
ROK VIII Nr. 111 (2021) 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE —- ui. Szeptyckiego — A. Laszuk NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiegw. 
BIENIAKONIE — Butet kolejowy. NOWOGRODEK -— kiosk St. Michalskiego, 
BRASLAW — Księgaruie T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — T-wa „Ruch“, 
DABROWICA (Poiesie) — Ksiegarnia K, Malinowskiego, OSZMIANA i S; Naucz. 
DUKSZTY -— Bufet kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 

ga! 

| 

S ŁOWO WILNO, Czwarfek 16 maja 1929 r. 
Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, etwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262. 
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U. N. D. 0. 
Wiek XVII dał nam system  poli- 

, Ptyki ukraińskiej. Umowa  perejąsław- 

| 

я 

ska, ugoda hadziacka i pokój andru- 

szowski wyczerpują ten system. Pere- 

jasław to całkowite poddanie całej 

Ukrainy Rosji. Protestuje przeciw te- 

mu wtedy  najjaskrawiej właśnie 

schyzmatyckie, prawosławne ducho- 

wieństwo. Ugoda hadziacka to :wią- 

zanie losów całej Ukrainy z pań- 

stwem polsko-litewskiem. Pokój An- 

druszowski to podział ! Ukrainy po- 

między Rosją i Polską dla zmoskwi- 

czenia jednej jej części, dla polotiza- 

cji części drugiej. Traktat Andrusiow- 
ski przetłumaczony na język XX 

stulecia nazywa się „programem po- 

litycznym Stanisława Grabskiego. 

Prócz tych trzech kapitalnych toz- 

wiązań kwestji ukraińskiej: Polika, 
_ Moskwa, podział między Polską a 
%ioskwą, XVil-sty wiek pozostawił 
próby innych jeszcze już bardijej 
egzotycznych, pozasławiańskich  Гот- 

wiązań. Była to współpraca z „Cla- 

nem Jegomošcią“, albo tež poddaije 

56 Sultanowi. Jakkolwiek Krym był 
lennikiem Krymu, to jednak orjent;- 

cja turecka kozaków godziła często 
właśnie w Tatarów. Bohdan Chmie. 
nicki był takim Bismarkiem swoich 
czasów, w tym przynajmniej, że jak 

Bismark potrafił być kuglarzem į 
grającym pięciu kulami naraz. 

Chmielnicki to postać wielkiego 

talentu. Był może mniej niż Bismark, 
ale nie był to ukraiński Witos, tylko 
człowiek myślący perspektywami mę- 
ża stanu. 

panstwowo-dynastyczneį idei ukraiń- 
skiej, Jureczek Chmielnicki pozbawio* 
ny talentu i elastyczności ojca po- 
szedł na orjentację turecką i został z 
rozkazu Padyszacha ścięty w Kamieńcu 
Podolskim, na skutek zatargu,który ten 
quasi monarcha miał z dostarczycielem 
dziewczyn do sułtańskiego haremu. 
Koniec ukraińskich snów о potędze 
był więc bardzo smutny skoro się 
otarł o tego rodzaju instytucję. 

Ukraińskie dziś zgadza się 
zupełnie z tym szablonem polityki 

ukraińskiej stworzonej w XVII wieku. 
Panuje nad Ukrainą Perejasław,—to 

Syn jego' i reprezentant, 

ECHA STOLICY 

Sprawa zwołania nadzwyczajnej 
Sesji Sejmu 

WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wł. „Słowa”). 
W związku z wysuniętem przez Klub Naro- 
dowy i „Piasta* żądaniem zwołania nadzwy- 
czajnej sesji sejmowej i propozycją pod ad- 
resem klubów lewicy zwrócenia się wspól- 
nie z odpowiednią prośbą do Prezydenta 
Rzeczypospolitej, zebrał się dziś na narady 
centrany komitet wykonawczy PPS. Wśród 
większości członków CKW panuje negaty- 
wna opinja, co do propozycji Klubu Naro- 
dowego i „Piasta“. Klub PPS stoi na stano- 
wisku, že chwila obecna nie nadaje się do 
zwołania sesji nadzwyczajnej, albowiem е- 
wentualna sesja nie dałaby żadnych konkret- 
nych wyników. Oczywiście, że za klubem 
CKW pójdą również dwa inne kluby lewi- 
cy z t.zw. porozumieniem, które w ten spo- 
sób się ustosunkują do sprawy zwołania se- 
sji nadzwyczajnej Sejmu, jak i PPS. 

Zmiany w Ministerstwie Oświaty 

WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wł. „Słowa”). 
Dowiadujemy się że w najbliższych dniach 
Minister Oświecenia Publicznego przedsta- 
wi wniosek Panu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej w sprawie nominacji p. Suchodol- 
skiego, członka komitetu rewindykacyjnego 
w Moskwie, na dyrektora departamentu na- 
uki i szkół wyższych. Dotychczasowy dy- 
rektor tego departamentu p. Michalski, po- 
zostanie nadal na etacie Ministerstwa Oś- 
wiaty, przydzielony jest jednak do Prezy- 
djum Rady Ministrów, jako kierownik fun- 
duszu kultury narodowej. 

Mir. Kowak naczelnikiem Wydzia- 
łu politygznego w M. S. W. 
WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wl. „Slowa“). 

Nowomianowany naczeinik wydzialu spole- 
Czno - politycznego w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych mjr. Nowak w dniu wczo- 
rajszym objął urzędowanie. 

Poselstiuo furztki ambasadą 
WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wł. „Słowa”). 

Dowiadujemy się, że przeistoczenie posel - 
stwa tureckiego w Warszawie i polskiego w 
Angorze na ambasady nastąpi dopiero na 
jesieni rb. 

Koleje pałskię na usługach im- 
porfu sowieckiego 

WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wł. „Slowa“). 
Do portu w Gdańsku zawinęto ostatnio kilka 
statków angielskich z ładunkiem maszyn 
roriiczych i przemysłowych dla Rosji So- 
wieckiej, Transporty te przesłane będą na- 
tobi p usi w porcie, kolejami 

B i. Jest to pi po- 
Sługiwania się Ein pikis riai ne] 

"a A ie a lejowa jest niższa 
łotewskiej i sowieckiej. 

Wizyfa uiceminisfra Grandiego nie 
zosfała odwołana. 

WARSZAWA, 15 V. Pat. P. A.T. 
upoważniona jest do stwierdzenia, że 

Z ZA KORDONÓW 
Tamach na Woldemarasa a Czerwony rzyć 

Zamach na Woldemarasa spowodowal 
zupełnie nieoczekiwanie ustosunkowanie 
się rządu litewskiego do międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w Genewie. W marcu 
b. r. pomiędzy polskim i litewskim Czer- 
wonym Krzyżem w Obecności przedstawi- 
ciela rządu litewskiego zawarty został 

układ dotyczący wzajemnej wymiany więź- 

niów. Układ ten miał być wykonany 10 
kwietnia, rząd litewski jednak stale czynił 

trudności, wobec czego genewski Czerwony 

Krzyź zwrócił się z interwencją wprost do 
Woldemarasa. Dyktator litewski w odpo- 
wiedzi oświadczył, iż nie może zatwierdzić 
wyżej wymienionej umowy, ponieważ Czer- 
wony Krzyż w ostatnich czasach w działal- 
ności swej wybitnie popierał elementy wy- 
wrotowe ną Litwie. Odpowiedź Woldema- 
rasą przyjęta została w Genewie z oburzeu 
niem i zdziwieniem. Komitet międzynaro- 
dowego Czerwonego Krzyża odpierając 
insynuacje Woldemarasa oświadcza, iż nie 
może dopatrzeć się jakiegokolwiek zwią- 
zku pomiędzy zamachem ną Woldemarasa, 
a wykonaniem układu opartego na czysto 
humanitarnych zasadach. 

„Lietavos Aidas“ 0 organizatorach 7a- 
machi 

„Lietuvos Aidas'* zamieścił artykuł, w któ 
rym utrzymuje, że źródeł zamachu na prof. 
Woldemarasa należy szukać w Warszawie. 
Świadczy o tem cała taktyka Hołówki — 
Piłsudskiego, którzy dążą przy pomocy plecz 
kajtisowców rozsadzić Litwę od wewnątrz; 

Następnie pismo przytacza ustępy z „Pir 
тупи“, \ którym b. poseł na sejm Janusz- 
kis mówi o knieczności rozpoczęcia w Li- 
twie teroru. Według wiadomości ze zródeł 
wiarogodnych — twierdzi urzędówka — w 
Wilnie pleczkajtisowcy uczą się w rzucaniu 
bomb i do Litwy będa widocznie pchnięte 
nowe grupy terorystów. Wszystkie te plany 
opracowują się nie w Wilnie i Grodnie lecz 
w Warszawie i emigranci litewscy są tylko 
zwykłymi wykonawcami. 

Zmów teroryści z Łotwy 
Z Kowna donoszą. w tych dniach 

kilka osób, uzbrojonych w rewolwery, 
zamierzało yć granicę litew- 
sko - łotewską. Policja litewska chciała 
zatrzymać nieznanych osobników, ci 
jednak zaczęli ostrzeliwać policjantów, 
poczem skryli się na łotewskie terytor- 
jum. 

Antypolskie burdy w Litwie nie ustają 
Z [Kowna donoszą: W ub. sobotę na stu 

denckiej sobótce Zjednoczenia Studentów 
Polaków Uniwersytetu Litewskiego, jaka się 
odbyła w tokaiu „Omegi* przy ul. Orzesz- 
kowej 12, tajemnicze żywioły znów usiło- 
wały dokczać burdy. Dobrze już po półno- 
cy na podwórku lokalu, w którym się odby- 
wała zabawa, zjawił się nieznany osobnik, a 
jednocześnie w tajemniczy sposób zagasło 

GŁĘBOKIE — ul. Bamkowa, W. Włodzimierew, POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej, 
GRODNO — Ksi ia T-wa „Ruch* STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. | 
MORODZIEJ — Dworzea kolejowy — К, Smarzyśski, ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Kwierzyźski. 
KLECK — Sklep „Jedność” ` 
ЫВА — ul Suwaiska 13, S. Mažeeki, 
"*ODECZNO — Księgarnia W-wa „Ruok“, 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA —- T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. 

Rokowania reporacyjne w Paryżu 
Kłopoty z sprawozdaniem p. Stampa 

BERLIN. 15.5. (PAT) Korespondent paryski „Vossische Ztg”. donosi, 
że w ostatniej chwili sprawa złożenia sprawozdania delegacjom wierżzyciel- 
skim doznała zwłoki, wyłoniły się bowiem nowe trudności. 

Największe trudności związane są z dwiema Kwestjami: kwestja wy* 
sokości nie chronionej części rat nietnieckich i kwestja gwarancji dla ostat- 
nich 21 rat, które przeznaczone być mają na pokrycie zobowiązań sejuszni- 
ków wobec Ameryki. Wierzyciele mają żądać od Niemiec, aby Niemcy priy- 
jęty gwarancje za te ostatnie 21 rat, czemu delegacja niemiecka ma się sprze” 
ciwiać. 

Pozatem jak donosi korespondent dziennika, tak. zw. klauzule politycz- 
ne co do siormułowania których miało dojść do porozumienia pomiędzy dr. 
Schachtem a p. Stampem, wywierają wrażenie, że obrady i decyzje konieren- 
cji rzeczoznawców uwzględniły poza momentami czysto gospodarczemi także 
pewne momenty polityczne. Oznaczać to! ma, że detegacja niemiecka stara 
się zgóry zrzucić z siebie wszelką odpowiedzialność na wypiadek, gdyby zjo- 

i ia, nałożone na Niemcy według nowego pianu, miały przekrpczyć 
zdolność płatniczą Niemiec. 

Jako największą trudność w obecnem stadjum rokowań wymienia ko- 
respondent opozycję Belgji, której Francja, ze względów politycznych uważa 
za konieczne udzielić popłarcia. 

Kampania antyreligiina w Bolszewji 
MOSKWA, 15,V Pat. Z polecenia rządu mają być wkrótce ustanowione 

przy szkołach stanowiska inspektorów do walki z religją. Inspektoraty te- iak 
donosi prasa—będą stanowiły ośrodki całej działalności antyreligijnej w da- 
nym okręgu, zużytkowując w pierwszej mierze aparat organizacyjny „Bezboż- 
ników*, 

Kondurioiis kandydafem na prezydenfa Grecji 
ATENY, 15. V. PAT. Pod naciskiem Vanizejosa oraz na prośbę de- 

legacji lzby i Senatu Konduriotis zgodził się na wystawienie swej kandyda- 
tury na stanowisko prezydenta republiki. 

"ee. 

Na oiwarcię Powszechnej Wystawy Krajowej 
Wyjazd Prezydenta Mościckiego z Warszawy 

WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wi. „Słowa*). 
Dziś w południe wyjechał do Poznania na 
otwarcie Wystawy Krajowej Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie Mał żonki 
oraz syna Michała Mościckiego. Pan Pre- 
zydent zamieszka w Poznaniu na Zamku do 
końca czerwca. Panu sg Ia i 
rztyszy z osób z kancelarji cywi! i 
wojskowej. Wyjazd z dworca  warszaw- 
skiego miał charakter oficjalny. Na dworcu 
ustawione były oddziały wojskowe ze sztan- 

darami i orkiestrą, przyczem obecni byli ba- 
wiący w Warszawie przedstawiciele Rządu 
i władz, którzy dotychczas mie udali się je- 
szcze do Poznania. 

WARSZAWA. 15. 5. (Tel. wł. „Słowa”). 
Dziś rano wyjechał samochodem do Pozna- 
nia p. premjer Switalski z małżonką. Pan 
premjer Switalski, jak również wszyscy mi- 
nistrowie, którzy przebywać będą w Po- 
znaniu zamieszkają na Zamku. 

Powitanie Prezydenta Mościckiego w Poznaniu 
POZNAŃ. 15.5. (PAT). Dziś o g. 

18-ej przybył do Poznania celem ot- 
warcia Powszechnej Wystawy Krajo- 
wiej Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Na przyjęcie dostojnego gościa miasto 
przybrało odświętne szaty. Dworzec 
podmiejski, na który miał zajechać po- 
ciąg, wiozący Pana Prezydenta, przy- 
brano zielenią i flagami. Flagami ró- 
wnież ozdobiono całą drogę od dworca 
do Zamku. 

łów armatnich wysiadł Pan Prezydent 
z wagonu i po powitaniu go przez 
przedstawicieli PWK. óraz obecnych 
na dworcu panów ministrów przeszedł 
przed frontem kompanji honorowej. 

Następnie udał się Pan Prezydent 
wraz z towarzyszącą mu małżonką pa- 
nią Mościcką, rodziną i świtą do sali 
recepcyjnej dworca, gdzie powitał go 
prezydent miasta Ratajski Krótkiem i 
serdecznem okolicznościowem przemó 

oficera gwardji cesarsko-rosyjskiej, 
spokrewnionego ze szlachtą pruską. 
Ideologiem tej grupy jest p. Wacław 
Lipiński, Polak, i ziemianin ukraiński, 
b. poseł Ukrainy w Wiedniu, pół hi- 

storyk, pół publicysta, coś w rodzaju 

naszego p. Ludwika Abramowicza 
z przed kilku miesięcy, tylko przenie- 
sionego na większą  ukraińsko-nie- 
miecką skalę. Obóz rnonarchistyczno- 
ukraiński jest ruchliwy. Wspominaliś- 
myo wpływach tego obozu nawet w 
Kanadzie. 

Teraz przychodzi pytanie jakiej 
orjentacji jest najsilniejsza i najbar- 
dziej odpowiedzialna organizacja poli- 
tyczna ukraińska w Polsce t. zw. 
Undo, (ukraińskie zjednoczenie |naro- 
dowo demokratyczne), które posiada 
w Sejmie naszym aż 27 przedstawi- 
cieli? 

Odpowiedž: žadnej. 
Czasem ktoś w zapale zarzuci 

Undo, że jest bolszewicko-moskiew- 
skiej orjentacji. To nieprawda, takie 
zarzuty można stawiać tylko w pod- 
nieceniu. Nie znam dobrze stosun- 
ków wschodnio-galicyjskich, lecz wię- 
cej uzasadnione wydają mi się po- 
głoski, że Undo czasami wpada w 
orjentację niemiecką. Podobno na te- 
renie ukr. org. wojsk. kontakt z Niem- 
cami jest rzeczą ustaloną. Ale na ogół 
Undo nie sprawia wrażenia jakoby 
konsekwentnie i Świadomie realizował 
fantazje sojuszu z Niemcami. Raczej 
partje dzielą się na takie, które poli: 
tykę uprawiają i na takie, które poli- 
tyki nie uprawiają. Do tych ostatnich 
należy Undo. 

Są nawet duże liczne partje, które 
nieuprawiają żadnej polityki, nie mają 
politycznego programu. Partja Wito- 
sa np. jako program ma odebranie 
ziemi od większych warsztatów  rol- 
nych i oddanie jej wyborcom p. Wi- 
tosa. Socjaliści głoszą przebudowę 

całego ustroju gospodarczego i w tej 
przebudowie własność rolna ma we- 
dług nich przybrać formę kolektywi- 
zmu rolnego. Ale p. Witos chce zo- 
stawić nietknięty dzisiejszy ustrój go* 
spodarczy oparty na kapitalizmie i 
własności, jego wyborcy przeważnie 
zębami bronią swej własności nawet 
od podatków, a tylko pewnemu kołu 

osób ma być ich własność odebrana, jest ta smutna ukraińska rzeczywi- wizyta podsekre ią. Światło w części lokalu i sąsiedniej fabryce Mimo niepogody, ulice, któremi wieniem. Przemówienie to zakończył aby zaspokoić wyborców p. Witosa stość. Perejasław czyli poddanie Się a I inde, uż a. nah I aaa das) przypadkowo Mia! przejeżdżać orszak pana Prezy- p. prezydent: Ratajski nastepującemi ia względu na to, že przyniostoby Moskwie było to annulowanie dą- niezależnje Od toczących się między jeden z członków Zjednoczenia i zmusił do denta, wypełniły tłumy publiczności, u- słowy: „Witamy Cię sercem wezbra- to "szkodę całemu państwu. Taka żności do bytu państwowego i Obu rządami rozmów w sprawie pod- wydostania się na ulicę taką drogą, jaką stawiwszy się w gęstych szeregach za nem uczuciem miłości Ojczyzny, skła- "> iityka* politykacnie ia narodowe Rosj niesienią poselstw do godności amba- przyszedł, mianowicie przez płot. Okazało szpalerami, utworzonemi przez oddzia- dając Ci hołd szczery i pełen czci głę- więc „polityka polityką nie jest, bo | go. osja Carów sad, bynajmniej nie jest odwołana. W się, że oprócz niego, przechadzało się pod ły garnizenu poznańskiego, przez za- bokiej. Witamy Cię wraz z dostojną odpowiada takiemu przykładowi: w 

  

nie niosła jednak tak silnej zagłady 
ukraińskiemu seperatyzmowi jak Bol- 
szewją. U nas każdy najskrajniejszy 
socjalista rozumie, że. wejście Polski 
do związku sowietów, to zagłada nie- 
tylko państwowej, lecz i narodowej 
indywidualności. Prawda, że ustrój so- 
wiecki jest liberalniejszy wobec języka 
ukraińskiego, niż rząd carski. Ale tyl- 
ko wobec języka. Gdyż pozatem nie 
może być mowy © kultywowaniu ja- 
kiejkolwiek odrę bności kulturalnej, na- 
rodowej czy państwowej. Ustrój so- 
wiecki sam w sobie przedstawia tak 

obecnym okresie przeistaczania się 
poselstw [taljj w Warszawie na am- 
'basądę i nieobecności narazie nowego 
ambasadora ltaljj ze względów for- 
malno-techpicznych przyjazd  podse- 
kretarza Stanu Grandiego uległ chwi- 
lowej zwłote. 

Wyjazd p, Ministra Zaleskiego 
ty Budapeszfu. 

Dnia 19 D. m. Minister Spraw Zagra- 
nicznych p. Załęski wyjeżdża w towarzy- stwie naczelnika wydziału południowego p. Szwarzburg-Quntera i sekretarza p. Czer- 
wińskiego do Bydapesztu ną zaproszenie 
Premiera węgietskiego hr. Bethlena, Pobyt 
Min. Zaleskiego w Budapeszcie trwać bę- 

bramą jeszcze czterech osobników. Aby u- 
tiknąć dalszych wizyt, sprowadzono dy- 
żurującego: w środku tokalu policjanta, który 
spacerujących jegomości przytrzymał, Jed- 
nocześnie wdał się w sprawę patrol wojsko- 
wy i awanturników odstawiono do cyrkułu. 

Ny Mamuta w Kownie 
Z Kowna donoszą: W tych dniach w 

przedmieściu Kowna Aleksocie, podczas ro- 
bót ziemnych na głębokości 5 metrów zna- 
leziono 2 wiełkie kły mamuta. Kły przeka- 
zano muzeum miejskiemu. 

Układ sił w nowym parlamencie 
estońskim. 

TALLIN, 14 V. PAT. We wtorek 
wieczorem znany już był rozkład 

stępy organizacyj wychowania fizycz- 
nego, Sokoła, harcerstwo ze sztandara- 
mi i t.p. Przed godziną 18 poczęły się 
gromadzić ma peronie dworca podmiej 
skiego przedstawiciele władz państwo- 
wych cywilnych i wojskowych oraz 
samorządowych, dalej członkowie rady 
głównej Powszechnej Wystawy Krajo- 
wej prezydent miasta Ratajski i dyrek- 
tor dr. Wachowiak, reprezentanci or- 
ganizacyj społecznych i gospodarczych 
i wielu innych. ć 

Pnktualnie o godzinie 18 zajechał 
na peron specjalny pociąg Pana Pre- 
zydenta. Przy dźwiękach hymnu naro- 
dowego, odegranego przez orkiestrę 
wojskową oraz przy odgłosie 21 strza- 

rodziną życzeniem, aby szczęście i za” 
dowolenie oplątało twoje rządy w Pol- 
5се“. 

Następnie p. wojewoda poznański 
Dunin - Borkowski przedstawił Panu 
Prezydentowi zebranych w sali przed- 
stawicieli władz miejscowych i orga- 
nizacyj społecznych i gospodarczych, 
poczem Pan Prezydent witany przez 
otaczające dworzec tłumy entuzjasty- 
cznemi okrzykami: „Niech žyje“ zajął 
wraz z panią Mościcką, p. wojewodą 
poznańskim i szefem gabinetu wojsko- 
wego płk. Głodowskim miejsce w po- 
wozie, zaprzężonym w 4 siwe konie i 
poprzedzany przez szwadron honoro- 
wy 15 p. uł. odjechał do Zamku. 

Wilnie znajduje się kilku ludzi chcą- 

cych posiąść biżuterję ze sklepu Per- 

kowskiego. Nie chcąc nocą iść z @га` 

gami na ul. Śto Jańską,gdzie się ten 
sklep mieści, grono tych amatorów 

zechce dojść do swego celu, do „zre- 

alizowania swojej ideologji", przez 
akt parlamentarny. 

Za „politykę* nie mogę uznać ani 

programu p. Witosa, ani rownowarto- 
ściowego, choć o mniejszej skali, pro- 

gramu ludowych amatorów biżuterji. 
Za politykę nie mogę też uznać 

działalności Undu. Polityka jest do- silną indywidualność, tak jednolitą dzie 3 dni. Powtót do Warszaw. i 
i t dzie jest Świadomość © ; а że) в y nastąpi 470846 głosów, oddanych w i piero tam, gdzie j ciasną, Ściśniętą „indywidualność, że 23b. m. | =ibaÓw do Aafśnkoch Meta los X Otw:rcie pawilonu Min. Poczt i Telegrafów pewnych celów, Świadomość dążącego wszystko co nie jest w całkowitej nie- cze danych co do 25 tysięcy głosów, POZNAŃ. 155. (PAT). Dziś rano do inż. Dębicki, przedstawiciele Powsezchnej do tych celów manewru politycznego. woli u sowietyzmu, sto wszystko na 

terytorjum sowietów zginąć musi. Wo” 
bec tego te aspiracje, które podobno 

Wyjazd Miq. Kwiafkowskiego 
do Fumunji, 

Minister Kwiatkowski, po powrocie z 

które nie mogą jednak zmienić w 
znaczniejszym stopniu ogólnego wy- 
niku. Wig dotychczas posiadanych in- 

Poznania po: p. minister Poczt i Tele- 
grafów inż. Boerner, w towarzystwie wice- 
ministra Dobrowolskiego dyrektora depar- 
tamentu Frączkowskiego oraz szeregu wyż- 

Wystawy Krajowej oraz liczne grono urzęd- 
ników poczty i telegrafu. W hallu pawilo- 
nu prezes dyrekcji poczt i telegrafów Każ- 
mierski wygłosił przemówienie, w którem 

Nie ma polityki tam, gdzie są glo- 

szone jakieś hasła romantyczne, a 

nic się realnego dla nich nie robi i k i sadzi: RZ formacyj, socjaliści będą mieli w no- S ikó m inie między i i iękował  Minist > i „ miał Mazepa, czy Szewczenko, nigdy, Mo Bao ssaki ek SARE wym оао 28 оы ааааа BA tą ОН Damo оан 2a pomuc ścia talia ole о аЕ ойИ żadnej koncepcji, ale to nigdy, nietylko za Aleksego Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości (poprzednio 24), Związek Chłopski— wilonu Ministerstwa Poczt i Telegrafów na pawilonu. W odpowiedzi p. minister Boerner jak je urzeczywistnić. Działalność Michałowicza, ale i za Mikołaja I ego, 
nie były w większem  niebezpieczeń: 
stwie, niż teraz.! 

Jednakże Perejastaw czyli jak mó- 
wimy iormuła całkowitej zagłady 
nkraińskiej odrębności nietylko panu- 
je dziś wszechwładnie i wszechpotęż- 
nie nad terytorium Ukrainy, lecz znaj- 

iński jest tej perejasławskiej orjen- 
tacji ortodoksalnym wykładnikiem. 

Przychodzi teraz ugoda Hadziacka, 
zawarta, lecz nie zrealizowana 3 w nizacja p. Lewickiego czyli 
w. XVII dzięki oporowi tak polskiego 

10-lecia zjednoczenia Rumunii, Uroczystości 
odbędą się 20 mają w Alba Julia. Mini- 
strowi Kwiatkowskiemu towarzyszyć będą 
sekretarz osobisty p. Barański, oraz dr. 
Wehr Z protokułu dyplomatycznego. 

wim 
__ Nasz sejmowy „Sielrob* lewica ukra- miast na emigracji ukraińskiej polska 

orjentacja posiada dość licznych, jak 
na emigracyjne i na ukraińskie sto- 
sunki, przedstawicieli, Należy tu orga. 

tak zw. 
rząd ukrajńskiej republiki ludowej 

Sejmu, jak zjazdów kozackich. Wogó- oparty na inteligencko-radykalnych or- 
le współżycie dwuch narodów udawa- ganizacjach. Po śmierci Petlury na 
ło się w historji tylko za czasów abso- czele tego ruchu stoi Lewicki w cha- 
lutyzmu monarchicznego. Nie znam dziś rakterze jakby naczelnika państwa, 

cie ideologii ugody Hadziackiej, nato- 

 partji polskiej, któraby stała na grun- za prezesa ministrów uważa się p. To- 
karzewski, a min. spr. zagr. jest prof. 

23—24 (poprzednio 23), partja pracy 
—10 (poprzednio 13), partja narodo- 
wa 9 (poprzednio 8), lewicowi socja- 
liści- 6 (poprzednio 6), partja chrze- 
Ścijańsko-narodowa 4 (poprzednio 5) 
właściciele domów—3 (poprzednio 2), 
Rosjanie—2 (poprzednio 3), Niemcy 
3 (poprzednio 2). Udział głosujących 
wynosił 68—70 proc. \ 

Szulgin. Prasa sowietów czyni ciągłe 
zarzuty rządowi polskiemu, że jest w 
kontakcie z temi sferamiiże ten ruch 
popiera. Zarzuty te jednak są oparte 
na imaginacji. Pod względem sprawy 
ukraińskiej obecna polityka polska 
stoi najzupełniej lojalnie wobec sowie- 
tów na gruncie traktatu Ryskiego. Na- 
tomiast ukraińcy p. Tokarzewskiego 
twierdzą, że polityka polska zniechę- 
ca ukraińców  pólonoiitów nawet na 
emigracji. Dla scharakteryzowania tej 

Powszechnej Wystawie Krajowej. Pawilon 
ten jest już zupełnie wykończony i od kilku 
dni czynny jest w nim urząd pocztowy i te- 
legraficzny. W uroczystem otwarciu pawi- 
lonu Ministerstwa Poczt i Telegrafów о- 
prócz p. ministra i jego otoczenia, wzięli u- 

dział pp. minister Bertoni, wojewoda po- 
znański Dunin - Borkowski, prezes dyrekcji 
poczt i telegrafów Kaźmierski, wiceprezes 

podkreślił, że jakkolwiek Wystawa zostanie 
dopiero jutro uroczyście otwarta przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, poczta uważa, 
że już w pdzeddzień oficjalnego otwarcia 
Wystawy powinna uruchomić swój pawilon. 
Poczta bowem uważa się za, resort, który 
jest powołany do tego ażeby tę radośną 
wieść ponieść po całej Polsce. 

duje zwolenników nawet w Polsce. S ZYC II ST I III O T TONY PO SANNET SSE, 

części emigracji należy dodać, że pa- 

muje tu duża niechęć i rozgoryczenie 

do „galicjan* czyli ukraińców austrja- 

ckiego autoramentu, wyrosłych i wy: 

chowanych w b. Galicji. 

Teraz przejdźmy do jeszcze jed- 
nej analogji. Turcji niema na Świecie 

takiej, jaka była w XVII w., więc or- 
jentacja turecka Jureczka Chmielnic- 

kiego przeistoczyła się w  orjentację 

niemiecką. Jeszcze w 1918 r. mieli- 

śmy na Ukrainie obok niemieckiej 

także austrjacką orientację. Symbo- 

Jem tej ostatniej był arcyksiąże Wil- 

helm,* syn Karola z Żywca, podobno 
młodzieniec o pewnych zdolnościach 

politycznych. Ale niestało Austrji, nie- 

stało i orjentacji austrjackiej. To jest 

zupełnie logiczne. Wśród grup, które 
wyznają dziś orjentację niemiecką 

najbardziej charakterystyczną jest gru- 

pa monarchistyczna, która chce na 

hetmana gen. Skoropadskiego,  byłe- 

go suwerena Ukrainy z r. 1918-ego, 

Undu to spory z władzami, to dema. 
gogiczne odruchy i manifestacje anty- 
polskie, to irazesy antybolszewickie, 

to tamowanie pracy naszej admini- 

stracji i szykanowanie jej, to wreszcie 

działalność oświatowa i agitacja hurra- 
patrjotyczna wśród Rusinów. To 
wszystko jeszcze polityką nie jest. 

Prawda, kiedyś działalność naszej 
endecji za zaborów i działalność róż- 

nych czeskich partyj za Habsburgów 

podobny miały „charakter. Ale to też 

nie było jeszcze polityką. W przeci- 

wieństwie więc do komunistów ukra- 
ińskich, którzy prowadzą do zsowie- 

tyzowania, a więc i zmoskwiczenia 

swego kraju, w przeciwieństwie do 

Lewickiego i Skoropadzkiego, Undo 

jest to partja, która polityki nie 

uprawia. Cat. 
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Kafastroia lofnicza pod Lidą 
LIDA. 15.5. (tel. wł. „Słowa'”). Dziś o godz. 9 rano w odległości 1 klm. 

od Lidy płodczas ewolucyj powietrznych aparatem „Spad H. 61* runął poru: 

cznik pilot 5 pułku lotniczego Wiktor Sliwa, zabijając się na miejscu. Aparat 

został doszczętnie zdruzgotany. Przyczyną katastyofy jest niewyprowadzenie 

płatowca z korkociągu w czasie wykonywania tej ewolucji. Śp. por. Sliwa jest 

„jednym z najstarszych pilotów pułków myśliwskich. W czasie wojny eunopej- 

skiej przebywał na froncie zachodnim, jako pilot armji francuskiej, odznacza- 
jąc się niejednokrotnie w wałce z Niemcami. 

twie płonie 
NOWOGRODEK. 15.5. (tel. wł. „Słowa”*). W ostatniej chwili wybuchł 

w miasteczku Iwie pożar, który objął całe og oka si add. sr: 

wanie, gdyż Urząd Pocztowy już spalony, jak również je są „Do 

Baki niais straż ogniowa z Lidy. Bliższych szczegółów brak ze wzglę- 

dów komunikacyjnych. Łuna widoczną jest aż w Nowogródku, t.zn. na prze- 

strzeni przeszło 40 klm. 

Z zemsty do forawego chciał wykoleić pociąg 
BARANOWICZE. 15.5. (tel. wł. „Słowa *). Jak już donosiliśmy w dniu 11 bm. na 

torze Baranowicze - Łuniniec, tuż za przystankiem kolejowym Wiedźma, pociąg zdąża- 
jący z Wilna wjechał na położoną w poprzek na torach szynę. Jedynie dzięki przytomnoś- 
*ci umysłu maszynisty, prowadzącego pociąg, obeszłŁo się bez poważniejszych następstw. 
Początkowo przypuszczano, że jest to zam ach dywersyjny, lecz śledztwo wykazało, 

iż sprawcą położenia szyny jest niejaki Rakuć Władysław który przyznał się do winy 

i zeznał, że czynu swego dokonał jedynie z zemsty na torowego za wydalenie go z pra- 

cy, aby w ten sposób wykazać opieszałość torowego, przyczem zaznaczył, że usiłował 

on specjalnie spowodować wykolejenie pociągu osobowego, gdyż dnia poprzedniego w 

nocy, widząc zdążający pociąg towarowy, wziął założoną już szynę, przepuścił pociąg 
towarowy i dopiero przed nadejściem osobowego założył ją z powrotem. 

ннн 

SPRAWY LEŚNE 
III. 

Dziś mam omówić krótko, w myśl mych 
zapowiedzi w „Słowie”. 

— Stanowisko leśniczego na Ziemiach 
Wschodnich. Zadanie to nie jest łatwe, gdyż 
w społeczeństwie naszem nie zatarł się je- 
szcze całkowicie cień leśniczego z przed woj- 
ny; wreszcie, i obecny typ jego w innych 
stronach naszego kraju stanie mi tu na prze- 
szkodzie. Biorę się jednak do tematu. 

Z zazdrością patrzymy nieraz w mie- 
ście na leśniczych w pięknych mundurach, 
wśród naszych borów żyjących. Uzmysło- 
wiamy sobie zaraz ładną bryczkę, rasowe 
koniki, wreszcie woźnicę z trzaskającym 
biczem.. Na bryczce tej „jedziemy* daleko 
za miasto, hen w lasy, gdzie jakby wśród 
wianka stoi leśniczówka — pałac a wokół 
niej klomby prześlicznych kwiatów. „Wcho- 
dzimy* do środka przez liczne pokoje do 

salonu, gdzie śród połysków iuster, obrazów 
i t. d. „zasiadamy“ na miękkich meblach, 
a nasze nožki „opieramy“ lekko na puszy- 
stym wilku... Z kąta zaš „obserwuje“ nas 
oswojony już (wypchany) dzik. W między- 
Czasie zaś pani leśniczyna „zasiada* koło 
fortepianu i „wygrywa* mam natchnione 
arje Bethovena i innych. Po chwili „zapra- 
szają nas na suty obiad, składający się prze- 
ważnie z dziczy, owoców z własnego sadu, 
różnych soków, win, konfitur, grzybów i 
td. i t. d. 

Niestety, niestety, wszystko to złudze- 
nie. Leśniczy, którego obserwowaliśmy przy- 
jechał z zapadłej miejscowości na ' lichej 
szkapinie do majbliższej stacji, _ (niekiedy 
50—60 klm.) skąd pociągiem dotart do Wil- 
na. Mieszka w wiejskiej chacie, bez naj- 
mniejszych wygód, często marnie, gdyż 
wiatr hula po jego mieszkaniu. Pracą zaś 
jest zawalony. Wogóle, — jest to raczej — 
urzędnik biurowy, gdyż na barkach jego ka- 
sowość ze sprzedaży lasu, wykazy odbior- 
cze, protokuły na przestępców leśnych (kra- 
dzieże), raporty i sprawozdania do nadle- 
śniczego i t. d. i t. d. Oprócz tego sprze- 
daje drzewo (raz na tydzień), wyznacza i 
Aa zręby, dokonuje odnowienia (sadze- 
nie) lasów, cechuje zrąbane pnie, kontro- 
luje gajowych na przestrzeni niekiedy 5—8 
tysięcy hektarów, bywa na sądach i t. d. 
1 + 4., słowem pracuje jak wół i nie widzi 
świata Bożego. Z przysługującego mu urlo- 
pu nie korzysta, gdyż jest to połączone z 
wieloma kłopotami i trudnościami. (Podo- 

bnie jak i gajowi). Ё 4 
A wynagrodzenie? Oprócz pensji urzę- 

dniczej (niekiedy według XI kat.) otrzymu- 

Adam Mickiewicz: Poezje, wy- 
danie przyglądał Stanisław Pi- 
goń. Lwów. 1929. Nakład Gubry- 
nowicza i Syna. — Adam Mickie- 
wicz: Dzieła pod redakcją prof. 
dr. Manfreda Kridla z przedmo- 
wą Boya-Żeleńskiego. Warszawa. 
1929. Bibljoteka Arcydzieł Litera- 
tury. 

Nie zwodziłem was, brącia, mamidłem 
zwodniczem, 

Uczucia u mnie wszystkiem, a słowa 
są niczem. 

Ja słów nie wyszukuję i wierszów 
nie składam, 

jak wprzód do was pisałem, tak dziś 
do was gadam. 

Mickiewicz (Odmienna redakcja 
wiersza: „Ją rymów nie dobieram"...). 

Szczęśliwy poeta, którego słowa 
brzmią po stu blisko latach jakby 
dziś były wypowiedziane. Słowa, któ- 
re nie przeczą swej najistotniejszej 
treści i dają Świadectwo tryumiu poe- 
ty: zgodności jego myśli z czynem, 
pisma ze słowem. 

Długo wędrował Mickiewicz „pod 
strzechy” i celu jego podróży kres 
jeszcze nie nastał. Paradoksalnie to 
brzmi, ale jest prawdą: całego, pełne- 
go Mickiewicza jeszcze nie znamy. To, 
co obiecuje nam wydanie sejmowe, 
wydanie państwowe „Dzieł* wszyst- 
kich Mickiewicza kryje cały szereg 
zadziwiających niespodzianek, W Świe- 
tle tych dzieł wystąpi Mickiewicz, no- 
wy, Mickiewicz nieznany, którego dla 
niejednego czytelnika będzie rewelac- 
ją. Uchylano nam rąbka tej tajemniey 
już niejednokrotnie, ale samo wydanie 
jest po dziś dzień bajką o żelaznym 
wilku. Nim zostanie ono zrealizowane 

_ pracą zbiorową (a wiemy jak praca 
  

  

je nędzny deputat (kawałek piaszczystej zie- 
mi i rojstów — łąki). Na konia otrzymuje 
23 zł miesięcznie i 45 m. drzewa opałowe 
go na rok. Oto całe bogactwo dochodowe 
leśniczego. 

Czy warto więc zazdrościć tej katego- 
rji pracowników leśnych u mas na ziemiach 
wschodnich? Niechaj czytelnik osądzi to 

sam. J. Hopko. 

BARANOWICZE 
—Loterja na Dar Narodowy. W dniu 

5 maja staraniem sekcji propagandowej 
obchodu 3 maja i zbiórki na Dar Narodo- 
wy urządzono loterję fantową w sali straży 
ogniowej. Dochód (czysty zysk) w sumie 
530 zł. przekazano według przynależności, 
Urządzeniem loterji zajmowali się p. rejent 
Domowski i p. Głąbik. 

— Szyna pociągiem. W dniu 10 
maja o godzinie 9 min. 42 pod przejeżdżają- 
cy pociąg Nr. 315 na klm. 217 szlaku Ba- 
ranowicze—Luniniec miewykryci sprawcy 
podłożyli szynę na tory. Szczęśliwym trafem 
pociąg odrzucił szynę i zatrzymał się, po 
zdjęciu przeszkody pociąg ruszył w dalszą 
drogę. 

— Wyścigi konne. W dniu 9 maja roz- 
poczęły się na torze wyścigowym wiosenne 
wyścigi konne. " 

W pierwszym dniu były 4 gonitwy. 
I gonitwa z płotkami 2400 mtr.,o na- 

grodę 800 zł. | nagroda 4 konie por. Ju- 
ściński ma Juljuszu w czasie 3 m. 9 sek. 

II nagroda „Pan Leon“ Ustinow. 
Il gonitwa płaska 1300 mtr. n agroda 

800 zł. startowało 4 konie. 
I nagroda Turkus chłopiec Kondulczyk 

1 m. 31 sek. 
II Bosfor por. Ważyński. 
Ill gonitwa z płotkami 2400 mtr., na- 

groda 700 zł. startowało 3 konie. 
I nagroda Bobuś — Ustinow 3m. 13 i 

pół sek. 
II Tancerka por. Douszer 3 mim. 15 sek. 
IV gonitwa Steeple-Chase 3200 mtr. na- 

groda 700 zł. startowało 4 konie. 
* I nagroda Lapis-Lazuri por. Ważyński 

4 m. 40 sek. 
II Oberek por. Świderski 4 m. 43 sek. 

Wyścigi odbędą się jeszcze 1216 i 19 
maja. 

— QOdczyty L.O.P.P. W celu uświado- 
mienia ludności z obroną przeciwgazową 
powiatowy komitet L.O.P.P. od dnia 14 ma- 
ja r. b. urządza w 5 punktach miasta od- 
czyty popularne dla ludności cywilnej. Od- 
czyty potrwają kilka dni. 

Lektorami będą major Strzelecki, poru- 
cznicy: Olszewski, Linda i Balasiński i p. 

Małkowicz. $. С. 

taka trwa długo) zachodzi potrzeba 
ukazania Mickiewicza w pełnem šwie- 
tle dotychczasowej puścizny, powiedz- 
my Odrazu, w Świetle często nowem, 
zadziwiająco nowem, nieoczekiwanem. 

Jednego roku—1929 - ukazały się 
kolejno dwa nowe wydania Mickiewi- 
cza: poezyj w układzie prof. Pigonia 
i dzieł wogóle w opracowaniu prof. 
Kridla. Dzieł tych ukazało się zaled- 
wie parę tomów. Dalsze "są w przy- 
gotowaniu. Początkowe jedaak tomy 
dają już pojęcie jak solidnem, jak 
estetycznem, a jednocześnie i taniem 
wydaniem będą dzieła wieszcza w 
opracowaniu prof. Kridla. Chronolo- 
gicznie, a i jednoczesnością całego 

dania jednego rodzaju pism pierw- 
szeństwo ma edycja prof. Pigonia, 
Objęła ona wszystkie poezje Mickie- 
wicza. Już to przyznać trzeba, że poe- 
zja Wieszcza miała szczęśliwsze losy 
od jego prozy. Poezia była znana i 
miała sporo wydań. Że kształt jej, że 
forma nie zawsze była poprawna, nie 
zmniejsza faktu, że górowała nad 
prozą, że proza poety była wobec 
poezji czemś zupełnie w szerszych 
warstwach nieznanem, zapoznanem 
nawet przez badaczy. Nie dlatego, by 
umniejszano jej wartość. Poprostu 
mniej była „szczęśliwa”, mniej budzi- 
ła zainteresowań. £ 

Dzisiaj w epoce renesansu Mickie- 
wicza, w chwili odsłaniania jego peł: 
nego oblicza jako poety i człowieka, 
równomiernie rozkładamy swoje za- 
interesowania, badamy całość jego 
puścizny w Świetle ustalonych faktów 
i ustalonego tekstu jego, trudu pisar- 
skiego, 

Prof. Pigoń od lat z górą pietna- 
stu poświęcił się badaniom Mickie- 
wicza. Jego zasługą walną pozosta- 
nie skonfrontowanie dotychczasowych 
wydań z istniejącemi rękopisami i u- 

60-cio lecie niepodległości Bułgarii 
SOFJA. 15.5. (PAT). Jako wstęp do dzisiejszych uroczystości a okazji 

60-lecia odzyskania przez Bułgarję wolności, odbyła się wczoraj po południu 
wspaniała procesja prowadzona przez duchowieństwo, w której brali udział 
członkowie rządu z prezesem Rady Ministrów. liapczewem na czele. Procesja 
przeszła głównemi ulicami stolicy, przyczem na znak wdzięczności złożono 
wieńce i kwiaty u stóp licznych pomników osobistości, które przyczyniły się 
do wyzwolenia Bułgarji. Szczególnie wzruszająca była maniiestacja przed 
pomnikiem Cara - Oswobodziciela. Dalej, w akademji bułgarskiej odbyło się 
uroczyste posiedzenie Izby na którem prezydent Izby Cankov wygłosił prze- 
mówienie, przypominając ważne daty przeszłej i obecnej historji Bulgarji i 
podkreślając wysiłki, podjęte przez naród bułgarski w celu wywalczenia so- 
bie samodzielnego bytu w okresie cierpień i goryczy. Składając hołd wybit- 
nym osobistościom, które pracowały w przeszłości nad odbudową Bułgarji, 
prezydent dał wyraz głębokiej wierze w przyszłość kraju. 

Król ułaskawił 16 przestępców skazanych na śmierć 
SOFJA. 15.5. (PAT). Król ułaskawił 16 przestępców, skazanych na śmierć, między 

innemi 4 skazanych na podstawie ustaw o ochronie państwa. 

Francja udzieliła pozwolenia na przelof Zeppelina 
PERLIN, 15,V. Pat. Francja udzieliła zezwolenia „Zeppelinowi* na przelot nad 

swem terytorjum. W związku z tem przypuszczają, że „Zeppelin* wyruszy do Ameryki 
w czwartek, przelatując ponad południową Francją. 

'Besja Międzynarodowego Trybunału Sprawied- 

HAGA. 15.5. (PAT). W dniu dziesiejszym otwarta została nadzwyczaj- 
na sesja Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Na wstępie 
złożył przysięgę sędzia Hughes (Stany Zjednoczone), poczem Trybunał przy- 
stąpił do rozpatrywania sprawy przedwojennych pożyczek serbskich, zacią- 
gniętych we Francji. 
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Początek punktualnie 

Restauracja „NISZKOWSKI“ 
DZIŚ 

ATRAKCYJNY program ARTYSTYCZNY 
na czele z ułubieńcem publiczności MAKSEM BOCZKOWSKIM. Žį 
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“ Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego p 

niniejszem podaje do wiadomości, że Bank Polski i jego Oddziały opła- 

cają kupony od 4.1|2 proc. listów zastawnych złotowych W. B. Z. 

STARY ZNAJOMY. 
Skład Przyborów Fotograficznych 

J. W. Kasprzyckiego. Warszawa, Nowy-Šwiaf 45. - 
Poleca: Aparaty fotograficzne, przybory, płyty, błony, papiery i chemikalją. 

Pracownia przy składzie przyjmuje: wywoływanie, kopjowanie, powię- 

kszenia, retuszowanie, naklejanie oraz reperacje. FL9L= 0 

— Komitet obchodu uroczystości 3-go 
maja w m. Mejszagole stwierdzają, że pp. 
Wołejko, Bacewicz i Nowicki, właściciełowie 
autobusów „Komunikacja Mejszagolska”, są 
zawsze akuratni, uprzejmi wobec publicz- 
ności i ofiarni tam, gdzie chodzi o sprawy 
społeczne i wskutek tego zyskali prawdziwy 
szacunek i jak największe uznanie ze stro- 
ny miejscowej ludności i organizacji spo- 
łecznej — składa dla nich podziękowanie i 
za okazaną Komitetowi ofiarność, która wy- 
raziła się w bezinteresownem przewiezieniu 
orkiestry wojskowej z m. Niemenczyna do 
m. Mejszagoły i z powrotem w dniu uroczy- 
stości. 

Przewodniczący Komitetu wójt gm. 
Mejszagolskiej I. Olszewski. 

— Podziekowanie. Zapoczątkowana w 
róku ubiegłym w Duksztach sprawa zbudo- 
wania kościoła posuwa się naprzód. Nie mo- 

stalenie na tej podstawie prawdzi- 
wych tekstów dzieł Mickiewicza. 

Jak pilnem, jak palącem i wdzięcz- 
nem to było zadaniem,niechyświadczy 
tekst prof. Pigonia zestawiony z 
tekstem dzieł poety, tekstem  dotych- 
czas znanem, a jak często w S7Cze- 
gółach istotnych bałamutnym i zwod- 
niczym. Kto ciekaw tych różnic, a ża- 
łuje nie słusznie trudu i czasu na 
konirontowanie pism poety w oma- 
wianem wydaniu z tekstem innych 
wydań niech zajrzy do artykułu prof. 
Pigonia p. t. „Jakiego Mickiewicza 
znamy?” (Przegląd Warszawski Nr. 12 
z roku 1922)— a naocznie się prze- 
kona w  doskonałem zestawieniu 
o  zniekształceniach poczynionych 
przez wydawców w tekstach  Mickie- 
wiczowskich. 

Ale proi. Pigoń nie poprzestaje 
na przywróceniu prawdziwego, zgod- 
nego z autografem tekstu poety w 
myśl słów Mickiewicza, że „jak 
wprzód do was pisałem, tak dziś do 
was gadam”, Wydawca szerzej poj- 
muje. śwoje zadania. Rozciąga je 
przedewszystkiem, obok poprawności 
tekstu, na możliwą jego pelnošč i ca- 
łość, mając na uwadze w wypadkach 
wątpliwych, kiedy jest parę redakcyj 
do wyboru, wolę samego poety. Tak 
więc znajdziemy w wydaniu prof. Pi- 
gonia, a zwłaszcza w tomie pierw- 
Szym poezyj, zebrane utwory, dotąd 
rozrzucone po poszczególnych  publi- 
kacjach i wydawnictwach, i to w ta- 
kiej ilości, iż ów tom pierwszy jest w 
wielu partjach poprostu nowością dla 
czytelnika. Dotyczy to zwłaszcza 
juveniłiów poety i częściowo 
wierszy z okresu mistycznego. 

Jak daleko sięga dbałość wydaw- 
cy © poprawność tekstu w myśl 
wskazań autografów niech Świadczy 
fakt odmienności (i trafności, jak są- 

  

gąc oprzeć się tylko na funduszach miej- 
scowych, boby te nie wystarczyły, odwo- 
łaliśmy się do ofiarności publicznej. I dzi- 
siaj za miły swój obowiązek poczytujemy 
złożyć za pośrednictwem prasy gorące po- 
dziękowanie tym wszystkim, którzy nam 
dotychczas pośpieszyłi i śpieszą z pomocą 
już to własnemi datkami, lub to zebraniem 
ofiar na rozesłane przez nas listy. Szczegól- 
niejsze podziękowanie należy się od nas 
pracownikom kolei państwowych, którzy 
zrozumienie potrzeb duchowych swych bra- 
ci — kolejarzy z Dukszt hojnemi datkami 
wymownie stwierdzają i, jak p. p. F. Jasie- 
nowicz, B. Krym, P, Hołozubiec, Wł. Łapiń- 
ski i St. Palun, który łącznie zebrali ofiar 
na sumę 764 zł. 35 gr., dopomagają czyn- 
nie w szerzeniu ideałów Chrystusowych. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy go- 
rące Bóg zapłać! 

Za Komitet ks. P. W. Bupkiewicz. 

ITS Li ia . /РО ЗИ УНЕ 

Kto eiężko praeuje winien słodzić spożywane napoje eukrem, a nie bezwartościową sacharyną. 

dzić można) tekstu prof. Pigonia w 
kilku szczegółach od tekstu wydania 
młodzieńczych utworów poety prof. 
Czubka, pierwszego -dziś w Polsce 
autorytetu w zakresie wydawniczym. 

Ostatnie lata badań Mickiewiczo- 
wi --poświęconych przyniosły sporo 
nowego materjału tekstowego, nawet 
nowych utworów Mickiewicza. Otóż 
czytelnik może być przekonany, że w 
wydaniu prof. Pigonia znajdzie wszy- 
stko, co dotąd uchowało się z puś- 
cizny poety. A znajdzie to podane z 
całą pieczołowością o poprawność i 
wierność tekstu. Słowem będzie to 
wydanie i tekst ne varietur. 

Przyświecała prof. Pigoniowi myśl 
wydania „jakie przystać Polsce i 
Mickiewiczowi, wydania, któreby z je- 
go puścizny literackiej  podawało 
wszystko dla wszystkich »w ujęciu 
jaknajbardziej wzorowem*. Wydanie 
to, według dalszych słów wydawcy, 
jest pierwszem  przygotowanem w 
„Polsce wolnej i dla niej przeznaczo- 
nem; w tem też szuka ono głównej 
dla siebie chluby”. W układzie poe- 
zyj przyświecały prof. Pigoniowi wy- 
tyczne, które warto wymienić. Po 
pierwsze, starał się wydawca by po- 
dane teksty najpełniej i najwierniej 
„mogły się stać podstawą wzruszeń 
artystycznych". Powtóre, zależało na 
tem „by wydanie służyć mogło za 
przewodnika wprowadzającego w ko- 
leje rozwojowe duszy poety'. Stąd 
układ chronologiczny w układzie 
poszczególnych tomów. Następnie 
wydawca unikał pośred- 
nictwa pomiędzy poetą i czytel- 
nikiem. Jest to jedno z nielicznych 
wydań tego rodzaju, gdzie tekst nie- 
jest upstrzony przypiskami i gdzie 
bezpośredniość odczucia odegrywa na- 
czelną rolę. Nie uniknęło się przez 
to innej krańcowości. Cały szereg 

NOWA TURCJA 
Jeden z angielskich korespondentów 

dzieli się ze światem swemi wrażenia- 
mi z teraźniejszej Turcji. 

Trudno jest zaiste odnaleźć starą 
Turcję pod nalotem modernizmu, któ- 
ry obecnie na niej ciąży. Przypominam 
sobie me rozczarowanie pewnego po- 
południa, gdy poszedłem napawać się 
sta rym Islamem w małej wioseczce na 
pobrzeżu Bosforu. Niestety! Na pięk- 
nych łąkach, wśród olbrzymich pla- 
tanów i różowych laurów, gdzie skaka- 
ły kozy, napróżno wypartywałem za- 
kwefionych jarzmekiem kobiet, o po- 
ciągającym uroku tajemnicy! Miast 
powolnej 'przechodzki sułtanek, ujrza- 
łem w Dolinie Wielkiego Władcy, hor- 
dę chłopaków ubranych w skautowskie 
kostiumy, którzy z gardłowemi okrzy- 
kami grali u rugby. I pomyślałem so- 
bie, że często postęp wcale pięknie nie 
wygląda. 

W Stambule, Angorze, i wioskach 
Anatolji, które przejeżdżałem wszędzie 
po małych kawiarenkach, widzi się mie 
szkańców, często zgrzybiałych staru- 
szków, uczących się nagwałt łacińskie- 
go alfabetu. Wszyscy Turcy stali się 
uczniakami. Mustafa Kemal zużył tyl- 
ko pięć miesięcy dla przeprowadzenia 
swej gigantycznej reformy, którą Piotr 
Wielki nie potrafił wprowadzić w Ro- 
sji. 

Po całym kraju rozesłano delega- 
tów, aby głosili reformę i organizowali 
szkoły. l-go listopada reforma została 
jednogłośnie przyjęta.  Naznaczono 
przymusową naukę nowego alfabetu 
dla mężczyzn i kobiet do lat pięćdzie- 
sięciu. Wytrwałość z jaką rząd Angor- 
ski przeprowadza mimo częstego opo- 
ru swój program, jest zadziwiająca. 
Ale trudności piętrzą się na każdym 
kroku. Nie tylka z tej racji, że alfabet 
arabski ma swych  zatwardziałych i 
wiernych wyznawców, lecz głównie 
dlatego, że ludność turecka liczy we- 
dług oficjalnych statystek 80 do 90 
proc. niepiśmiennych. 

To też rząd przedsięwziął środki 
radykalne. Mają być wstrzymane po- 
zwolenia na zawieranie związków mał- 
żeńskich dla tych, co się nie wykażą 
świadectwem znajomości nowego al- 
fabetu. Mówią nawet, że od dnia 30 
maja, wszyscy mężczyźni i kobiety nie 
mający takiega świadectwa będą ska- 
zani na karę pieniężną. 

Oczywiście reforma ta bardzo nad- 
szarpnie religję. Odtąd wszystkie ksią- 
żki mają być drukowane  łacińskiemi 
literami. Wszystkie zaś drukowane w 
alfabecie będą wycofywane z obiegu. 
Co za wspaniała okazja dla reforma- 
tora do przeprowadzenia ostatecznej 
kontroli nad umysłami ludności! Z lite- 
ratury będą przedrukowywane jedyn: 
starannie przejrzane autografje. Na 
sem mówiąc, literatura ta jest dość 
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wyrazów staropolskich, lub rzadkich 
nie znalazł objaśnienia, <o utrudnia 
czasem czytelnikowi -pełne zrozumie- 
nie tekstu. Natomiast załączone do 
każdego tomu przypisy iwydawcy (na 
końcu tomu) są jstną kopalnią wie- 
dzy o losach tekstu. Zestawienie te- 
go wymagało wielkiej pracy, a stano- 
wi dla czytelnika pierwszorzędny in- 
teres. > 

Ogólne wrażenie z wydania tego 
da się zamknąć w słowach wydawcy, 
że w tych czterech tomach poezyj 
Mickiewicza „zależało wiele na tem, 
żeby zawarty tutaj plon literacki po- 
ety wystąpił w najczystszej swej arty- 
stycznei postaci“, 

Jeżeli wolno wyrazić tu jakie de- 
zyderaty, to pragnąc i życzyć należy, 
by prof. Pigoń po tomach  poezyj 
wydał jak najszybciej prozę (w Ści- 
słem słowa znaczeniu) Mickiewicza, a 
następnie w komplecie koresponden- 
cję Mickiewicza. Te listy, które w 
przeciwieństwie do listów  Słowackie- 
go, dają według słusznego zdania 
Boya pojęcie zdrowego, silnego reali- 
zmu poety nawet w okresie nawie- 
dzeń mistycznych. 

Prof. Kridl również dążył do te- 
go, by w wydaniu swem dzieł poety 
„dać możliwie pełny obraz jego twór- 
czości”. Z puścizny ogłoszonej za 
życia posty daje prof. Kridl wszystko 
to, co ma pełną aprobatę poety, z 
pośmiertnej opuszcza to wszystko, co 
doszło nas w stanie ułamkowym, 
szkicowym i posiada charakter rzeczy 
do druku nieprzeznaczoaych. Jednak 

i przy tej metodzie robi pewne wy- 
jątki. W wydaniu popularnem, prze- 
znaczonem dla szerzenia kultu poety, 
jest to niewątpliwie metoda  uzasad- 
niona, choć dałoby się zauważyć, iż 
przy Mickiewiczu można byłoby zre- 
zygnować z Opuszczeń, natomiast po- 

boga, składa się bowiem przeważnie z 
dzieł nadwornych poetów i urzędo- 
wych pochlebcow. Jeśli prace prawa 
kanonicznego, jak Jamier Rumur, El 
Kuraszini, Kaur el Dagaiq przez Em 
Nassaiia, które były w powszechnem 
użyciu u Turków, będą pominięte, nie 
jest pewne czy i sam Koran i Sunna nie 
ulegną! przemianom. Znanym faktem 
jest, że ortodoksalni Mahometani u- 
ważają iż Koran jest nieprzetłomaczal- 
ny, i że nie może być wypisany innemi 
literami niż te, których używał Prorok. * 

„ W każdym razie nowy alfabet po- 
łoży barjerę pomiędzy myślą azjatyc- 
ką i umysłem tureckim, skierowanym 
siłą ku Europie. 
‚ Takie ogromne zmiany w obycza- 
jach nie obeszły się bez wstrząsień oso 
bistych. Nie można bezkarnie zmusić na 
ród, by zaprzeczył swym starym trady- 
cjom i atawistycznej formie pojmowa- 
nia zycia i śmierci. Nagłości reformy 
przypisać należy znaczną ostatnio licz- 
bę śmierci samobójstw w Turcji. To 
daje dużo do myślenia, zważywszy na 
ten wstręt do samobójstwa odczuwany 
przez wszystkich dobrych Mahometa- 
nów, którzy wierzą, iż odebranie sobie 
życa zamyka na wieki bramy raju. 

ota uderzający przykład duszy 
zterce. Kilka miesięcy temu, wiel- 
cheleb Derwiszów w Perze, które- 

go monastyr, dzisiaj opuszczony mieś- 
Ci jv sobie grób sławnego hrabiego de 
sji gaskońskiego awanturnika i 
prłyjaciela Casanovy, — zabił się rziw 
cając się na dół z dachu domu w Ja- 
lacie. 

Czy błąd władzy Turcji leży w 
tem, że zanadto niewolniczo naśladuje 
Zachód? Czy, że pomija w swych re- 
formach pierwiastek religijny? 

Mustafa Kemal narzucając wiarę 
młodego pokolenia, rzuca je w odmęty 
materjalizmu. A co daje wzamian jako 
podporę i pociechę w troskach życia? 
— Nic. Reformatorzy mówią: patrjo- 
tyzm poparty solidną moralnością star 
czy za wszystko. 

Ale czy to nie pomyłka zastąpić 
odwieczną religię kultem rodzinnego 
kraju? 

O tem przekona się jeszcze rząd 
turecki, który jakkolwiek bezreligijny, 
popiera jednak mahometanizm przeci- 
wko chrystjanizmowi. Widocznie boi 
się podświadomie zapanowania tegoż 
wraz z innemi zachodniemi reformami. 
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dawać z odpowiedniem omówieniem 
wszystko, co się dochowało... 

W przeciwieństwie również do 
edycji prof. Pigonia, prof. Kridl nie 
zawsze opierał się na konirontacji 
tekstu z autografem, choć zawsze dą- 
żył do podania utworów „w postaci 
bezwzględnie czystej i poprawnej”. 

Różnica metod wydawniczych spo- 
wodowała też w wydaniu prof. Krid- 
la pewne różnice w układzie pism, 
nie mówiąc już o tem, że zasadnicza 
odmienność obu wydań (prof. Pigoń 
dał tylko poezje, prof. Kridl całość 
dzieł) różni je w układzie, jak to 
wnosić można z początkowych to- 
mów edycji Bibljoteki Arcydzieł Lite- 
ratury. | 

Ewenement wydania tego tkwi w 
czem innem. Ukazuje się oto niezwy- 
kła edycja pism poety w formie tak 
estetycznej i tak poprawnej, a jedno- 
cześnie w cenie tak zadziwiająco ni- 
skiej, że stanowi zaiste czyn kultural- 
nv godny podkreślenia i zastanowie” 
nia. 

Obok nazwiska prof. Kridla, gwa- 
rantującego swą Ścisłością i erudy- 
cją wysoki poziom wydawnictwa, na* 
zwisko Boya-Żeleńskiego, który na- 
pisał przedmowę, stanowi ozdobę.wy- 
dawnictwa przednią Zi niewątpliwie 
intrygującą. Po wyjściu dalszych to- 
mów trzeba będzie oczekiwać wyda- 
nia pełnej i możliwie wyczerpującej. 

Oba wydania prof. Pigonia i prof. 
Kridia — mogą liczyć na popyt naj- 
szerszy. Oba przynoszą, zaszczyt kule” 
turze wydawniczej i nauce. Przemówi 
z nich Mickiewicz do powszechności, 
tak jak kiedyś pisał. ; 

W. Piotrowicz. 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Nadzwyczajue walne zebranie Bratniei Pomocy 
Zwołane na 9 maja 1929 r. Nadzwyczaj- 

ne Wałne Zebranie Bratniej Pomocy było 
wynikiem unieważnienia wyborów władz 
Stowarzyszenia poprzedniego walnego ze- 
brania, które nastąpiło wskutek nieuznania 
przez prof. dr. Komarnickiego kuratora Br. 
Pomocy a p na stanowisko prezesa 
kol. Henryka Dembińskiego. Wobec nieuzna- 
mia przez władze uniwersyteckie desygnacji, 
która jedynie umożliwiała objęcie prezesu- 
ry koledze niepełnoletniemu, jeszcze w chwili 

usposobiony 
jnieufnie w stosunku do lansowanej przez 
stronę przeciwną kandydatury kol. Babickie- 
go wysunął na stanowisko prezesa Br. Po- 
mocy kandydaturę kol. Rusieckiego, byłego 
prezesa Stow. Młodz. Akad. „Odrodzenie 
znanego na terenie akademickim działacza 
katolickiego. Całe społeczeństwo  akademi- 
ckie podzieliło się na dwa obozy: za kol. 
Babickim Młodzież Wszechpolska i konwen- 
ty Batoria, Leonidania, Concordia, Filoma- 
tia, Cresovia, większość koła medyków i za- 
rządy niektórych kół prowincjonalnych, za 
kol. Rusieckim „Odrodzenie“ Związek Mło- 
dzieży Polskiej Demokratycznej, Młodzież 
Ludowa, Cech św. Łukasza, większość 
Klubu Włóczęgów, z Sodalicyj Marjańskich, 
z Konwentów Śniadecia, Conradia, Vilnensia, 
oraz zarządy prawie wszystkich kół nauko- 

wych za wyjątkiem koła medyków. Mło- 
dzież socjalistyczna w ostatniej chwili jak 
wynika z relacji Dziennika Wileńskiego opo- 
wiedziała się po stronie kolegi „Babickiego. 

Grupka młodzieży komunizującej „Płomień* 

w liczbie 20 osób zajęła stanowisko odręb- 
me, powstrzymując się od głosu, lub zgła- 
szając własne kandydatury. 

Przed zebraniem na ręce zarządu Br. 
Pomocy został zgłoszony przez kolegów: 
Białorusinów, Litwinów i Ukraińców wnio- 
sek o zmianę statutu stowarzyszenia przez 
skreślenie z nazwy Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej przymiotnika „pol- 
skiej" i skreślenie tak zwanej klauzuli wy- 
znaniowej, niedopuszczającej do  Bratniej 
Pomocy Żydów. Na zebraniu zarządu, na 
którem był rozpatrywany. ten wniosek, kol. 
Dembiński, jako wiceprezes sprzeciwił się 
odrzuceniu wniosku przez sam zarząd ze 
(względu na brak podstaw prawnych do ta- 
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strony sprecyzował stanowisko  najwlašci- 
wsze dla zarządu instytucji samopomocowej. 
Na wniosek kol Dembińskiego zarząd uchwa 
dił zająć stanowisko negatywne w stosunku 
do projektu odrzucenia klauzuli wyznanio- 
wej przyjmując motywację kol. Dembińskie- 

go, która odrzucając inne powody, za po- 

wód najgtówniejszy nienależenia żydów do 

Br. Pomocy uważa samo dobro tej instytu- 
cji, jakie wrazie ciągłego Ścierania się we- 
wnątrz dwóch wrogich sobie elementów 
marażone były na szwank bardzo poważny. 

Wprost w obustronnym interesie leży od- 
rębność Bratnich Pomocy chrześcijańskiej i 
żydowskiej. W sprawie skreślenia z nazwy 
stowarzyszenia przymiotnika „polski“ cały 

zarząd również zajął negatywne stanowisko 

tym razem bez podania motywów i jedynie 
Kol. Dembiński ze swej strony, idąc za 
wzorem statutu Związku Narodowego Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej, zgłosił wnio- 
sek, aby w odpowiedzi na żądanie mniej- 
szošci umieścić w statucie uwagę, że ata- 
kowany przez nią przymiotnik jest uży- 

ty w znaczeniu państwowem a nie narodo- 
wem. 

Nadzw. walne zebranie wyznaczone po- 
czątkowo na godz. 5, następnie prezydjum 
w terminie późniejszym niż to przewiduje 
statut, dokonało nagłego przesunięcia po- 
czątku zebrania na godz. 3. 

Dezorjentacja, jaka na tem tle powsta- 
ła została usunięta na dwa dni przed ze- 
braniem przez ulotkę Międzystowarzysze- 
miowego Bloku Gospodarczego, inaczej mó- 

wiąc Młodzieży Wszechpolskiej i całego 
obozu popierającego kol. Babickiego. Obóz 
ten jako dzierżący władze wswym ręku, 
prędzej się zorjentował co do konieczności 
rozreklamowania zmienionego terminu ze- 
brania nie szczędząc w ulotce słów  przy- 

krych dla swych przeciwników. W odpo- 
wiedzi na to zawiązał się po stronie prze- 
ciwnej wśród organizacyj popierających kol. 
Rusieckiego, Blok Reform Somopomocowych 
iawydał kontr-ulotkę. Nazajutrz w wigilję 
z Mia ukazała się odezwa Komisji Mię- 
dzykursowej Studentów Medyków Chrześci- 
jan, (organizacji prawnie nieistniejącej), któ- 
ra nawoływała do obrony polskości Bratniej 
mocy przed mniejszościami i kol. Dem- 

bińskim, który jako kierownik Bloku Reform 
ypomocowych rzekomo również miał 
ć do wprowadzenia A do Bratniej 

Pomocy, jedynie w sposób bardziej „„perfi- 
dny". W dniu wyborów wreszcie ukazuje 
się ulotka Międzystow. Bloku Gosp., która 
powtarza zarzuty stawiane przeciwnikom 
przez komisje Międz. S. Med. Chrz. przy-, 
czem punktem zaczepienia dla napaści sta- 
je się a) wniosek kol. Dembińskiego w 
sprawie uwagi w stątucie co do rozumienia 
przymiotnika „polski* b) zdanie, jakie w 
dyskusji nad projektem kol. Robowskiego, 
projektem reorganizącji życia samopomoco- 
wego, wypowiedział kol. Dembiński, kiedy 
sprzeciwiając się powszechności  Bratniej 
Pomocy przewidywał najwyżej możliwość 
tworzenia w miarę potrzeby biur porozu- 
miewawczych między Brątrią Pomocą pol- 
ską a żydowską, celem porozumiewania się 
do rozdziału subsydjów przyznawanych 
przez Senat. k 

Blok Reform Samopomocowych w dniu 
wyborów ograniczył się do kolportowania 
ulotek, zawierających strzeszczenie progra- 
mu samopomocowego, nie czyniąc żądnych 
zarzutów przeciwnikom. Zaraz ną wstępie 
walnego zebrania obiór przewodniczącego 
wykazał, że Blok Gospodarczy ma wię- 
kszošė, jak 5 do 4. Przed porządkiem dzien- 
mym z ramienia Bloku Reform  zgłaszą 2 
wnioski kol. Święcicki. Pierwszy apelujący 
do członków Br. Pomocy, aby mimo nie- 
formalnego ogłoszenia zebrania nikt nie wa- 
żył się kwestjonować jego prawomocności, 
przechodzi przez aklamację, drugi potępia- 
jacy metody walki przedwyborczej,  pole- 
gające na oczemianiu przeciwnika i wyra- 
żający ubolewanie Komisji Międzykursowej 
St. Med. Chrześcijan za rozminięcie się z 
prawdą w ufotce przedwyborczej i niesłu- 
szne oszkalowanie przeciwnika, wprowadza- 
jące tem samem w błąd wyborców, zosta- 

ie przerwany w trakcie czytania przez prze- 
wodniczącego kol. Litwińskiego i mimo pro- 

w wnioskodawcy odłożony do wolnych 
ków. Kol. Dembiński zabiera głos W 

zje oświadczenia celem oczyszczenia się 
z zarąutów jakoby dążył do wprowadzenia 
żydów do Bratniej Pomocy, naglony do po- 
śpiechy, zdążył jedynie wezwać oszczerców, 
aby ufawnili swe nazwiska. Kil. Turło i kol. 
Kłonicki zabierają głos w sprawie odrzuce- 
nia pfnktu porządku dziennego, poświęco- 

в žmianom statutu. Przeciw  wniosko- 
wi wypowiada się kol. Zeniuk, a następnie 
bez tiwzględnienia reszty mówców zostały 

potraktowane, łącz oba wnioski mniejszo- 
ści i kol. Dembińskiego w ten sposób, że 
giosowano za skreśleniem z porządku dzien- 
nego Zmian statutu mimo, że jeden z: wnio- 
skodawców nie został w tej sprawie wcale 
doptSźczony do głosu. Po dokonaniu skre- 
ślenia zostaje zgłoszone votum nieufności 
prezydjum, które upada. Kol. Juchniewicz, 
Litwin, zabiera głos w sprawie oświadcze- 

„nia PO czem mniejszości opuszczają salę. 
Nastepują wybory władz. W dyskusji nad 
kandydatami zwraca uwagę przemówienie 
kol. Dembińskiego, który, jako jeden z ar- 

   

  

   

     

   

gumentów przeciwko koł. Babickiemu na 
stanowisko prezesa pomijając kwestje uzdol- 
nień, podaje fakt braku zaufania do jego 
osoby, wobec tego, że należy ona do tej 
samej paczki, która na wałnem zebraniu w 
roku 1928, pozwoliła sobie na wprowadze- 
nie w błąd całego walnego zebrania przez 
przemiłczenie przed niem niedoborów  ka- 
sowych, sięgających pokaźnej cyfry 8 ty- 
sięcy złotych. Niedobory te zostały wyrów- 
nane dopiero pod presją ostatniej komisji 
rewizyjnej z kol. Eugenjuszem Skórką na 
czele oraz samego kol. Dembińskiego, jako 
jednego z członków zarządu, wiceprezesa. 
W głosowaniu po raz drugi przechodzi kol. 
Babicki (479 giosów) przeciwko kol. Ru- 
sieckiemu (321 głosów). 

Cały zarząd wraz z komisją rewizyjną 
przechodzi również z listy Bloku Gospodar- 
czego. 

W wolnych wnioskach zostaje dopiero 
wzięty pod uwagę wniosek kol. Święcickie- 
go zarzucający komisji Międzykursowej St. 
Med. Chrz. operowanie  niedopuszczałnemi 
metodami walki przedwyborczej, jak oszczer 
stwo i potępiający ogólnie biorąc te metody 
przy równoczesnej rehabilitacji  poszkodo- 
wanych. Kol. Dembiński w  dłuższem 
przemówieniu wykazuje dopiero teraz, jak 
bezpodstawnemi były wszystkie zarzuty 
przeciwko niemu. 

Wniosek ten jakkolwiek już óżniony 
wobec tego, że nad dokonanemi wyborami 
już zaciążyły oszczercze metody, został od- 
rzucony nawet w swem złagodzonem i uzgo- 

  

dnionem z przedstawicielami st*óny prze- 
ciwnej brzmieniu nie wyrażającem  komu- 
kolwiek ubolewania, a jedynie ogólnie po- 
tępiającem metodę oszczerstw. Upadł rów- 
nież wiosek kol. Rusieckiego o głosowanie 
imienne nad tym wnioskiem i wniosek kol. 
Skorko, domagający się wyjaśnienia na- 
zwisk osób, które pisały oszczercze ulotki. 
W jednem z końcowych przemówień zabrał 
głos kol. Rusiecki chcąc scharakteryzować 
przebieg Wałnego zebrania. Między innemi 
użył on porównania, że zacietrzewienie, ja- 
kie ogarnia pewne odłamy młodzieży, wo- 
bec nawet całkowicie urojonych  zakusėw 
na polskość nie różni się tak bardzo od za- 
cietrzewienia zachodnich sąsiadów z Opola. 
Odpowiedzią był atak falangi bardziej krew- 
kich jednostek na trybunę, powstrzymywa- 
ny powagą obecnego na zebraniu J. M. Re- 
ktora prof. dr. Pigonia. 

Pozatem między innemi zabierały głos 
koleżanki, dając wyraz swemu oburzeniu na 
tych, którzy po zastosowaniu nieetycznych 
metod wałki nie mają odwagi do winy się 
przyznać i własne przewinienia potępić. 

Na zakończenie zabiera głos J. M. Re- 
ktor. prof. dr. Pigoń zaproszony na kurato- 
ra Br. Pomocy i bez narzucania swego zda- 
nia zebraniu stwierdza jednakowoż, że w 
jego pojęciu zebranie nie stanęło na wyso- 
kości zadania, odmawiając zadośćuczynie- 
nia za krzywdę, wyrządzoną drogą niewła- 
ściwej walki przedwyborczej. Następuje 
chwila ciszy, wreszcie przewodniczący za- 
myka zebranie. Nikt nie zaintonował „Gau- 
deamus* tak jak to miało miejsce na po- 
przedniem walnem zebraniu. Opuszczono 
salę pośpiesznie i w milczeniu. 

Oświadczenie Bloku Reform Samopomocowych 
Wobec tego, że zarzuty Sprzeczne Z 

prawdą jakiemi operował w agitacji przed- 
wyborczej Biok Gospodarczy, zaciążyły nad 
wynikami wyborów, kol. Dembiński nie mógł 
traktować ich w taki sposób, w jaki się tra- 
ktuje wszelkie wykroczenia osobiste, ale 
w imieniu Bloku Rei: Samopomocowych 
złożył na ręce ]. M. ks. Rektora oświadcze- 
nie, w którem oskarża cały Blok Gospodar- 
czy o świadome rozminięcie się z prawdą. 
Dowodem samego rozminięcia się z prawdą 
jest fakt, że praktykowana już w statucie 
Z. N. P. M. A. interpretacja użytego w na- 
zwie organizacji przymiotnika „narodowy** 
w znaczeniu „państwowy* nie przesądza о 
istnieniu lub nieistnienia w statucie klauzuli 
wyznaniowej, a dopuszczalne zdaniem kol. 
Dembińskiego biuro porozumiewawcze mię- 
dzy Bratnią Pomocą polską i żydowską ró- 
wnież w niczem nie narusza kłauzuli wy- 
znaniowej. W ten sposób zostają obalone 
jedyne poszlaki, jakie Blok Gospodarczy 
znalazł na poparcie tezy, że kol. Dembiński 
dąży do wprowadzenia żydów do Bratniej 
Pomocy. 

Dowodem świadomości rozminięcia się 
z prawdą jest okoliczność, że pogląd swój w 
sprawie przynależności żydów do Bratniej 
Pomocy kol. Dembiński wyrażał niejedno- 
krotnie w prasie („Słowo „Prąd*) a co 
więcej na zebraniu zarządu Bratniej Pomocy 
został przyjęty i uznany za oficjalne stano- 
wisko zarządu w sprawie żydowskiej wła- 
śnie nie czyj inny wiosek, jak tyłko kol. 
Dembińskiego. 

Wniosek wyrażał pogłąd, że nie należy 
dopuścić żydów do Bratniej Pomocy, : ze 
względu na dobro instytucji, bowiem tarcia, 
jakie na tle rywalizacji w uzyskiwaniu świad 
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czeń musiałyby powstać wrazie usunięcia 
klauzuli wyznaniowej uniemożliwiłyby nor- 
malną pracę. 

Sądząc z tego równie dobrze filosemitą 
musiałby być kol. Babicki, który się z tym 
wnioskiem zgodził. 

Nawet w projekcie tworzenia komisyj 
porozumiewawczych polsko - żydowskich 
współwinowajcami byli wszyscy członkowie 
zarządu Br. Pomocy wraz z kolegą Babi- 
ckim, gdyż projekt ten został przyjęty, jako 
instrukcja dła dełegatów środowiska wileń- 
skiego na XII Sesji Rady Delegatów Ogól- 
no Polskiego Związku Bratnich Pomocy. 

Ponieważ ulotki kolportowane publicz- 
nie przez Blok Gospodarczy były niezgodne 
z prawdą, rozminięcie się z prawdą było 
świadome i zastosowane w walce wybor- 
czej, kol. Dembiński domaga się rozpatrze- 
nia tego wykroczenia w drodze publiczne- 
go sądu i zapytuje przed rozpoczęciem po- 
stępowania sądowego wszystkie Organiza- 
cje wchodzące w skład Bloku Gospodarcze- 
go, czy jako odrębne organizacje solidary- 
zują się z treściami ulotek i pragną za nie 
wziąć odpowiedzialność. 

Równocześnie z tem oświadczeniem na 
ręce ]. M. ks. Rektora wpłynęło podanie 
„Odrodzenia“ z prośbą o wyznaczenie sądu 
w sprawie dokonanych przez Blok Gospo- 
darczy wykroczeń podczas wyborów. 

  

— owanie. W ostatnim numerze 
Wolnej Trybnuy Akademickiej nie podpisa- 
no przez omyłkę artykułu kol. Teodora Buj- 
nickiego p.t. Rosprawa o metodzie'*. Za prze- 
oczenie najmocniej autora przepraszamy. 

Red. Wiln. Tryb. Ak. 

  

Wypadek z aufem Marszałka Piłsudskiego 
Dowiadujemy się o wypadku jaki zdarzył się z autem Marszałka Piłsudskiego. 

We wtorek wieczorem na placu Magdaleny automobil wojskowy, w którym jechał Mar- 

szałe: Piłsudski i wojewoda Racztiewicz, skręcał na ul.Biskupią, gdy zprzeciwnej stro 
ny wypadła niespodziewanie taksówka. Nim szoferzy zdołali zorjentować się w grożą- 
cem niebezpieczeństwie nastąpiło zderzenie obu samochodów. Uległa poważnemu u- 
szkodzeniu jedynie taksówka. Natomiast auto wojskowe iak i osoby w nim siedzące 
nie ucierpiały. Auto p. Marszałka po paruminutowem przymusowym _— postoju ruszyło 
natychmiast w dalszą drogę do miejsca zamieszkania p. Marszałka. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakladu 
Meteorołogji U. S. B. 

z dnia 15  V. 1929 r 

Ciśnieme i 
średnie w m. | 760 

Temperatura ° 
średnie ‹ e, 

Opad za do- е2 
bę w mm. 

Wiatr i RO : 
przeważający | Południowo=wśc odni. 

Uwagi: Pogocnie. 
deszcz. 
Minimum za dobę -l-!10C. 
Maximum na dobę -l- 2790 й 
Tendencja barometryczna: wzrcst ciśnienią. 

URZĘDOWA 
Ubój bydła i sprzedaż mięsa latem. W 

związku z nastaniem lata władze administra- 
cyjne wydały zarządzenie normujące sprawę 
uboju bydła w tej porze a zabezpieczające 
ludność Od zarażenia się zatrutem mięsem. 
Ubój bydła należy do osób ku temu powo- 
łanych i w miejscach zgóry wyznaczonych. 
Wzbrania się wywóz z miasta krwi bydlęcej 
bez specjalnego zezwolenia. Mięso będące w 
sprzedaży detalicznej winne być trzymane w 
specjalnych lokalach zlustrowanych uprzed- 
nio przez komisję sanitarną. Jedńo cześnie 
organy policyjne otrzymały polecenie zwró- 
cenia bacznej uwagi na zakaz trzymania 
w środmieściu trzody chlewnej. 1 

— W s$rawie ulepszania stanu piekarń. 
W sprawie akcji władz państwowych zmie- 
rzającej do ulepszenia poziomu piekarń do- 
wiadujemy się co następuje: Zgodnie z o- 
statniem rozporządzeniem Rządu przy u- 
dzielaniu nowych uprawnień przemysłowych 
na piekarnie — będą ściśle przestrzegane 
wszystkie obowiązujące w tej mierze prze- 
pisy zarówno dotyczące mechanizacji ; 
karń (mechaniczne mieszadła, mechaniczne 
sita) jak rów rewnętrznego urządzenia. 
Żadnych ułg w ypadk: łać s 
nie będzi g powyżs owane 
będą również do nowonaby 
będących w ruchu. 

— Odebranie debitu pocztowego. Na 
skutek porozumienia się odnośnych władz 
został odebrany debit pocztowy biuletynowi 
Centralnego Komitetu Związku Esperanty- 
stów sowieckich w Moskwie. 

POCZTOWA. 
— Okręgowy zjazd pracowników Poczt i 

Telegratów i Telefonów. W niedzielę 12 iw 

  

       
  

      

   

    

   
   
   

  

    

poniedziałek 13 bm. obradował w Wilnie 
Zjazd Delegatów Kół Miejscowych  Zwią- 
zku Pracowników Poczt, Telegrafów i Tele- 
fonów Okręgu Wileńskiego. Na zjezdzie 0- 
becni byli delegaci z Wilna, Lidy, Wołko- 
wyska, Brześcia n-B., Pińska, Baranowicz, 
Słonima, Grodna, Głębokiego, Mołodeczna i 
Święcian, prezesi kół miejscowych oraz pre- 
zes zarządu głównego Związku p. Stangre- 
ciak. Również byli obecni Prezes Dyrekcji 
p. inż. Żółtowski, nacz. wydziału pocztowe- 
go p. Korski i nacz. urzędu Wilno I p. Gie- 
cewicz. W pierwszym dniu zjazdu po nabo- 
żeństwie w kościele pocztowym i złożeniu 
wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza na 
Górze Zamkowej o godzinie 13 odbył się 
wiec sprawozdawczy z 10 Kongresu Pra- 
cowników Pocztowych w Warszawie. O g. 
20 w lokalu Domu Ludowego przy ul. Me- 
tropolitałnej 1 odbyła się uroczysta Akade- 
mja urządzona z okązji 10-lecia istnienia 
Związku. 

W drugim dniu zjazdu rozpoczęły się 
formalne obrady, którym przewodniczył p. 
Stangreciak mając do pomocy pp. Moszko- 
wskiego z Wilna, Boberskiego z Brześcia i 
Sumińskiego ze Święcian. Po wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności ustępującego za 
rządu postanowiono wysłać depesze hołdo- 
wnicze do Pana Prezydenta Mościckiego, 
Marszałka Piłsudskiego, Prezesa R. M. dr. 
Świtalskiego i Min. Poczt i Telegr. pułk. 
Boernera. Następnie wybrano nowy zarząd 
do którego weszli: Ożdżyński — prezes, 
Markiewicz i Szafryk — wice - prezesi, (z 
Wilna), Winiarski — sekretarz (z Wilna), 
Borec — skarbnik (z Baranowicz), Derynda 

erski, Czebrowski (z Brześcia). Masz- 
kowski (z Wilna) i Car (z Grodna). Podczas 
obrad uchwalono szereg wniosków w spra- 
wie polepszenia bytu pracowników poczto- 
wych. 

SZKOLNA. 

— Egzaminy. Na mocy rozporządzenia 
p. ministra WR i OP z dn. 31 3. 1926 r. 

Ir. I - 4818 egzaminy nadzwyczajne z za- 
kresu programu 7 klesowej szkoły powsze- 
chnej odbędą się w terminie od 27 maja do 
1 czerwca 19: w lokału publ. szkoły po- 

Į il. Żeligowskiego róg Wi- 
„. Do egzaminu mogą przystąpić oso- 

tóre przekroczyły już obowiązkowy 
ny (14 łat), a nie uczeszczały do 

/ powszechnej, lub jej całkowicie -nie 

   
   

     

    

    

  

   

  

    

   

enia na składanie tego egzaminu 
udziela Inspektorat Szkolny. Do podania, 

>g0 do Insbektora Szkolnego należy 
ą metry urodzenia, świadectwo 

moralności, krótki własnoręcznie napisany 
życiorys, ostatnie świadectwo szkolne, fo- 
tografję, stwierdzającą tożsamość osoby, о 
i można w inny sposób stwierdzić toż- 

i osoby. ` 

     

  

   

  

at przekroczył 18 lat życia 
rów podaniu zaznaczyć, czy 

gnie być zwolnionym od składania egza- 
u z rysunków, robót ręcznych, śpiewu i 

viczeń cielesnych. Taksa za egzamin nad- 

        

zwyczajny z zakresu materjału naukowego 
7-klasowej szkoły wynosi 20 złotych. 

Inspektor szkolny. m. Wiina. 
St. Starościak. 

— Stan czystości i schorzenia wśród 
dziatwy w szkołach powszech nych m. Wil- 
na. Ze sprawozdania opieki higjeniczno - le- 
karskiej w szkołach powszechnych m. Wil- 
na za miesiąc kwiecień wynika, że liczba 
dzieci brudnych wynosiła 1400, zawszawio- 
nych 1684, chorych na świerzbę 15, na in- 
ne choroby skórne 190, gruźlica płuc podej- 
rzana 18, gruźlica płuc stwierdzona 2, gru- 
źżlica gruczołów chłonnych 85, choroby nosa 
50, choroby uszu 24, jaglica 11, inne cho- 
roby oczu 34, choroby nerwowe 3. Skiero- 
wano do przychodni 381. 

KOMUNIKATY 

— Posiedzenie Sekcji Woj. Kom. Regj. 
Dzisiaj o godzinie 18-ej w dużej sali konie- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie 
się posiedzenie sekcji kulturalno - ošwiato- 
wej wojewódzkiego Komitetu Regjonalnego. 

— Zebranie organizacyjne wycieczki do 
Narocza. W dniu dzisiejszym o godzinie 17 
w lokału Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich (Wileńska 33) odbędzie się zebranie 
organizacyjne wycieczki samochodowej do 
jeziora Narocz. 

° RÓŻNE 
— Pozostałości zimy. Mimo kilkudnio- 

wego ciepła podczas robót ziemnych rozpo- 
czętych ostatnio w mieście po zdjęciu pierw- 
szych warstw ziemi natrafiono na zupełnie 
stężały od zimna grunt który musiano roz- 
bijać kilofami. Są to skutki ciężkich mrozów 
które nawiedziły nas tej zimy, tak, że ziemia 
już na pierwszym metrze mimo silnych pro- 
mieni słonecznych nie może jeszcze dojść 
„do siebie". Taksamo w kilku punktach mia- 
sta a szczególnie na ulicy Ponarskiej wy- 
kopano liczne doły wpobliżu urządzeń wodo- 
ciągowo - kanalizacyjnych, które z powiodu 
zamarznięcia są nie czynne i wymagają in- 
tensywnego odegrzewania. 

— Doraźne kary za brud. Jak się dowia- 
dujemy, władze administracyjne mają udzie- 
lić prawa nakładania kar doraźnych lekarzom 
sanitarnym, będącym na służbie wydziału 
zdrowia Magistratu. Lekarze ci codziennie 
sprawdzają stan sanitarny restauracyj, ja- 
tek, kawiarni, sklepów spożywczych i ryn- 
ków i brak uprawnienia doraźnego karania 
winnych niestosowania się do przepisów sa- 
nitarnych utrudnia dziatalnoščtych  iekarzy. 
Lekarze sanitarni mają otrzymać uprawnie- 
nie doraźnego karania do wysokości 10 zł. 

— Kary na właścicieli nieruchomości za 
nieprzeprowadzenie remontów. Starostwo 
Grodzkie ukarało karą grzywny w wysokoš- 
ci od 200 — 100 zł, kilku właścicieli domów 
za to, że ci nie przeprowadzili w terminie 
wyznaczonym im remontu domów. 

W stosunku do tych właścicieli wyzna- 
czone zostały ponownie nowe terminy, w któ 
rych muszą oni przeprowadzić remont i w 
razie powtórnego niewykonania tego zarzą- 
dzenia remont prezprowadzony będzie przez 
Magistrat na ich koszt, w trybie postępowa- 
nia przymusowego oraz nałóżone ponowne 
kary pieniężne. 

— Liga Katolicka archidiecezji wileń- 
skiej. Wydział wykonawczy Komitetu 
Obchodu Papieskiego tą drogą sklada ser- 
deczne podziękowanie wszystkim, którzy się 
przyczynili do uświetnienia akademij papie- 
skich w dniu 12 b. m. w Sali Miejskiej i 
w sali teatru Reduta — w szczególności zaś: 
p. dyrektorowi kwo Gallowi za udekorowa- 
nie sceny teatru Reduta, prof. Kałinowskie- 
mu oraz całemu zespołowi choru „Echo“, p. 
Žebrowskiemu i Zjednoczonej Orkiestrze 
szkolnej p. Szczepańskiemu i zespołowi ka- 
meralnemn, oraz p. Drutto za ładne udeko- 
rowanie sceny Sali Miejskiej. 

Sprostowanie. Do wczorajszego arty- 
kułu wstępnego p. Z. Harskiego wkradł się 
błąd następujący: jako ogólną liczbę we- 
ksli zaprotestowanych z miesiąca marca po- 

A 10528, wówczas gdy powinno być 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Marji Gorczyńskiej. Dziś ukaże się po 
raz ostatni komedja Krzywoszewskiego „Pa- 
nienka z dancingu*. Rolę tytułową kreuje 
znakomita artystka Marja Gorczyńska, któ- 
ra swą grą porywa wprost widzów, wywo- 
łując niezatarte wrażenie. 

W piątek wchodzi na repertuar dosko- 
nała lekka komedja, Hennequina i Vebera 
„Nie wywiódł ją w pole* z udziałem Marji 
Gorczyńskiej. 

Sztuka ta obfituje w sceny pełne hu- 
moru, zabawnych sytuacyj rzekomego nie- 
porozumienia małżeńskiego, rozwiązywanego 
przy pomocy detektywa. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od 1i do 9 wiecz. bez przerwy. 

— Poranek bałetowy L. Sawinej-Dol- 
skiej. W niedzielę 19 maja o godz. 12 m. 30 
p.p. wystąpi w Teatrze Polskim Świetna 
tancerka L. Sawina-Dolska wraz ze swemi 
uczenicami, z niezwykle urozmaiconym pro- 
gramem. 

Pozostałe bilety sprzedaje kasa teatru 
Polskiego w godzinach zwykłych. 

— Reduta na Pohulance. „Polka w 
Ameryce", Dziś, w czwartek po raz trzeci 
arcydowcipna komedja w 3 aktach Stanisła- 
wa Kozłowskiego p. t. „Polka w Ameryce" 
z rozśmieszającym do łez mistrzem Antonim 
Fertnerem, jako „przyjacielem rodaków* w 
Ameryce. т 

Postać tytułową odtworzy p. Irena Mie- 
lęcka. Pozatem obsada nie zmieniona. 

Początek o godz. 20-ej. 
Bilety wcześniej do nabycia w „Orbi- 

i od godz. 17-ej w kasie teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Niemiłą przygoda. Eugenjusz Jago- 

dowski (Objazdowa 6) wysiadając na ulicy 
Mickiewicza z taksówki pozostawił na sie- 
dzeniu płaszcz i portfel z wekslami na 7 tys. 
zł. i 700 zł. gotówką. Gdy poszkodowany 
wrócił na postój samochodów na ulicy Jagiel 
lońską szofer taksówki którą Jagod owski je- 
chał zauważywszy go zbiegł. 

—Požary. W składach od drzewa Jadwigi 
Bujwidowej (Kalwaryjska 56) wybuchł po- 
żar który zniszczył te składy. Straty wyno- 
szą 600 zł.. 

W kuchni Dyonizego Pancewicza łDomi- 
nikańska 7) od napalonego pieca zapaliło 
urządzenie kuchni. Pożar w czas stłumiono. 

— Zaginął 14 letni Jan Łysienko (Pił- 
sudskiego 9) który wyszedł z domu wraz z 
kolegą Kazimierzem Katkowskim. 

łamanię. Nocy wczorajszej do skle- 
pu Zełmana Dworzeca (Zawalna 21) doko- 
nano włamania. Pas z'odziei padł elektro 
motor i pas transmisyjny ogólnej wartości 
tysiąc zł. 

— Sympatyczny subiokator.  Michalinie 
Sienkiewiczowej (Straszuna 1)  sublokator 
Aleksander Purymowicz skradł bieliznę. 
Sprawcę kradzieży który do wszystkiego 
przyznał się aresztowano. 

— Usiłował powiesić się. Wczoraj ra- 
no podczas nieobecności domowników usi- 
łował powiesić się 30 letni Salamon Beren- 
sztejn (Beliny 5) z zawodu mechanik. De- 
sparata w tniej chwili zdjęto z petli i 
w stanie ciężkim  odwieziono do szpitała 
żydowskiego Powodem targnięcia się na ży- 
cie roztrój nerwowy. 

— Echa  postrzelenia się w. Zakrecie. 
Przed kilkoma dniami donosiliśmy 0 

znalezieniu w lesie zakretowym ranną ko- 
bietę postrzeloną przy niewyjaśnionych oko- 
licznościach. Ze względu na zeznania 
świadków policja która wobec śmierci de- 
sparatki Marji Kołosówny (Sierakowskiego8) 
nie mogła narazie ustalić przyczyny wypad- 
ku przeprowadziła ścisłe dochodzenie któ- 
re ustaliło że Kotosówna popełniła samobój- 
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Marja - Irena Rrahelska 
opatrzona Św, Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 15 maja 1929 r* 

w wieku ląt 29. 

Eksportacja zwłok z kaplicy Szpitala Zakaźnego na Zwierzyńcu 
odbędzie sie we czwartek dnia 16-go maja o godz. 7.30 wieczorem, msza 

żałobna w piątek dnia 17-go maja o godz. 9.30 rano w kościele Ber“ 
nardyńskim, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

Q bolesnej tej stracie zawiadamiają 

Mąż, Córeczki, Rodzice i Teściowa. 

Resfyfufa 
zostanie odprawiona msza św. w 

zmarłego 

  

Wielebnemu Duchowieństwu z 

złożyli hołd i oddali 

  

ы i okazali nam tyle 

rano, o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i 

Syn, córki, synowa i zięć. 

Meysztowiczem na czele, przedstawicielom Rządu w osobach 
Ministra i Wiceministra Sprawiedliwości i p. Wojewody  Wileń- 
skiego, Sądownictwu, Prokuraturze i Adwokaturze, 
cielom miasta, Bankowi Ziemskiemu, Prokuratorji 
T-wu Prawniczemu im. Ig. Daniłowicza, 
nauczycielstwu i młodzieży szkolnej, instytucjom i organizacjom, 
delegatom ze wsi Matujzy i Zubiszki, pracownikom z maj. Wer- 
soka, krewnym, przyjaciołom, znajomym i 

ostatnią posługę 
Ojcu i Szwagrowi 

$. P. RESTYTUTOWI SUMOROKOWI 
serca i przyjaźni w bolesnych i 

18 maja b. r. jako w ślódmy dzień zgonu 

s Te 

Sumoroka 
kościele św. Jakóba o godz. 7.30 

znajomych 

Ks. Ks. Uszyłło, Lewickim i 
p. 

Przedstawi- 
Generalnej, 

Konwentowi Polonja, 

wszystkim, którzy 
najukochańszemu 

ciężkich 
chwilach składamy gorące podziękowanie 

Syn, córki, synowa, zięć i szwagierka. 

Mieszkańcy miasteczka Wielkie Soleczniki wyznania Mojżeszowego 

wyrażają tą drogą głębokie współczucie pani Helenie Wagnerowej, p. Ka- 

rolowi Wagnerowi, rodzinie Sołtanów oraz rodzinie Dowgiałłów, z powodu 

straty, jaką doznały przez zgon &. p. MARJI BALINSKIE J. 

  

Napad rabunkowy pod Bezdanami 
We wtorek po 

сего Bezdanami VP ii 

W tym momencie ukryty 
silny cios w glowę tak že ten 

iu kieszeni u naj 

południu na drodze Jeziorki - Bezdany miał miejsce naj ra- 
bunkowy dokonany na mieszkańca Wilna Jakóbie Nauchejmie ; н 

imi przy tamtejszej gospodarce rybnej. 
gdy Neuchejm kierując się na AK, do Bezdan 

napadło na niego 2 opryszków, którzy grożąc mu 
nięty nie widząc nikogo wpobliżu oddał rabusiom posiadane kilkanaście 
niezadowoliło tak że rzucili się na bezbronnego w zamiarze przeprowadzenia 

za drzewami trzeci towarzysz rabusiów zadał Neuchej: 
stracił przytomność i padł zemdlony 

padniętego rabusie zbiegli. Nieprzytomnego Neuchejma zna- 

(Konarskiego 7) pracu- 

rzechodził przez las 
pieniędzy. Napad- 

złotych co ich 
ia rewiz) 

miercią, zażąt 

na dr: Po 
rzeszukani 

leżli przejeżdżający włościanie, którzy po doprowadzeniu go do przytomności skierowali 
do policji w Bezdanach. Pościg za sprawcami lu nie dał narazie rezultatów. W 
rozmowie z Neuchejmem napastnicy twierdzili że dokonywują napadów ponieważ mie 
mają co jeść. 

stwo i że wszelkie przepuszczenia zbrodni 
są zgoła bezpodstawne. * : 

— Kradzież. Stanisławowi Trzeciakowi 
(Gdańska 6 skradziono onegdaj garderobę 
Jak okazało się kradzieży dokonała krewna 
Trzeciaka która do kradzieży przyznała się 

— Zaginięcie. Policja poszukuje Monikę 
Ławecką zamieszkałą we wsi Mieszkańce 
(Il komis. P.P. ), podejrzaną o chorobę umy- 
słową, która zginęła przed paru dniami. 

— Zatrucie politurą. Po raz trzeci uległ 
zatruciu z powodu nadużycia politurą Ty- 
„tus Michał zamieszkały w „manażerji* na 
ulicy Połockiej 4. Zatrutego musiano uloko- 
wać w szpitału żydowskim. 

Na srebrnym ekranie 
„CÓRKA ZORRY* w Polonii. 

Czytam dziś w Słowie: „Córka Zorry*, 
Douglas Farbainks... i t.d. i 

“ „Doug'a“ łubię, idę więc pełen cieka- 
wości do kina. Idę na pierwszy seans. Cze- 
kam... (w jakim kinie wileńskim przed pier- 
wszym seansem się nie czeka?).. wreszcie, 
ktoś mówi: „proszę panstwa“. : 

Obraz zaczyna się dość zagadkowo. Ani 
napisu, ani firmy filmowej, poprostu odrazu 
wchodzi na ekran jakaś pani, trochę się, 
mówiąc po wileńsku, „kryguje“, słowem, 
zupełnie tak, jak na pokazie mód. 

1 tak pierwszy akt przechodzi nudno. 
Człowiek czeka na Farbainsa, a tu ani mu 
go się doczekać nie można. I dopiero coraz 
dalej i dalej patrząc można się domyśleć że 
tu chodzi o ekwilibrystyczne sztuczki pani 
Bebe Deniely, ala Douglas Farbainks, wy- 
czyniane. a 

Czego bowiem ta niewiasta w strój ar- 
gentyńskiego cowboy'a przebrana  niewy- 

prawia. Niechnoby kto tak spróbowałŁ ska- 

kać, bić się na szpady (a jakże!) na koniu 
harcować, sińce nabijać, jak ta szczuplutka 
panienka z dorobionemi wąsikami. 

Treść filmu. Ej, co tu o treści mówić, kie 

dy akcja ja kgórski potok pędzi, że anim się 

spostrzeżesz, kiedy już biało na  czarnem 

napisane stoi; koniec. Br 

Napiszmy tiko, že w Argentynie się rz 
dzieje a już awanturnicze przygody : 

panienki jak żywe przed oczami staną. 
Partner głównej bohaterki: James Hall b. 

dobry i piękny, jak na partnera pięknej Bebi 
przystało. Kończy się w: stko dobr: 
bo to przecież amerykańskiego „Par 
nt'u“ film i człowiek jakiś spokojny wycho- 
dzi z kina. 

Mam do zarzucenia „Połonji* że orkie- 
stra łfortepian) zaczyna swe produkcje od 
5-ej. Może dlatego pierwsze akty odrazu 
tak jakoś blado wychodzą. Uważam, że ten z 
publiczności co chodzi na pierwsze sean 
takie same złotówki płaci, jak ten co 
niej obrazy ogłąda. Czemu więc ten drugi 
ma muzykę, a ten pierwszy nie? 

Omega. 

   

      

    

        

List do redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze, 
Proszę najuprzejmiej © umieszczenie 

w Pańskiem poczytnem piśmie parę słów 
wyjaśnień, dotyczących stanowiska, zajęte- 
go przez Magistrat w stosunku do projek- 
towanego przejęcia części mego majątku 
Pośpieszka przez Ministerstwo Spraw Woj- 
skowych, o którem głosi wzmianka, po- 
mieszczona w „Słowie* z dnia 5 maja. 

Pertraktacje pomiędzy włądzami woj- 
skowemi i mną trwają już od pięciu lat 
za wiedzą Magistratu, który jednak nigdy 
ani jednem słowem nie wyraża: swojego 
sprzeciwu co do tej tranzakcji. Obecnie 
kiedy rokowania dobiegają końca, a M. S. 
Wojsk. wydało w tej kwestji swoją decyzję 
ostateczną, Magistrat podnosi głośne la- 
rumi! O co?... O to, że ja moją własną 
ziemię odstępuję Wojsku Polskiemu. Jak 
widać, przestępstwo nie tak znów wielkie. 
Zwłaszcza, że to w niczem, ale to abso- 
lutnie w niczem interesów miasta nie na- 
rusza. W mojem władaniu pozostają i na- 
da: folwarki: Pośpieszka, Kontrwerki i Zy- 
grunciszki, położone bliżej od miasta i 
nadające się zupełnie do parcelacji letni- 
skowej. O ile Magistrat potrzebuje terenów 
i posiada gotówkę, to służę... | 

Nie podzielam zdania Magistratu, że 
Wilno może się rozwijać w sensie rozbu- 
dowy letniskowej jedynie tylko na Północ 
—w kierunku Pośpieszki. Pozostają bowiem 
jeszcze trzy strony świata — Wschód, Za- 
chód i Południe. Na letniska nadają się 
Werki, Jerozolimka, Leśniki, maj. Ponary, 
Kominy, podmiejskie lasy Pimonowa i t. @., 
które mają te same szanse zaspokojenia 
głodu letniskowego a większość z nich 
położona jest bliżej od centum miastą, niż 
moje posiadłości. 

Przy dobrych chęciach, wyśmienicie 
dadzą się pogodzić nieca urojone /potrze- 
vy rozrastanią się miastą z bardzo realne- 
mi potrzebami Wojska, służącego do jego 
obrony. 

Proszę przyjąc wyrazy głębokiego uszą- 
nowania, z jakiem mam zaszczyt pozostać. 

Antoni Aleksandrowicz. 

OFIARY. 
Załączając przy niniejszem 200 złotych 

zebranych przez urzędujących w Wilnie No- 
tarjuszów wzamian kwiatów na grób nieod- 
żałowanej pamięci b. Prezesa Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie p. Restytuta Sumoroka, 
uprzejmie proszę o przekazanie tej kwoty 
na rzecz Macierzy Szkolnej w Wilnie i od 
nośną wzmiankę w pismie. 

Z poważaniem W. Hołownia. 

Ku uczczeniu świetlanej pamięci nieod- 
żałowanego, drogiego przyjaciela Restytuta 
Sumoroka na I konferencję Towarzystwa 
Pań Miłosierdzia Św. Wincentego 4 Paulo 
25 złotych Stanisławostwo Bochwicowie. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 maja 1929 r. 

Dawizy i waluty: 

29 Тгапх. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 

Belgja 123.83,5 124.145 123,52,5 

Kopenhaga 237,65 238,25 231,05 
Budapeszt 158,— 155,90 — 155, - 
Holandja 358,58 350,48 357,68 
Londyn 43,255 _ 43,37, 43,15, 
Nowy-York 8% 8.92 8.88 

Paryż 34,85, 34.94, 34.76 

Praga 26,38, 26.45, 26.32,5 

Szwajcarja 171,76, 172.19 17133, 

Stokholm 238,38 238,98 237,78 

wiedeń 125,26, 125.57, 124,95, 
Włochy 46,71, 46,83, 46.59, 
Berlin w obr. nieof. 211.70, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 105,— 104,50 
Stabilizacyjna 93,25 
Premjowa dolarowa 75,25 75, — 
5 proc. konw. 67. 
5 proc. kolejowa 59. 
6 proc. dolarowa 84,50 
10 proc. kolej. 102,50. 
L. Z. Banku Gosp. Kraj. i Banku Rolnego, 

obl. Banku Gosp. Kraj. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
4,5 proc. ziemski 47,75. 
5 proc. warsz. 51. 
8 proc. warsz. 65,25 65,50. 
Łodzi 65. 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 120— 122. 
Polski 164. 166,50 
Spółek Zarobkowych 78,50. 
Cukier 33,50. 34. 
Węgiel 75—82. 
Nobel 20,50. / 
Cegielski 40-—40,50. 
Lilpol 34 34,50 
Modrzejów 2575 27, — 26,50 
Norblin 185—190. 
Starochowice 28,25—30,—29,25. 
Zieleniewski 113. 
Pocisk 16. 
Firley 48,50 48,— 48,50. 

E 

  

Czopki he- 4 z kogutkiem 
mioroidalne „Vario! usuwają W 
k dO > 

muiejszają guzy aki 
Sprzedają apteki i składyne. aptecz 
  

  

RADJO. 
Czwartek, dnia 16 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 

v Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.40 — 17.70: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatrów i kin 
i chwilka litewska. 17.00—17.25: Transm. z 
W-wy. „Wśród książek*—przegląd najnow= 
szych wydawnictw. 17.55 - 17.50; Audycja 
dla dzieci i młodzieży—„Czego ludzie nie 
wymyślą". 17.55—18.50: Tr. z Warszawy: 
Koncert solistów: Z. Kowarska (sopran) i 
Aleksander Wielhorski (fort.). 18.50 - 19.15: 
Pogadanka radjotechniczna. 19.15—19.35: 
Tygodniowy przegląd 1filmowy. 9.35—20.00: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 2000— 
20.25: „Madonna del Pascolo* (Obraz Mat- 
ki Boskiej w Żyrowicach). Odczyt z cyklu 
„Miesiąc — Магу!“. 20.30—21.15: Koncert 
orkiestry Polsk. Radja. 21.35 22.00: Tr. z 
W-wy. Słuchowisko w 3 akt. Fr. Zabłoc- 
kiego p. t. „Balik  Gospodarski*. 22.00— 
22.25: Tr. z W-wy. „Boczna antena" - o 
najnowszych zdarzeniach w nauce i tech- 
nice". 22.25—23.00: Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A: T. polo sporto- 
му i inne. 23.00—24.00: Tr. z W-wy. Mu- 
zyka taneczna z „Oazy*. 

1777 D 00995 00121 

Į GEOKETRA 
Bronistaw Sobolewski 

i przeprowadził się na ul. Zawalną 6, i 

Sy 
w 

m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- 

meljoracyjne. —° 
н__-__-__ 

г---_-_ч 

    ъ ER 00 "4 

CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam Thiocolan Age" 
A apteki i składy apteczne. 

ądać tylko w oryginainem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 

į o-1+05 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skłąd w Wilnie, ui. Zarzecze 30 m. 7. 

POSAY TERORRA RDZ 

  @ 
BANK CUKROWNICTWA 

Spółka Akcyjna w Poznaniu | 

OGŁOSZENIE. 

Zarząd T-wa Łowieckiego Wojewódz- 
twa Wileńskiego niniejszem powiadamia p.p. 
Członków T-wa, że na podstawie $ 28 sta- 
tutu dn. 29 maja b. r. w Wilnie w sali kon- 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego (ul. Ma- 

gdaleny 2) o godz. 7 wiecz odbędzie się 

zwyczajne wałne zebranie T-wa z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) wybór przewodniczącego zebrania, 
2) sprawozdanie zarządu, 
a) ogólne — ref. prezes T-wa, 
b) o załatwionych sprawach — sekre- 

tarz T-wa, 
c) kasowe — skarbnik T-wa. 
3) działalność propagandowo-prasowa 

T-wa — ref. członek zarządu T-wa, 
4) wolne wnioski. 
Jeżeli na pierwszem zebraniu nie zbie- 

rze się wymagana ilość p. p. Członków T-wa 

to powtórne — odbędzie się w tym samym 

dniu i lokału o godz. 7 i pół wiecz i będzie 

prawomocne bez względu na ilość obec- 

nych Członków. Zarząd. 

PRZETARG. 

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgo- 

wa Dyrekcja Robót Publicznych) Ogłasza 
piśmienny przetarg ofertowy na wykończe- 

nie rozpoczętej budowy domu 14-0 rodzin- 

nego w Mołodecznie powiatu mołodeczań- 
skiego. Przetarg odbędzie się w dniu 28 
maja 1929 roku o godzinie 12 w Okręgowej 

Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie przy 

ul. Magdaleny 2 pokój Nr. 78. Piśmienne 

oferty winne być złożone w tymże dniu do 

godziny 9 i pół w kancelacji Oddziału Bu- 

dowlanego Dyrekcji pokój Nr. 92 łącznie z 

pokwitowaniem kasy skarbowej na wpiaco- 

ne wadjum przetargowe w wysokošci 576 

zaoferowanej sumy. W ofercie winien być 

podany minimalny termin, w którym firma 

podejmuje się wykonać objętą niniejszym 

przetargiem robotę. Ogólne warunki przetar- 
gu otrzymać można, jak również i ślepy ko- 

sztorys, w Okręgowej Dyrekcji Robót Ри- 

blicznych w Wilnie pokój Nr. 78 za zwrotem 

kosztów wykonania. Tam również można 

codziennie od godziny 12 do 13 przejrzeć 
ogólne i techniczne warunki wykonania ro- 

bót przez przedsiębiorców, projekt robót, 

projekt umowy oraz ogólne przepisy Min. 

Rob. Publ. o przetargach, które dla oferen- 

ta są obowiązujące. Urząd Wojewódzki ża- 

strzega sobie prawo wyboru oferenta uza- 

teżniając to od fachowych i finansowych 

zdolności przedsiębiorstwa oraz prawo żre- 

dukowania ilości i robót lub nawet zupelne- 

go ich zaniechania. 
Za wojewodę dyrektor inżynier 

„ Przygodzki. 
412—VI—1 

LUBIEŃ WIELKI 
znane zdrojowisko koło 

LWOWA. 

Kąpiele siarczane, borowinowe, 

diatermia.  Kąpieie elektryczne, 
lampa kwarcowa, Solux, Inhalacje 
Bullinga, Emanatorjum radowe, 
Zander i t. d. 

Otwarcie sezonu 15 maja. 

Ceny niskie! Łazienki, leżalnie i 
mieszkania ogrzewane. 

i 
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a lnformacyj udziela Zarząd Zdrojowy. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ FILMU. 

  

T — 

Dziśl Arcydzieło jakiego dotąd nie było! Cud techniki, gry i reżyserji. Film, któ i 

ee BURZA nai AZJĄ 
cznej. Mistrzowska realizacja genjalnego, głośnego reżysera W. PUDOWKINA przezwanego NAPOLEONE 

Cząs wana realizacji filmu 2 lata. г 

Potomek  Czingis-Chana. Rewelacyj:. 2 
arcydzieło o niebywałej potędze dramaty” 

a taki film wyczekuje się całemi latami! Każdy zobaczyć musil 
UWĄGA! Celem odniesienia większego wrażenia, publiczność proszona jest o przybywanie punktue 

nie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Honorowe bilety na premjerę nie ważne. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22. „Świat kulis 

——— 

Kino „Pictadilly“ 
WIELKA 42, 

z życią 

  

Dzis otwarcie sezonu letniego! Po raz pierwszy w Wilniel 
IMARIS, oraz słusznie zwany następca Janningsa HENRYK GEORGE w sensacyjnym filmie w 10-ciu ak 

MOTTO. Świat kulis 1 zmysłów, świat szminki, świat ułudy, świąt masek, świat cierpień niewymownych, świ 
M wy AE i o K Asi PŁ najnieszczęśliwsze istoty ludzkie na dno nędzy i upadł 

a wyżyny marzeń i bogactw. Dzi: zarujący film największych gwiazd ek! echśwatowej Si tragi 
IWAN MOŽŽUCHIN, czarująca NATALJA LISIENKO oraz Metanas MIKOŁAJ KOLIN © akis © kaj 

i zmysłów” potężny dramat burzliwego życia największego aktora świata. 
Poczatek seansów o g. 4, ost. 10.25. Honorowe bilety nieważni Wiln 

kozi „Niewolnicy carskiego knuta” 
dra Il-g0, według dramatu Piotra Niewskiego pod tytułem: „Daniszewowie*. 

Młodziutka, zachwycająca ycająca argentynka MO! NU 

Potężna epopea z pełnego tragizmu okresze5)!! 
pańszczyzny za panowania carą Aleksat' 

аЩ 

  

   

  

KINO Dzis! Setny rewelacyjny film „Śmiej się pajacu” potężny salonowo-erotyczny dramat-opek 

  

  

  

  

  

66 krėla maski LON CHANEY'A w 12 akt kuli i 

„Wanda W rolach głównych: kwiat amerykańskiego ekranu, mistrz maski LON "CHANEY, Nako Nas AT | 

Wielka 30. JOUNG i urocza ALSTERA NILS. jedyne arcydzieło, którem zachwycał się i podziwiał cały świat + 

2 Od dnia 15 maja na sezon letni ceny mieisc znacznie zniżone od 50 gr. o "ieda 

‚ я rd Gi 
ЛВ ЛЕ ЛЕ REA Br. POPILSKI su wi 

choroby skórne i we- й 
neryczne. Przyjmuje nieb: 
od godz. 10 do li od = D udz 
5—7 p.p. W.Pohulan- Ais iais 
ka Z, róg Zawalnej PIEGI, PLraw WE ch wy 

7 w.Z.P, WAGA. OPALENIZNĘ go, # 
/ R RSZEZKI NA TNARZY A ‚ 

7 s” ŻĄDAĆ WSZI 4 

0 KTO O DOBRO DOMU WEGO DBA  Śpzgi RE manię SIECI Ipraw 
p WINIEN BEZWZGLĘDNIE KUPIĆ U NAS Arp wyżs 

JB  loslki. loŚLor.PaŃstw. Elzab MB IKOSDERKI 8 он на са аиии — 
A омазпус! angi 

5 WYPŁACILIŚMY ZĄ WYGRANE U NAŚ LOSY EL 1 Ė LETNISKĄ | nabywców Noi dyt 
и y wy wielki wybó: 

MILJSOKY, RALADNY ZEOTYCH. Šį Bknozerka Smialogę jp pozew aczw | majątków ziem: okru 
RYZYKO MINIMALNE. CENA BARDZO MISKA | ` Letnisk skich,  ośrodkóy. .. 

L VB p % oraz Gabinet Kosme- € 0 przemysłowych, PIE. 
! 2/ ЗА, A tyczny Usuwa Zzmar- blizko Wilna, utrzy- wodą, — młynamiradujć 

ЛЕ 3 20 230 = ui szczki, piegi, wągry, manie, las, rzekaį —Z0SPOdarstwem Gran 
ŻE, ZE, łupież, brodawki, ku- Wija, kąpiel, plaża, аЕЬа ВОН 

2 4 > : . UA: rzajki, wypadanie wło- łódz, na miejscu, in- wych oraiejsze, 
Nasze SZCZĘŚLIWE ADRESY: š Н ВЕНа S i korzystne i ren, i Е 

E.LICHTENSTEIN i $'© WARSZAWA. i m. 6. — ska 913, T ks RE 
: i 

* & й mysł i . 
й 0002:‹/\!. MINO W IELKA 44; a я '_-—-_' Letnisko B-t-K. „zacięta stoi- 

омто Р.К.О. № 81051. 2 ensjonat w lesie so- | Mickiewicza tem p 

FIRMA EGZ.0D R. 1835 a POSADY 8 sora pół klm. od! tel: 9-05. __ —(Skieg. 
ЛЕНЕ I WEEKS 5 ПЛОН St. Landwarów. Dow. SE 

się: Zakretowa 2 2. RE O za m ang ie jak 
Potrzebna 

nauczycielka z języ- 

      

   
       

   
  

  

kiem francuskim do 
dwojga dzieci na 

Smolską. BC 

Firma egz. od 1874 r. й Buchalter 
2 = a 

Ę Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji u —korespondent ban- 

: K. Dabrowska. @ шеп Ь 8 „DaDTOWSKa. © ста тча 
sQymimg ... Wilno, ul. Niemiecka 3, . 6, — @ П розаче. Zgodzi się 
@ рт [ Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra: £ na wyjazd. wiadec- 
z у jowych instrumentów tylko gwarantowanej m twa wieloletniej pra- 
8 jakości Г E cy i powažne refe- 
m PRZEDĄAŹ i WYNAJĘCIE m rencje. Zamkowa 5, “ „Zachęta A. K. 

Wilno. + 
  

dobre. ОНагпа 4 т. 5. о4 Wilna, przy szosie 

handlowy; wieczor, tel. Nr 10-28, 

  

  

Olszewska z ż prz 

Letnisko RÓŻNI. 
wieś. Wynagrodzenie 3 i 4 pokoje, 16 klm. E T5 Tysiecy la się 

Wilno - Niemenczyn, | POUARÓW posicojy.. 
lesista okolica, jezio- | 93Y do ulokowaj 
roi Wilja wpobliżu.! ua, 04 Dipotek! 4X m 
Dowiedzieć się: Orze-, mę'cl dolę) tem 
szkowa 3 2 Od godz. AEON У bliże 
9—10 rano i 6—7 Wil. Biuro Komhbj. 

sowo - Handlowej gt T 
Mickiewicza _ zjlskieg 
tel. 152.__loz ), już 
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autobusowa 1 
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Firma „ELECTROLUX* Wilno, Zamkowa 2.— poszukuje BÓR Wilno, Zawalna 9, tel. 3 23 W.L.P 43. no, ul. Wilenska 3, te- (diatermja). | pi || Bhice gd sze 7 jast z 

> 8 leion *567, l 125 i ng am usranaz A 

sprzedawców i odsprzedawców do sprzedaży konkurencyjnego KARTOFLE DO SADZENIA Dr Hanusowicz sd 8.46. 1 iodydob Kobista-Lekarz | LOKALE s PADA SB skład z GuB“.: I 

nowego artykułu w zastosowaniu tąk dla domowego, jak i „WOLTMANY“ i „DEODARA* 6£02-2 8 EK Szpitala. DOKTÓR | Nr. Leliowiczowa Hf oaza sa jc RY: zw jzewag 

28 : A sej а wy- sałaty; : aan 20: 

Bo osać uda FLIRÓW ZNIEKCZAMCYCH I SIEMIE LNIANE „DOŁGUNIEC" Sawicz, choroby skór: BLUKOGWICZ KOBIECE, WENE. | @ (0р zodami * 'go| Póżka nikłowane i | CO wradzioną kat ko 
sprowadzone specjalnie z Rygi. dziny przyjęć 5—7 pp. DOW MOCZÓW. | wynajęcia w b. do-| angielskie, kreden- wojskową, 1 gi 

  

ODŻELAZNIAJĄCZCH WODĘ. Zgłaszać się osobiście 16 i 
  

17 b. m. o godz. 6 do 7 po poł. 

  

"W. BRIDGES. 

%  $OBOWTÓR 
Żal mi było biednej staruszki, któ- 

ra widocznie szczerze kochała Maury- 
cego. To też, mimo, że wiedziałem 0 
zamiarach tego łotra zabicia mnie, nie 
chciałem martwić cioci Mary. 

— Obiecuję cioci, — powiedziałem 
— że postaram się znobić wszystko, co 

będzie w mej mocy, aby nie miał przy- 

krości. 
Uśmiechnęła się do mnie z wdzię- 

cznością i serdecznie. 
— Dziękuję ci Stuarcie. Przykro mi 

że byłam złego zdania o tobie, — do- 

- dała wstając, — muszę iść do domu, 

pomówić o obiedzie. Ale, pewnie póź- 

no wrócicie z polowania? Dowiem 

się od Morysia. 
Ciocia Mary po krótkiej rozmowie 

z Maurycym, odeszła do domu. 
— Czekamy sądu, master Norscott 

—krzyknęła do mnie miss York, we- 
soło wymachując rakietą. 

— Nie umiem ocenić rzekłem bez- 
radnie. 

— To nic, lady Baradell pomoże 
panu! — roześmiała się młoda dziew- 
czynia. 

Nie dano mi odejść. Lady Baradell 
podeszła do mnie. 

— Jak widzę wygodniś z pana, — 
rzekła, uśmiechając się. 

— O Norscott zawsze dba o sie- 

bie i umie się urządzić wygodnie! — 

wtrącił Van mrugając do mnie. 

— My tutaj smażymy się na słoń- 

cu, a ty odpoczywasz sobie w chło- 

dzie, — zauważył Maurycy. — Do- 

prawdy, to szaleństwo, grać w tenni- 

sa w taki upał! 
— Szaleństwo jednak nie będzie 

usprawiedliwiało złej gry, — wtrąciła 

wesoło lady Baradell. — My jesteśmy 

surowi * wymagający! 
Usiadła na miejscu cioci Mary i 
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zaczęła się wachlować. 
Van odeszli znów do gry. 

— Stuanrcie, — rzekła, spoglądając 
na mnie ukradkiem z za wachlarza 
— chciałabym wiedzieć, co ty 0 mnie 
myślisz ? 

— W tej chwili myślę, — odrze- 
kłem szczerze, — że pani jest najbar- 
dziej piękną i kuszącą kobietą. 

Roześmiała się ii spojrzała kokiete- 
ryjnie swemi złotemi aczyma. 

— Mam wrażenie, że w nocy za- 
chowałam się histerycznie, — szepnę- 
ła, — ale wiesz Stuarcie, że byłeś" dla 
mnie okrutny. Przecież są inne sposo- 
by oznajmiania przykrej prawdy. Po- 
wiec, kim ona jest? : 

Zmieszałem się mimowoli. 
— Nie wiem, czy mi pani uwierzy, 

gdy powiem prawdę? 
Patrzała mi w oczy badawczo: 
— Dlaczego Stuarcie miałabym 

nie wierzyć? uwierzę ci! 
— Za miesiąc pani wszystko zro- 

zumie i przebaczy. 
Milczała długo potem rzekła: 
— Nie mamy sobie nic do przeba- 

czenia! 
W tej chwili w alei ukazała się 

ciocia Mary w towarzystwie wysokie- 
go, ponurego mężczyzny w czarnem 

palcie. 
Lady Baradell roześmiała się i 

wstała na ich spotkanie: 
— Oto mój mąż — uosobienie 

wszelkich cnót a nawet punktualności! 

Maurycy i 

Rozdział XV. 

Polowanie na kaczki i inną zwierzynę. 

— Obiad będzie podany o w pół 
do dziewiątej, — ozntajmiła staruszka, 

ale proszę się nie spóźnić. Będziemy 
bardzo głodne. 

rócimy przed ósmą , — za- 
pewniał Maurycy. — Napewno 0 sió- 

мууа моа płremistąw Machiewic?. wedottoy aw 
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dmej już będziemy musieli zakończyć 
polowanie. 

Na polowanie szliśmy tylko we 
czterecr: Maurycy, ja, Van i York. 
Wolno ciągnęły się godziny dusznego, 
upalnego dnia. Po tennisie podano 
wczesny podwieczorek, poczem zaję- 
liśmy się przygotowaniami do  polo- 
wania. Baradelle odmówił towarzysze- 
nia nam mówiąc, że woli towarzystwa 
żony. 

— Najpierw obejdziemy pole — 
zaproponował Maurycy, — przed szó- 
stą nie warto iść do jeziora, tymcza- 
sem uda nam się może zabić kilka ku- 
ropatw, lub przepiórek. 

Na wszelki wypadek zająłem miej- 
sce między Vanem, a Yorkiem. Nie 
było prawdopodobnem, by Maurycy 
próbował mnie podstrzelić, ale nie 
chciałem narażać się niepotrzebnie. 
Niewiadomo nigdy, jaka myśl może 
wpaść do głowy człowiekowi, który 
gwałtownie potrzebuje spadku. 

Przed nami i koło nas biegły we- 
soło psy, za nami szli obdarci naga- 
niacze. Sprawdziłem, czy który z nich 
nie ma broni. 

Po raz pierwszy brałem udział w 

takiem polowaniu, ale zbyt często broń 
palna dostarczała mi pożywienia w 
wędrówkach moich, abym miał spu- 
dłować, strzelając do dzikich kaczek, 
gdy zabiłem dwie kuropatwy i, York 
zaczął z zachwytem winszować mi su- 
kcesu, zdecydowałem, że muszę po- 
hamować nieco swe zapędy myśliw- 
skie, gdyż nie miałem pojęcia nia ile 
biegłym w tej sztuce był mój sobowtór 
stwierdziłem jedynie sukcesy jego na 
polu finansowem i miłosnych /spraw, 
pozatem nie wiedziałem, czy umiał co- 
kolwiek. 

O wpół do szóstej podeszliśmy do 
jeziora. Było ono dosyć szerokie i od 
strony morza, odgrodzone wysoką gro- 
blą. Było to smutne i ponure jezioro, 
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podobne do argentyńskich lagun bez- 

ludnych, otoczone grzązkiem, szaro- 

zielonkawem błotem. 
Jedynie mała wysepka na środku 

wód położona, przyciągała wzrok. 

— Teraz musimy się rozdzielić, — 

rzekł Maurycy. — Mamy tu cztery, 

pięć miejsc dobrych, z których można 
widzieć przelatujące kaczki, musimy 

zająć te posterunki. Co myślisz o tem 

Stuarcie, czy chcesz tutaj zostać? 

Pytanie brzmiało tak prosto i nie- 

winnie, że na chwilę zwątpiłem w 

istnienie spisku. W każdym bądź ra- 

zie nie mogłem protestować. Ale pró- 

bowałem zorjentować się, jaki jest 
dalszy plan morderców. 

— Dobrze, zostanę tutaj. I cóż da- 

lej? 
Wskazał ręką wysepkę i przywią- 

zane do brzegu czółno? 
— Pojedziesz tam i schowasz się 

w krzakach, gdy kaczki się ruszą, pój- 
dą wprost na ciebie. Będziesz musiał 

strzelać i nabijać strzelbę bez końca. 

Kiwnątem głową twierdząco. 

A wy gdzie będziecie? 

Wskazał ręką prawą stronę jezio- 

ra. 
— My staniemy po drugiej stronie 

jeziora. Ale czy znajdziesz potem dro- 

gę do domu? 

— Sądzę, że tak, — uśmiechnąłem 
się: myśl o zbliżającem się niebezpie- 

czeństwie bawiła mnie i podniecała. 

Doskonale, — Maurycy był 
uszczęśliwiony. — W takim razie nie 
zagniewasz się, jeśli nie zajdziemy po 
ciebie, nie chcąc nakładać drogi? Nie 
niepokój się też o kaczki zabite, jeśli 
zostawisz je na wyspie, przyślę czło- 
wieka po twoje trofea. 

— Jeden człowiek nie podoła, trze- 
ba cały wóz przysłać, dowcipkował 

Van. 
Odeszli zostawiając mnie samego. 

Chwil kilka stałem nieruchomo na 
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brzegu, myśląc, skąd mam czekać za- 

sadzki Maurycego. Okolica była pła- 

ska, odkryta, nigdzie nie mogli się 

ukryć moi wrogowie. Gdyby się ktoś 

ukazał miałbym możność bronienia się 

Tylko wysepka była porośnięta krza” 

kami, brzegi były puste i nagie. Billa 

nie było widać. 
Odwiązałem czółno i zwolna po- 

płynałem ku wysepce. Jeśli tam kryła 

się zasadzka, to musiałem stanąć tam 

zanim towarzysze moi odejdą zbyt 

daleko, by słyszeć strzał. Ponieważ 

byłem prawie pewien, że ani Van, ani 

York do spisku nie należeli, czułem się 

więc względnie bezpiecznym, dopóki 

byli w pobliżu. 
Kilkanaście mocnych uderzeń wio- 

sła wystarczyło, by stanąć przy wy” 

spie. Wysepka, porośnięta niskiemi 

krzakami, była tak mała ,że dosyć by- 

ło rzucić jedno spojrzenie, by przeko- 

nać się, że oprócz mnie nie było na 

niej nikogo. Przywiązałem czółno do 

krzaka, ukląkłem na nim i, ściskając 

strzelbę w dłoni, czekałem... 

Minęło dziesięć minut w oczekiwa- 

niu. Uwagę moja zwrócił nagle krzyk 

dzikiego ptaka, pochodzący z przeciw- 

ległej strony. Ostrożnie podnosić się 

zacząłem nad krzakiem, ale nagła myśl 

powstrzymała mnie. Było to istne 

ostrzeżenie. Uklęknąłem znów, włoży- 

łem kapelusz "na strzelbę i ostrożnie 

podniosłem nad głową. 
Paf! 
W kapeluszu ukazała się dziura a 

oderwany przez kulę kawał lufy ude- 

rzył mnie boleśnie w rękę. 

Pochwyciłem strzelbę i nie namy- 

ślając się dłużej skoczyłem ku brze- 

gowi. Stary, wypróbowany przez In- 

djan w Boliwji wybieg uratował mi 

życie. Szybko na kolanach, podpełzłem 

do brzegu i wyjrzałem  rozchylając 

trawę. Druga lufa była nietknięta. 

Od przeciwległego brzegu odpły- 

  

sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
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wała właśnie łódź. Dwuch ludzi p 
działo w niej, jednym z nich był jl jonó 
tys, o którym mówił Biili. Dsypią 

Drugi, z karabinem w ręku, wykrlam: 
mi się dziwnie podobnym do mtasem 
przyjaciela, który zranił mnie w Wyraźn: 
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Trzymając broń na pogotowiu, BE do 
cznie wpatrywałem się w  wysef ŚŚCicł 
gotów do strzału, wrazie gdybym?w, kte 
poruszył. żych w 

Postanowiłem sobie bez litości;ąnę. 
zabić ich obu, mimo, że nie czi i 
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zdaniem, da zemsty. Yńsc 
Jednak nie miałem ochoty Won 

się z życiem, postanowiłem więc sł! Wyb 
lać, gdy łódka zbliży się do wysQStawi 

Nie mogło być mowy o jakichś, zkło, 
przyjemnościach ze strony + ;; jglja » 
gdyż przedziurawiony kapelusz Śwjcę 
czył dosyć wyraźnie o zamachu, 05 
rego dokonano na mnie, z mojej $ 4 
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następstw prawnych! RZA 
Łódka zbliżała się.  Człowisar, Mar 

bronią w ręku, pochylony natówntu t 

Szukał mnie w krzakach. Przygć Ue ic 

łem na wszelki wypadek, drūgi im Jenn 
i odciągnąłem kurek. — W tej p. wieć 
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łódka przybiła do brzegu. 
Jeszcze chwila a byłbym ww z d 

lit nie czekając dalszego biegu w awcy 
ków, ale w tej chwili rozległ się stwierd 
i kula plusnęła w wodę, koło yborc 

wznosząc fontannę kropelek sreh, 
ie гпа 

stych. Metys rzucił przekleństwa 

czął wiosłować gwałtownie. laturac 
Rów 
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