrznych w War- 

sząwie. Przychylając się do prziedstawionej mi prośby o dymisję, ' zwalnianį 
Pana z urzędu ministra spqław wewnętrznych, 

Prezydent Rzeczyppspolitej (—) IGNACY MOŚCICKI. 

Prezeę Rady Ministtów (—) WALERY SŁAWEK. 
Warszawa, dnia 3 czerwca 1930 soku. 

Do Pana Sławoja Felicjana Składkowskiego, gdnerała brygady w. W; 

szawie. Mianuję Pana ministrem spraw wewnętrznych. › 

Prezydent Rzeczypospoiiteį (—) IGNACY MOŚCICKI. 

Prezes, Rady Ministrów (—) WALERY SŁAWEK. 
Warszawa, dnia 3 czerwca 1930 roku. 

` 

WARSZAWA. 3. 6. (tel. wł. „Słowa”) Zmiana na stanowisku min. 

spraw wewnętrznych powoduje, liczne komentarze w kołach opozycyjnych. 

ardziej rozpowszechnione jest mniemanie, że powrót min. Sktadkowskie- 

go do rządu oznacza zbliżanie się wyborów, do przeprowadzenia których 

min. Józewski miał wydawać się zbyt „mięki*. Ze źródeł najbardziej: auto: - 

rytatywnych twierdzą, że tego rodzaju komentarze są nietrafne. 
Zmiana była spodziewana już oddawna. Min. Józewski, wstąpił do ga” 

binetu dla załatwienia pewnych spraw narodowościowych, których jest wybit- 
nym znawcą, a gen. Składkowski wówczas właśnie poważnie niedomagał. 

Obecnie min. Józewski zagadnienia! te doprowadził do końca i ukoronował 

swą działalność zwołaniem soboru Cerkwi prawosławnej. Tymczasem gen. 
Składkowski powrócił do zdrowia i nic obecnie nie staje na przeszkodzie jego 
powrótowi do rządu. 

P. fózewski-pów na star ko wójewody wołyńskiego i pracować 
będzie nadal nad zagadnieniami religijno - narodowościowemi mniejszości 
narodowych, czego dowodem jest, że jeszcze wczoraj już po otrzymaniu dy- 
misi. odbył kilkugodzinną naradę z. ks.metrawalitą obrządku grecka - katolic- 
kiego ht. Szeptyckim ze Lwowa. 

Zebranie przedsoborowe 29 czerwca 
WARSZAWA. 3. 6. (PAT). Metqopolita Dyqnizy w porozumieniu z 

ininistrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego wyzimczył termin xe- 
brania przedsoborowego na dzień 29 czerwca rb. w Warszawie. 

SYTUACJA w INDJACH 
W OŚWIETLENIU RZĄDU BRYTYJSKIEGO. 

LONDYN. (PAT) Urząd Indyj ogłosił sprawozdanie o sytuacji w In- 
djach w dniu 31 maja br. Sprawozdanie ocenia sytuację dodatnio. Ruch wśród 
plemion górskich, zwłaszcza w Utem Khel wpobliżu Peshavar, zmalał znacz- 
nie. W okręgu tym nie zanotowano wystąpień zbrojnych. Mniej zadawalają- 
ca była sytuacja w ubiegłym tygodniu w samym okręgu Peshavar. 

W dniu 26 maja we wsi Takkar aresztowano 6 osób, które brały udział 
w napadzie i zabójstwie zastępey inspektora tamtejszej policji. Dnia 29 maja 
Takkar okrążyły oddziały policji i wojsk, aresztując 36 osób. W chwili okrąże- 
nia wsi oddziały ostrzeliwano od strony wsi sąsiednich. 

Organizacja „czerwonych koszul** ujawnia znowu znaczne ożywienie, 
zwłaszcza na szosie Hashtnagar wpobliżu Charsadda Tahsi. W samem mieście 
Peshavar jest spokojnie i życie wraca do trybu normalnego. W innych okrę- 
gach Indyj były rozruchy lokalne, szczególnie w Rangonie, głównie na tle bez 
robocia, wyzyskiwanego przez przywódców. 

Sprawozdanie nie podaje liczby ofiar, potwierdzonej urzędowo, a po- 
wtarza tylko doniesienie ze źródeł prywatnych. wymieniające, że do dnia 31 
maja liczba zabitych przekraczała 100, a rannych przeszło 800. Wrogich wy- 
stąpień wobec europejczyków nie notowano. 

Od dnia 30 maja klucz do sytuacji znajdował się prawie cejkowicie w 
rękach władz. Aby spowodować odprężenie na rynku pracy władze indyjskie 
powołały Urząd Pojednawczy na podstawie ustawy o rozstrzyganiu sporów 
handlu i przemysłu, W Dacca zanotowano, nieznaczne zresztą, starcie między 
uczącą się młodzieżą hinduską i mahometańską. Starcie dopiero później spo 
wodowało kilka wypadków podpaleń i grabieży. Władze opanowały już sy- 
tuację w tem mieście. 3 

'W Lucknow zanotowano żywszą działalność Kongresu Narodowego. Po- 
nieważ w okrzgu tym były usiłowania zamachów, wzewano oddziały wojsk, 
które wobec uspokojenia, powróciłŁy do koszar. Jednakże wkrótce po tem 
tłum zaatakował urząd policji i usiłował dom podpalić. Oddział wojska zmur 
szony był dać salwę, po której tłum pierzchnął. Władze ipodję.y przygotowania 
zapobiegawcze. 

Nadzwyczajna spsia komisji mand:fawej w Genewie 
W SPRAWIE MANDATU POLITYCZNEGO. 

GENEWA. 3. 6. (PAT). Dziś pod przewodnictwem Theodolliego rozpo 
częła obrady komisja mandatowa, która zebrała się na sesję nadzwyczajną w 
sprawie mandatu palestyńskiego. Podstawą prac komisji będzie zbiór doku- 
mentów pod nazwą „biała księga”, wydany przeż rząd angielski. 

Wstęp do tej kSięgi zawiera powtórzenie orzeczenia komisji Shawa w 
sprawie zajść, jakie miały miejsce w Palestynie w roku 1929, następnie idą 
uwagi rządu angielskiego, który stwierdza, że sytuacja w Palestynie wymaga 
wielkiej ostrożności i cierpliwości. Polityka, którą rząd angielski zamierza w 
przyszłości prowadzić w Palestynie, zwłaszcza co do dwóch najważniejszych 
spraw, jak imigracja i rozwój kraju, będzie mogła być ustalona dopiero po 
otrzymaniu raportu sir Johna Simpsona, bawiącego obecnie w specjalnej misji 
w Palestynie. Sprawa imigracji znajduje się obecnie w opracowaniu. Będzie 
wprowadzona w życie kontrola rozdziału ziemi ornej dla unilięcia pokrzyw- 
dzenia tubylczej ludności rolniczej. 

Powrafny Inf „He, Zenpelina” 
BERLIN. 3. 6. (PAT). Według doniesień z Lakehurst sterowiec „Hr. 

Zeppelin" wystartował wczoraj o godz. 9.12 według czasu amerykańskiego i 
o godz. 9.58 wiecz. przeleciał nad Nowym Yorkiem. 

  

  

   таса 

  

   

ZAPRZYSIĘŻENIE MIN. SKŁADKOW 
SKIEGO. 

WARSZAWA, 3 VI. Pat. Pan Pre- 
żydent Rzeczypospolitej . odebrał dzi- 

9 siaj 0 godz. 15.30 na Zamku przysię- 
gę od nowomianowanego ministra 
spraw wewnętrznych gen. Stawoj- 
Składkowskiego. 

PREMIER SŁĄWEK NA ZAMKU. 

WARSZAWA 3. 6. (PAT). P. Prezes 
Rady Ministrów Walery Sławek uda' się dziś 
o godzinie 10 rano na Zamek, gdzie był przy 
jęvty na audjencji przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

  

  

Wzółuż | wszerz Polski 
  

ZGON MIRANDOLI 

KRAKÓW, 3.6. PAT. Dzisiaj zmarł w 
Krakowie Franciszek Pik (Mirandola). Swego 
czasu wiele utworów tego poety ukazało*się 
w krakowskiem „Życiu i wiele jego poezyj 
drukował Feldman w „Krytyce*. W ostatnich 
latach tłumaczył wiele z języków francuskie- 
go, niemieckiego, angielskiego i włoskiego. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY HIP- 

PICZNE W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. 3. 6. (PAT). W trzecim 
dniu międzynarodowych zawodów  hippicz- 
nych rozegrany został konkurs im. śp. Fryde 
ryka Jurewicza: ciężki konkurs myśliwski, 0- 
raz konkurs im. księcia Janusza Radziwiłła— 
potęgi skoku. 

„ Wi ciężkim konkursie myśliwskim im. Ju- 
rewicza pierwsze miejsce zajął por. Ruciński 
na koniu „Roksana“. 

W konkursie im. księcia Radziwiłła po- 
tęgi skoku —- pierwsze miejsce zajął poru- 
cznik Neinert — 2 punkty. 

BURZA NAD KALISZEM. 

ŁÓDŹ. 3. 6. (PAT). Donoszą z Kalisza, 

że wczorajsza burza z piorunami spowodo 
wała 2 wypadki śmiertelne. Mianowicie, we 
wsi Stara Kamienica piorun uderzył w buk, 
pod którym schroniło się trzech wieśniaków. 
Dwaj z nich — Andrzej Domaszewicz Łę- 
ski — zostali porażeni na śmierć. trzeci zaś 
Pawla, który leżał między nimi, wyszedł bez 

szwanku. 

ŚMIERTELNA KRYJÓWKA WŁAMY- 
WACZY. 

LWÓW. 3. 6. (PAT). Dwaj znani na te 
renie powiatu Rawa Ruska włamywacze Dą 
bek Mastykarz Ścigani ostatnio przez poli» 
cję za liczńe kradzieże, ukryli na noc w 
starym szybie kopaln. węgia w Niwach po- 
wiat Rawa Ruska, gdzie obydwaj ponieśli 
śmierć z powodu zatrucia dwutlenkiem wę 
;gla. Ponieważ zachodziło przypuszczenie, że 
ukryli tam rzeczy większej wartości, zwróco 
no się do straży pożarnej we Lwowie z proś 
bą o wydelegowanie strażaków na przeszu- 
kanie szybu. Istotnie przybyło czterech stra 
żaków, zaopatrzonych w aparaty przeciwga- 
zowe. Nie zdołali jednak ustalić nic konkret 
nego, gdyż nie mogli pozostawać w szybie 
dłużej aniżeli dwie i pół minuty. 

Komenda policji w Rawie Ruskiej poleci- 
ła właścicielowi gruntu, na którym znajduje 
się szyb, zasypać go natychmiast ziemią, ce 
em uniknięcia nieszczęśliwego wypadku. 

PROCES ZAMACHOWCÓW UKRAIŃ 
SKICH WE LWOWIE. 

LWÓW. 3. 6. (PAT). W dalszym 
ciągu rozprawy przeciwko członkom u- 
kraińskiej organizacji wojskowej prze- 
słuchiwano świadków, m. in. urzędnicz 
ki Targów Wschodnich, co do okolicz- 
ności, związanych z doręczeniem wa- 
lizki, zawierającej maszynę  piekielną. 
Zeznawali dwaj posterunkowi, którzy 
dokonali na ulicy aresztowania oskar- 
żonego Tereszczuka w czasie, gdy nie 
siona przez niego paczka zapaliła mu 
się w ręku. Po przesłuchaniu dyrektora 
Targów Wschodnich Orzechowskiego 
odczytywano w dalszym ciągu numery 
„Surmy* nielegalnego wydawnictwa 
U. O. W. 

ARESZTOWANIE WYRAFINOWANE- 

GO ZBRODNIARZA. 

ZAKOPANE. 3. 6. Aresztowano tu oneg 
daj na podstawie doniesienia i pewnych po- 
szlak podejrzanego o profanację grobów 
przybranego syna miejscowego grabarza 25 
letniego Jūliana  Choinowskiego. Zachodzi 
podejrzenie, że dopuszczał się on ponadto 0- 
kradania zwłok. Przebywa on w areszcie aż 
do końca śledztwa i ewentualnej ekshumacji 
zwłok, na których aresztowany miał się do 
puścić się zbrodni profanacji. 

мыы 
Эрт 

3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych 1 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*.      

oraz z prowincji o 25 proc. drożej.     

    
    

ECHA STOLICY 

Folemika marsz. Daszyńskiego 
z „Gazetą Polską” 

„Gaz. Polska“ umieściła w dn. 1 
czerwca 'art. p.t. „Ignacy Daszyński" i 
jego cień”. Artykuł ten wywołał repli 
kę marszałka Daszyńskiego, którą 
wczoraj zamieścił „Robotnik: 

„Gaz. Polska“ m. i. 
„Cem powodowal się Igni 

gdy przed dwoma z górą laty pr 

laskę marszaikowską w Sejmie z rąk 

czonej opozycji? 

„On, który w najtajniej 

słó sw, piastował nadzieję, swym talen- 

tem i swą taktyką potrafił Sejm cały zagar- 

nąć w niewolę moralną i dobyć zeń to, cze 

go przez lat tyle wydobyć nie mógł. Pils 

ski,, przekonywał się zwolna, ż 

sę jeńcem opozycji, zagnanym 

    

   
   

   

   

    

    

  

   

endecki Rybarskich i Trą: 
do poczekalni internacjonalnej 
i Pragerów". 

Dziś Herman Lieberman — 

«nury cień Daszyńskiego — 

bajce Andersena, bardziej rzeczy 

rzeczywistej postaci”. 

„Patrzymy w czcigodna maskę Gó 

darza Izby Polskiej, a w jego cieniu vw 

my adwokata i kolportera, który dlz swych 

haseł przeno'nych gotów jest założyć kra” 

mik w każdej karczmie przydrożnej, na każ- 

dem dróg rozstaju, pewny, że klientelę s 

znajdzie wszędzie od Dunaju do Kame 

i od Hamburga- do Syonu“. 

W odpowiedzi swej zatytułowanej 
„Słowo do waletów* pisze m. in. Mar- 
szałek Daszyński: 

Na jakiś tydzień przed zebraniem 512 40“ 

wowybranego Sejmu pr: ł do mnie p. Sła 

wek z cukierni „Ziemiańskiej* jednego z po- 

słów, odradzając mi kandydowania na Mar- 

szałka Sejmu, bo Piłsudski każdego marszał- 

ka, któryby zwycięży! jego kandydata p. dr. 

Burila będzie źłie traktcwzł : Į ŚR 

A nie chciałby być zmuszonym postąpić tak 

ze mną. Odpowiedziałem, że sprawa nie jest 

    ę, jak w 

ym-od 

        

   

  

    

  

„jeszcze aktualna — i. wysłannik odszedł. Nie. 

godna forma i niegodna treść intryganckiej 

propozycji. sama sriebie osądza. 

Dnia 27 marca 1928 r. zjawił się szef 

rządu Marszałek Piłsudski w lzbie i tu roze” 

grały się onydne wypadki, których opisywać ° 

nie potrzebuję. Po nich przyszło głosowanie. 

Zostałem wybrany Marszałkiem przeciw p. 

Bartlowi. Narodowi demokraci i komuniści 

utrzymali do końca swoich kandydatów. 

Jakże się zachował mój kontrkandydat p. 

dr. Bartel? Przyszedł do mnie na trzeci dzień 
uściskał mnie, gratulował, mówił, żem ge 

wybawił z ciężkiego położenia, proponował 

kredyty na sprawienie mebli w mieszkaniu 
sejmowem marszałka (była tam bowiem pu- 

stka i pożyczone z Zamku graty) į nasta- 

wał, żebym do Krakowa na święta jechał 

„Salonką“ (a nie — jak chciałem — w zwy- 

kłym przedziale) dla nieobniżania powagi u- 

rzędu. P. dr Bartel był wtedy wicepremjerem 
prawą ręką Marszałka Piłsudskiego. 

W dalszym ciągu dowodzi Marszar 
łek Daszyński że winę za niedojście do 
skutku tej harmonji ponosi marszałek 
Piłsudski i Jego Obóz, poczem pisze: 

„Prześladują mnie władcy systemu, lżą, 

moje uczciwe nazwisko na łup  „valetaile““ 

gadzinowi, starają się zatruć m“ życie jak 
umieją”. 

Następny ustep Marsz. Daszyński po 
święca pos. Trąmpczyńskiemu i pos. 
Liebermanowi, biorąc tego ostatniego 
w serdeczną obronę. 

Kończy Marszałek Daszyński ustę- 
pem o „zachodzie życia” i zapowiada, 
że dopóki będzie żył, dopóty będzie 
walczył. 

Urzcz-sfość wojskowa 

ŚWIĘTO 36 P. P. LEGJI AKADEMIC- 
KIE JB 

WARSZAWA. 3. 6. (PAT). Doro- 
czne święto 36 p.p. legji akademickiej 
rozpoczęło się w dniu 2 bm. mszą 
żałobną za dusze poległych i zmarłych 
oficerów i szeregowych pu Iku, odpra- 
'wioną przez ks. kapelana Kowalczaka 
w kościele garnizonowym przy ul. Dłu 
giej. Po południu odbyła się w wietli- 
cy pułkowej uroczysta akademja dla 
żołnierzy, zaś wieczorem uroczysty 
apel ku czci połegłych i zmarłych ofi 
cerów, podoficerów i szeregowych pul- 
ku. Dzisiaj w godzinach porannych wi- 
ceminister spraw wojskowych gen. Ko 
narzewski reprezentujący p. Marszałka 
Piłsudskiego, w otoczeniu gen. Pożer-' 
skiego, inspektora armji, gen. Wróblew 
skiego, dowódcy OK i gen. Bończa - 
Uzdowskiego, dowódcy 26 dyw. р. ©- 
raz oficerów sztabowych dokonał prze” 

glądu punłku. P polowej mszy św. do- 
wódca pułku płk. dypl. Ulrych udekoro 
wał odznaczonych oficerów, szeregow- 
ców i akademików odznakami pułkowe 
mi oraz sznurami strzeleckierzi. Z ko- 
lei odbyła się defilada pu łku, zaś po 
południu —obiad żołnierski, następnie 
imprezy sportowe.



               

BARANOWICZE 

— Dzień propagaady, LOPP w Stołowi 
czach. Za przykładem roku ubiegłego, Komi- 
tet Powiatowy postanowił wykorzystać czo- 
łówkę, w celu urządzenia „Dni propagandy 
LOPP*. Dzień taki 29 maja odbył się w Sto- 
łowiczach. ` ' 

W dniu 29 maja odbyły się nabożeń- 
stwa z okolicznościowemi  przemówieniami 
w cerkwi i kościele, po nabożeństwie w ko- 
ściele parafjalnym wyruszył pochód na czele 
z władzami powiatowemi LOPP przy dźwię 
kach orkiestry 78 p. p. na plac rynkowy, 
gdzie urządzono trybunę. Na placu zebrał 
się Нит około 1000 osób. Do zebranych wy* 
złosili przemówienia: prezes powiatowego 
omitetu inż. Layman i sekretarz komitetu 

Głąbik. 
Jednocześnie wyjaśnienia dawali prezes 

inż. Layman i kierownik czołówki p. Sam- 
poliński. 

O godz. 18 w sali szkoły miejscowej 
odbył się seans kinematograficzny; podczas 
wyświetlania filmów zebranej publiczności 
dawano wyjaśnienia, a instruktor OPG Su- 
chomel wygłosił dłuższy referat o obronie 
prźeciwgazowej. Zysk materjalny jest dość 
pokaźny, zebrano z urzędowych imprez, wy” 
šwietlania filmu i kwesty 481 zł. 41 grosz, 
a po potrąceniu wydatków czysty zysk wy- 
niósł zgórą 300 zł. 

Praca, którą położyli jak zarząd pow. 
komitetu, tak i Koła, a także pracownicy 
urzędu gminy, dała plon obfity. W dniu 1 
czerwca dzień propagandy odbył się w Moł 
czadzi. ; 

— 7 Тусойта Lotniczego. W dniu 24 
maja r. b. jako w ostatni dzień tygodnia lot 
niczego odbył się pokaz wojny lotniczo-ga- 
zowej. 

Jakkolwiek samoloty były zapewnione, 
to jednak przyleciały dopiero po zakończeniu 
pokazu, wskutek czego pokaz stracił na war 
tości. 

Całością dowodził z ramienia wojsko- 
wości pułk. SokókSżahin, sztab cywilny spo 
czywał w ręku prezydjum powiatowego, ko- 
mitetu, dowódcą oby walczących stron był 
major Gutkowski. ` 

Przez cały czas pokazowi  przyglądały 
się kilkutysięczne tłumy publiczności. 

W dniu 25 maja znów w  udzielonem 
bezinteresownie kinie Apollo _ wyświetlano 
filmy dla 26 p. ułanów i 9 DAK-u, a w dniu 
26 maja na placu Legjonów. 

Jakkolwiek urządzenie na placu Tygod- 
nia było niefortunne, w drugiej połowie ma- 
ja i to wślad za 3 maja, a następnie już tru 
dne do wytłumaczenia jeszcze 3 tygodnie, 
mianowicie: Dziecka, Czerwonego Krzyża i 
Emigranta, to jednak wyniki będą nie gor- 
sze od ubiegłego roku a może i lepsze, gdyż 
ofiarność społeczeństwa na LOPP i w tym 
roku nie zawiedzie. S. G. 

— Pożar. Jakaś niewytłomaczona plaga 
pożarów gnębi powiat, tym razem we wsi 
Tuchowicze 6 gospodarstw stało się pastwą 
nieubłaganego koguta. Szkody wynoszą oko 
to 24,000 zł. \ 

Przeprowadzone przez policję państwo” 
wą dochodzenie ustaliło, iż pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się /7 
ogniem. S. G. 

doneigo przyfycyna sp p 3 

Często ukazują się w „Stowie“ z .nagłów 
kiem "Chodzę po mieście '... chętnie czytywa 
ne obrazki z naszego Wilna. Sądzę że gdy- 
by Redakcja chciała umieszczać w swem pi- 
smie jakieś „Chodzę po Wileńszczyźnie” 
lub „Wycieczki za mury Wilna”, miałaby z 
zpewnością przeobfity mąterjał, który mógł- 
by być w znacznej części wykorzystany ku 
ogólnemu pożytkowi. Niejedna zła strona ży 
cia wypełzłaby z ukrycia i uległa poprawie. 
A poprawiać trzeba nietylko od „góry” ale 
i od „dołu*, i to ostatnie może jest ważniej- 
sze. Więc nie śkąp, Sz. Redaktorze, choć 
drobnych czcionek, dla głosów z wsi zapad- 
łych i głuchych miasteczek, aa Wy, którzy 
czujecie puls życia społecznego, piszcie do 
po z myślą o pożytku Rzeczypospo- 

Jako nauczyciel, mający stale styczność 
z tutejszą ludnością, miałem możność zdać 
sobie sprawę, jak się ustosunkowuje ludność 
między innemi i do Państwa Polskiego. 
Skonstatowałem, że stosunek ten nie jest ta” 
kim jakimbyśmy go widzieć pragnęli, aczkoł 
wiek przyznać trzeba, że od chwili odrodze 
nia uległ znacznej poprawie. Staraniem świa 
domych swego obowiązku obywateli być win 
no dążenie do ugruntowania idei państwo” 
wej polskiej, szczególniej tu, na _ Kresach. 
Niestety, często dzieje się przeciwnie! 

„Tu mam zamiar opisać fakty, które nie 
mając znaczenia pierwszorzędnego, są jed- 
nakże ważne, gdyż wpływają na ustosunko- 

_. wanie się: ludności do władz i Państwa. 

Zapowiedzi - 
 Briicknera — „Dzieła wszystkie Jana Dzieło 0 kulturze polskiej pqof. AL. 

Zacznę w porządku chronologicznym, 
jak doszedłem do posiadania tych / wiado* 
mości. 

jechałem przed paru dniami z radnym 
gminy Solecznickiej, p. L. „tutejszym* go- 
spodarzem, po trakcie Wilno—Lida. Jesteś- 
my między Małemi a Wielkiemi Solecznika- 
mi. Wózek kiwa się na wszystkie strony; to 
wlecze się leniwie po głębokich  koleinach, 
to raźno naprzód rusza po gładszej powierz- 
chni. My zaś, jak to się A robi, zaba- 
wiamy się rozmową. — czem? — O 
wszystkiem: o rządzie, sejmie, podatkach, o 
uboju świń i t. p. ‚ 

Nagle temat się zmienia, bo oto jesteś- 
my w tem miejscu, gdzie do traktu przylega 
posesja p. Grądzkiego Leona, a wzrok nasz 
pada na pnie drzew ściętych niedawno, o 
czem świadczą świeże jeszcze ślady. 

== „Powiedz pan, czy jest w  Polsce 
prawo?“ — zagadnął mnie ni stąd ni zowąd 
rozmówca patrząc na miejsce, gdzie rosły 
niegdyś piękne drzewa, prawdziwa ozdoba 
tej nędznej drogi. lnie czekając odpowiedzi, 
której mu dać nie mogłem, czując w jego 
głosie gotowość jej zbicia, ciągnął dalej 
smutną historję tych drzew z taką goryczą, 
na jaką może się zdobyć tylko człowiek 
skrzywdzony. Dowiedziałem się więc, że to 
p. Grądzki systematycznie od lat paru wy- 
rąbywał te drzewa na swój użytek, mimo, 
że znajdują się na terenie drogi państwo* 
wej i jako takie należą przecież do Państwa. 
Że nie należą do osób prywatnych, świadczy 
chociażby fakt ukarania przez policję pewne- 
go gospodarza, który popełnił czyn podobny 
šcinając z sąsiednich drzew przydrożnych 
gałęzie „głuszące”* zboże. 

— „blączego to p. Grądzkiemu uszło 
bezkarnie, a człowieku trzeba płacić sztraf?' 
— pyta znów mój rozmówca. I ja pytałem 
sam siebie „dlaczego?*, lecz odpowiedzi nie 
znajdowałem. Może znaleźli ją urzędnicy z 
Wilna, którzy w tej sprawie robili docho- 
dzenie? Įešli tak, to radbym się jej dowie- 
dział i nie pozostai diužnym p. L. na jego 
pytania. Bo wynik wspomnianego dochodze 
nia jest dla szerszego ogółu tajemnicą, a w 
umyśle tutejszego chłopa rodzi się prze- 
świadczenie, że „w Polsce prawo jest jak 
pajęczyna, w której tylko słaby owad ugrzę- 
znie”. I to tem gorzej, że przeświadczenie to 
powstaje u tego, który ma jako radny, 2uto- 
rytet u ludności i zaufanie. 

Dlatego też, nie czyniąc tu przeciwko 
p. G. żadnej wycieczki osobistej, gdyż go 
zupełnie nie znam, chciałbym wyświetlić tę 
sprawę, nad którą tu na tem miejscu każdy 
stawia znak zapytania i pragnąłbym powie- 
dzieć, że jednak „w Polsce jest prawo”. 

A. Kur. 
  

NIEŚWIEŻ 

— Zebmnie nieświtskiego oddziału Kre 
sowego Związku Ziemian. Odbyło się ono 
25 ub. m. w lokalu Chrześcijańskiego Banku 
Ludowego pod przewodnictwem prezesa p. 
Stefana Czarnockiego. — Sprawozdanie z 
działalności rocznej złożył prezes. Wywiąza 
ła się zaraz dyskusja na temat jej ożywienia 
w związku z tem, że w powiecie stosunko- 
wo jest dość dużo ziemian niebiorących do- 
statecznie żywego udziału w życiu związku, 
a nawet jest kilka jednostek niezrzeszonych. 
Zebrani wysuwali projekty bardzo radykal- 
ne, jak np. żeby nie pośredniczyć wcale, a 
temsamem uniemożliwić otrzymanie poży- 
czek, — Tego wniosku przewodniczący nie 
poddał pod głosowanie, był on jednak charar 
kterystyczny jako silne potępienie przez obec 
nych tej garstki ziemian, do których nie ma 
dostępu idea uspołecznienia i samoobrony. 
— W rezultacie uchwalone jednak zostały 
dalekoidące sankcje: Zebranie poleciło wszy 
stkim przedstawicielom związku w najrozma 
itszych komisjach wstrzymać się od obrony 
interesów nieczynnych członków związku. 
Uderzy ich to dość mocno po kieszeni, ale 
może zmusi do karności, co w przyszłości 
im zwróci nawet poniesione straty. — Posta” 
nowiono również polecić zarządowi w celu 
ożywienia życia związku zwoływać zebrania 
ogólne conajmniej raz na kwartał, — Ze 
spraw organizacyjnych dokonano uzup ełnia 
jących wyborów zarządu i uchwalona bud- 
żet na ża 1930—31. — Sprawy kredytowe 
zajęły stosunkowo mało czasu, gdyż wszy- 
scy członkowie są dokładnie poinformowani 
komunikatami i okėlnikami. — Zato kwestje 
podatkowe omawiane były bardzo szeroko, 
co przyniesie napewno wielkie korzyści nie- 
jednemu z obecnych. —*Najaktualniejszą 
sprawą jest podatek dochodowy. Okazało 
się, że wiele osób składało nieumiejętnie ze- 
znania i dzięki temu musieli płacić potem zu- 
pełnie zbyteczne sumy podatkowe. — Człon, 
kowie komisji podatku dochodowego zapro” 
ponowali zwołanie specjalnego zebrania, na 
którem wszyscy członkowie związku przed- 

meaii acje 
Kasprowicza. 

Pisałem już kiedyś, (r. 1926) na 
tem miejscu, z okazji. siedenrdziesiątej 
rocznicy urodzin prof. Aleksandra Brū- 
cknera, że jest on fenomenem w nauce 
polskiej, której brak głębszych trady- 
cyj i ciągłości. Briickner nietylko wy- 
strzela ponad giowy innych ucżonych 
zakresem swoich zainteresowań i po” 
ziomem badań ale również i talentem 
pisarskim i temperamentem polemisty. 

Główne swoje studja skupił. 
Briickner dokoła języka. W języku wi- 
dzi całą przeszłość narodu: literaturę, 

„ cywilizację, kulturę, obyczajowość, reli- 
gię, stosunki polityczne, związki z inr 
nemi państwami, mitologię słowem 
przekrój własnego społeczeństwa, linję 
rozwoju duchowego i materjalnego na- 
rodu połskiego. 

I dzisiaj — wobec wydania przez 
Briicknerń tomu pierwszego*) historji 
kultury polskiej, zakrojonej na wielką 
miarę — nie mogę się powstrzymać by: 

nie :przytoczyć ówcześnie wypawiedzia- 
nych słów moich o studjach Briickne- 
ra. W. słowach tych jak gdybym zapo: 
wiedział ukazanie się dzieła Briickne- 
ra: 
„Studija językowe — pisałem — to 
oś centralna, założenie fundamentalne 
wypad'ów naukowych Briicknera we 

wszystkie dziedziny składające się na 
- całokształt obrazu kultury danego pań: 

  

stwa i narodu. Bada całość zjawisk, 
składających (się na kulturę i 
cywilizację. Rozważa zawsze  po- 
równawczo całość kuliury danej rodzi- 
ny: ludów (Sławiańszczyzna). Bada 
wszystkie rodzaje piśmiennictwa. Lite- 
raturę do gruntu przeorywa od jej za- 
  

*) Aleksander Briickner: „Dzieje kultu 
ry polskiej”, t. I. Kraków, 1930 Krakowska 
Spółka Wydawnicza, 

wiązków i początku, poprzez dziejowy 
rozkwit, do chwili współczesnej sobie, 
da poetów najnowszych i najmłodszych 
Wszystkim odda sprawiedliwość  bez- 
stronie, z odwagą sądu i temperamen 
tem rasowego pisarza. Umie połączyć 
ścisłość naukową z barwnością słowa, 
ożywi przedmiot „mudny” i rozbudzi 
zainteresowanie czytelnika. Ustali sze” 
reg prawd, obali drugi szereg dotych- 
czasowych mniemań, wypówie szereg 
przenikliwych hipotez i domysłów, wy- 
wołując zewsząd polemikę, głosy uzna 
nia lub sprzeciwy ostre. Nigdy nie po” 
zwoli na obojętność wobec poruszane- 
go tematu. Wynik studjów swoich po- 
da zawsze z łalentem pisarskim i za” 
prawi entuzjazmem, czującym, silnym, 
udzielającym się. Ma dar sugestji przy 
olbrzymim autorytecie uczonego. 

— Oto Briickner, konkludowałem. 
I właśnie w dziele, które obecnie się 

ukazuje, występuje Briickner taki, jak 
go wyżej scharakteryzowałem. „Dzieło 
to, przeznaczone dla szerszej  publi- 
czności — mówi autor — zebrała wy- 
niki dawniejszych studjów własnych, 
którym, czy z dziedziny języka czy pi- 
snictwa, stale przyświecało, jako cel 
ostateczny odtworzenie dawnej kultu- 
ty, dawnego trybu życia w rodzinie i 
gminie, w kościele i szkole, w sądzie 
i obozie, w mowie i piśmie. Sklipiłem 
je obecnie w obrazie całkowitym, kre- 
ślonym bez jakiegokolwiek uprzedze- 
nia w jedynym zamiarze wystawienia 
dawnej rzeczywistości, a ile siły i źró- 
dła mi dopisywały”. 

jak autor zadanie swoje rozumie i 
jak określa linję rozwojowa kultury 
polskiej niech mówią dalsze słowa jego 
przedmowy: „Zamierzam więc skreślić 
przebieg dziejów kultury polskiej, które 

  

Wyjaśnienia Niemiee w 

SEO MW. O 

sprawie podwyżki eel 
., GENEWA, 3 VI. PAT. Sekretarjat Generalny Ligi Narodów rozesłał 

dziś rządom, które brały udział w przygotowaniach konierencji dla rozejmu 
celnego, komunikat, jaki nadszedł na imię sekretarza generalnego od rzą- 
du niemieckiego. Komunikat ten jest odpowiedzią na uwagi rządu polskie- 
go z dnia 12 oraz 17 kwietnia r. b. odnośnie do niemieckich podwyżek 
celnych. We wspomnianym komunikacie min. Curtiusa rząd niemiecki po- 
wołuje się na art. 2 konwencji, 
co do ich prawa podnoszenia 

celnych i że zarządzenia te nie mogą 

który zawiera zastrzeżenia 
stawek celnych w przypadkach 

potrzeby bez uprzednich układów z innym kontrahentem. 
uważa, że z tego tytułu jest uprawniony do przeprowadzenia 

kontrahentów 
koniecznej 

Rząd niemiecki 
podwyżek 

być uważane za sprzeczne z duchem 
konwencji. Do komunikatu tego dołączone są obszerne tablice, wyjaśniają- 
ce charakter podwyżek celnych, zarządzonych ostatnio przez rząd Rzeszy. 

Zmiana w rządzie angielskim 
MIN. THOMAS SEKRETARZEM STANU DO SPRAW DOMINJÓW. 

LONDYN. 3. 6. (PAT). Minister Thomas którego polityka w sprawie bez- 
robocia spowodowała tak liczne krytyki, przeniesiony został na stanowiskb, 
sekretarza stanu do spraw dominjów. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby wśród 
ironicznego śmiechu na ławach opozycji premjer Mac Donald oznajmił, że 
Thomas zgadza się objąć to stanowisko, poczem dodał, że dla 
problemu bezrobocia niezbędną była reorganizacja i naprawa 

rozwiązania 
mechanizmu, 

zajmującego się tą sprawą ministerstwa. 

„Rozbrajenie wewnętrzne” w Ausieh 
STRONNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKO - SOCJALNE ŻĄDA, ZMIANY TEKSTU 

IPROJEKTU USTAWY. 
WIEDEŃ. 3. 6. (PA). Dziś udać się ma delegacja stronnictwa chrze- 

ścijańsko - socjalnego do kanclerza Schobera z żądaniem zmiany tekstu usta- 
wy 0 rozbrojeniu. Jak donoszą dzienniki, kanclerz Schober stoi na stanowisku, 
że ustawa musi być uchwalona w tej formie i stylizacji, w jakie została wnie- 
siona, a to ze wzgłędu na zobowiązanie, które kanclerz przyjął wobec zagra- 
nicy. 

KRWAWE STARCIE REIMWEHRY Z SOCJALISTAMI. 

WIEDEŃ. 3. 6. (PAT). Z powodu krwawych zajść między Heimwehrą 
a socjalistami w miejscowości Dunkelstein aresztowała żandarmerja dwóch 
członków Heimwehry i jednego robotnika socjalistycznego. 
Zmiana w rządzie angielskim. 

  

sZlikwidowanie afery oszukańczej w Warszawie 
WARSZAWA. 3. 6. (PAT). Zlikwidowano tu dzisiaj następującą aferę oszukańczą: 
'Od kilku dni na ścianach domów i na słupach reklamowych rozklejano ogłoszenie 

o poszukiwaniu zdolnych akwizytorów do sprzedaży na raty państwowej pożyczki budo- 
wlanej. Podawano adres hotel Wiedeński m. 102 filja Zachodniego Banku Spółdzielczego 
Lwów. Ponieważ w byłym zaborze rosyjskim sprzedaż obligacyj na raty nie jest dozwo- 
lona, policja śledcza postanowiła zlikwidować działalność oddziału banku. Wywiadowca 
w towarzystwie policji mundurowej udał się pod wskazanym adresem i został tam nie 
jakiego Karola Kahla, zamieszkałego we Lwowie przy 
został wydelegowany do Warszawy przez Zchodni B. 

ul. Goldmana. Kahi oświadczył, że 
ank Spółdzielczy Lwowski  cełem 

zorganizowania tu biura sprzedaży na raty obligacyj pożyczki budowlanej. Okazało się, 
że Kahl był karany już w Berlinie i Lwowie sądownie za oszustwo. Żaden bank nie wy- 
słał Kahla do Warszawy. Przy Kahlu znaleziono 343 sztuk litografowanych blankietów z 
zamówień na obligacje państwowej pożyczki 
sób na dostawę obligacyj tej pożyczki, 
wysokościach. э 
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Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

budowlanej oraz 150 umów rozmaitych o- 
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„Stowa“ od 9 do 10. 

Banananananananurananunan 

stawiliby stan swoich dochodėw i dali czton- 
kom komisji materjał do słusznej obrony ich 
interesów. — Zebranie przyjęło tę propozy- 
cję z wielką wdzięcznością. — Jeszcze może 
ważniejszą kwestją od podatków jest wiszą” 
ca nad głowami ustawa o drobnych dzier- 
żawcach. Jeżeli zostanie ona uchwalona, to 
rolnictwu, a temsamem całemu życiu gospo- 
darczemu kraju grozi katastrofa. Zebrani po 
zapoznaniu się z projektem ustawy i po 
szczegółowej dyskusji ustalili mniej więcej 
linię postępowania i obrony. — Wobec smut 
nego faktu przejścia w powiecie  Niešwie- 

się pod mniej pomyślną wróżbą zaczę 
"ły, bo położona w sercu Słowiańszczy- 
zny była Polska odcięta od zachodu, 
jak od wschodu i ich kultur. Energja 
obu pierwszych Piastów przezwycięży- 
ła skutki tej niewygody, zdobyła Pol- 
sce przynależne jej miejsce na Wscho- 
dzie Europy, ale połączyła ją z Zacho- 
dem łacińskim, t.j. oszczędziła jej li 
turgji słowiańskiej, obrządku greckiego 
i skostnienia kultury. Po przejściach, 
grożących nieraz zupełnem rozbiciem 
nietylko państwa, ale i narodu, rzuciła 
energja obu ostatnich Piastów i poli- 
tyka możnowładców małopolskich pod 
stawy największego państwa słowiań* 

«skiego, nie chwilowego, jak Symeona 
we bułgarskie, lub Duszanowe serb” 
skie, lecz takiego, co wieki przetrwało. 
I oto, na co się Czechy, jako zbyt szczu 
pła dziedzina nie zdobyły, miało przy- 
paść Połsce w udziale: organicznie sto” 
pienie zdobyczy zachodu'z darami przy 
rody słowiańskiej, wytworzenie odręb- 
nego typu kultury,  „staropolskiego““, 
domowego na podstawie europejskiej”. 

I chciałoby się dalej cytować te o- 
ryginalne, ciekawe sądy podające głę* 
boktie syntezy, które będą dyskutowa- 
ne, aprobowane, lub obalane, ale kió* 
re świadczą, iż dzieła Briicknera jest 
owocem monumentalnego trudu wła” 
snego. 

Dzieło to obejmie czas od r. 500 
po Chrystusie, a zakończy się na ro- 
ku 1830 Składać się będzie z dwóch to- 
mów, podzielonych na trzy części i ra” 
zem zawrze przeszia półtora tysiąca 
stron. 

,Sygnalizując je należy wyrazić na- 
dzieję, że się znajdzie to dzieło w ka- 
żdym domu polskim. 

Z innych zapowiedzi i częściowych 
również realizacyj należy wymienić 
pierwsze pełne wydanie dzieł Jana Kar 
sprowicza pad,redakcją i w opracowa- 
niu prof, Stefana Kołaczkowskiego. Wy 
danie to obejmie w dwudziestu tomach 

skim w ręce żydowskie majątku ziemskiego 
zebrani potępili jaknajostrzej byłego właści 
ciela m. Kuncowszczyzny M. Mierzejewskie- 
go i postanowili przedsięwziąć wszelkie kro- 
ki, zmierzające do niedopuszczenia do prze- 
chodzenia ziemi w obce ręce. Zarząd otrzy- 
mał w tej materji Określone polecenia. — 
Wreszcie na zakończenie poruszane były roz 
maite usterki przeważnie z dziedziny samo- 
rządowej; zarząd ma inetrwencjować przed 
władzami  samorządowemi — о uzdrowienie 
niektórych kwestyj, — Zebranie przyniosło 
uczestnikom niewątpliwie wiele korzyści. 

    

dzieła wszystkie Kasprowicza. Już 
pierwsze tomy, riader estetycznie wy” 
dane, świadczą, że opiekę nad wyglą- 
dem zewnętrznym wydania objęli: dzie: 
kan. Akademji Sztuk Pięknych praf. WŁ. 
Jarocki i dr. Kaz. Piekarski, Za dosko- 
nałość pod względem tekstu i opraco- 
wania wydania odpowiada prot. Kołacz 
kowski, świetny krytyk i monografista 
Kasprowicza i Wyspiańskiego. 

'Po ukazaniu. się dalszych tomów 
(dotąd znam pierwsze cztery) napisze” 
my a tem wydaniu obszerniej. 

: W. P. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Jerzyn Kosijowski: „Śmieńć w słońcu”, 

powieść, nakład Gebethnera i Wolifa. Tragi- 
czna sprawa Jakubowskiego, skazańca z 
Schónbergu, dała wątek nowej powieści Je- 
rzego Kossowskiego: „Śmierć w słońcu”. Au 
tor „Zielonej kadry, będąc w posiadańiu 
materjału procesu rehabilitacyjnego, zbierane 
go na miejscu w toku procesu, znalazł w nim 
takie bogactwo treści, że pozwoliło mu ono 
napisać powieść, która pod względem fabuły 
jest niewątpliwie aa z najciekawszych 
wydarzeń sezonu literackiego. : 

Fabuła, stanowiąca ramię powieści, 
prosta: dzieje polskiego chłopa,  rzuconego 
siłą wypadków wojennych w obce, wrogie 
środowisko, wynikłe stąd konflikty — prowa 
dzące do tragicznego a tak dziś rozgiośnego 
zakończenia — niesłusznego wyroku. 
lent Kossowskiego potrafił wydobyć 
matu gięboką i mocno ujętą prawdę przeż 
dał Świetny rysunek środowiska i boha 
głównego, przetapialąc dobyty z rzeczy 
stości wątek w. utwór rzetelnego artyzmu. 
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— Jerzy Kossbwskó: „Powzoty“, nowelr 
nakł. Gebethnera i Wolffa. Nowy tom nowel 
J. Kossowskiego, zatytułowany  „Powroty”, 
stanowi jakby dopelnienie „Zielonej Kadry 
Autor „Cegłanego domu" wraca tu do krę- 
gu tematów, które zdobyły mu szeroką i za- 
służoną poczytność od chwili ukazania się, 
pierwszej; jego książki, „Powroty“ — to cykl 
nowel wojennych. W tematach tych porusza 
się Kossowsk. wykłą swoboda. Własne, 
bezpośrednie prz wojenne pozwalają 
mu wydobywać z atów tych przebogatą 
skalę barw i półtonów, traktować każdą po- 
szczególną nowslę z innego punktu widze- 
nia. Obok nastrojów grozy bitewnej i psy- 
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TADEUSZ ZIELIŃSKI 
W TYDZIEŃ PO JUBILEUSZU 50 - LECIA PRACY NAUKOWEJ. 

Oczywiście man szacunek dla każ- 
dego uczonego, ale jednak dła takiego, 
jak“ jubilat zeszłotygaddniowy, podwój” 
ny, czy nawet podziesiętny. Imponuje 
mi bowiem zawsze więcej człowiek ce- 
niony, uznawany wszędzie od najwięk” 
szego mądrali — znanego tylko) w kra 
ju. Takiego Sienkiewicza .czytają na” 
wet po japońsku — bo ta sława nie 
podwórkowa, pdlska, ale wszechświa- 
towa. Skoro wykrzykują o kimś, że nie 
zna go zagranica, bo pojąć nie zdoła, 
bo to czysta narodowy, polski autor, 
myślę, że to poprostu nudziara i nie- 
cnota. Dostojewski, Victor Hugo czy 
Remarque są nawskroś narodowi i mir 
mo td zrozumiali dla każdego. Praw- 
dziwy genjusz ma wszędzie wziętość. 

Otóż Zielińskiemu tej wziętości po” 
wszechnej nie. brak. Jest on sławą pa” 
tentowaną w całej Europie. Dzieła je- 
go przetłómaczono na 26 języków, nie- 
ma uniwersytetu na świecie, gdzieby 
klasycy nie studjowali ich, gdzie pol 
skie nazwisko autora, trudne do wy- 
mówienia, było im nieznane. 

800 dzieł wydał Zieliński. Mój Bo- 
że, kiedy on zdążył tyle napisać? Że- 
by to przeczytać trzeba poświęcić parę 
lat — a napisać! Od 50 lat nie ustał 
on 'ani na chwilę w pracy. Zawsze coś 
ma na warsztacie, coś  przygatawia, 
koryguje, obmyśla. Teraz po chorobie, 
ledwo wstał, wziął się za pióro. Żelaz- 
ny człowiek — jedyna jego przyje- 
mność ią grzebanie w starożytnych 
tekstach 

Zieliński to urodzony profesor: spo 
kojny, zrównoważony, w miarę wyniłor 
sły, nigdy nie poufały. Na sam widok 
tego wspaniałego starca o długiej bia- 
łej brodzie, gęstych białych włosach, 
wysłakiem czole i zamyślonych oczach, 
każdy uczuwa szacunek. Nie rozmawia 
się z nim jak z innymi profesorami, 
studenci są zawsze onieśmieleni — nie 
boją się go, broń Boże, ale języka w 
gębie często zapominają — taka odeń 
bije wiedza, że aż wstyd ze swemu 
trzema groszami wyjeżdżać. 

Podczas wykładów Zieliński nie 
patrzy na nikogo — dobiera starannie 
wyrażeń, stara się przelać choć czą- 
stkę swych wiadomości na słuchaczy. 
Pamięć fenomenalna; jak zacznie cza- 
sem cytować Homera, Virgilego czy 
Cycerona — końca niema. Umie chyba 
z połowę ich dzieł na pamięć. 

A jak świetnie deklamuje. Nie ro” 
zumiem ani słowa po grecku a jednak 
Tijada robi wrażenie. Cudny język ten 
grecki, gdy mówi nim Zieliński, cała 
sała — zawsze pełna — sprawuje się 
cichutko, słychać wyraźnie każde 
słówko, każdą sylabę.. I Zieliński wzru 
sza się sam swą deklamacją — tysiąc 
razy czytał o śmierci Patroklesa — po 
raz tysiąc pierwszy przeżywa i wczu- 
wa się w ta nieszczęście; głos jego 
drży zlekka, załamuje się, w oczach 
stają mu łzy. 

Łatwo wzrusza się Zieliński do łez 
-—- teraz podczas jubileuszu płakał jak 
bóbr, nie mógł literalnie nic powie” 
dzieć, plątał mu się język. Coś tam wy- 
szeptał, wyszeplenił — w trzecim rzę” 
dzie słowa nie słyszano; i nagle... na- | 
gle zabrzmiał głos donośny na całą 
aulę — Zieliński zaczął mówić po! łaci- 
nie — odzyskał pewność, werwę, wy- 
mowę, Mówił z kwadrans — tak płyn” 
nie, tak swobodnie, tak bez namysłu 
— chyba Rzymianie nie znali lepiej 
swego języka. Wątpię, by dużo osób 
rozumiało improwizację Zielińskiego, 
Ale słuchano z przyjemnością. Trzeba 

go usłyszeć, by zdać sobie sprawę, że 
łacina to piękny język. ' 
Zieliński włada biegle kilkunastu języ 

chicznej depresji, obok chwytającego za ser- 
ce opisu tragicznych dziejów  zbombardo” 
wanego przez lotników domu, w którym mie- 
szkańcy — Włosi — ukryli przed Austrja- 
kami zapasy benzyny — brzmi beztroski 
śmiech powracających z rozpadającego się 
frontu austrjackiego krakowskich zuchów, 
błyśnie fajerwerk szubinicznego humoru lu- 
dzi, którzy na chwilę — urlop — wydosta- 
li się z wojennego piekła, lub zadrży nuta 
żołnierskiego przywiązania. Ta różnorodność 
tematów i bogactw barw, żywość i bezpo- 
średniość opowiadań Kossowskiego zapewnia 
„Powrotom* niezawodne powodzenie. 

— Ferdynand Goetej: „Egipt* nakł. Ge- 
bethnera i Wolifa. Nowe wydanie „Egiptu“, 
wspomnień z podróży Ferdynanda oetla, 
które cieszyły się wielką poczytnością, zasłu 
guje na przypomnienie czytelnikom. Książka 
jest owocem zarówno dłuższej podróży do 
krainy faraonów, odbytej przez autora w r. 
1925, jak ; późniejszych studjów. Studja te 
pod piórem autora „Serca lodów" przyczy= 
niły się do ożywienia książki, ujmującej, poza 
osobistemi z podróży wspomnieniami, także 
liczne szczegóły życia obecnego j dawnego 
Egiptu i stanowiącej, wedle słów autora, pró 
bę „geografji literackiej" kraju. Jak ocenili 
te „prėbę“ czytelnicy i krytyka, świadczy 
fakt, że pierwsze wydanie książki wyczerpa- 
io się w ciągu dwu lat. Nowe, w wytwomei 
szacie ukazujące się wydanie, winno mieć 
niemniejsze powodzenie. 

— Henryk Bordcaux: „Miłość ucjek'a". 
rzekład Michaliny Domańskiej i Zofji Skoli- 

mowskiej. Z przedmową Zdzisława Dębickie- 
go. Naklad Księgarni św. Wojciecha.. 1930. 
„Miłość uciek'a'... Te smętne słowa otulają 
mgłą melancholji jeden z owych licznych o- 
brazów w których lubuje się autor, Dwie sio- 

rwą się ku sobie. Lecz zespolenie ich 
fc nie może nastąpić. Ktoś nie jest wolny. 

Na czyjemś sercu spoczywa mroźna dłoń 

obowiązku. Serce szamocąc się pragnęłoby 
ja usunąć, by na wolności bić żywo, rozko- 
sznie. Już bliska, zda się, chwila zwycięstwa 
uczucia. Zatriumfuje jednak uczciwość, zrąb 
gmachu, który mieści spokój 4 szczęście przy 
szłego pokolenia. 

o działo się w Paryżu. 
„Pod kosodrzewinami* 
cichszy rozegrał się dramat serc trójcy: ojca, 
syna i — jej, pięknej a młodej dziewczyny. 
Tak rzadko się pisze o miłości ojcowskiej, 
że doprawdy możnaby nazwać autora pio- 
nerem w okazaniu tej dziedziny uczuć. Na 
duszę ojca, mniej znaną niż matki, ciekaw= 
sze zwraca on Spójrzenie dojrzałego czy- 
telnika. Pytacie o koniec? W czystem po- 
wietrzu górskiem nie zaszło nic wbrew czci, 
lecz troje serc dotknął zawód różnego stop” 
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kami. Wciąż go zapraszają do różnych 
uniwersytetów — wszędzie jedzie i pe 
roruje w tamtejszym języku. Po! rumuń 
sku, włosku, serbsku, hiszpańsku czy 
francusku — nie robi mu różnicy. Wy” 
kładał też w rosyjskim, polskim, angiel 
skim i niemieckim językach, w tym 
ostatnim napisał większość swych 
dzieł. Najlepiej jednak i najchętniej 
mówi Zieliński po łacinie — wtedy 
jest w swoim żywiole — nikt mu nię- 
stety sprostać w tej rozmowie nie mo” 
że. Pewien jestem, że samotnie myśli 
zawsze — po łacinie. 

Uczony profesor ma trzy córki i sy- 
na — wszyscy znają grekę i łaci 
expedite. Jedna córka wyszła zamąż 
za Japończyka, profesora uniwersytetu 
w Tiokio, wykładającego coś o etyce 
chrześcijańskiej na gruncie azjatyckim, 
druga poślubiła rosyjskiego profesora 
interesującego się kwestją schizmy bi“ 
zantyjskiej. Po się nazywa proiesorska 
rodzina! 

Ttzecia córka, przezacna panna 
Weronika, jest opiekunką ojca. Oh, 
bardzo dyskretną, niekrępującą  opie- 
kunką— temniemniej niezbędną. Jako 
typowy uczony iZeliński w życiu prak” 
tycznem jest rozbrajająco niezaradny. 
W Rosji miał pensję roczną 12 tysię- 
cy rubli, wypłacaną w 12 ratach, więc 
żył dostatnio. Nabierali go różni spry” 
ciarze (choć żeby wyłudzić odeń pie- 
niędzy nie trzeba byłą być wcale wy” 
jątkowo pomysłowym), ale zawsze 
przyszedł l-szy i wraz z nim nowe 
1000 rubelków. Teraz pensja mała — 
Zieliński jest doktorem honorowym X 
uniwersytetów, jest członkiem kilku” 
dziesięciu towarzystw naukowych — 
nie daje to chleba. Toteż mieszka 
skromnie w paru pokoikach przy uni- 
wersytecie — całe gospodarstwo pror 
wadzi panna Weronika. 

Niewdzięczna jej rola. Ugotuje np. 
zupę szczawiową — ze šwiežutkiego 
szczawiu z dobrem jajkiem — * podaje 
ojcu na obiad. Ten zjada, bierze się 
za gazetę... 

Jak ojcu smakował obiad? 
Bardzo dobry, bardzo. Zwłaszcza 

grochówka się udała. 
Jaka grochówka na Boga, przecież 

to była zupa szczawiowa .... 
Co ty mówisz, a to niespodzianka 

— dlatego tak mi smakowała, prawdę 
mówiąc nie lubię grochówki. 

Gazetę czyta Zieliński codziennie 
pa obiedzie od deski do deski: wstęp” 
ny, depesze, banialuki, ogłoszenia i na- 
zwisko redaktora odpowiedzialnego. 
Mimo to nie orjentuje się lepiej w po” 
lityce od  dorastającego  podlotka. 
Stronnictwa, konferencje, zjazdy, pror 
gramy, — co za melanż, zamiast roz” 
wikływać to wszystko, czy nie lepiej 
poczytać św. Augustyna. 

I profesor odrzuca gazetę, wyciąga 
rękę pą gruby tom, zagłębia się w te- 
kturę. W domu cisza — panna Weror 
nika chodzi na palcach — ojciec czy- 
ta! ! Karol. 

WIELKA 
bo aż 20 proc. zniżka cen na wirowki 

„UTABOLO* 
Nr 00 na 40 litr — ZŁ 190.— 

   

    

    

      
    
         

      

Nr:-0/3». 65 „ —„ 260,—. 
NE HG JŻO: 0 sę BAD 
Nr 11 „220 -, — „ 600.— 

Bezprocentowy kredyt do 12-tu 
miesięcy. 

    

Nabywającym za gotówkę do- 
datkowo potrąca się 10 proc. 

Skład maszyn rolniczych 

Zygmunta RA RO i IEGN 
Wilno, Zawalna 11-а.. 
Do nabycia na miejscu w skła- 

dzie oraz u agentów Firmy. 

  

        
    
    
    

  

nia i siły. Wszystkie muszą go przeboleć. 
Wiszelako. świat jest wielki, wywczasy na nim 
krótkie. Świat darzy nadzieją zapomnienia 
bo wszystko w tych krótkich ' wywczasach 
na ziemi stanowi niezmienny rząd epizodów. 

Bordeaux dzięki subtelnemu wczuciu się, 
w dusze bohaterów, dzięki poruszeniu naj 
tajniejszych spraw serca i to nie ze stano- 
wiska ślepej namiętność, ale komplikacyj 
życiowych, należy do najsympatyczniejszyci 
powieściopisarzy francuskich. S 
świetnem piórem nakreślił na wstepie Ždzi- 
sław Dębicki. 

— $. jeleński: „O siódmej godzinie”. O- 
powieść ewangeliczna. Nakład Księgarni św. 

ojciecha. r. 1930. 
rzecia to opowieść ewangeliczna tego 

autora. Dwie pierwsze „Mała Miriam* i „Wo 
da Żywa” cieszące się dużą  poczytnością 
wśród młodocianych czytelników przeznaczo 
ne były dla młodzieży od lat dziesięciu. Ta 
książeczka znacznie obszerniejsza i trudniej: 
sza traktująca zagadnienie, nadaje się raczej 
dla młodzieży starszej, a nawet dojrzały czy 
telnik przeczyta ją z przyjemnością i bodaj 
z pożytkiem. Pośredniczką jest tu fabuła ży 
wa, „barwna, emocjonująca, popie gruntow 

nemi studjami nad topograiją miejscowości 
opisywanych, obyczajowością ówczesną, hi 
storją etc. 

— James Oliver Curwood. „Bari syn Sza: 
s wilzycye Powieść Nakład Księgarni św. 
Wojciecha. r. 1930. 

CQurwood wstępnym bojem zdobył sobie 
wielką poczytność w Polsce. Pierwsze jego 
powieści z życia zwierząt imyśliwych „Wład 
ca skalnej dóliny* i „Najdziksze serca" zosta- 
ły w którkim czasie wyczerpane. A oto poja- 
wią się rzecz nowa, bezpośrednio wiążąca 
się z „Szarą Wilczyca”. Autor kreśli w niej 
przygody syna Szarej Wilczycy —Baregń, 
wkładając w opowieść tyle spostrzeżeń, wmy 
ślemia, a nawet uczucia, iż najobojętniejszy 
czytelnik musi zmienić swój stosunek do 
zwierząt i uznać ich prawo wolności oraz 
piękno życia. Piękno to uwydatnia się na tle 
natury. Bez obcowania 7 nia zwierzę traci, 
tak jak peizaż oglądany zbliska. Autor wy- 
nosi zwierzęta na wyżyny, gdzie je możemy 
podziwiać, przejęci szeregiem scen nam nie- 
znanych. ds ‚ 

„Bari” niemniej od innych powieści Cur- * 
wooda wywołuje emocje czytelnika. śledza- 
cego jego dzieje, w zetknięciu z ludźmi, któ- 
rzy harmonię życia puszczy zmącili dzikoś 

ysku lub wręcz dla uciechy     
SEM i 
— X. W, Kalinkh: „Na Golgotę“, d. 

Kroniki Rodzinnej”. Z pomiędzy dzieł wee 
cznych na temat Męki Chrystusa a nisma 
X. W. Kalinki wyróżniają się zaszczytnie 
głębią myśli i uczicia to też z zadowoleniem 
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1 G0SPODNACZY ZIEM WYCRODNICA 
Obawa zmniejszenia produkcji 

Miesiąc maj pokrył pola wysoką ro” 
ślinnością i zbłłża bujnie  zielenieją 
obiecując bogaty plon w jesieni. 

I znów przed okiem rolnika staje 
widmo niskich cen na zboże, które tak 
fatalnie zaciążyły na gospodarce rol- 
nej w ostatnich czasach. 

` Dziwne i wprost paradoksalne 
wydaje się dła niewtajemniczonego 
ten deprymujący skutek  przepełnio” 

‚ nych , spichrzy na dobrobyt w rolni 
| ctwie. Przyzwyczailiśmy się przecież 
"do poglądu, iż im większe zbiory, tem 
większy dobrobyt powinien panować 
w kraju, a tu nagle przychodzi wprost 
odwrotne zjawisko, powodujące za” 
łamanie się nawet tak wielkich a do” 

je
ży
 

tychczas mocnych gospodarczo jedz 
nostek rolniczych. 

Sekret jednak jest nadzwyczaj 
prosty i polega na tem, że koszty pror 
dukcji rolnej pozostojąc na poprzed” 
niej wysokościi, jednak w stosunku do 
nowych bardzo niskich cen na płody 
rolne, nie pokrywają się sprzedażną 
ceną. Czyli gospodarka rolna zaczęła 
być deficytową. 

Jest to rzeczywiście tragedja, któ” 
ra nie tylko sięgnęła głęboko w naszem 
życiu gospodarczem, lecz powoduje, 
jako wtórne zjawiska, cały szereg nie- 
bezpiecznych nawet w najbliższej 
przyszłości konsekwencyj. 

z Rzucone z początku we Włoszech 
a później u nas hasło powiększenia pla 
nów rolnych chociażby o 1 centnar z 
hektara i to drogą intensywniejszej go” 
spładarki musiało wywołać ruch zdąża” 
jący do lepszej uprawy pól, do stoso” 
wania większej ilości nawozów i t. p. 
Powyższe dążenia są zwiiązane z więk 
szemi wydatkami I oto, jako skutek 
tego hasła, przychodzi rzeczywiste ppor 
większenie plonów, lecz cena na te pło” 
ny wobec nadmiernej podaży obniża 
się i przerażony rolnik konstatuje, że 
zamiast zysku nie może pokryć swych 
wydatków. Ztąd poiwstaje dążenie do 
zaniechania intensywnej gospodarki, 
zmniejszone zapotrzebowanie na na” 
wozy sztuczne, oszczędzanie na robo” 
cižnie i t. d. 

Jest to bardzo niebezpieczne  zja” 
wisko z punktu widzenia głoispodarcze” 
go, gdyż rzeczywiście może spowodo- 
wać poważne obniżenie się plonów, a 
co za tem idzie rzeczywisty upadek do" 
brobytu całego kraju. 

Te ujemne konsekwencje powraca 
nia rolników do ekbtensywnej gospo” 
darki dałoby się powstrzymać  jedy” 
nie przez wskazanie takich metod pro“ 
dukcji rolnej, przy których miożńa by” 
łoby nie obciążając po nad zdrową kal 
kulację produkcji wydatkami osiągnąć 
lwzględnie zachować maksymalne 
sprzęty. Wówczas naturalnie taka pro” 
dukcja jojpłaciłaby się rolnikowi, 'a ró” 
wnocześnie nie byłaby krzywdzącą dla 
zasobności państwa. 

Statystyka pokazuje nam, iż w ror 
ku bieżącym zapotrzebowane na na- 
wozy sztuczne spadło da nieznanego 
dotychczas minimum. Tak samo fabry” 
ki maszyn rolniczych są przepełnione 
narzędziami, gdyż prawie nikt nie 
kupuje. Widzimy, iż rzeczywiście kry” 
zys dał się rolnictwu we znaki, a całej 
ludności dopiero da się wtenczas, kie” 
dy na skutek mniej intensywnej gospo” 
darki zmniejszą się sprzęty. 

Jak w tym wypadku zaradzić złu... 
Są pewne reguły techniczne niedo” 

ceniane przez naszych rolników,  jak- 
kplwiek ich przytrzymywanie się nie 

przyjąć należy wiadomość 0 ukazaniu | się 
EE nakładu książki „Na OOO L=) 

go autora, wydanej staraniem Kat. Tow. Wy- 
dawniczego „Kronika Rodzinna”. | 

„Na Golgotę" zawiera następujące roz- 
działy: Męka Pańska szkołą cierpienia - Chry 
5145 : Pan w Ogrójcu — przed Kaifaszem 
— w pałacu Heroda — w pretorjum Piłata— 
biczowanie — korona cierniowa — Szymon 
Cyrenejczyk — niewiasty jerozolimskie 
Chrystus Pan ną krzyżu — oto poszczególne 
punkty tych podniosłych rozważań. | 

„Na Gołgocie* wyszło już w trzeciem wy 
daniu, co najlepiej świadczy o wartości dzie- 
ła j uznaniu, jakie znajduje wśród  społe- 
czeństwa. 

— Nakładem „Kroniki Rodzinnej” rów- 
nież ukazał się „Zbioreki modlitw do Matki 
Boskiej Bolesnej" w układzie p. Janiny Zo- 

„
и
 

fi Dracowej. Na treść wartościową tego 
zbiorku złożyły się następujące rozdziały: 
Pozdrowienie M. B. Bolesnej — Litanja © 
siedmiu boleściach M.B. Bolesnej — Modlit 
wa do M. B. Miłosierdzia — Modlitwa do 
Najśw. Panny we wszelkiej potrzebie — Ko- 
ronka do M, B. Bolesnej — Godzinki na 
cześć M. B. Bolesnej — Liienja do M. B. 
Bolesnej — Modlitwa w strapieniu do M. B. 
— Hymn Stabat Mater — Stacje do M. B. 
Bolesnej. : 

X  „Zbiorek modlitw* został wydany estety- 
cznie w dogodnym kieszonkowym  forma- 
cie — słowem zarówno dzięki swej podnio* 
słej treści jak ; miłej szacie zewnętrznej za- 
sługuje na dobre przyjęcie wśród ogółu po- 
božnych. 

— Bandurski Wł. biskup. „Krwi oiiarnej 
cześć". W-wa 1928, str. 1037 Skład główny w 
„Domu Książki Polskiej", W-wa. Tak wielkie 
i gorące serce rozpromieniało żarem słowa 
zawartej w tej książce, że dzisiaj jeszcze pło- 

„ną one i biją blaskiem mimo, że minęła epo- 
łka, dla której były przeznaczone — pisze 
'generał Ed. Smigły - Rydz. I dalej: jest to 
przepiękny dokument artystyczny — dzieło 
wielkiego mówcy, myśl wielkiego obywatela, 
połączona z'żarliwością i gorącą wiarą nat- 
Ohnionego Kapłana. 

IKażda karta tej książki to jakaś chwila 
owej epoki, gdy legjony reprezentowały ho- 
nor walczącego żołnierza polskiego — to 
Be; ważna znaczeniem historycznem, za- 

2 £ «ą rozgrywających się losów narodu, cię- 
Mał odpowiedzialności lub promieniem na- 

W tych kartach odzwierciadlają się w. s : ją się wypad- 
let wojny w sposób bardzo an: 

przepojone indywidualnością wielkiego 
Kan ana. Cechy tej indywidualności to gię 
boka religijność, wyzwalająca gorącą _wiarę 
w szlachetność i Czystość sprawy Polski, 
zdolność kochania tego co jest wielkie i ре- 
nad codzienność sobkostwa wylatując, wy» 

< 

  

     

  

wymaga zwiększonych wydatków a 
natomiast daje mkyżność  wydatn.ego 
powiększenia plonów bez potrzeby in“ 
nych kosztownych zabiegów. 

Nie każdy rolnik zdaje sobie sprawę 
iż o sile, wytrzymałości roślin, oraz 
o przyszłym urodzaju decyduje i to 
w znaczniejszym niż zwykle przypu” 
szczają stopniu ziarno siewne. Rze- 
czywiście dobre, specjalnie wyhodo” 
wane w tym celu ziarno, uodpornione 
па 52Коб уе wpływy atmosferyczne 
jak gwałtowne zmiany  temperatury, 
nadmierna susza, lub  wilgoč, zao7 
szczędza rolnikowi znaczną | ilość ko” 
sztów na nawozach sztucznych, a na” 
wet samej uprawie roli. Naodwrót słar 
bowity materjał nasienny, pochodzący 
czasami od nieodpowiednich odmian 
lub nawet chorych roślin, nigdy nie da 
opłacalnego plonu i to nie zważając na 
wielkie wkłady pieniężne w nawozy 
sztuczne i precyzyjną uprawę gleby. 

Prawda ta jest rzeczywistą, że zda” 
wałoby się nie wymaga żadneio tłuma” 
czenia, a jednak w proktycę widzimy 
iż rolnik, i to nie tylka drobny gospo” 
darz, lecz często i większy właściciel 
ziemski lekceważy tę podstawową za” 
sadę i woli wysiewać swoje własne 
niepewne ziarno, jak posługiwać się 
selekcyjnemi odmianami , hodow'anemi 
w specjalnym $%elu dostosowania do 
potrzeb wysiewu. 

A później taki gospddarz, zbilan- 
sowawszy wyniki swych prac, rwie 
się na wszystkie strony złorzecząc ni- 
skim cenom i nieudolności gospodar” 
czej rządu, organizacyj rolniczych i t.d. 

Nie pomagają mu ani silne dawki 
nawozowe, które przy nieadpowied- 
niem ziarnie siewnem nie mogą dać mu 
dostatecznega urodzaju, 
woczesne maszyny i sposoby upra” 
wy. I dziwi się taki gospodarz, dla 
czega naprzykład u jego sąsiada, któ” 
ry nie tak wydatkuje się na nawozy, a 
jednak ma wieksze plony przy jedna” 
kowej glebie i klimacie. Sekret ten 
jednak bardzią się prosto otwiera, gdyż 
taki gospodarz dbał przedewszystkiem 
o zdrowy i uodporniony materjał siew- 
ny, który dał mu zdrową i wytrzymałą 
na wszystkie niewygody roślinę, któ- 
ra, produkując większą sieć korzeni, 
potrafi dotrzeć do głębszych warstw 
gleby i stąd czerpać pokarmy, gdzie 
nie dosięgnie żadna inna słabsza ror 
ślina. 

Co rok organizacje rolnicze urzą” 
dzają coś w rodzaju konkursu co da 
wydajności różnych odmian materjału 
siewnego. Konkursy te prowadzone na 
zasadzie wyników stacyj l! majątków 
doświadczalnych stosunkowo mało in” 
teresują rolników, gdy natomiast wła” 
śnie dla nich sprawa ta powinna być 
przedewszystkiem interesującą, gdyż 
pozwala bez powiększenia wydatków 
powiększyć wydajność ich pól. Mó- 
wię bez zwiększenia kosztów, gdyż 
chociaż ziarno siewne kosztuje nieco 
drożej od zwykłego, jednak wymaga 
się go znacznie mniej do wysiewu. 

Jeszcze nie tak dawno Polska by- 
ła bardzo ubogą co do hodowli wy” 
sokoplonnych odmian siewnych i nasi 
rolnicy byli zmuszeni przepłacać zna” 
czne sumy za niemieckiego pochodze 
nia materjał nasienny (jak naprzy- 
kład za Petkusa). Obecnie od kilku 
lat sytuacja o tyle zmieniła się, iż do” 
świadczenia nawet zagraniczne wy- 
kazały. że niektóre nasze odmiany nie 
tylko dorównały zagranicznym, lecz 

czucie bohaterstwa, niezniszczalna, polotu 
pełna młodość, dążąca zawsze tam, gdzie 
jest życie,, ruch, aktywność, to wreszcie wiel 

kie pa obowiązku obywatelskiego. 
obok zawsze i stale niezachwiane ni- 

gdy branie na siebie odpowiedzialności za 
słowa i czyny. 

Dlatego też te karty to nietylko piękny 
dokument przeszłości, Zawarte w nich war” 
tości moralne są wiecznie żywe, zachowują 
swój głęboki sens, uderzają w pierś Polaka 
tonem, wielkość wyzwalającym. Świadectwo 
wielkości dali ci, Co w szarych mundurach 
d*želi pod czarem wymowy wielkiegoKazna.. 
dziei, a dziś spoczywają w żołnierskich mo- 
giłach. Na ich miejsce inni stanęli w szere- 
gu, za nimi stoi naród, posiadający suweren- 
ne państwo — zwiększa się zasięg czaru wy- 
mowy, która obok natchnienia i mądrości ma 
jeszcze jedną wyjątkową właściwość: właści 
wość Czynu! 

— „Dzieje wojskowe Bartka". Napisał 
A. S. Warszawa, 4 Bohater tego Nea 
dania, młody góral wzięty z poboru z wielką 
odrazą i niechęcią jdzie do wojska, bo agita- 
cja wywrotowa zdołała posiać w duszy nie- 
doświadczonego chłopca pierwiastki destruk- 
cyjne. Rychło jednak zbałamucony antymili- 
tarysta przekonywa się, że chleb  żołnierski 
nie jest znowu tak gorzki, jak to przedsta” 
wiali podżegacze, i że i do tej służby, można 
się przyzwyczaić, a nawet ją polubić. Żoł- 
nierz uświadomiony oceni z czasem te War- 
2 kulturalne, z któremi zapoznaje go woj” 

sko. 
Ten powolny proces uświadomienia oby- 

watelskiego, dokonywujący się w duszy. mło- 
dego żołnierza, autor przedstawił plastycznie 
i z odczuciem psychologicznem, umiejętnie 
wplatając w treść zajmującego opowiadania 
ustępy natury pedagogicznej i uświadamia” 
jącej. Książka ozdobiona jest rycinami. 

— „Czy lud rządzi w Rosji Sowięckiej*. 
Warszawa 1930. Na treść tej książeczki skła- 
dają się bardzo ciekawe opisy panujących o- 
becnie w Rosji Sowieckiej stosunków i to na 
podstawie relacyj gazet i książek samych 
bolszewików. We wszystkich dziedzinach ży- 
cia gospodarczego, społecznego, politycznego 
a nawet religijnego stosowany jest przez 
Sowiety bezwzględny przymus ; nieubłaga ny 
teror, a rezultatem tego, jest jedynie nędza i 
niedola zmaltretowanego ludu. Wierny obraz 
tych stosunków da.je właśnie materjał składa 
jacy się na treść tej książeczki, a będący ży- 
wem zaprzeczeniem tak powszechnie gioszo- 
nego w Rosji hasła wolności. . 

  

ani też nor @ 

  

je prześcignęły, jaki naprzykład żyta 
rogalińskie, które na konkursach uzy” 
skuje od kilku lat pierwsze miejsce co 
do wydajności i odporności. Wobec po 
wyższego tylkebrak zrozumienia przez 
rolnika własnego interesu przeszkadza 
do wykorzystania możliwości, 
de fakto nie powiększa jego wydatków 
a daje większą gwarancję dobrego plo” 
nit. 

Prosta droga, którą wskazujemy, po 
większenia produkcji bez zwiększenia 
wydatków, ma kolosalne znaczenie 
przedewszystkiem dla naszych kresów 
wschodnich, gdzie wogóle jest mało” 
znanem stosowanie specjalnego ziarna 
siewnego, gdzie zazwyczaj używu się 
prawie wyłącznie zdegenerowanego 
własnego nasienia na wszelkie dalsze 
zasiewy. 

Walka z tem, która w obecnych 
warunkach nabiera specjalnego znacze 
nia z powodu kryzysu rolniczego, jest 
nadzwyczaj wpżną i może rzeczywiście 
przynieść naszemu gospodarstwu setki 
tysięcy, a nawet miljony  centnarów 
zboża, co nie będzie bez znaczenia dla 
życia gospodarczego państwa, a rolni" 
kowi da w ręce nowy potężny czynnik 
dla jego dobrobytu. 

Pamiętajmy, iż stan , gospodarczy 
formuje nie jedno przyczyna, lecz mnó 
stwo różnych czynników często zależ” 
nych jeden od drugiego, i czasem na” 
pozór bardzo prosty środek prawadzi 
do wielkiego celu lub też jest brzmien 
ny w doniosłego znaczenia skutki. 

Rzecz zaš powiekszenia produkcji 
bez wkładów inwestycyjnych i bez por 
większenia kosztów jest jedynem wyj” 
ściem z obecnego przesilenia gospodar 
czego. A. Bajkowsk! 

Dyrektor Instytutu Došwiad- 
czalneg” w Polsce. 

Oryginalne Szwedzkie 

Wirówki „BALTIC* | 
Najdoskonalsze ze wszystkich wiró- 
wek znanych dotychczas  poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. 
Niskie ceny, dogodne warunki wypłaty. _ 

Żądajcie cenników. | 
(STS S TNA EN 

która 

ŁOwo 

Zgromzdzenie zrzeszeńla 
sędziów | prokurafarów 

głównego 
komunikuje: 

  

Biuro prasowe zarządu 
Zrzeszenia S. į Pr. R. P. 

W dniu 1 czerwca 1930 roku w 
gmachu Sądu Apelacyjnego w Warsza 
wie odbyło się nadzwyczajne walne 
zgromadzenie zrzeszenia sędziów i pro 
kuratorów R. P., pod przewodnictwem 
prezesa oddziału warszawskiego zrze- 
szenia, sędziego N. T. A. p. Adama 
Wozdeckiego. 

Przedmiotem 'odbrad zgromadzenia 
była sprawa zakładania domów letni" 
skowych i kuracyjnych dla członków 
Zrzeszenia. W toku dyskusji podniesio” 
no, że podjęta akcja musi pociągnąć za 
806а ciężary finansowe, — lecz akcja 
ta ma na względzie nietyle doraźne i 
natychmiastowe korzyści, ile zapocząt 
kowanie dzieła, które w całej rozciągło 
ści przyniesie owoce dpiero następnym 
pokoleniom. Pomimo jednak tych ma- 
stręczających się trudności finanso“ 
wych, wiążących się ściśle z faktem ni- 
kłego uposażenia sędziów i prokurato“ 
rów — zebrani jednomyślnie uchwalili 
realizację zamierzonej akcji, nakłada” 
jąc bardzo znaczną większością  głłor 
sów na członków korporacji obowią- 
zek przymusowego wpłacania, poczyna 
jąc ląd dnia 1 stycznia 1931 roku, na 
ten ceł miesięcznych składek specja 
nych. i 

Przemawiając przy końcu obrad 
prezes zarządu głównego Zrzeszenia S. 
S. N. p. Wacław Miszewski między in- 
nemi przypomniał zebranym o obo” 
wiązku licznego uczestniczenia w an 
kietach rozpisywanych przez zarząd 
główny Zrzeszenia, 'a. w szczególności 
w ankiecie dotyczącej warunków pra” 
cy i bytu sędziów powiatowych (gro- 
dzkich) i sędziów Sądów Pracy, — 
oraz w ankiecie, obejmującej kwestje 
związane z projektem nowego Kodek- 
su Karnego ii ustawy ю) wykroczeniach. 

Zgromadzenie odbyło się przy licz 
nym udziale przedstawicieli sądowni* 
ctwa ze wszystkich krańców Rzeczypo 
spolitej i powziętą uchwałą zaświad 
czyło dowiddnie 0 wzmagającem się 
poczuciu solidarności i zwartości orga” 
nizacyjnej w łonie klorporacji sędzibłw- 
skiej. { 

  

  

KRONIKA 
W. słońca o godz. 3 m. 19 

Franciszka. £ 
Jutro 

Bonifacego 

Z. słońca o godz. 7 m. 50 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
| U. S- B. w Wilnie, 

z dnia 3. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 7638 

Temperatura średnia  -l- 9 

Temperatura najwyższa -|-12 

Temperatura najniższa -1-3 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr i 
6 Północny 

przeważający ‹ 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: — 

ZALOBNA. 

— Z powodu zgonu ś. p, dr. Witolda 
Węsławskiego nieodżałowanego prezesa Pol 
skiej Macierzy Szkolnej nadesłali do zarządu 
Centralnego P. M. S. w dalszym ciągu kon- 
dolencje: Bolesławostwo Świętorzeccy, Pol- 
ska Macierz w Gdańsku, Anna Lewicka ze 
Lwowa, Łubkowski, prezes Koła Macierzy w 
Pińsku, Śliwiński, dyrektor gimnazjum w Piń 
sku, ks. dr. Czesław Falkowski, Jego Magni- 
ficencja rektor U.S.B. w imieniu swojem i 
całego Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, jankowski, starosta pow. Dziśnień* 
skiego, Kola P. M. Szk.: w Duksztach, Li-„w wysokości 50 zł. z zamianą 
dzie, Słobódce i Raduszkowiczach,  Wileń- 
skie Kolo Związku Bibljotekarzy, Zygmunt 
Abramowicz, ks. A. Ludwiczak, prezes Zar 
rządu Głównego Towarzystwa Czytelni Lu- 
dowych w Poznaniu. г 

URZĘDOWA 

— Dziś p, wojewoda nie będzie przyj 
mować. W dniu wczorajszym p. wojewoda 
Raczkiewicz wyjęchał do Warszawy, wobec 
czego w dniu dzisiejszym nie będzie mógł 
przyjąć interesantów zapisanych na audjen- 
cję. 

+— Przygotowania do przyjęcia Głowy 
Państwa. W związku z przyjazdem Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej w dniu 14 b.m. do 
Wilna, Starostwo Grodzkie podaje do wia- 
domości, że stowarzyszenia Oraz instytucje 
spo'ćczne, pragnące przyjął udział w powita 
niu Dostojnego Gościa na placu za Ostrąbra 
mą mogą otrzymać karty wstępu dla  po- 
cztów sztandarowych i delegacyj. Zgłoszenia 
z podaniem ilości i nazwisk osób _ należy, 
składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10 czerwca r. b. włącznie w godzinach 
urzędowych w Starostwie Grodzkiem, Żeli-- 
gowskiego Nr. 4, pokój Nr. 9. Po _ odbiór 
kart wstępu, na których będzie wyznaczone 
miejsce na placu należy się zwracać do Sta- 
rostwa Grodzkiego, pokój Nr. $ w dniu 12 
b. m. w godz. urzędowych. 

— Posłedzenie wydziału wojewódzkiego. 
Wydział wojewódzki na ostatniem posiedze- 
niu rozpatrzył 2 sprawy z dziedziny stosowa 
nia przepisów antyalkoholowych, 32 odwoła 
nia od dokonanego przez Magistrat m. Wil 
na wymiaru podatków, 11 odwołań od de- 
cyzji poszczególnych wydziałów powiato- 
wych i zatwierdził 5 uchwał organów, stano 
wiących samorządu terytorjalnego i z dzie- 
dziny finansów komunalnych. Na temże sa- 
mem posiedzeniu rozpatrzono surowe Spra- 
wozdanie wykonania budżetu m. Wilna za 
ubiegły 1929—30 rok oraz. sprawozdanie w 
przedmiocie wyników lustracji Komunalnej 
Kasy Oszczędności m. Wilna, dokonanej w 
dniach 17—26 maja r. b. przez rewidenta 
związku miejskich i powiatowych kas 
oszczędności w Warszawie. 

Wydział wojewódzki z najwyższem za- 
dowoleniem adnotował stwierdzony przez re- 
widenta fakt intensywnej, a owocnej dzia- 

. 

łalności kasy, posiadającej facnową i 'spręży- 
stą organizację. Wkońcu wydział wojewódz- 

"ki postanowił Tadas „drukiem broszurę zawie 
rającą zestawienia statystyczne, obrazujące 
działalność związków komunalnych woj. wi 
leńskiego w okresie 1928-—29 r. budżetowe- 
go. Następne posiedzenie wydziału _ woje- 
wódzkiego zamierza się zwołać w początku 
lipca. Posiedzenie to zostanie poświęcone roz 
patrzeniu uchwalonego przed kilku dniami 
preliminarza budżetowego m. Wilna na bie- 
żący 1930—31 rok. ° 11% AKRÓW 

> г posteńunków policji powiato 
wej. Ostatnio wojewoda przeprowadził kilka 
lustracyj policji powiatgwej, zaś w poniedzia 
łek nacz. wydzi. bezpieczeństwa wizytował 
policję w Kowalczukach (pow. Wil.. Trocki) 

„gdzie po stwierdzeniu wzorowego porządku 
udzielił pochwały i nagrody pieniężnej. Wzo- 
rowy komendant otrzymał 50 % zaś poli- 
cjanci po 25 zł. SZ 

—К t Pragzalowicz opuszcza Wil 
no, Długoletni komendant wojewódzki p.p. 
inspektor Praszałowicz po przejściu w stan 
nieczynny w dniu dzisiejsgjrn Qqpuszcza na 
zawsze Wilno, by przez dłuższy czas zaba- 
wić w Zakopanem. 

i jne za różne prze- 
stępstwa. Starosta Grodzki ukarał następują 
ce osoby: Fajwusza Jaffe, właściciela auto- 3. 
busu, kursującego po linji Wilno—Oszmiana 
grzywną w wysokości 100 zł. z zamianą na 
30 dni aresztu za nieprzestrzeganie rozkładu 
jazdy, a mianowicie autobus, należący do 
Jaffe odjechał z Wilna do Oszmiany o 25 
minut wcześniej, niż to jest przewidziane w 
rozkładzie, Nikanora Michajłowa grzywną w 
wysokości 100 zł. z zamianą na areszt za 
wniesienie podania do wileńskiego Starostwa 
Grodzkiego na imię wojewody wileńskiego 
w tonie niewłaściwym i nieodpowiadającym 
godności urzędu, Rubina Wajn$ztejna, sekre- 
tarza „Bundu”, Kwaszelna Nr. 23 grzywną 

na 10 dni 
aresztu za utrzymanie lokalu organizacji 
„Bundu”, przy ul. Szklanej Nr. 9 w stanie 
bardzo brudnym. 

WOJSKOWA 

— Związek oficerów rEzerwy zwraca 
„ się z gorącym apelem o łaskawe zgłaszanie 
Fa, dła delegatów, przyjeżdżających na 
zjazd w dniu 8 i 9 czerwca r. b. Zgłoszenia 
prosimy kierować według adresu: Komisja 
Zjazdowa Z. O. R. — Wilno ul. Mickiewi- 
cza 13. 

AKADEMICKĄ 

‚  —Z żydia akademickiego. Dnia 30 ma- 
ja r. b. odbyło się pierwsze posiedzenie ko- 
misji Reorganizacji Życia Samopomocowego 
wybranej przez Walne Zgromadzenie człon 
ków Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefa 
na Batorego w Wilnie. Na zebraniu tem omó 
wiono zasadniczą strukturę komisji oraz do- 
konano wyboru prezydjum i przewodniczą- 
cych sekcyj. у 

Przewodniczącym kojnisjj wybrano kol. 
Stanisława Prace o zastępcą przewodni” 
czącego kol, Władysława Babickiego ; sekre 
tarzem kol. Józefą Święcickiego. Komisja 
dzieli się na trzy sekcje: Sekcję ogólną, któ- 
rej przewodniczy kol. Henryk empbiński, 
sekcję gospodarczą, której przewodniczy 
kol. Władysław Babicki ; sekcję usprawnie- 
nia systemu kwalifikowania podań, której 
przewodniczącym został kol. Stefan Fundo- 
wicz. Na temże zebraniu upoważniono pre- 
zydjum do opracowania regulaminu prac ko 
misji. Następne posiedzenie odbędzie się je- 
szcze przed wakacjami. > 

SZKOLNA 

.  — Matum. Następujące uczenice gimna- 
zjum Zgrom. Sióstr. Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu w roku bieżącym otrzymały świa” 
dectwa dojrzałości: Bortkiewiczówna Anna, 
Doboszyńska Anna, Dziewicka Marja, Giey- 
sztorówna Szczęsna, Grasewiczówna Anna, 
Grygasówna — Jarosława,  Hajkowiczówna 
Wanda, Iwaszkiewiczowna Wanda, Jago- 
dzianka Wanda, Januszkiewiczówna Leoka- 
dja, Krzyżanowska Irena, Kudukisówna Kon 
stancja, Malinowska Irena, Obiezierska He- 
lena, Piłsudska Wanda, Piotrowska Janina, 

Wypadek czy samobójstwo 
NIEZNANA DZIEWCZYNA PRZEPOŁOWIONA PRZEZ POCIĄG, 
Wczoraj w dzień na torze kolejowym wpobliżu Burbiszekj znałeziono zwłoki mło- 

dej panny prązjechanej przjz pociąg idący z Rudzisjeky х ALT 
Trup nieznajomej prjedstawial okropny widok. Koła wagonów przepołowiły ją i 

część tułowia została odwieczona od miejsqa katastrofy. i 
Nikt z okolicznych mieszkańców „je mógł rozpoznać nipszczęśliwej, a że nie było | 

przy niej dokumentów, więc narazie nąz 
Policja zebrała szczątki zwłok do 

są świadkowie, któr: 
cej. Wskazywałoby 

śp jej nie jest znane. —. 
cieradła, i lała do; kostnicy. Wprawdzie 

widzieli nieznajomą chodzącą flo torach jakgdyky kogoś oczekują- 
‚ że gampj szugała śmierci pod kołami ppciągu, lecz nie wykluczone 

jest, że zaszedł nieszczęśliwy wypadak i dziewczyna ttafiła pod pociąg, przez nieuwagę. 

Syn psiłował zamordować starą matkę 
Na tle nieporozi majątkowych, 

Dakszewiczem a jego 70 
skiej. W trłakcie ki Dakszewióz 
długie widły i rzucił się na matkę przebijając w 

wynikła sprzeczka : pomiędzy _ Wojciechem 
letnią matką mieszkańcami wsi Michałówka gminy  radomiń- 

stowami „czas z nią skończyć”  pochwycił 
kilku miejsdach szyję i twarz. 

Staruszkę w stanie beznadziejnym przewieziono do szpitala żydowskązgo w Wilnie, 
zaś wyrpdnego syna aresztowano. 

  

£menfarzysko z czasów Napoleońskich pod Targielami 
Podczas tobót drogowych na szlaku Turgieli — Rudomino w powiecie 

MWilensko Trockim natrafiono na state cmentarzysko z czasów  napoleoń- 

skich. Wskazują na to przedmioty, znalezione w niektórych miejscach, jak 

również wżadotności zachowane przez tamtejszą ludność. Fama głosi, że w r. 

1812 kato zaść. Korzyść w gminie turgielskiej cotający się, Rosjanie stoczyli 

bitwę z wojskami Napoleona i żę poległych w tej bitwie pogrzebano właśnie 

'wopbliżu zaścianka. 

TTT TTK STT III TT KET KIKA DU TK OO KEAWYYTCZRA 

Piotrowska Nina, Protassewiczówna Irena, 
Rogowska Wanda, Romankiewiczówna Anna 
Sielicka Regina, Sucharewiczówna Anna, 
Szwykowska Marja, Sieklucka Janina, Stol- 
lówna Janina, Zellėwna Zofja. 

ZEBRANIA 1 ODCZYT « 

— zebranie Koła Bibljotecznego. 
im. Tomasza Zana P. M. Szk. odbędzie się 
w lokału bibljoteki * czytelni im. Tomasza 
Zana przy Wielkiej Pohulance Nr. 14—15, 
dnia 16 czerwca w poniedziałek o godz. 7 
min. 30 wiecz. 

— Zebranie Stowarzyszenia dla  Misyj 
Wewnętrznych (sekcji dla nawracania ży= 
dów) przy kościele św. Jana odbędzie się 
we środę 4 czerwca o godz. 7,30 wiecz w 
sali parafjalnej. 

Wstęp wolny tylko członkom. Do załat- 
"wienia są ważne sprawy organizacyjne. 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicz- 
nego. W piątek, dnia 6 czerwca 1930 roku o 
godz. 19 w gmachu Instytutu Jędrzeja Śnia 
deckiego (ul. Nowogródzka 22) dyrektor 
związku przemysłu chemicznego w Polsce 
dr. Edmund Trepka wygłosi odczyt p. t. 
„Niewyzyskane możliwości przemysłu  che- 
micznegó*. Wstęp wolny. 

‚ RÓŻNE 
— Rusztowania 4agrażają bezpieczeń- 

stwu przechodniów. Obecnie w okresie ro- 
bot budowlanych va. raczej w _— okresie 
łatania dziur w starych budynkach (kto te- 
raz buduje-) i malowania ich, na co wpłynął 
wydatnie zapowiedziany przyjazd Pana Pre 
zydenta istną plagą są rusztowania zagradza 
jące znaczną część ulicy, zmuszające  prze= 
chodniów do schodzenia na jezdnię, a co 
zatem idzie tamujące ruch kołowy. 

Przedsiębiorcy budowlani przesuwają 
ogrodzenia aż do jezdni. Jest to dla nich 
wygodne, gdyż pozwala gromadzić wew- 
nątrz materjał budowlany, jak cegły wapno 
it, p. i jdneocześnie krzywdzące dla publicz 
ności narażonej na niebezpieczeństwo dosta 
nia się pod koła pojazdów. 

Władze bezpieczeństwa powinny  sta- 
nowczo wydać zakaz zajmowania całego 
chodnika i zmuszania publicznośći do lawiro 
wania między mknącemi pojazdami. 

— Z kzby przemysłowo-handlowej. Izba ST 
przemysłowo-handłowa w Wilnie podaje do 
"wiadomości, iż państwowe przedsiębiorstwo 
„Żegluga Polska" chcąc  spopularyzować 
ideę wycieczek morskich oraz udostępnić 
zwiedzenie wystawy rzemiosła, która odby- 
wa się w Stockholmie, organizuje wycieczkę 
do Stockholmu na 8 dni na następując. wa- 
runkach: cena karty okrętowej, łącznie z 
pierwczorzędnem utrzymaniem w czasie po” 
dróży i postoju w Stockholmie, paszportem 
RZA i wizą — wynosi od osoby 

Zł. 

Zgłoszenia należy kierować pod adresem 
Izby przemysłoworhandlowej w. Grudziądz u 
ul. Lipowa: 31, załączając wyżej wymienioną 
opłatę oraz 2 fotografje wymiaru 31,24 cm. 

Wycieczka wyrusza w dn. 14 czerwca 
roku bież. 

— Zawieszenie Zarządu stow. sanit 0 
cy studentów żydów. Władze Scnackie USB 
postanowiły zawiesić działalność zarządu 
stow. samopomocy studentów żydów, który 
to zarząd. nie stał na wysokości zadania i 
przekroczył przepisy regulujące / działalność 
tego rodzaju instytucji. 

Jak członkowie zarządu Stow. rozumieli 
swe zadania dowodzi m. in. nieodpowiednie 
zachowanie się w rektoracie i w rezultacie 
wyproszenie zarządu z gabinetu rektora. 

— Podziękowanie. Komitet nRodzicielski 
szkoły powszechnej Nr. 20 w Wilnie składa 
tą drogą najszczerze „Bóg zapłać” W. P. 
pułkownikowi Biestkowi, dowódcy 6 P.P.L. 
za łaskawe przyczynienie się do uświetnienia 
„Poranku muzycznego” w dniu 1 b. m. udzie 
lając bezinteresownie orkiestry pułkowej. — 
Oraz W. Szanownemu p. kapelmistrzowi ka- 
pitanowi Reszce za artystyczny dobór wyko 
nanych utworów i łaskawe kierownictwo or- 
kiestrą. 

TEATR I MUZYKA 

;  — Teatr Miejski na Pohulance. Od dziś 
do poniedziałku włącznie Jaracz — Skid far 
Scynuje w „Artystach“. Ceny zwyczajne, 
zmiżki ważne. We wtorek 10 i środę 11 przy” 
szłego tygodnia Teatr wileński z gościnnym 
występem Jaracza daje „Artystów* w Grod- 
nie į Białymstoku. 

— Teatr Młejski w Lutni. Tajemnice 
muzyki powietrznej będą dzisiaj demonstro- 
wane jedyny raz w Wilnie. Melomani mają 
rzadką okazję podziwiania cudów nowocze- 
snej techniki. A : В 

Od czwartku „Mysz košcielna“ z Niwiń 
ską i Zelwerowiczem po cenach potrójnie 
zniżonych przypomni się publiczności wileń- 
skiej. Sztuka ta miała w ub. sezonie rekor- 
dowy j całkowicie zasłużony sukces. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

> adki w ołągu doby. W. czasie od 
2 do 3 bm. zanotowano w Wilnie różnych 
wypadków 57. W tem było kradzieży 7, 0- 
pilstw 7, przekroczeń administracyjnych 23. 

— Zatrzymanie dezertera. Policja areszto 
wała Leona Stankiewicza bez stałego miej- 
scą zamieszkania poszukiwanego za uchyla- 
nie się od służby wojskowej. 

Stankiewicza skierowano 
władz wojskowych. 
— Okradzenie ti. Nieznani sprawcy 

włamali się do sklepu józęfa Meszela przy ul 

do dyspozycji 

Ź SĄDÓW 
MORDERSTWO NA TLE PODZIAŁU 

SPADKU. 

  

Po długiem į owocnem życiu zmarł za” 
możny mieszkaniec wsi Zacisze, gm. Wie- 
szniewskiej, nazwiskiem Narkiewicz pozosta 
wiając swojej rodzinie (zresztą b. licznej), 
„ma łez otarcie" wcale pokaźny majątek. Ca- 
ła wieś zazdrościła szczęśliwym spadkobier- 
com, obliczano ile każdy z nich otrzyma, mło 
dzież poczęła się zalecać do zbogaconych 
panien, a co najgorsza zazdrościli sobie 
wspólnie spadkobiercy. Każdemu niemal zda- 
wało się, że zmarły skrzywdził go, zapisując 
zbyt mało. Najapjaskrawszym malkontentem 
okazał się Szymon Narkiewicz, że był to 
jednak człowiek przedsiębiorczy i nie prze- 
bierający w środkach postanowił zmniejszyć 
liczbę współsukcesorów. W tym celu( na" 
mówił on Andrzeja Sajewicza i Jana Astra- 
mowicza do zamordowania małżonków An- 
toniego i Marji Narkiewiczów. 

Zbrodniczy zamach został przez wynaję 
tych zbirów wykonany. Narkiewicz wyzionął 
ducha pod uderzeniami zabójców, Narkiewi- 
czową odratowano. Jak widać zbóje byli 
przeświadczeni, że zamordowali ją i uciekli. 
Po kiłku dniach odratowana kobieta wyświe- 
tliła sytuację. Zbójów aresztowano i osadzo 
no w więzieniu. 

;Sąd Okręgowy po zaznajomieniu się ż 
materjałem dowodowym sprawy, skazał Nar 
kiewicza i Sajewicza na bezterminowe wię- 
zienie, a Astramowicza na 12 lat. Obrońcy 
zasądzonych zabójców złożyli skargę apela=- 
cyjną. W dniu wczorajszym sprawa znalazła 
się na wokandzie Sądu Apelacyjnego, który 
wyrok pierwszej instancji zatwierdził. 

Liczba spadkobierców  Najkiewicza 
zmniejszyła się rzeczywiście o dwie osoby. 

— Pomoc dla kantów. 
Jak wiadomo, w myśl obowiązującego rozpo 
rządzenia, wszyscy lekarze, którzy uzyskają 
dyplomy po dniu 1 lipca r. b. zmuszeni będą 
odbyć jednoroczną praktykę szpitalną zanim 
otrzymają prawo praktyki lekarskiej. 

Obowiązek ten dotknie materjalnie wszy 
stkich młodych lekarzy, to też Min. Spraw 
Wewnętrznych pragnąc przyjść im z pomo 
cą poleciło wojewodom dopilnować, aby 
szpitale przy układaniu preliminarzy budże- 
towych przewidziały pewne kwoty na wyna- 

odzenie lekarzy — praktykantów, a także 
0 ile to tylko jest możliwe, zabezpieczenie im 
conajmniej mieszkanie i utrzymanie. 

  

Kwaszelnej 19 i wynieśli zapas towarów i 
dwie banie farby łącznej wartości 1400 zł. 

— Aresztowanie zboczeńca, W ubiegły 
poniedziałek nieliczni przechodnie na Górze 
Trzech Krzyży usłyszeli krzyki dziecka wzy 
wającego pomocy. Gdy pośpieszono w stro- 
nę skąd wzywano pomocy zauważono jakie- 

« goś osobnika szamocącego się z małą dzie 
wczynką, która usiłowała mu się wyrwać. 

Mimo ucieczki napastnika ujęto. | х 
Okazał się nim lzaak Szwarc (Subocz 2) 

który podstępem zaprowadził dziecko w miej 
sce mniej uczęszczane usiłując dokonać de- 
iloracji. 

"— Podrzutek. W posesji 22 pr ulicy M. 
Pohulanka znaleziono podrzutka płci męskiej 
w wieku 1 tygodnia. 

Dziecko umieszczono w przytułku. 

— Melina złodzielska na Rossie. Patrol 
policyjny lustrując okolicę cmentarza Rossa 
zatrzymał Jana Giniewicza (ż. Chatka 63) 
który, urządzał w jednej z kaplic skład skra 
dzionych rzeczy. 

W kaplicy znaleziono mianowigie różne 
przedmioty m. in. u niejakiego Wojewódzkie- 
go (Warszawski 11) Giniewicz wskazał na” 
wet wspólnika, z którym dokonywał tych 
kradzieży. 

— 11 letni chłopak p:rzebił się nożem. 
We wsi Żackiewicze gminy bienickiej (Moło- 
deczno) przebił sobie tętnicę 11 letni Włady 
sław Borun. 

Chłopak po upływie kilku minut zmar. 

— Aresztowanie PA zabójstwa pod 
N. Wilejką, Policja udowodniła jednemu 2 а- 
resztowanych _ Władysławowi Jabłońskiemu 
(Popławska 16) udział w morderstwie szew- 
ca Feliksa jeleńskiego, który padł w bójce u- 
godzony nożem. 

prugi sprawca Łatuszyński Antoni (Po- 
pławska 16) narazie ukrywa się i jest po-. 
szukiwany. ai 

— Samobójstwo nauczyciela. Wczoraj 
okoo godziny 6 pjp. popełnił samobójstwo 
55 letni Borys Wałk, nauczycieł (W. Pohu- 
lanka 16). 

Wałk będąc ostatnio w opłakanych wa- 
runkach materjalnych i mając w perspekty- 
wie pozbawienie go dachu nad głową targ- 
nął się na życie przez powieszenie się. 

Gdy nikogo w domu nie było, zawiesił 
sznur nad drzwiami i zawisł na nim, co spo 
wodowao natychmiastowy zgon. 

— Auto ż przejechało woźnicę. 
Wczoraj w południe przy zbiegu ulic Zamko” 
wej i Królewskiej auto osobowe straży ognio 
wej jadąc w zwielką szybkością w stronę 
placu Katedralnego wpadło na Feliksa Kier- 
ceńskiego (Strycharska 2) który przepisow; 
stroną wyjechał z wozem na pląc. *-=—=.. 
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A= yn nowe 2 t Ww 
ych drużyn wileński 

ię- 
stwa natjgroźniej ch: 
Ogniska i Makabi. 

Makabi uporala się bez zbytniego trudu 2 
ŻAKS'em kończąc me m 3:1, Ogni 

i ł nia składu przez utratę Go 
i nieobecności  „Samowarka“ 

a Laudę w stosunku 5:2. 
i obu spotkań były przewidziane to 

1ету ičh "omawiali szczegółowo 
ej, że Mftficzna stosunkowo grupa 

-zwolenników piłkł*nożnej była na boisku, a 
pozostałych czytelńików kwestja ta nie in- 
teresuje zupełnie. 

JESZCZE O BUDOWIE PRZYSTANI WiL. 
TOW. WIOSL. 

Nawiązując do zamieszczonej w nume- 
rze wtorkowym wzmianki dotyczącej prac 

   
  

  

    

    

  

przy budowie przystani Wil. Tow. W. pro- gi 
szeni jesteśmy przez dowództwo 3 p. sap. 
o zaznaczenie, że roboty ziemne przy tej bu 
dowie nie miały być prowadzone przez pułk 
i przeto wina przewlekania tych robót nie 
może być przypisywana dowództwu pułku. 

OFIARY. 
Zamiast wieńca na grób ś. p. dr. Witol 

da Węsławskiego na cele oświaty P. M. Szk. 
złożyli: Władysławostwo Osiecimscy zł. 25. 
prof. Władysaw Lichtarowicz zł. 50. 

Ku uczczeniu dnia imienin swego wiel- 
ce szanownego i kochanego Dyrektora: Il 
Kliniki Wewnętrznej U. S: B. profesora dr. 
Aleksandra Januszkiewicza na dom Dzieciąt- 
ka lezus składają siostry i personel admini- 
stracyjny kliniki 30 zł. " 

Ku uczczeniu dnia įmienin swego wielce 
Szanownego dyrektora II Kliniki Wewnętrz- 
nej U. S. B. profesora d-ra Aleksandra Ja” 

   

nuszkiewicza na Schronisko dla ociemniałych 
niżsi na Antokolu składają funkcjonarjusze 

kliniki — 33 zł. 

   
     
      

  

ч КАр ]О 
ŚRODA DNIA 4 CZERWCA 1930 R. 
11. 58: Sygnał czasu z warsz. 

„ 05 — 12. 35: Muzyka z płyt gramof. 
10 — 13. 20: Kom. meteoroiogiczny z 

ы 2 z 
10 — 16. 15: Program dzienny. 

. 15 — 17. 00: Muzyka popularna w wy 
konaniu ork. pod dyr. prof. Tchórza. 1)Drigo 
— Czwarty walc z baletu. 2) Massenet—fan - 
tazja Zz op. „Werther“. 3)- Leoncavalle — Ma 
tinata 4) Waldteufel — walc. 5) Nocetti — 
serenada argentyńska. 6) Mascagni — fan. 
zop. „Rycerskošč wiešniacza“. 7) Durand — 
„Chaconne* 8Mendelssohn — Marsz wesel- 
ny. 3 

17. 00 — 17.15: Chwilka strzelecka 
17. 15 — 18. 45: Tr. z Warsz. Odczyt Ej- 

smonda i koncert. 
18. 45 — 19. 00: Kwadrans akademicki. 
19. 00 — 19. 25: Aud. wesoła „Tajemnice 

genjusza drukarni" zradjofonizowana powieść 
Br, Ostrowskiej w wyk. Z. D. R. W. 

19. 25 — 19. 40: 55 lekcja języka włoskie 
0. 
„ 19. 40 — 20. 00: Tr. z Warsz. Radiokro- 

nika i sygnał czasu. 
20. 00 — 20. 15: Program na czwartek j 

rozmaitości. 
20. 15 — 23. 00: Tr. z Warsz. 

koncert i komunikaty. 
23. 00 — 24. 00: Muzyka taneczna z 

Warszawy. 

Feljeton, 

58 

edlstawic'elst ! przedstaolC'eistoo 
poważnego przędsiębiorstwa otrzyma 

8 zdolny organizator... Wielkie możliwości 
ś zysku (około 80 — 100.000 złotych i 

į nowisko na, całe życie. — Osoby, roz- £ 
porządzające sumą, 10 — 15.000 zł. w 
gotówce, zechcą kierować szczegółowe 
zgłoszenia sub: „I. O. 5622* do RU- 

B 
więcej). Przyjemny rodzaj zajęcia, sta- 8 

* 

BEE MOSSE. BERLIN SW, 100. 

  

WwEES 
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“ szacpwanego ną sumę zł. 1525, 

ZCZEN 
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Nr. 62 OKRĘGU WYBORCZEGO, OBEJMUJĄCEGO POWIATY: 
MOŁGDECZAŃSKI, OSZMIAŃSKI I WILEJSKŁ Z SIEDZIBĄ W M. LIDZIE 
DZ. UST. Nr. 66 O ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU, 

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 

z dnia 3. 6. 1930 r. 

Wałuty i dewizy: 

Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. Londyn 
43,32 — 43,43 — 43,21. Nowy York 8,909, 
8,929 — 8,889; Paryż 34,95 — 35,04 — 
34,87. Praga 26,44 — 2651 — 26,37. Nowy 
York telef. 8,921 — 8,941 — 8,901. Szwaj 
carja 172,54 — 172,96 — 172,10. Wiedeń 
125,79 — 126,10 — 125,48. Włochy 46,72 
— 46,84 — 46,60. Berlin w obrotach: pryw. 
212,79. 

Papłery procentowe: 

Pożyczka S 107. Konwersyj- 
na 55. 8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. Rorln 
obl gacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc 
83,25. 5 proc. pożyczka kolejowa 52,25. 10 
proc. kolejowa 103. 8 proc. budowlane oblig. 
B. Gosp. Kraj. 85.50. 4,5 proc. ziemskie -55. 
5 proc. warszawskie 57,75. 8 proc. warszaw- 
skie 75,75 8 proc. Piotrkowa 68,25. 10 proc. 
Siedlec 80. 

Akcje: 

B. Dysk. 116,50, Polski 170 — 170,50. 
Zachodni 73. Zw. Sp. Zarobk. 72,50. Lilpop 
27,50. Norblin 60. Ostrowiec s. B. 56,25. 
Rudzki 18 — 18.50. Starachowice 19. 

  

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiri IV z słedzibą w Wilnie, przy zaułku 
św. Michalskim Nr, 8 m. 5. zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. ppdaję) do wiadomości 
publicznej, że w dniu 4 czerwcą 1930 r., o 
godz. 10 rano, w Wźlnie, przy ul. Św. Miko- - 

łaja nr. 7, odbdzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do firmy „Izaak Papp! i S—wie* 
majątku ruchomego, składajągego się z urza- 
dzenia introligatorni i innych ruchomości, 0+ 

Ogi > informacyj EE BN wa a A RŁBERK>K4B 43484 mistrz Baonu w godz. służbowych. 
R ° NYM rys; X Ca 2 st S SAVAS 03 chi UKE LIT НЕк ЗЕЛ Й PRYRERERRC 

  

LIDZKI, 

DO SEJMU. 

  

  

  

  

     

    

  

  

  

        

  

   
    

    

  

  

SZCZUCZYŃSKI, WOŁOŻYŃSKI, 
NA ZASADZIE ART. 92 USTAWY. SEJMOWEJ Z,DNIA 28 LIPCA 1922 R. 

„ NINIEJSZEM, PODAJE DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI IMIONA I NAZWISKA WYBRA- 

   
      
  

    
  

  

  

  
                

Wyborców у = Razem wyborców us 84.763 42.039 51.791 38.495 57.669 44.478 319.235 Ilość mandatów zgodnie 

owiatów 5 
Okr. Ne 62 Lidzkie / |Szczuczyńskie| Wołożyńskie| Mołodeczań. | Wilejskie | Oszmiańskie Šeano E z systemem wyborczym 

LISTA 
NĘ SZ 1966 106 116 371 161 315 3035 
SE. 137 10 156 53 506 4416 5278 
wę 4 5 1 Z 2 5 8 23 
SAO. 16845 11597 4174 51 268 6527 39462 I. III. V. VII. 
a 1391 207 100 654 2525 677 5554 

020 11 3 1 14 23 2 54 
R 120 7530 1793 1695 995 1205 4506 17724 Iv. 
52:90 . 1 1 # 4 3 9 
„ 91 ” » 1 1 8 x 2 
„ 40 1 » я 3 2: 3 9 
„ 43 : 5 32 ‚ 85 255 16 393 
» 45 98 42 414 441 145 125 1265 
„ 46 2204 2297 3850 7913 6936 1651 24851 ERYL 

Razem na ważne : listy głosowało | 30188 15062 10542 10583 12035 18249 97659 

1 
    

2, 

3. 

n
e
a
r
 HARNIEWICZ HIPOLIT lat 39, 

WEROMIEJ MIKOLAI lat 31, 

nauczyciel m. Wilejka, 

Członkowie: (—) EUGENJUSZ GOŁĘBIOWSKI 
( 
( 
( 
( 

Lida, dnia 30 maja 1930 r. 

  

LOUIS VINSE 

"KASKI 
Rozdział XXIII. Rozgrzeszenie 

Kiedy pułkownik Staneastreet i Sto- 
ne wyprowadzili przerażonego i łkają- 
cego Blenshopa, nastała chwila ciężkie 
go milczenia,sktóre wydało się Lania- 
re'owi nieznośne. ) 

— W jaki sposób pan doszedł do 
tego? — zapytała Cecylja. 

W oczach jej widniał zachwyt. 
Zmieszany Laniare, bawił się odebra- 
nem od sekretarza piórem. 

— Niewielka to zasługa i sztuka, 
— zaprzeczył skromnie, — każdy, kto 
widział ten dokument, wie, że rulonik 
jest tak mały, iż z łatwością może się 
pomieścić w rezerwuarze wiecznego 
pióra. A tutaj, przed pani przyjściem 
byłem świadkiem sceny, któraby dała 
do myślenia najmniej spostrzegawcze- 
mu widzowi. Wydało się Blenshopowi, 
że zgubił swe pióro i rozpacz jego była 
tak bezgraniczna, że zdradziła go. Co 
caś dotyczy kombinacji cyfr, przy po- 
mocy której otwiera sę skrytką, to Blen 
shop zanotował je twardym ołówkiem 
na kartce, którą wręczył wspólnikowi, 
wyraźne ślady cyfr pozostały na arku 
szu leżącym pod spodem. 

— Ale poco on to pisał, dla koga? 

-—— Dle Extrome'a.. Extrome rozma- 
wiał z nim tutaj długo na cztery oczy. 
Pułkownika nie było w domu. Teraz 
jasnem jest, że Blenshop był ajentem 
niemieckiem, działającym w samem ser 
cu wywiadu angielskiego, nie mógł 
więc odmówić Extrome'owi takiego dro 
biazgu, jak odkrycie tajemnicy otwie 
rającej ogniotrwałą kasę. 

— Ale pja nie rozumiem... 

—) JÓZEF ZADURSKI 
—) MICHAŁ SZYMIELEWICZ. 
—) MAREK KARCZMAR 
—) BOLESŁAW NAJDA 

— Trzeba znać Extrome'a, aby zro 
zumieć jego namiętność do podwójnej 
gry. Miał w ręku dokument, który mógł 
drogo sprzedać Anglji. Czemu więc 
nie miałby wyciągnąć od wrogów więk- 
szej sumy pieniędzy, schować dla sie- 
bie, powrócić, aby wykraść dokument i 
oddać Niemcom, oczywiście liczył się 
z jedną okolicznością: mianowicie z 
chciwością Blesnhope'a. Zbyt szczerze 
odsłonił przed nim swe zamiary, a też 
postanowił na własną rękę skorzystać z 
tak doskonaej okazji zbogacenia się. U- 
kradł więc dokument, aby sprzedać go 
Niemcom. Ale był zbyt głupi i niezręcz 
ny, by móc walczyć z tego * rodzaju 
człowiekiem jakim jest Extrome, to też 
całe jego przedsięwzięcie nie miało żad 
nych szans poowdzenia. | 

Cecy:ja przyglądała się badawczo 
mówiącemu, ale on unikał jej wzroku. 

— Wielu rzeczy nie rozumiem jesz 
cze — rzekła ale jestem zachwycona 
pana sprytem i zręcznością, podziwiam 
pańską odwage i rozum! 

W głosie jej dźwięczał taki zachwyt 
i tyle serdeczności, że Laniare uczuł 
nagle, że dłużej tak rozmawiać nie 
może. 

— Jeśli pani zechce zrobić mi wiel 
ką przyjemność, to wytłomaczę pani 
wszystko. 

— Jaką przyjemność? 
— Chciałbym odetchnąć świeżem pa 

wietrzem i pospacerować z panią po o- 
grodzie, czy zgodzi się pani pójść ze 
mną? / 

— Najchętniej. 
Wyszli przez oszklone drzwi do 0- 

grodu. Laniare nie mógł * -łużej łu” 
dzić, uczucie które w him budziła mło- 
da Angielka, było mu znane... Czuł 
przytem, że podoba się jej również, - 
że Cecylja od 

DUBROWNIK ADOLF lat 35, rolnik ogrodnik, w. Dzitwa Szemiatowska, gm. Tarnowo, pow. Lidzki. 
WOŁYNIE FLEGONT lat 51, 

MATECKI NIKODEM lat 32, rolnik w. Ciwnowicze, gm. Iwje, pow. Lidzki. 
lekarz m. Lida, ulica 17 kwietnia 5. 

MAKARCZUK JAN lat 30, rolnik, m - ko (Wasiliszki, gm. Wasiliszki pow. Lidzki. 
inżynier eletrotechnik, w. Kowalce, gm. Lebiedziewo, pow. Mołodeczno. 

Kolejowa 14. 

STANULEWICZ WIKTOR lat 32, rolnik ślusarz, m-ko Boruny, gm. Kucewicka, paw. Oszmiański. 

(—) WOJCIECH SZCZĘSNOWICZ 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62. 

kryła i wyczuła w nim zalety, których 
on sam nie domyślał się w sobie. Przy- 
pomniał sobie, że był doskonałym mę- 
żem i kochającym ojcem, zanim wróg 
nie odebrał mu dwuch  najdrożnych 
istot. Ona mie wiedziała o tem, ale wi- 
docznie aureola romantyzmu, którą o- 

    

łem również, że Extrome nie znalazł w 
skrytce tego, czego szukał. 

— Skąd pan to wiedział? 
— Bo sam byłem w pokoju pod- 

czas gdy on wkradł się tutaj o północy. 
Widząc, że dziewczyna patrzy na 

niego z przestrachem, zamilkł i odwró- 
snuto dokoła imienia 'Wilka - Pustelni-*cił się. 
ka, pociągała jej wyobraźnię. Tak, jeś- 
li go nie kochała jeszcze, to w każdym 
razie gotowa była odpowiedzieć mu mi 
łością, jeśli okaże jej swe uczucie. 

Ale do tego nie powinien był dopu- 
ścić. Jeśli mimowoli, serce jego stało 
się jej niewolnikiem, obowiązkiem jego 
była rozwiać tę iluzję szczęścia, po- 
wrócić do smutnej rzeczywistości, a 
przedewszystkiem ukazać się jej w 
swej prawdziwej postaci — postaci zło” 
dzieja. 

Powietrze w ogrodzie była świeże 
i aromatyczne. Czuło się nadchodzącą 
wiosnę, klomby i gazony zieleniły się 
pod świeżą, młodziutką zielonością, a 
drzewa puszczały listki. 

W milczeniu przeszli pół alei, gdy 
dziewczyna zatrzymała się i, uśmiecha- 
jac się figlarnie, spojrzała na idącego 
ze spuszczoną głową Laniare'a. 

— No cóż, panie Ducheman, czy 
długo tak będziemy udawać niemych? 

Ale oczy jego, zmieszały ją i zmie- 
nionym tonem, zapytała: 

— Co się stało? Czemu pan jest 
taki przygnębiony? 

— Dręczy mnie prawda, którą mu” 
szę wyznać pani, — rzekł z goryczą, 
odwracając oczy, — grałem komedję 
wobec pani. Nie było w tem wszyst: 
kiem co widziałem, ani sprytu, 'ani ro- 
zumu. Byłem obecny przy rozmowie 
Extrome'a z Blenshopem. Wiedziałem, 
jak sekretarz pułkownika napisał coś 
na kartce i oddał szpiegowi. Wiedzia- 

Wytlawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłto. 

— Co pan tam robił? — wyszepta” 
ła z trudnością. 

— Chciałem odnaleźć dokument, 
sprzedany pułkownikowi Staneastreet 
przez Extrome'a aby zwrócić go pani i 
w ten sposób wykonać moją obietnicę. 
Otworzyłem skrytkę, zanim nadszedł 
Extrome, ale nie znalazłem tam tej ma- 
łej rolki... wtedy jeszcze nie podejrzewa 
łem Blenshopa... A pereł nie ukradł ani 
Extrome, ani Blenshop... to ja je ukrad 
łem! 

Nie powiedziała ani słowa, ale on 
czuł, nie patrząc na nią, że wpatruje się 
w niego badawczo i niedowierzająco. 

— Na usprawiedliwienie swoje mo* 
gę powiedzieć tylko tyle, że nie miałem 
zamiaru ukraść to. Jedynym moim ce- 
lem było wykraść dokument i zwrócić 
go pani. 

— O Boże!... dlaczego pan wziął 
perły?... 

— Niestety... pokusa była 
sza ode mnie! 

— Ale Krane mówił mi, że pan już 
dawno wyzbył się... tego przyzwyczaje 
nia. ` 

— A jednak są pokusy silniejsze 
od najlepszych postanowień... 

silniej 

Po długiem, ciężkiem milczeniu, Ce- 
cylja oznajmiła stanowczo: 

— Nie wierzę panu! Pan mówi ta 
umyślnie. Nie rozumiem, w jakim celu 
chce pan poniżyć siebie w moich o- 
czach, zmusić mnie do uwierzenia w 

m. 4. 
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i LETNISKO 
NaszortoŚmiałowska w majątku, 4 klm. od 
WADE YA Kosme. "ET! Podbrodzie, z 
t | i catodziennem | utrzy- 
yczny, usuwa ZMarsZCZ maniem. Informacje li- 

ki, piegi, wągry, łupież, stownie: pocz. Pod- 
brodawki, kurzajki, wy-.prodzie, maj. Skirlany, 
padanie włosów. Mic- skrzynka 18 
kiewicza 46. 

HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

„Warszawianka“. 
Kanalizacja, wodo- 
ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 

miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo, poczta 
Wielka Wieś, po- 
wiat Morski,  Ba- 
gińska. — 

  

  

ч A ia 6 ECA 

POSADY p 
Nauczye'glka 

z dużą praktyką po- 
szukuje zajęcia w mie- 
ście lub na wsi. Przy- 
gotowuje dzieci do 
pierwszych 4-ch klas. 
Posiada znajomość fran 
cuskiego, rysunków 
i muzyki. Łaskawe ofer- LETNISKA 

ty proszę zgłaszać wz utrzymaniem w ma- 
administracji „Słowa* jątkach ziemskich w 
pod W. B. —©G wojew. Wileńskiem i 

Nowogródzkiem. Infor- 
—————————-macje: Wilno, Mickie- 
RodowitaFRANCUZKA wicza 23 Biuro Techn. 
poszukuje kondycji na Inż. Kiersnowski i Kru- 
lato. Wileńska 37 m. 61. żołek S-ka, tel. 560. — 
Od 1 do 5 g. pp. —0 

      

  

50 proc. zniżki powrotnej 

na kolejach czeskich. 

Wszelkich informacyj udziela Rządowy 
Zarząd. Kąpielowy w Marienbadzie lub 
Biuro Propagandowe w Warszawie, 

Niecała 8. Libi—b 

ррр рччч ЧЙ 

Kupna | sprzedaż 

Wima wytrzymane, 
węgierskie, francuskie, 
hiszpańskie, włoskie, 
kościelne i lecznicze 
poleca: D-H. St. BANEL' 
i S-ka, Wilno, Mickie- 

wicza 23, tel. 8-49. 
Ceny koukuje. BAWAWAM 

cyjne. "RÓŻNE 

PISZEMY na 
SZYNACH 

fachowo, tanio i 
szybko 

Wiłeńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

     i najdogodni 
łatwia pożyczki ni- 

skoprocentowe 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-( —0   

  

  

     Srm dam 
Zaraz frezarkę, borma- 
szynę, szliliarkę i inne 
rzeczy warsztatowe. 
Garbarska 4, od 9 do 
2. K. Stempkowski. —0 
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SPRZEDAJE SIĘ 
pies ponter niemiecki 
6-cio miesięczny, do-     

  

  

wiedzieć się: ul. Por-| 152. >4 
towa Ne 14 Fryzjernia. 

` Maitresse 
Romojskie Wima francaise avec une 

już nadeszły. M usca tgrande pratique cher- 
półsłodkie but. 3]4 litrache une place pour 
zł 3.75 poleca D.-H.petće a la campagne. 
St. BANELIS-ka Wilno, Oferty do adm. „Sło- 
Mickiewicza 23, tel. wa“ dla M. S. SF 

so 
  

8-49. 

OŚRODEK LL L] 
z mtynem wodnym, 
z doskonałą komu- ZGUBY 
nikacją do Wilna 
do sprzedania na | m= = S m 4 

dogodnych  warun- aginioną ksiąžeczkę 
kach, okazyjnie ta- Z wojskową _wysta- 
nio z powodu wy- wioną przez P. K. 
jazdu właściciela. 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

U. w Tarnopolu, unie- 
ważnia kapitan rez. 
Bronisław _ Praszało- 
wicz, ur. 1884 roku.     152. —0 
  

  

tak brzydki czyn pana. Poco? Dlaczego 

pan to robi? . ; 
— Bo byłoby to nieuczciwścią z 

mojej strony, utrzymywać panią w fał- 
szywem o mnie mniemaniu, Złodziej 
pozostanie nazawsze.... 

— To nieprawda! To kłamstwo! 
— Niestety — to prawda. Pani by 

ła tak wspaniałomyślna, że zaufała mi. 
Dlatego to postanowiłem naprawić ca” 
łe zło. Pieniądze, które pułkownik wy- 
płacił Extromeowi za dokument, leżą w 
ogniotrwałej kasie. A perły... oto są! 

Wyjął z kieszeni paczuszkę, zawinię 
tą w biały papier i wsunął do rąk Ce* 
cylji. 

— Będę pani bardzo wdzięczny, 
jeśli pani zechce oddać je właściciel 
ce, po moim wyjściu. : 

Ręce jej drżały tak, że gdy chciała 
rozwinąć papier paczuszka wypadła na 
ziemię, wprost do kałuży. 

Laniare podniósł ją, zerwał zabru” 
dzony papier i otarł perły, potem podał 
je dziewczynie. 

Cecylja spojrzała na śliczne klenoty 
i westchnęła z ulgą. 

— Pan wraca to, przez wzgląd na 
mnie? 

— Tak, nie chcę być niewdzięcz- 
nym. Jest to jedyny sposób, by dowieść 
pani, do jakiego stopnia cieszy okaza” 
ne mi przez panią zaufanie,.. A teraz, 
pani pozwoli mi odejść. 

— Nie... proszę, niech pan zosta” 
nie. 

— Ale... 
— Muszę panu coś powiedzieć. 

Niech pan nie odchodzi, gdy ja... 

Zamilkła, a gdy znów zaczeła mó- 
wić, zdziwiła go zmiana w jej głosie. 

— Panie pułkowniku! —— zawołała 
głośno, — proszę tu przyjść na chwile! 

Zdziwiony Laniare ujrzał pułkowni 

Drukarnia Wydawńictwa „Słowo”, 

RAAL 

ka wchodzącego do ogrodu, w towarzy 
stwie Kran.a. Staneastreet szedł pierw- 
szy, śpiesząc na wezwanie Cecylji Bro” 
ok, a Krane kroczył zwolna z nieodłącz 
nem cygarem w zębach, przyglądając 
się, poprzez zmrużone powieki, obło- 
kom na niebie. 

— Dzień dobry, miss Brook. Jak 
się pan ma, panie Laniare? A może pan 
znów stał się Duchemanem? — rozeš“, 
młał się Amerykanin. 

Ale śmiech jego ustąpił miejsce zdu 
mieniu, gdy usłyszał słowa Angielki: 

— Proszę zobaczyć, panie pułko- 
wniku, cośmy znaleźli,! — wołała poka 
zując perły. A raczej, co znalazł p. Du 
cheman. Zobaczył ta pod tym  krza 
kiem. Widocznie złodziej upuścił ucieka 
jąc. Widzi pan, papier, w którym były 
zawinięte leży w błocie. 

Oczy pułkownika błyszczały, twarz 
zarumieniła się, zdumiony szeptał: 

— Boże... muszę... zaraz powie 
dzieć o tem żonie i szwagierce! 

„ Pochwycił perły i pobiegł ku domo 
wi. 

Krane zatrzymał się chwilę. Żując 
cygara patrzał pod nogi, zamyślony głe 
boko. Nagle zorjentował się i rzekł: 

— Przepraszam! Muszę pwiedzieć 
coś pułkownikowi. Skinął gławą i od- 
szedł i zniknął za oszklonemi drzwiami. 
Oczy Cecylji pociągnęły ku sobie spoj.4. 

rzenie Laniare'a. Podniósł wzrok kit > 
niej, a na widok !zmienionej twarz dzie 
wczyny, fala szczęścia zalała jego Ser 
ce. 

Uśmiechając się radośnie, wyciągnę 
ła rękę do niega: 

—-Czy oi teraz pan chce odejść?—sze- 
pnęła serdecznie. Pan odejdzie ode 
mnie.... mój kochany. 

(Koniec) 

Zamkowa 2. 
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Od dnia 4 do 6 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: X 

ae KARSZ RADECKIEGO* MIEJSKIE 28 a Ё й E : 
Dramat ilustrujący najpiękniejsze epizody z życia feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W rolach głównych: 

N AGNES hr. ESTERHAZY i KAROL FOREST. Intrygi dworskie ministra Meternicha. Wojna z Węgrami i Włochami. 
SALA WASZ Wódz narodu generał Radecki. Ogniowy chrzest cesarza FRANC. JÓZEFA. Zamach włoskiej anarchistki. Nad 

ul. Ostrobramska 3. program: „KONKURSOWY FRAK* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. G-ej. 
Następny program: „TANCZĄCY WIEDEŃ* 

UWAGA! Ze względu przejścia największych kin w Wilnie na filmy DZWIĘKOWE, cały szereg wybitnie artystycz- 
nych super-filmów NIEMYCH zostało nie wyświetlanych. Obecnie dyrekcja kina „Wanda* zakontraktowała cały 

Polskie Kino szereg najlepszych filmów NIEMYCH nie wyświetlanych w żadnem kinie, a. 66 (PODWÓJNY TROJKĄT AT: 
J « największym i = ) J MAL- 

„WANDA najpiękniejszym Przedślubny grzech ‚ ŻEŃSKI). Wstrząsająca tragedj 
Wielka 30. Tel. 14-81 | przebojem p. tt 99 : w 10 akt. W rol. gł. bohaterzy 

znani z filmu „Białe noce* urocza LAURA LA PLANTE, JOHN BOLS i inni. Nad program: Godzina „Huragan owe- 
go śmiechu! Konkurent BUSTER KEATONA król śmiechu Taylor p. t. „STUPROCENTOWI AMANCI“ kom. w 6 akt. 

DZA Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych. BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

Pierwszy Dzwiękowy Wielki Przebój Dźwiękowy! Wspaniała para kochanków, „czarująca, pikantna 4 

Kino-Teatt _ | JOAN GRAWFORD ge Sztuka ze śpiewem. 
„HELIOS“ |į WLIAM HAINES „SZALONY Kl AŽĘ „Fascynująca treść, 

Nad program: spiewne atrakcje: 1) słynny harfiasz i śpiewak GEORGE LYONS i 2) wszechświatowej | 
sławy śpiewak MARTINELLI. Początek seansów o godz. 4-ej, ost. Seans o godz. 10.15. ‚ 

: zi Dziśl LAURA LA PLANTE 
Pierwsze Džwisko- | cudownym swym śpiewem i grą na banjo oczaruje widz6w i słuchaczy. 

JAGA Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT 
„HOLLYWOOD: pozatem udział biorą słynne CHORY MURZYNSKIE w 100 proc. przebo- (A 

SSE jowym filmie dźwię- ó CJ 
Mickiewicza 22. kowo-śpiewnym p. t. STATEK K GM EDI A НО 4 Е й 

Początek ogodz. 4, 6, 8 i 10.25. Do g. 7 ceny miejsc na parterze od 80 gr. 

OGŁOSZENIE ad 3 _…—'ИЙЙЙЙЙЙЁИЁ 

7 Baon K.O.P. w dn: pow. Dzi- a LDOKALĘ E + 2 ы 
śnieński zamierza oddać w drodze przetargu я ат 
:nieograniczonego dostawę mięsa dla, Baonu BB Kosmetyka Bim 35ча —а | Maria tSKE Larne 
na czas od 1 lipca do 31 grudnia 1930 roku. GRODNA LRKD : 

Oferty na powyższą dostawę winny  S$ammaowaum Z POWODU (MARIENBAD) Czechosłowacja, 
wpłynąć do Baonu najpóźniej do dnia 18 Gakinef wyjażdu wydaje się || Kąpiele gazowe, borowinowe, że- 
czerwca godz. 9 fano, w którym to dniu od- ё "›.‹›ПЁ› mieszkanie 4-го  po- lazne 45 źródeł mineralnych. 
będzie się przetarg. + Racjonalnej Ko-kojowe z kuchnią z * Z 2 

Bližszych udziela kwater smetyki Leczni-wszelkiemi wygodami, Hydropatja i Elektroterapja 
czej. M. Pohulanka 2—15, 2 Na. 

Wilno, Mickiewicza 31 sd 9—9. +082—0 Sezon maj WARCE


