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Inwestycje kowieńskie a brak kapitala 
W inwestycyjnych planach Litwy 

leżą przedewszystkiem budowy no- 
wych kolei żelaznych. Głównie chodzi . 
o dogodną komunikację całego kraju 
z Kłajpedą, która prędzej czy później 
stać się winna ważnym portem  bał- 
tyckim. Narazie najbliższym projektem 
jest linja Kretynga— Telsze.  Onegdaj 
odbyło się w Kownie posiedzenie ga- 
binetu ministrów, na którem przyjęto 
ostatecznie projekt zbudowania linji. 
Budowa zostanie powierzona firmie 
angielskiej lub duńskiej i rozpoczęta 
prawdopodobnie w roku bieżącym. 

Do zrealizowania tych wszystkich 
projektów, brak jednak odczuwa się w 
Kownie kapitałów. Oto co w tej spra- 
wie w artykule wstępnym pisze urzę- 
dowy Organ „Lietuvos Aidas*": 

„„„Faktem jest, iż w Litwie naogół 
zbyt mało jest pieniędzy, by można 
było osiągnąć ekonomiczny rozwój 
kraju w całej pełni. 

L..Może się nam wydać dzisiaj do- 

datnim objawem, iż zagranica propo- 
nuje nam około 100 milj. litów po 
7 proc. na 20 lat. Całe zagadnienie 
polega na tem, by taka pożyczka 
przygwykonywaniu została zamortyzo- 
wana. 

Lokvjąc zagraniczną pożyczkę w 
rolnictwie na meljorację, . drenowanie 
it. d., należy wątpić, by można było 
ją zamortyzować. Możliwe, iż straty 
nie byłoby, jednak zysk byłby niedu- 
ży. Wątpliwem jest również,  czyby 
kapitał można było rychło amortyzo- 
wać w kolejnictwie i, naturalnie, nie 
można oczekiwać bezpośredńiej amor- 
tyzacji na szosach. jednak linję ko- 
lejową Telsze—Kłajpeda powinniśmy 
wykończyć bezwarunkowo, nowych 
szos potrzeba niemal na gwałt, chcąc, 
by dobrobyt ekonomiczny kraju wzra- 
stał. Możliwe, iż kapitał włożony do 
szos i kolei, powróciłby w postaci 
większego zysku z tranzytu oraz 
wzrostu przemysłu i rolnictwa". 

Walne zabranie wiązka  Sjndykatów 
Driemutkarzy Polskich. 

Dnia 3 maja 1928 r. odbyło się 
w lokalu Klubu  Sprawozdawcow 
Parlamentarnych w Warszawie walne 
zebranie delegatów Związku Syndy- 
katów Dziennikarzy Polskich. Prze- 
wodniczył prezes Zdzisław Dębicki, 
sekretarzował dr. Ludwik Rubel z 
Krakowa. 

„ Na wstępie oddano hołd pośmier- 
tny zmarłym członkom Syndykatów, 
redaktorowi „Nowej Reformy“ Micha- 
łowi Konopińskiemu i Wincentemu 
Szpotańskiemu z Poznania. 

Zebranie po dłuższej dyskusji 
przyjęło do wiadomości sprawozda- 
nie ustępującego Zarządu, zatwier- 
dzając m. in. uchwały Zarządu w 
sprawie Związku Dziennikarzy Pol- 
skich w Krakowie. Odtąd więc jedy- 
ną zawodową organizacją dziennikar- 
ską w Krakowie jest Syndykat Dzien- 
nikarzy Krakowskich. Jednocześnie 

"wystosowano apel do Syndykatu 
Dziennikarzy w Krakowie o położe- 
nie kresu rozdźwiękom. Z kolei przy- 
jęto wnioski Komisji w sprawie usta- 
wie ustawy dziennikarskiej, emerytal- 
nej i w sprawie ułatwień kolejowych, 
tudzież szereg innych uchwał w spra* 
wach zawodowych. 

Wreszcie dokonano wyboru no- 
wego zarządu. Prezesem został po- 
nownie p. Zdzisław Dębicki, wice- 
prezesami pp. Jankowski Czesław 
(Wilno) i Grostern Stefan, członkami 
Zarządu pp. Beaupre Antoni (Kra- 

ków), tow. Feldman Leon (Kraków), 
dr. Gotlreb Jakób (Warszawa), Grze- 
gorczyk Marjan (Warszawa), Jaro- 
chowski Bohdan (Poznań), dr. Kor- 
dys. Roman (Lwów),  Krawczyńska 
Jadwiga (Warszawa), Oltarzewski 
Marjan (Łódź), Opioła Tadeusz (Ka- 
towice—Sosnowiec) i Wierzyński Hie- 
ronim (Warszawa). Jedno miejsce za- 
rezerwowano dla Syndykatu Pomor- 
skiego. Do Komisji Rewizyjnej obra- 
no pp. Czempińskiego Jana, Giełżyń- 
skiego Witolda z Warszawy i Jerzego 
Kamińskiego z Wilna. /Dotychczaso- 
wemu wiceprezesowi Związku. Syndy- 
katów p. Bazyiewskiemu  Władysła- 
wowi, który mimo nalegań usilnych 
nie przyjął ponownego wybóru, wyra- 
żono podziękowanie za pełną po- 
święcenia pracę dla dobra zawodu 
dziennikarskiego. 

Wybitny uczony franeuski w 
Polsce. 

WARSZAWA, 5.VI. PAT. Wybitny 
uczony francuski Emil Bourgeois pro- 
iesor Sorbony i wyższej szkoły Nauk 
Politycznych w Paryżu, członek aka- 
demji Nauk Moralnych i Politycznych 
dziś wieczorem przyjechał da War- 
szawy. Znakomity historyk przybył 

do stolicy Polski w celu wygłoszenia 
cyklu odczytów w instytucie itan- 
cuskim. 

porażka wojsk japońskich © Chiligch. 
Oblężone oddziały japońskie nie mają amunicji. 

LONDYN, 5.V, PAT. Sprawozdania angielskich korespon- 
dentów z Chin potwierdzają, że sytuacja w Tsi-Nan-Fu jest dla 
Japończyków nadzwyczaj poważna. Waiki uliczne trwały przez 
całą noc. Wobec tego, że Chińczycy posiadają nad Japończykami 
znaczną przewagę liczebną, ci ostatni znajdują się w bardzo 
trudnem położeniu. Dzielnica japońska została podzielona przez 
wojska japońskie dla celów obrony na dwie części. Siły wojsko- 
we, które atakują dzielnicę japońską wynoszą 40.000 žolnie- 
rzy. Amunicji i środków żywności wystarczy Japończykom zaled- 
wie na kilka dni. 

PEKIN, 5.V, PAT. Według jedynych wiadomości, jakie udało 
się utrzymać z Tsi-Nan-Fu, położenie na miejscu jest poważne. 
Los cudzoziemców jest nieznany, gdyż Japończycy nie mogą 
opuścić strefy obronnej dla przeprowadzenia wywiadu w tym 
kierunku. Oddziały japońskie są oblężone w strefie koncesji. 
Ujawniło się, że kilka kobiet japońskich zostało napadniętych i 
zamordowanych przez żołnierzy wojsk połuaniowych. Strzela- 
nina, która trwała cały dzień wczorajszy zamilkła o godz. I9-ej. 

LONDYN, 5.V, PAT. Ze źródeł japońskich donoszą, że pod- 
czas walki w Tsi-Nan-Fu zginęło 100 obywateli japońskich. Stra- 
ty materjalre Japończyków wskutek grabieży, których dopuściły 
się południowe wojska chińskie, są znaczne. Komunikacja radjo- 
telegraficzna z Tsi-Nan-Fu przerwana, jak wiadomo wczoraj, 

dotychczas jeszcze nie zosiała przywrócona. Władze wojskowe 
w Tokio zarządziły dalszą wysyłkę wojsk iapońskich do Tsi- 
Nan-Fu. 

Posiłki nie dochodzą, 
TOKIO, 5. V. Pat. Posiłki japońskie wysłane z Tien- 

Tsinu nie mogą się przedostać do  Tsi-Nan-Fu, wobec 
tego, że must kolejowy na rzece Żółtej został wysadzony 
w powietrze. 

Oficjalne potwierdzenie porażki. 
TOKIO, 5. V. Pat. Minister wojny potwierdza, że 

chińskie wojska południowe rózbroiły oddziały japońskie 
około Tsi-Nan-Fu. Wojsko musiało się poddać z powo- 
du braku amunicji. Sam komendant rozbrojonych oddzia- 
łów japońskich popełnił harakiri. 

Radjosfacja zosfała zniszczona. 
SZANGHAJ, 5. V. PAT. Zniszczenie stacji radjowej japońskiej w Tsi-Nan-Fu, 

która dotychczas była niemal jedynem źródłem wiadomości, wywołuje żywe хате- 

pokojenie tembardziej, że wiadomości z innych źródeł również nie nadchodzą. Stacja 

japońska zamilkła od wczoraj po południu. 

laponia zrywa sfosunki z rzątłem nankińskim. 
TOKIO, 5. V. Pat. Prezydent ministrów Tanaka 

oświadczył oficjalnie, że rząd japoński postanowił zerwać 
stosunki z rządem nankińskim i odwołać japońskiego kon 
sula generalnego. : 

Zamiary Czany-Kai-SZeka. 
SZANGHAJ, 5. V. Pat. Omawiając starcie wojsk ja- 

pońskich i południowo-chińskich w Tsi-Nan-Fu dzienniki 
rządowe twierdzą, że Czang-Kai-Szek korzystając z licze- 
bnej przewagi chciał zepchnąć Japończyków do morza 
spodziewając się pozyskać miano „oswobodziciela Chin*. 
Walka w Tsi-Nan-Fu toczy się dalej. Wojska południowe 
grabią systematycznie wszystko w okolicy. Wszelkie próby 
porozumienia wydają się niemożliwe. 

Ameryka wobec wydarzeń w Ghinach. 
WASZYNGTON, 5 V. PAT. United Press. Na konferencji prasowej 

sekretarz stanu Kellog wyraził się pesymistycznie o zajściach w Szanghaju. 

Oświadczył on między innemi, że położenie w Chinach jest niepokojące. 
Amerykańskie władze konsularne otrzymały rozkaz przyśpieszenia odjazdu 
Amerykanów, znajdujących się jeszcze w prowincji Szantung. Rząd ame- 
rykański Śledzi z zainteresowaniem wysyłkę wojsk japońskich do centrum 
walk w Chinach. Ameryka nie zejdzie ze swego stanowiska „nautralnego 
dopóki życie i mienie obywateli amerykańskich nie jest zagrożone. Nale- 
żałoby jednak oczekiwać daleko idących następstw, gdyby przyszło do 

poważniejszego koniliktu między Japonją a chińskim rządem narodowym. 
Koła miarodajne są zdania, że konflikt taki byłby możliwy, gdyby  oien- 
zywa armji nacjonalistycznej doznała niepowodzenia, w tym bowiem 
wypadku konflikt z Japonją byłby dla przywódców narodowo-chińskich 
usprawiedliwieniem nieudanej ofenzywy. 

Śledztwo w St Goihard zakończona. 
GENEWA, 5. V. PAT. Komitet 3-ch Ligi Narodów powołany dla 

przeprowadzenia Śledztwa w związku z incydentem w St. Gothard, ;zakoń- 
czył w dniu dzisiejszym przesłuchiwanie rzeczoznawców. Następnie przed- 
stawiciel Węgier gen. Tanczos udzielał wyjaśnień, poczem komitet przystą- 
pił do ułożenia swego raportu dia Rady Ligi. 

Wyrok w protesie o morderstwa kapiurowe, 
BERLIN 5 V PAT. W sensacyjnym procesie szczecińskim 0 morderstwa 

„kapturowe* popełniane przez wielu członków Czarnej Reichswehry zapadł 
dziś wyrok skazujący Penh oskarżonych. B. porucznik Feinen skazany zo- 
stał za zabójstwa na 15 lat, drugi oskarżony b. feldfebel Osten na 4 lata, 
Frocbel na 3 lata ciężkiego więzienia z zaliczeniem odbytego więzienia tek- 
kiego. 5-ciu oskarżonych zostało uwolnionych. 

Przygotowanie do jeszcze jednego lotu przez ocean, 
LONDYN, 5. V. Pat. Lotnik angielski Courtney zakończył przygotowania do 

nowego lotu nad Atlantykiem ze Wschodu na Zachód: Courtney odbywa obecnie lo- 
ty próbne na hydropianie metalowym systemu Napier z dwoma silnikami tej samej 
Konstrukcji o łącznej mocy looo FIP. Lotnik zabiera ze sobą urządzenie radiotele- 
graficzne.: Lotu zamierza dokonać jeszcze w tym miesiącu. 

<= Rozgrywki 0 puhar Dauisa w Warszawie, 
WARSZAWA. 5.V PAT. Wynik dzisiejszego meczu w zawodach ten- 

nisowych o puhar Davis'a między Polską a Danją w grze podwójnej 
przedstawia się jak następuje: 6: 1, 6:3 i 6:4 dla Duńczyków. Jutro o- 
Statnie dwie gry pojedyńcze. 

„Plate de arsowie W Ра 
PARYŻ, 5 V. PAT. Dziś w wykonaniu uchwały rady miejskiej Paryża odbyła się 

tu uroczysta ceremonja nadania nazwy Place de Varsovie piacowi leżącemu w pobliżu 
mostu jenye i avenue Tokio, gdzie Znajduje się siedziba ambasady 4 polskiej. 
W uroczystoćci wzięli udział ambasador Chłapowski i szereg innych wybitnych przed- 
stawicieli świat it: К < wicieli świata politycznego. >| 

Woj. Dunin-BorkowskiWojewodą poznańskim. 
WARSZAWA. 5.V PAT. Dzisiej- go na wojewodę poznańskiego oraz 

szy „Monitor Polski* zawiera posta: zwolnieniu na własną prośbę ze służ- 

nowienia Prezydenta Rzeczypospolitej by państwowej dotychczasowego wo- 
o nominacji dotychczasowego woje- jewodę poznańskiego Bnińskiego. 
wody lwowskiego Dunin-Borkowskie- 

Opłata pocztowa uiszczona ryvzałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-| 
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Negocjacje księcia Parmeńskiego. 
Więc nie były żadnem zmyśleniem, 

żadną legenda, żadną, za przeprosze- 
niem, „kaczką” gazeciarską pertrakta- 
cje cesarza Austro-Węgier Karola pro- 
wadzone z Koalicją o pokój separa- 
tystyczny — za pośrednictwem księcia 
Sykstusa Parmeńskiego! Nie wątpiliśmy 
w ich autentyczność-.. a jednak—war- 
to zainteresować się tem, co opubli- 
kował świeżo gdyz w połowie ubiegłe- 
go miesiąca kwietnia, wielki organ 
prasowy węgierskiego  legitymizmu 
„Nemzeti Ujsag". 

"Oczywiście, w skrócie nader treści- 
wym rzecz podajemy zważywszy na 
„warunki miejscowe”, ma znaczyć, 
szczupły rozmiar odcinka „Słowa” — 
i to jeszcze w niedzielę. 

Było to wówczas gdy  Poincare 
piastował godność prezydenta Repu- 
bliki Francuskiej a szefem jego gabi- 
netu był p. Wilhelm Martins. Do nie- 
go najpierw zwrócił się książę Sy- 
kstus badając grunt dla zasadniczej 
negocjacji. Założeniem jej byłoby, -že 
leży w interesie Francji zachowanie 
istnienia Austro-Węgier redukując 
do minimum terytorjalne obcięcie mo- 
narchji Habsburgów. Martins zako- 
munikował księciu, że Poincare po- 
dziela zasadniczo ten punkt widzenia... 
Wówczas książę zaczął porozumiewać 
się z Briandem, Freycinetem i Cam- 
bonem. Ten ostatni był zdania, że 
Austro-Węgry muszą być znacznie, 
bardzo znacznie uszczuplone, albo- 
wiem Francja (względnie  Koali- 
cja) ma zobowiązania terytorjal- 

ne wobec Włóch, Rumunji i Ser- 

bji... Otrzymanie Triestu i części Ty- 
rolu zawarowały sobie Włochy, Sie- 
dmiogrodu Rumunja a Serbja ma 
przyrzeczone: Bosnję i Hercogowinę. 
O 'ile by jednak. chodziło — mówił 

Cambon — o nie osłabianie do zby- 

tku Austro-Węgier, możnaby im od- 

dać cały polski Sląsk. Wszelako dała 

by się uratować egzystencja tylko 
"Austrii, Węgry musiałyby w każdym 
wypadku utracić znaczne terytorja 
na rzecz Czech. ; 

Natychmiast po swem wstąpieniu 
na tron wezwał cesarz Karol księcia 
Sykstusa do Wiednia. Należało Śpie- 
szyć się. Ameryka mogła lada mo- 
ment ukazać się na widowni gigan- 
tycznych zapasów. 

Na wyjazd do Wiednia rząd fran- 
cuski pozwolenia księciu nie dał. Tedy 
wypadło posłać mu męża zaufania na 
rendez-vous do Szwajcarji. Ten przy- 
wiózł księciu i doręczył następujące 
„punkty“ sformułowane przez  cesa- 
rza Karola: Austro-Węgry zawierają 
tajny pokój z Rosją zobowiązując 
się do zupełnego desinteressement w 
sprawie... zajęcia przez Rosję Konstan- 
tynopola; wycofanie się z Belgji wojsk 
niemieckich; Francja otrzymuje z po- 
wrotem Alzację i Lotaryngję; Bosnja, 
Hercegowina, Serbja, Albanja i Czar- 
nogórze mają utworzyć jedne króle- 
stwo Jugosłowiańskie. 

Mąż zaufania cesarza, hr. Erdódyi 
i książę Sykstus odbywają kilka kon- 
ferencyj w Neuchatel'u. Książę jest 
zdania, że Austro-Węgry powinne co- 

rychłej i oficjalnie zerwać z Niemca- 
mi. Cesarz Karol wtajemnicza w 
szwajcarskie konferencje—hr. Czerni- 
na. Hr. Czernin nie podziela wielu 
poglądów cesarza i przesyła księciu 
Sykstusowi memorjał, w' którym wy- 
raźnie jest powiedziane, że aljans 
Niemcy - Turcja - Bułgarja jest niero- 
zerwalny, że Austro-Węgry prowadzą 

wojnę odporną, broniąc nienaruszal- 
ności swego terytorjum  państwowe- 
go, że nie dążą do unicestwienia Ser- 
bji, pragną tylko otrzymać gwarancje, 
że nie będzie nurtowana przez prądy, 
które doprowadziły do katastrofy Se- 
rajewskiej — co zaś do zwrotu Fran- 
cji Alzacji i Lotaryngji oraz wrócenia 
Belgji suwerenności państwowej, na 
to zupełna zgoda. Dodany do me- 
morjału Czernina list własńoręczny 
cesarza Karola był niejako komen- 
tarzem do elaboratu ministra zawie- 
rającym zarazem znaczne —warjanty. 

W liście cesarza był „punkt*. o 
wywarciu przez Austro-Węgry silnego 
nacisku na Niemcy w sprawie zwrotu 
Alzacji i Lotaryngii bez żadnych re- 
kompensat; byt inny punkt mówiący 
o tem, że jedynym celem Austro- 
Węgier jest utrzymanie ustroju mo- 
narchicznego. 

Książę Sykstus uznał, że memorjał 
Czernina nie może służyć za podstawę 
dla układów i memorjału nawet nie 
pokazał Poincar 'mu podczas rozmo- 
wy z nim w dn. 5 marca. Natomiast 

list cesarza Poincarć czytał i oświad- 
czył, że może służyć za punkt wyjścia 
dla pokojowych rokowań. Dla wzmoc- 
nienia Austrji nawet kosztem Niemiec 
był Poincarć przychylnie usposobio- 
ny. Sądził, że Włochy gotowe nie 
pójść na propozycje cesarza Karola, 
polegał atoli na pokojowych inklina- 
cjach króla włoskiego oraz Sonnina. 

Za zgodą rządu irancuskiego na- 
stąpiło widzenie się księcia Parmeń- 
skiego z cesarzem Karolem w Luxem- 
burgu. Obecni przy ich rozmowie byli: 
cesarzowa Zyta i hr. Czernin. Cesarz 
Karol utrzymywał, że zawarcie pokoju 
jest dla monarchji Austro-Węgierskiej 
niezbędne. Ks. Sykstus nie wierzył 
aby Niemcy, pewne jeszcze zwycięstwa, 
mogły przystać na pokój. Cesarz: 
„Gdy samo istnienie monarchii Austro- 
Węgierskiej jest w grze, wówczas ma- 
ją prawo ustać wszelkie zobowiązania 
Austro-Węgier wobec Niemiec". Ksią- 
że Sykstus zauważył, że Ententa pod- 
trzyma Austro-Węgry jeśliby Niemcy 
chciały mie dopuścić do zawarcia 
przez nie pokoju separatystycznego. 
Cesarz Karoł przerwał, zastrzegając z 
całą stanowczością, że Austro-Węgry 
muszą być wobec Niemiec jaknajbar- 
dziej correct! 

Książę Sykstus pojechał do Pary- 
ża. Odbył konferencję z Poincarė, 
oraz Cambonem (jako zastępcą Ri- 
bota, ówczesnego premjera). Poincarć 
nie taił, że opinja publiczna we Fran- 
cji sympatyzuje z monarchją Habs- 
burgów, a Dechanel, prezydent Izby 
Deputowanych, badał go czy niemógł- 
by być pokój separatystyczny za- 
warty z Austro-Węgrami. Oświadczył 
też Poincar , że gotów jest list po- 
uiny napisać w tej sprawie do króla 
angielskiego. Natychmiast książe Syk- 
stus ofiarował się list zawieźć do 
Londynu i doręczyć królowi. Przy 
tej sposobności mógłby wejść w kon- 
takt z angielskimi ministrami. 

Nazajutrz Polncarć wtajemniczył 
Ribota w całą sprawę, zdobywając 
dla niej szczerego sympatyka. Dn. 14 
kwietnia zjechali się w Boulogne Ri- 
bot i Lloyd-George. Król Jerzy, po: 
informowany O wszystkiem zwołał 
tajną naradę angielskiej rady wojen- 
nej (lordowie: Curzon i Millner oraz 
Lloyd-George i Baliour), Postanowio- 
no, że Sonnino musi być wtajemni- 
czony. Co będzie, to będzie — ale 
Włoch niema sposobu ominąć. 

Gdy jednak Poincare i Ribot a 
zwłaszcza książę Parmeński wyrazili 
daleko sięgające obawy, że w razie 
najlżejszej niedyskrecjj ze strony 
Włoch (nieprzychylnych pokojowi) 
cała sprawa może runąć, stanęło na 
tem, że Ribot zobaczy się z Sonniną 
i ukrywając, że inicjatywa wyszła od 
cesarza Karola, powie mu, iż inicjato- 
rem zbadania czy pokój separaty- 
styczny austrjacki byłby możliwy jest 
hr. Mensdorif. 

Tymczasem cesarz Wilhelm wzy- 
wa cesarza Karola na zjazd do 
Homburga i rozchodzi się na Świat 
cały wiadomość, że w Homburgu al- 
jans niemiecko-austrjacki został jak- 
najściślej ponownie zacieśniony. Ri- 
bot jest wściekły. Książę Sykstus po- 
śpiesza  dementować  rozpuszczane 
wieści. Wręcz przeciwnie — zaklina 
się — cesarz Karol tłómaczy! cesa- 
rzowi Wilhelmowi jaknajusilniej, że 
przystąpienie Ameryki do Koalicji 
będzie niechybną klęską dla Niemiec 
a jeszcze większą dla monarchji 
Habsburgów i, że przeto należy jak- 
najśpieszniej... zawrzeć pokój. Tłu- 
maczył dalej, <że Austro-Węgry czy- 
niąc nadludzkie wysiłki mogą wytrwać 
w aljansie z Niemcami najwyżej do 
jesieni 1917 r. Nastawał też cesarz 
Karol na zwrócenie Francji Alzacji i 
Lotaryngji. Austro-Węgry — mówił 
— gotowe są dać same Niemcom 
kompensatę, np. Galicję oraz okupo- 
waną przez wojska austro-węgier- 
Skie część Królestwa Polskiego. Ce- 
sarz Wilhelm był niewzruszony. 
Wciąż — pod wpływem swego oto- 
czenia — wierzył w zwycięstwo. Nic 
niepomogły tłumaczenia księcia. W 
sferach wtajemniczonych w sprawę 
„listu cesarza Karola“  zaczynano 
podejrzewać, że prowadzi grę po- 
dwójną. 

> Tedy książę Sykstus widzi się oso- 
biście z Lioyd-George'm. Ten mu 
oświadcza, że bez swego aljanta, 
Włoch, Anglja i Francja nie mogą 
zawrzeć z Austrją pokoju. Jakoż ry- 
chło potem Sonnino już wie o wszy- 
stkiem i stoi twardo przy tem, że 
Włochy nie zgodzą się na żaden po- 
kój ani ogólny ani separatystyczne 
wpierw zanim nie dopną swego celu 
wojennego. Sonnino powtarza to wo- 
bec księcia Sykstusa dodając że rząd, 
któryby zgodził się zawrzeć pokój z 
Austrją nie osiągnąwszy „wojennych 
celów* nie utrzymałby się przy wła- 
dzy 24 godzin. 

książe Sykstus: 
Włochy? 

Sońnino: Niemało czego. Trentino, 
Dalmacja,wszystkie wyspy przybrzeżne. 

Książe: Zatem i Triest? 
Lloyd-George: Co do Triestu mo- 

żeby się znalazł punkt wyjścia dla 
negocjacyj. 

Książe: To są warunki nieodwołalne? 

Czegoż żądają 
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Podziękowanie króla Amanuliaha. 
WARSZAWA, 5 V. PAT. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej otrzymał w dniu dzisiej- 
szym następującą depeszę: „Przekraczająe 

granicę PolSki królowa i ja ponawiamy ser- 
deczne podziękowania i wyrażając uczucia 
przyjaźni, które żywimy dla Waszej Eksce- 
lencji i Narodu Polskiego, składamy naj- 
szczersze życzenia szczęścia osobistego dla 
Waszej Ekscelencji oraz postępu i pokoju 
dła Jego kraju. (- ) Aman Ullah. 

W odpowiedzi Pan Prezydent przesłał 
depeszę następującej treści: 

„Jego Królewska Mość król Aman Ul- 

lah - Moskwa. Dziękując Waszej Królew- 
skiej Mości za*słowa, które zechciał mi 
przesłać opuszczając ziemię Polski, a ktč- 

re mnie głęboko wzruszyły, chcę go za- 

pewnič, że pobyt jego Królewskiej Mości 

w Polsce zostawił żywe wspomnienia w 

sercach polskich, które łączą się ze mną 
$ląc życzenia szczęścia osobistego Waszej 
Królewskiej Mości, Jej Królewskiej Mośc! 
królowej, dostojnej rodziny oraz pomyśl- 
nego rozwoju całego rycerskiego narodu 

afganistańskiego. (—) Ignacy Mościcki". 

Sonnino: Tak jest, nieodwołalne. 
Rozmowa zakończyła się na stwier- 

dzeniu przez Lloyd-George'a, iż list 
cesarza Karola nie wspomina ani 
jednem słowem o jakichkolwiek ustęp- 
stwach terytorjalnych dla Włoch a 
świeżo hr. Mensdorii podał do wia- 
domości publicznej w prasie, że o 
odstąpieniu „„piędzi ziemi* na rzecz 
Włoch mowy być nię może. 

Przeto—niewarto przelewać dłużej 
z pustego w próżne. 

Ribot po rozmowie z Sonniną do- 
szedł do przekonania, że żadne pro- 
pozycje terytorjalne ze strony Austrji 
nie zadowolnilyby Sonniny, krojące- 
go na stworzenie jednym zamachem 
„Wielkiej italji'. To też 22 kwietnia 
Cambon złożył w imieniu rządu fran- 
cuskiego oświadczenie księciu Par- 
meńskiemu, że Francja propozycji po- 
koju separatystycznego - nie przyj- 
muje. Ze względu na stanowisko 
Włoch, którego to stanowiska ani 
obejść nie można ani przeinaczyć. 

Lecz cesarz Karol jeszcze nie dał 
za wygraną. Wezwał ponownie księ- 
cia Sykstusa do Wiednia. Nowe dał 
mu instrukcje. Polecił kłaść nacisk 
na to, że od roku 1915-go Austrja 
otrzymała od Rosji piętnascie propo- 
zycyj zawarcią z nią pokoju separa- 
tystycznego. Doręczył mu nowy list, 
tak zwany „drugi list cesarza Karola". 
Przypomniał w nim, że gdy Włochy 
zwróciły się o pokój do Austro-Wę- 
gier, mowa wówczas byla tylko O 
odstąpieniu Włochom włoskiej części 
Tyrolu. | do tego listu dodał Czernin 
memorandum. Mowa w niem była o 
tem, że Austro-Węgry nie nogą ustą- 
pić Włochom nawet wspomniąnej 
części Tyrolu nie otrzymując rekom- 
pensacji terytorjalnej gdyż zasada in- 
tegralności Austro-Węgier musi wyć 
święta i nienaruszona. („Ententa musi 
gwarantować integralność monarchii 
Habsburgów"). 

Książę Sykstus złożył w ręce Po- 
incarego drug list cesarza Karola 
wraz z dodanem do niego memoran- 
dum Czernina. Prezydent Francuskiej 
Republiki zauważył, że w liście nie- 
ma wcale mowy 0 Rumunii, wzglę- 
dem której ma -Francja ewentualne 
zobowiązania terytorjalne o wiele na- 
wet poważniejsze niż względem Ser- 
bji.. Książe pojechał do Londynu. 
Przyjęty był na audjencji przez króla; 
widział się z Lloyd George'm. W Lon- 
dynie zaproponowano oddać sprawę 
na rozstrzygnięcie konierencji premje- 
rów. Lloyd Georg miał zapropono- 
wać księciu ostareczną decyzję rządu 
angielskiego. Pisma tego książę Sy- 
kstus nigdy nie doczekał. Gdy zaś w 
Paryżu nalegał na to, aby rząd 'fran- 
cuski dał odpowiedź na drugi list 
cesarza Karola, Cambon oświadczył 
mu, że wszelkie próby porozumienia 
się z Włochami rozbiły się o nie- 
złomny opór Sonniny. Niech zresztą 
Lloyd George zwołuje konferencję... 
Może mu się uda. Ribot. nie chce 
eksponować się... Anglja jest zresztą 
w całkiem innych z Włochami sto- 
sunkach niż Francja... 

Lecz Sonnino milczał jak zaklęty. 
W sprawie, pokoju separatystycznego 
próbował potem książę Sykstus na- 
wiązywać pertraktacje) z hr. Rever- 
terą i hr. Armandem—lecz bezsku- 
tecznie, 

Idea zawarcia przez Austro-Węgry 
pokoju separatystycznego z Koalicją 
rozbiła się o opór Włoch. 

To stwierdza niezbicie najświeższa 
publikacja w „Nemzeti Ujsag* i bo- 
daj, że tenisensacyjny epizod Wielkiej 
Wojny „ustalony już jest na kartach 

Historji, jeżeli nie w każdym  szcze- 
góle pojedyńczym, to w zasadniczym 
przebiegu. To się zowie, obyczajem 
starorzymskim, podznaczyć dokument 
napisem: ze warietur. Dlatego aby 
żadnej już zmiany, w tem, co napi- 
sane, nikt nie uczynił. Cez
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SŁONIM. 

— Zebranie sprawozdawcze, 
Dn. 21 kwietnia odbyło się w Słoni- 
mie zebranie sprawozdawcze P. Po- 
sła Konstantego Rdułtowskiego. By- 
lo to pierwsze zebranie sprawozdaw- 
cze poselskie posła z obecnego Sej- 
niu i wykazało jak zależy P. Posło- 
wi Rdułtowskiemu na bliskim  kon- 
takcie ze swymi wyborcami, 

Zebranie odbyło się w Domu 
Ludowym, Poseł Rdułtowski w Spo- 
sób rzeczowy i objektywny przedsta- 
wit przebieg prac sejniowych w ciągu 
pierwszych kilku dni istnienia Sejmu. 
Po tem zebraniu odbyła się w „Lut- 
ni“ mała herbatka, podczas której 
zabierali głos przedstawiając p. Po- 
słowi największe bolączki powiatu z 
rozmaitych punktów widzenia P. Sta- 
rosta Henszel, hr, Czapski, P. J. God- 
lewski, osadnik p.. Mazurkiewicz, p. 
W. jJeśman, w imieniu spółdzielni p. 
Bylino i p. rejent Piotrowski. 

Na zebraniu tem zgrupowali się 
dla widzenia się z p. Rdultowskim 
bez względu na różnicę zapatrywań 
wszyscy, którym drogie są polskie zie- 
mie wschodnie, co jest objawem bar- 
dzo pocieszającym. 

OSZMIANA. 

— Obchód Święta Narodowego 3 
Maja. Park 3 Maja. « westa Polskiej Ma- 
cierzy Szkołnej. jeszcze przed dzień, przy 
świetle pochodni, orkiestra Straży Ognio- 
wej, wykonując capstrzyk na ulicach mia- 
sta, uprzedziłą społeczeństwo i iudność 
całą, o jutrzejszej uroczystości Narodowej— 
to też nazajutrz, już od rana, przy Ssprzy- 
jającej słonecznej pogodzie, miasto przy- 
brało wygląd świąteczny, zewsząd powie- 
wały flagi o barwach narodowych, a nie- 
które domy i balkony ozdobiono zielenią. 

O godzinie lo na placu przed kościo- 
łem zebrała się młodzież szkolna obojga 
płci, ochronka imienia Śniadeckich, Stowa- 
rzyszenie Młodzieży Polskiej, Gniazdo So- 
koła, Strzelec, Straż Ogniowa i Policja. 

Wdzięczne bardzo wrażenie czyniła 
dziarska postawa Sokoła, ze swym Preze- 
sem Dr. Polonisem na czeie, a urocze 50- 
kolice, miłą i ujmującą postawą, dodały 
dużo blasku swojemu „niazdul 

Orkiestra powitała przybycie Pana Sta- 
rosty Kowalewskiego i po przejściu przed 
frontem, udano się do świątyni. Pan Staro- 
sta ze swem otoczeniem, zajął miejsce w 
Presbiterjum a Szkoły, ze swem  ciąłem 
naukowem i Stowarzyszenia ze Ssztandara- 
mi, wypełniły główną nawę kościoła = dia 
publiczności pozostało miejsca nie wiele. 

Sumę celebrował ks. wikarjusz Żojdis, 
pienia chóralne wykonał wdzięczny chór, 
a śpiew solowy Pan N. ks. Dziekan Wale- 
ry Holak wygłosił z ambony słowo Boże 
i sięgając głębiej, w przeszłość historyczną 
Polski, udtworzył czasy naszej długotrwa- 
tej niewoli a mocą swego Słowa, wzbu- 
dził umiłowanie odrodzonej Ojczyzny w 
nie jednem polskiem sercul 

A gdy ks. Wikarjusz, po skończonem 
nabożeństwie, od ołtarza zaintonował: „Bo- 
że coś Polskę", a z setek piersi wypłynął 
melodyjny chór — któż nie wspomniał o 
tej niedawnej przeszłości, gdy entuzjazm i 
zapał całego Narodu objął płomiennym 
ogniem uczucie Polaków, i pod niestrudzo- 
ną wodzą i hartem woli Pierwszego Mar- 
szałka Polski józefa Piłsudskiego, cały Na- 
ród uzyskał swą niepodległość, którą dziś 
obchodzi, jako Święto Narodowe - cały 
świat! ; 

Po skończonem nabożeństwie w koście- 
łe, z trybuny na placu wygłosił przemówie- 
nie okolicznościowe p. Masalski, Sokół, 
ina tem zakończona została przedpołu- 
dniowa uroczystość dnia. 

Już o godzinie 15 park 3 Maja zgro- 
madził bardzo liczną publiczność — przy 
dźwiękach orkiestry, żądni wrażeń i nagród, 
wypełniali programowe numery gimnasty- 
czne — ku ogólnemu zadowoleniu widzów. 

Niemiły zgoła zgrzyt wywołuje me 
pióro, dotykając utrzymania w nieporządku 
parku 3 Maja, który nawet w oczach prze- 
ciętnego widza wzbudza obraz politowania 
godny! 

Ta dysharmonja, nie licująca z uroczy- 
stością dnia, który przecież w całej Pol- 
sce jest świętem Narodowem, już od wej- 
ścia razi i nie pozwala o tem zamilczeć i 
jest do niewybaczenia temu, do kogo w 
pewnej mierze to należy. : 

Oto przeszło od roku, mamy nie wy- 
gracowane, i obrównane ścieżki — tylko 
wąska — wydeptana ścieżynka wskazuje, 
którędy chodzić należy, a w całym parku 
nieporządek panuje niezwykły: zasadzone 
przed paroma łaty rózgi, mające zastąpić 
sadzonki drzew, żyją, czy nie żyją, bez ża- 
dnej opiekuńczej dłoni, wykręcone w różue 
strony — są też i zgięte w półkole. Gdzie 
mamy sposobność widzieć podobne  nie- 
dbalstwo?! Co jest?! „Gdzie żyjemy? Dla 
czego w naszych ocząch niknie dobro spo- 
Зесгпе?! > 

Nerw kulturalny i estetyczny szarpie 
się z oburzenia, nie spotykając nic podo- 
bnego! ow 

Czy przedwojenny jeszcze „Ojczym 
miasta”, zdaje sobie sprawę z odpowiedział- 
ności, jaka wobec społeczeństwa poiskiege 
obowiązuje? 

Zakończeniem obchodu święta Narodo- 
wego było taneczne zebranie towarzyskie 
w resursie obywatelskiej i zabawa z tańca- 
mi w teatrze ludowym. 

Na obu zebraniach bawiono się dobrze. 

ma 

Kwesta zorganizowana przez Prezesa 
Koła Pelskiej Macierzy Szkolnej Pana Me- 
cenasa Gioławskiego pod protektoratem Dy- 
rektorowej Gimnazjum Pani Łokucijew- 
skiej - zawsze chętnej do spraw społe- 
cznych tej doniosłości, dzięki energji nie- 
zmordowanej uroczych kwestarek i sekun- 
dujących im panów, osiągnęła kwotę trzy- 
sta sześćdziesiąt dziewięć zł. 77 gr. (369 zł. 
17 gr), prócz wpływów ze sprzedaży nale- 
pek i chorągiewek. iż 

DOKSZYCE. 
— Obchód 3 Maja. Od kilku dni nie- 

bo wróżyło nam stałą słoneczną pogodę. 
Pod topory oddawały swe życie młode 

świerki z okolicznych lasów i kępy boro- 
win. Miały sobą uświątecznić wygląd sza- 

rych budynków miasta, zamiast cieszyć oko 
ludzkie i być ozdobą naszych lasów. 

Wieczór 2 maja. 

Powietrze nagle oziębiło się, chwiłe- 
mi pada deszcz. Miasto tonie w zieleni, a 
wśród niej odbijają się šbarwne nalepki 
PMS, lampiony, proporczyki o barwach na- 
rodo wych i portrety wielkich Polaków, 

Mieszkańcy wylegli na ulice. Zdaleka 
słychać muzykę... my pierwsza brygada. 
Wszak dzis capstrzyk. Po chwili z konturów 
nocy (umyślnie nie zapalono ulicznych 
lamp) wyłania się oddział kawalerji KOP-i 
dobrze umundurowane oddziały ochotni- 
czej straży ogniowej w złocistych kaskach. 
z.orkiestrą dętą na czele, — tuż dziarsko 
kroczy hufiec szkolny. 

3-i maj. 
Niebo pogodne, ale dokucza chłodny 

wiatr. Przed kościołem na dużym placu 
rynkowym tworzą'czworobok:; wojsko, miej- 
scowe i okoliczne szkoły, straże ochotni- 
cze— miejscowa, paratjanowska i wiereciej- 
ska, hufiec szkolny, Stowarzyszenie Młodz. 
Polskiej. Wszędzie widać miły ład i porzą- 
dek. Wśród niezliczonego tłumu krzątają 
się pary kwestarskie. 

Skończyło się nabożeństwo. Na usta- 
wioną przed Kościołem trybunę wchodzi 
p. Dr. wet. Naruszewicz z przemową O zna- 
czeniu dzisiejszego święta, kończąc krótką 
mowę okrzykiem na cześć Polski i jej Wo- 
dza. Gromkie „niech żyje* chce zagłuszyć 
orkiestra strażacka hymnem ' „Jeszcze Pol- 
ska nie zginęła”. 

Defilują karne szyki i w pochodzie 
przeciągają ważniejszemi ulicami miasta. 

Po południu tłumy śpieszą na miejski 
plac sportowy na wielką zabawę ludową, 
urozmaiconą fantową loterją, igrzyskami 
sportowemi, z nagrodami, jak hippika i 
wyścigi konne, biegi na 100 i 1500 mtr. i 
wiele innych. e ; 

Dokszyce znane są ze swej ofiarności 
na cełe społeczne. I w tym roku niestru- 
dzona skarbniczka Macierzy p. Felicja 
Gierłowiczowa przeszie około 700 zł. na 
Dar Narodowy. p: 

BARANOWICZE. 
- OQbchód 3-go Maja. Święto 3 maja 

obchodzone rok rocznie nader uroczyście, 
w roku bieżącym rozpoczęło się w dniu 2 
maja czapstrzykiem. 

W dniu 3 maja nabożeństwo o godz. 
9-ej we wszystkich kościołach, poczem 
organizacje zgromadziły się u pomnika 
„Nieznanego Żołnierza”, skąd wyruszono 
do koszar na płac „Legjonów*. || 

Tu wojsko, szkoły i organizacje usta- 
wiono, poczem o godz. lo-ej Ks:' Boliusz 

odprawił polową mszę świętą przy dźwię- 
kach orkiestry 26 pułku ułanów i 78 p. 
piechoty. Po mszy św. okolicznościowe, a 
nadzwyczaj płomienne kazanie na temat 

dnią wygłosił kapelan ze Słonima ks. Ale- 
ksandrowicz, który porównał czasy kon- 
stytucji z obecnemi. ; : 

Po kazaniu defiladę przyjął Dowódca 
Garnizonu pułkownik Grzmot-Skotnicki. 

Przed Dowódcą Garnizonu kolejno 

przedefilowali: bataljon 78 p. piechoty, 26 
pułk ułanów, 9 D. A. K., Sokoli, Strzelcy, 
gimnazjum państwowe, szkoła techniczna, 
gimnazjum  Szulickiej, harcerze, . skauci, 

Straż ogniowa i kolejowcy zgrupowani pod 

sztandarem P. Z. K. : 
O godzinic 13-€ej uroczysta Akademja, 

a o 14-eį zawody sportowe. ai 
Wieczorem przez harcerzy w sali kina 

Apollo odegrano „W Zaczarowanym Lesie”. 

Pomimo sprzyjającej pogody nigdzie 
nie widać było skarbonek Macierzy, zbie- 

rających na dar Narodowy. A szkoda! bo 

publiczność dopisała. G. 

c 

Lisf do Redakcji. 
W obronie Józeluoweczki. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Mam nadzieję, że Pan umieści ten mój 

list w imieniu obrony praw autorskich oraz 

„tutejszości*, której wszak Słowo jest zaw- 

sze rzecznikiem. Chodzi o znany w Wilnie 

typ stróżki czy też wogóle baby wileńskiej. 
imości wprowadzonej przezemnie do miej- 

scowej literatury okolicznościowej. Feljeto- 
ny pisane gwarą tutejszą podobały się o 

tyle, że onego czasu w „Dzienniku Wil.* u- 
kazał się odcinek pisany też niby od Józe- 
iuo :eczki, ale przez osobę z Warszawy 

i wskutek tego zniekształconą mowę. Ten 

swojego rodzaju plagjat obrzydził mi moje 
feljetony i przestałam je pisywać. Józefuo- 
weczką weszła do Szopki Akademickiej ja- 

ko spiritus movens całej akcji. Ślicznie! Za 
każdym jednak razem, gdy słyszałam prze- 
mowy tej umiłowanej przezemnie „duszecz- 

ki wilenskiej* prosiłam autorów, żeby mi 
dali tekst do poprawienia, bowiem, jeśli 
błędy językowe wogóle są czemś niezno- 

śnem, to popsuta i nie ściśle utrzymana 

gwara, traci cały swój wdzięk i rację bytu, 

drażni i nudzi, W tym roku, nie tylko, jak 
zwykle nikt mi tekstu nie przysłał, ale ze 
zgrozą zobaczyłam wydrukowany tekst Szop- 

ki i wszędzie „stało*: Józefowoczka. Przecie 

trzeba nie mieć krzty słuchu by nie słyszeć 

codzień nawoływań na ulicach i dziedziń- 
cach Wilna: „Įėzeiuooowa! Wincentuooo- 
wa, Ignacuooowa, Józefuoweczką milińka* 
it p. 

Sądzę, że mam prawo domagać się ja- 

ko autorka rozmów z tą miłą osobą, by 

nie przekręcano i nie zniekształcano jej 

mowy, a poniekąd i tego co pisałam. Da- 

łam wzór w tym zakresie dobry, nieprzy- 
Jemnie jest widzieć, że go psują, rusycyz- 

mami, wyrażeniami nie tutejszemi i w re- 

zultacie moja Juzefuoweczka mówi ze sce- 

ny i nie tak jak ja pisałam, i nie tak jak 
mówi w istocie. W  imię,tej sympatji 
gwarowej, było mi bardzo miło, gdy się 

zwróciła do mnie p. Domaniewska o napi- 

sanie tekstu do „Wesela w Wileńszczyżnie* 
dla Kół Krajoznawczych, co podobno wy- 
padło zupełnie wiernie i bez błędów. Nie 
monopolizując używania (gdzie tego zacho- 
dzi potrzeba), gwary w naszej iiteraturze, 

życzyłabym tylko, by nie Zniekształcano 
moich pomysłów i zwrącano uwągę na 
czystość tych ciekawych bądź co bądź za- 
bytków językowych, dla mnie pełnych swo- 

istego wdzięku. 
Łącząc uprzejme wyrazy 

daktorowi pozostaję : 
Helena Romer-Ochenkowska. 

Sz. Panu Re- 

u wylotu Alei Syrokomii. 

Эт 

12-tej i pół 

| PAMI 
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Ordynat Jan Ка Disping tostai uniewinniony. 
WARSZA A 5 V PAT. W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warsza- 

wie wydał wyrok w słynnej sprawie aspinga oskarżonego o zabóistwo 
ks. on: przed klsunastu iaty oraz fałszerstwo Ó6-ciu weksii 
tegoż ks. Drucki. go-Lubeckiego. Sąd Apelacyjny Bispinga uniewincił z obu 
oskarżeń. Pierwszy raz bisping sądzony był przed wojną oraz skazany na 
więzienie przez sąd okręgowy rosyjski. 
Apelacyjny polski w Warszawie 

o wojnie wobec złożenia apelacji Sąd 
ispinza skazał ponownie. Wyrok tea został 

uchylony przez Sąd Najwyższy, który przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu 
do ponownego rozpatrzenia w nowym składzie sędziów, którzy wydali dzi- 
siejszy wyrok. 

tbrojny napad bandytów na majątek w Święciańskim. 
. Dn. 3 maja, nieznany dotychczas policji oddział bandytów w liczbie 26 

ludzi uzbrojonych w karabiny i rewoiwery, dokonał zuchwałego napadu o 
godz. 5-ej popołudniu na folwark Ługi, własność p Siemionowa, położony za- 
ledwie w odległości 13 kilometrów o miasteczka Święciany. Bandyci pozosta- 
wili część Swych towarzyszów na czatach, reszta zaś poczęła grabić: Po da- 
konaniu rabunku mniej więcej na sumę 2000 złotych, w tem część gotówką, 
reszta zaś w postaci garderoby i artykułów spożywczych, banda ukryła się w 
niewiadomym kierunku, zapewne uszła znanemi jej drogami leśnemi. 

Na wiadomość o napadzie natychmiast zarządzono pościg, na czele któ- 
rego stanął komendant powiatowy policji. Jednocześnie z Wilna przybył do 
Święciąn zastępca naczelnika 
sarz Mirek- 

wojewódzkiego urzędu Śledczego podkomi- 

Dzisiejsze uroczystości ku czci pułk. Berka 
Joselewieza. 

Dnia 5 b.m. w. 119 rocznicę boha* 
terskiej Śmierci Berka Joselewicza, a 
w wigilję uroczystości niedzielnych 
przedefilowała przez miasto w godz. 
8 9 wiecz. muzyka wojskowai mu- 
zyka harcerstwa żydowskiego oraz 
sportowego Makabi. 

Dziś o godz. 1 ppł. odbędzie się 
w Synagodze przy ul. Zawalnej uro- 
czyste nabożeństwo, na które zostali 
zaproszeni przedstawiciele władz woj- 
skowych i cywilnych. 

Po południu o, godz. 5-ej  odbę- 
dzie się w lokalu Klubu Kupieckiego 
(ul. Mickiewicza 33 A) uroczysta A- 
kademja ku czci Berka Joselewicza. 

Komitet zwraca się tą drogą z 
prośbą do wszystkich wybitniejszych 

osobistości o przybycie na Akademię, 
bo w pośpiechu organizacyjnym  za- 
proszenia wysyłane miejską pocztą 
nie wszystkie mogły dojść w czas do 
rąk adresatów 

Na Akademię zostały pomiędzy 
innemi rozesłane zaproszenia do 
wszystkich Ministrów — Wilnian. 

Program Akademji zapowiada się 
bardzo interesująco ze względu, że 
oprócz okolicznościowych  przemó- 
wień prof. M. Limanowskiego i krót- 
kiego reieratu p. Pajewskiego o Berku 
Joselewiczu, będzie bardzo dobra 
muzyka i śpiew sołowy zdolnych ar- 
tystów oraz bardzo cenionego a wy- 
stępującego wyjątkowo na Akademii 
kantora Synagogi chóralnej. 

WAĘEKOWEYOZEK | 

Berek Joselewicz. 
Od dr. Wirszubskiego, wybitnego przed- 

stawiciela Żydów wileńskich, otrzymujemy 
artykuł niniejszy, który zamieszczamyj tem 
chętniej, że stanowi OAM rzadko  nie- 
stety spotykany wśród naszej inteligencji 
żydowskiej przykład poglądów. | 

Wśród -różnojęzycznej i różnopie- 
miennej ludności, nasz kraj zamieszku- 
jącej, wkorzeniło się uprzedzenie, że 
każdy bez wyjątku Polak jest antyse- 
mitą i naodwrót, że każdy Żyd jest 
wrogiem Polski. 

Jak jedno tak i drugie twierdzenie 
nie stanowią bezwzględnej prawdy i 
zatem wymagają korektywy. 

I otóż sam fakt założenia K-tu 
uczczenia pamięci Żyda Berka  Jose- 
lewicza jest niechybnem  sprostowa- 
niem powyższego omyłkowego twier- 
dzenia. : 

Istotnie, w skład K-tu wchodzą 
promieniejące osoby ze strony społe- 
czeństwa polskiego, które przez sam 
fakt należenia do K-tu uczczenia Żyda 
obałają uprzedzenie o bezwzględnym 
antysemityzmie wszystkich Polaków. 

Zarówno dość pokaźna ilość Ży- 
dów, wchodzących do tego K-tu ce- 
lem złożenia hołdu dla Berka Jose- 
lewicza nie jako osoby, która oddała 
zasługi dla żydowstwa, ale który za- 
służył się dla Państwa, którego są 
obywatelami, naocznie dowodzi  nie- 
słuszność zarzutu, że w:zyscy Żydzi 
są wrogami Polski. 

Z tej racji K-t Berka Joselewicza 
okazuje się hasłem, symbolem, na 
którym wzorować się powinni oby- 
watełe kraju, tak Żydzi jak i Polacy. 

Założony ad hoc K-t Berka Jose- 
lewicza powinien na stale uosabiać 
tętniącą na szczytach obyczajowości 
Wileńszczyzny ide: zbliżenia polsko- 
żydowskiego. 

Ustrój państwa współczesnego nie- 
odzownie spoczywać powinien na za- 
sadzie bezwzględnego równouprawnie- 
nia wszystkich kraj zamieszkujących 
narodowości, celem ich spoistości dla 
dobra kraju. 

| otóż pod tym względem najbar- 
dziej podatnymi na kresach okazują 

się Żydzi, nie mający żadnych aspira- 
cyj terytorjalnych, które to aspiracje 
tworzą żywioł fermentacyjny, Zagra- 
żający niebezpieczeństwem całemu 
ustrojowi państwowemu Polski. Żydzi 
zaś, pozbawieni spojenia terytorjalne- 
go, w odróżnieniu do Ukraińców, Bia- 
łorusinów i Litwinów, a w dodatku 
z powodów ekonomicznych nieżyczli- 
wie usposobieni do koncepcji sąsiada 
wschodniego, mogliby być przy roz 
sądnej polityce wykorzystani jako pe- 
wni i lojalni obywatele. | 

Otóż tę ideę zbliżenia polsko-ży- 
dowskiego w przeświadczeniu wzaje- 
mności interesów niech ucieleśni sta- 
ły K-t działaczy tak Polaków jak i 
Żydów pod hasłem K-tu imienia Ber- 
ka Joselewicza. 

Dr. A. 

ЕЫНч ЗОО EIKA VES SDA КАНУЕ 

BZSKOLADA SMIETAKNOWA 
i mleczna orzechowa 

fabryki 

L | Piagęcki w tatowe 
| Same się reklamują. : 
ъ Żądać wszędzie. 
LL 
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B RARTOFLE 00 SADZENIA 
„„Woltmany” posiada 

Wileński Syndykaf Kolniczy 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, 

telefon 323. 

Adres telegr. „Rolnicze. 

£ Parlamentarne sprawozdanie 
a najprzyjemniej się czyta przy 

szklance 2 p 
E herbaty p e ® 

ті‹Юга kojąco wpływa na śystemga 
& nerwowy. 

3 irszubski. 
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Wręczenie nagród w parku im. 
Żeligowskiego 0 godz. 1-szej. 

_DRUSKIENIKACH 
Informacje: Warszawa, Jerozolimska 39. Biuro w Polskim Klubie Turystycznym, tel. 64-36, w godz. 10 — 13. 
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bej Klasy Polskiej Loferji Państwowej 

- są do nabycia w ZIS najszczęsliwszej kolekturze 
ilnie. 

— Wilno, Zamkowa 9 
GLÓWNA WYGRANA 700.900 zi. 

PONADTO WYGRANE: 

409,900 złotych 
300,098 
263,000 
158,608 ,. 
150,009 
158,028 
158,000 

i wiele innych. 
: CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ. 

Ogólna suma wygran. około 24 miljon. zł. 
2: 1/2 losu zł. '20. ; 

Na zamówienia wysyłamy natychmiast losy oryginalne, załączając plan 
na bezpłatną przesyłkę należytości. 

į W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liście. 1 

Karta zamówień W. K. 
K. GORZUCHOWSKI, WILNO, Zamkowa 9. 

Niniejszem zamawiam do I-ej klasy Państw. Loterji Klasowej: 
losów całych . po Zł. 40. — 

— -—` робмек .. „po Zi. 20. 
ćwiartek '. . «po Zł, 10. — 

blankietem P. K. O., przez firmę do losów dołączonym. 

” 

” 

” 

” 

3 
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11 105 «1. 40. — 

—--uiszczę po otrzymaniu łosów 

    

  
  

  

oraz BOROWINOWE i 

kobiece, 

piele solinkowe, jodo bromowe 
najsilniejsze w Europie 

na solance. 
Zabiegi wodo i elektro-lecznicze. 

Leczy: Wadliwą przemianę materii, 
, choroby nerwowe, 

stawów, okostnej, gruczołów, choroby skórne. 
Sezon trwa od l-go maja do 3l-go października. © 

Informacji udziela: 

   
KWASO - WĘGLOWE 

gościec stawowy, cierpienia 
przewlekłe zapalenia kości, 

iKomisja Zdrojowa i Zakład Zdrojowy w Ciechocinku. 
L LT : Pra S ai A 

Bas Połóżniczo-uinexologicz:iy gą 
doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- 

|| io, Erdmanowej, Ąleja Rėž Nr 9, róg W 
A ałej Pohulanki, tel. Nr 1404 WA 
Wise d-ra Dembowskiego) przyj- 

muje chore..na a i „REAR A 

CZE ROS (RGB ABE PERO DY НВ НБО КЗ ЕЕ НЕ С LETS ESEJ 

й Stenografafistki £ 
i poszukujemy od zaraz, Wiado- 
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mość w Administr. Słowa 
od godz. 1i-ej—13 i pół. 
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Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza niniejszem 

publiczny przetarg ofertowy na pobudowa- 
nie drewnianej szkoły powszechnej 4-kla- 
sowej i budynku mieszkalnego przy niej na 
gruntach folwarku Kuprjaniszki, 

Slepe kosztorysy, warunki techniczne 
oraz warunki przetargowe otrzymać można 
za opłatą zł. 5 w biurze Magistratu w mu- 
rach po-Franciszkańskich przy ul. Trockiej 
(obok Archiwum Państwowego) w godzinach 
9-12, poczynając od dnia 8 maja. Tamże 
oglądać można projekty budynków, które 
są do nabycia zą cenę zł. 10 za komplet. 

„Oferty w zalakowanych kopertach z 
napisem: „Olerta na budowę szkoły w Ku- 
prianiszkąch" wrazz dowodem złożenia w 
kasie miejskiej wadjum, stanowiącego nie 
mniej niż 3 proc. sumy oferowanej składać 
należy do dnia 18 maja br. do godz. 12 w 
południe w kancełarji Sekcji Technicznej 
Magistratu ul. Dominikańska 2, II piętro. 
Bezpośrednio potem nastąpi otwarcie ofert 
przez Komisję przetargową. 

MAGISTRAT m. WILNA. 

—1 

BGEMEG SECSEZESE 

Spółdzielczy BANK dla Handlu I Rzemtósł 
(z ogr. odpow.) 

w Wilnie, Mickiewicza 7, tel. 201. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. 

Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 

NA NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. 

Wydaje pożyczki przemysłowcom, 
i podmiejskim rolnikom. 

Załatwia inkaso, licząc najniższe stawki prowizyjne. I 
RRABRANEZNARZZKNZNZARNNNNZENUM snuanazunaaNnszunzRuuzusaai 

    

handlowcom, rzemieś nikom 

best 
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urzędnik w Petersburgu w Rosji 
do rewolucji następnie wysiedłeniec 
przez Rząd -Litwy Kowieńskiej z utra- 
tą mienia, staruszkowie mąż i żona 
bezrobotni, znajdują się bez kęsa 
chleba i obecnie na mocy sądowego 
wyroku gospodarz domu eksmituje 
ich z mieszkania na bruk ulicy, gdyż 
nie mają możności zapłacić komor- 
nego. błagają społeczeństwo Polskie 
o litość i miłosierdzie przyjść z po- 
mocą pieniężną dia opłaty komorne- 
Bo i dla ogólnego podtrzymania życia. 

atki pieniężne bardzo proszą Skła- 
dać choć maleńkie w Administracji 
Gazety Słowo. — 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteoroiogji В. 5. В. 

z dnią -— 5 \ 192% г. 

Ciśnienie Е 
średnie w m. > 

Temperatura = 
średnia + 129C. 

Opad za do- 
Ww mm. 

Wiatr 
vrzeważający 

Uwagi: Półpochmurno 
Minimum za dobę -1- 30C. 
Maximum na dobę -1-15-C 

Północno-zachodni 

"Tendencja barometryczaa spadek ciśnienia. 

SAMORZĄDOWA. 
- (r)Z wydziału powiatowego Wi!.- 

Trockiego. Wczoraj w Sali posiedzeń loka- 
lu własnego odbyło się pod przewodnic- 
twem starosty p. L. Witkowskiego kolejne 
posiedzenie członków wydziału powiatowe- 
go sejmiku Wileńsko-Trockiego. ы 

Po załatwieniu spraw natury formalnej, 
omawiano kwestję organizacji pokazów- 
wystaw rolniczo-hodowianych, | akie zaini- 

cjowały Wil. T-wo Rolnicze i Źw. Kółek 
Rolniczych. Wystawy te urządzane będą w 
różnych punktach powiatu w okresie Czasu 
od czerwca do września rb., a w pierwszym 

rzędzie w Woronie, Rzeszy, Podbrzeziu, 
Trokach, Turgielach, Gierwiatach i Ostro- 
wiu. Na organizację tych wystaw-pokazów 
inicjatorzy, tj. T-wo Roln. i Zw. K.R. prze- 
znaczyli pewne fundusze, zaś Wydział ze 
swej strony, doceniając doniosłe znaczenie 
tych imprez, asygnował 700 zł. na zakup 

premji dla właścicieli wyróżnionych ekspo- 
natów. : 

W związku z wprowadzoną pożądaną ino- 
wacją, jaką są gminne statuty drogowe, regu- 
lujące prowadzenie robót arogowych i skta- 

<anie przez ludność na ten cel świadczeń 
w naturze iub ewentualnie gotówce, wy- 

dział przejrzał i zatwierdził nadesłane pra- 

wie już przez wszystkie „miny podobne 
statuty. ; 

Dalej postanowiono zwołać na 
g. !1 r. dn. 26 bm. drugi z kolei w r. b. 
sejmik, na którym wydział złoży sprawo- 

zdanie ze swej działalności, będą dokona- 
ne wybory delegata do nowotworzącej SiĘ 
rady wojewódzkiej oraz wiele innych spraw 
bieżących. ‚ : 

Kilka spraw, jako niedojrzałe, zdjęto z 

porządku oraz załatwiono cały szereg spraw 
natury wewnętrznej. A 

Następne posiedzenie wydziału odbę- 
«zie się dn. 15 bm. 

MIEJSKA. 
— (0) Rada do spraw architektoni- 

<znych i urbanistyki m. Wilna, Na wczo- 
rajszem posiedzeniu Magistrat uchwalił 
powołać do życia Radę do spraw archite- 
ktonicznych i urbanistyki m. Wilna o cha- 
1akterze opinjiodawczym. Do kompetencji 
Rady należy ocena projekiów architektoni- 
cznych, regulacja miasta, ocena rozpłano- 
wania ogrodów i parków. Magistrat zapra- 
szą do składu Rady delegatów wydziału 
sztuk pięknych U. $. B., T-wa miłośników 
Wilna, T-wa artystów plastyków i Koła 
architektów oraz przedstawicieli Magistratu 
у danych działów. Przewodniczącym Rady 
jest szef wydziału do spraw technicznych 
Magistratu, zastępcą — architekt miejski. 

— (0) spraw:ie bucowy gazowni 
mieįskiej. Magistrat otrzymai opracowany 
przez Polskie towarzystwo gazownicze 
projekt budowy gazowni miejskiej. Według 

tego projektu, koszta budowy gazowni wy- 

noszą ponąd 3.000.000 zł. т 

(o) Roboty wodociągowe. Magi- 
strat otrzymał wagon rur wodociągowych. 
Roboty przy układaniu rur rozpoczną się 9 

maja. W pierwszej kolei rury wodociągowe 
będą układane w dzielnicy uliczek Żydow- 

skich. у 
— (0) Ustąpienie ławnika Magistra- 

tu G. Abramowicza. Ze źródeł miarodaj- 
nych dowiadujemy się, że ławnik Magistra- 
tu p. G. Abramowicz ostatecznie ustępuje 
ze swego stanowiska. Na jego miejsca 
trakcja żydowska wysuwa radnego Łazarzą 
Kruka. Sprawa ta Znajdzie się na najbliž- 
szem posiedzeniu Rady miejskiej. 

— (0) Rekonstrukcja gmachu b. Ra- 

tusza, Na najbliższem posiedzeniu Rady 
miejskiej znajdzie się na porządku dzien- 
nym Sprawa wewnętrznej rekonstrukcji 
gmachu b. Ratusza. 

WOJSKOWA. 
—_(0) Przegląd poborowych. W po- 

niedziałek, dnią 7 maja winni stawić się 
do przeglądu poborowi z nazwiskiem na 
lit C, zamieszkali we wszystkich komi- 
sarjatach m. Wilna, oraz z nazwiskiem na 
lit. D, zam w V komisariacie, we wtorek 

zaś, dnia 8 maja, poborowi z nazwiskiem 
na lit. D, zam. w I, II, I, IV i VI komi- 
sarjatach oraz z nazwiskiem na lit. E, zam. 
we wszystkich komisarjatach. \ 

KOMUNIKATY. 
— „Sól i jej pochodzenie. W. dniu 

6-go maja rb., o godz. S-ej popoł. w loka- 
iu Rady Opiekuńczej Kresowej, ul. Zygmun- 
towska 22, zostanie wygłoszony odczyt przez 
p. Stanisławę Pawłowską na temat: „Sól, 
jej pochodzenie i produkcja. Odczyt będzie 
uustrowany przezroczami. 

- М| doroczna wystawa obrazów 
Wil. T-wa Art.-Plastyków. Dnia 2-go ma- 
ja rb. odbyło się walne zgromadzenie człon- 
ków Wil. T-wa Art. Plast., na którem zo- 
stał wyłoniony komitet VI wystawy T-wa, 
w skład którego weszli: Kazimiera Adam- 
ska-Roubina, „Wacław Dawidowski, Broni- 
sław  Jamontt, Marjau Kulesza, Tymon 
Niesiołowski, Michał Rouba i Ludomir Slen- 
dziński. : 

Otwarcie VI dorocznej wystawy nastą- 
piw dniu 17 maja rb. o godz. | popoł. w 
sali pocerkiewnej Pałacu Reprezentacyine- 
go. Termin zgłaszania prac upiywa z dniem 
10 bm. Prace zgłoszone po tyin terminie 
nie zostaną umieszczone w katalogu. 

Zgłoszenia należy skierowywać na ręce 
członków komitetu do szkoły Rysunkowej 
(ul. św. Anny 7) od godz. 7 9 wiecz. co- 
dziennie z wyjątkiem świąt. $ 

— (0) wręczenie nagród. Dziś, dnia 
6 maja, w lokalu gimnazjum im. Lelewela, 
odbędzie się uroczyste wręczenie nagród 

W pierwszą rocznicę śmierci 
а 

Sala 
RUBLOWEJ 

odbędzie się za jej duszę nabożeństwo żałobne w kościele Św, 
Jana dn. 7 maja r. b. o godz. 8 m. 30 rano 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 
mąż, dzieci i matka. 

ZB IERTTCZONS ZA ACKAOSECZOTZOSCZES ZW KŚ 

NIKA 
miejskiego Komitetu W. F. i P. W. za kon- 
kursowe strzelanie w dniu 2 maja. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Ostatnie 

przedstawienia przed objazdem letnim. 
Dziś o godz. 15.30 po raz ostatni „Eros i 
Psyche". 

— Wieczorem o godz. 20.30' po raz 
czwarty, komedja obyczajowa w trzech od- 
stonach J. Korzeniowskiego - „Wąsy i Pe- 
ruka*. 

-— Teatr Polski (sala Lutnia). „Nowi 
panowie* („Les noveaux messieurs*) ka- 
pitalna, pelna humoru satyra Fleurs'a i 
Croisset'a odžwierciadlająca chaos stosun- 
ków politycznych i socjalnych, panujących 
obecnie w Europie, dziś grana będzie po 
raz trzeci. 

— Najnowsza premjera „Mamusia”. 
Oto tytuł najnowszej komedji L. Hirsch- 
felda i Franka, która w piątek wchodzi na 
repertuar Teatru Polskiego. 

„Mamusia* w bardzo dowcipny sposób 
stara się rozwiązać „węzeł gordyjski*, Któ- 
ry w potocznej mowie ma miano „węzła 
małżeńskiego”, najczęściej dotąd roztrzy- 
ganego za pomocą „trójkąta*, 

‚ — Teatr Rewji „Złoty Róg”. Codzien- 
nie aż do wtorku ciesząca się niesłabną- 
cem powodzeniem wielka rewja: „Wilno 
znów się bawi..." z udziałem całego zespo- 
łu z A. Cielecką, M. Szczęsną i kier. M. 
Dobrowolskim na czele. We wtorek prem- 
jera wielkiej rewji: „Publiczność ma głos*. 

RADJO —WILNO. 
Niedziela dn. 6 maja 1928 r. 

10.15 — Transmisja nabożeństwa z Ka- 

SLO 

tedry Poznańskiej. 
12.00 - Transmisja z Warszawy, 5у- 

gnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie, komunikat lotniczo-meteorolo- 
giczny oraz nadprogram. 

12.10 14.00: Transmisja poranku sym= 
ionicznego z Filharmonii Warszawskiej. 

14.00 --15.00: Transmisja odczytów rol- 
niczych z Warszawy. 

15.00 . 15.15: Transmisja z Warszawy: 
Komunikat meteorologiczny oraz nadpro- 
gram. 

15.15—17.20: Transmisja?koncertu sy m- 
ionicznego z Filharmonji Warszawskiej. 

18.10 -18.25: Odczyt w języku litew- 
skim wzgłosi Józef Kraunajtis. 

18,35 19.00: „Teair przyszłości* ad- 
czyt z działu „Kultura teatru" wygłosi He- 
lena Markiewiczówna. 

19.00 19. 5: Gazetka radjowa. 
19.25—19.30: Sygnał czasu i rožma- 

itości. 
19.30 - 19.55: Ekspansja kultury hellefi- 

skiej na wschodzie, a współczesna kwestja 
narodowościowa odczyt z dzialu „Historja“ 
wygłosi prof. USB. dr. Franciszek Bos- 
sowsSki. 

20.00 20.25: Transmisja 2 Warsza- 
„Chiny ich przeszłość i terąźniejszość* 
odczyt V wyzłosi proi. Bohdan Rychter. 

20.30—22.00: Transmisja z Warszawy: 
koncert wspólny stacji Warszawa i Kato- 
WICE. 

22.05 - komunikaty PAT. 
22.20 - 23.30: Transmisja muzyki 

necznej z Warszawy. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— (r) Pożar lasu państwowego. Wsku- 

tek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
zapalił się las państwowy nadleśnictwa Гапа- 
warowskiego. 

Nim zdołano stłumić ogień, spłonął 
drzewostan na przestrzeni 6 ha. 

(r) Niedaieko uszedł. Nad ranem 
o godz. 4 m. 30 dnia wczorajszego policja 
zatrzymała nad brzegiem Wiki podejrzane- 
go osobnika, dźwigającego w worku garde- 
robę. 

W trakcie dochodzenia ustalono, iż za- 
trzymanym jest notoryczny złodziej Bole- 
sław Szyszko, który powracał z odbytej 
wyprawy złodziejskiej, dokonanej u p. Wie- 
rusz Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. 
Wi oldowej 7. 

Poszkodowanemu odniesiono jego wła- 
sność jeszcze przed zauważeniem, iż został 
okradziony. 

ta- 

  

6-17 dzień protest „ramady” 
Przemówienie prok. R. Rauze. 

Po ogłoszeniu decyzji w sprawie 
wniosku mec. Ettingera przewodni- 
czący zamyka przewód sądowy udzie- 
lając głos stronom. 

Pierwszy przemawia prokurator p. 
Robert Rauze. Podajemy mowę w 
skróceniu, starając się w miarę moż- 
ności odtworzyć ją jaknajdokładniej. 

— Wysoki Sądzie, wykwintny i 
rozumny Petronjusz, w „Quo Vadis'* 
Sienkiewicza, zwracając się do mło- 
dego. Winicjusza powiada: najwięk- 
Szym skarbem w życiu człowieka—to 
jego młodość, jesteś szczęśliwy, bo 
jesteś młody. 

Młodość jest cechą nie tylko jed- 
nostek łecz i narodów. Nieskończenie 
młodym jest ten odłam rodziny sło- 
wiańskiej, który mówi językiem „tu- 
tejszym". Zaledwie rozpoczyna swój 
żywot, to też zachodzi pytanie, kim 
będzie? Co zwycięży? Czy duch 
wschodu czy kultura zachodu? 

Dzisiaj, panowie sędziowie, sądzi- 
cie dowódców myśli politycznej, któ- 
ra panowała przez kilka miesięcy, a. 
widząc jutrzenkę na zachodzie - pro- 
wadziła ku krainie, gdzie sen o wol- 
ności utopiono we krwi masowego 
teroru. 

Tezą oskarżenia będzie twierdze- 
nie, że oskarżeni po wspólnem — ро- 
rozumieniu zorganizowali spisek се- 
lem wszczęcia akcji mającej na celu 
obalenie istniejącego ustroju i połą- 
czenie terenów polskich z Rosją So- 
wiecką, i 
_ Są wśród nich i tacy, którzy zło- 
żyli zobowiązanie wrogom Polski, kto 
jest tym wrogiem nie trudno zgad- 
nąć. 
_ „Nie jest tajemnicą, że na całym 
świecie partja komunistyczna lapie za 
gardło. Bela Kuhn, schwytany niedaw- 
no pogrążył Węgry w otchłani nędzy 
i upadku, Chiny zalewają potoki krwi, 
a rozważając przyczyny tego zawsze 
dojdziemy do tego samego punktu — 
Kominternu. 

Aby wyjaśnić w czyich byli rę- 
kach oskarżeni i czyje rozkazy wy- 
konywali ślepo, trzeba powiedzieć o 
Kominternie i Krestinternie. 

Rewolucja rosyjska ujawniła roz- 
bieżność zainteresowań i dążności 
miast i wsi. Zrozumiano wówczas, że 
bez pomocy włościan nie uda się 
przeprowadzić rewolucji. Znany nam 
wszystkim T. Dąbal na plenum 3 ko- 
minternu wysunął konieczność zorga- 
nizowania włościan w wielką, między- 
narodową organizację i już podczas 
„wszechświatowej wystawy w Moskwie 
w 1923 r. powstaje Krestintern. 

Apielbaum - Zinowjew przemawia 
na otwarciu i mówi, że  Krestintern 
musi być dźwignią, mający obalić 
ustrój burżuazyjny, że Republika so- 
wiecka dumną jest, że może pomóc 
chłopom różnych krajów, by mogli 
oni zdusić dziedziców. 

Nie mniej znana Klara Cetkin za- 
kreśla ramki prac Krestinternu: „Celem 
Politycznego sojuszu proletarjatu i 
chłopów jest obałenie kapitalizmu, 
ujęcie politycznej władzy w swą po- 
tężną dłoń, aby młot dyktatury pro- 
letarjackiej spadł całym ciężarem 
na głowy wyzyskiwaczy”. 

Zatrzymajmy się teraz na tezach 
V kongresu kominternu (1924 czer- 
wiec), Mówi się tam wyraźnie, —-„Mię- 
dzynarodówka komunistyczna stawia 
sobie za cel, „wszystkiemi środkami, 
aż do walki zbrojnej włącznie, wal- 
czyć o obalenie burżuazji międzyna- 
rodowej, aż do całkowitego zniesienia 
państwa. 

Hasło: rząd robotniczo włościań- 
ski jest hasłem dyktatury proletarja- 
tu, a formułka — rząd robotniczo- 
włościański jest tylko metodą agi- 
tacji i mobilizacji mas w celu wpro- 
wadzenia ustroju sowieckiego. 

Sprawie białoruskiej poświęcone 
jest w tezach kongresu dużo uwagi: 
Przeważyło przekonanie, że może być 
ona rozstrzygnięta tylko przez zjedno- 
czenie ziem białoruskich w jedną 
rob.chłopską republikę. /łasło auto-. 
nomji tych ziem powinno byc odrzu- 
cene. 

Organy krestinternu i kominternu 
rozpoczynają pracę. Mają one na celu 
przedewszystkiem stworzenie sojuszu 
chłopów i robotników. Powstaje 
N.P.Ch. a potem „Hramada“. 

Wiemy kto zajmuje w nich czolo- 
we miejsca i jasnem jest teraz, z czy- 
jego polecenia powstają obie partje. 

Powstała „Hramada“ i tegoż dnia 
maniiestacyjnie podporządkowuje się 
nowym panom. Do laski Marszałkow- 
skiej wpływa 25-VI 25 r. wniosek w 
sprawie n. tychmiastowej konfiskaty 
ziem. Podpisują się pod nim komu- 
nišci, NPCh i „Hramada”. Znamy już 
treść tego wniosku, domagającego się 
aby „wszystkie ziemie z całym inwen- 
tarzem żywym i martwym oraz bu- 
dynkami bez jakiegokolwiek odszko- 
dowania przekazać komitetom chłop- 
skim". 

Niedługo potem, bo 11-VII 25 r. 
Taraszkiewicz mówi o ideologii klubu 
zaznaczając, że posłowie BWKH są 
rewolucjonistami — . międzynarodow- 
cami. Mówi się też o wspólnym iron- 
cie z narodami, które zdobyły się na 
nową strukturę społeczną. Co to za 
narody — nie trudno zgadnąć. 

ldeologja białoruska nie była je- 
dnolita. Powstawały rządy. Było ich 
dużo i wszystkie nie są w stanie zdo- 
być sobie tyle siły moralnej aby móc 
reprezentować nazewnątrz Białoruś. 
W rezultacie głównym centrem odro- 
dzenia białoruskiego staje się Mińsk. 

Wschód zwycięża. Wielki, okrutny 
mistrz cieszy się, a naród białoruski 
sprzedany. Łączność z narodem, któ- 
rego kultura i Świetlana przeszłość 
podbiła serce młodego barbarzyńcy 
Taraszkiewicza, zerwana za pieniądze 
cuchnące krwią. 

Do czego nawoływali posłowie. 
Świadek Rakowski zeznał nam tu, 

że w jednym z numerów *„Zwiezdy* 
mówiło się wyraźnie, że Sejm Polski 
dla komunistów i hromadowców słu- 
ży do tego, aby przez głowy posłów 
mówić z trybuny do ludu i uczyć 
go. Czy tak jest w rzeczywistości? 

Oto 16 XI. 26 r. Taraszkiewicz 
mówi z trybuny, że włościanin biało- 
ruski rozumie iluzoryczność parla- 
mentu i demokracji, a z nim razem 
wszyscy inni posłowie hromadowcy, 
jak nakręcone gramoiony głoszą z 
trybuny myśli podpowiadaneim przez 
komintern. Nas interesuje co mówili 
ci posłowie z trybuny. Rak-Michaj- 
łowski mówiąc 21 VII o rządzie 
Marszałka Piłsudskiego używa takie- 
go zwrotu: „my wiemy, że ten rząd, 
ani żaden inny burżuazyjny nie ze- 
chce zmienić stosunków zło usunąć 
może tylko rząd robotniczo-włościań- 
ski*. Wołoszyn - mówiąc o Minister- 
stwie Sprawiedliwości rzuca irazes: 
„To jest Ministerstwo  niesprawiedli- 
wości i więziennictwa, a sędziowie to 
szumowiny carskie co podpisywali 
wyroki na krawaty Stołypinowskie, a 
innym razem: Konstytucja jest mar- 

wo 

Bieg okrężny 0 pukar „Siowa“. 
W niedzielę 6-go maja odbędzie 

się doroczny bieg okrężny o nagro- 
dę przechodnią puhar „Słowa”. 

Hieg rozpocznie się punktu- 
alnie o godzinie |I2-tej. Start u 
wylotu Alei Syrokomli i ul. Tadeu- 
sza Kościuszki, meta w Alei Cielętni- 
ka rownoległej do ul. Arsenalskiej. 

     

    >  Kyraneń biega 

a 

Zbiórka zawodników o godz 10 rano 
w szatni parku sportowego im. gen. 
Żeligowskiego. Wręczenie nagród 

odbędzie się o godzinie 13-ej w 
parku sportowym im. gen Żeligow- 

skiego. Nagrody otrzymają: zwycię- 

ska drużyna—puhar „Słowa, indy- 

widualny zwycięzca Statuetkę, Oraz 

6 kolejnych zwycięzców pamiątkowe 

żetony. i, 

Protektorat nad biegiem objął 

Pan Wojewoda Władysław Raczkie- 

Dziś w niedzielę 6-go maja. 
wicz, w skład zaś Komitetu Honoro- 
wego wchodzą: P. P. Wojewodzina 
Jadwiga Raczkiewiczowa, hr. Marja- 
nowa _ Broel-Platerowa, Marjanowa 
Mikulewiczowa Radecka, Senatorowa 
Stanisławowa Wańkowiczowa, Redak- 
torowa Stanisławowa  Mackiewiczowa, 
Inspektor Armii gen. S. Burhardt-Bus 

kacki, Hr. Jan Tyszkiewicz, Dowódca 
i Dyw. Leg. pułk. Kruszewski, D-ca 
19 Dyw. Piech. pułk. Kasprzycki, D-ca 
Obozu Warownego pułk. Krok-Pasz- 
kowski, Komendant miasta pułk. Iwo 
Giżycki, D-ca Samodzielnej Brygady 
Jazdy pułk. Przewłocki, prezes Mi- 
chał Obiezierski i kap. Tadeusz Ka- 
walec. 

W roku ubiegłym w biegu wzięło 
udział przeszło stu zawodników, 
Puhar zdobyła drużyna WKS Pogoń, 

nagrody indywidualne p.p. Sidorowicz 
(AZS), Halicki (WKS Pogoń), Wituch, 
Jentys, Kłaput (WKS Pogoń), Soko- 
liński (AZS), Brzozowski (Stow. Mło- 
dzieży Polskiej). 

Do biegu zgłosiło się 144 zawod- 
ników, reprezentujących następujące 
kluby sportowe, więc: Pogoń, A.Z.S., 

kic bary 
ea 

3 pułk saperów ks., Strzelec, Sokó! 
6 p.p. Leg., 5 p.p. Leg., Harcerze, 
R.K.S. Siła, Zw. młodzieży wiejskiej 
gm. Mickuńskiej i Koło im. Zawiszy 
Czarnego. Walka zapowiada się bar- 
dzo ciekawie ze względu na udział dłu- 
godystansowców Wilna jak Halickiego, 
Klamszyńskiego, Bykowskiego, Kła- 
puta z Pogoni, Sidorowicza i Jasiū- 
skiego z A. Z. S., Zylewicza Z3 pul- 
ku Sap. i wielu innych. 
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twa, a żyjąca to krwawy teror władz. 

Zwycięstwo to nie zmiana konsty- 

tucji -„a opanowanie władzy przez 
włościan i robotników”. 

Kiedy prezesi hurtków Caruk i 
Judzionek mordowati konfidentów 

policji poseł Taraszkiewicz twierdził 
z trybuny, że zemsta słodszą jest od 
miodu. W tym samym czasie pisma 

sowieckie cieszą się, že „Hramada“... 

walczy. 
Tak przemawiali posłowie  „kra- 

mady”, a przy pomocy  biulete- 

nów sieli pod słomiane strzechy ten 

palny meterjał, A cóż mówili wobec 

tłumów wyborców? Nie było wystą- 
pienia bez podżegania i agitowania. 

W imieniu wielkiego mistrza—or- 
ganizatora przemawiali 

tzołowe figury w Genfralnym 
Sekrefarjacie. 

Wysoki Sądzie, w chwili kiedy w 
Warszawie grały armaty (12.V.26 r.) 
judasz pod dyktando wielkiego mistrza 
kreślił statut „Mramady*. Data to 
symbol myślano i dlatego tą datą 
podpisane są program i statut „Hra- 
mady*. Statut spisany ze statutu KPP 
i program o stylu b. oględnym. Znaj- 
dziemy w nich wszystko to co nakazał 
krestintern i komintern, a m. in. zje- 
dnoczenie wszystkich ziem  białoru- 
skich pod wodzą robotników i wło- 
Ścian. Charakterystycznym jest $ 51 
tego programu głoszący, że wszystkie 
swoje zamierzenia pragnie osiągnąć 
„Hramada* w drodze walki legalnej. 
Na tę „legalność* dał się w wielu 
wypadkach wziąść nieuświadomiony, 
ciemny łud i wielu biednych wieśnia- 
ków białoruskich trafiło do więzienia. 

Ci co siedzą obecnie na ławie o- 
skarżonych wiedzieli co pokrywa się 
pod tą „legalną* pracą. 

Program wydany został 12-go 
maja, ale maj nic nie dał komunistom. 
Niezawsze po rewolucji Kiereńskiego 
przychodzi iljicz, bywa, że po krótko- 
trwałych rządach Witosa następuje 
marsz na Belweder i stabilizacja sto- 
sunków. 

„Hramada* prowadzi tymczasem 
intensywną pracę. Fabjaa Okińczyc 
zwija w  Stołpcach placówkę i przy- 
ježdža ao Wilna, aby za 1000 zł. 
miesięcznie pracować w Centr. Sekre- 
tarjacie. | ten stary rewolucjonista 
redagujący interpelacje i  biuleteny 
pisze wspaniałą instrukcję „jak pisać 
do gazet“. Ta instrukcja znaleziona u 
Komunisty Fryszmana Wigdora dużo 
nam mówi. 

Przeglądając teczkę ze skoniisko- 
wanemi pismami  białoruskiemi prze- 
konamy się, że recepta Okinczyca 
stosowana była przez koresponden- 
tów. 

F. Okinczyc pisał instrukcję, a 
ona znalazła się w CK KPZB. To 
obciąża cała „Hromadę“, stwierdza- 
jąc wspólny iront w czynie z kom- 
partją. 

A któż jest tym drugim zajmują- 
cym nie mniej wybitne stanowisko w 
Centr. Sekretarjacie” To instruktor 

Trzecia wymiana jeńców z Liiwą. 
Wczoraj rano odbyła się wymiana jeńców pomiędzy Polską a Litwą 

dokonana staraniem Czerwonych Krzyży tych państw. Czterech litewskich 

więżniów politycznych, znajdujących się w rozporządzeniu władz polskich, 
a sprowadzonych uprzednio do Wilna, oddano pod opiekę Wil. Okr. Pol. 
Czerwonego Krzyża, który ich wykąpał i wyposażył w bieliznę i ubranie, a 
następnie przewiózł pociągiem do Oran: 

Tu więźniowie podlegający wymianie zostali nakarmieni, poczem 
przewieziono ich furmankami do Dmitrowki nad rz. Mereczanką, graniczą- 
cej z Litwą. 

O godz. 2 p.p. prezes Wil. Okr. Pol. Cz. Krz. p. Ludwik Uniechow- 
ski, podprokurator Kowerski, starosta Witkowski spotkali się z przedsta- 
wicielami władz litewskich i Czerwonego Krzyża. 

Po sporządzeniu protokułu podpisanego w imieniu Litwinów "przez 
przedstawiciela litewskiego Cz. Krz. p. 

_ prezesa L. Uniechowskiego, nastąpiła właściwa wy- strony. polskiej 
miana. ke & 

Konstantego  Gorodeckiego i ze 

Litwini wzamian za czterech więźniów oddali nam: pp. Melanję Barto- 
szewiczównę, Antoninę Ciemnolonską, Jadwigę iXulikowską oraz Kazimierza 

Bielawskiego. 
Wszystkie trzy kobiety przebywały w więzieniu od kilku lat zaś Bie- 

lawski od blisko roku i skazany był ostatnio na karę Śmierci. 
Pod kierunkiem prezesa Uniechowskiego wróconych Polaków przewie- 

ziono do Oran, a stąd pociągiem do 
Cz. Krz. przy ul. Zawalnej 1. 

Bezpośrednio stądgkaretką własną przewieziono 
łaźni miejskiej. Po kąpieli i dezynfekcji zostali odziani i 
powrotem do zarządu Cz. Krz., gdzie 

Wilna, do siedziby zarządu Wit. 

wymienionych do 
przewiezieni z 

spożyto kolację. 
Dwie z pośród przybyłych osoby udały się do rodziny, pozostałymi 

dwiema które opuszczają Wilno, zaopiekował się narazie Pol. Cz. Krz. 
Jest 

Litwą. «. 
to 
K. 

juž 

Organizowane w Wilnie Targi Pół- 
nocne wzbudziły zainteresowanie zagrani- 
cą, a zwłaszcza w państwach ' bałtyckich. 
Przed niedawnym czasem . udział swój w 
Targach zgłasiła Finlandja. Obecnie kon- 
suł łotewski w Wilnie p. Donas wykszał 

trzecia zrzędu wymiana więźniów między Polską a 

Łotwa na Targach Północnych. 
wielkie zainteresowanie targami. W spra- 

wie udziału na targach Łotwy odbędzie 
się w poniedziałek dn. 7 maja w lokalu 
konsulatu łotewskiego konferencja z u- 
działem kierownictwa targów. 

CK-KPZB i członek 
metodysta Bursewicz. 

Co wiemy o nim, o jego działal- 
ności na terenie Centr. Sekretarjatu? 
Znana już instrukcja mówi wyraźnie 
—potrzebujemy ludzi gotowych na 
wszystko przychodzi do Sekrętarjatu 
Św. Waszkiewicz i słyszy z ust Bur- 
sewicza: trzeba znależć człowieka, 
któryby podjął się zamordowania 
gen. Bałachowicza. Pieniądze dam. 
Po dokonaniu tego sprawca zabój- 
stwa będzie mógł wyjechać do inne- 
go kraju. Do jakiego kraju, czy nie 
tam, gdzie obserwuje się „Szał epi- 
leptyków poruszających się w gro- 
nie paralitykow“? | jak nam tu ze- 
znali świadkowie, ten że Bursewicz 
daje A conto zapłaty za zabójstwo. 

Zadaniem naszem jest socjalne u- 
świadomienie mas, mówi instrukcja 
nie wspominając nic o _ uświadomie: 
niu narodowościowem. To też przyj- 
mowano do „Hramady* wszystkich 
„uświadomionych klasowo*. Znany 
jesł Sądowi wypadek, że prezesem 
powiatowego komitetu był Polak, a 
sekretarzem Tatar mahometanin osk. 
Miśkiewicz. Tam chyba też nie o co 
innego chodziło „Hramadzie”, a nie 
o uświadomienie narodowościowe. 

„A sztandar musi być czerwony”, 
głosi inna instrukcja, choć wiemy, że 
nie czerwonym jest narodowy kolor 

„Hramady“ białoruski. 
Na zebraniu organizacyjnem we 

wrześniu 26 r. mówi Taraszkiewicz, 
kogo należy zwalczać, a z kim współ- 
pracować. 

Do tej ostatniej kategorji 
NPCH i... partję zakordonową? 

Robota wre, a na czele sztabu 
stoi Okińczyc i metodysta Bursewicz, 
o którem Świadek Burdziewicz mówi 
„to zajadły komunista", i który po- 
rzuca rodzinne swoje Czemery, aby 
za 100 złotych miesięcznie pracować 
w Centr. Sekretarjacie „Hramady*. 

_ Trzecim wybitnym współpracowni- 
kiem Centr. Sekretarjatu był osk. 
Nowakowski, pytałem go czy nie był 
karany za kradzież. Zaprzeczył a tym- 
czasem faktem jest, że odsiedział trzy 
miesiące więzienia. Niedobrze to jak 
prezes w mieście stołecznem) a No- 
wakowski był prezesem komitetu 
miejskiego) jest zwykłym złodziejem, 
to b. niedobrze. Wiemy, że tenże No- 
wakowski tworzył frakcje czerwone, 
a jeden ze świadków mówił nam o 
transportach. bibuły wysyłanych przez 
Nowakowskiego do oddziałów woj- 
skowych. Pan prezes, w dniu demon- 
stracji pod więzieniem prowadzi wier- 
ny ludek ze Śnipiszek. Demonstruje 
i zostaje aresztowany. 

Mec. Honigwili. Prosi Sąd aby 
zostało wniesione do protokułu całe 

zalicza
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z eisų dotyczące kary otrzyma żywność, w Wilnie "5 SALA KLUBU | | Dnia 6-go i 7-go maja c Ho RU | miewa ih męki w due Gaodawyeh W wogaaę Е 
т Ё RE Bandlowo- -Przem Ri l ko2 GOŚCINNE kompozycje Bortniańskiego, Łysenki, Ludkiewi cza, Leontowicza, Stecenki, | 

Akcja Mopr'u. Skąd te pieniądze? Czy z żelazne. I J Weg U 1 i Kołesy i innych. Początek o godz. 8.30 wiecz. Przedsprzedaż biletów w a 
AA Šai go kapitalu postow “Hramady“. We- ul. Miekiewicza 33-a. WYSTĘPY KRAINSKIEGO księgarni „Lektor* (ul. Mickiewicza 4. i wieczorem przy kasie. Aby w 

ysoki Sądzie, adomem „jest, dług obliczeń same Grodno koszto- JĄ (Niedziela i poniedziałek) światowej sławy (35 osób) pod batutą Dmytra Kotka| uniknąć natłoku przy kasie połeca się nabyć bilety wcześniej. —0 E 

że pomoc okazywana w więzieniu wało do 30.000 w tym czasie. Czy 

I Oa aaa nai py i JARE A AS ai D Najpotężniejsze arcydzieło wszechświat. sławy ze złotej serji wytwórni 0 LETNISKO w okolicach Wilna 
gdyż więziony widzi, że nie jest-opu- A kim się interesowano? Mamy] „KELIOS* „Sowkino* w Moskwie z udziałem artystów „Teatru Artystyczn. Stanisławskiego (r i Poetai w uroczej miejscowości w pobii- 
szczony, a o rodzinę jego dbają. listę, a na niej figurują nazwiska WS ae kc RE ių apa L śmierć sienu 5 ye Mistrzowska reży- żu Zielonych jezior w folwarku, | 

W tym wypadku kara nie działa członków bandy dywersyjnej, wykry- * | serja oncertowa gra. Każdy powinien zobaczyć. Seansy o godz. 4,6,8 i 10.15. dogodne pokoje lub mieszkanie 
tak Odezwa Nisa a Ё tej przez Kužmę, zamordowanego z całodziennem utrzymaniem. 

ezwa Międzypartyjnego sekre- następnie przez prezesa hurtka Caru- Dziś d kiwana premiera « D Las, ogród owocowy, warzywny, wata pów pam nis E Rowu ma lotami So o pa de TAEMA, PIEKNEJ PAR, Dran zaa | | popa czek, męce e roz wszystkim, = a nikt mon Rudy, Wasylisa Komar, Dorma- Kino-Teatr Е 2)2Рп,е3штсу tego wniosku. 3) Ciekawość pięknej pani. 4) Udanie do AE katy dokładne dowiedzieć się Lu- 

go Dalai ara S a ROME o: a alanų „POLOBIA” nej pani. 5) Oczekiwanie w Parlamencie. 6) Oczekiwanie skazańca. 7) Odwołanie kary śmierci. | Lesia jes ži + MSZA 
Mopr, ta tyłowa organizacja armii z opieki Centr. GR jatu? y ul. A. Mickie- | 8) Stanowcze żądanie odwołania kary Śmierci. — 9) Znajomość na okręcie. 10) Aresztowanie | P.P- 9-9861) 

i p ] wicza 22. przez detektywa. 11) Podejrzenie o morderstwo. 12) Generalny sekretarz Ligi. Rzecz dzieje się |    walczącej, święci swoje święto w dniu A pomoc prawna zorganizowana 
15 marca — w dniu komuny pary- przez Sobolewskiego na _ polecenie w Paryżu i w Berlinie. Początek o godz. 4. Ostatni—10.20. Ceny normalne. 
    

          

    
     

      

  

  

  

skiej. Taraszkiewicza? A kaucje Składane RB. в Е АНО i ją" rewolucyjny aramat W IU akt. Gotówk с 8 
T Któż tu stanął na czele tej akcji? przy pomocy Centr. Sekr. jak 2500 Kino-Teatr e Groza żołtego niebezpieczeństwa „Niewolnita W Szanghaju 2 Ьгша\:)!сг{ dni Szanghaju, Pe- PRZYJMUJ 4 Da: duojogis pad“? 
araszkiewicz, Wołoszyn, a sztab tej złożone za Kapuckiego i Bucko? Czy „WANDA kinu i Kantonu, emocjonujące oryginalne zdjęcie walk północnej i południowej armji Czang—Czo | na wysokie opro- Boas a 

pomocy był w Centr. Sekretarjacie. te pieniądze szły z djet posel- Wielka 30. —Lina oraz załogi europejskich dzielnic. W rolach głównych Bernard Goetzke, Carmen Boni i | centowanie zabezpie- Lit SŁUŻĄC 

Świadek Ostrowska mówiła nam s įich? urocza : Agnes Petersen maižonka Į. Mozžuchina. czoną złotem i sreb- RA Ry" 

tu, że z polecenia i za pieniądze Wo- U Taraszkiewicza znaleziono pod- —— 277, — т rem, odbiór lokat g 19 Šaka Od dnia 6 do 10 "maja 1928 r. (Miljarderka) najpogod i уу g 10 a 12 rano, 
łoszyna zakupywała w Białymstoku czas rewizji 600 odezw b. ładnie wy-! Miejski Kinematograi włącznie będą wyświetlane filmy: „kslądz Konstanty DAB SŁOŚĆE W w P ARE W adi TORÓROŃ Pia: Kstedz Kalwaryjska Nr 
produkta dla 200 więźniów  politycz- danych. Czy i na to łożono z djet i głównych: Genevieve Carase, Georges Lanqes i Jean Coquelin. Nad program: „Pathe Revue Nr52* LOKBAR ralny,Bisku- =” y y J Kulturaino-Ošwiatowy, y 
nych. W Grodnie miał do tego Wo- poselskich? Nas interesuje kto to ro-; SALA MIEJSKA w I akcie. W poczekalni koncerty GRĄ Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa | pia 1, tel. 1410, wy- — 2 

m Pe tu ilość wieżniów bił. -— Wołoszyn, Taraszkiewicz, _ ul. Ostrobramska 5. | “9778 od godz. 3 m. 30. Ceny bi OE Łe gr. balkon 40 gr. Następny program: > > o + M 
okarmiany i i - \ i ianych dochodzi do 208. Ostrowski. złota, srebra, brylan- x dogma jes) 
  

  Tymczasem w archiwum KPZB Niema ch iwości d— P 0 I yba wątpliwości ską Dziś w niedzielę 6 maja, 2 w. przedstawienia, i dzienne 6 godz. 4-ej, gdzie wystąpi p. Poochow jako S tów, obrazów, forte- j cie, z pl 
znalezione zostało sprawozdanie z szły pieniądze, wydawane przez Wo- cy RK ; pianista, oraz pozakonkursowe walki ameryk. o premję 100 zł. i wiecz. o godz. S-ej wiecz. Mak je rej pianów, i różnych to- | s2 sprzedamy : 
akcji MOPR. Brzmi ono: „udało nam łoszyna i innych. | „COLOSSEUM, |Sziekker (Polsku) Pyt, SA aka PS I e 3) DU „walka EA Orłow (Rosja). i| Warów. 2063—3 | 1400 dolarów 

3 „| Sztekker (Polska), ryla i w ur ecy! inecki ielkopol ‚ - ы się założyć szereg oddziat. Liczba  Wobec spóźnionej pory dalszą na placu,kukiskim" | "ska (Czechosłowacja). Szczegóły w programach, : Boba, TOM BRTEPIEKNE A 
otrzymujących pomoc w Wilnie wy- część przemówienia wygłosi p. pro* 
nosi 115, Lidzie 10, Biał-ku—210, kurator Rauze w poniedziałek. Prze- Kocigia-Angory tela sai 0 2 
Grodnie—208. W Grodnie i Biał-ku mówienie trwało 5 godz. 40 min. B i L B Vargas Salas "A 
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