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Fuln terroru w Rowieńszczyźnie 
Masowe aresziy z powodu zamachu 

ha Woldemarasa 
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(w PERSPEKTYDIE ECHA STOLICY 
L- TYGODNIA. | Na otwarcie P. W. K. 

"AV. TP, 

oczne zaznajomienie się ze stanem 
gospodarczym Rosji i możliwościami 
handlowemi będzie najlepszem  anti- 
dotura na zapały niektórych wielbicie- 
li Stalina w sterach przemy - 
słowców angielskich. 

Decydującą rolę dla wyniku wy- 

Wybory do Zgromadzenia 
W Estonji 

Narodowego 
WARSZAWA. 13. maja (Tel. wł. „Słowa*). 

Rząd udaje się niemal w zn tą na 
otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej Dziś 

zi o Projekt Young'a jest próbą % końcem bieżącego tygodnia. łał 2% RAM иа Z Kowna donoszą, iż mimo ogło- partji opozycyjnej chrześcijańskich de- 
isu pomiędzy stanowilkiem ю zyty się wybory do szenia w pismach wiadomości, że wła- mokratów wało wielkie wzbu- borów odegrają kobi i kompromisu p Śledztwo w sprawie b. min. zgromadzenia narodowego. Udział w ściwi. sprawcy zamachu na premjera rzenie. Charakterystyczny wypadek które eseje: sudo) AS państw wierzycieli a projektem Dr. 

Schachta. Cyfrowa propozycja a iery- 

kańska przewiduje, podobnie jak'plan 

sojuszniczy, uregulowanie reparaiyj w 

ciągu 58 lat. Pierwsza rata wynfsiła- 

by 1675 milj. mk. a następne 36 

wzrastałyby rocznie O 25 milj. mk. 

W dalszych 21 latach Niemcy płaciyby 

na rachunek długów sojuszniczyc! w 

Ameryce po 1.700 mil. (20 rat ‘ро 

1.700 mil. i jedna 900 mil.). 

Przy obliczeniu za [okres 37 lat 

przeciętna rata roczna, do której 'lo- 

łączona zostaje należność przypila- 

jąca z tytułu amortyzacji poży:rki 

udzielonej Niemcom w związku z 

planem Dawesa wyniesie 2.050 nl. 

mk. czyli o 450 mil. mniej niż o 

przewidywał plan Dawesa. M 

Gdyby plan Younga -doszedł o 

skutku, na co bynajmniej nie zanój 

się wobec zastrzeżeń i protestów Z- w; 

iateresowan;ch wierzycieli Niemo 

zyskałyby obniżenie spłat reparacy- 

WARSZAWA. 13. maja (Tel. wł. „Słowa”). 
Śledztwo w sprawie b. ministra SkarbuCze- 
chowicza, prowadzone prze zSędziego Sądu 
Najwyższego p. Załeskiego dobiega koń- 
ca i mogłoby być ięte, jednakże wy- 

st imieniu Sej jako oskarży-. cje. posłowie: dr. Licbenmaa 1 Wyrzykow: 
dziego śledczego. oskaržyciele żąda, 
mianowicie powołania jeszcze, jako świad- 
ków dodatkowych b. =. e Bartla 
i b. Ministra Pracy dr, fi Swiad- 

czytość Jak dsk Sata p Ww swo- 
im czasie Sejmowi projektu ustawy o kre- 
dytach dodatkowych oraz mieliby przedsta- 
wić przebieg dyskusji ma Radzie Ministrów 
podczas omawiania wania 8 

nych o 20 miljardów mk., *natomiat 

Francja  straciłaby 15 miljardow į 

udział Anglji w reparacjach zmnie 

szyłby się z 22 proc. na +18  pro| i 

Jak widzimy operacja Ovena Younga Pogłoski u zredukowaniu budžetu 

zrobiona jest kosztem Francji i An; WARSZAWA. 13. maja (Tel. wi. „Slowa“). 

> glji |W kołach gospodarczych a> kursu 
> ь e 

Jak zaznaczyliśmy widoki powo Ministerstwa "Skarb pułk. Matuszewski 

dzenia planu | Younga są minimalne 6 la os do paz > 

natomiast stokroć ważniejsze jest zna z wcze iljonów zł. Pogłoska ta wydaje nam się 

czenie polityczne wystąpienia Stanów, A 

rencji. 

i hodzi Dale 
Zjednoczonych, zainteresowanych po- godnie zę wskazówkami doradcy „inanso: 

i ji : , Dewe iczyło wy! na średnio w uregulowaniu kwestji od- 178 iais R a Nord 
wnioski co do sumy redukcji, ale już 'szkodowań. Prasa niemiecka tryumiu- Įnety 

nioski zbyt daleko idące. 
jąco podkreśla, że płan kompromiso: 

wu Younga oznacza załamanie jedno- 

litego frontu b. sojuszników wobec 

Niemiec, należy (bowiem pamiętać, że 

memorandum sojuszników ogłoszone 

w dniu 13:go kwietnia uzgodnione 

było z delegatami Stanów Zjedno- 

czonych. я Jednocz 0 

Te właśnie rozdźwięki w obozie giraa ipókcjonjącego w Giównym l 

byłych sojuszników cieszą, zdaje się. SPitoracie Sił inych. 

najbardziej polityków niemieckich, ot+ | 

wierając „przed nimi 2 perspektywę Pozlstwo włoskie w Warszawie 
szantażów i wygrywania nieporozu- poniesione do godności amba- 

mień wśród byłych  aljantów dla sady. 

swych celów politycznych. Prasa nie- ARSZAWA, 13 V. PAT. W wy- 

miecka oczywista tendencyjnie wyol- nikirozmów, przeprowadzonych mię- 

brzymia to zarysowanie się jednolite- dzysządem polskim a włoskim po- 

go frontu na konierencji reparacyjnej. stanwiono podnieść poselstwa obu 
‘ ‚ pańw do godności ambasad. W 

Jeżeli, plan Ovena Vočnga može byč dłu dzisiejszym charge — diafiaires 

„w pewnym stopniu ‘циазапу Za Wy” włosj otrzymał agrement dla dr. 
raz zmiany dotychczasowej „polityki Franin Martina, dotychczasowego 
rzeczoznawców amerykańskich, to jest ambządora w Buenos 'Aires, jako 
on niczem więcej jak konsekwencją dla prwszego ambasadora Włoch w 

3 ; ‚ Ро!$с Równocześnie rząd włoski 
ogólnej polityki Stanów Zjednoczo- |izję agrement dla dotychczasowe- 
nych, zdecydowanie dążącej do roli go pdła polskiego w Rzymie p. Ste- 
arbitra w sprawach kontynentu euro- fana kreždzieckiego na ambasadora. 
pejskiego. ° Min. śleski, przyjmując do wiado- 

i ,  moścpowyższe, wyraził przekonanie, 
Wybory angielskie. Za nie- że rzd polski z radością powita po- 

spełna trzy tygodnie odbędą się w wstań ambasady włoskiej w Polsce, 
Anglji wybory do parlamentu. Kam- oo ee aa „Polski 

panja wyborcza już w pełnym toku. D“ Mal T @ х stosukąch międzynarodowych po 
Przed paru dniami ogłoszony został wojniloraz zacieśnienia się stosun- 
program Labour Party, który w razie ków  rzyjaźni i życzliwości między 
otrzymania większości stronnictwo za- Polsk a Włochami. 

mierza przeprowadzić. Program w 
głównych swych zarysach przewiduje 

nacjonalizację przemysłu węglowego, 
reorganizację szeregu gałęzi przemy- 

ё łko- Ё 
FE 3a powyćh p. gowa ERA = Prezyd,t Rzeczypospolitej przyjął w 
witem wyeliminowaniu „bolszewizmu”. апн dsjejszym na audjencji o godz. 

Dalej Labour Party zapowiada walkę 12-ej ktkardynała Hlonda. O godz. 
m/z bezrobociem drogą organizacji na 13:ej z4ył na „rece Pana Prezydenta 

szeroką skalę robót publicznych, obie- Past > am RE 
; i . iragan znaūski. 5 Е cuje zwiększenie zasiłków dla bezro 15 złożka wyrazy hołdu Panu Pre: 

botnych, uchylenie niektórych podat- zydentcić delegacja zjazdu połączo- 
ków pośrednich kosztem zwiększenia nych oMnizacyj kolejowych. 3 
podatku spadkowego. 

Hasło nawiązania stosunków dy- Nawy „rząd 2w. Strzeleckiego. 
plomatycznych jz Bolszewją, które w AR: 141 

« pierwszych tygodniach kampanji wy- cii o Jak alia 
borczej było bojowem hasłem labou- wał się 4 lzisiejszem pogoirikia waz 

rzystów straciło obecnie na ostrości. Afg, sg wyjąc, prezeż” wanowski i poseł 
Jest to skutek wycieczki przemysłow- RR AdanCoc, r dirk zecówe ao 

ь ь i ni gni 

ców angielskich do Rosji. Gabinet Oliolekk Icstanowinko o ye 

konserwatywny popierając po cichu nego Zwie 1 Šistaleckiejo ate 
. n. ы 

tę wycieczkę wiedział dobrze, że na- Seine bę w najbliższem posiedzeniu 
(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej). 

leneral Zosik-=Tessaro objął da- 
i wództwa KOP. 
JARSZAWA. 13. maja (Tel. wł. „Słowa'). 

Dis objął urzędowanie nowomianowany do- 
PE Ochrony P: icza 
Zsjk - Tessaro. Jednocześnie były dowódz- 

dońskiego 

W.'SZAWA, 13. V. Pat. Pan 

Zantėsigženis ks. biskupa Ra- 

k 

komitetu w onawczego. 

wyborach dość ożywiony, aczkolwiek 
w stolicy brało udział 10 proc. wy- 
borców, podczas gdy w poprzednich 
wyborach frekwencja wynosiła 78 proc. 

Prowizoryczne obliczenia są na- 
stępujące: 

W Tallinie na pierwszem miejscu 
socjaliści — około 12 tysięcy głosów 
2-gie miejsce - partja pracy, około 
11 i pół tys. głosów; trzecie miejsce 
— komuniści, 10 tys. głosów (obyd- 
wie partje socjalistyczne otrzymały 
więcej głosów, niż w poprzednich wy: 
borach); czwarte miejsce -- partja 
narodowa Tennisona około 7 tys. 
głosów. Następnie idą Niemcy i t. @. 
Zauważyć się daje wzrost głosów 
partji narodowej i obu  socjalistycz- 
nych partyj. Partja rolna bez zmian. 
Straciły przy wyborach partja drob- 
nych rolników i chrzešcijaūsko-naro- 
dowi. 

Pnyjacielskie stosnnki,., 
Pod tym tytułem zamieścił kowień- 

ski „Rytas* artykuł wstępny, w którym 
rozważa wypadki I maja w Berlinie. 
Wypadki te wykazały istotne oblicze * 
bolszewików, którzy nie zważając na 
przyjacielskie stosunki, łączące ZSSR 
z Niemcami nie wahali się 
swych emisarjuszy celem zorganizo- 
wania rozruchów. komunistycznych w 
stolicy przyjaznego państwa. 

Nawiązując do tych wypadków 
„Rytas“ pisze dalej: „Te same siły w 
Kownie usiłowały również ukazać się 
1 maja na widowni. Częste rewizje, 
areszty, składy bibuły komunistycznej 
i broni znalezione u komunistów litew 

skich wykazują, że i w Litwie akcją | 
komunistyczna, bez względu na „pizy“ 
jacielskie stosunki'* mie ustała. Akcja 
taka wymaga wszechstronnej pomocy. 
Widocznie jej nie brak, gdyż zródło, 
jak się zdaje, nie może się prędko wy- 
czerpać. Litwa z Sowietami pozostaje 
w dobrych, przyjacielskich stosunkach. 
Jednak nie powinno to wprowadzać w 
błąd naszego społeczeństwa; ' płasz- 
czyk dobrych stosunków nie powinien 
nas łudzić. Bolszewizm nie zmniejsza 
swej agresywności, jak to wykazał 

. chociażby I maja, i wobec tego ostro- 
żność nie zawadzi. 

pismo estońskie o urzędzie celnym 
W. Turmontach 

Z Tallima piszą, iż w poczytnym 
dzienniku estońskim „Waba Maa' po- 
jawiła się w ostatnich dniach kwiet- 
nia rb. korespondencja podkreślająca 
z wielkiem uznan'em  fnkcjonowanie 
polskich władz policyjnych i celnych w 
Turmontach. Autor korespondencji 
stawia grzeczność * taktowność postę 
powania naszych władz granicznych za 
wzór i kończy następującem zdaniem: 
„Elegancją swego ubioru i powagą za- 
chowania się urzędnik polski działa 
otzeżwiająco na podróżnego zmęczo- 
nego długą drogą i przez to podnosi w 
oczach pasażera pre”tige swego kraju“ 

1 socialiścii łatewscy przeciw Litwie 
„Lietuvos Aidas“ zamieszczając ko- 

munikat „Elty* © decyzji łoiewskiego 
ministerstwa spraw zagr. pociągnięcia 
do odpowiedzialności pisma „Socialde- 
mokrats* za artykuł o zamachu na prof. 
Woldemarasa, pisze: „Możemy bardzo 
ubolewać, ze organ partji, która do 
niedawna była w składzie rządu łotew- 
skiego, może rozpowszechniać takie 
rzeczy, dla których uczciwy człowiek 
nie ma nazwy. | robi się to pod adre- 
sem kraju i rządu, z fktóremi się chce 
żyć lepiej, niż to ma miejsce w zwyk- 
łych przyjaznych stosunkach. W zupeł- 
ności rczumiemy łotewskie m—wo 
spraw zagranicznych, które pociąga 
„Socjaldemokratsa* do odpowiedzialnoś- 
cie 

Nabożeństwo po polsku wzbrónione 
Z Kowna donoszą: W Kiejdafiskim 

parafjalnym kościele pod wezwaniem 

Św. Jerzego nabożeństwa majowe odby- 

wały się co rok— rano po 'polsku i wie- 
czorem po litewsku. W r. b. za przy- 
kładem innych miejscowości w okoli- 
cach Kiejdan nabożeństwa w języku 

polskim zostały zupełnie zawieszone. 

Rozstrzelanie czterech terrorystów 
w. Szawiath 

KOWNO. 13.5. (PAT). Wczoraj w Sza- 
włach rozstrzelano 4 terrorystów: Markeli- 
sa, Augajtisa, Gawenasa i Ruzgisa, skaza- 
nych przez połowy w Szawlach. Jak 
wiadomo  rozstrzełani byli aresztowani w 

Szawlach w samochodzie, przyczem zna- 
leziono u nich broń. Po wyroku wnieśli oni 
do prezydenta prośbę o ułaskawienie, która 
jednak została odrzucona. 

Voldemarsa zostali ujęci i nazwiska 
ich są znarie — masowe areszty trwa- 
ją w dalszym ciągu zwłaszcza wśród 
studentów Uniwersytetu kowieńskiego. 
Liczba taresztowanych studentów się- 
gać ma 50. Pozatem w liczbie aresz- 
towanych osób prywatnych znajdują 
się zarówno. członkowie i sympatycy 
socjal-demokratów, jak również łudo- 
wych socjalistów, (laudininków) orkRZ 
chrześcijańskich demokratów. 

zdarzył się w Wewerach gdzie odby- 
wał się pogrzeb zamordowanego poru- 
cznika Gudinasa. Proboszcz kościoła, 
członek partgi chrześcijańskiej dermo- 
kracji nie chciał wpuścić zwłok do ko- 
ścioła, motywując to okolicznością, iż 

ik Gudinas nie był opatrzony 
Świętemi Sakramentami. Z powodu te- 
go. rodzhju zachowania się księdza w 
kołach rządowych zapanowało wieikie 
wzburzenie. 

Z tego powodu wśród najsilniejszej 

Kim jest Wasilius? Aresztowanie kpt. Szlapsinskas1 

RYGA. 13.5. (PAT). Jak donosi „Rigasche Randschau”, policji kowieńskiej są a już 
znane nazwiska dwóch sprawców, którym „osię uciec zagranicę. Są to członki 
korporacji Auszra i nazwiska ich brzmią: Bułata i Budelis. Aresztowany student Wa- 
silis odmawia wszełkich zeznań. Wasilius jest adop! synem zełnego w Marjam- 
połu adwokata Bułoty znajdującego się pod ścisłym aresztem domowym. 

: komunikują, že jako 
kapitan 5 pułku piechoty Sz 
qą sensację, tem 

Areszt dotychczasowe ` У 
oczekiwane sa rezultaty 

yo udział w zamachu został arpsztowan 
lapsinkas. Wiadomość o ty miareszcie wywarła nadzwyczaj- 

bardziej, że kapitan należy d okół prawicowych i bra ny udział, 
"ytego zela ziaby generalnego Flechawiczi radiowym za- 

wywołają niebywałą sensację i z 
ro śledztwa. aresztowan: 

icziusa, w 

Liczba ych przekracza 200 asób. 
W związku z trwającem. stale śledztwem, coraz mniej jest 

Pleczkajtisa oraz coraz mniej słyszy się przypuszczeń, 
„ tisowcy. Policja dotychczas nie zdecydowała się na wydanie jai 

śledztwa. Wiadomo jedynie, iż. aresztowano ostat 
organizacji Ateitininkai. 

o rezultatach 
chrzęścijańsko - demokratycznej 

wspomniane nazwisko 
ż zamachu dopuścili - iž A imis aj 

wielu członków 

wysłać * Wychowanek Woldemarasa ma się lepiej. 
KOWNO. 13.5. (PAT). W stanie zdrowia wychowanka premjera Woldemarasa 

nastąpiło znaczne polepszenie. Niebezpieczeństwo śmierci minęło. Pozostaje on. jednak 
nadal w kłinice pod nadzorem lekarzy. 

- Awantury komunistyczne w sejmie pruskim 
BERLIN, 13—V. Pat. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu pruskiego po- 

'święcone było dyskusji nad Interepelacjami  komunistycznemi w sprawie 
wydarzeń majowych i miało przebieg niezwykle burzliwy. Komuniści odrazu 
od początku posiedzenia podnieśli hałas i wrzawę, rzucając obelżywe 
okrzyki pod adresem ministra spraw wewnętrzuych, Grzesinsky'ego z chwi- 
lą, gdy tylko pojawił się on na sali. 

Interpelacje polityczne uzasadniał poseł Kasper, oskarżając policję o 
to, że zachowywała się ona brutalniej, niż uczyniłaby to w kraju nieprzy- 

„jacielskim. Po przemówieniu posła Kaspra wszedł na trybunę pruski mi- 
nister spraw wewnętrznych Grzesinsky, by odpowiedzieć na interpelacje, 
ale komuniści podnieśli niesłychaną wrzawę, nie dając ministrowi przyjść 
do głosu. Przewodniczący Sejmu prusklego Bartels musiał wykluczyć z 
posiedzenia kilku komunistów i trzykrotnie przerywać posiedzenie dla 
usunięcia ich z sali. Dopiero, gdy posłowie komunistyczni gremjajnie opuś- 
cili salę posiedzeń, Śpiewając lll międzynarodówkę, minister spraw wew- 
nętrznych mógł rozpocząć swe przemówienie. 

Przygofowania do konferencji Malej Enfenfy 
BIAŁOGRÓD. 13.5. (PAT). Podjęto tu szereg przygotowań w związku 

z przyjęciem delegacyj państw, wchodzących w skład Małej Ententy, które 
wezmą udział w konferencji, mającej się odbyć 20 maja. W-g ustalonego 
przez jugosłowiańskie ministerstwo spraw zagranicznych programu, mini- 
ster spraw zagranicznych Rumunji Mironescu przybędzie do Białogrodu 19 
maja, minister Benesz zaś 20 maja. 

Ohchód 10-cio lecia Wielkiej Rumunii 
BUKARESZT. 13.5. (PAT). W niedzielę, jako w ostatni dzień uroczy- 

stości, związanych z 10-leciem Wielkiej Rumunji, o godz. 11 rano królowa 
Marja w obecności króla Michała, rodziny królewskiej, regencji i członków 
rządu przyjęła w pałacu Cotroceni grupę Rumunów amerykańskich, którzy 
przybyli do ojczyzny na uroczystości. Królowa rozmawiała dłuższy czas z 
delegatami Rumunów amerykańskich, poczem dokonała wewji sztandarów 
stowarzyszeń rumuńskich w Ameryce. O godz. 12 nastąpiło otwarcie wysta- 
wy sztychtdw, rycin i portretów historycznych. Wystawa mieści się w pała- 
cu archiwów państwowych. 

Zwycięstwo aufonomistów w Aisacii 
BERLIN. 13.5. (PAT). Prasa berlińska, omawiając wyniki wyborów 

komunalnych podnosi zwycięstwo autonomistów w Strassburgu i Colmarze, 
podkreślając, że burmistrzem Strassburgu zostanie wskutek tego autonomista 
Roos znajdujący się obecnie zagranicą. W Colmarze mieli autonomiści uzy- 
skać wszystkie 30 mandatów i wskutek tego miasta które posiadało dotych- 
czas większość socjalistów radykałów otrzyma! obecnie burmistrza - auto- 
nomistę. 

Ostateczne wyniki wyborów municypalnych we 
"Francji 

PARYŻ. 13.5. (PAT). Jak wynika z danych ogłoszonych przez mini- 

sterstwo spraw wewnętrznych dokonano już wyboru rad municypalnych w 

769 gminach miejskich miasta z ogólnej liczby 774 posiadających ponad 5 

tys. mieszkańców. Według tych danych konserwatyści uzyskali 8 mandatów 

(—2) republikanie 127 (—15) republikanie lewicowi 137 (+17) radykali 

republikańscy 40 (-+4) radykali społeczni 227 (—10) republikanie - socja- 

liści 29 (—3) socjaliści 164 (—5) socjałiści - komuniści 4 (+4). 

Walki w Chinach 
HONG - > 195. sA Ze e a dm modo 2 J pro- 

wincji Kwang - Si rozpoczęły atak przeciwko wo; pńowi przyczem 

asas „Iš że w najbliższym czasie wejdą do Kantonu. (Wobec „oaprężonej Sy: 
tuacji oddział żołnierzy trzymany jest w ciągłym pogotowiu aby w razie potrzeby wkroczyć 
natychmiast na terytorjum dzielnicy europejskiej w Kantonie. 

Samochód wpadł do wąwozu 
BIAŁOGRÓD. 13.5. (PAT). Automobil, którym grupa turystów odbywała wyciecz- 

kę po kraju, wpadł do wąwozu. 3 turystów zostało zabito 5 odniosło ranty. 5 

овн 

wezmą udział w akcie wyborczym. 
Znawcy stosunków angielskich twiel- 
dzą, że oddadzą one swe głosy kon- 
serwatystom. + 

Nowy rząd w Austrji. Po czte- 
rotygodniowem przesileniu  minister- 
jalnem udało się pos. Streeruwitzowi 
sformować gabinet. Nowy gabinet na- 
żwano gabinetem pojednania, jest to 
o tyle trafne, że kandydatura Streeru- 
witza nie wywołała zbyt silnych ata- 
ków socjal-demokrat6w  najbardzief 
zaciętych antagonistów stron. chrze 
Ścijańsko-społecznego, skąd wyszedy 
nowy premier. 

Gabinet Streeruwitza będzie posia- 
dał poparcie trzech stronnictw: chrze- 
ścijańsko-społecznego, wielkich agrar- 
juszy i Landbundu. Sądząc z dysku- 
sji nad deklaracją programową no- 
wego premiera, opozycja socjalistów 
nie będzie zbyt: ostra. 

Nowy premjer w swem ekspose 
bardzo pobieżnie poruszył sprawy po. 
lityczne, kładąc główny nacisk na 
kwestje gospodarcze. Porozumienie 
kapitału z pracą i współpraca tych 
dwóch elementów, oto podstawa po- 
koju społecznego, na którem zamie- 
rza oprzeć się nowy rząd. 

Zmiana rządu w Austrji obchodzi 

nas w Polsce przedewszystkiem ze 

względu na znączny eksport nieroga- 
cizny, Poprzedni gabinet ks. prałata 
Seipla miał z tego powodu znaczne 
trudności, ponieważ stronnictwo agrar- 
juszy domagało się ograniczenia im- 
portu świń, co zostało uregulowane 
w umowie handlowej pomiędzy Pol- 
ską a Austrją. Nowy premier tę dra- 

żliwą  kwestję zbył  lakonicznem 
oświadczeniem, że będzie kontynuo- 
wał politykę ograniczeń importowych, 
na czem jednak będą one polegać, 
kanclerz Streeruwitz nie wyjaśnił. 

XVI konferencja partji komu- 

nistycznej poświęcona była *dwum 

kwestjom: uchwaleniu 5-cio letniego 
planu gospodarczego 'i zlikwidowaniu 
t. zw. Opozycji prawicowej. Pięciolet- 
ni plan w astronomicznych cyfrach 

uprzemysłowienia Rosji uchwalono 
bez żadnego sprzeciwu, natomiast 
rozgrywkę z opozycją prawicową od- 

łożono do bardziej pomyślnego mo- 
mentu. 

Rykow, Bucharin, Tomski pozo- 
stali na swych stanowiskach mimo;ich 
zdecydowanej opozycji wobec polityki 
Stalina. 

Na marginesie pięcioletniego pla- 

nu, na którego cześć prasa sowiecka 

wypisuje sążniste panegiryki, warto 

zaznaczyć, że żaden, dosłownie ani 

jeden plan opracowany przez bolsze- 

wików nie został wykonany. Tego 
rodzaju „gigantycznych“ planów było 

b. wiele np. plan zniżenia kosztów 
produkcji, plan przejścia na 1-mio 

godzinny dzień pracy, plan  elektryfi- 
kacjii t.p. Pozostały one tylko papie- 
rowemi wspomnieniami, fantastycznych 
pomysłów ich twórców. 

sz 

Р. $. jeden z naszych czytelników 
zwraca uwagę, że tytuł naszych artykułów 
„W perspektywie tygodnia* jest niescisły i 
pojęcie „perspektywy* wstecz mylne, po- 
nieważ oczy posiadamy z przodu i „perspe- 
ktywę* możemy obserwować tylko przed 
naszemi oczyma, przed nami, nigdy—poza 
nami. jeżeli się objaśnia zjawisko perspe- 
ktywy napr. schodzenie się linji i t.d., to ma 
się ną myśli, iż takie schodzenie się istnie- 
je wyjątkowo przed widzem nawet w ści- 
sle określonem polu widzenia”. 

Oczywista z malarskiego punktu wi- 
dzenia nasz korespondent ma całkowitą 
słuszność. Ale w pojęciu historycznem 
perspektywa ma inne prawa niż w malar- 
stwie lub architekturze, przecież na wszy- 
stko co należy do historji patrzymy wstecz 
a oddalenie tworzy perspektywę w której 
wypadki i wydarzenia nabierają niejedno- 
krotnie wyrazistości, plastyki i barw. 

z, 

ЗАЬ 
wył



ECHA KRAJOWE 
Tajemniczy zamach bombowy na nauczyciela 
LIDA. 13. 5. (Tel. wł. Słowa"). Przed kilku dniami w godzinach  wezczornych 

przed drzwiami mieszkania nauczycieła gimnazjum państwowego, przy ulicy Piłsud- 
skiego Nr. 9 p. Kalisiewicza, położył jakiś nieznany dotychczas sprawca przedmiot o 
kształcie granatu z palącym się lontem. P. Kalisiewicz, który w tym czasie układał się 
do snu, wiami, natychmiast wyszedł, lont zgasił, po- 

  

łysząc podejrzane szmery pod drz; 
czem wrócił do mieszkania, by się ubrać i zbadać całą sprawę. 

BŁÓW * 

Wybory do sejmu saskiego 
BERLIN. 13.5. (PAT). Wybory do sejmu saskiego miały naogół prze- 

bieg całkowicie spokojny. W ostatecznym wyniku socjaliści uzyskali w sej- 
mie saskim 33 miejsca, niemiecko - narodowi i związana z nimi lista rolników 
t. zw. Landvok uzyskali 13 mandatów, niemiecka  partja ludowa zdobyła 
mandatów 13, partja gospjodarcza. mandatów 11, komuniści mandatów 12, 
demokraci 4 mandaty, lista „waloryzatorów** 3 mandaty; tak zw. staro so- 
cjaliści, których przedstawicielem był dotychczas w rządzie prezes rady mini 
strów Heldt zdobyła 2 mandaty, socjaliści narodowi. t.zw. hittlerowcy — 
5 mandatów. Pewną niespodziankę stanowi sukces niemieckiej partji ludowej 

W mieędzyczasie gdy się ubierał 
wtórnie granatu już nia było. Władze 
sprawcy tego zamachu, którego źródło tkwi 
cnie egzaminach maturalnych. 

  

NIEŚWIEŻ. 

— Demagogja mści się na... dema- 
gogach. Związek Zawodowy Robotników 
Rolnych na naszym terenie, jak zresztą i 
gdzieindziej, posługiwał się często metodami 
mocno demagogicznemi, a niemającemi w 
gruncie rzeczy nic wspólnego z dobrem 
własnych członków. Obałamuceni począ- 
tkowo fornale wierzyli opowiadaniom agi- 
tatorów Związku, iż Związek wywalcza ko- 
rzyści i bronitylko interesów pracowników 
rolnych, niemając żądnych innych celów. 
Prędko jednak przekonali się, że menera- 

mi są przeważnie ludzie bardzo luźno zwią- 
zani z ruchem rolno-robotniczym, traktu- 
jący Sprawę z punktu widzenia polityczne- 
go, jeżeli nie poprostu osobistego. To też 
nastąpiła reakcja i dziś robotnicy rolni co- 
raz bardziej odwracają się od Związku 
Zawodowego Robotników Rolnych, widząc, 
že nie mają żadnych korzyści, natomiast 

płacić muszą wysokie stawki członkowskie. 
„ Ciekawy i charakterystyczny wypadek, 
ilustrujący kompletną obojętność dla Zwią- 
zku robotników rolnych, miał miejsce w 
naszym powiecie. Oto zapowiedzine zosta- 
ło zebranie robotników rolnych w, maj. 
Radziwillimonty ks. Radziwiłła; przyjechał 
na nie delegat Związku Zaw. Rob. Roln. 
Michał Jurgiel z Baranowicz. Miało to być 
w związku z rozpoczęciem roku gospo- 
darczego jakby inauguracyjne zebranie. 

‚ A zebranie nie odbyło sięl Nie odbyło 
się dlatego, że... nikt na nie nie przyszedł! 

Wypadek to bardzo charakterystyczny. 
A świadczy o kompletnem bankructwie 
dotychczasowych metod działania Zw. Zaw. 
'Rob. Roln. Różne agitacje, różne demago- 
gie, różne nieziszczalne obiecanki zwiodły 
kompletnie rcbotników; to też żałują gro- 
зга ną skłądkę, a czasu na słuchanie. 

Istnienie związków zawodowych bro- 
niących- interesów swych członków jest 
nietylko zrozumiałe, ale nawet bardzo po- 
żyteczne. N. p. w Wielkopolsce zapewne 
żaden ziemianin nie chciałby pracować bez 
Związku zawodowego robotników, tyle on 
przynosi korzyści obu stronom. Ale tam 
ną czele związku stoją ludzie poważni i 
ideowi. 

Może zapowiądająca się na całej linji 
kompromitacia Zw. Zaw. Rol. Roln. u nas 
wpłynie na przywódców, by na przyszłość 
nie stosowali metod działania, które nie 
przyniosły korzyści absolutnie nikomu! 

Dom. 

NOWOGRÓDEK 

— Pobyt p. Prezydenta w Nowogród- 
czyźnie. Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej do Nowogródczyzny ustałony 20- 
Stał na początek września i obejmie mar- 
szrutę: Lida do Nowogródka, Nieśwież, Ba- 
ranowicze i ewentualnie Stonim. 

— Min. Kiihn przyjeżdża do Nowogród- 
ka. W pierwszych dniach czerwca przyby- 
wa do Nowogródka min. komunikacji inż. 
Kiihn by na miejscu zapoznać się z budową 
normalno-torowej linji kolejowej  Słonim, 
Nowojelnia, Nowogródek, Mołodeczno. 

BIENIAKONIE. 

— Złośliwość bez granic. Dnia 2 maja 
opuścił Bieniakonie tut. wikarjusz t kate- 
cheta wielebny ks. Aleksander Bebko. Prze- 
nió ię na własną prośbę do powiatu Dzi- 
śnieńskiego, gdyż nie mógł znieść niecnych 
oszczerstw, które zaczęły się sypać ze ska- 

Reduta i Wilno 
Dwa dni temu otrzymaliśmy od 

dyr. juljusza Osterwy list adresowa- 
ny do redaktora „Słowa* — treści 
następującej: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Ponieważ sprawa Reduty w Wilnie zaczyna 
coraz bardziej zaprzątywać opinję publiczną 

i wywoływać komentarze nie zawsze słusz- 

ne, niech mi będzie wolno złożyć następują- 

ce oświadczenie. 
Wilna opuszczać na stałe nie zamierza- 

my. Zrzekliśmy się dzierżawy gmachu miej- 
skiego na Pohulance, ponieważ powstał nie- 

zależny od nas projekt sprowadzenia Redu- 
ty do Stanów Zjednoczonych na rok 1930. 

Musimy więc być poważnie przygotowa- 

ni do tego przedsięwzięcia. (Opuszczenie 

Pohulanki w pełni sezonu, spowodowałoby 

dla miasta i dła nas kłopotliwe położenie). 

Pozostawiamy w Wilnie swój dom i bazę 

teatru objazdowego po ziemiach wschodnich 

ponieważ ta forma organizacji nie przeszko- 

dzi, lecz raczej ułatwi nam i wzmocni '0od- 

powiedni trening. Na wypadek gdyby „Ame- 

ryka* nie doszła do skutku poza bazą teatru 

objazdowego, zamierzamy otworzyć w Wil- 

nie „doświadczalnię* artystyczna, której 

rezultaty podobnie jak premiery sztuk „obja- 

zdowych'', przedstawiać będziemy w Wilnie, 

o ile oczywiście nie staną na przeszkodzie 

warunki lokalne. 

Nie zamierzamy również — jakby się 

to wydawało z ogłoszonych obaw Rady 

Miejskiej ogałacać teatru i wywozić wła- 

sności Magistratu, przeciwnie, pragniemy w 

tym teatrze pozostawić własną pracę (nie- 

tylko przez subweicje) zdobyte mienie. W 
rezygnacyjnem pismie do p. prezydenta 

prosiliśmy o wyznaczenie Komisji rzeczo- 

znawców, którzyby orzekli, co z urządzeń 
należy pozostawić i jaka za to należy się 

Reducie rekompensata. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku 
Juljusz Osterwa. 

Wilno, dn. 10-V. 1929 r. 

   

   

List dyr. Osterwy, nie zawsze šci- 
sły w ujmowaniu sprawy, pobudza 
nas do kilku również publicznych re: 
fleksyj, które nasuwa pismo „„otwar- 
te" naczelnego kierownika Reduty. 

  

Teatr artystyczny nazwany 

posłyszał skrzypnięcie furtki i gdy wyszedł po- 
bezpieczeństwa z całą eqergją dążą do wykrycia 

dopodobni praw. ew odbywających się obe- 

lanych ust jednostek bez honoru, nawskroś 
przewrotnych i fałszywych. 

. W rozmowie z Nim spytałem, co za- 
mierza PIĆ, by odnieść satysfakcję — 
odrzekł: „Kochaj nieprzyjacioły swoje”. Sło- 
wa te mogą określić Jego prawy charakter 
i przejęcie się misją swego posłannictwa. 

„Szczery żal u parafian pozostawił po 
sobie, jakoteż żal dzieci szkolnych, które 
szczególnie miłował. 

Życzymy Mu, by praca Jego na nowej 
placówce, wydawała takie wynski jak do- 
tąd, by cieszył się takiem przywiązaniem 
OW parafian, jakiem cieszył się tu. 

„ Dodać muszę, że oszczercy cieszyć się 
zaś będą teraz najwyższą antypatją — a 
co więcej opinja domaga się ich ukarania, 
gdyż sumienie mają dość czysto w związku 
z innėmi „sprawkami“, za które jako „na- 
groda“ winien być... kryminał. 

Ale dotąd dzban wodę nosi, póki się 
ucho nie urwie... Tutejszy. 

SOBAKINCE, POW. LIDZKI. 

zera jest inteligentna jednostka 
zapadłym kącie. Sobakikce pow. Lidzkiego 

małe miasteczko pod puszczą grodzieńską 
35 wiorst od kolei, rozwija się ciągłe. W ze- 
sztym roku została tam otwarta apteka i 
przychodnia dla chorych. Ciężkie były pier- 
wsze jej kroki, bowiem ludność przyzwy- 
czajona do znachorów, w nagłych wypad- 

kach, udaje się do doktora. dawaloby się 
że placówka tylko wegetuje. Tymczasem 
dowiadujemy się, że dzięki inicjatywie do- 
ktora Leona Olszewskiego, człowieka o że- 
laznej woli, wyjątkowej inteligencji, cieszą- 
cego się wielkiem uznaniem i szacunkiem 
wśród tutejszych mieszkańców, który. zba- 

dał teren i znalazł nadzwyczaj zdrową i le- 
czniczą miejscowość bez komarów, jakiemi 
są Sobakińce. Namówił gminę by zbudowa- 
la šzpital na 10 łóżek i własną przycho- 
dnię. Myśl rzucona rozwija się. Gmina przy 

pomocy obywatelstwa do jesieni ma wy- 
budować szpitał w Sobakińcach na placu 
ofiarowanym przez hojną rękę obywatela 
Zdzisława Krydla, który chętnie rozdaje 
ziemię pod placówki: polskie, katolickie, 
kulturalne, dowód: plac pod kościół, pieba- 
nię z ogrodem, mogiłki, kooperatywę, szpi- 

al. 
Szczęść Boże ich zamiarom 

Ten, co był. 

MICHALISZKI POW. WIL.-TROCKI. 

Rocznica „3 maja. Rocznicę 3 maja 
obchodziły Michaliszki uroczyście. Już 
rana tłumy dzitwy z różnobarwnemi cho- 

i partji gospodarczej, które zyskały po jednym mandacie więcej, przeważnie 
kosztem demokratów i waloryzatorów. 

Zakończenie konkursów hippicznych w Rzymie 
RZYM. 13.5. (PAT). Agencja Stefaniego donosi: Wczoraj po poł. w obecności 

króla i olbrzymich tłumów odbył się konkurs hippiczny zamknięcia o puhar królewski, 
przeznaczony dla zwyciężców, którzy w konkursach poprezdnich uzyskali l-sze, drugie 
i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajął kapitan Navarro (Hiszpanja). ` ь 

RZYM. 13.5. (PAT). W ostatnim dniu konkursów hippicznych, w konkursie koni, 
które nie wygrały 8 turów, porucznik Starnawski na „Redglead* zdobył 2 nagrodę. 

Wyrok w sprawie p. Garczyńskiej 
Sąd odwoławczy zatwierdził wyrok sądu koleżeńskiego 

W niedziełę 12-go bm. sąd odwoławczy ZASP w osobach p. Ćwiklińskiej oraz pp. 
Brzežinskiego i Palewicza zatwierdził wyrok Sądu koleżeńskiego, zawieszający pł Gar- 
czyńską w prawach członka ZASP na przeciąg jednego roku, 
e ni i a i 

Pogrzeb ofiary czekisių 
Ś p. Bohdana Kucharkowskiego 

Dziś o godz. 9.30 nastąpi wyprowa- 
dzenie zwłok śp. Bohdana Kucharkow- 
skiego do Katedry, skąd pa nabożeń- 
stwie odbędzie się pogrzeb na cmen- 
tarzu Rossa. W dniu wczorajszym 
zwłoki śp. Kucharkowskiego  przenie- 
sione zostały do konwentu korporacji 
„Batorja“, której zmarły był założy- 
cielem. W poważnie przybranej kirem 
i fioletem sali rycerskiej konwentu, o- 
toczony strażą honorową korporantów 
z gołemi rapirami — stanął katafałk. 

Dzisiejszy pogrzeb zapowiada się 
niezwykle uroczyście. Z Nowogródka 
i Baranowicz przybyło szereg wyż- 
szych urzędników, oraz delegacje sej- 
miku, magistratu, strzelca i t.d. W po- 
grzebie weźmie udział p. wojewoda 
Becźkowicz, szereg wyższych  urzęd- 
ników województwa, przedstawiciele 
policji, wojskowości i t.d. 

* 

Zbrodnia baranowicka której ofia- 
rą padły dwa młode jestestwa nie za- 
trze się zbyt łatwo w pamięci społe- 
czeństwa. Śp. Kucharkowski miał pię- 
kną przyszłość przed sobą jako zdol- 
ny i bardzo ceniony urzędnik. Ojciec 

jego zamieszkały ongiś na Ukrainie 
zginął również zamordowany przez 
bolszewików. 

Od roku 1919 śp. Kucharkowski wal 
czy w szeregach armji polskiej, gdzie 
bierze, udział w walkach o Lwów, a 
następnie pod dowództwem pułk. Ja- 
rosza walczy na froncie Wołyńskim. 

Po ukończeniu wojny spotykamy go 
na Uniwersytecie w Wilnie gdzie stu- 
djuje prawo i jest współpracownikiem 
wileńskiego .,,Słowa”. 

Służbę rozpoczął, jako. kierownik 
Komisarjatu P.P. w Wilnie skąd na- 
stępnie przeszedł do administracji zaj- 
mując początkowo stanowisko reteren- 
ta bezpieczeństwa starostwa Nowo- 
gródzkiego, skąd przeszedł następnie 
na takież stanowisko do starostwa ba- 
ranowickiego. 4 

W życiu społecznem brał bardzo žy 
'wy udział pracując szczególnie w Zw. 
Strzeleckim. ъ 

Serdecznie: kochany: przez kolegów 
i ceniony przez przełożonych śp. Ku- 
charkowski odznaczał się wielką pra- 
wością charakteru — to też nowogród- 
czyzna traci w nim dzielnego i zasłużo 
nego obywatela. 

ragiewkami zapelnily ulice miasteczka; Ito. | 2272997752-5xz——32—32—5—57 TASTE 
rym Śpiewane słowa dodawało wesołości. 

Szkoły michaliskie katolicka i żydowska ne piosenki, Witaj majowa jutrzenko, Za „3-ci maj* i „Ojczyzna tobie“ 
Markuńska, Zaborska z nauczycielstwem, 
stowarzyszenie młodzieży polskiej, przyspo- 

Niemen i t. d. powtórzono o przed- 
stawienie i znowu muzyka, która wprost w 

zakończyło 
pierwszą część programu. 

Zorganizowane przedstawienie jest za- 
sobienie wojskowe, urzędy całe społeczeń- szał zachwytu wprowadziła publiczność bi- sługą nauczycielstwa, któremu się podzięko- 
stwo z proboszczem ks. Matulisem na czele 
zebrało się przed szkołą, skąd barwnym po- 
chodem ruszyly do kościoła. Pochód zamy- 

sującą bez końca. 

Poczem ks. zaintonował „Boże coś Pol- 

wanie należy rzetelne. Mała jednak uwaga, 
tzy nie dosyć, tych patrjotycznych drama- 
tów, Polska dziś wolna i potężna w tem 

kała straż ogniowa, porządnie umundurowa- skę“, które kościół podchwycił i odśpiewał. pojęciu powinna się młodzież wychowywać 
ne niezwykle dziarsko się przedstawiająca. Tłumy wyszły z kościoła i rozlały się po ukazywanie Polski w pohańbieniu, w cier- 

Ks. proboszcz przemówił gorąco przy- rynku, otaczając kołem przygotowaną mó- niowej koronie wydaje mi się niewskazane. 
pominając zebranym o miłości Boga i Oj- wnicę, z której kierownik poczty p. Wi- Wreszcie rozeszli się wszyscy, trzeźwo 
czyzny. Po uroczystem nabożeństwie zo- czerek przemówił o znaczeniu 3 maja świe- i wesoło ciesząc się z mile spędzonego wie- 
stał poświęcony sztandar stow. młodzieży tną polszczyzną, jasno i treściwie bez nie- czoru, żałując że tak mało takich miewają 
polskiej. Część druga programu rozpoczęła potrzebnego patosu, wytłomaczył zebranym, a patrzącemu z ubocza gorsze przychodziły 
się o godz. 7 wiecz. Słowo wstępne p Pa- dlaczego tak bardzo dumni jesteśmy z ro- refleksje, jakże inną byłaby wieś nasza gdy- * 
szkiewiczówny potem zespół domorosły 2 
skrzypce i mandolina z akompanjamentem 
fortepianiu odegrał staroświeckie zapomnia-      
rozsławił Mickiewicz swoją „Redutą Or- 
dona“, jeno wcale niestety szablono- warszawskiej Reducie nazbyt już obfi- wraz z jej Instytutem lecz z całym jej 
wo od znanych całej Warszawie Sal 

cznicy podobnej 
posiada. 

Przedstawienie w 

inny naród nie 

szkole dla _ dzieci 

Nie obarczajmy legendy o dawnej, 

tym balastem girland i kwiecia! Po- 

by nie była zapoznana z prawdą, że odro- 
bina dobrej woli może dokonać wielkich 
rzeczy. Widz. 

przenieść Redutę do Wilna, nietylko 

genius loci, z całym, bez reszty 
Redutowych, z których niemałego ob- cóż zaraz głosić—do dziś dnia! —że ożywiającym ją duchem. 
szaru w gmachu Teatru Wielkiego przyniosła Światu teatralnemu jakieś... 

wystarczy padła wówczas w kronikę bieżącą wykrojono Śliczniutką rezydencję dla nowe Objawienie! 
Z pod pióra piszącego te słowa 

imprezy artystycznej, zaprojektowanej mieć w pamięci to, czem artystyczna „Słowa” informacyjna, pośpieszna no- 
przez dyrekcję byłych Teatrów Rzą- impreza pp. Osterwy i Limanowskie- taika zaczynająca się od wyrazów: 
dowych) otwarty został w dniu 29 go istotnie zajaśniała w warszawskich Habemus Papam! 
listopada 1919 go roku pod kierun- Redutowych Salach między 

Cieszyliśmy 
rokiem się wszyscy. Nie mówiono inaczej jak, 

kiem pp. Juljnsza Osterwy i Mieczy- 1919:tym a 1925-tym. Litanjatych plu- że raz przecie Wilno mieć będzie te- 
sów i najcklubniejszych zdobyczy bę- atr stały—godny Wilna! sława Limanowskiego. 

.  Zapowiadano ukazanie się sceny, 
jakiej jeszcze w Polsce ucho nie sły- 

dzie wcale pokaźna. Odczytam 
nie z mojej słabej pamięci lecz 

ią... 
oto przebudową gmachu na Pohulance 

Z powodu trudności związanych z 

szało, oko nie widziało: eksperymen- np. z „odprawy, którą swojego cza- sezon swój pierwszy wileński „rozpo: 
talnej, „przeżywanej”, całej w nowych su (czerwiec, 1925) dał napastliwemu częła Reduta dopiero 23 grudnia 1925 
emocjach i efektach... Zaraz jednak 

publiczność i krytykę. Zagrano 
nad Śnieg” 
A la Stanisławski, nawet topiąc wcale 
głęboko w moskiewskim realizmie 
artystycznym Żeromskiego symbolikę. 

raczej na linję na której 
wano się ją ujrzeć, dopiero: 
rowy kochanek 

„Papie 

zaatakowaniu Reduty w 

wszystkie arkana 
skiej organizacji Redutowej, 

„Wiadomoś- roku. I rozpocząwszy stałe widowiska 
pierwsza premjera zbiła z tropu i ciach Literackich* przez syna Tadeu- „„Wyzwoleniem'* 

„Po sza Micińskiego, p. Jarosława, chlu- 1926 r. ogółem 167 przedstawień przy 
Żeromskięgo całkowicie biącego się teź, że przeniknął wskroś plus minus przeciętnie 50 proc. kom- 

i kulisy warszaw- 

dała do 4 czerwca 

pletu. 
A były najbardziej miodowe mie- 

Czego nauczyła mnie Reduta?—pi- siące pożycia Reduty z Wilnem! „Pa- 
Wydźwignęły Redutę na poziom, a sał Jaracz. Nauczyła mnie pracy. miętamy — pisał p. Łopalewski we 

spodzie- Reduta była pier szym w Polsce tea- wrześniu 1927 r. w „Kir. 
tekst —pierwszy, najcięższy rok pracy re- 

Szaniawskiego i tak, jak był napisany przez dutowej w Wilnie, 
trem gdzie mówiono z pamięci 

Wileńskim 

borykanie się z 
„Fircyk w zalotach* Zabłockiego, zaś autora. Reduta nauczyła ludzi pra- nieprzewidzianemi trudnościami natu- 
amatorów eksperymentalnych 
klów ządawalnia po dziurki 

spekta- cowač, stwarzając metodę pracy. Przez ry technicznej i pamiętamy tę pow- 
od nosa 5 lat prowadziła uporczywie repertuar szechną radość, by nie rzec —entuz- 

„Ulica dziwna” (Broń Boże nie „Dziw- czysto polski. Wprowadziła na scenę jazm, -jaka zaponowała w społeczeń- 
nowych autorów dramatycz- stwie po pierwszych przedstawieniach na ulica"! Czyżowskiego. 

Eksperyment puszczenia w obieg nych, jak Żeromski, Tetmajer, Ka- na Pohulance. Pamiętamy te uczty ar. 
po prowincji, w szczególności po Zie- terwa a przedewszystkiem Szaniawski tystyczne jakie w gmachu na wzgórzu 
miach Wschodnich już skonsolidowa- (którego, dodajmy, po jego „Murzy- Pohulanki zgotowali nam Redutowcy 
nej Rzeczypospolitej (był to już rok nie" w Teatrze Polskim żaden teatr „Wyzwoleniem*. „Przepióreczką”, „We 
1924), „Pastoralek“ 
i wielkie 
dzenie, 

i „Wielkiejnocy“ 
eksperymentu 

oto, co 

grać niechciał). Reduta dokładała selem“ i „Fircykiem“, pracując w naj- 
powo- wszystkich sił aby być samowystar- bardziej opłakanych warunkach go- 

naprowadziło czalną. Dała świetae pole dla popisu spodarczych. Sztuki te ż,ły jednak 
kierowników Reduty na ideę uczynie- takim aktorom jak Siemaszkowa, Du- zapasowym kapitałem, który Reduta 
nia wogóle teatru objaz dowe- lębianka, Osterwina, Modrzewska, jak uskładała w Warszawie i przywiozła 
go jednym z kamieni 
Redutowej imprezy. 

węgielnych 
Sprawiedliwość 

Osterwa,  Zelwerowicz, 
Staszkowski —i sam Jaracz. 

Maszyński, 
Dostar- w tym Samym czasie opracowano 

ze sobą do Wilna. Lecz i w Wilnie 

jednak zaznaczyć każe, owe „Pasto: czyła teatrom prowincjonalnym sporo „Księcia Niezłomnego"—ito podniosłe 
ralki“ i owa „Wielkanoc* były to sił bardzo pożytecznych. Stworzyła misterjum zakończyło pierwszy okres 
dwa reżysersko-twórcze dzieła 
Schillera, jednego z naczelnych dziś 
Polsce „ludzi teatru". 

Na to, co utarło się nazywać re- 
dutowością, czy duchem Redu- 

nych („Don Kiszot“, 
„Piosenki Staropolskie), 

p. laboratorjum artystyczne dla młodych pracy Redutowej akordem, równym 
w sił aktorskich (Instytut Reduty). Dała w swem natężeniu akordowi występ- 

próbę inscenizacji widowisk muzycz- nemu: „Wyzwoleniu“, zacierając w 
Fredry, pamięci pewne potknięcia artystyczne, 

zapoczątko- jak np. wystawienie melodramatu p. 
ty, czy jej manjerą, czy jej stylem, czy wałą na znaczną skalę, systematyczne- i. „Siostry”, 
jej wiarą dogmatyczną... złożyło się 
wiele, wiele pierwiastków. Nie żaden 
to niewłaściwy przytyk. Jest to tylko 
pokreślenie mimochodem, że Reduta 

. & całym—do niedawna jeszcze—swo- 

dobrze zorganizowane objazdy po kre 
sach Rzeczypospolitej... 

Urwijmy na słowach 
„Czegoż jeszcze chcecie?“ ! 

To też któż z nas nie pamiętaistn- szednim dla Wilna ewenementem, 
„Re im aparatem i „iddeowym” i „technicz- nego entuzjazmu, 2 jakim powstało w tymże 

Jaracza: 

Tu byśmy jednak delekatniutko 
pociągnęli p. Łopalewskiego za rękaw. 

— Prawda,—przerwalibyšmy—wy- 
stawienie „Wyzwolenia,, bylo niepow- 

a 
„Kurjerze  Wileriskim“, co 

dutą“ (nie od žadnych maskarad, na nym“ nie wyszła bynajmniej z głowy. Wilno—był to sierpień 1925 r. -de- przez ileż to czasu był istnym  orga- 
które pisał satyry jeszcze Narusze- dyr. Osterwy, jak Minerwa z głowy klarację p. Osterwy złożoną na uro- nem przybocznym Reduty, nieustannym 
wicz, i nie od żadnych fortyfikacyj Jowisza, w pełnym rynsztunku i blas- czystem zebraniu w Sali Konferencyj- trybularzem dymiącym na jej cześć i 
obwiedzionych fosą, z których jedną ku. nej województwa: że zdecydował się chwałę, pisał ktoś podpisujący ‚ 516 
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PRZEBÓJ PARYŻA 

SAKYA—: 
—MOUNI 

DenFuMmY 
i PUDRY 

Les Parf.de 

MGE    
Sprzedaž w drogerji 

1, PRUŻAN, Mickiewicza 15. 

[2722 1227" 22 mu 

Krajowa fabryka kabli 
POSZUKUJE 

rejonowych, ruchliwych, dobrze 
wprowadzonych na miejscowym rynku 

przedstawicieli. 
Szczegółowe oferty z podaniem do- 
tychczasowej i obecnej działalności 
prosimy kierować do Tow. Rekl. 
Międz. j. r. Rudolf Mosse, Warsza- 

msz: Marszałkowska 124 pod „Kablo*.g 
EDWSEA UDZZE EERZDFSKO EYYEY CYCÓW PWZ AA 

  

—- 
Е Wanny  kwasowęglowe | 

przy zakładzie elektro-rentgenolo-! 
gicznym  D-ra  IWANTERA, 

Mickiewicza 24, 

W. Z. P. Nr 27. 
  

  — . . 
Każda inteligentna osoba Ė 
© przyzwoitym wyglądzie (do lat 40), 
może znaleźć pewny zarobek (pensją 
i prowizja). Zgłaszać się od 9—12. 
Firmą Wł. Nieciengiewicz i S-ka, 

Wileńska 15. —2 

Przedsębiorstwo: K. J 

  

Z dniem 15-g0 MAJA 2 

Stała Komunikaja Hutobusowa 

GŁĘBOKIE DZISNĄ 
Kursować będą 2 autobjsy 4 razy dziennie. 
Rozkład jazdy: Z Głębofiego — godz. 7 i 20. 

Z Dzisn 
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POSTĘPY W. DZIEDZINIE KOSMETYKI. 

Od wielu już lat środki * depilacyjne 
zmajdują się na pierwszym płanie potrzeb 
niezbędnych świata pań. Był czas, kiedy ar- 
tykułu tego sprzedawano miesięcznie zale- 
dwie kilka tub. Zaś od kilku łat środki de- 
pilacyjne stały się bardzo rozpowszechnio- 
nym i pożądanym artykułem. Nic też dzi- 
wnego, że fabrykanci tych wyrobów prowa- 
dzą między sobą ostrą walkę konkuren- 
cyjną. 

Pierwszym znanym środkiem depilacyj- 
nym w postaci kremu, jaki kiedykolwiek 
pojawił się na rynku, był Taky. Krem Taky 
natychmiast został sprzedawany w powa- 
Żmej ilości i jest obecnie również we wszy- 
stkich pierwszorzędnych salonach  fryzjer- 
skich bardzo popularnym artykułem mają 
cym dużo zbytu. 

Z wytrwałością pracował fabrykant nad 
ulepszenfami tego wyrobu. Jao wynik tych 
dtugotryałych  studjów powstał krem 
„Taky“|„1929“; jest to šrodek o mowych 
składnikach chemicznych. Już przy  pier- 
wszem 'hałożeniu Taky na skórę można 
stwierdzić, że krem produkcji r. 1929 od- 
znacza się przyjemnym zapachem i nie po 
siada dawet Śladu brzydkiego odoru siar- 
kowodł, którym to nieprzyjemnym  zapa- 
chem + aczały się wszystkie dotychczas 
znane frodki depiłacyjne. Taky jest miękkim 
kremejf, którego konsystencję można po- 

z każdym innym kremem  tubko- 
zięki temu można go łatwo  roze- 
każdem miejscu ciała. Zaś że w 
ostał nadal niedoścignionym, ro- 

zumiejsię samo przez się. Szczegółnie dobry 
skutej został osiągnięty w trwałości kremu: 
Takyj1929 można przechowywać w tubce 
przez kilka miesięcy i pozostaje dobry do 

życij aż do ostatka. Niema wątpliwości, 
e walory kremu. Taky 1929 przyczy- 
do tego, że Taky stanie się jeszcze 

więcji popularnym artykułem niż  dotych= 

      

  

   

  

   
   

    

GZEKOLADA. » 
„Daniusia”, „Złofa” 

i „Owocowa“, 
fabryki 

w KRAKOWIE 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie. # 

‚ uruchomiona zostaje 

5 i 17. 

— | 
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Warszawie 

  
  

       

    

     
   

  

   

  

    

„Recenzent a. i.': „Wyzwolenie” zh 
się dla Reduty gwiazdą . ideową, 3 
sztandarem, jego odą do młod« 
Ale—przekarmianie Wilna „Wyzł 
шет“, przestarzałą jego 
obrazem walki tak już dziś sz 
dla nas— obywateli Ojczyzny 
lonej-nie aktualnej. a 
mienie nas i przekarmianie tera 
demicką  retrospektywnošcią.. 
potknięciem się Reduty—na 
wileńskim — stokroć dla ni; bamej 
niebezpieczniejszem niż wys ;vieni 
słabej sztuki z bieżącego po 
repertuaru. й 

Nawet w najświetniejszym |kresie 
swej działalności własnej niyficzyła 
się Reduta z 'faktem, že cGjpstoty- 
sięczne miasto nasze ma į4|ledwie 
garść publiczności, i to vfącznie 
polskiej, któraby się niewy,prpanie 
interesowała bądź takiem 
niem“ bądž „Mazepą“ wyg 
pół-na-pół realistycznie (kerff 
w formach do ostatecznościliprosz- 
czonych, albo takim „Cydem'*Fozgry- 
wającym się na scenie wręcz jidacko 
pomyślanej i skonstruowany, albo 
zamykaniem najefektowniejszyi Scen 
„Zaczarowanego Kota“ w rogaj klat- 
ki, niemającej žadnego logijnego 1 
artystycznego usprawiedliwiera etc. 

Redutn  rozpocząwszy „Świetnie 
„teatralną edukację” Wilna! potrafi- 
wszy mu istotnie zaimponowć i por- 
wać je i rozentuzjazmowa: rychło 
bardzo zahazardowała się n manow- 
ce... specjalnej jakiejś misli rzerabia- 
nia Wilna, z całą jego, ta _bardzo 
różnorodną /pubiicznością teatralną, 
na własne kopyto. Powtóre zachciała 
nam pokazywać, jak reżyśrska ni- 
czem nieskrępowana twórzość, po- 
mysłowość, fantazja mogi; i mają 
prawo panować  dyktatosko nad 
każdą wystawianą sztuką. Wpadła w 
manierę i w istny obłęd, tóre jesz- 
cze warszawskiej Reducć  wytykał 
Boy-Żeleński pisząc: „Atorstwo i 
reżyserja, służące samymsobie, mu- 
szą zacząć jałowieć i dziaczeć. Za- 
czynają się kochać w sąie, wirtuo- 
zować, patrzeć na utwo/ sceniczne 
jako na substrat dla swoh figielków". 
A, jeśli mnie pamięć niemvli, kiedyś 
już na tem miejscu, ze ty lata temu, 
przypominał p. W. Piotowicz Redu- 
cie, co napisał w Warszwie Wacław 
Grubiński. gdy mu p. )sterwa, bę- 
dąc dyrektor Teatru Narodowego, 
cofnął, jako recenzentoi teatralnemu 

   
bilet premjerowy... wymierzaj 
Grubińskiemu karę w jakąś p a chylną recenzję. „P. Osterwa— napisał wówczas Grubiński — stoi na stano- wisku, że gratisowy bilet premjerowy posyła się jedynie na to, aby spra- wozdawca chwalił przedstawienie!...* To samo przekonanie — czy uprze- dzenieu — przeniosła Reduta na grunt wileński, wręcz niewyobrażając sobie 
aby: „primo mógł się w Wilnie 
znaleźć recenzent, któryby przed ka- żdą „kreacją" Reduty plackiem nie 
padał z zachwytu, a sec undo 
aby recenzent, któryby znalazł jednak 
to i owo do zarzucenia, któryby za- 
ryzykował „sformować choćby tylko 
zastrzeżenie... nie żywił dla Reduty 
uprzedzenia, niechęci, specjalnej ja- 
kiejś ansy, nie chciał jej rozmyślnie 
szkodzić, nie podkopywał jej bytu, - nie miał jakiejś urazy personalnej dla dyr. Osterwy, nie życzył 
gorzej etc. etc. 

Rozpołowienie zespołu i objęcie 
przez Redutę teatru w Grodnie było błędem. Błędem jeszcze większym było: niejako zepchnięcie drugiego 
wileńskiego teatru stałego pod dyrek- 
cją F. „Rychłowskiego do roli „pod- 
rzędnej", jakiegoś malum nece- 
Ssarium (z racji zajmowania tak 
Świetnego „punktu* w mieście jak 
Lutnia). Próbowano 
zmaitszy stosunek 
unormować *). 
Polski Rychłowskiego w Lutni poczy 
tywany był za filję EReduty.. aczkol- 
wiek grosza zasiłku nigdy od niej nie- 
zobaczył, a dyrekcją Reduty nader 
niechętnie i wymijająco przyznawała 

mu jaknaj- 

  

  

w sposób najro- 
ten uregulować i 

Był czas, że Tea 

| 

( 
| 

*) Komisja Teatralna utworzona pr Urzędzie Delegata Rządu w Wilnie, mada czuwać nad dramątyczno-operowo-operet- kowym teatrem Fr. Rzchłówskiego uż nie istniała ... nie zacząwszy istnieć! Powołani do_niej byli prof. Kolbuszewski, Ruszczyc, Glix€lli, dyr. Wyleżyński, red. Cz. Jaakow= ski, mec. Klott, dr. Dembowski, prof. M. Józefowicz, rądca St. Riess; rad. Aleksan= drowicz, dyr. Rychłowski. Przewodniczył ex officio prof. j. Remer. Wielka szko- da, że instytucją nie rozwinęła się. Dopeł- niona pr4ez niektóre jeszcze siły, mogłaby dziś jeszcze, gdy teatr w Wilnie znajast się jakby na zakręcie dziejowym, niejedną mu pomoc okazać. Osobliwie zaś wymaga i wymagać będzie ścisłej kontroli: reper- 
tuar teatru objazdowego — choćby dlatego 
aby zahamować bezkrytyczne wystawianie 
wobec  małomiasteczkowej bezkrytycznej 
publiczności takich sztuk jak „Siostra Beatrix" Maeterlincka lub n 
szawski“ Stonimskiego, 

' 

„Murzyn War- (



| 

* rów, rady adwokackiej, gminy 1) 
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Eksporiacja i pogrzeb š. p. Restytufa Sumoroka Próba lofu jednej kaczki. TRS I E R TS A TA ING AST 

- Młodiniez him Kucharkowski 
filister i jeden z założycieli Konwentu Batoria 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 1l maja 1929 r. w Wilnie w wieku lat 29 

o czem zawiadamiają 

W. dniu: wczorajszym oddano zie- 
mi zwłoki zmarłego onegdaj b. prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Wilnie śp Resty- 
tuta Sumoroka. 

Społeczeństwo wileńskie, wśród 
którego Zmarły cieszył się ogromnym, 
szacunkiem wzięło tłumnie udział w 
oddaniu ostatniej przysługi. I nie tylk 
społeczeństwo wileńskie. Przybyły уа 
pogrzeb delegacje wszystkich sądiów 

Apelacji Wileńskiej, a p. Minister Spra 

wiedliwości nie mogąc przybyć sam, 

delegował w swoim imieniu wicemini- 
stra p. Czerwińskiego. ‘ 

Eksportacja zwtok do kościoła św. 

Jerzego odbyła się o godiz. 9 rano. 

Kondukt żałobny prowadzony był 

przez ks. kanonika Lewickiego. Przed 

trumną niesioną przez cały cfzas postę” 

powały poczty sztandarowe praz dele- 

gacje z wieńcami. 4 

Trumnę ustawiono na bcżato ude- 

korowanym zielenią katafalk U węz- 

głowia ułożonego poduszkę Apeoowa z 

orderami Zmarłego Fa 

Po ustawieniu zwłok ode;rawiona 
została Msza żałobna. : 

O piątej pp. trumnę utagiono na 

Karawanie przy której asyst; honoro 

wą pełnili członkowie K! Pok nia, po- 

czem kondukt ruszył na miejs e wiecz 

nego spoczynku Zmarłego — cmentarz 

Rossa. AEP 

Za krzyżem i chorągwiami żałob- 

memi postępowały poczty sztaniarowe 

harcerzy, dalej szły dzieci ze szkoły 

powszechnej, której kierowniczzą jest 

p. Sumorokowa, delegacje z więńcami 

od K! Polonia, władz adminigiracyj- 

nych i sądowych z całego tere 

1acji, zrzeszenia sędziów i pro- 
   

   

  

Wil- 

na oraz wiele innych. Przed kajawa- 

nem wiceprezes Sądu Apelacyjnego p. 

Maliński w towarzystwie wice + pre- 

zesa tegoż sądu p. Dmochowsk ego i 

prokuratora Przyłuskiego nieśli › podu- 

szkę z orderami. 

Za trumną postępowała rodzija, Z 

Ministrem  Staniewiczem, który jest 

zięciem Zmarłego, dalej przedstavzcie- 

1е władz z p. wiceministrem Siecz%pw- 

skim i wojewoda Raczkiewiczerę na 

czele oraz całe niemal Wilno. Kongukt 

prowadził ks. prałat Uszyłło w asys'en: 

cji ks. ks. profesorów Lewickiegę i 

Meysztowicza. 
Po złożeniu do grobu trumny be 

zwłokami przemówił ks. prof. W. a 

sztowicz podkreślając, że Polska znów 

traci jednego z nailepszych svnój, 

który przez długie lata był wzorenj i — 

przyykładem. Zmarły był jednym z łą* 
czmikow między nowemi istaremi laty. 
Całe swe życie poświęcił prawu nie 
tylko ludzkiemu ale i bożemu. 

Następnie mówił p. wiceminister 
* Sieczkowski. Przybyłem tu, mówił, by 
oddać ostatnią posługę pierwszemu 

wiekiem i na urzędzie sędziemu na Wi- 
leńszczyźnie i dać wyraz żalowi całe- 
go społeczeństwa polskiego. Dalej pod 
kreślił p. minister wybitne zasługi 
Zmarłego ma polu spiawiedliwošci od- 
dając wszystkie siły i umiejętności dla 
dobra sprawy. 

Prezes Sądu Apelacyjnego p. L. 
Bochwic podkreślił zalety charakteru 
Zmarłego jako przełożoriego i kolegi, 
który dzięki swiej dobroci cieszył się 
powszechną sympatją. Śp. Restytut 
Sumorok był wybitnym prawnikiem to 
też każdy wyrok jego był wynikiem wy 
sokiej wiedzy. 

P. wojewoda Raczkiewicz prze- 
mawiając w imieniu Ziemi Wileńskiej 
i Lidzkiej zaznaczył że Zmarły był czło 
wiekiem wyjatkowym, przewodnikiem 
świetlanym dia współczesnego pakole- 
nia nie tylko wśród tych komu prze- 
wodził, ale i szerokim warstwom spo- 
łecznym. W wysiłku społecznym z. Wi 
leńskiej będziemy się starali — mówił 
p. Wojewada —naśladować Zmarłego. 
Na zakończenie przemówienia złożył 
rodzinie wyrazy współczucia. 

Dziekan Rady Adwokackiej mec. 
Strumiłło podkreślając zasługi śp. Pre- 
zesa Sumoroka zaznaczył, że w prze- 

ciągu 30 lat był on adwokatem, przo- 

dując w: swej korporacji jako wybit- 
ny prawnik. 

Imieniem Banku Ziemskiego za- 
brał głos p: prezes Bochwic składając 
hołd i cześć pamięci Zmarłego piastu- 
jącego przez dłuższy czas godnośc rad 
dcy prawnego Banku. Godny naślado- 
wania pozostawił rodzinie w spadku 
nieskazitelne imię Sumoroków — za- 

kończył mówca. 
Z kolei przemawiali pp. wicepre- 

zydent Czyż, w imieniu USB prof. Bos- 
sowski, w mieniu K! Polonia mec. Ja- 
siński i inni. 

Wiceminister Sieczkowski przybył na po- 
grzeb śp p. Restytuta Sumoroka. 

Na pogrzeb ś. p. Restytuta Sumoroka 
przybył w dniu 13 b. m. z Warszawy w 
zastępstwie ministra sprawiedliwości  wice- 
minister, Sieczkowski, który złożył u trumny 

Zmarłego wieniec z białych kwiatów z na- 
pisem: Prezesowi Restytutowi Sumorokowi 

Minister Sprawiedliwości. 

    
W dniu 11 neia 1929 r. zgasł 

RESTYTU“ 
wielce zasłużony organizator i p 

  

P. 
SUMOROK 

szy Rrezes Sądu Apelącyjnego w 
Wilnie, nasz Członek Hhorowy i b. Wice-Prezes, 

o czem z głębokim smutkiem 4 wiadamia 
+. Towirzystwo Prawnicze 

im. len 

się do takiego — kuzynowstwa. 

Próbowano konkurować z teatrem 

dokładając wszelkich 
publicz- 

*Rychłowskiego, 
starań aby „szanującą się” 

ność zwrócić całą na W. Pohulankę... 

Szanującą się! Wielkie słowo. W sam 

raz dła snobów, których w żadnem 

społeczeństwie nie braknie. Dyr. Ry- 

chłowski też, rozumie się, ciągnął ile 

sił starczy w swoją — stronę. Nacią- 

gał... efektami, pikantnością, najsza- 

łeńszym pośpiechem w wystawianiu 

coraz to „czegoś* nowego. ' W rezul- 

tacie, „szanująca się publiczność” 

zrażona do eksperymentów Redu- 
ty a w znacznej mierze bardzo $leni- 

wie nadpływająca wogóle i tradycyj- 

ie na Pohuiance, nie ugruntowała 

bytu Reduty (hoćby hojnie subsydjo: 
wanej) na trwałych posadach, a zaš 
teatr dyr. Rychłowskiego... z poziomu 

wcałe przyzwoitego zaczął schodzić na 

poziom coraz to mniej powabny na- 
wet dla publiczności... tej „nieszanu- 

jącej się”. Zaczął, krótko ;mówiąc, 
podupadać: i repertuarowo i zespo- 

łowo, nie wspominając o wystawianiu 

sztuk coraz bardziej "niedbałem, so- 

botnim sztychem na niedzielny targ, 

* 

Nie piszemy dziejów Reduty w 

Wilnie. Chodzi nam na razie tylko o 

szkicowy zarys stosunku Wil- 

na do Reduty. У 

Ot6ž, ilekroė Reduta, choćby po 

najdłuższym okresie... fantazjowania, 

wchodziła na właściwą droge, -nieby- 

ło wypadku, aby polskie społeczeń- 
stwo wileńskie nie starało Się Uczy” 

nić ze swej strony wszystko, CO jest 

w jego mocy, aby Redutę — Wyraža- 

jąc się popularnie w Wilnie 
„utrzymać, dając jej możność 

w uświetniania Wilna swoją 
u nas obecnością i stałą działalnoś 
cią przysparzającą tyle blasku kultu- 
ralnej renomie tak bardzo jej potrze- 

bującemu Grodowi Giedymina. 

Wystarczy przypomnieć wystawie- 
nie „Snu“ Kruszewskiej — które, mo- 

że wbrew czyjej opinji, nie przesta- 

niemy poczytywać za ostatnie słowo 

kunsztu Redutowego zajaśniałego w 
Wilnie. Czy zawiodło, wręcz nadzwy- 

czajnie, powodzenie „Snu*? A czy nie 

były istaemi uroczystościami dla Wil- 
na każdorazowe wystawienia „„Księcia 

Niezłomnego” np. na dziedzińcu  uni- 

wersyteckim? Reduta wchodzi na 

nowe tory. Przechyla się 

a 

    
  

     

     

   

  

go Danilowicza w Wilnie. 

yrażnie ku aktualnemu repertua- 
owi. Pozyskuje Jaracza — @а 
la całego szeregu pięknych, cieka- 

ych, aktualnych sztuk. | czyłiż pu- 
iczność nie dopisuje? Wali „drzwia- 

i oknamy*. A ileż to razy był 
tak“ Szaniawskiego na afiszu—zaw- 
e mile widziany! Choć go na pa- 

"więć Wilno umiało. A jakże heroicz- 
im i niewyczerpanem nabożeństwem 

ssluchiwaro „Judasza“, ile tylko 
rży spodobało się Reducie wziąć go 

naafisz? Z humorem było w Redu- 
cit zawsze krūcho. Lecz niech no tyl- 
katadnie i Skladnie wystawione bę- 
dąchoćby „Ślubyś panieńskie", publi- 
czbść dopisze w Reducie — nawet 
Frdrze. Osobliwie, gdy się publiczności 
pohże coś mniej oklepanego. A Sol- 

ska Wystarczyło poddać publiczno- 
ści: „Zachwycać się!'* — ji nawet W“ 
„Siūtrze Beatryks* podobała się 
Wily. Zaš po „Heddzie Gabler“ po- 
sypay się oklaski nawet z krzesełka 
najoprniejszej krytyki. A najšwiež- 
Szy fzykład: omal, že nie komplet 
na niwiedzieć którem przedstawieniu 
..„Prępióreczki* Zeromskiego? Ale— 
jednocześnie i z Osterwą i z  Jara- 
czem.Okazuje się, że na takie spe- 
cjały teatralne publiczności zawsze 
starcz—nawet w Wilnie! 

Jeżli w ciągu czterech bez mała 
lat swiej dyktatury na W. Pohulan- 
ce jesize p. Osterwa nie  zriiarko- 
wal: cigo dla publiczności wileńskiej 
potrzeł, aby nawet ją „rozruszač“ 
i przykć do Reduty—to,—to już my 
nie pocjmujemy się dopełniać pod 
tym wziędem edukacji pana dyrek- 

tora. 
W irrwiewie udzielonym w marcu 

1926 r. rileńskiemu korespondentowi 
„KurjerePorannego" wyraził się p. 
Osterwa zastrzegając Się, że za nic 
w šwieci on nie zniży się do przy- 

stosowa repertuaru do -...publicz- 
ności: | 

— M tego nie uczynimy, chociaż 

ogólny k,zys materjalny społeczeń- 

stwa jestziś znacznie ostrzejszy, niż 

w latach biegłych. Chcemy w po- 

ić w mbliczność zamiło- 

wanie o dobrego teatru. 
Pięknestowa; dostojne, nawet bo- 

haterskie. | p. Osterwa dopisał swe- 

go. Wpoiły publiczność wileńską za- 
miłowanieio dobrego teatru. To fakt. 
I tego muikt nie odbierze. Trzebaż 
tylko byłodać "publiczności wileń- 
skiej i dauć bez przerwy, bez sko- 

Od czasu do czasu w „Kurjerze Wi- 
leńskim* ukazują się wzmianki pod naszym 
adresem, zatytułowane pomysłowo: „jak 
informuje swoich czytelników „Słowo*,* 
albo „nowa kaczka „Słowa* i t. p. Zosta- 

wialiśmy dotychczas te wzmianki bez od- 
powiedzi, gdyż po-pierwsze tego rodzaju 
pilnowanie nas, wtrącanie się do tego, jak 
my redagujemy gazetę i dawanie nam nauk 
nieproszonych, uważaliśmy za bardzo nie- 
właściwe, po-drugie że każde zwrócenie na 
coś uwagi, czy jakaś odpowiedź na za- 
czepkę „Kurjera Wileńskiego" powoduje 
natychmiast na szpaltach „Kurjera Wileń- 
skiego" sąźnisty i głównie soczysty artykuł, 
z którym potem niewiadomo co robić, 
Dziwiło nas tylko, skąd członkowie re- 
dakcji „Kurjera* mają tyle wolnego czasu, 
aby nas stale pilnować. Aż wreszcie za- 
gadka została rozwiązana. Odpowiedź na 
pytanie skąd ci panowie mają tyle wolne- 
go cząsu przyszłą w formie niesłychanie 
zabawnej, której komizm jest naprawdę 
tak duży, że nie możemy nie opowiedzieć 
jego naszym czytelnikom. Oto zdarzyło się; 
że felegraficzeskoje agienstwo sowietskawo 
sojuza (Tass) sprostowało wiadomość „Sło- 
wa” o zawartym w dniu 15 kwietnią ukłą- 
dzie co do współpracy dla utrudniania 
przechodzenia przez granicę. „Kurjer Wi- 
leński* oczywiście podchwycił sprostowa- 
nie Tassa, któremu jak widać ufa bezwzlę- 
dnie, dał swoim zwyczajem tytuł „Tass 
a kaczki dziennikarskie Słowa" co widać 
uznał та najprzyzwoitszą formę koleżeń- 
stwa i wobec „Słowa* i wobec Tassa i w 
sposób tryumfalny na widocznem mieiscu 
sprostowanie to umieścił. (zobacz Kurjer 
Wil. z dnią 11). 

Teraz jednak przychodzi komizm. Oto 
notatka, którą prostuje Tass, ukazała się 
nietylko w nieostrożnym „Słowie*, ale tak* 
że i w strofującym nas „Kurjerze*. (Patrz 
„K. W.* z 14 kwietnia, kol. 3, szp. 1 i 2). 
Wynika więc z tego, ża uprzejmym wyra- 
zem „kaczka*, którym nas zaszczycił „Kur- 
jer* scharakteryzował ten że sam „Kurjer“ 
charakter własnej swojej pracy redakcyj- 
nej. Wynika również z tej historji już nie 
„Sprostowanie“, lecz stwierdzenie, że człon- 
kowie redakcji „Kurjera* dlatego mają tyle 
wolnego czasu, bo zajmują się tylko czy» 
taniem naszego pisma, a nie swoim włas- 
nem, co my piszemy, tego się uczą na pa- 
mięć, a co sami-o tem zaraz  zapomi- 
nają. 
„ „Tass“ prostowal „Slowo“, a nie „Kur- 
jer Wileński", bo nie wiadomo, czy redakcja 
„Tassa* wie, że w Wilnie wychodzi ten 
„Kurjer*, nie wiądomo czy wie, że Pan 
Bóg uszczęśliwił nas tak gorliwym nauczy- 
cielem. Gdybyśmy chcieli stosować wobec 
„Kurjera* zasadę '„jak kto tobie“ i wtrącać 
się w jego porządki, w to, co drukował, a 
co nie drukował i t. d., mielibyśmy bardzo 
dużo materjału. Niedalej, jak w niedzielę, 
nie podał on wiadomości, którą w tym 
dniu także i Tass nie podał, która jednak 
miała dla czytelników znaczenie pierwszo- 
rzędne. Ale oczywiście wydając pismo nie 
bierzemy na siebie roli korepetytora wo- 
bec nikogo. Może więc i „Kurjer“ da nam 
święty pokój. Może uczyni to ze względu 
na cosus pascudeus z Tassem, a może i 
sąm pomału zrozumie, że takie ząchowanie 
się jest zbyt nieodpowiednie 

    

— Wycieczka samochodów do Narocza. > 
W dniach 19 i 20 b. m. (Zielone Świątki) 
odbędzie się, zorganizowana przez kierowni- 
ka kursów kierowców samochodowych Sto- 
warzyszenia Techników Polskich w Wilnie bę 
p. inż. Janowicza wycieczka samochodowa 
do Narocza. 

Wycieczka ta przeznaczona jest dla 
absolwentów t. zw. kursów dżentelmeńskich 
i prócz znaczenia turystycznego ma za za- pg 
danie dać adeptom sztuki szoferskiej moż- 
ność prowadzenia maszyn przy różnych wa- 
runkach terenowych. W czwartek 16 Б. т. ® 
o 5 po południu w lokalu Stowarzyszenia 
Techników odbędzie się zebranie uczestni- 4 
ków wycieczki. 

ków w lewo i w prawo, wzwyż i 
wdół: dobry teatr, jakiego 
każde błyśnięcie przyjmowała publicz- 
ność wileńska wręcz z entuzjazmem— 
a sprawa Stałego, nierozerwalnego 
stosunku Reduty z Wilnem byłaby 
rozwiązana. Nie stanęłaby nigdy — jak 
dziś—na ostrzu noża. Przytoczyliśmy 
cały szereg mocnych, zdecy- 
dowanych powodzeń, o któ- 
re stała i wygodna egzystencja Re" 
duty w Wilnie Śmiało zaczepić się 
mogła. Niestety, dyr. Osterwa nerwo- 
wy jest i przy całej swej, niezaprze- 
czonej ofiarności artystycznej (którą 
przedewszystkiem potrafił przepoić ze- 
spół Reduty) nie jest bynajmniej z 
rasy wielkich dyrektorów te: 
atru. 

Raz po raz umiał tylko zaintere- 
sować losami Reduty wysokie sfery 
rządowe... aż do wcale wysokich sum 
dyskrecjonalnych subsydjów. Niestety, 
tych zapomóg było jeszcze za mało. 
Wyjątkowa sytuacja i wyjątkowe zna- 
czenie Wilna wymagają też i pod tym 
względem traktowania go bynajmniej 
nie na równi z Warszawą, Krakowem, 
Poznaniem lub Łodzią. Tego zrozu- 
mienia nie mógł dobić się nawet dyr. 
Osterwa. Natomiast, cóż to był za 
mistrzowski apel do społeczeństwa 
polskiego w Wilnie, które — dobrze 
wszyscy pamiętamy — drogą dobrowol: 
nych składek i dobrowolnego opoda- 
tkowania się zebrało 14.000 zł. na 
rzecz zapewnienia Reducie egzystencji 
w Wilnie. Bodaj-że nawet było się za- 
wiązało Towarzystwo Przyjaciół Re- 
duty. Słowem -i pod względem ma- 
terjalnej ofiarności extra spole- 
czeństwo polskie wileńskie coś-niecoś 
dla Reduty uczyniło. 

Bo, co do moralnego poparcia 
„„zyliž to sam prof. Wincenty Luto- 
sławski nie wołał wielkim głosem ze 
szpalt „Kurjera Wileńskiego": „Fakt 
pobytu Reduty w Wilnie jest pod 
względem narodowym  najdonioślej- 
szym faktem w życiu naszegu miasta 
w ciągu ostatnich lat“! Czyliż można 
w superlatywach zajść dalej jeszcze? , 

Broń Boże, nie chcemy w najmniej- 
szej mierze wypominać dyr. Osterwie 
tych wcale pokaźnych eksponatów, 
które państwo i miasto ponosiło dla 
zapewnienia Wilnu na stałe, na zaw- 
sze teatru polskiego tej miary co Re- 
duta; nie chcemy mu  wypominać 
ogromnego kredytu moralnego, które 
go nikt z nas Reducie nie Skąpił...   

KONWENT BATORIA 
iFILISTRZY. 

ARTS T KIA ATI TI ERA UBS ANET STS gi 

e 
$. ]P. 

Włodzimierz Bohdan Kucharkocski 
Referendarz Starostwa Baranowickiego zmarł dnia 11 maja 1929 r. jako ofiara obowiązku 

od zbrodniczej kuli. 

Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14 maja o godz. 9.30 rano z lokalu Konwentu „Batorja” 
do Bazyliki Katedralnej, poczem po nabożeństwie żałobnem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

CZEŚĆ PAMIĘCI DZIELNEGO PRACOWNIKA! 

Wojewoda i rzenie Województwa Geuparėdskisja 

  

. W piątek dnia 17 maja, o godzinie 10-ej rano w Katedrze Wileńskiej odbędzie się 
nabożeństwo żałobne za duszę nigdy nieodżałowanego, niezapomnianego, przezacnego 

о P. 

Karola Swiackiego 
właściciela majątków: Bielica, Krupka i Hurzec w ziemi Mchylewskiej, 
Na nabożeństwo to zapraszają życzliwych pamięci Zmarłego pogrążeni w głębokim smutku 

  

«> 

   
   

Niech nam jednak wolno będzie dać 
wyraz szczeremu rozžaleniu, že p. 
Juljusz Osterwa zwija swój obóz Re- 
dutowy, oddaje z powrotem gmach 
na Pohulance miastu i—faktycznie nie 
dokonawszy dzieła— opuszcza Wilno. 

Bo, że ma pozostać w Wilnie „ba- 
za teatru objazdowego“, to przecie 
dla Wilna niczem nie jest! Nie 
żadnej nam „bazy objazdowego teatru“ 
potrzeba, lecz potrzeba nam mieć: 
wzorowy, możliwie najlepszy, na jaki 
zdobyć slę można, teatr polski, 
Jest to dla Wilna nietylko kulturalną 
lecz i polityczną koniecznością. 

Potrzeba nam mieć, nasz wile ń- 
ski własny teatr polski rep re- 

zentacyjny, z wyraźną mar- 

ką wileńską, a powtórzmy niewie- 

dzieć wiele „ razy — możliwie naj- 

lepszy. ‚ ю 2 
Tymczasem cóż zostaje na wileń- 

skiem teatralnem pobojowisku po wy- 
cofaniu się dyr. Osterwy z Wilna, 

niemal ze słowami Scypiona Afrykań- 
skiego na ustach: Ingrata pa- 
triaa ne quidam ossa ha- 
bebis! Cóż zostaje? 

Ach, nie popatrujmy łzawemi oczy- 
ma w stronę zacnej, skołatanej  — za 
przeproszeniembudy dyr. Rychłow- 
skiego... Gdzieżby udźwignąć miała 
Bekwarkową lutnię? 

Nie popatrujmy, ach, w stronę 
Magistratu, gdzie już prezydent Fole- 

jewski siwieć zaczyna od samego ła- 

mania sobie głowy: kogo by też te- 

raz na wyżynach Pohulanki, w opu- 
stoszałym gmachu osadzić? 

A może—spytajmy z ręką na oby- 
watelskiem sumieniu—czy nie prakty- 

czniej byłoby Wiłnu mieć jeden 

teatr polski doskonały, jeżeli 
już, jak się okazało, dwóch teatrów 
jednakowo dobrvch, utrzymać nie po- 
trafi? 

Refleksje to poruszające sprawę 
nader szeroko. Wrócimy do nich — 
przerywając na dziś i tak już aż za: 
nadto obiite komentarze do lisiu dyr. 
Osterwy. 

cz | 

” 

Karolostwo Korkozowiezowie 

Š P: 

Maria z Wugnerów Balińska 
opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnią 13 maja 1929 r. w Jaszunach w wieku lat 47, 

Eksportacja zwłok do Kościoła w Jaszunach odbędzie się we wtorek 14 mają o godz. 5 wiecz. 
środę dnia 15 maja o godz. 12 w południe poczem pogrzeb na cmentarzu rodzinnym w Jaszunach. 

O bolesnej tej stracie zawiadamiają matka, córka, siostra, bracia, zięć i wnuki. 

W dniu eksportacji i pogrzebu koni le będą czekały na st. Jaszuny na wszystkie pociągi. 
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WTOREK. | 
14 Ori Wschód sł. g. 3 m. 18 

Bonifacego Zach. sł. o g, 19 m. 12 
jutro 
Zofji. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 13 — V. 1929 r 

Cišnienie J > 
średnie w m. | 165 

"Temperatura | 
średnia. 1 1906 

Opad za do- } 
bę w mm. l 

no ‚ Południowo-wschodni. 

Uwagi: 
deszcz. 
Minimum za dobę -1- 7°С. 
Maximum na dobę -|- 2400, 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie miejskiej komisji gospo- 

darczej. We środę, dnia 15 maja odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji gospodar- 
czej. Porządek dzienny zawiera sprawy na- 
stępujące: 1) sprawa zamiany niektórych 
gruntów miejskich na pr ywatne, 2) sprawa 
nabycia placu na rynek Nowogródzki. 

— Posiedzenie Kornitetu Rozbudowy m. 
Wilna. We środę, dnia 15 maja, odbędzie 
się w sali posiedzeń Rady miejskiej posie- 
dzenie Komitetu rozbudowy m. Wilna za na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) po- 
dania o pożyczki, 2) wolne wnioski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Dziś ukaże się wybor- 

na krotochwila: Hemara „Dwaj panowie В“, 
odznaczająca się humorem, żywą akcją i 
niezwyklė zabawnemi sytuacjami. W wyko- 
naniu bierze udział cały zespół artystyczny 

pod reżyserją K. Wyrwicz - Wichrowskiego 

Akt 2-gi odbywa się za kulisami teatru pod- 

czas przedstawiona. Ceny miejsc normalne. 

— Występy Marji Gorczyńskiej w Teat- 
rze Polskim. Czarująca artystka Marja Gor- 
czyńska rozpoczyna od jutra drugi cykl 
występów w Wilnie. Jutro i pojutrze grana 
będzie w dalszym ciągu z jej udziałem „Pa- 
nienka z dancingu* — Krzy woszewskiego, w 
piątek na repertuar wchodzi komedja Henne- 
quina i Croiseta „Nie wywiódł ją w pole". 
Bilety już są do nabycia. 

— Przedstawienie Operowe. Staraniem 
Kół Przyjaciół Harcerstwa przy „Czarnej 
Trzynastce“ i 7-eį im. ]. Jasińskiego Wiłeń- 
skich drużynach Harcerskich w dniu 25 maja 
rb. w gmachu „Reduty”* na Pohulance o g. 
20-j odbędzie się przedstawienie operowe, 
na które złożą się dwie opery: „Nicja* w 
jednym akcie z czasów rzymskich, muzyka 
Szenka i arcydzieło Giovanni'ego Pergole- 
si'ego „La serva padrone“ w 2-ch aktach. 
Wystąpią: pp. Zubowiczowa,  Francusewi- 

Pogodnie. 

czówna, Jagminówna, Kamińska, Skorupków 
na oraz pp. Worotyńska, Olszewski, Bejer 
1 in. 

. Oprócz tego wystąpią: Chór pieśni sło- 
pa AA i zespół taneczny p. Winogradz- 

jej. 
Bilety po cenach znižonych będą do na- 

bycia w „Orbisie“ od dnia 21 maja oraz 
w kasie teatru w dniu prezdstawienia. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Zatrucie sublimatem. Wczoraj w go- 

dzinach popołudniowych w mieszkaniu swo- 
jej siostry Chylewskiej (Trocka 19) zatruł 
się sublimatem Piotr Kościałkowski. Despe- 
rata ulokowano w szpitalu żydowskim. Рггу- 
czyny zatrucia nieznane, 

—Ofiara denaturatu. Wczoraj na polach 
wpobliżu wsi Góry (II kom. P.P) znale- 
ziono trupa 72 letniego Kajetana Jaroszew- 
skiego (zam. tamże) który jak okazało się 
zmarł wskutek nadużycia alkoholu. 

= 1 ukiwaniu pracy. Przed kiłku 
miesiącami wyjechał na prowincję Gustaw 
Hubner (Gimnazjalna 6) w celu wynalezie- 
nia sobie pracy. Wobec tego że Hubner nie 
daje o sobie żadnej wiadomości, żona po- 
wiadomiła policję o jego zaginięciu. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 8 przy 
ulicy Sierakowskiego znałeziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 16 miesięcy. 

— Nagły zgon. Z niewyjaśnionych przy- 
czyn zmarła nagle 49 letnia Bronisława Cze- 
chowiczowa (Królewska 3). 

— Pożar. Z powodu zaproszenia ognia 
powstał pożar w posesji Nr. 48 przy ulicy 

asi Ogień zniszczył dach na zabudowa= 
niach. 

— Za ubiegłą dobę zanotowano w Wil- 
nie 172 wypadki w tej liczbie kradzieży 12 
(3 wykryto) administracyjnych — 60 i opil- 
stwo — 26. 
  

RADJO. 
Wtorek, dnia 14 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10—15,35: Tr. z W-wy: Odczyt 
dlą maturzystów p. t. „Odrodzenie państwa 
polskiego”, 16.20 — 16.40: Kurs alfabetu 
miorse'a dla krótkofalowców i amatorów. 
16.40 —17.00: ' Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatrów i kin i chwiłką li- 
tewska. ,17.00—17.25: Tr. z W-wy: Odczyt 
z działu „Sport i wychowanie fizyczne* p. 
t „O tennisie*. 17.25—17.45: Kurs języka 
włoskiego. Lekcja 50 i ostatnia. 17.45— 
18.10: „Kronika życia młodzieży* 18.10— 
18.35: Muzyka z płyt gramofonowych. 18 35 
—1850: Audycja recytacyjna. Transm. na 
inne stacje. Utwory Bolesława Leśmiana 
wyk. józet Karbowski. 18.50—18.55: Pro- 
gram na dzieó następny i komunikaty. 18,55 
—19,20: „Kącik dła panów*. 19.20: — Tr. z 
Katowic. Opera „Aida* Verdi'ego. Po Trans= 
misji Komunikaty: P. A; T„ policyjny, 
sportowy i inne. Oraz „spacer detektoro= 
wy po Europie*. 
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ol Cud techniki, gry i reżyserji. Film, który 

BURZA mi Al o 
ZETARG. Dziś! Arcydzieło jakiego dotąd 

Czingis-Chana. Rewelacyjne 
<raydzieło o niebywałej: potędze dramaty: 

OGŁOSZENIE 
Oddz. w Wilnie 

ь wstrząsnął 
Okręgo- 
(Okreg 

światem. 
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w kancelarji wydziału Budowlanego Dyre- LII IL LL LL LL) „POLDONIA” 

kcji pokój Nr. 92 łącznie z pokwitowaniem 

Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum prze- 

targowe w wysokości 5 proc. zaoferowanej 

sumy. W ofercie winien być podany mini- 
malny termin, w którym firma «podejmuje 
się wykonać objętą niniejszym przetargiem 

Firma „Electrolux“ z i NE 2 1 

ismienny przetarg ofertowy na budow. L žin | 2— 5 panie i panowie do pracy propagan- ‘ cznej.. Mistrzowska realizacja: genjalnego, głośnego гейувета \ ) 

gmachu postóruśiku Policji Państwowej w 2 o obce Wydiałon Mirów... wy. @ E dowej w Polskim Instytucie Wydaw- й „HELIOS“ + FILMU. Czas trwania realizacji, filmu 2 lata. x OWKINA przezwanego NAPOLEONEM ; 

Giebokiem powiatu dziśnieńskiego. Przetarg ® magana jest dobra znajomość ut m niczym na Okręgi Województw Wi- 5 Na taki film wyczekuje się całemi |xto1«i) Każdy zobaczyć il 

odbędzie si dniu 22 maja 1929 rok 5 ! ADA JL m m jeńskiego i Nowogródzkiego. Zgło- B UWĄGA! Celem odniesienia większego wrażenia, publiczniość p у ле usi i 

będzie się w dniu maja „roku o Zgłaszać się w dniach 12 i 14 b m. M szenia pisemne: Wilno, Kalwaryjska $.3 ki 6 а 8 | 10.15 › Р £ proszona jest o przybywanie punktual- 

Pnie R wieje wsl Dao m_od godz, 5—7 po poł. k 8 152 Biuro P. Z., lub osobiscie w В nie na początki seansów o godz. 4, Ó, 8 i 10.15. Honorowe bije; ną premierę nie ważne. 

ublicznyc ilnie, prz n ь . Ło, ‹ у ” ram 

& ismi i rodz. 10—15 z dowodami osobistemi - — a 

ae Koda de S aj pa 2 E 5 i referencjami. a £ KINO-TEATR | Dziś! Kobiecy DOUGLAS FAIRBANKS urocza BEBE DANIELS najnowszym filmie osnut a tl 

В Н авинянненининнниннинниии a życia młodej amerykanki, która zwin nością i wyszkoleniem spor i 'skuje sobie sławę zajdzietofejsztką 

kaballero w : šš (SE r AME i 
Mickiewicza 22. ! Argentynie p. t. „Córka terry POW ai SER | 1025. 70 

K TANIO i 
SR a 

: 
Dziś otwarcie sezonu letniego! Po raz pierwszy w Wilnie! Młodzi - — 

i @ 
odziut TTK G 

! Й Kino „Pirratily | z "argeynki RONA 
  

Najlepsze farby,  pokost, MARIS, oraz słusznie zwany następca Janningsa HENRYK GEORC m filmie w 10-ciu akt. * 

pendzie, szczotki i t. p. cia „Niewolnicy carskiego knuia“ 94 stnego tragizmu okresu 

  
  

  

    

robotę. — Ogólne warunki przetargu i ślepy OKRES osyjskiego р ( 

и : » ю y ochronne do mostów WIELKA 42. е н ь ° : 10wania cara Aleksan- 

Dyrekcji Robót Publicznych w „Okręgowej żelaznych i drewnianych poleca dra Il-go, wediug śramatu Piotra Niewskiego_pod tytułem: „Daniszewo” ZE 

о tania. SKŁAD FARB z > 

Tem również ias akis : KINO Dzis! Setny rewelacyjny film Ё €i poteć": ю — 

; Franelszka Rymaszewskiego Dzial Se reON CHANEyA „SMiej się pajacu" Z! "erotyczny  dramat-opera 
isowego życia artystów. 
bosko piękna DORETA 
riał cały świat. 

12 do 13 przejrzeć ogólne i techniczne wa- 
runki wykonania robót przez przedsiębior- 
ców, projekt robót, projekt umowy oraz 
ogólne przepisy Min. Robót Publ. o prze» 
targach, które dla oferenta są obowiązujące. 
— Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 

W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON Dbajcie o swoje zdrowie! 
JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwyc się 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut“ e. AE 

« chorobach _ ZOŁĄDKA, SZEK, 
3 OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 35-70 p „Wanda” 
ВЕСЕ SE WAZA GRANA ORKI GARONNA CERT Wielka 30. 

ZS KA DMEZ EO SA ZA ZKZ W BZ "Kino - Teatr 
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ZGUBY 

Przybłąkał się 
wyżeł. Właścicie! mo- 

21, że go odebrać w cią- 
sów, operacje kosme- tal. 152, 0 |gu 3-ch dni 

4 х 43 !gu 3-ch dni. Po 
tyczne „i kosme ka Do wy: sjęc czasie psa będę a 
nt % o, Ie duży umeblowen) rat inn gabinetowy ŻAł za własność. 
eńska 38 m. 1. „, kój dla so dinero 1 | JI BDIAR siiczny ton Zgłaszać się: Siera- 

: ь 
— na, możne korzy" owazyjnie natychmiast 

Dr. POPILSKI 2 SE 4a. ul obj amo RE: и 
kowskiego 25-8. —0 
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