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Powrót sejmowej komisji 
morskiej z nad Raliyku. 

" GDAŃSK, 19. VI. PAT, W dniu 
dzisiejszym kończy swój pobyt na 
wybrzeżu Polskiem sejmowa komisja 
morska, która od niedzieli bawiła w 
Gdyni, w Gdańsku i na Helu. Komisji 
przewodniczy jej prezes pos. Zalewski 
(ZLN), towarzyszą zaś referent spraw 
gdańskich w M-stwie Spraw  Zagra- 
nicznych radca Orłowski oraz naczel- 
nik wydziału morskiego w M-stwie 
Przem. i Handlu inż. Łęgowski. 

Pobyt swój na wybrzeżu komisja 
rozpoczęła od zwiedzenia urządzeń 
portowych w Tczewie. Z Tczewa ko- 
misja morska wyjechała do Gdyni, 
dokąd przybyła w niedzielę rano. Po 
śniadaniu członkowie komisji udali 
się do gmachu urzędu morskiego, a 
stamtąd na pokładzie holownika por- 
towego w objazd po porcie, zwiedza- 
jąc szczegółowo port handlowy i ry- 
backi, łuszczarnię ryżu oraz urządze- 
nia, służące do przeładunku węgla, 
już istniejące i funkcjonujące, oraz 
nowo ustawiane. 

W południe odbyło się w salo- 
nach hotelu „Riviera“ Śniadanie wy- 
dane dla uczestników wycieczki przez 
dyrektora urzędu morskiego w Gdy- 
ni komandora Poznańskiego. Na Śnia- 
daniu oprócz członków komisji obec- 
ni byli miedzy innymi p. komisarz 
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Gdańsku Strassburger, dowódca iloty 
wojennej Rzeczypospolitejł komandor 
Unrug, dyrektor irancusko-polskiego 
konsorcjum budowy portów p. Loger, 
dyrektor Żeglugi Iolskiej p. Rómmel, 
dyrektor budowy portu w Gdyni inż. 
Wenda i t. d. 

W ciągu popołudnia członkowie 
komisji zwiedzili miasto Gdynię i 

się 
na obiad wydany na ich cześć przez 

francusko - polskiego 
konsorcjum budowy portu. Przy  de- 
serze przemawiał dyrektor konsorc- 
jum budowy portu konsul Loger, 
kończąc swe przemówienie okrzykiem 
na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Pana Marszałka Piłsudskiego. W od- 
powiedzi przemówił prezes komisji 
morskiej pos. Zalewski, wskazując 
na Ścisłe i serdeczne węzły, łączące 
naród polski z francuskim, które u- 
wydatniają się przedewszystkiem w 

/ Gdyni, w tem wielkiem dziele narodu 
polskiego, jakiem jest realizacja do- 
stepu Polski do morza, Przemówie- 
nie swe zakończył pos. Zalewski to- 
astem na cześć francusko-polskiego 
konsorcjum w Gdyni, w którym re- 

| prezentowani są przedstawiciele za- 
| przyjažnionych narodów, irancuskie- 
| go, duńskiego, belgijskiego i polskie- 

go. 
Z kolei zabrał głos  przedstawi- 

ciel udziałowców duńskich inż. Hoy- 
gard. Pozatem przemawiali pos. Ko- 
sydarski (BBWR), pos. Barański 
(BBWR), dyrektor urzędu morskiego 
w Gdyni komandor Poznański oraz 
pos. Piotrowski (PPS), Wszyscy 
mówcy podkreślali znaczenie portu 
dyńskiego dla rozwoju gospodarcze- 

4 Polski. 
Wczoraj w drugim dniu pobytu 

nad morzem członkowie sejmowej 
komisji morskiej przybyli do Gdań- 
ska, gdzie przez kilka dni zwiedzali 
szczegółowo port i jego urządzenia. 
Z portu członkowie komisji udali się 
na stocznię gdańską. 

Po południu członkowie . komisji 
morskiej zebrali się w siedzibie ko- 
misarza Generalnego Rzeczypospoli- 
tej Polskiej p. min. Strassburgera. 

ger nakreślił w dłuższym wywodzie 
szkic polityki polskiej w stosunku do 
Gdańska i stosunku Gdańska do Pol- 
Ski, stwierdzając z naciskiem, że ce- 
lem polityki polskiej w Gdańsku jest 

+ stabilizacja stosunków  polsko-gdań- 
"skich. Olbrzymi rożwój ruchu handlo- 
wógo w porcie gdańskim w okresie 
powojennym dowodzi, że Polska 

obok portu w Gdyni i w Tcze- 
wie potrzebuje nieodzownie tak- 
że portu w Gdańsku. Polska nie 
przeciwstawia Gdyni — Gdańskowi, lecz 
stawia oba te porty równorzędnie 
obok siebie, wyzyskując je w całej 

łni. Polska potrzebuje obu portów, 
gdyż wymaga tego silny rozwój ży- 
cia ekonomicznego Rzeczypospolitej. 
To też w związku z tem polityka Pol- 
ski w Gdańsku dąży do współpracy 
z Gdańskiem i do zbliżenia między 
nim a Po:ską, przeciwstawiając się do 
ujawniających się w pewnych kołach 

„tendencyj, zmierzających do ustawicz- 
| nęgo siania nieporozumień pomiędzy 
Polską a Gdańskiem, do wszczynania 
między niemi zatargów, do utrudnie- 
nia, a nawet uniemożliwienia stabili- 
zowania się stosunków. 

Wiceprezes. komisji morskiej pos. 
Kosydarski stwierdza kategorycznie, 
że cała komisja morska Sejmu Rze- 

  
ь i 

+   
Powitawszy gości, p. min, Strassbur- * 

CZY ODPOWIEDZĄ ARMATY? 
„ Echa prowokacyjnych mów Woldemarasa. 

GDAŃSK, 19. Vi. PAT. Omawiając wczorajsze prze- 
mówienie Woldemarasa, wygłoszone na zebraniu szauli- 
sów „Danziger Neueste Nachrichten* pisze między inne- 
mi: Gdyby słowa te wypowiedział jakiś mąż stanu o za- 
kroju zachodnio-europejskim wówczas niewątpliwie prze- 
mówiłyby armaty. W obecnych stosunkach panujących 
pomiędzy Polską a Litwą nie potrzeba brać zbyt tragicz- 
nie tego rodzaju faktów. 

W każdym jednak razie mowy takie są dowodem, że 
dużo jeszcze upłynie czasu zanim pomiędzy Polską a Lit- 
wą nastąpi porozumienie. W końcu dziennik wyraża na- 
dzieję, że mowa Woldemarasa nie wywołała w Polsce 
echa, któreby szczególnie odbiło się na sprawie pokoju. 

Grecja w obliczu rewoliy strajkowej. 
Wiadomość urzędowa o syfuacji strajkowej. 

ATENY, !9.Vi. PAT. Agencja ateńska zaprzecza stanowczo 
pogłoskom o rzekomym ruchu rewolucyjnym w pierwszej eska- 
drze greckiej. Agencja dodaje, że możliwość wybuchu strajku 
generalnego stale się zmniejsza. 

Urzędnicy nawef wyzyskują groźną sytuację. 
ATENY, 19.VI. PAT. Na odbytem tu wczoraj zebraniu urzęd- 

ników postanowiono przedstawić w dniu dzisiejszym rządowi 
wniosek © podniesienie płac. 

: Krwawe zajścia w Bolos. 
ATENY, 19.V1. PAT. W mieście Bolos doszło do starcia pomiędzy 

policją a strajkującymi robotnikami przemysłu tytoniowego. Dwóch robot- 
ników odniosło rany. Komunistyczny związek: zawodowy pracowników ty- 
toniowych w Agrinion zdecydował się na rozpoczęcie strajku. 
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Międzynarodowa konierencja handlowa w Wersalu 
Udział przedstawicieli 40 parlamentów świafa. 

PARYŻ, 19.VI. PAT. Dziś w Wersału w obecności Prezydenta Re- 
publiki Dumerguea, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli 40 parla- 
mentów Świata nastąpiło otwarcie międzynarodowej handlowej konierencji 
parlamentarnej, 

Sprawa programu nowego rządu niemieckiego 
Pozyfywne wyniki posiedzeń międzyirakcyjnych. 

BERLIN, 19.VI. PAT. Dziś w południe odbyło się nowe posiedzenie 
międzyirakcyjne u posła Hermana Miliera, które trwało około godziny. 
Na posiedzeniu” tem-przedyskutowane były, jak donosi prasa, kwestja 
amnestyj na budżet Reichswehry i budowa pancernika. W kwestji pancer- 
nika socjaliści domagali się zaniechania jego budowy, naco jednak centrum 
i niemiecka partja ludowa nie chciały się zgodzić. Pozatem socjaliści 
żądali załatwienia amnestji w czasie najbliższego okresu prac Reichstagu, 
t. j. już latem. Natemiast inne stronnictwa kwestję amnestyjną odraczały 
do jesieni. . 3 

Prasa demokratyczna i lewicowa oświadcza, że dzisiejsze posiedzenie 
zamknęło okres t. zw. pierwszego czytania programu rządowego. 

W ciągu dnia dzisiejszego przedstawiciele poszczególnych stronnictw 
złożą frakcjom swe sprawozdania o dotychczasowym przebiegu prac. 

Jednocześnie pos. Miilier na podstawie dotychczasowej dyskusji ma 
wypracować projekt programu rządowego i przedłożyć go jutro popo- 
łudniu na nowem posiedzeniu międzyfrakcyjnem, które ma rozpocząć 
drugi okres rokowań —jakgdyby drugie czytanie. 

Wiełki krzyż Orła Białego na piersi króla Szwecji 
STOKHOLM, 19--6. Pat. Król przyjął na audjencji p. Stefana Przeź- 

dzieckiego, który przybył do Szwecji w misji specjalnej dla doręczenia 
królowi wielkiego krzyża Orderu Orła Białego. Po wręczeniu orderu król 
zatrzymał p. Przeździeckiego na śniadanie. 

Los gen. Nobile i jego załogi. 
Konyres aeroarktyczny w Leningradzie. Wywiad Nansena. 
LENINGRAD, 19.VI. PAT. (Tass). Otwarty tu został między- 

narodowy kongres Aeroarktyczny. Udział biorą między innymi 
Nansen, Brums i szereg uczonych i podróżników zagranicznych. 

Nansen w wywiadzie z przedstawicielami prasy sowieckiej 
wyraził przekonanie, co do możliwości wyratowania załogi ste- 
rowca „ltalia”, przyczem zaznaczył, że łamacz lodów „Krasin“ 
jest najodpowiedniejszym statkiem dla niesienia pomocy w sfe- 
rach podbiegunowych. 

Zdaniem Nansena katastrofę Nobile przypisać należy zbyt 
małym rozmiarom sterowca. Nansen sam przewiduje odbycie 
podróży do bieguna w przyszłym roku na sterowcu, skonstruo- 
wanym w Niemczech. 

- Bezskufeczność ofiarnych poszukiwań. 
RZYM, 19.VI. PAT. Agencja Stefaniego ogłasza otrzymaną 

drogą radjotelegraficzną z okrętu „Citta di Milano“ wiadomość, 
źe lotnicy Larsen I Lutzov, dowiedziawszy się po powrocie z 
pierwszego swego lotu, że byli widziani przez gen. Nobile w 
odległości 2 km., wyruszyli dziś na tym samym aparacie i tym 
razem jednak nie zdołali dojrzeć czerwonego namiotu. 

Mir. Maddalena, który również wystartował dziś i. przeleciał 
w pobliżu przylądka północnego, nie dostrzegł miejsca pobytu 
gen. Nobile. Powrócił on o godz. 11 min. 45 do Kingsbay. Gen. 
Nobile zawiadomiony został drogą radjową, aby w czasie na- 
stępnego lotu, skierował swe aparaty radjowe w kierunku prze- 
lotu aeroplanów. 

Gdzie jest Guilhaud z Amuntisenem? 
PARYŻ, 19.VI, PAT: Lotnik francuski Guilbaud, który wraz z Amundsenem 

udał się na poszukiwanie „Italji* nie daje źadnych wiadomości o sobie. W kołach 
lotniczych brak wiadomości od Guilbauda nie wzbudza jednak dotychczas zanie- 
pokojenia. 

SEFTPOSIERSWIA У 

Katastrofa na szlaku koleiowym Siedlge — 
Sokołów. 

WARSZAWA 19 VI PAT. Dnia 19 bm. w Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej mię- 
dzy stacjami Siedlce i Sokołów w przejeździe kolejowym pociąg osobowy najechał 
na furmankę, którą rozbił, przyczem dwie osoby zostały zabite, a jedna ranna. Wsku- 
tek wypadku pociąg przestał na szlaku 34 minuty. 

czypospolitej stoi zgodnie na stano- 
wisku, że polska polityka gospodar- 
cza potrzebuje bezwględnie portu w 
Gdańsku i w Gdyni. W niedalekiej 
przyszłości Polska będzie musiała 
mieć nie dwa, ale trzy, a nawet cztery 
porty. Polityka polska dąży do kolla- 

boracji z Gdańskiem, co leży zarów- 
no w interesie wolnego miasta, jak i 
państwa polskiego. Po przemówieniu 
pos. Reicha (Koło Żyd.), p. min. 
Strassburger Oraz jego małżonka po- 
dejmowali członków komisji i grono 
zaproszonych gości obiadem. 

19.Vi. 28. 
Bpinja Marszałka Senafu 0 oneg- 
dajszej uchwale komisji skarho- 

Wnętrze Francji. 
Francuzi posiadają i egoizm naro- są zapełnione wyłącznie przez etran- 

dowy, i nawet pychę narodową, i gers'ów. Rozwój tych instytucyj jest wo-budžetowej. 
tendencje do uczuć ksenofobji. Trochę olbrzymi; starsze są przerabiane, 0d- Sprawa BNC budżetu przez 

jak dawni Rzymianie, uważają. że świeża, modernizowane, a nowe senaśca Komase sagbowo-budżsówą zaszczycają Świat swojem istnieniem i powstają dziesiątkami. Jedna Z naj- z,ozumiałe poruszenie w sierach par- 
z całą oględnością, której wymaga większych (może największa) z ka- lamentarnych. Na ten temat wypowie- 

porównanie, można jednak powiedzieć, wiarń paryskich, otworzona w końcu dział się do jednego z przedstawicieli 

że jest u Francuza wobec €,etranże- grudnia 1927 roku prenumeruje tylko pism stołecznych p. Marszałek Senatu 
rów* coś z sentymentów „obywatela skandynawskie, angielskie i niemieckie Prof. Szymański. IRENY 
Romy" wobec barbarzyńców. Francu- dzienniki. To przyciąga. Ale z drugiej Rae aa 
zi zasadniczo uważają, że powinni strony starannie się unika dania CU- goprem Państwa, postanowiła nie wy- 
się starać i mieć pierwsze miejsce w dzoziemcom możności poznania me- woływać nieporozumień, jakieby 

każdej dziedzinie i mają do tego da- tod pracy francuskiej i zapobiega się mogły na tle nowych zmian w bud- 
ne, ale przyznać też trzeba, że wysi- procesowi odwrotnemu od opisanego, žecie wyniknąč między sejmem i rzą- 
łek reklamowy jest olbrzymi, znako- a mianowicie zarabianiu przez cudzo- I a OWA 
micie wspomożony specjalnem poło- ziemców pieniędzy we Francji, na iż do całego szeregu poprawek sej- 
żeniem kraju. Przyjazd Lindberga do Francuzach. 'mowych ustosunkowała się krytycz- 

Paryża, wypadek epokowy, Stał się Takie jest tło zasadnicze. Wszak- nei. 

głośniejszy przez to właśnie,że Lind- że pewne odchyłenia dają się zauwa- 

berg opuścił się na pola awiacyjne żyć. Powiedzieliśmy na początku o 
paryskie. Paryż daje dyplom sławy odchyłeniu, o zbyt daleko idącem nictwami, przyjmie prawdopodobnie 
wszechświatowej. Gdyby lotnik ame- posunięciu zmysłu materjalistycznego, budżet w Stanie, uchwalonym przez 
rykański przyleciał ż tą samą punk- któremu służy dziś np. Ludwik *XIV sejm. 
tuulnością np. do Wiednia, sława je- w majestatycznej pozie z obrazu Ri- Posiedzenie komifefu ekonom. mi- 
go nie byłaby większa, choć lot byłby gand na ogłoszeniach o instrumen- nisfrów. 

RK у A z >. 3090 SAR e WARSZAWĄ 19 VI PAT. W dniu 19 Nie lubiąc cudzoziemców w gro- nywająca dla jakiejś nadzwyczajnej pm. odbyło się posiedzenie komitetu eko- 
madzie, Francuzi przyciągają i anek- benzyny. Podobne jest zachwianie, nomicznego ministrów, na którem załatwio- 

# a ass : у а no szereg spraw bieżącycn. tują wybitniejsze jednostki. Nie celu- nadwerężenie zdrowego zmysłu sa- 
jąc w poruszaniu się w Świecie idei, mozachowawczego. Francuzi pozwa- Zhiorowa umowa w przemyśle 
celują jednak w Świecie formy i na- łają zalewać się falą cudzoziemskiej budowlanym. 
rzucają potem zagranicy jej ideee, produkcji scenicznej, artystycznej. W WARSZAWA, 19.6 PAT. W dniu 
przybrane w habit Ala frangaise. Mód Wersalu kupuje się wyroby porcela- dzisiejszym zakończyły się rokowa- 
cudzoziemskich i obyczajów Francuzi nowe z widokami zamku i parków, > Z” asi Ša 
nigdy nie uznają za lepsze od „SwO- pochodzenia belgijskiego, a najpopu- Nara A czasie dzisiejszej kan 
ich; zainteresują się nimi, uznając je łarniejsze chanson:, rzucone przez ferencii związek robotników budowla- 
za ciekawe z powodu dziwaczności. każdego  homme-sandwich, to nie nych w Polsce złożył oświadczenie, 
Zpośród cudzoziemców może jedy- piosenka irancuska, lecz francuska iż nie przyjmuje propozycyj rządo- 
nie Rosjanie cieszą się prawie pow- adaptacja Irving Berlin'a, Otto Ham- ... owe > związku 
szechn „Sympatją we wszystkich sie- merstein'a, aw najlepszym razie ja- = RÓ dni robotników-bu- 
rach. Paryżu jest teraz masa ROo- kiego Hiszpana. Ekstrawagancja, któ- dowlanych Rzeczypospolitej Polskiej 
sjan; wielu z nich założyło wykwintne ra dała tryumiy | charleston'owi, przyjął propozycje rządowe i zawarł 
(a raczej drogie) „bołtes de nuit“ i black-botom'owi i słynnej kreolce z Umowę zbiorową. Nowa umowa ге- 
restauracje i robią bardzo dobre in- Folies-Bergeres oducza od szukania Z ponwozi 
yć ZW. zadowolenia w harmonii, w umiarze, sk. >: Sted * oficjalnie RE 

udzoziemcy są lepiej widziani, zadowolenia, odpowiadającego praw- nych. 
gdy wydają dużo pieniędzy; wtedy dziwej francuskiej naturze. Płaca murarza ustalona zostanie 
nądskakiwanie i courbełtes wobec ta- Z jronicznem, ale trochę zazdros- ». A pracy od 2 2,10 zł. Е я x iu 8 i иа ; mowa obowiązuje о: czerwca RO da dLARE z = obserwują wać r.b. a cały "Sez0n budowlany do 

Z ! . L yscyplinę obyczajową, wprowa- dnia 1 kwietnia 1929 roku. stacyi niezastužonych, jak w lipcu gzaną we Włoszech przez faszyzm. : 
1926 roku przeciwko autocar'om Ob- Istotnie, jakoś szczególnie pojęta Sprawa imigracji polskiej —do 
jeżdżającym „Pane la nute. Nie „bertć* rozpowszechnia przekonanie, Francji 
Po usprawiedliwić tych gwizdów że ładna kobieta nie może być zwią- PARYŻ, 19—6. Pat. Stała między- 
i wrzasków, jakie wówczas miały aną lojalnie i legalnie w sposób ministerjalna komisja imigracyjna zaj- 
miejsce na bulwarach w celu zelżenia monogamiczny. Niektóre dzienniki są mowała się dziś: Sprawą zarządzeń, 
tych, co przecież właśnie kupowali obrońcami prostytucji, o jak ienależy podjąć w celu rozwiąza- 
ranki, sprzedając mocniejsze waluty protesja". pro- nia ku zadowoleniu obu krajów trud- » ” ności, związanych z imigracją polską 
obce. : е do Francji. 

Nie trzeba się obawiać zainterna- 

cjonalizowania, zaniknięcia fracusko- 

ści. Poczucie odrębności jest u Fran- 

Dla uniknięcia wszelkich konflik- 
tów rząd jak przypuszczam—w  po- 
rozumieniu ze zbliżonemi doń  stron- 

uważanej jak 
Tak, ta szczególna 

fesja" ma nawet swoją prasę. 

Takie signum temporis jest za- 
mieranie salonów. Ukazują się stadja Stabilizacja waluty francuskiej. 

Ё ! an O nich, urządza się wystawy z pa- PARYŻ, 19-VI PAT. Rada mini 
cuzów silne, egoizm narodowy jest miątkami, dotyczącemi tych belles strów „postanowiła przeprowadzić sta- 
potężny, | ‚ „‚ choses mortes. Życie przenosi się na oai zdaj bro 2 
aaa m L opa dp ch A da ministrów ustali ostatecznie brzmie- 

AI : Je pomocy pie- nje odnośnych projektów oraz wyso- 
stracyjna i elektoralna tego nie uwy- niedzy. kość kursu stabilizacyjnego i nie- 

datnia. : „Pieniądze smar nad smary“. zwłocznie prześle swe projekty komi- 
Egoizm narodowy, patrjotyzm fran- _ Zamiast przyjaźni, opartych na „> finansowym obu lzb, przyczem 

cuski nie są tak sentymentalne, jak upodobaniach do pięknych i subtel- NN: webowy” 
w Polsce np.. Zdają sobie poprostu nych rzeczy, na wspólności myśli © sjędzeniu nocnem. Z и 
Francuzi sprawę ze związania się ich abstrakcyjnych i wzniostych przedmio- = PARYŻ, 19-VI PAT. Stała miedzy- 
osobistych interesów, z istnienia ogól- tach, nawiązuje się znajomości do- ministerjalna komisja imigracyjna zaj- 
nych danych do powodzenia każdego rywcze, Oparte na interesie lub kom- as się dziś sprawą zarządzeń, 

Francuza, danych, które się Osiga į Binejch I pożądania, o których sę ike Daley, poja, s l noża ea 
broni wspólnym wysiłkiem. Wypada jeszcze zbyt głośno nie mówi. dności, związanych z imigracją polską 
przyznać, że to cudzoziemcy senty- _ Każdy żyje coraz bardziej dla sie- we Francji. | 
mentalizują wobec Francuzów. Po- bie przy jednoczesnem zamieraniu Stanowiska parłamentarne pp. 
wtarzam, że Francuzów usposabia własnego home. Bonecura i Maluy 
dobrze lub o: wobec cudzoziemca ; Ješli niektóre ogólne idee, które PARYŻ, 19—6. Pat. Paul. Bonco- 

poczucie interesu w formie zupełnie cieszyły się adoracją w wieku oświe- nr wybrany został przewodniczącym 
materjalistycznej. cenia i w wieku XIX, są teraz za- komisji spraw zagranicznych  lzby 

Absolutnie niesłuszne zdanie miał- niedbywane albo uważane za fałszy- Deputowanych, a Malvy przewodni- 
by ktoś, ktoby powiedział, że Paryż we, to nie dlatego, żeby coś nowego ©28сут komisji Iinansowej tejže Izby. 
jest zcudzoziemczały. lo tylko zewnę- ; lepszego społecznie w tej dziedzinie Balufis—przedstawieielem lifew- 
trzne, tylko na pokaz, tylko na sprze- pomyśleć, lecz zasadniczo temi spo- skim w Stanach Zjednoczonych 
daż. Ogłoszenia, reklamy, tytuły po łecznemi, ogólnemi,  altruistycznemi Sekretarz 1 ini angielsku, angielskie, amerykańskie kwestjami Francuzi nie chcą się spraw zagraniczaych z ko adj 
i hiszpańskie restauracje, dancingi ; zajmować;  monarchizm,czy _ repu- być zamianowany przedstawicielem 
inne zakłady są dla przyciągnięcia blikanizm, czy humanitaryzm — to litewskim w Stanach Zjednoczonych, 
klijenteli zagranicznej i wyciągnięcia wszystko są les boniments. Ka- Stanowisko zaś opróżnione przez 
pieniędzy. Jest Paryż francuski i jest żdy niech myśli o sobie, a całość Bałutisa obejmie dr. Zaunius. 
Paryż cudzoziemski, t. zn. przezna- się złoży; byle jeszcze zachowywać  SRUMUNAUZNRWWWNNYSZZWEWNNNA 
czony dla cudzoziemców, i oile łatwo prawidło: nie rób drugiemu, co tobie społeczne chodzą w parze z roman- 
cudzoziemcowi poznać ostatni, o tyle nie miło, a przedewszystkiem uniknąć tyzmami w stosunkach iudywidualnych. 
trudno poznać pierwszy. Prawda, że karnych konsekwencyj robienia rzeczy Razem z westchnieniami do Elwiry 
życie towarzyskie przenosi się coraz niemiłych dla innych, a życie będzie zniknął zapał dla programów: czy to 
bardziej z mieszkań prywatnych do piękne. O żadne sankcje w imię ide- dla Deklaracji Praw, czy to dla święto- 
zakładów publicznych, ale i w nich ałów nie należy się troszczyć. Takie Ści tradycyjnych. Dziś żyjące pokole- 
Francuzi siadają oddzielnie, a cudzo- są koncepcje „modne”, zupełnie ró- nia nie wydadzą ani Condotcet'a ani 
ziemcy oddzielnie, a niektóre zakłady żne od zeszłowiecznych. Romantyzmy de Maistre'a.f ZG;



ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE 

— Zjazd Wojewódzkiego Tow, Rol- 
niczego. W niedzielę odbyło się ogólne 
zebranie w lokalu Straży Ogniowej. — 
Przewodniczył poseł Rdułtowski. — W pie- 
zydjum zasiadł p. wojewoda  Beczkowicz, 
p. starosta Kuiwieć, poseł Łojko, delegat 
CTR. dyr. Jokisz, oraz prezesi OTRów i 
sekcji. 

Otwierając zebranie, prezes Rdułtow- 
ski podziękował p. wojewodzie Beczkowi- 
czowi za przybycie, podkreślając, że w 
fakcie tym widzi objaw życzliwości ze stro- 
ny gospodarza województwa. Nie budzi to 
zdziwienia, gdyż już powszechnie przyzwy- 
czajono się w województwie widzieć p. 
Wojewodę wszędzie tam, gdzie prowadzi 
się jakaś realna i twórcza rebota gospo- 
darcza. W tem postępowaniu p. Wojewody 
opinja powszechna chce widzieć wykład- 
mik zamierzeń Rządu. - Realne korzyści z 
przychylności władz państwowych widać 
odrazu choćby z tego, że subwencje rzą- 
dowe, przed rokiem wynoszące zaledwie 400 
zł. wkrótce wzrosły dziesięciokrotnie, a 
zwiększona ta suma niedawno jeszcze się 
podwoiła dzięki opiece p. wojewody bBecz- 
kowicza. 

Prezes również powitął obecnego na 
sali posła Łojkę, wyrażając radość, iż 
przedstawiciele ludności interesują się spra- 
wami rolniczemi. 

Dalej przewodniczący przedstawił sta- 
nowisko Towarzystwa w stosunku do sa- 
morządów i Związku Kółek Rolniczych, z 
którym chętnie poszedłby na zupełne zła- 
nie się. W pracy społecznej stosunkowo 
za mało widzi się jeszcze inteligencji. To też 
poseł Rdułtowski gorąco apelował, by w 
całości poczuwała się ona do konieczno- 
ści spełnienia swego obowiązku, bo do 
inteligencji rolniczej należy przewodnicze- 
nie w całej ogromnej dziedzinie pracy pań- 
stwowej. A 

Po prezesie głos zabrał p. Wojewoda 
i zaznaczył, że widać w ciągu ostatniego 
roku ogromny rozwój Towarzystwa; to by” 
najmniej nie powinno ostudzać zapału w 
pracy, gdyż wymagania wzrastają ustawi- 
cznie, to też i wysiłki robione być muszą 
coraz większe. — Na spoczywanie na lau- 
rach niema czasu! Specjalną uwagę p. 
Wojewoda przywiązuje do usystematyzo- 
waria programu prac; potrzebna bowiem 
rządowi » samorządowi jest porządn- 
współpraca czynników społecznych. — Pea 
wnego rodzaju ewenementem było oświad- 
czenie publiczne p. Wojewody, że przyjmu- 
je na siebie rolę medjatora przy rokowa- 
niach nad złaniem się organizącyj rolni- 
czych. — Wspomniawszy jeszcze o konie- 
czności przygotowania się do wystawy w 
Wilnie, p. Wojewoda zakończył swe prze- 
mówienie nie życzeniem powodzenia, a 
wyrążeniem przekonania, iż nastąpić ono 
musi. 

TEIKIANTI DEDE ISSN ROII IAE 

Nie Woronow — 

i nie Steinaeh 
odmłodzi was i da wam zdrowie... iecz bal- 
samiczną kąpiel nóg w preparacie od lat 
stosowanym wszędzie. 

Sól do nóg Jana, polecana przez naj- 
wybitniejszych lekarzy, jest dostateczną 
znana, aby ją polecić wszystkim, cierpią- 
cym na nogi. 

Rzeźkość i elastyczny chód uzyska 
każdy, jeśii regularnie będzie stosować Sól 
do nóg Jana. Oryginalna tylko z marką 
„Słoń* do nabycia wszędzie. 

2365 - 1 

МОТОСУКЫЕ: 
„PUCH““ 

na dogodnych warunkach poleca 

N. GLEZER, siuo, 
Gdańska 6, tel. 421. 

  

  

U. S. B., składa p. Prof. Reicherowi 
Tevinie na podziękowanie za ofaro- 

wanie na rzecz  bibljoteki Kota] 
- 174 złotych. O__19/Z=2 

OKI ETC EEOIONOTIKNS 

_ W grypie, kasziu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA „Józefi- 
na" przynosi ulgę i przywraca zdro- 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“ 

2382-3 

af: 5" Koła Rolników s. 

  

    

OE WRRTEKOKIE 

reafr w Rosii sowieckiej. 
Według świeżo wydanego dzieła 

J. Gregora i Rene'go Falóp. Millera 
„Das russische Theater*. 

Podczas gościny Mejningenczyków 
w Petersburgu, na któremś 2 wielkich 
ich przedstawień, może był to „Juljusz 
Cezar”, może „Wallenstein'* — zimą 
to było 1885 roku--siedział na par- 
terze, zagłębiony w fotelu, pochłania- 
jąc scenę oczami, syn fabrykanta mo- 
skiewskiego i sam właściciel fabryki, 
po babce, subretce któregoś z pa- 
ryskich teatrów, niesłychanie na teatr 
wrażliwy — Konstanty Siergiejewicz Ale- 
ksiejew. 

Te trzy godziny wpatrywania się 
„Konstantina Siergiejewicza” w cuda 
wyprawiane przez aktorów Jego Wy- 
sokości wielkiego księcia Sachsen- 
Meiningen były momentem przełomo- 
wym, epokowym w dziejach teatru 
rosyjskiego. Co — spyta kto może— 
ma wspólnego?... 

Odpowiem w dwóch wyrazach. 
Tym widzem przygodnym, wpatrzo- 
nym w scenę... oszołomionym... był— 
Stanisławskij, późniejszy, nawet rychło 
potem twórca i dyrektor słynnego na 
Świat cały moskiewskiego Teatru Ar- 
tystycznego. Przedstawienia Mejnin- 
genczyków były dlań rewelacją. Jak 
piorunem w niego strzeliły, ore. 
miał, że dotyckcząsowemi drogami 
teatr rosyjski nie może dalej iść. Że 
trzeba w niego tchnąć: prawdę, Zro- 
zumiał, że celem Sztuki jest właśnie: 
prawda. 

Na dziwne zaiste tory pchnęły 
teatr w Rosji carowie rosyjscy po- 
zwoliwszy wogóle na publiczne spe- 
ktakle dopiero w 1671 roku. Dość 
powiedzieć, że magnaci rosyjscy ka- 

  

zali po dworach swoich „grać teatr" 

„Przemawiał dalej poseł Łojko, ozaaj- 
miając o chętnej współpracy posłów z or- 
ganizacjami społecznemi; zwrócił uwagę ną 
konieczność porozumienia się organizacyj 
rolniczych na podstawach gospodarczych i 
ną obowiązek stano ienia ostoi polskości. 

Jeszcze kilka osób wygłosiło przemó- 
wienia powitalne, poczem prezes Rduitow- 
ski odczytał porządek dzienny. — Szczegó- 
łowego sprawozdania pracy nie dawał, gdyż 
zostało ono wydrukowane w „Biuletynie”*.— 
Ogólną charakterystyką dzisiejszego stanu 
Towarzystwa jest to, iż doszło do takiego 
rozwoju, że nie potrzeba już myśleć o roz- 
szerzeniu ram pracy, a jedynie o jej po- 
głębieniu. 

Krótkie sprawozdanie z działalności 
poszczególnych Sekcyj dali ich przewodni- 
czący, poczem zebranie przeszło do omó- 
wienia klęski nieurodzaju. jest ona bardzo 
duża i mowy być nie może, by rolnicy w 
roku bieżącym dali sobie radę bez pomocy 
rządowej. Przeszło 60 proc. żyta i 9o proc. 
koniczyny wyginęło; to samo tyczy się łąk, 
gdyż wszystkie szlachetne trawy zmarniały 
doszczętnie.—W dyskusji poszczególni mó- 
wcy wskazywali na rozmaite sposoby przyj- 
ścia ludności z pomocą przez zmianę ta- 
ryfy kolejowej na przewóz zboża, prolon- 
gowanie kredytów siewnych, zmniejszenie 
podatków samorządowych, zorganizowanie 
handlu zbożem { & & — jeden z obe- 
cnych zrobił słuszną uwagę, że specjalnie 
trzeba będzie zaopiekować się drobną 
własnością, gdyż mały rolnik poszedł u 
nas przeważnie w kierunku hodowlanym, 
to też jeżeli brak paszy zmusi go do sprze- 
dania bydła, to może się znaleźć w kom- 
pletnej nędzy. 

P. Wojewoda, wysłuchawszy wszystkich 
opinij, obiecał, że Rząd bardzo gorliwie 
zajmie się zaradzeniem złemu; w Nowo- 
gródku zwołana zostanie specjalna narada 
przedstawicieli społeczeństwa, która na 
podstawie danych statystycznych zastana- 
wiać się będzie wraz z p. Wojewodą nad 
zaradzeniem biedzie. 

Nastąpiły dwa referaty, jeden p. Danie- 
lewicza „O Izbach Rolniczych“ i p. Nowa- 
ckiego „O nasiennictwie“. Wypelnity one 
do końca bardzo obfity porządek Bo 

om. 

NOWOGRODEK. 

— Od Wojewódzkiego T-wa Rolnicze- 
go w Baranowiczach otrzymujemy następu- 
jące sprostowanie tyczące do korespon- 
dencji umieszczonej w numerze 132 z dnia 
13 czerwca r: b. w rubryce Echa Krajo- 
we Nowogródek. W związku z mającą się 
odbyć wysiawą Targów Północnych w Wil- 
nie w ostątnich dniach zorganizowany zo- 
stał w Nowogródku podkomitet Targów, 
którego zadaniem będzie współdziałanie 
z Komitetem wykonawczym Targów Pół- 
nocnych. Zarząd Komitetu tworzą: nączel- 
nik Wydziału Rolnego Urzędu Wojewódz- 
kiego p. Edward Bokun, kierownik Zw. 
Kółek Rolniczych z. Nowogródzkiej p. Ta- 
deusz Moliński i kierownik Nowogródz- 
kiego Wojewódzkiego Towarzystwa Rolni- 
EA w Baranowiczach p. Antoni Czy- 
ewski. 

STOŁPCE 

— Pokazy bydła. Dnia 11 i 12 czerw- 
ca rb. zorganizowane przez: Okr. Tow. 
Roin. odbyły się pokazy bydła w Mirze 
i Turcu. W Mirze brało udział 87 hodow- 
ców, prezentujących swój dobytek, zaś w 
Turcu 34 hodowców. Pod względem dobo- 
ru bydła—piękniejsze okazy były w Turcu, 
gdzie wyróżniały się znakomite sztuki z 
obory p. K. Sielużyckiego. 

jednocześnie—sejmik stołpecki prze- 
prowadzą licencję buhajów rasy czerwonej 
polskiej. Dotychczas zalicencjowano 11 
sztuk, z czego sejmikowych 7-iu, z których 
jeden I-ej kategorii. : 

Naogół hodowla bydła w powiecie stoł- 
peckim dzięki rzeczowym staraniom sejmi- 
ku i zabiegom  organizacyj rolniczych 
wkraczą w fazę rozwoju i celowości. Wo- 
bec żywego zainteresowąnia ludności, przy- 
bywającej tłumnie na pokazy—-podjęta pra- 
ca sanacyjna w tej dziedzinie rokuje nale- 
żyty rozwój i wyniki juź w najbliższym 
czasie. w. 

Odpowiedzi redakcji. 
—P. J w Wilejce. Korespondecja 

spóźniona, wobec czego umieszczoną być 
nie może. Musimy dbać o aktualność 
zł jak również o opinję poczty pol- 

skiej. 
P. S. K. Oszmiańczukowi. W 

'„Echach* z dn. 15. VI. w Nr. 126 w kores- 
pondecji „z Oszmiany już podaliśmy dokład- 
ny opis Święta. 

swoim poddanym, rozwijając w nich 
zdolności aktorskie —bizunem. Teatr 
był pańską zabawą... jak nieprzymie- 
rzając, Ściganie się chłopów oklep na 
roboczych koniach. Inni znowuż wiel- 
cy panowie pozowali na zapalonych 
teatromanów. Przechowała się tra- 
dycja o niejatim grafie Skowrońskim, 
u którego we dworze służba musiała 
nawet między sobą rozmawiać... w 
pódniosłym tonie, jakby wiersze de- 
klamowała a kamerdyner nie inaczej 
jak śpiewając zwracał się do jašnie- 
pana. Powoli całą Rosję oświeconą 
opanował istny szał „teatralny”. Wy- 
tworzył się kult aktorów. Rozmiłowa- 
nie w teatrze przeszło z XVIII-go 
stulecia do XIX-go. Rosja wprost 
szalała dla teatru. Żniwo tej teatio- 
manji zbierał jeszcze Ostrowskij. Je- 
go „Burzę* grano w 1858 roku— 
wobec do ostatniego miejsca wyprze- 
danej sali—96 razy z rzędu. 

Z fanatyzmu też i entuzjazmu wy- 
rosło dzieło teatralne Stanisławskiego 
—po niezliczonych „konierencjach* z 
drugim entuzjastą teatru, autorem 
dramatycznym, Niemirowiczem  Dan- 
czenką. Stanisławskij formalnie w 
teatrze swym utonął. Po za teatrem 
Świat dla niego nie istniał. Chodziło o 
przeniesienie żywcem na scenę: samego 
życia. Chodziło o wymiecenie ze sce- 
ny — teatru! W teatrze Stanisławskiego 
panowała: klasztorna powaga. Nie 
teatr to był; była to świątynia, w 
której schodzono się na jakieś  mi- 
sterja i jedną sztukę « próbowano... 
pięć, sześć miesięcy. Bo pasją było 
Stanisławskiego próbować, próbować 
1 raz jeszcze próbować. Zawsze mu 
prób było—zamało. Kanonem teatru 

Stanisławskiego było: przeżywanie. 
A właściwie chodziło mu o wprowa- 
dzenie aktora w nastrój duchowy 

5 Ł O wo 

Przed odlofem za Ocean. 
Wymienne depesze maj. Kukali i Idzikowskiego z Marszałkiem 

Piłsudskim. 
PARYŻ, 19.VI. PAT. Lotnicy polscy mjr. Kubala i Idzikowski wysłałi do Mar- 

szałką Piłsudskiego telegram następujący: Kończąc ostatnie przygotowania do lotu 
transatlantyckiego, przedsięwziętego ku większej chwale Ojczyzny, której wi- 
domym symbolem jest p. Marszałek, wielki wódz narodu, składamyjjmu wyrazy 
głębokiej czci i hołdu, ośmielając się prosić o zezwolenie nadania naszemu 
płatowcowi drogiego imienia Marszałka. W odpowiedzi nadszedł od pułk. Becka 
telegram następujący: Marszałek przesyła podziękowania mjr. Kubali i Idzikow 
skiemu za wyrażone przez nich uczucią czci i wyraża zgodę na nadanie pła- 
towcowi imienia Pana Marszałka. 

Eskadra pułk. Rayskiego w Sofii. 
Enfuzjastyczne przyjęcie naszych bohaferskich łofników. 
SOFJA, 19, VI, Pat. Lotnicy polscy z pułk. Rayskim na czele przybyli tu 

dziś rano z Białogrodu powitani serdecznie przez przedstawicieli władz, lot- 
nictwa bułgarskiego oraz poselstwo polskie. We wtorek popołudniu 
dają się w dalszą drogę do Stambułu. 

SOFJA, 19. VI. Pat. W poniedziałek 

lotnicy u- 

* 

w hoteli „Imperial* odbyło się uroczy- 
ste przyjęcie i obiad na cześć eskadry pułk. Rayskiego. Obiad ten był wydany przez 
bułgarski departament lotnictwa i wzięli w nim udział przedstawiciele rządu Mini- 
sterstwa spraw wojskowych, członkowie poselstwa Rzeczypospolitej w Sofji i liczni 
bułgarscy lotnicy. We wtorek podejmował lotników śniadaniem pos. Baranowski. 

Zdobywczyni Aflantyku Miss Earhardi. 
Przed odlofem do Soufhampfon. 

LONDYN, 19, VI. Pat. Niekorzystae warunki 
odlot aeroplanu Friendship (Przyjaźń) do Southampton. 

atmosferyczne opóźniają 
Miss Earhardt i je! 

towarzysz są całkowicie gotowi do drogi. 
iasto Southampton szykuje dla lotników uroczyste przyjęcie. Władze 

miejskie urządzają specjalny bankiet. Na lotnisku zaczynają się gromadzić tłu- 
my oczekujące na przybycie lotn: ków. 

LONDYN, 19.VI. PAT. Wodnopłatowiec Friendship, na którym lotni- 
cy amerykańscy Wilmur, Stultz, Gordon i lotniczka Earhardt przelecieli 
wczoraj nad Atlantykiem, pozostaje jeszcze w Burri Point. 

TATENA TAI KATES TTT VT ОАНЕа Ь 

Daokała procesu donieckiego. 
Profesf Francji. 

WIEDEŃ, 19, VI, Pat. Dzienniki donoszą z Paryża, że Quai d'Orsay wy- 
słało protest przeciwko wywodom prokuratora w procesie donieckim, w którym 
ten ostatni oskarża rrancję o współwinę w aferze szpiegowskiej. 

Gdgiosy sprawy w parlamencie 
MOSKWA, 19 6. Pat. Rząd sowiecki zawiadomił ambasadora iran- 

cuskiego w Moskwie, iż trybunał rozpatrujący sprawę inżynierów  Zaglę- 
bia Donieckiego otrzymał zaprzeczenie rządu francuskiego co do zeznań 
niektórych świadków, skierowanych przeciwko Francji. Równocześnie rząd 
sowiecki zapewnia, iż zachowane będą w dalszym ciągu procesu wszyst- 
kie zwyczaje dyplomatyczne w tego rodzaju okolicznościach. 

[ris r] 

Straszny wypadek w porcie kłajpedzkim. 
KŁAJPEDA, 19.VI. PAT. Dziś w południe podczas oddawania 

honorowych salw armatnich na cześć wježdžającego do portu 
krążownika angielskiego „Canterbury“, należącego do floty 
angielskiej, znajdującej się na wodach bałtyckich, jedno z dział 
litewskich po trzecim strzale zostało rozerwane. Oficer i dwaj 
żołnierze zostali tak ciężko poranieni, że wkrótce zmarli. Dwaj 
pozostali żołnierze zostali ranni niecožižej. 

"Wielki požar- w okolicach Sarafowa. 
MOSKWA, 19. VI. Pat. W mieście Wolsk w okolicy Saratowa wybuchł gwałto- 

wny pożar, który objął kilka kwartałów i dzięki silnemu wiatrowi rozwija się dalej. 

Eskadra angielska zawinąła do 
Kłajpedy 

W poniedziałek zawinęła do por- 
tu kłajpedskiego eskadra angielska. 
Na powitanie eskadry wyjechali do 
Kłajpedy urzędnik dla zleceń szcze- 
gólnej wagi przy M.Z.S. p. Bławiesz- 
czunas i Olicerowie gen. sztabu. Ofi- 
cerówie eskadry mają  odwiedzieć 

Kowno. 

Upały na południu Rosji. 

ROSTOW / D. (Rosta). Po okre- 
sie pochmurnej i dżdżystej pogody, 
nastąpiły słoneczne, upalne dni. Zbo- 
ża dojrzewają bardzo szybko: Wobec 
nadspodziewanie przyjaznych warun- 
ków już od 3 lipca w okręgach Do- 
nieckim, Kubańskim i  Armawirskim 
rozpocznie się koszenie żyta, od 10 
zaś— jęczmienia i ozimej pszenicy. 

uspasabiający go najdoskonalej do 
grania tej lub owej roli. Było to nie- 
jako wprowadzenie aktora w. trans— 
długotrwały. 

Niedościgniony reżyser 
mentował in anima vili, 

Jeżeli np. chodziło mu o dobycie 
z danej sztuki nastroju, samotności, 
zabierał cały zespół artystów, w niej 
występujących, i uprowadzał ich w 
jakąś samotnię, odcinając ich od lu- 
dzi i świata. Przetrzymani odpowied- 
nią iłość czasu w takiej atmosferze, 
nabierali zrozumienia co znaczy abso- 
lutna szmotność, nabierali zdolności 
odczuwania samotności... l wówczas 
dopiero wystawiał Stanisławskij sztu- 
kę. Tak on urabiał swoich artystów. 

Dla określenia istoty teatru Sta- 
nislawskiego nie wystarczają przy- 
miotaiki „realistyczny“ lub „naturali- 
styczny”. Teatr Stanisławskiego: wy- 
zwolił teatr „nadworny* z obowiązu- 
jącego go patosu a zaś teatr natura- 
listyczny z bezduszności fotograiji. 

Stanisławskij stworzył: symbolikę re -- 
lizmu. 

Teatr Stanisławskiego wystawiał 
w ciągu roku nie więcej niż dwie, 
trzy sztuki. Było to stanowczo za 
mało dla publiczności rosyjskiej zgło- 
dniałej teatru. Stanisławskij budził 
apetyt—i nie zaspakajał go. Powtóre: 
Stanisławskij unikał jak ognia wszel- 
kiej stylizacji. Wszak bezwzględna, 
naga, przenajszczersza prawda była 
jego hasłem! Dlatego też pomimo 
wręcz uwielbienia publiczności rosyj- 
skiej dla teatru Stanisławskiego, mu- 
siał z mateniatyczną Ścisłością zjawić 
się obok teatru "Stanisławskiego, pa- 
ralelny, immv jeszcze teatr. 

Tym śmiałkiem, który zrozumiał, 
że teatr Stanisławskiego... nie wystar- 

ekspery- 

Banesz w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 19-VI PAT. Mini- 

ster Benesz w towarzystwie małżonki 
i członków delegacji czechosłowackiej 
na konierencję Małej Ententy przybył 
o godz. 5-ej pp. 

Wycieczka Polaków z  Wesffalji 
i Kadrenji. 

POZNAN, 19. VI. Pat. Dziś wieczo- 
rem przybył do Poznania specjalny pociąg, 
wiozący wycieczkę Polaków z Westfalji i 
Nadrenii w liczbie 260 osób. 

C IEOLADA SRIETANKOWA 
fabryki 
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Same się reklamują. 
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1 1 

B 

| 
®   

   

cza, byt „gruby“ przemysłowiec Ma- 
montów. 

We własnej, wspaniałej kamienicy 
otworzył własny teatr wystawiając na 
tej własnej scenie sztuki w  deko- 
racjach - olśniewających. Malował je, 
młody wówczas, niesłychanie utalen- 

towany Waśniecow. Jednocześnie za: 
czął Mamontów wydawać rozgłośne, 
wytworne czasopismo „Mir Iskustwa' 
(Świat Sztuki). Za redaktora wziął 
Mamontów  Djagilewa, a głównymi 
współpracownikami „Mira Iskustwa“ 
byli malarz - impresjonista  Benois 
(Benua) tudzież genjalny dekorator 
Leo Bakst. 

To był drugi epokowy moment w 
dziejach rosyjskiego teatru: narodziny 
rosyjskiego baletu, słynnego Ballet 

Russe. 
Podobnie jak Stanisławskij wygnał 

ze sceny rosyjskiej nienaturalny patos, 
przesadną deklamację, afektację, wy- 
muszoność, fałsz, sztuczność, uda- 
wanie—tak Djagilew zerwał rewolu- 
cyjnie z baletową „Świętą”, tradycją... 
wspinania się na palce. Była to śmia- 
łość nielada! Bezczelność! 

W 1907 roku występuje Djagilew 
z baletową trupą swoją po raz pier- 
wszy w Paryżu, na scenie teatru Cha- 

telet, ь 
Nazajutrz jest juž „balet rosyjski“ 

sławny. Rychło stają na jego czele w 
glorjj " wszechšwiatowego rozgłosu: 
Fokin, Nieżyńskij, Pawłowa, Karsa- 
wina, Ida Rubinstejn... 3 

Na szczytach teatru rosyjskiego 
są: Teatr Artystyczny Stanisławskiego 
i „Ballet Russe“ Djagilewa. 

= 
Po wspaniałym tym rozkwicie na- 

stępuje na szczytach teatru rosyjskie- 
go dłuższy zastój. Cisza. 

Przerywa ją rewolta—w 1912. Wy- 

Obrady Sejmu. | 
25 posiedzenie z dnia 19 czer-wca 1928 r. 

WARSZAWA, 19 VI. PAT. Naj- 
pierw lzba przyjęła wnioski komisji 
regulaminowej i nietykalności posel- 
skiejj w myśl której postępowanie 
karno-sądowe przeciwko kilku posłom 
ma być zawieszone. Następnie pos. 
Jędrzejewicz (B.B.W.R.)  zreferował 
sprawę zamknięcia pięciu wyższych 
klas gimnazjum ukraińskiego w Sta- 
nisławowie. 

Przyjęto rezolucję, zaproponowaną 
przez komisję z poprawkami posła 
Langera (Wyzw.) i pos. Rudnickiej 
(Kl. Ukr.) aby uczniom zamkniętych 
klas umożliwiono dalsze kształcenie 
się bez utraty roku szkolnego przez 
powrotne przyjęcie tej młodzieży bez 
egzaminów do gimnazjum stanisła- 
wowskiego. 

Sprawa amnesfji. 
Z kolei lzba przystąpiła do spra- 

wozdania komisji prawniczej o pro- 
jektach rządu i poselskich w sprawie 
amnestji. Referent] pos. Pużak (PPS), 
omawiając poszczególne postanowie- 
nia projektu ustawy, zaznaczył, iż 

opinja publiczna przychylnie traktuje 

sprawę wydania amnestji z okazji 
10-lecia odzyskania niepodległości 
przez państwo polskie, 

Jest to pierwsza amnestja, w któ- 
rej stosuje się ulgi także dla komu- 
nistów. Od amnestji wyjęte są mię- 
dzy innemi kary za szpiegostwo, de- 
zercję, o ile dezerter nie „zgłosi się 
do władzy powołanej najpóźniej w 
miesiąc po wejściu w życie ustawy 
amnestyjnej, dalej umyślne morder- 
stwa, rabunek, fałszowanie pieniędzy, 
przemytnictwo, handel żywym towa- 
rem oraz przestępstwa urzędników 
ze szkodą państwa, Przestępstwa na 
tle politycznem w wojsku nie podle- 
gają amnestji. Wiceminister sprawie- 
dliwości Car, zabierając głos, oświad- 
cza, iż projekt rządowy amnestji nie 
jest zwykłem przedłożeniem ustawo- 
dawczem. jest on aktem O pewnej 
doniosłości historycznej, wiążącem 
się z życiem odrodzonego Państwa 
polskiego, które teraz zamyka okres 
organizacyjny wytężonej pracy nad 
ustaleniem swych granic, o założenie 
pierwszych zrębów swego porządku 
prawnego, o zapewnienie sobie nieza- 
leżnego stanowiska w sferze stosun- 
ków międzynarodowych, a ładu i 
bezpieczeństwa wewnątrz. 

Dalej korzystać mają z częściowej 
amnestji ci, którzy popuścili się czy- 
nów występnych Ż pobudek politycz- 
nych, narodowościowyck, religijnych, 
społecznych, społeczno-gospodarczych. 
Przestępstwa prasowe, dolegające na 
zniewadze praw urzędników, korzysta- 
ją z zupełnej amnestji. Uznano też 
za możliwe udzielenie częściowej 
amnestji choć nieco w szczuplejszym 
zakresie tym osobom, które w dro- 
dze nielegalnej nieraz nawet w poro- 
zumieniu z czynnikami obcemi zmie- 
rzali do wprowadzenia ustroju komu- 
nistycznego. Tym osobom może być 
darowana 1/3 tej kary, nieletnim po- 
łowę kary. Z częściowej amnestji ko- 
rzystać będą również osoby, skazane 
za przestępstwa pospotite. Dalej am- 
nestja przewiduje orzekanie zamiast 
kary Śmierci kary 15 lat ciężkiego 
więzienia, kary zaś dożywotniego 
więzienia łagodzą się do lat 10-ciu. 
Amnestją częściowo objęte mają być 
kary, orzeczone w toku postępowania 
dyscyplinarnego. Wreszcie z amnestji 
korzystają osoby, skazane na grzyw- 
nę, ale za przestępstwa leśne. Ogra- 
niczenia tej amnestjj podyktowane 
zostały tylko troską o bezpieczeństwo 
Państwa. Cały ten akt ma jedynie 
źródło w suwerennej woli Państwa 
polskiego. Czynniki zewnętrzne nie 

mają najmniejszego wpływu na de- 
cyzję rządu w tej kwestji. ( 
„ Stan naszego więziennictwa nie 
jest gorszy od tego stanu, jaki ma 
miejsce w państwach kroczących na 
czele kultury zachodnio-europejskiej. 
Wybitni cudzoziemcy, którzy zwie- 
dzali nasze więzienia w warunkach, 
mających rękojmię objektywności, da- 
ją temu wyraz w swoich ošwiadcze- 
niach. 

Stan zaludnienia w naszem  wię- 
ziennictwie uległ w ostatnich czasach 
znacznemu zmniejszeniu. Na 36 wy- 
roków śmierci, orzeczonych w 
1927 roku, Prezydent ułaskawił 
przestępców w 34 wypadkach, 
a dwie kary nie zostały wyko- 
nane. 

, W zakończeniu wiceminister spra- 
wiedliwości oświadcza, iż uzupełnie- 
nia komisji zostały przez rząd przy- 
jęte, wobec tego rząd traktuje ten 
projekt jako integra'ną całość, w któ- 
rej nie mogą zajść żadne widoczne 
zmiany, gdyż musiałoby to wpłynąć 
na dalsze stanowisko rządu w tej 
sprawie. 

Pos. Makowski (BBWR) oświad- 
cza, iż klub jego wita z uznaniem 
inicjatywę rządu w tej sprawie. Pod- 
dając następnie analizie projekt 
amnestji mówca podnosi, iż ;ma on 
wielkie zalety, jest bowiem skonstru- 
owany w sposób nawskroś nowo- 
czesny. 
Pos, Jaremicz (Biał.) domaga się 

rozciągnięcia amnestjj na wszystkie 
przestępstwa do dnia 3 maja 1928 
roku. Pos. Pieracki (ZLN) oświadcza, 
iż Klub jego gotów jest głosować za 
projektem komisji, ale nie zgodzi się 
na żadne rozszerzenie amnestji. Pos. 
Bitner (ChD: domaga się, aby posta- 
nowienie, zawarte w projekcie ustawy, 
iż niezdolność prawna, jako skutek 
skazania, vstaje z chwilą odsiedzenia 
kary, nie dotyczyło komunistów. Pos. 
Hartglass (Koło Żyd.) uważa, iż 
amnestja powinna objąć komunistów 
w całej pełni. Pos. Brodacki? (Piast) 
sprzeciwia . się wszelkim wnioskom, 
rozszerzającym amnestję. Posłowie 
Cham i Gawrylik domagali się całko- 
witej amnestii. 

Pos. Ciołkosz (PPS) zgłosił po- 
prawkę, aby rozciągnąć  amnestje 
także na kary dyscyplinarne za prze- 
winienia służbowe, 

: Druga poprawka domaga się 
zniesienia takich kar dodatkowych, 
jak utrata poborów z uposażenia 
emerytur i rent. 

Po końcowem przemówieniu refe- 
renta lzba przystąpiła do głosowania. 
Wszystkie poprawki zostały odrzuco- 
ne, poczem całą ustawę amnestyj- 
ną lzba przyjęła w brzmieniu 
zaproponowsnem przez komisję | 
w drugiem, a następnie t zeciem 
czytaniu. | 

Inne sprawy. 
Po półgodzinnej 

przystąpiła do głosowania nad rezo- 
lucjami, zgłoszonemi w liczbie 165 do 
preliminarza budżetowego i do usta- 
wy skarbowej. 

Przyjęte rezołucje wzywają między 
inemi rząd do przedłożenia ustawy 

  

pływają na widownię imiona „rewo- 
lucjonistow“. Oto Jewrejnow. Żąda 
fantazji zamiast naturalizmu, stylizacji... 
Oto Morczanow. Propaguje teatr „syn- 
tetyczny“. Idealem jego jest aktor: 
tragik, Śpiewak i tancerz w jednej 
osobie (coś z opery!). Ten też woła 
o stylizację. : 

W 1914-tym obejmuje dyrekcję 
moskiewskiego Teatru Kameralnego 
Tajrow. Występuje gwałtownie prze- 
ciwko naturalistycznemu teatrowi jak | 
i przeciwko stylizowanemu. Rzuca w 
Świat hasło teatru... rozkutego z wię- 
zów. Z jakich więzów? A no, ze wszel- 

kich więzów. Teatr- woła — nie powi- 
nien odtwarzać żadnej rzeczywistości; 
jego zadaniem jest ukazywanie nam 
zmyślonego życia wolnego Od wsze|- 
kich więzów... rzeczywistości! I Tajrów 
odkrywa,.. symbolikę przestrzeni, Do- 
tąd podłogę na scenie uważano za 
jednolitą równą powierzchnię. Tajrów 
rozbił podium sceny na całe mnóstwo 
stopni i płaszczyzn, horyzontalnych, 
ukośnych, pionowych... podnoszących 
się aż pod strop sceny, wypełniają- 
cych ją czasami całą. 

Nastała tymczasem epoka iutu- 
ryzmu, ekspresjonizmu, dadaizmu. Z 
nastaniem Tajrowa Teatru Kameral- 
nego © symbolice przestrzeni 
przestał istnieć rosyjski teatr 
„mieszczański", burżuazyjny. Z opa- 
nowaniem Rosji przez bolszewizm 
stał się teatr rosyjski faktycznie i 
głównie: narzędziem propagandy bol- 
szewickiej й 

Wsiewołod Mayerhold porzucił 
teatr dekoracyjny i stylizowany, w 
którym tkwił, i stał się heroldem re- 
wolucji teatralnej, która nastąpiła w 
ślad po rewolucji socjalno-politycznej. 
On to przyodział aktorów,. w mun- 
dury i uczynił z nich pomocnicze 

przerwie lzba uposażeniowej, do zwinięcia „Gazety 
Poznańskiej i Pomorskiej", do no- 
welizacji ordynacji wyborczej, do | 
nowelizacji podatku majątkowego. | 
i td. Po odczytaniu wniosków i inter- 
pelacyj Marszałek oznajmił, że termin 
następ. posiedzbędzie podany osobno. | 

L 
pułki Armji Czerwonej. « Wdzięczny - 
rząd sowiecki nadał mu honorowy 
tytuł; „Narodnyj Artist“ za to, że 
świadomie i z zapałem godnym le- 
pszej sprawy zdegradował teatr do 
roli politycznej trybuny. 

Jako instytucja polityczna teatr 
Mayerholda wysławia bolszewizm we 
wszystkich jego przejawach. Jako 
instytucja artystyczna uznaje... sym- 
bolizm motoryczny. | 

Mayerhold operuje masami (wpro- 
wadza na scenę istne pospolite rusze- 
nie). Tak np. w jednym z kolosal- 
nych widowisk urządzanych przez 
Mayerholda brało udział: 2.300 żoł- 
nierzy piechoty, 200 kawalerzystów, 
16 dział, 5 aeroplanów, tanki, kapele 
wojskowe etc. Widowisko miało ty- 
tół „Walki i zwycięstwo sowietów". 
Innym razem będzie to jakieś wściek- 
le naiwne i dyletanckie „misterjum* 
skomponowane przez Majakowskiego. 
Da wyobrażenie o „sztuce* następu- 
jący np. passus ze scenarjusza (przy- 
taczamy dosłownie): „Świat cały to- 
nie we fluktach Rewolucji. Jedyne 
jeszcze miejsce wolne od tego potopu 
jest biegun — lecz i tam jest dziura. 
Dziurę tę próbuje zatknąć palcem 
Eskimos. Reszta ocalałych ludzi ci- 
Śnie się do owego miejsca na biegu- 
nie: siedem par „burżujskich*, siedm 
par „proletarjackich*, kilku tych co 

poszli na kompromis i jeszcze garść 
ludzi jakichś, Ponieważ miejsca nie 
starczy dla wszystkich, przybysze za- 
mordowują Eskimosa, który zatykał 
dziurę. Natychmiast zaczynają z niej 
dobywać się płomienie. Wszyscy rzu- 
cają Się zatykać dziurę, co się im 
po ciężkich wysiłkach udaje...* 

Oto próbka — wielkiego propa- 
gandowego widowiska teatralnego dla 
mas. 
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"Wojewódzki Kamifef 
Troska o postęp gospodarstw rol-. Pan Woejewoda Raczkiewicz, mając 

na względzie konieczność przeprowa- 

dzenia badań nad stanem i potrzeba- 

mi życia gospodarczego na terenie 

Województwa, powołał do życia Wo- 

jewódzki Komitet Regjonalny, jako 

instytucji, mającej na celu przeprowa- 

dzenie tych badań. 
Struktura Komitetu przewiduje po- 

dział na trzy sekcje: ogólno-gospo- 

darczą, rolną i kultur.-oświatewą. W 

skład członków każdej z wspomnia- 

nych sekcyj wejdą: przewodniczący (re- 

jprezentant społeczeństwa, powołany 

przez p. Wojewodę, sekretarz, (repre- 

zentant administracji), mianowany 

* przez p. Wojewodę, oraz członków, 

reprezentantów: społeczeństwa, admi- 

nistracji i prowincji. 
W miarę potrzeby sekcje wydzielą 

"podsekcje. Ogółem skład komitetu 
liczyć będzie około sześćdziesięciu 

osób. 

Nazwiska przewodniczących  po- 

szczególnych sekcyj nie zostały jeszcze 

definitywnie ustalone, gdyż brak zgo- 

dy ze strony kandydatów, natomiast 

wiadomem jest już, że generalnym 

sekretarzem sekcji rolnej został p. ra- 

dca Z. Hartung, a ogólno-gospodar- 

czy — p. inż. Zdrojewski. 

Zadaniem prac sekcji rolnej będzie 

dokładne poznawanie stanu ludności 

rolniczej województwa oraz wszelkich 

dziedzin miejscowego gospodarstwa 

rolnego, łącznie z obrotem produkcji 

rolnej. Badania te obejmą też miej- 

scowe stosunki gleby i klimatu, każdo- 
roczną produkcję, stan hodowli, dróg, 

spółdzielczości i oświaty rolniczej. * 

RORNARENIAH 

a 

Regionalny. 

nych i podniesienie produkcji rolnej 

dopełnią miarę zainteresowań sekcji. 

Prace te prowadzone będą przez lu- 

dzi znających miejscowe stosunki i 

zupełnie dobrze orjentujących się w 

potrzebach i warunkach miejscowych. 

Sekcja kulturalno-ošwiatowa po- 
dzielona zostanie zapewne na trzy 

podsekcje: oświatową, artystyczną i 

opieki społecznej. 

Pierwsza zajmie się kwestjami 

związanemi z wychewaniem  przed- 

szkolnem, szkolnem i pozaszkolnem, 

druga — uwzględni regjonalne odrę- 

bności i zabytki kultury, na terenie 

województwa istniejące, wreszcie trze- 

cia obejmie akcje: pomocy matce i 

dziecku, położnym, opieka nad alko- 

holikiem i t.p. 

Sekcja ogólno-gospodarcza, jak to 

już wskazuje sama nazwa, zajmie się 

sprawami rozwoju handlu, przemysłu, 

rzemiósł i przemysłu ludowego, ma- 

ącego u nas tak odrębny charakter, 

że budzi ogólne zainteresowanie. 

W ścisłem oparciu o materjał zyska- 

ny sekcja poświęci uwagę sprawom 

postępu tych dziedzin, których celem 

zasadniczym jest podniesienie cało- 

kształtu dobrobytu gospodarczego. 
Na podstawie prac Komitetu Re- 

gjonalnego opracowane zostaną mo- 
nogratje, względnie innego typu pra- 

ce naukowe. 

W dniu 25 b.m. odbędzie się po- 

siedzenie Komitetu, na którem omó- 

wiony zostanie plan dalszych prac. 

io 

  

Realizacia projekfu budowy podziemnej sieci 
telefonicznej na 

W:związku z zapadłą decyzją w 
sprawie przebudywy sieci telefonicznej 
w Wilnie na podziemną kablową Dy- 
rekcja Poczt i Tel. przystępuje w naj- 
bliższych dniach do wyrobu i ukła- 
danie na terenie m. Wilna cemento- 
wych rnr kanalizacyjnych. 

Magistrale przeprowadzonej sieci 
przechodziić będą w następujących 
kierunkach: 

przez Zamkową, Skopówkę, płac 
Napoleona, Ludwisarską, Tatarską do 
Mickiewicza za most Zwierzyniecki. 

Zamkową, Cielętnik, Zygmuntow- 
ską, Kalwaryską do Chocimskiej z 
odgałęzieniem ul. Tadeusza Kościu- 
szki i Antokolskiej do Sapieżyńskiej 
oraz ul. Wiłkomierskiej do Zwierzy- 
nieckiej. 

przez ulica Wielką, Ostrobramską, 

TT EE EA ES EI ES EA EA PAE ESBO 

GŁUCHAWE 
Pomagam Wam i w b. ciężkich wy* 
padkach sztuczną błoną  bębenk. 
noszoną w małżowinie usznej, a wy- 
konaną wedle odlewów gips. Dla 
Pań estetyka! Wynalazek inż. cierpią- 
cego na słuch od dzieciństwa. 
Udzielam informacyj bezpłatnie i 
przyjmuję zamówienia od godz. 9 do 
19 Siasny w Wilnie w hotelu Geor- 

ges dnia 20, I i czerwca. 2665-0 

”""NADESZŁY ORYGINALNE 

I rowery angielskie B. S. A ji 
JEN. Glezer, Mano, Gdańska 6 Į 

      

  

ferenie m. Wilna. 
Beliny do Nowej Aleji z odgałęzieniem 

ulic Bakszta, Miłosiernej, Połockiej 
do Źwirowej Góry i od ul. Subocz 
do Bakszty. 

W końcu od ulicy Bazyljańskiej 
do Zawalnej, Świętojańskiej, Domini- 
kańskiej, Trockiej, W. Pohulanki do 
Smoleńskiej z odgałęzieniem na ul. 
Zawalną do tynku. 

W ten sposób teleioniczna kanali- 
zacja podziemna ogólnej długości 15 
klm. obejmie całe śródmieście i głów- 
ne przedmieścia. 

Budowa telefonicznych kabli pod- 
ziemnych przy jednoczesnem  rozsze- 
rzeniu centrali telefonicznej umożliwi 
dalsze połączenie nowych abonentów 
obecnie zahamowane wskutek nad- 
miernego obciążenia linij telefonicz- 
nych nadwietrznych i braku wolnych 
miejsc w centrali, 

Przebudowa i rozbudowa sieci 
telefonicznej w Wilnie przyczyni się 
również do usprawnienia sieci zwła- 
Szcza z tego powodu, . że umożliwi 
przewody telefoniczne od wpływów 
atmosferycznych i zabezpieczy je od 
wszelkich uszkodzeń zewnętrznych, 
gdyż nadpowietrzne linje teleioniczne 
w śródmieściu zostaną całkowicie 
skasowane. 

Następnie druga serja robót t. j. 
włożenie w rurach kanalizacyjnych 
kabli telefonicznych * zamówionych 
przez Ministerstwo Pocz i Telegrafów 
w fabryce „Kabel Polski" w Bydgo- 
szczy, nastąpi w roku przyszłym przy 
jednoczesnem rozszerzeniu miejskiej 
centrali telefonicznej z 1500 N. N. do 
3000 N. N. (x) 

  

Wszelako rezultat rewolucji Mayer- 
holda nie był całkiem negatywny. 
Mayerholda rewolucja, fatalna dla te- 
atru, wyszła na dobre — filmom. Z 
Mayerholdowskiego _ „motorycznego 
symbolizmu" dobył młody reżyser 
iilmowy Eisenstein wręcz bajeczne 
efekty dła dwóch filmów, które miały 
rozgłos wszechświatowy. 
„Pancernik Patiomkin* i 
Niedziela". 

Mayerhold zabił wszelki w teatrze 
indywidualizm. Nietylko poszczegól- 
nego aktora lecz i ensemble'u. Zabił 
też utwór literacki jako dzieło po- 
etyckie, jako dzieło inwencji autor- 
skiej. 
Aktor ze szkoły Mayerholda jest 

już faktycznie tylko... gimnastykiem. 
Nawet już nie grywa w tym lub in- 
śnym kostjumie. Grywa w ciemno-nie- 
bieskiej bluzie, raczej w tak zwanym 
awerall'u, zwierzchniem ubraniu (zwy- 
kłe spodnie połączone także z okry- 
ciem na górną część ciała), które ro- 
botnicy wdziewają przy pracy celem 
ochronienia ubrania. Aktor Mayerhol- 
dowski gra na scenie b'z kurtyny, 

„Krwawa 

$ Szena i widownia (raczej: widzownia) 
tworzą jedność. (*) 

Kolektywizm całkiem przytłaczają- 
cy indywidualną inwencję, oto, co Sta- 
nowi rdzeń teatru Mayerholda. Nie są 
już wystawiane utwory sceniczne tego 
lub owego autora lecz elaboraty zbio- 
rowe. Literackie gmachy wznoszone 

  

‚ *) Lecz bynajmniej jeszcze przez to 
nie „duchową”, którą miał np. na myśli 
B. Szyszkowski w prelekcji swojej ogło- 
szonej drukiem p.t. „Widz i ścena*. „Teatr, 
prawdziwy teatr — mówił mec. Szyszkow- 
ski — musi być bezpośrednim stosunkiem 
miłośno-artystycznym między widownią i 
sceną”, Stosunek ten atoli nieda się oczy- 
wiście osiągnąć... mechanicznie. Jakby te- 
go pragnął Mayerhold. 

Były to 

przez mularzów-robociarzów. Aktoro- 
wie wykreślają figury geometrycz- 
ne. A zdarzają się na scenie Mayer- 
holda takie np. warjactwa jak koła 
będące probieżem emocyj doznawa- 
nych przez osoby występujące w 
sztuce. Tak np. gdy zazdrość wzbiera 
w duszy zdradzanego męża... jego 
koło obraca się wielką? szybkością, 
a zwalnia ruchu gdy mąż jest spo- 
kojniejszy. Po tem mają nieszczęśni 
widzowie orjentować się w tem, co się na scenie dzieje! Do takich ab- 
surdów doszedł bolszewicki  teatr 
rosyjski... 

Powstał zupełny chaos. Zdawałoby 
się, że kunszt aktorski został całko- 
wicie i nieodwołalnie pogrzebany, 
Fanatycy „nowego* teatru żądali 
zamknięcia istniejących, jeszcze „sta- 
rych* teatrów. 

W tej tragicznej chwili uratował teatr 
Rosji kto? Komisarz dla kultury i 
oświaty Łunaczarskij. Wystosował 
rozgłośny list otwarty do Mayerhol- 
da, tłumaczący jasno i dobitnie — @а- 
czego nigdy nie pozwoli na zamknię- 
cie „starych“ teatrów. Pisał między 
lnnemi: „Zniszczenie tradycji byłoby 
czynem, któryby nam tkiedyś ciężko 
wypominał — sam proletarjat!“ 

Komisarz Łunaczarskij uratował 
„Stare“ teatry od zagłady. Dał im 
nazwę  „akademickie* i istnienie im 
zapewnił. Był to teatr £Stanisławskie- 
go, a wieloma jego jakoby filjami 
autonomicznemi, z t. zw. Studjami 
(w ich liczbie i żydowska Habima). 
Te to pozostałości dawnych tradycyj 
teatralnych zaczynają puszczać pędy. 
Zakwita nanowo odradzający się 
rzeczywisty teatr rosyjski. 

Uratowany od ostatecznej zagłady 
przez ministra Łunaczarskiego. 

Gz. J. 

ŚRODA 

20 Om 
Selwerego. 

jutro 

Alojzego. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia —- 19 VI 1928 r. 

Ciśnienie J 
średnie w m. l 

Wschód sł. g. 3 m. 30 

Zach, st. o g. 19 m. 51 

748 

Temperatura J лЕЬ | + 19°С. 

Opad za do- ! 
bę w mm. ] 

Wiatr J + przeważający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pochmurne. 
Minimum za dobę —-C. 
Maximum na dobę 14-С. 5 
Tendencja barometryczna: Spadek następnie 
wzrost ciśnienia' 

URZĘDOWA. 
— Wykłady dla urzędników w Urzę- 

dzie Wojewódzkim. W związku w wpro- 
wadzeniem w życie nowych rozporządzeń 
Pana Prezydenta w zakresie prawa admi- 
nistrącyjnego w najbliższym czasie mają 
być zorganizowane w Urzędzie Wojewódz- 
kim specjalne wykłady dla pewnej Kategorji 
urzędników, którzy w pracy swej z rozpo- 
rządzeniami temi spotykają się. 

MIEJSKA. 
(x) Delegat Ministerstwa Skarbu 

w Magistracie m. Wilna. W dniu wczo- 
rajszym przybył do Wilna delegat Minister- 
stwa Skarbu i stały przedstąwiciel Magi- 
stratu m. Wilna przy Ministerstwie p. Mi- 
chalski w celu omówienią w samorządzie 
miejskim sprawy spłaty zaciągniętej przez 
miasto pożyczki angielskiej. 

— (x) Subwencja miejska dla patro- 
natu więziennego w Wilnie. Magistrat 
m. Wilną na wczorajszym posiedzeniu po- 
stanowił między innemi wyasygnować 500 
zł. tytułem subwencji patronatowi nad wię- 
ziennictwem w Wilnie. 

- (x) Magistrat angażuje planistę 
ogrodnika. W celu przyśpieszenia robót 
oraz należytego uporządkowania poszcze- 
gólnych odgrodów miejskich Magistrat m. 
Wilna nosi się z zamiarem zaangażowania 
w drodze konkursu specjalnego fachowca -- 
planisty-ogrodnika z wyższem wykształce- 
niem. 

(x) W sprawie budowy piekarni 
mechanicznej w Wilnie. Wobec projektu 
budowy w Wilnie miejskiej piekarni mecha- 
nicznej, której plany zostały już wykonane, 
w dniu wczorajszym przydył z Warszawy 
do Wilna specjalista budowy piekarń me- 
chanicznych p. inż. Paszkowski. 

W związku z tem Magistrat zwotał na 
dzień wczorajszy Specjalne posiedzenie, 
z którego sprawozdanie podamy w nastę- 
pnym numerze. 

—(x) 1000 nowych ławek dla ogro- 
dów miejskich. Magistrat m. Wilna posta- 
nowił ostatnio przyrządzić 1000 nowych 
ławek, które rozmieszczone zostaną w po- 
szczególnych ogrodach miejskich. 

Ławki te wykonane zostaną prawdopo- 
dobnie przez Magistrat własnym sposobem 
gospodarczym. 

WOJSKOWA. 

— (0) Przegląd poborowych. We 
czwartek, dnia 21 czerwca winni stawić 
się do przeglądu poborowi roczników 1890 — 
1906, z nazwiskami od lit. A do Ź włącznie, 
zam. w obrębie wszystkich komisarjatow 
m. Wilna, w piątek zaś, dnia 22 czerwcą 
poborowi roczników 1883 — 1907, z na- 
zwiskami od lit. A do Ż włącznie, zam. we 
wszystkich komisarjatach. 

(o) Po:ady dla rezerwistów. Wła- 
dze wojskowe otrzymały instrukcję Min. 
Spr. Wojskowych, dotyczącą zatrudnienia 
rezerwistów jako wartowników przy war- 
tach wewnętrznych. Ministerstwo zarządzi- 
ło, aby żołnierze, odbywający czynną Słu- 
žbę wojskową, nie tracili czasu przezna- 
czonego na szkolenie bojowe przy służbie 
wartowniczej, natomiast posterunki wojsko- 
we przy wartąch wewnętrznych pełnili war- 
townicy cywilni. Przy angażowaniu na po- 
Sady wartowników Min. Spr. Wojskowych 
pojecie przyjmować wyłącznie rezerwi- 
stów. 

SZKOLNA. 

. _—. Doroczny pokaz prac uczenie 
Żeńskiej Szkoły Zawodowej im. św. Jó- 
zefa zostanie otwarty w lokalu szkoły, ul. 
Ostrobramska Nr. 29 m. 12 w dniu 21. VI 
o godz. 6-tej wiecz. i trwać będzie tylko 
do godz. 8-mej wiecz. 22. Vi, gdyż uczeni=' 
ce wyjeżdżają na wycieczkę do Nowogró- 
dka, gdzie odegrają sztukę „Złoty Wóz*. 

— (0) Kursy gospodarcze dla nau- 
Czycieli szkół powszechnych. Władze 
szkolne organizują w ciągu bieżących wa- 
kacyj letnich kursy gospodarcze dla nau- 
czycieli szkół powszechnych w Bukiszkach 
pow. Wileńsko-Trockiego, od dn. 16 lipca 
do dn. 11 sierpnia. 

Zapisy u inspektora szkolnego pow. 
Wileńsko-Trockiego. 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocja. Dziś, dnia 20 bm. o 
godzinie 1-ej po poł. w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu odbędzie się promocja na 
Doktora wszechnauk lekarskich p. Fran- 
ciszki Hryniewiczówny. Wstęp wolny. 

KOLEJOWA 
— W sprawie godzin urzędowania 

w kasach kolejowych, którą poruszyliśmy 
w Nr. 99 z d. 29. IV r. b. „Stowa“, odpę- 
dzie się konferencja władz kolejowych z 
przedstawicielami handlu i przemysłu, wy- 
znaczona ną wtorek 26 czerwca na sil 
w gmachu Dyrekcji Kolejowej, Wydział 
Eksploatacyjny, pokój Nr. 28. 

POCZTOWA. 
— (x) Nowe urzędy pocztowe na 

terenie Dyrekcji Wil. W myśl zarządze- 
nia Dyrekcji Poczt i Tel. w Wilnie agencje 
pocztowe Gudogaje i Wilno z dniem 1 czer- 
wca rb. przemianowane zostały na urzędy 
pocztowe — pierwsza VI klasy i druga V 
klasy. 

KOMUNIKATY. 

— Obchód 100-lecia Ossolineum. Z 
powodu loo-letniego jubileuszu zasłużo- 
nej placówki kulturalnej i naukowej — Za- 
kładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Lwowie Towarzystwo Przyjaciół Nauk urzą- 
dza uroczyste posiedzenie wespół z nastę- 
pującemi polskiemi zrzeszeniami naukowe- 
mi w Wilnie: Towarzystwem Bibljofilów, 
Oddziałem Tow. Etnologicznego, Oddzia- 
łem Tow. Filologicznego, Towarzystwem 
Filozoficznem, Oddziałem Tow. History- 

cznego, Towarzystwa Miłośników Historii 
Reformacji łolskiej im. J. Łaskiego, Od- 
działem Tow. Krajoznawczego, Kołem Tow. 
Literackiego im. A. Mickiewicza, Towarzy- 
stwem Prawniczem im. I. Daniłowicza, To- 
warzystwem Popierania Wiedzy Teologi- 
cznej. 

Posiedzenie odbędziegsię w piątek dn. 
22 b. m. o godz. 7 wiecz. w auli kolumno- 
wej U. S. B. ‘ 

Porządek dzienny; 
1. Zagajenie Prezesa T. P. N. Prof. Al- 

fonsa Parczewskiego. 
2. Przemówienia przedstawicieli zrze- 

szeń naukowych. 
3. Odczyt prof. d-ra Teofila Emila Mo- 

delskiego p: t. Stanisław Przyłęcki, bibljo- 
graf i historyk. 

Goście mile widziani. A 
Wieczór Iłłakowiczówny. W naj- 

bliższą sobotę Związek Literatów urządza 
w sali gimnazjum im. Mickiewicza (Domi- 
nikańska 3 m. 5) o godz. 8 wieczór poezji, 
poświęcony znakomitej poetce wilniance 
K. Iłłakowiczównie z jej osobistym udzia- 
łem. Słowo wstępne wygłosi Witold Hule- 
wicz,który pozajtem wypowie niektóre wier- 
sze poetki. Autorka sama oOdczyta liczne 
swoje poezje między innemi cykl: „Głos 
w sprawie Litwy* i wiersz „Do Wilna“. 
Wśród publiczności wileńskiej wieczór ten 
wywowałał ogromne zaintereso *anie, wo- 
hec czego polecą się wcześniej nabywać 
bilety(od 50 gr. do 3 zł.)» w księgarni 
Stow. Nauczyc. Polskiego, Królewska 1. 

— Środa Literacka odbędzie się dnia 
20 bm. o godz. 8-ej wiecz. w lokalu Bi- 
bljoteki Wydz. Sztuk Pięknych USB. ul. 
Św. Anny 4. Gościem Związku Literatów 
będzie Kazimiera  Iłłakowiczówna, która 
przeczyta szereg swych ostątnich niedru- 
kowanych utworów, między innemi wier- 
sze humorystyczne. 

Peetkę powita prezes Związku rektor 
St. Pigoń. : : 

Wstęp mają członkowie i wprowadzeni 
goście. 

— Odczyt w sprawie budowy pie- 
karni mechanicznej. Dzisiaj dn. 20 bm. o 
godzinie 7-ej wieczorem w Stowarzyszeniu 
Techników Polskich przy ul. Wileńskiej 33 
odbędzie się konferencja w sprawie budo- 
wy piekarni mechanicznej i młyna w Wil- 
nie. Q stanie robót przygotowawczych za- 
znajomi Kierownik Miejskiego Wydziału 
Projektów i Badań Inwestycyjnych inż. S. 
Budny. : 

Specjalnie przybyły z Warszawy proje- 
ktodawca budowy miejskich piekarń mie- 
chanicznych w Polsce inż. Michał Paszkow- 
ski zaznajomi, jako projektodawca budowy 
piekarni w Wilnie, z temi inwestycjami. 

Konferencja nosi charakter informa- 
cyjny i o łaskawe przybycie na konferen- 
cję proszeni są tak fachowcy, jak i osoby 
zainteresowane stanem  piekarnictwa i 
przemiałem zboża w Wilnie. 

Wstęp wolny. Ё 
- Posiedzenie Wil-Twa Psychjatry- 

cznego. We środę dnia 20 czerwca o g. 
8-ej wiecz. w Sali wykładowej Uniwersy- 
teckiej w szpitalu św. Jakóba odbędzie się 
posiedzenie Wileńskiego Oddziału Polskie- 
go Towarzystwa  Psychjatrycznego — @а 
członków i wprowadzonych gości z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Prof. Dr. R. Radziwiłłowicz: Spra- 
wozdanie z VIII Zjazd 1. 

2..Pref. Dr. R. Radziwiłłowicz: Doś- 
wiądczalne i pozadoświadczalne w psy- 
chiatrji. 

< Z plenarnego posiedzenia Woj. 
Kom. W. :. i P. W. W dniu wczorajszym 
w pałacu reprezentacyjnym odbyło się ple- 
narne posiedzenie pod przewodnictwem p. 
Wojewody Raczkiewicza Woj. Komitetu W. 
F:i P. W. 9 

W posiedzeniu tym wzięli udział pp. 
kurator Okr. Szkolnego Pogorzelski, pułk. 
Pakosz, prezes Dyr. Kol. Staszewski, sena- 
tor Abramowicz, poseł dr. Brokowski, nacz. 
Wydz. Bezp. Kirtiklis i sekretarz Woj. Ko- 
mitetu kpt. Kawalec. 

Po złożeniu sprawozdania przez pre- 
zydjum Woj. Komitetu z prac dokonanych 
w dwóch ub. miesiącach i stwierdzeniu 
przez p. Wojewodę na podstawie odby- 
tych inspekcyj wzrostu zainteresowania się 
wychowaniem fizycznem w powiatach, przy” 
stąpiono do obrad, których w wyniku: 1) 
zatwierdzono preliminarze budżetowe 
Miejsk. Kom. W. F. 1 P. W. i powiatowych 
Komitetów W. F. P. W. województwa Wi- 
leńskiego, 2) powołano na stanowisko 2-go 
wiceprezesa Komitetu p. Kuratora Pogo- 
rzelskiego, 3) postanowiono rozesłać w ce- 
lach propagandowych do wszystkich powia- 
towych komitetów odezwę o ulgach i 
przywilejach, jakie daje przysposobienie 
wojskowe: 

- Wystawa Wileńskiego Towarzy 
stwa Artystów-Plastyków. W Pałacu re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI do- 
roczną Wystawa Obrązów i Rzeźb Wil. 
T-wa Artystów-Plastyków od godz. 10 
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod- 
wórzu, 

Zebranie doroczne Towarzystwa 
Pryyjaciół Nauk. Dnia 27 czerwca we 
środę © godzinie T-mej wieczorem w gma- 
chu TPN. przy ul. Lelewela odbędzie się 
walne zebranie doroczne. 

Członkowie Towarzystwa są uprzejmie 
proszeni o jaknajliczniejsze przybycie. Zą- 
proszenia specjalne nie będą rozsyłane. 

Zarząd. 

RÓŻNE. 
— Osobiste. Ryszard Ordyński, znany 

reżyser filmowy przyjeżdża dziś do Wilna, 
gdzie zabawi przez dni kilka. P. Ordyński 
reżyseruje film „Pan Tadeusz,* i w tym 
celu przeprowadzi studja terenu dła zdjęć. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Tyl- 

ko Ty*, wyjątkowo melodyjna komedja 
muzyczna W. Kollo, po zdobyciu na więk- 
szych scenach zagranicznych zasłużonego 
sukcesu artystycznego, zawędrowała i na 
naszą scenę Teatru Polskiego, gdzie dzięki 
swym walorom artystycznym Oraz świet- 
nej grze całego zespołu z gościnnie wy- 
stępującymi artystami M. Dowmuntem i H. 
Kamińską ną czele cieszy się zasłużonem 
powodzeniem. 

Orkiestra pod sprężystą ręką M. Ko- 
chanowskiego brzmi Świetnie. 

— Piątkowa premiera. Przygotowania 
do piątkowej premiery, którą będzie slyn- 
ny wodewil „Król się bawi* są w całej peł- 
ni. Reżyser_M. Dowmunt pobudził cały apa- 
rat sceniczny do intensywnej pracy, to też 
premjera piątkowa będzie się prezentować, 
jako niezwykle barwne dla oka ize wszech 
miar miłe widowisko. 

— Dodatek rewiowy Nr. |2. Dzisiej- 
sze przedstawienie komedji muzycznej „Tyl- 
ko Ty“ —uzupełnia świetny dodatek rewjo- 
wy Nr. 2, składający się z ostatnich no- 
wości, w wykonaniu M. Dowmunta, H, Ka- 
mińskiej, Wyrwicz-Wichrowskiego, Z. 
Opolskiego, i M. Dąbrowskiego.* 

Ceny miejsc pozostają bez zmian. 

RADJO—WILNO. 

Środa 20 czerwca 1928 r. 

13.00 -: Transmisja z Warszawy: 
nat czasu, hejnał z wieży  Marjackiej 
akowie. 

Sy- 
w 

"we: 

17,00 17,15: Chwilka litewska. 
17,15--17,20: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych firmy Józef Weksler w Warszawie 
17,30 - 17,45: Komunikat harcerski. 
17,45 18,10: „Opieka społeczna nad 

matką i dzieckiem* odczyt z działu „kiigje* 
na* wygłosi asyst. USB dr. Stefan Bagiński. 

. ,18,15 19,00: Transmisja muzyki lek- 
kiej z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 

„19,05 19,30: Audycja dla dzieci: baje- 
czki opowie Zuła Minkiewiczówna. 

19,35- 20,00: Transmisja z Warszawy: 
„Wycieczki nad jeziora* odczyt wygłosi 
prof. J. Kołodziejczyk. 

20,00 :Komunikaty. 
20,30 - 22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert kameralny, poświęcony twórczości 
1. J. Paderewskiego. 

I. Sonata a-moll na skrzypce i fort. 
ll. Capriccio alla Scarlatti. Legenda 

as-dur = odegra R. Benzefowa. „Gdybym 
nie zmienił”, „Polały się łzy”, „Piosenka 
dudarza“ — odšpiewa Ignacy Dygas, war- 
jacje fortepianowe as-dur odegra R. Ben- 
zetowa, „Tylem wytrwal“ i arja z opery 
„Manru“ odśpiewa Ignacy Dygas. 

22,60—22,30: Transmisja z Warszawy. 
BE ROTERWYWY TATE OOO PZ TTAAPEORA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 19-go 
czerwca r. b. 

Żiemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 53 ‚ owies 48- 49, jęczmień bro- 
warowy 52--53, na kaszę 48—, otręby Ży- 
tnie 34—, pszenne 35 . Ceny rynko- 

słoma żytnia 8-10, siano 10—15, 
ziemniaki 13 —16. Tendencja spokojna. Do- 
wóz średni. 

Maka pszenna krajowa I gat. 0000 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, žytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75 — 78, razowa 60 -65, kar- 
toflana 85—95, gryczana 75—85, jęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr' 
za 1 kig., krajowa 110—120, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczanienna 80—%), ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 gr. zas 1 kg» 
cielęce 250—280, baranie (brak), wieprzo” 
we 300—310, schab 320-350, boczek 320 
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

*łuszcze: słonina krajowa I gat. 380— 
400, Il gat. 320—380, amerykańska 350— 
380, szmalec amerykański I gat. 400—450, 
Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej ro- 
ślinny 240—260. 

Nabiał: mleko 25 — 30 gr. za 1 litr, 
śmietana 140—150, twaróg 100 — 120 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 150, masto nie- 
solone 450 — 550, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. ь 

J ja: 140—150 za 1 dziesiątek. 
Cakier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detału), kostka I gat. 180 -190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 15—16 gr. za 1 kgr 
cebula 90—100, młoda 10—15 (pęczek) 
marchew 25—30, pietruszka 5—10 (pęczek) 
buraki 25 — 30, młode 25 — 30 (pęczek) 
brukiew 20 25, szczaw 25—30, sałata 15— 
20 (pęczek), ogórki 40—50 gr. za sztukę, 
groch 80 100, . fasola 80 90, kapustą 
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 - 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00 -10.00, indyki żywe 
15.00- 1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
o 1200 zł. za sztukę, borówki 5 zł. za 

1 kg. 
Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 

280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
Śnięte 200 250, okonie żywe 380 400, 
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze: żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 200 - 250 miętuzy 120 150, jažie 
bywe 350-380, śnięte 200 - 220, įsnzka 
brak), płocie 120 150, drobne 40 —60. y 

LL 
Ogłoszenie. 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 
Publicznych se Lwowie ogłasza 

Konkurs architektoniczny 
na projekt szkicowy gmachu Bibljoteki Po- 

litechniki we Lwowie. 

Program i warunki konkursu, który 
ogłasza się dla architektów, obywateli Rze- 
czypospolitej Polskiejj można otrzymać za 
Ra 1o złotych w Kancelarji Oddziału 
ill-go Dyrekcji Robót Publicznych we Lwo- 
wie (gmach Urzędu Wojewódzkiego, III 
piętro) w godzinach urzędowych. 

Prosram ten można przeglądać rów- 
nież w miejscowych stowarzyszeniach ar- 
chitektów w Warszawie, Kaliszu, Katowi- 
cach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, 
Poznaniu i Toruniu. 

Nagrody ustanawia się następujące: 
| nagroda 4.000 złotych 
Ц я 3.000 ” 
Н % 2.000 ** 

nadto wybitniejsze prace zostaną zakupio- 
ne po cenie 1.000 złotych. 

Termin składania prac konkursowych 
upływa dnia 9 lipca 1928 r. o godzinie 12-tej. 

Dyrektor Robót Publicznych 

Inż. Bratro w. z. 

  

Świafowej sławy kurorty i domy 
zdrowia. 

Pensjonaty, internaty dia dziewcząt i 
@1а chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, 
dla dorosłych 150 fr. szw., która jest 
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygo- 
dniowej zamianie. Referencje przeszło 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 

(Zworotna portorjum). 
Bureau der Pensionnaten Pestalozzi 
(Fćdćration Internationale des Pension- 
nats Europćens) óudapest, V., Alkotma- 
ny Strasse 4. i. (Telephon: Tcrez 242—36). 

Kurorty i domy zdrowia: 

Na Węgrzech: Budapeszt, Siófok. W 
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) 
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *) 
Deauville, Trowville, Biaritz, Aix-les-Bains, 
Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro), 
Chamonix, Na Francuskiej Riwjerze: St. 
Raphael Cannes,Nizza, Juan-Ies-Pins, Monte- 
Carlo, Mentona, W Anglji. Londyn *) Cam- 
bridge, *) Brigthon, Folkstone, We Wło- 
szech: San-Remo, *) Nerwi,] Wenecja, Bor- 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) 
Palermo, Meran. W Austrji: Wiedeń, * 
Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*) 
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W miejscowościach, zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dla chłvpców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały 
rok. Inne pensjonaty i kurorty otwarte są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 25 proc. do 
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Ce- 
na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od 
15 września) wynosi 110 franków szwaic. 
miesięcznie. 9—2221 

  

Jan Kiepura 
wszechświatowej sławy Śpiewak pisze: 

Ala a luka 

dokad dla d, 

ufu M 
Oryginalna tylko z firmy 

Henryk Żak w Poznaniu. 

Z SĄDÓW. 
Echa kradzieży u Saperów. 

Aleksander Rynkiewicz i Leon 
Krasiński, znani doskonale policji ze 
swej bogatej przeszłości kryminalnej. 
widząc, że czujne oko urzędu šled- 
czedo nie pozwala im rozwinąć szer- 
szej dziaialności, przenieśli się na in- 
ny, mniej przez policję strzeżony, te- 
ren. W tym wypadku zagieli parol na 
warsztaty 3 p. Sap., licząc na bogaty 
łup w postaci narzędzi i materjałów. 

Po zbadaniu terenu wyczekali 
ciemnej nocy i wybrali się po łup. 
Płot nie stanowił wielkiej trudności, 
z wycięciem okna też załatwiono się 
pomyślnie, gorzej tylko było z uśpie- 
niem czujności wartownika. Zamiast 
drzemać, co mają w zwyczaju zwykli: 
stróże nocni, dzielny ten chłopak 
czuwał i, usłyszawszy szmer, zaalar:- 
mował kolegów. Złodziejaszków uję- 
to i odprawiono do komisarjatu. 
Więzienie było kolejnym etapem ich 
Golgoty, a ława oskarżonych w Są- 
dzie Okręgowym końcowym. 

Tu trzeba było zdać rachunek ze 
swojej winy i w rezultacie: Rynkie- 
wicz otrzymał dwa i pół, a Krasiń- 
ski (młody i mniej doświadczony zło- 
dziej) półtora roku więzienia, za- 
mieniającego dom poprawy. Warszta- 
ty saperów nie ucierpiały na tej nie- 
proszonej wizycie. 

  

    

BEEEKTETETNSTYASSS, 
GIEŁGA WARSZAWSKA 

19 czerwca 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. _ Sprz. Kupno 
Dolary 8,89 8,91 8,87 
Belgja 124.545. 124.86 124.23 
Holandja 359 58 360,48 358,68 
Londyn 43,51 43,62 43,40 
Newy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 35,05 35.14 34.96 
Praga | 26,41 26.48 „26.35 
Szwajcarja 171,88 172.31 171.45 
Stokholm 239.21, 239.81 238.61 

Wiedeń 125,445 125.76 125.13 
Włochy 46,875 _ 46,99 46,76 

Papiery procentowe: 

$ proc. pożyczka dolarowa 91— 89,58 
Dolarowa 83.75 —, 2 
Dolarówka 79,— 78,50 80 — 

5 proc. konwersyjna 67 
Požyczka kolejowa 62 
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87. — 
10 proc. pożyczka kolejowa 104 - 
10 proc. kolejowa 104. 103.75 
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94— 
Listy zast. T. K. P. P. II em. 8175 93, — 
8 proc. przemysłu polskiego 90 -89 - 98 
4,5 proc, ziemskie 53.— 53,25 
6 proc. warsz. 61,50 62,50 
$ proc. warsz. 59,50 60,25 
8 _ warszawskie 75,75 
4,5 proc. Łodzi 68,35 68,25 
8 pros. Piotrkowa 66.50 

S AŽ 

KAŽDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć 
PORARNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5. — zł 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4—6. 

PIEGI 
ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ 

USUMA POD GWARANCJĄ 
APTEKARZA 

JANA GADEBUSCHA | 
„BXELA” «nem 
SŁ. MAŁY- Z. 2.350 

I SŁ. ouży-zŁ 4.50 
/|-AXELA“ MYDŁO 

Февжт ее 
SST. ZŁ MA 

DO NABYCIA W SKŁADACH APTEC. 
APTEKACH i PERFUMERJACH, 

Skład Broni F. ZIENKIEWICZA 
Wilno, ul. Št. Jańska Nr 9. 

Połeca pp. My- 
śliwym świeżo 
otrzymany  tran- 
sport broni pier- 
wszorzędnych fa- 
bryk Rog Defo- 
urny, orgeron, 
Sauer, Brekiers i 
t. d., oraz karabin- 
ki sportowe Sim- 
sona, Mauzera F. 
N., najnowsze mo- 
dele. Dla klubów 
łowieckich i spor- 

udzielam specjalny rabat.   

  

   

        
towych 
UWAGA! Wszystka broń otrzymana bezpo- 
średnio z zagranicy. Ceny ściśle fabryczne. 
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Dział A. w dniu 14. IV. 28 r, dodatkowy. 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

    

      
    

  

  

  

  

i Od dnia 19 do 22 czerwca 1928 r. “ wstrząsającv dramat w 10 aktach. s 2 KENA jg Poważna Spółka Akcyjna -letni chłopiec po- 
1 Щ“ … naa będą wyświetlane filmy: „Karazela Ddręczeń w tai Tównej: Laura la Plante. 1203. II. A. Firma: „Boruch Lewinson* zmienia się na: Poszukuje BUCHALTERA - BILAN- 14 szukuje — jakiej 

Kulturalno-Oświ. Nad program: „BEZTROSKA MŁODOŚĆ" komedja w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. „Sklep piśmienny Rykli Trakieniskiej*. Właścicielką obecnie SISTY z fachowem wykształceniem kolwiek pracy na wsi 
SAŁA MIEJSKA Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, Początek seansów o godz. 6-ej. jest Rykla vel Rywka Trakieniska, zam. w Wilnie, przy ul. |] i dużą rutyną, posiadającego bardzo lub w mieście. Skoń- 
£*Ostrobri s Następny program: „COHN i COOGAN*, Kwiatowej 7. Na mocy wyroku Sędziego Pokoju m. Wilna z dobrze język polski i pożądane nie- czył (7 oddziałów 

u trobramska dnia 13 stycznia 1928 roku przedsiębiorstwo przeszło na miecki. Oferty z powołaniem się na szkoły powszechnej. 
: в а : : Rx własność Samuela Cukiernika, który następnie aktem z dn. referencje tylko poważnych firm, Jest uczciwy, chętny. 

Airos Reliog" Rewelacyjna Premjera! Parter od I zł., Balkon 70 gr. Sensacja coby obecnej! Najaktualniejszy dramat ero- | 3! marca 1928 r. zbył wszelkie prawa do przedsiębiorstwa na względnie osób składać do Biura Posiada — referencje. 
Teatr „ tyczny „ZEW SMYSŁÓW — Spowiedź Szesnastoletnej Dziewczyny". Film, przedstawiający w wyso* | rzecz Rykli vel Rywki Trakkieniskiej. 544-VI Reklamowego, Garbarska 1, do dnia Wiadomość w adm. 
Wileńska 3d. | ce artyst. sposób obecne, pełne nerwowego napięcia i żądzy rozkoszy erotyczne przeżycia młodzieży, 10 lipca r. b. Z L9LZ „Słowa* pod literami 

oparty na tle Bożacko berlińskiego procesu. W roli Bilan Lagi; o o GE Rode tia p Dział B. w dniu 14. V. 1928 r. z E. N. 2 
całego świata nie mogły udzielić czytelnikóm tej niebywałej emocji, jaką daje widzowi ten szlagier. Ostatni ь i i Р Antykwarjusz z Warszawy (PaAska I S . 10.15. 385. I- B. „Kurjer Wileński — spółka z ograniczoną - 3 warszawy (Fafska | 

ER odpowiedziatnością”. Wydawanie czasopism, książek, bro+ Pot Zawaiój (4 8 KUPUJE SERIE 3 TURA UVS 

S T TTT TTT TROSAI ii ans „Bi wandlę. о, эа pacio i up. łaj RÓŻNIE Teat p onja |ysai Rudolf Valentino, Ricard Cortez, przepiękna Lois Wilson i Estella Taylor. Film ten ilustruje nam dra- ksiegarskiego, materjałami piśmiennemi i wszelkiemi wytwo- EE cenv najwyższe, tylko od 3_ 6 pp. -ol 
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Ry Ma SA CA р Е Z OR ska ia ACIUA DaJiCZ po 500 złotych każdy, całkowicie wpłaconych. Do Zarządu p LEKARZE й Ё:\;Е!О:'ЁЁПЁД_:Ё‹Ё’ іоКа!]\Р Кпа':?і]!і}гв‹іш : - y dra 1 4 śmi . Przeró < i i i p a 1 : ‚ R 5 > а Е it Kino 6 cio aktowy dramai zbolateį duszy, ukrylėį pot та5ка na okres pierwszego roku operacyjnego powołano zam. w łązienka 1. p. do 4 załatwia b k Koleiowė OGNISKO słynnej sztuki Leonida Andrejewa. W rolach głównych: Lon Chanej, Normashearer, John Gilbert] Wilnie: Witolda Abramowicza - przy ul. Montwiłłowskiej 15, BAWAYAM wynajęcia, Pańska 4 x P ы 
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ieika 3U.' ziewczęta świata słynnych Ka w „Moutin Rouge“, „Folies Bergeres“ i in. а92 zobowiązania podpisują w imieniu spółki dwaj członko- Į sytilis, narządów i i 
FADE an SEE! R POPE SE 3 ' RON wie zarządu pod stemplem firmowym. „Korespondencie zas | moczowych, od 9 WAWAABY ei sę 

zwykłą, poleconą, wartościową, jak również pokwitowania | —1, od 5—8 wiecz. zyj = 

PRZETARG. PIJACY WODE VICHY z ocbioru z poczty, kolei i instytucjj kredytowych i przewo- & Troskliwe”) nieks, 
: © Ż ICIE ZAWSZE E zowych listów, przekazów i przesyłek podpisuje w imieniu Kobieta-Lekarz Za 8,000 złotych ; Francuska  konwer- 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych) ĄDAJCIE ZAWSZ i spółki jeden członek zarządu. Spółka z ograniczoną odpo- II ZANÓOWICZO 4 , sprzedamy 2 do- | Sacja. Fortepian na 
ogłasza piśmienny przetarę ofertowy na wykonanie z wiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Ale- * W | | ту z ogrodem | miejscu, ul, Zakreto- 

następujących budowli: ksandrem Rożnowskim, Notarjuszem przy Kancelarji Hipo- | KOBIECE, WENE- ; | owocowym, w do- | wa 5a, m. 10 (blisko 
* tecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 7 kwietnia 1928 r. | RYCZNE, NARZĄ- | | sodnym“ punkcie | gimnazjum Nazarete 

W Brasławiu 3 za Nr. :720 na czas nieokreślony. 543—V1 DOW MOCZOW. Wil. 2 Bio M nek). Zad 2 8 
1. Wykończenie domu 2-rodzinnego typu Z - 4. z marką Wichy-Ftat od 12--21 Od 4--6, misowo-Handlowe, | $. codziennie prócz 2. Wykończenie budynku gospodarczego typu G—2. A I ias ul. apl 24, Mickiewicza  21,) niedziel i świąt) LE- 

w Głębokiem. edni. ział A. w dniu 14. V. r. dodatkowy. : tel. Я MNIÓW | ONJA a 
+. Wywończónie dómii Ao ROSEN. woda bezwzględnie naturalna '203. II. A. Firma: Boruch Lewinson* zmienia się na* TTT z ера = ROW EA 

4. Założenie sączków dla todwodnienia terenu Kolonii czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiego „Sklep piśmienny Rykli Trakieniskiej”. Właścicielką obecnie Nom в ROR 
urzędniczej . P jest Rykla vel Rywka Trakieniska, zam. w Wiłnie, przy ul. ERKSA FEB (GE INTERNAT |. Ma- 
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wOczmiacie: RSE na rzecz Rykli vel Rywki Trakieniskiej. 544-V sm ERRA wakanse na miejsce 

6. Wykończenie budynku gospodarczego przy domie dla 
4-ch rodzin. 

1. Wykończenie budynku gospodarczego przy domie dla 
Starosty. 

w Smorgoniach. 

8) Wybudowanie budynku gospodarczego przy domie 
dlą 4-ch rodzin, 

w Wilejce. 
9. Wykeńczenie domu 4-10 rodzinnego typu G. B. 

w Swiecianach. 
10. Wybudowanie budynku gospodarczego przy domie 

4-ro rodzinnym. 
11. Wybudowanie lodowni przy domie 4-ro rodzinnym. 

w Mołodecznie. 
12. Wybudowanie domu mieszkalnego dia 14-rodzin. 
Przetarg odbędzie się w aniu 2-go lipca 1928 roku o 

godz. 12-ej w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, ul. Maz 
aaleny 2 pokój Nr. 78' Piśmienne oferiy w zapieczętowaaych 
łakową pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta na . .... й 
winny być złożone w tymże dniu do godz. 9-ej i pół w Kan- 
celarji Oddziału Budowianego Dyrekcji pokój Nr. 92 łącznie 
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłącone wadjum prze* 
targowe w wysokości 5 proc. zaoferowanej (sumy przy ofer- 
tach opiewających na ogolną sumę do 100.000 zł. i w wyso- 
kości 4 proc. z sum przy ofertach na ogólną sumę od 
100.000 —500.000 zł. 

„ W ofercie winien być podany minimałny termin, w któ- 
ry firma podejmuje się wykonać objętą niniejszem przetar- 
giem robotę, 
3 Oferty mogą byč skladane tak na (poszczególne ob- 
jekty, jak i na grupy obiektów. 

Nie będą rozpatrywane oferty niesporządzone na rzą- 
dowych blankietach slepych kosztorysów iub zawierające 
zasirzeżenia.] 

Ogólne warunki przetargu i śSlepe kosztorysy można 
otrzymać w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój 
Nr. 78 zą zwrotem kosztów wykonania. Tam również można 
codziennie od godz. 12-ej do l3-ej przejrzeć ogólne i tech- 
niczne warunki wykonania robót przez przedsiębiorców, pro= 
jekt robót, projekt umowy, oraz ogólne przepisy Minister- 
stwa Robót Publicznych o przetargach, które dlą oferenta 
są obowiązujące. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru ofe- 
renta, uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności 
przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania ilości robót lub 

  

Nauczyciel rysunków Ch Konik 
z 20-letnią praktyką w miejscowych gimnazjąch .UDZIELA 
LEKCJI RYSUNKÓW i przygotowuje do średnich i wyższych 
szkół w tym że zakresie. Przyjmuje od 5 — 7 wieczór. 

Dobroczynna ulica d. 4 m. 7. —° 

Rejestr Handlowy. 
_ Do Rejestru Handlowego Sądu Gkręgowego w Wilnie 

weiągnięto następujące wpisy. 
Dział B. w dniu 14. V. 1928 r. 

385. I. B. „Kurjer Wileński* — spółka z egraniczo- 
na odpowiedzialnością*. Wydawanie czasopism, książek, 
broszur i wszelkich innych druków, zakładanie i prowadze- 
nie drukarni, litografiji innych tłoczni orąz prowadzenie han- 
dlu księgarskiego, materiałami piśmiennemi 1 wszelkiemi wyt- 
worami przemysłu graficznego. Siedziba w Wilnie, przy ul. 
Jagiellońskiej 3. Spółka istnieje od 1 kwietnia 1928 roku. 
Kapitał zakładowy 30.000 złotych, podzielonych na 60 ndzia- 
łów po 500 złotych każdy, całkowicie wpłaconych. Do Za- 
rządu ną okres pierwszego roku  operacyjaegjo powołano 
zam. w Wilnie: Witolda Abramowicza przy ui. Motwiłło- 
wskiej 15, Aleksandra Budrys-Budrewicza — przy ul. Św. 
lgnacego 5, i Kazimierza Okulicza przy al. Mostowej 27-2. 
Wszelkiego rodzaju zobowiązania, umowy, pełnomocnictwa, 

weksle, czeki, žyro na wekslach, akty notarjałne i hipotecz- 
ne i wogóle wszelkie dokumenty, zawierające dla spółki iakie- 
kolwiek bądź zobowiązania podpisują w imieniu spółki dwaj 
członkowie zarządu pod stemplem firmowym. Koresponden- 
cję zaś zwykłą, poleconą, wartościową, jak również pokwi- 
towania z odbioru z poczty, kolei i instytucyj kredytowych i 
przewozowych listów, przekazów i przesyłek podpisuje w 
imieniu spółki jeden członek zarządu. Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Aleksandrem Rożnowskim, Notarjuszem przy Kancelarji Hipo- 
tecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 7 kwietnia 1928 
r. za Nr. 1720 na czas nieokreślony. 543-V1 

w dniu 19. V. 28 r: dodatkowy: 
1512. Il. A. Firma: „Szkolnicki Kalman* zmienia się 

na: „K. Szkolnicki — właściciel józef Szkolnicki*. Na mocy 
wyroku Sądu Polubownego z dn. I sierpnia 1927 r., zatwier- 
dzonego decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cy- 
wilnego z dsia 20 grudnia 1927 roku przedsiębiorstwo przesz- 

  

w dniu 19. V. 1978 r. dodatkowy. 

15 2. II. A. Firma: „Szkolnicki Kalman“ zmienia się 
na: „K. Szkolnicki — właściciel józef Szkolnicki“. Na mecy 
wyroku Sądu Polubownego z dn. 1 sierpnia 1927 r., zatwier- g, 
dzonego decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cy- 
wilnego z dnia 20 grudnia 1927 roku przedsiębiorstwo prze- 
szło na własność józcia Szkolnickiego, zam. w Wilnie, przy 
ul. Szpitalnej 4. 545 VI 
  

Ogłoszenie 
Do Rejestru Handlowego Dział Spółdzielni Sądu Okr. 

w Wilnie w dn. 24 IV 28 r. pod Nr 623 wciągnięto następu- 
jący wpis: 

R. H. Sp. I 623. „Robotnicza Spółdzielnia Kultural- 
no-Oświatowa w Wilnie z ograniczoną odpowiedzialno- 
šcią“. Siedziba w Wilnie, przy ul. Uniwersyteckiej 1. Odpo- 
wiedzialność członków za zobowiązania spółdzielni zadekla- 
rowanemi udziałami i prócz tego połową zadeklarowanego 
udziału. Celem spółdzielni jest szerzenie oświaty wśród 
warstw robotniczych i zaopatrzenie ich w tanie i dostępne 
książki i pisma oraz podjęcie wśród ludu robotniczegoi sze- 
rokich warstw ludności w Wilnie poziomu kulturalnego; dla 
osiągnięcia czego spółdzielnia prowadzi handel książkami i 
wydawnictwami perjodycznemi, zajmuje się kupnem i sprze- 
dażą tychże, wydawnictwem ksiąg i pism perjodycznych: mie- 
sięczników i tygodników, oraz pisma codziennego, prowadzi 
i utrzymuje bibljoteki z dziedziny zagadnień gospodarczych 
i socjalnych. Udział wynosi 25 złotych, płatnych ratami, przy- 
czem obowiązkowy wniosek przy przystąpieniu wynosi 12 
złotych 5o groszy, reszta zaś winna być wpłaconą w dwóch 
równych ratach miesięcznych. Na członków Zarządu powoła- 
no zam. w Wilnie: na prezesa Adolfa Rusakiewicza — przy 
zaut. Rossa 5, na wice-prezesów Walentego Rodkiewicza 
przy zauł. św. Michalskim 6 - 4 i Wincentego Brejwo — przy 
ul. Koszykowej 6-3, na sekretarza Antoniego Żochowskiego 
— przy ul. Zawalnej 25 i na skarbnika Piotra Burbo — przy 
ul. Praczkarnia 15—12, oraz na zastępców zam. w Wilnie: 
Kazimierza Strekjańca — przy ul. Piłsudskiego 4 -5, Piotra 
Woronieckiego — przy ul. Praczkarnia 15—3 i jana Zołę - 
Solniec 3—1. Czas trwania spółdzielni — pięcioletni. Pismo 
przeznaczone do ogłoszeń — „Słowo*. Rok obrachunkowy— 
kalendarzowy. Członków zarządu $: oświadczenie woli w 
imieniu spółdzielni podpisują prezes, względnie jeden z jego 
zastępców oraz dwaj członkowie zarządu pod stemplem  fir- 

AKUSZERKA 

w. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 

o 7.  Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamož- 
nym ustępstwa. 

Z.P Nr. 63 

| LETNISKA | 
MSTO 12 САУО B TESIERS 

i w Tautuli- 
Letnisko szkach, st. 
Santoka, opłata do- 
stępna, szczegóły: 
Kasztanowa 4 7, od 
3-4 O—bHLZ 

Druskieniki. 
Pensjonat „Biruta“, 
ul. Mickiewicza 3, pod 
zarządem dawnej 
„ireny*, poleca po- 

koje. S z9L2 

    

  

LOKALE 

Mieszkanie 
potrzebne 3 pokojo- 
we, pożądane na 
Zwierzyńcu. Zgłosze- 
nia do „Słowa* pod 
„Ergo*. 4 

DO WYNAJĘCIA 
sklep z lodownią na- 
bitą łodem, a także 
składem. Dowiedzieć 
się u właściciela do- 

  

  

POSZUKUJĘ 
pracy administratora 
majątku ziemskiego 
lub nieruchomości w 
mieście. Liczę 30 lat. 
jestem kawalerem. 
Posiadam wykształce- 
nie średnie. Mogę 
przedstawić kaucję 
hypoteczną na własną 
posiadłośc. Łaskawe 
oferty proszę składać 
w _ admin. „Słowa* 
sub B. Z. 4 

otizebna wykwa- 
lifikowana ku- 
charka, mogąca 

zastąpić kucharza. 
Zgłoszenia tylko z 
dobremi rekomen- 
dacjami. Pensja od 
umowy. Oferty skła: 
dać w adm. „Słowa”* 
pod „na wyjazd“ 

z 9910 

  

  

Poszukuje się 
Od zaraz maszynistę 
(tkę) ną wyjazd 
(miejscowość wśród 
lasu 5 kim. od st. 
kol.) na okres 3-ch 
miesięczny do Urzę- 
du Państwowego. Po- 
trzebna dobra znajo- 
mość języka polskie- 
go oraz stylu kance- 
laryjnego. Płaca 150 
zł. miesięcznie i mie- 
szkanie. Informacje 
tylko wśrodę20-go od 
odz. 15-ej do ló-ej. 
wierzyniec, ul. Li= 

tewska 3 m. 3. 

  

ustępujących _ matu- 
rzystek. Opieka cał- 
kowita zapewniona. 
Ofiarna 4—4. Zyło- 
szenia zawczasu. 

panią 

о 9652 

inieįszem 
praszam 
Teresę  Miala- 

chowską za wszelkie 
moje listy, i rozgła- 
szanie wiadomości, 
uwłaczających pani. St.. 
Sułkowski.  0—091Z 

  

prze- 

  

Majqtki 
ziemskie sprzeda- 

my dogodnie 
Wil. Biuro Ko- 
misowo-Hadlowe, 
Mickiewicza — 21 

tel. 152. 1 

UBAREBU 
ZGUBY 
BESSWSR 

nieważnia się 
U skradzioną ksią- 

żeczkę wojsko- 
wą, wydaną przez P. 
K, U. Wilno za Nr 
1693, na imię Pawła 
Dubanowicza. o 

  

  

gubioną książecz- 
kę wojskową, 
wydaną przez P.- 

K. U. Oszmiana, na 
imię Józefa Zdanowi- 
czą, zam. we wsi Św. 

mowym. Przepisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi prze- 

  

  

о- 661г Duch, pow. Oszmiań- 

  

nawet zupełnego ich zaniechania. ło na własność Józefa Szkołnickiego, zam. w Wilnie, - przy r > salas a: mu przy ul. Subocz i аоаа ау 
Za Wojewodę (—) Dyrektor Inžynier (podpis). ul. Szpitalnej 4. 545-VI pisami ustawy o spółdzielniach z dn. 29 paździeinika 1920 r. Nr. 30, o +91Z skiego, unieważnia się 

H. BALFOUR. Nagle rozległ się szmer, zgrzyt po- wieka z właścicielem domu Nr. 92 Jack usłyszał trzask telefonu, jo- i zamykając drzwi za sobą. Gdzie — Zobacz, kto to był! — szepnąt 

"WALKA 0 DOKUMENTY 
Stanąwszy u dołu schodów natę- 

żył słuch. Lecz ciszy nic nie przery- 
wało. Ośmielony tem zapalił na 
chwilę latarkę elektryczną. Ujrzał dłu- 
gi korytarz i troje drzwi: dwoje po 
bokach i jedne w końcu. Drzwi były 
zamknięte. Smith musiał być gdzieś 
w pobliżu, a jack nie miał ochoty się 
z nim spotkać. Zwrócił się ku 
drzwiom na prawo i po chwili nad- 
słuchiwania nacisnął ostrożnie klam- 
kę. W.pokoju było ciemno, wśliznął 
się za próg i cicho zamknął drzwi, 
błysnęła smuga Światła. 

Był to zapewne pokój Smitha, łóż- 
ko nie było jeszcze ruszone. Strick- 
land szybko rozejrzał się po pokoju, 
a nie znalazłszy w nim nic ciekawe- 
go, wyszedł i skierował się ku 
drzwiom w końcu korytarza. Prowa- 
dziły one do kuchni, za którą znaj- 
dowało się małe podwórko. Brama, 
wiodąca z podwórka na ulicę, była 
zamknięta i klucz tkwił w zamku od 
wewnątrz. A więc Slicker musiał być 
w domu! Jack powrócił na korytarz 
i zawahał się. Trzecie drzwi prowa- 
dziły do piwnicy, gdzie znaleźć mógł 
to, czego szukał, ale bardzo prawdo- 
podobnem było, że spotka tam Slic- 
kera. в 

Nacisnął klamkę, lecz drzwi nie 

ustąpiły. Nagle w dole rozległy się 
kroki, Jack cofnął się żywo. Klucz 
zgrzytnął w zamku i Smith ukazał się 
z zapaloną Świecą w ręku. Skierował 
się ku kuchni, zostawiając drzwi ot- 
warte za sobą. 

Jack zrozumiał, że nadeszła chwi- 
la stosowna i wślizgnął się za drzwi. 
Krokami niesłysznemi dzięki gumo- 
wym podeszwom zbiegał po scho- 
dach kamiennych. Strickland zapalił 
znów latarkę i oŚwietlił piwnicę: stały 
tam tylko trzy beczki z piwem i o!łb- 
rzymia szata. Jack Otworzył drzwi 
szafy, na górnych półkach stały bu- 
telki, dwie dolne były puste. 

Jack skoczył na dolną półkę i 

czekał, : 
Slicker powrócił za chwilę i pod- 

szedł do szafy. Jacka ogarnęło uczu- 
cie żalu, że wybrał sobie tak nieod- 
powiednią kryjówkę. Ale Smith nie 
otworzył szaty, tylko stał przy niej. 

dobny do tego, jaki czyni elektryczna 
winda i szafa zaczęła zjeżdżać 
w dół. 

Zatrzymała się po chwili i Jack 
przeżył kilka sekund  najstraszniej- 
szych w swem życiu. Wyciągniętemi 
rękami szukał wyjścia, lecz napotykał 
cegły. Z trudnością powstrzymał 
okrżyk zgrozy. Po pewnym czasie, 
który Jackowi wydał się nieskończe- 
nie długim, znów rozległ się ten sam 
szmer i winda zaczęła się podnosić. 
Gdy zatrzymała się wyciągnął rękę 
i odnalazł drzwi drewniane pchnął je 
gwałtownie i wyskoczył. Błysnęła 
znów latarka jego. Piwnica była pu- 
sta. Jack westchnął z ulgą, zamknął 
szatę i obejrzał ją uważnie. 

Był to mebel bardzo piękny, któ- 
rego niktby się nie mógł spodziewać 
w piwnicy: dębowy, przybrany pięk- 
nemi płaskorzeźbami i bronzem. Jed- 
na z wypukłości z bronzu zwróciła 
uwagę Jacka, gdyż była dziwnie wy- 
polerowana i błyszcząca... Twarz Jac- 
ka rozjaśniła się. nacisnął na błysz- 
czącą powierzchnię bronzowej ozdoby, 
znów rozległy się te same odgłosy i 
zamilkły po chwili. Otworzył drzwi 
szaty: półki zniknęły, a na ich miej- 
sce ukazały się drzwi w murze. 

— Sprawą zaczyna przybierać po- 
myslny obrót — mruknął z zadowo- 
leniem, popychając drzwi. 

Znalazł się w drugiej szafie, po- 
dobnej do poprzedniej. 

Po chwili nadsłuchiwania wyszedł 
z drugiej szafy i znalazł się w piwni- 
cy sąsiedniego domu. 

Jack zamknął starannie szalę za 
sobą i obejrzał się za sprężynką 
wprowadzającą w ruch półki, istotnie 
wkrótce odnalazł zupełnie podobną 
do pierwszej. Przycisnął ją i usłyszał 
jak półki wracały na miejsce. 

. Strickland minął piwnicę i wszedł 
na schody, tutaj również panowała 
niezmącona cisza, lecz gdy otworzył 
drzwi wiodące do korytarza, pierwsza 
rzecz, którą ujrzał była smuga Świa- 
tła wychodząca z pod drzwi, po pra- 
wej stronie korytarza się znajdują- 
cych.  Posunął się więc cichutko 
wzdłuż korytarza, aż do drzwi, które 
były nieco uchylone. 

Przed biurkiem siedział  Slicker 
Smith i paląc fajkę, czytał gazetę. ja- 
kie stosunki mogły łączyć tego czło- 

Johnem Bloggsem i S-ką? 
Może John Bloggs był 

agentów Fairleigha? Ale 
mógł on odgrywać? | 

Strickland odrzucił myśl o tem i 
zaczął zastanawiać się nad sytuacją 
obeciią. Chciało mu się zrewidować 
cały ten dom, ale nie mógł dostać 
się do schodów, nie zwróciwszy na 
siebie uwagi Smitha. Powrócił więc i 
wszedł do ciemnego, pustego pokoju. 
Tutaj otworzył okno i zaczął się 
wspinać po rynnie. 

Na wszystkich piętrach były dłu- 
gie bałkony, na które łatwo było się 
dostać. Na drugiem piętrze słabe 
światło płynęło poprzez gęste П- 
ranki. 

Jack wlazł na balkon i zatrzymał 
się. Poprzez szparę, między oknem a 
firanką ujrzał pokój urządzony z 
koniortem, w którym znajdowali się 
dwaj mężczyźni. jednym z nich był 
nieznajomy o szerokich ramionach i 
grubych rysach. Drugi rozmawiał 
przez telefon, w pewnej chwili uczy- 
nił ruch, przy którym Strickland doj- 
rzał jego twarz, serce jego zamarło 
na chwilę: był to Jonah! 

ROZDZIAŁ IX 
Pusta szuflada. 

Osłupiały Jack usiłował jednak 
dosłyszeć słowa, które Jonah wyma- 
wiał. Musiał to słyszec koniecznie! 
Zorjentował się więc w planie domu, 
wspiął się aż na strych, wciąż korzy- 
stając. z rynny i, bez wielkiego trudu, 
dostał się poprzez rozbite okno do 
pokoju. 
Bi Z wyjątkiem Smitha i dwóch lu- 
dzi na drugiem piętrze nikogo, zda- 
wało się nie było w całym domu. 
Jack jednak schodził ze schodów, za- 
chowując wielką ostrożność, bez 
trudności odnalazł pokój, o który mu 
chodziło, i przykucnął za drzwiami, 
nadsłuchując. Jonah rozmawiał  jesz- 
cze. 

jednym z 
jaką rolę 

— Ja dobrze rozumieć, ja wziąć 
papiery z szuflady japońskiej szatki i 
przynieść panu jutro wieczorem do 
auta które czekać będzie na mnie... 
Milczał parę sekund, potem dodał:— 
Dobrze, massa,—ja nie powiedzieć 
ani słowa massa Ned. Szczęśliwy 
bardzo, że to słyszeć.  Dowidzenia, 
massa. 

nah powiesił słuchawkę. Młody  de- 
tektyw przeklinał w duchu swój zły 
los, że nie udało mu się podsłuchać 
całej rozmowy. 

—. Czy zrozumiałeś co masz zro- 
bić? — zapytał nieznajomy. 

— Tak,—odrzekł grubym swym 
głosem Jonah. 

— Odwieziemy „cię teraz do domu 
przy Green street; jeśli nie będzie żad- 
nych przeszkód, powrócisz natych- 
miast w przeciwnym razie spotkamy 
się jutro w tem samem miejscu i o 
tej samej, co dziś, godzinie. 

Jack usłyszał zbliżające się do 
drzwi kroki i miał tyle tylko czasu, 
by odskoczyć w bok i ukryć się w 
zagłębieniu szhodów. 

Nieznajomy gwizdnął i 
kazał się na wezwanie. 

— Proszę go odprowadzić tą Sa- 
mą drogą, którą tu przybył, — rzekł 
nieznajomy i Jack dostrzegł, jak  za- 
wiązywał na oczach murzyna  prze- 
paskę. 

Strickland nie czekał dłużej, gdyż 
uważał za konieczne uprzedzić Jona- 
ha w powrocie do domu Bill Boyda. 
Bez szelestu prawie powrócił na strych 
i szybko zjechał na dół:po rynnie. 

Stanąwszy na ziemi, zastanowił 
się chwilę. 

Powracać tą samą drogą poprzez 
pokoje umeblowane Slickera Smitha 
było rzeczą zbyt ryzykowną. Nagle 
dostrzegł dużą wyrwę w murze dzie- 
lącym oba domy; dokoła rozrzucone 
były kamienie i cegły. 

Jack dostał się na podwórko do- 
mu Smitha, przeszedł przez bramę, 
otworzywszy ją kluczem, tkwiącym w 
zamku i, gdy się znalazł na ulicy, 
zaczął biec, co sił, Wkrótce dotarł 
do samochodu, którego szoier zawa- 
hał się przez sekundę, widząc czło- 
wieka w łachmanach; lecz Jack po- 
kazał mu garść pieniędzy $i podał 
dziesięć shillingów za odbyce pręd- 
kiego kursu na Green streei. Szofer 
zgodził się pośpiesznie. 

Ulice o tej porze były puste i sa- 
mochód mknął bez przeszkód. 

Jack zadzwonił gwałtownie. Po 
długim oczekiwaniu Ned otworzył mu, 
a widząc we drzwiach Jacka w łach- 
manach, stanął jak wryty. 

° — Chwała Bogu, że tu jesteś, — 
krzyknął Strickland, wchodząc szybko 

Smith u- 

jest Jonah? 
-- Ależ... pewnie w łóżku, sądzę... 
-— Mylisz się, zaraz się przeko- 

nasz, chodź ze mną. A 
Wszedt do bibljoteki, a za nim 

Ned, coraz bardziej zdziwiony. 
— Nie mam czasu opowiadać ci 

wszystko po kolei, — rzekł. — Daj 
mi prędko jakiekolwiek dokumenty, 
któreby miały pozór Świadectw  for- 
malnych, muszą tu być także. 

Ned otworzył kasę ogniotrwałą i 
wyjął kilka papierów. 

— Czy te będą odpowiednie? 
— Doskonale. Teraz daj mi pa- 

pieru i sznurka. 3 : 
— Ależ mój. drogi, skąd ia to 

wszystko dostanę o tak późnej porze? 
Poszukaj w kasie ogniotrwałej! 
Ned posłusznie zaczął szperać i 

wreszcie znalazł jakąś paczuszkę,;zwią- 
zaną sznurkiem czerwonym. Podał ją 
Jackowi, który zręcznie zwinął w ru- 
lon papiery, obwiązał sznurkiem, 
otworzył japońską szafeczkę i włożył 
do szuilady rulon, poczem zamknął 
starannie szatkę. 

— Teraz daj mi pić, — rzekł, — 
Nedzie doprawdy to jest bardzo 
ważne! 4 

Wychodząc zgasili światło w bibljo- 
tece i udali się do jadalnego pokoju. 

— Teraz może zechcesz mi dać 
parę wyjaśnień? — zapytał Ned. 

-—— Niema czasu. Zatelefonuj do 
garażu, by szofer Bill był gotów każ- 
dej chwii do wyjazdu. Spiesz się, na 
miłość Boską! 

Ned, wciąż jeszcze zdumiony i nic 
nie rozumiejąc, wykonywał rozkazy; 
gdy wrócił, znalazł Jacka przy oknie, 
ten zwrócił się żywo do wchodzącego: 

Zgaś światło i nie ruszaj się. 
Czekali, drzwi do bibljoteki były 

otwarte. Posłyszeli cichy szelest, Ned 
drgnął. Czego czekał Jack? Zaczęli 
rozróżniać wyrażne szmery, ktoś lek- 
kim krokiem zbiegał ze schodów. 

Strickland Ścisnął ramię Neda, by 
go powstrzymać od wszelkich ruchów. 

Osoba, schodząca ze schodów 
weszła do bibljoteki, nastała chwiła 
ciszy, poczem błysnęło Światło. 

Tymczasem dwaj młodzi ludzie, 
stojący przy oknie w sąsiednim, ро- 
koju nie ruszali się z miejsca. 

l znów światło zgasło i rozległy 
się oddalające się kroki. 

stwszy uprzednio 

Jack. 
Ned, przechodząc przez pokój, 

wywrócił krzesło, uciekający przy- 
Śpieszył kroku. Crawley skoczył do 
przedpokoju i zapalił Światło. Głuchy 
okrzyk rozległ się na schodach. 

— Elsie! — krzyknął Ned, — co ro- 
biłaś tutaj o tak późnej godzinie? 

O, jakże mnie pan przestraszył! 
Ja... zdawało mi się, że usłyszałem 
złodziei t przyszłam zobaczyć... 

— A czy słyszałaś poprzedniej no- 
cy, gdy prawdziwy złodziej tutaj się 
dostał? 

Nie, proszę pana,—Elsie - była 
coraz bardziej zmieszana. —Ale od te- 
go czasu nie mogę dobrze spać, więc, 
gdy posłyszałam coś podejrzanego, 
myślałam... 

Wracaj do pokoju i więcej nie 
schodź tutaj w nocy! 

Dobrze, proszę pana, dziękuję 
panu! , S 

Elsie wbiegla na schody, a Ned 
powrócił do jadalnego pokoju, zga- 

elektryczność w 
przedpokoju. 

— Nie robiła ona wrażenia o0so- 
by, któraby się mogła odważyć 
przyjść naprzeciw złodziei, — rzekł 
Strickland. 

— Tak, trzeba będzie Śledzić ją, 
ale w tej chwili nie możemy się nią 
zajmować. Jonah przybędzie tu wkrót- 
ce, a musi on być pewien, że wszy- 
scy śpią. 

— Jonah? — zapytał Ned. 
— Pstł 
Czujne ucho Jacka uchwyciło po- 

dejrzane odgłosy, z ulicy dochodzące, 
szepnął więc na ucha Nedowi: 

— Jonah wejdzie w prost do bibijo- 
teki, aby znaleść papiery, któreśmy 
mu położyli do szuilady japońskiej 
szatki, potem wyjdzie, a ja za nim. 

W tej chwili zgrzytnął klucz w 
zamku. Jonah wszedł, zamknął cicho 
drzwi, minęły długie minuty oczeki- 
wania. Wa» 

— Musi obejrzeć papiery! —mruk- 
nął Ned. ; P 

Lecz Jack mylił się. Jonah otwo- 
rzył szaikę japońską, lecz ujrzał pustą 
szufladę! 
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