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Wybory o Anglii: Labour Party 285, konserwatyści 253, liberałowie 50 
W chwili kiedy piszę ten artykuł 

brakuje jeszcze wiadomości o 40 o- 

kręgach. Z tego o 12 okręgach nadejdą 

* dane dopiero za tydzień „(11 manda- 
tów uniwersyteckich i 1 okręg w 

którym odłożono wybory) a 28 bę. 
dziecie mieli jeszcze dziś wieczorem. 

Te 40 mandatów |są niesłychanie wa- 

żne; gdyby bowiem wypadły gone na 

korzyść Labour Party, czego już w 

danej $chwili należałoby sobie, žy- 

czyć — system dwupartyjny byłby w 

Anglji nietylko ocalony lecz i nanowo 

dźwignięty na murowane podstawy. 
Sytuacja obecnie (bez „tych czter” 

dziestu okręgów) tak się przedstawia 

w porównaniu do ;ustępującego par- 

lamentu:? 
Konserw. mieli 405 mają 235 
Labour P. miała 1599 mają 283 
Liberali mieli 46 mają 50 

\ Zwycięstwo przypadło więc Labour 

Party. Nie jest to jednak Rzwycięstwo 

tak wspaniałe, jak to które w ostat- 

nich wyborach, po eksperymencie z 

rządami labourzystów odnieśli kon- 
serwatyści, z drugiej jednak strony 

należy pamiętać, że i wtedy w 1924 

r., labourzyści mieli wzrost ilości gło- 
sów i że głosy oddane na Labour 

Party wykazują stałą tendencję wzro- 

stu tych głosów. 
1900 . . . .. 62.698 
2906 4 a 323.195 
1910 (janv.) 505.690 
1910 (dėc.) 370.802 
4918 a 2.244.945 
JZCZ 22 0 4.236.733 
1923 › 4.348.379 
292424 + 5.487.620 

Ile tych głosów padnie na Labour 
Party w'r. 1929 jeszcze nie“ wiemy, 
w każdym razie jednak jeszcze więcej 
i to znacznie więcej niż w 1924 r. 

Walka o ustrój 

Walka o utrzymanie dwu partyj- 

nego systemu to jest właściwie walka 
o ustrój *Anglji- Istotą konstytucji 
angielskiej jest bowiem nie to, że jest 
król, Izba lordów, ,lzba gmin, gabi- 

net ministrów, — lecz istotą konsty- 

tucji angielskiej jest to, że społeczeń- 

„stwo angielskie popierało tylko dwie 
partje z których jedna rządziła, druga 

krytykowała. Na "tem właśnie dwu- 

partyjnym systemie polegała dosko 

nałość ustroju angielskiego. 

Rok 1924 znów zawrócił ;do sy- 
stemu dwupartyjnego, zamieniwszy 

historyczną  partję liberałów partją 

pracy. Tymczasem w 1929 _liberało- 

wie chcieli odzyskać dawne swe sta- 
nowiska. Z całą energją wystąpili 
do walki wyborczej. Na czele ich sta- 

nęła tak 'paskudna osobistość jak 
Lloyd George, który ze stronni.twa 
liberałów uczynił jedyny w Anglii 
obóz posługujący się "*bezczelną  de- 
magogją. Bezrobocie jest koszmarem 

dzisiejszej Anglji. Otóż Lloyd George 
zaczął głową swoją ręczyć wyborcom, 

że jeśli liberałowie obejmą rządy, fto 

on Lloyd George w ciągu :pół roku 
zlikwiduje bezrobocie, czyli ;w ciągu 
pół roku Lloyd George obiecywał 
znaleść pracę dla przeszło miljona 
ludzi. 

Niedawno © Lloyd George'u cza- 
rodzieju wallijskim mówiono, że po- 
trafi wyciągnąć u siebie z gardła žy- 
wego królika 

Co będzie? 

Stoimy więc przed dylematem, któ- 

ry rozstrzygnięty zostanie przez wia- 
domości z dzisiejszej nocy. Albo La- 

bour Party otrzyma absolutną więk- 
szość choćby jednego głosu i wtedy 

król odda rządy niepodzielnie w jej 
ręce, zalbo liberałowie jeszcze trochę 

się wzmocnią i wtedy będzie musiała 

przyjść do skutku koalicja liberałów 
z Labour-Party. Według wiadomości P 
które dochodzą nas z Warszawy na 
czele rządu stanąłby wtedy p. Tho- 

mas. ! 

Kilka słów o nim: J. H. Thomas 
był chłopcem na posyłki mając lat 9, 

potem pomywaczem lokomotyw, wre- 

| ке 

szcie maszynistą na greut western 

railway, a w r. 1910 juž sekretarzem, 

czyli kierownikiem potężnego związku 

maszynistów całej Anglji. Jest to oso- 

bistość godna całkowitego szacunku, 

patrjota i człowiek nabożny. Proszę 

nie uważać tego ostatniego określenia 

za pewien dysonans w określaniu 

angielskiego „socjalisty”. Właśnie to 

wileńskie poczciwe określenie „czto- 

wiek nabożny* doskonale nadaje się 

dla charakterystyki znaczniejszych fi- 

gur Labour Party. Wszyscy „socjali- 
Ści* angielscy są ludźmi żarliwie re- 
ligijnymi i praktykującymi. Gdyby nie- 

mi nie byli nie mogliby piastować wy- 

bitniejszych urzędów w tej partji. 

Możliwe jest wreszcie trzecie wyj- 

Ście, oto partji pracy będzie brakowa- 

ło do większości absolutnej kilku gło- 

sów lecz król jak to było w 1923 r. 

odda Labour Party władzę. W takim 

wypadku mielibyśmy znowu w Anglji 

rząd mniejszości, zależny w każdej 

chwili od opozycji. Byłoby to dla 

Anglji wyjście najlepsze. Labour Party 

pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

rządziłaby i pomaleńku kompromito- 

wałaby się odpowiednio a opozycja 

czuwała by nad tem aby kompromi- 

tacje rządu nie były kompromitacją 

Anglji. 

Rządy L. P. nie są dla polityki 
wewnętrznej Anglji straszne. 

Byłoby dla Anglji katastrofą, gdy- 

by Lloyd George otrzymał tak jak 

chciał jakie półtarasta mandatów i 

gdyby naprawdę ugruntował się w 

Anglji system trójpartyjny. Wtedy by- 

łoby tosamo co we Francji, Włoszech, 

Polsce, Hiszpanii: nastąpiłaby kompro- 

mitacja parlamentu. Uważam  parla- 

ment z dwupartyjnym systemem za 
najdoskonalszy ustrój Świata. Zawsze 

to twierdziłem, chociaż jestem  naj- 

starszym w Polsce dziennikarzem 

anty-parlamentarnym. Ale te właśnie 

cechy parlamentu które tak górują w 

Polsce to partyjnictwo, mafijnictwo, 

mandato - spekulacja, a przedewszyst- 

kiem demagogja nie występują tak 
silnie przy dwupartyjnym systemie 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Butet kolejowy. | 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. i N. ŚWIĘCIANY — 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet kolejowy RACE 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. AE 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. į 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. į 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „„ Jedność". 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
„MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juozewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'.' 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

TKO NSI TTANEEPOKENKE O 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 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, 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

jest opozycją dla dobra państwa, 

(opozycja jego królewskiej mości) 

upodabnia się doprawdy do dwuch 

zmian robotniczych przy kotle, pod 

którym palić należy przez dzień'i noc. 
Przyszła inna zmiana i All right. 

Zmieniali się u rządów konserwatyści 

i liberałowie przez cały wiek XIX; gdy 

jedna partja wygrywała druga ani 

myślała robić z tego tragedje, nie 

wyrywała histerycznie włosów z gło- 

wy, nie wołała, że spodlał naród, nie 

wrzeszczała Finis Britaniae, Młodziut- 

ka królowa Wiktorja jak wstąpiła na 

tron mając lat 17-aście kochała bar- 

dzo swego premiera lorda Melbourne, 

który był liberałem i dlatego uważa- 

ła się za liberałkę. Być może, że ta 

malutka księżniczka Elžbieta, córka 

X. Yorku, która dziś wyłazi na bal: 

kon podczas manifestacji robotniczych 

i swemi trzyletniemi ślipkami spoglą- 

da na tłum robotniczy, wiwatujący na 

jej cześć, — gdy zostanie królową 

Anglji to uważać się będzie już za 

labourzystkę. 

Należy tylko podziwiać, wielbić, hołd 

złożyć genjuszowi narodu” angielskie- 

go, który nie dał złapać się na de- 

magogję, na obiecanki przedwyborcze 

Lloyd George'a i przez sromotną po- 

rażkę liberałów stwierdził, że nie chce 

aby u niego zapanował kontynentalny 

chaos w parlamencie, powrócił do 

dwupartyjnego systemu. 

Wyobraźmy sobie takie stosunki 

u nas. Czy u nas możliwem by było 
aby gdy jednak jakaś partja obiecała 

w czasie agitacji przedwyborczej likwi- 

dację bezrobocia, inne partje natych- 

miast nie powtórzyły tego samego. 

I czy możliwem by było, aby bezro- 

botni głosowali nie na tych co im 

obiecują więcej, a na tych, którzy im 
obiecują mniej. \ 

Więc o ile zwycięstwo Lloyd George 

byłoby ciosem dla Angiji 1 dla ustroju 

angielskiego, o tyle dla wewnętrznej 

polityki Anglji zwycięstwo Labour 

Party nie przedstawia nic specjalnie 

strasznego. Dwupartyjny systen, ten, 

gdy opozycja powiada o sobie, że 

  

ECHA STOLICY 
Prezydent ;Mościeki odwiedzi 

Wołyń 
WARSZAWA. 31.-5. (tel, wi. „Słowa”). 

W drugiej połowie czerwca Prezyden Rzecz- 
pospolitej udaje się .na 8 dniowy objazd zie- 
mi wołyńskiej i zwiedzi kolejno: Łuck, Krze- 
mieniec, Dubno, Równe, Kowel i okolice tych 
miest, Pod przewodnictwem wojewody wo- 
łyńskiego p. Józeiskiego zawiązał się komi- 
tet społeczny przyjęcia Pana Prezydenta. Ko 
mitet wydał do ludności odezwę w językach 
polskim, ukraińskim i żydowskim. 

Manewry wojskowe 
WARSZAWA. 31.-5. (tel. wł. „Słowa”). 

Tegoroczne manewry wojskowe odbędą się 
w przeciwieństwie do lat ubiegłych w jed- 
mym tylko punkcie a mianowicie w rejonie 
Lida - Baranowicze i trwać będą od 1 do 15 
września rb. W manewrach weźmie udział 
kiika dywizij piechoty i kawalerji postawio- 
nych na stopie wojermej. Manewrami kiero- 
wać będzie gen. dywizji Romer. 

Zwyżka kursu pużyczki polskiej 
w New Yorku 

WARSZAWA. 31.-5. (tel. wł. „Słowa”). 
W-g ostatnich wiadomości z New Yorku 
kurs polskiej pożyczki stabilizacyjnej nie ule- 
ga nadal zwyżce i wynosi 83.50. Ten stan 
rzeczy nie sprzyja uzyskaniu w Ameryce 
pożyczek dla poszczególnych samorządów 
polskich. 

Rewizja polsko-jugosłowiańskie- 
go fraktafu handlowego 

WARSZAWA. 31.-5. (tel. wł. „Słowa'”). 
W dniu 1 czerwca rb. udaje się do Belgra- 
du dia nawiązania rokowań o zmianę polsko- 
jugosłowiańskiego traktatu handlowego, de- 
legacja polska z wice - ministrem przemysłu 
i handlu dr. Doležalem ma czele. Rokowania 
rozpoczną się w poniedziałek najbliższy. 

Fawrót Prezydenia Mościckiego 
z Poznania. 

WARSZĄWA, 31 V. PAT. Według wia- 
domości z Poznania Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej Mościcki wyjeżdża dzisiaj, w 
sobotę, o godz. 12 w południe z Poznania 
specjalnym pociągiem zpowrotem do War- 
szany. Wyjazd Pana Prezydenta będzie 
miał charakter oficjalny. 

Wyjazd Ministra Zaleskiego na 
sesję Ligi. 

WARSZAWA, 31 V. PAT. Dziś o godz. 
11 m. 20 rano wyjechał na sesję Ligj Na- 
rodów p. minister spraw zagranicznych. Na 
dworcu żegnali p. min. Zaleskiego min. 
Niezabytowski, ambasador Larochg. człon- 
kowie poselstwa hiszpańskiego z p. Valli- 
ne konsulem hiszpańskim oraz grono wyż- 
szych urzędników Ministerstwa Spraw Za- 
graniczaych z p. wicemin. Wysockim i sze- 
fem protokółu dyplomatycznego Romerem 
na czele, oraz przedstawiciele prasy. P. mi- 
nistrowi towarzyszy małżonka oraz dyrek- 
tor gabinetu p. Szumlakowski, Tym samym 
pociągiem wyjechał wiceprezes Banku Pol- 
skiego Młynarski w towarzystwie jednego 
z urzędników tego banku na posiedzenie 
komitetu finansowego Ligi Narodów. 

Przed rozpoczęciem międzynaro- 
dowych konkursów hippicznych. 

WARSZAWA, 31 V. PAT. Z okazji roz- 
poczynających się w dniu dzisiejszym, w 
sobotę wielkich międzynarodowych kon- 
kursów hippicznych, towarzystwo między- 
narodowych i krajowych zawodów kon- 
nych w Polsce, podejmowało wczoraj w 
iątek w południe, w sali reprezentacyjnej 

Ministerstwa Spraw Wojskowych, przedsta- 
wicieli ekip zagranicznych tradycyjną lamp- 
ką szampaną. Przybyły ekipy amerykań- 
ska, czeska, francuska, rumuńska, węgier- 
ska i włoska. Do zgromadzonych przemó- 
wit wiceprezes towarzystwa gen. Rómme, 
witając serdecznie przybyłych na konkursy 
waże zagranicznych i życząc im powo- 
dzenia. 

2 ZA KORDONÓW 
fat 12 salai 

Z Kowna donoszą: Szercg działaczy 
społecznych o różnem zabarwieniu po- 
litycznem podpisało memorandum na 
imię premjera Woldemarasa, w ktėrem 
prosi, aby 12 stadentów aresztowanych w 
związku z zamachem, było oddanych nie 
pod sąd doraźny, lecz pod zwykły sąd . 
wojenny. Memorandum między innemi 
podpisali prof. Rwiżonis, ' prof. Leonas, 
prałat Tuwas, prof. Birżyszka i inni. 
Doręczone memorandum * powierzono 

dr. Szangajtisowi i prof. Szałkowskie- 

mu, którzy odwiedzili Woldemarasa į 
w 25-minutowej rozmowie zaznajomili 
go z punktem widzenia aiitorów memo- 
randum. 

Ujęcie nciekiniera 
Z Kowna donoszą: Onegdaj na linji ad- 

ministracyjnej funkcjonarjusze policji pogra- 
nicznej zatrzymali niejakiego Maksa Jakszta- 
sa, więznia, zbiegłego z marjampolskiego 
więzienia, w chwili, gdy zamierzał on prze- 
kroczyć granicę. 

Jedne 0 odszkodowaniach ołupantów 
Ostatnie „Lietuvos Żinis' zamiesz- 

czają artykuł pewnego prawnika w 
sprawie odszkodowań za wyrządzone 
przez wojnę straty. Autor artykułu nie 
zgadza się z wywodami „Liet. Aidas“ 
w tym sensie, že podpisany w swoim 
czasie przez Litwę i Niemcy uktad o li- 
kwidacji „ober-osto waluty“ anulowal 
wszystkie pretensje obywateli litew- 
skich do odszkodowań. 

Autor artykułu w „Lietuvos Żinios'* 
stoi na tem stanowisku, że układ anu- 
lował jedynie pretensje rządowe, w 
żadnym jednak wypadku nie pretensje 
osób prywatnych; które ucierpiały pod- 
czas okupacji. 

Choroba Voldemarėsa 
BERLIN, 31. V. PAT. Do biura 

Woliia donoszą z Kowna, že premjer 
Woldemaras na skutek ataku kataru 
żołądka pzzez kilka dni będzie musiał 
pozostawać w domu. 

Fóta czerwona ma Bałtyko, 
Z Rewla donoszą: Onegdaj z latarni 

morskiej Senskera widoczne były so- 
wieckie okręty wojenne. Widocznie, w 
związku z oswobodzeniem zatoki od 
lodu, rozpoczęły się 'manewry floty 
czerwonej. 

Epiemja grypy w fewln. 
Z Rewla donoszą: W związku z epi- 

demją anginy i szkarlatyny minister oświa- 
ty zezwolił na rozpuszczenie szkół na wa- 
kacje letnie. Zajęcia w szkołach powszech- 
nych będą zakończone 4 czerwca, w śred. 
nich i zawodowych 7 czerwca, 

skasowanie wiz między Estonją a 
Śzwajcarą 

Z Rewla donoszą: W wyniku specjalnych 
układów od 1-go czerwca zostały skasowa- 
ne wizy między Estonją a Szwajcarją. 

CEJ 
PY 

- Wyniki wyborów w fnglji 
Rezultat głosowania w 599 okręgach 

Labour Pariy 289 — konserwatyści 253 — Libera- 
łowie 50 — niezależni 7. 

LONDYN. 31. 5. (PAT). DO GODZ. 9 WIECZÓR OGŁOSZONO WY- 
NIKI WYBORÓW W 599 OKRĘGACH. WYBRANYCH ZOSTAŁO 289 KAN- 
'DYDATÓW STRONNICTWA PRACY, 253 — KONSERWATYSTÓW, 50— 
LIBERAŁÓW, 7 — NIEZALEŻNYCH. POZOSTAJE JESZCZE 16 OKRĘ- 
GÓW, Z KTÓRYCH BRAK WYNIKÓW POTRZEBNYCH DO CAŁOKSZTAŁ 
TU WYNIKÓW WYBORÓW WE WSZYSTKICH 615 OKRĘGACH. 
„- Agencja Reuteria podaje o godz. 10 wiecz. następujący komunikat: Wo- 

bec wyniku głosowania łabourzyści nie będą mogli sobie absolut- 
nej większości. Na pytanie w sprawie wyniku wyborów. Macdonald odpowie- 

dział: „Dotychczasowe wyniki są świetne, niespodziewane. Rząd konserwa- 

tystów stracił zauianie u społeczeństwa, które obdarza niem labourizystów. 
Zwycięstwo nasze pitzypisujemy wyborczyniom, które głosowały na korzyść 
niaszej polityki, t.j, polityki przebudowy społecznej i pokoju w) stosunkach 
z zagranicą. Ramzay Macdonald wejdzie do nowej izby z synem swym Mal- 
colmem, zaś Henderson, b. minister spdaw wewnętrznych w gabinecie Mac- 
donalda z synem Arturem i Williamem. 

Labour Party nie będzie miała większości w parlamencie 
LONDYN. 31.5. (PAT). Godz. 9. Stan posiadania w chwili obecnej na- 

suwa wnioski tego rodzaju, że jakkolwiek Labour Party odniosła wielki su- 
kces wyborczy, nie będzie ona mogła sama osiągnąć bezwzględnej większo- 
ści w Izbie Gmin, jak to można było przypuszczać według dzisiejszych ran- 
nych wyników. W ciągu ostatnich kilku godzin napływały wyniki z okręgów 
wiejskich, z czego wynika że przyrost ilości mandatów konserwatystów wzra- 
sta w stosunku do takiego wzrostu mandatów socjalistycznych, co przyczy- 

ni się najprawdopodobniej do zmniejszenia różnicy między ostatecznym sta- 

nem posiadania konserwatystów a socjalistów. Jednakże ci ostątni pozosta” 
ną już w każdym razie najsilniejszą partją w przyszłej Izbie Gmin. 

Przyczyny niepowodzenia konserwatystów 
LONDYN. 31.5. (PAT). Charakterystyczną cechą wyników pierwszego 

dnia wyborów jest przesunięcie się części głosów, które mieli poprzednio 

konserwatyści na rzecz Labour Party. Niemal wszędzie większość posiadana 

przez konserwatystów zmalała o wiele tysięcy głosów. Dotychczasowe wy- 

niki wykazjuą, że liberali uzyskali nieznaczną liczbę mandatów. Prasa kon- 

serwatywna skłonna jest przypisać straty poniesione przez konserwatystów 
interwencji liberałów. Dzienniki liberalne dają wyraz rozczarowania z powo- 
du wyników pierwszego dnia wyborów. 

Kto został wybrany? 
LONDYN. 31.5. (PAT). Wśród wybitnych osobistości wybranych dotychczas znaj- 

dują się: minister spraw zagranicznych Chamberlain, minister kolonij Amery, minister 
opieki społecznej Neville Chamberlain, mnister spraw wewnętrznych Johnson Hicks, mi- 
nister rolnictwa sir Samuel Hoare, minister wojny Wotrhington Ewans, minister oświa- 
ty lord Eustachy Percy, podsekretarz stanu ministerstwa spraw zagranicznych Locker 
Lampson, podsekretarz stanu lotnictwa Filips Sassoon i Filip Davson. Przepadli w 0- 
kręgach posiadanych dotychczas przez konserwatystów prokurator generalny sir Tho- 
mas Inskip, wicespeaker Izby konserwatysta Hope, który stracił mandat na rzecz La- 
bour Party oraz Maitland minister pracy. 

Kandydatura Chamberlaina zwyciężyła 
LONDYN. 31.5. (PAT). Minister ia zagranicznych Chamberlain wybrany po- 

nownie w okręgu Birmingham zdobyt 16862 podczas gdy kandydat Labour Party uzy- 
skał 16819. | 

Baldwin otrzymał większość 14,018 głosów 
LONDYN. 31.5.(PAT). Baldwin wybrany został większością 14.018 głosów. Rów- 

nież wybrany został Lioyd George. Baldwin, komentując wyniki wyborów, oświadczył: 
Podczas wyborów generalnych należy się zawsze liczyć z pewaemi odchyleniami wahad- 
it. Miss Megan, córka Lloyd Georgea została wybrana jako kandydatko stronnictwa li- 
beralnego. 

  

Sprawozdanie Komiłefu Trzech 
Wnioski mniejszościowe Danduranda i Stressemanna z0- 

stały odrzucone ` 
GENEWA. 31:5. (PAT). Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: 

T.zw. komitet trzech, składający się z Adatciego (Japonja), sir Austena 
Chamberlaina (W. Brytanja) i Quinones de Leona (Hiszpanija), przedsta- 
wił sprawozdanie, dotyczące traktowania petycyj mniejszości narodowych 
językowych i religijnych. Sprawozdanie to, które znajduje się już w posia- 

daniu wszystkich członków Rady Ligi Narodów, będzie zbadane przez zbie- 
rający się w dniu 6 czerwca w Madrycie komitet, złożony z przedstawicieli 
wszystkich 14 państw, będących członkami Rady Ligi. Jak się dowiaduje 
Szwajcarska Agencja Telegraficzna, sprawozdanie to odrzuca różne, zapro- 
ponowane przez Danduranda (Kanada) i min. Stresemanna reformy, propo- 
nując jedynie takie ulepszenie procedury badania. petycyj, które jest możli- 
we do przyjęcia dla Polski, państw Małej Ententy i Grecji. Koła mniejszościo- 
we żywią nadzieję iż w Madrycie da się osiągnąć dalej idące reformy w 
dziedzinie postępowania zażaleniowego. 

  

Wogóle nasz Robotnik taksamo 
niesłusznie nazywa angielską _partję 
robotniczą „socjalistami"* jak odma- 

wia komunistom nazwy socjalistów. 

Partja pracy nie jest partją socjali- 

styczną. Socjalizm jest nieodłączny 

od materjalistycznego światopoglądu. 

Socjalizm prócz walki z kapitałem jest 

nieodłączny także od „walki z olta- 

rzem i tronem“ jak to zawsze sly- 

szymy. 
Otóż niema pobożniejszej partji 

jak partja pracy angielska. Niewątpli- 

wie jest partja bardziej religijna, niż 

konserwatyści i liberałowie. Daleko 
już pod tym względem Labour Party 
jest bliższa naszych chrześcijańskich 
demokratów, aniżeli naszych socjali- 
stów. Co zaś się tyczy tronu to sto- 

sunek partji pracy do dynastji i dy- 

nastji do partji pracy nie pozostawia 

nic do życzenia pod względem wza- 

jemnej lojalności. 

Ekonomiczny program partji pra- 
cy? Nie idzie on znów tak daleko. 
Zresztą zwycięstwo partji pracy nie 

jest tak duże. Pozostanie w każdym 

razie w Izbie Gmin dostatecznie silna 
opozycja, aby zahamować Partję Pra- 

cy w niepotrzebnym galopie w tej 

dziedzinie. 

Zwycięstwo partji pracy nietylko 
nie jest tragedją dla wewnętrznej po- 

lityki Anglji, lecz nie jest także traged- 
ją dla partji konserwatywnej. lleż to 
razy za czasów swojej walki z libe- 
rałami w XIX w. konserwatyści wy- 
chodzili z wyborów w ilości mniejszej 
niż te 235 głosów, które mają obec- 

nie. Gabinet Baldwina miał ciężkie 
zadanie w postaci tego Żbezrobocia. 

Tak jak wytrawny $polityk parlamen- 
tarny nie zawsze chce być u władzy 
tak samo i partja polityczna może 

uważać, że są odpowiednie okoliczno- 

Ści po temu, aby ster rządów oddać 

konkurentowi. Niech ten sekretarz 
związku maszynistów sam popróbuje 
zmniejszyć bezrobocie. 

Polityka zagraniczna Anglji. 

Zupełnie co innego w dziedzinie 
polityki zagranicznej. | 

Zwycięstwo Labour Party jest ka- 
tastrofą dla państw kontynentalnych 
z Anglją politycznie związanych, jest 
katastrofą  przedewszystkiem . dla 

Francji. 

Dziennikarz francuski przed same- 

mi wyborami zrobił szereg wywiadów 

z politykami Labour Party. Wszyscy 

opowiedzieli się za zmianą dotychczas 
zbyt ich zdaniem przyjaznych. stosun- 
"ków Anglji z Francją. Jakaś agencja 
rozsyła między innemi też polskiem 
pismom artykuły wybitnych labourzy- 

stów. Widziałem te artykuły druko- 

wane w warszawskim, żydowskim 

„Naszym Przeglądzie" i w naszym 
„Kurjerze Wileńskim". Artykuły te 
"przedstawiają opacznie politykę zagra- 

niczną Labour Party, W istocie partja 

pracy do tych zadań nie dorosła: 

Trzeba pamiętać, że przed wojną za- 

sadą polityki angielskiej było posia- 
danie takiej floty, któraby była więk- 

szą od! połączonej floty dwuch najsil- 
niejszych po Anglji mocarstw mor- 

skich, Jakże daleko jesteśmy ód tego 
stanu rzeczy. Ale rywalizacja z Ame- 
ryką to tradycja tej polityki, którą 

konsekwentnie prowadziła Anglja od | 

lat 150-ciu. Sojusz z Francją to so- 
jusz z Europą przeciw Ameryce. Labour 
Party ma jakieś inne nieznane plany 
w tej dziedzinie. 

A zresztą... 

A zresztą w pamietnikach obecne- 
g0 kanclerza skarbu ZWinstona Chur- 
chilla jest ustęp jak on, Churchill po- 
dówczas jeszcze porucznik ułanów, na 
Śniadaniu u wielkiego męża stanu 
epoki wiktorjańskiej zapytał tego mę. 

ża stanu: „Cóż teraz się wydarzy”? 
„Kochany Winstonie*, powiedział ten, 
„długoletnie doświadczenie nauczyło 
mnie, że się nie wydarza nigdy nic". 

; Cat,     
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ECHA KRAJOWE" 
D.roczna pedróż inspekcyjna p. Wojewody 

W pierwszym dniu podróży inspekcyjnej p. 
wojewoda zwiedził Borejkowszczyznę, zwią- 
zaną tradycjami z Syrokomią, gdzie mieści 
się szkoła powszechna, dawn. szkoła Polskiej 
Macierzy Szkolnej. P. wojewoda oglądał pa- 
miątki związane z Syrokomlą, poczem wraz 
z towarzyszącemi mu osobami złożył pod- 
pis w książce pamiątkowej. * 

W Oszmianie p. wojewoda przyjął bur- 
mistrza m. Oszmiany, z którym odbył w 
obecności starosty konferencję w sprawach 
sanitarno - porządkowych i ogólno - samo- 
rządowych. Następnie przyjął p. wojewoda 
komendanta powiatowego komitetu W.F. i 
PW, oraz kierowniczkę przedszkola. Osoby 
towarzyszące p. wojewodzie dokonały w 
tym czasie inspekcji w dziedzinach: sanitar- 
nej, opieki społecznej i ogólno - administra- 

cyjnej. p 8 
Po. konferencji ze starostą powiatowym 

Kowalewskim p. wojewoda udał się do Smor 
oń, gdzie dokonał inspekcji posterunku Po- 

icji ži anei gminy i zwiedził Magi- 
strat, gdzie konferował z burmistrzem, po- 
czem przyjął kierownika miejscowej szkoły. 

Na granicy powiatu  mołodeczańskiego 
spotkał p. wojewodę starosta Żórawski, ko- 
mendant powiatowy Policji Państwowej i 
lekarz powiatowy w Lebiedziewie. P. wo- 
jewoda dokonał inspekcji gminy. W Moło- 
decznie po konferencji ze starostą w czasie, 
której się inforomował o potrzebach i stanie 
powiatu p. wojewoda przyjął m. in. inspek- 
tora szkolnego. i 

Dnia 25 maja, drugiego dnia swej podró- 
žy inspekcyjnej p. wojewoda dokonał lu- 
stracji podległych mu urzędów w Wilejce p. 
zwiedzając ponadto elektrownię, ośrodek 
zdrowia, koszykarnię oraz był obecny w 
Szkole powszechnej, gdzie odbywało się do- 
karmianie dzieci. Po dokonaniu inspekcji po- 
szczególnych działów administracji, p. wo- 
jewoda szczegółowe zapoznał się z OBA 
zacją i prowadzeniem akcji pomocy lu noś- 
ci, dotkniętej klęską nieurodzaju oraz osobiś- 
cie badał istniejące w tym zakresie potrze- 
by w powiecie wilejskim, Po dokonaniu 
szczegółowej lustracji stanu sanitarnego mia- 
sta, p. wojewoda wydał niezbędne zarządze- 
nia, zmierzające do przyśpieszenia akcji u- 
porządkowania pod względem zdrowotno - 
porządkowym powiatu. Specjalne zarządze- 
nia zostały wydane w sprawach aprowizacyj 
nych, zmierzające do obniżenia cen na 
chleb, które w związku ze spadkiem ceny 
żyta pominny być stosownie obniżone. Przed 
odjazdem z Wilejki p. wojewoda odbył w 
starostwie konferencję w. sprawach, wcho- 
dzących w zakres inspekcji powiatu, wydając 
niezbędne zarządzenia, poczem udał się do 
gminy w Kołowicach, gdzie specjalną uwa- 

ję zwrócił na akcję pomocy ludności dot- 
Esiętej klęską nieurodzaju. W Kurzeńcu i 
Wiazyniu p. wojewoda dokonał szczegółowej 
lustracji gminy i posterunku policji państwo- 

wej ю 
+ W trzecim i czwartym dniu inspekcji p 

wojewoda byt obecny dnia 26 bm. na na- 
bożeństwie w kościele w Batorynie na po- 
graniczu polsko - sowieckiem. Nabożeństwo 
odprawił ks. proboszcz ż Ilji w obecności 
przybyłej na to nabożeństwo ludności okoli- 
cznej. Po zlustrowaniu gminy i posterunku 
policji: państwowej w Chocieńczycach oraz 
dokonaniu próbnego alarmu straży ognio- 
wej p. wojewoda wydał zlecenia w dziedzi- 
nie o cynej i sanitarnej. Wójtowi gmi- 
ny ieńczyce p. wojewoda wyraził uzna- 
nie: za gorliwą pracę. W Ilji p. wojewoda 
zwrócił zarządowi gminy uwagę na koniecz- 
ność uporządkowania miasta pod względem 
sanitarnym oraz szczegółowe omówił za- 
gadnienia pomocy ludności poszkodowanej 
przez nieurodzaj i aprowizacyjne. W Koś- 
cieniewiczach p. wojewoda dokonał inspek- 
cji gminy i posterunku policji państwowej, 
poczem udał się do Dołhinowa, przeprowa- 
dzając analogiczną inspekcję. W poszcze- 
gólnych gminach i osiedlach p. wojewoda 
przyjmował delegacje i podania 
załatwiając na miejscu szereg petycyj tej 
ludności. Na pograniczu powiatów wilej- 
skiego i dziśnieńskiego p. wojewoda odbył 
wraz z towarzyszącymi mu osobami konfe- 
rencję z panem starostą powiatu wilejskiego 
w czasie której poruszył cały szereg spraw, 
jak akcję pomocy ludności, drogowe, sani- 
tarne, aprowizacyjne, samorządowe, bielenia 
domów i t.p., rekapitulując wyniki inspekcji 
powiatu i wydając stosowne zlecenia. 

W Dokszycach dokąd przybył p. wo- 
jewoda wieczorem 27 bm. została dokonana 

kcja gminy, magistratu, posterunku po- 
licjj państwowej, inspekcja sanitarna i 0- 

W piątym dniu inspekcji p. wojewoda 
dokonał lustracji anicza na odcinku Dok- 
szyce — Janki — Raszkowówka — Komaje 
-— Pohulanka zwiedzając strażnice i bada- 

ie sprawy, związane z ochroną pogranicza. 
o. powrocie do Dokszyc był p. wojewoda 

na otwarciu wzorowej szkoły powszechnej. 
W gminie Parpiskiei po lustracji urzędu gm. 
i posteruku РР.-Р. wojeweda zarządzil wypla 
cenie najbiedniejszym zapomóg. W Holu- 
bicach przybyłych wita w imieniu ludności 
żydowskiej Abram Benjaminzon 90 letni żyd, 
który brał udział w powstaniu 638 roku. Ba- 
dając stan sanitarny wydane zostały zarzą- 
dzenia mające na celu zwalczanie epidemii 
tyfusu. Analogiczne inspekcje w Plisie, Ziab- 
kach, Prozorokach i aźmie. 

Dnia 28 bm. p. wojewoda udaje się na 
а!ха inspekcję powiatu dżiśnieńskiego. 

Stefan George 
„ihr wisst nich. wer ich bin... 
Nur dies vernehmt's: 
Ich wandle mich, doch wahre 

| rija a. я 
В Ich werde nie wie ihr. lon 

[fiel die Wahl!" 
George: „Stern 
[des Bundes* 

Ani Lloyd George... ani George 
Sand... tylko Stephan George. 

Urodzony latem 1868 roku w mia- 
steczku Bingen nad Renem, syn tam- 
tejszego z  dziada-pradziada chłopa 
winłarza, autor szesnastu tomów utwo- 
rów poetyckich, w czem i prozy nie- 
co—jest dziś, w 61 roku życia jedną 
z reprezentacyjnych i nader efektow- 
nych postaci na niemieckim Parnasie. 
Już choćby ze względu na sam wy- 
gląd—na wręcz nadzwyczajną głowę! 
Heros wskroś uduchowiony; wynio- 
sły i dumny; lapidarny, niezgłębiony, 
nad ludzki... 

W gruncie zaś rzeczy: wykarmio- 
ny na francuskim z przed lat czter- 
dziestu „symbolizmie“, niegdyś, w 
Paryżu, należący do najbliższego oto- 
czenia Mallarmć'go, cały za młodu 
nasycony atmosferą Swinburne'a i 
Rossetti'ego, Baudelaire'a, Verlaine'a, 
Rimbaud'a—mający we krwi atawisty- 
czne cechy rasowe chłopa niemieckie- 

5. 

ludności. | 

W Głębokiem p. wojewoda był podej- 
mowany w dniu 29 maja po uroczystości 
poświęcenia kasyna przez społeczeństwo 
miejscowe z duchowieństwem wszystkich 
wyznań na czele. W imieniu obywateli mia- 
sta przemawiał dyrektor gimnazjum Kozic- 
ki, poczem w imieniu osadników p. Jastrzęb- 
ski. 

Dnia 29 maja w szóstym dniu podróży 
zwiedzono gimnazjum w Džišnie, modelarnię 
LOPP oraz tereny nawiedzone powodzią. 
W Dźiśnie p. wojewoda dokonał inspekcji 

Magistratu, przyjmował delegacje stowarzy- 
szeń i przyjął od ludności około 200 podań. 
Na akcję odżywiania dzieci wyasygnowano 
100 zł. W Łużkach witali PACH 
harcerze, strzelcy i straż ogniowa. W Herma- 
nowiczach p. wojewoda był obecny przy ot- 
warciu szkoły powszechnej. Z Hermanowicz 
p. wojewoda udał się do Głębokiego gdzie 
po konferencji ż tamt. starostą udał się do 
Postaw. ; į оы 

Dnia 30 maja w 7 dniu swej podróży in- 
spekcyjnej p. wojewoda WŁ. Raczkiewicz do- 
konał inspekcji pow. postawskiego. W go- 
dzinach południowych p. wojewoda wziął u- 

dział w uroczystem nabożeństwie i procesji 

z okazji święta Bożego Ciała w Zadziewiu. 
Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Pieślak 
kazanie wygłosił i prowadził procesję ks. 
proboszcz postawski Karczmarek. W czasie 
procesji celebransa prowadzili p. wojewo- 

da,p. starosta postawski i osoby towarzyszą- 

ce p. wojewodzie. W godzinach popołudnio- 

wych p . wojewoda udał się na inspekcję 

gmin Prizdowakiej i Miadziolskiej. Po do- 

kład nej lustracji biurowości tych gmin i 

zaznajomieniu się z ich stanem porządkowym 

i sanitarnym oraz po zbadaniu potrzeb w 
zakresie pomocy ludności dotkniętej klęską 

nieurodzaju p. wojewoda zarządził „wypła- 

cenie doraźnych zasiłków dła  najbiedniej- 

szej ludności. W Hruzdowie p. wojewoda 

oglądał nowo - powstający okazały gmach 

gminy. 3 2 
Z Miadzioła p. wojewoda udał się na jez. 

Narocz, gdzie badał stan i postęp robót bu- 

dowlanych związanych z wzniesieniem schro- 

niska, które ma być jeszcze w ciągu lata 

wykończone i oddane do użytku publiczne- 
go. Po drodze p. wojewoda wysłuchiwał w 

poszczególnych gminach i osiedlach petycyj 

ludności i przyjmował podania. 
Przez Kobylnik i Michaliszki w nocy z 

dnia 30 na 31 maja p. wojewoda powrócił 

do Wilna i w piątek rano objął urzędowanie. 
W związku z podróżą inspekcyjną p. wo- 

jewody odbywają się obecnie w wojewódz- 
twie prace związane z wynikami inspekcji i 

z wydaniem niezbędnych zarządzeń polustra- 

cyjnych. ` 
————-- 

TEATR ŁUDOWY | Gościnne wy- 
Ludwisarska 4. stępy Zespołu 

Ryskiego Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego. _ 

2 DZIŚ 1-go czerwca 
przedstawienia 3 

o godz. 3-ej p. p. po cenach zniżo” 
nych od 50 gr. do 4 zł. Panna z 
Fiolkami Komedja w 4-ch akt. T. 
Szczepkinej-Kupernik. o g. 8.45 w. 

Niebieski Lis 
Komėdja w 3-ch akt. Gerczeka. 

Niedziela 2-go czerwca 2 
rzedstawienia 

o godz. 2-ej p. p.. ceny od 50 gr. 
do 4 zł. Proces Mary Dugan sztuka 
w 3 akt. B. Wejlera. o g. 8.45. w. 
Złota Klatka Sztuka w 4 aktach, 

5 obrazach K. Ostrożskiego. * 

Bilety do nabycia codziennie 
również w niedzielę do godz. 5-ej w. 
w księgarni „Lektor* (Mickiewicza 4) 
od godz. Ó-ej wiecz. w kasie teatru. 
Bilety na przedstawienie popołu- 
dniowe do nabycia w kasie teatru 
od godz. 11-ej rano     
SALETRA B 

CHILIJSKA i WAPNIOWA B 

NADESZŁA B 

Zygmunt Nagrodzki B 
Wilno. Zawalna 11-a, tel. 687, : B 1 

  

go, niestrudzoną pracowitość, nawyk- 
nienie do prostoty potrzeb życiowych 
w połączeniu z żywą inklinacją do łą- 
czenia tego, co ziemskie z żyćiem 
transcedentalnem — wyrósł Stefan Ge- 
orge powoli, bardzo powoli na na- 
czelnego dziś przedstawiciela na nie- 
mieckim Parnasie: najbardziej wyszu- 
kanego, najsubtelniejszego a zarazem 
najwytworniejszego modernizmu 
poetyckiego. 

Wielbiciele — a ma ich sporo — 
zestawiają go chętnie z Pawłem Vale- 
ry. Zdaniem ich poezje George'a są 
równie głębokie, jak to, co pi: 
sze Paul Valery. Napewno zaś są 
równie ciemne i zawiłe, W dodatku 
Stefan George tak kręci i rozkręca, 
tak maltretuje i na swoje, nowoautor- 
skie, kopyto urabia język niemiecki, 
jak len brany na wierówki. Najrodo- 
witszy niemiec często gęsto połapać 
się nie może: co chciał George po- 
wiedzieć używając wyrazu, którego by 
się w normalnej mowie niemieckiej 
nadaremnie szukało. A jakie zwroty 
i wolty i chimeryczności składni i sty- 
lu! Byle wyrazić się... inaczej, 
niżby się był wyraził człowiek nie na- 
stawiony na pogoń za niebywałym 
sposobem wyrażania fnajprostszego 
pojęcia,  najjaśniejszej w _ świecie 
myśli! - 

Jeden z komentatorów twórczości 
i poetyckiego dzieła autora „Hym- 
nów" i „Pielgrzymowań”, cyklu (naj- 

SŁOWO 

przededniu debaty reparacyjnej; w Reichsiagu 
Sytuacja /parlamentarna w Niemczech 

BERLIN. 31. 5. (PAT). „Vossische Ztg.* donosi, że kanclerz i socjali- 
styczni członkowie gabinetu Rzeszy, którzy brali udział w kongresie socjali- 
stycznym w Magdeburgu powrócili wczoraj do Berlina. W związku z tem 
odbędzie się posiedzenie gabinetu, na którem min. Stresemann wygłosi mię- 
dzy innemi referat o nadchodzącej sesji Rady Ligi Narodów w Madrycie. W 
dalszym ciągu dziennik podaje, iż w przyszłym tygodniu zbiera się Reichstag. 

Jest rzeczą niemal pewną, że rozpocznie on swe prace od wielkiej de- 
baty nad wynikami konferencji reparacyjnej. Frakcja niemiecko - narodowa— 
jak donosi dalej „Vossische Ztg.* — która już po ustąpieniu dr. Voeglera żą- 
dała zerwania rokowań paryskich, zwołała na dziś posiedzenie frakcji i przy- 
gotowuje — jak się zdaje interpelację do rządu, zapytującą, czy prawdzi- 
we są wiadomości o przeciętnej wysokości rat niemieckich w sumie 2050 milį. 
iczy rząd wobec tego gotów jest wyciągnąć konsekwencję w formie odwo- 
łania swych rzeczoznawców z Paryża. Frakcja niemiecko - narodowa ma żą- 
dać natycnmiastowej dyskusji nad tą interpelacją i jest rzeczą trudnątwierdzi 
„Vossische Ztg.'* — aby gabinet miał od spełnienia tego żądania się uchylać, 
jeżeli prace rzeczoznawców zostaną zakończone. 

Wobec tej dyskusji „Vossische Ztg.* przewiduje na początku przyszłe- 
go tygodnia wielką debatę reparacyjną w Reichstagu i uważa w związku z 
tem za rzecz całkowicie pewną, że razem z kanclerzem i ministrem finansów 
również minister spraw zagranicznych będzie musiał brać udział w tej dys- 
kusji nad sprawą ostatecznego uregulowania kwestii reparacyjnej. 

zastrzeżenia frakcji niemiecko-narodowei 
BERLIN. 31.5. (PAT). Frakcja niemiecko - narodową w interpelacji w sprawie 

przyjętego na konierencji reparacyjnej kompromisu, dotyczącego wysokości niemieckich 
rat odszkodowawczych powołuje się na to, że orzeczenie wydane przez konierencję pa- 
ryską wbrew umowie, sie posiada charakteru gospodarczego, lecz jest umową politycz- 
sią w formie ekspertyzy fachowej. Frakcja niemiecko - nafodowa twierdzi, że uzasadnio- 
ne żądanie niemieckie nie zostało przez kompromis uwzględnione, podkreślając, że kom- 

po przyjęty 29 maja w Paryżu jest niewykonainy. Wobec tego frakcja wzywa rząd 
eszy do odrzutenia kompromisu, żądając równocześnie gwarancji na to, ażeby min. 

Stresemenn w czasie madryckiej sesji Ligi Narodów nie angażował się w duchu kom- 
promisu paryskiego. й 

Deiegacja niemiecka na sesję Rady Ligi Narodów w Madrycie z podsekretarzem 
stanu Szubertem na czele wyjeżdża w niedzielę. Min. Stresemann opuści Berlin najwcze 
śniej we środę przyszłego tygodnia, ażby móc przybyć jeszcze na otwarcie sesji 10 
czerwca. jako powód odroczenia wyjazdu Stresemanna podają dzienniki zwołanie komi- 
sji spraw zagranicznych Reichstagu na dzień 4 czerwca. 

Go Niemcy powinny zapłacić wedlug planu Younga 
BERLIN. 31. 5. (PAT). Paryski korespondent „Vossische Ztg.* oblicza 

suty świadczeń niemieckich na podstawie planu Younga na 36 miljardów 
marek. Suma ta składałaby się z jednego miljarda 200 miljonów, które będą 
zapłacone od kwietaia do 31 sierpnia roku bież. jak końcowe raty planu 
Dawesa, — z 32 miljardów 885 miljonów płatnych z tytułu 37 rat socznych, 
przewodzianych w planie Younga i 2 miljardów 800 miljonów, które mają 
służyć na pokrycie 22 końcowych rat, przeznaczonych na spłatę długów al- 
jantów. Razem wynosi to zatem 36 miljardów 885 miljonów, od których na- 
leży potrącić 600 milj. marek nadpłaocnych w ratach Dawesa. Ogólna suma 
w nowym planie redukuje się zatem do 36 miljardów, wobec 39 miljardów, 
których żądali aljanci w swem memorandum oraz wobec 42 miljardów pla- 
nu Dawesa. Z tych 36 miljardów zresztą — jak podnosi dziennik — Niemcy 
z własnych środków płacą tylko 33 miljardy. Co do pozpstałych 22 rat rocz- 
nych w wysokości przeciętnej 1 miljard 700 miljonów marek Niemcy obej- 
mować będą tylko gwarancje. 

Proces zabójcy Sfefana Radicza 
BIAŁOGRÓD. 31.5. (PAT). Na wczorajszej rozprawie w procesie przeciwko Ra- 

czyczowi oraz współoskarżonym odczytywano zeznania świadków, którzy mie stawili 
się na rozprawę, między innemi odczytano zeznania b. deputowaxiego Pribicewicza, któ- 
ry w chwili dokonania zbrodni siedział obok Steiana Radicza. Pribicewicz stwierdza 

między innemi, że nie jest w możności powiedzieć czy. zbrodnia została dokonana z 
własnej inicjatywy przez Raczycza, czy miał aa też wspólników. Pozatem odczytano ze- 
znania b. deputowanego Maczeka, byłego szefa chorwackiej partji chłopskiej. Z kolei 
zeznawało szereg świadków, którzy między iimemi twierdzą, że widzieli jak jeden z 
oskarżonych Tomasz Popowicz wykrzyknął, że nie będzie pokoju dopóty, dopóki nie 
Gobi głowa Stefana Radicza. lany świadek, b. deputowany Wilder oświadczył, że po 
rodni rzegł posła Jowanowicza obok ciała zabitego posła Bassaryczka. Jowano- 

wicz powiedział wyraźnie następujące słowa: „W ten sposób oczyszcza się swój honor". 
Odbywa się przesłuchiwanie dalszych świadków. 

Nominacja Bucharina 
Kamieniew wraca do łask. 

MOSKWA, 31 V. PAT. Agencja Tass poddaje: Bucharin mianowany 
został członkiem prezydjum najwyższej rądy gospodarstwa narodowego. 
Przewodniczącym generalnego komitetu do spraw koncesyj mianowany zo- 
stał Leon Kamieniew. 

Zamordowanie emira Kabulu Said-Husseina 
BERLIN. 31 V. PAT. Biuro Woltfa donosi z Peszawaru za Reuterem 

że emir Kabulu Said-Hussein został zamordowany. Wiadomość ta nie znaj- 
duje dotychczas potwierdzenia, ale w kołach afgańskich ma być uważana 
za prawdziwą. 

Fiaszo wewnętrznej pożyczki niemieckiej 
BERLIN, 31 V. PAT. „Nachtausgabe* donosi, że dotychczasowa sub- 

skrypcja na niemiecką pożyczkę wewnętrzną nie osiągnęła nawet połowy 
preliminowanych 300 miljonów. W subskrypcję tej uczestniczyli dotychczas 
tylko drobni finansiści, zawiodły oczekiwania co do udziału większych finan- 
sistów. 

Trzęsienie ziemi w Argentynie 
BUENOS AIRES, 31—V. Pat. W czasie ostatniego trzęsienia ziemi zginęło w 

miejscowości Villaatuel 15 osób, 60 odniosło rany. W miejscowości Lasmavi- 
nas 18 osób poniosło smierć, 40 zostało rannych. Połowa Villaatuel uległa znisz- 
czeniu, reszta zaś domów doznała uszkodzeń. W miejscowości Lasmaivinas 
zniszczone zostały liczne domy. Do miejscowości nawiedzonych katastrofą 
wysłeno pośpieszną pomoc. 

"Kubala i Idzikowski przygofowują się do lofu 
przez Atlantyk 

PARYŻ, 31- V. Pat. Lotnicy Kubala i Idzikowski przybyli do Le Bourget 
na aparacie, na którym odbyli w Villa Coublay szereg lotów próbnych. Loty 
powtórzone będą w Le Bourget celem stwierdzenia gotowości aparatu do lotu 
e Atlantyk. Data odlotu do Ameryki zależna jest całkowicie od stanu 

pogody. 

  

piękniejszych poezyj) zatytułowanego gromem i przekleństwem, rad by je 
„Das Jahr der Seele* oraz „De Tep- spalić siarką i smołą jak Sodomę, 
pich des Lebens“ etc. etc. dzieląc sierdzi się i z siebie wychodzi... wciąż 
poetów na tych, co są w typie Szekspi- atoli marząc o przyjściu na Świat no- 
ra i tych, co są w typie Goethego, wego pokolenia, uduchowionego, peł- 
wyraża się: „Stephana George'a poe- nego jakby wiekuistej młodości, a 

które odrodzi Świat, które—jak wyra: 
ża się das wieder Mensch 
und Ding mit echten Mas- 
sen misst; co będzie znowu mie- 
rzyło właściwą miarą zarówno ludz- 
kość jak wszechświat. Oto w naj- 
najtreściwszem ujęciu idea przewod- 
nia, filozoficzna, jeśli ją tak można 
nazwać, w twórczości poetyckiej Ste- 
fana George'a. 

Głębokości — a cóż dopiero mó: 
wić o „bezdennej”! -u niego nie znaj- 
dziemy. Krawędzie tej „przepaści bez- 
dennej“ porosłe i niemiłosiernie za- 
chwaszczone językową i_ stylową 
sztucznością, sztucznością i raz jeszcze 
sztucznością, dziwactwami, grnatwani- 
ną słów... Rozchyliwszy Śmiało te 
gaszcze — ujrzymy, niestety, zamiast 
zawrotnej głębi: ordynarną pustkę. 

Dzieło poetyckie George'a (niech 
powtórzę to, co miano odwagę w 
prasie niemieckiej napisać nawet pod: 
czas obchodzenia w roku ubiegłym 

: к 60-tej rocznicy urodzin rozgtošnego i 
tycki typ byl i pozostal — dantejski“. jakže bardzo „firmowego“ poety), dzie- 
W samej tež rzeczy: podobnie jak Ho poetyckie George'a sprawia wraže- 
Dante, którego wprost ubóstwia, pio- nie mozajki mozolnie układanej; jego 
runuje Stefan George ustawicznie na utwory poetyckie robią wrażenie 
współczesne mu pokolenie, miota weń sztucznych $kwiatów, nie 

/   
Stefan George. 

To i owo 6 odkrycia Ameryki. 
Amerykański autor wielu prac na 

tle poszukiwań historycznych, pan M. 
Minnigerode odkrył niedawno w jed- 
nej z wiosek bretońskich stare doku- 
me nty, które go upewniły, żew roku 
1392, to jest Ściśle na sto lat przed 
Krzysztofem Kolumbem, wielorybnicy 
francuscy dotarli do Nowej Ziemi, 
gdzie zawładnęli terenem połowu. 

Wszakże erudyci bretońscy za- 
patrują się nieco sceptycznie na to 
odkrycie, twierdząc, że stare doku- 
meńty z 14 wieku w Bretanji są sza- 
lenie rzadkie. Te, które ocalały od 
zniszczenia, znajdują się po archiwach 
departamentalnych lub w zbiorach 
zamkowych, ale nigdy w rękach 
mieszkańców wiosek. . Wątpią też w 
autentyczność owego dokumentu. 

Jak dotąd jedynym przyczynkiem 
do wypraw rybaków bretońskich na 
kontynent amerykański przed Krzysz:0- 
fem Kolumbem, była stara karta w 
Opactwie Beauport, kolo Paimpol. 
Datuje się ona z roku 1514 i głosi o 
pewnym procesie pomiędzy mnichami 
i ich wasalami z wyspy Brćhat na te- 
mat prawa dziesięciny od rybołóstwa. 
Mnisi z Beauport udawadniają tem, 
że od 60 lat co najmniej są w pra- 
wie otrzymywania od każdego rybaka 
z wyspy corocznie 18 denarów od 
ryb poławianych „czy to na wybrzeżu 
Bretanji, Nowej Ziemi, Islandji czy 
gdzieindziej“. + 

Pozatem istnieje w Bretanji pewne 
wierzenie, które choć nie opiera się 
na solidnych podstawach, jednak po: 
chlebia jej patrjotyzmowi i dlatego 
pewno jest dość szeroko rozpow- 
szechnione. Przypisuje ono odkrycie 
Nowego Świata Janowi Cočtaniem, 
urodzonemu koło 1420 r. w Guimaćc 
koło Morlaix. Na pół kupiec, na pół 
pirat, przejeżdżał wszystkie morza, to 
handlując, to znów-i to najczęściej -—- 
łupiąc nawy angielskie, hiszpańskie 
lub hanzeatyckie. Miał flotę złożoną 
z pięciu okrętów. Jeden z nich nazy- 
wał się „Łyżka”* i tą łyżką Coćtan- 
lem zbierał sobie śmietanę z cudzych 
garnków. Jego największą chlubą by- 
ło złupienie i spalenie Bristolu po 
zniszczeniu statków angielskich wysła- 
nych w pogoń za nim. Sława jego 
była wielka, nazywano go „Królem 
morza“, i wiešč krążyła, że na falach 
morskich nie było nigdy wyższego 
nadeń, ni nawet równego mu žegla- 
rza. Niepokojony grzeszkami, których 
dużo się nazbierało w jego życiu, 
Coćtanlem udał się do Lizbony, gdzie 
został admirałem floty portugalskiej. 
W porcie Lizbońskim zbudował sobie 
piękny dom, gdzie wspaniale zwykł 
podejmować swych rodaków. Wówczas 
też musiał poznać Krzysztofa Kolum- 
ba i objaśnić mu drogę do Amyltów, 
do których dotarł za czasów <swej 
młodości i przywiózł z nich drogo- 

       

Santa Maria mierzy 24 metry dłu- 
gości, 7,90 szerokości i wynosi 170 
tonn. Ma 4 masztyi jest zaopatrzona 
w 2 łodzie ratunkowe, małą i dużą, 
mogące pomieścić jedna dziesięciu, a 
druga pięćdziesięciu ludzi, t.j. całą za- 
łogę. Żagle są z konopnego płótna 
na pokładzie wzniesione są dwa па- 
mioty, jeden z adamaszku, drugi z 
tkaniny bawełnianej. Uzbrojenie skła- 
da się z czterech falkonetów i kilku, 
moždziežy. Z tyłu powiewa flaga kró; 
lów katolickich, i druga błękitna jed- 
wabna Krzysztofa Kolumba. Do tej 
ostatniej przytwierdzono jego auten- 
tyczny herb, przechowany u jednego 
z jego potomków, księcia de la Ve- 
ragua. 

Wewnątrz karawelli najciekawszą 
jest komnata wielkiego żegłarza. Ze- 
brano tu razem: przyrząd, którego 
używał do mierzenia wysokości słoń, 
ca, jego pióro, dziennik podróży 
łóżko, szkatułę, nakrycia,  puhary, 
naczynia polewane do wody, któremi 
się zazwyczaj posługiwał. Wszystkie 
te przedmioty są autentyczne, 'lub też 
ściśle pochodzące z tamtej epoki. 'W 
środku komnaty stoi odtworzony we- 
dług wzorów fotel rozkazodawcy, na 
którym Kolumb zasiadał po wylądo- 
waniu, korzystając z potrójnych przy- 
wilejów, jakie mu dawały jego tytuły: 
admirała, ambasadora, króla i królo- 
wej Kastylji, w imieniu których obej- 
mował w posiadanie zdobyte ziemie, 
— i nuncjusza papieskiego. 

Aby złudzenie było kompletne, 
ośmiu oficerów i czterdziestu majtków 
tworzących załogę statku Santa Maria 
nosi kostjumy z owych czasów. Ma: 
rynarze trzymają straż z halabardą 
na ramieniu, a rozkazy i zmiany war- 
ty odbywają się tak, jak to się działo 
w epoce odkrycia Ameryki, 

Gdy król Alfons XIII zwiedzał 
Santa Marię, bardzo był przejęty tem 
Ścisłem odtworzeniem epoki. A gdy 
komendant Guillen poprosił go, by 
zechciał skosztować Xeresu z czary 
kryształowej również autentycznej 
z XV wieku, król spytał złośliwie 
(wiadomo, że władca Hiszpanji ma 
umysł nieco sarkastyczny): 

A wino, czy też pochodzi 
tych czasów? 

Niestety, to jedno, jak się zdaje, 
było nieco późniejsze. L. 

z tam- 

  

Gzopki he- << z kogutkiem) M 
aroldntoe „Jaritol ka "Ból, 

krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
ą guzy (żylaki). 
ii skłąd 

     
    

cenne drzewo, którem Karol V kazal Žem 
wyłożyć bibljotekę Luwru. 

O ile wersja ta zgadza się z 
prawdą — napewno powiedzieć nie- 
można, 

Pierwszy czy nie pierwszy, Krzy- 
sztot Kolumb zostanie dla nas na za- 
wsze wspaniałym odkrywcą nowych 
lądów. 

loto na obecnej wystawie w Se- 
willi znajdujemy żywo ucielešnione 
wspomnienie tego jego wiekopomnego 
czynu. 

Tuż obok pawilonu marynarki, 
umieszczonego na wystawie nad br.e- 
giem rzeki Guadalguinio, stoi mały 
okręt, który jest śŚcisłą reprodukcją 
sławnej karawelli Santa Maria, na po- 
kładzie której Krzysztof Kolumb wy- 
ruszył na odkrycie Nowego Świata. 

Jest to jeden z najciekawszych 
szczegółów wystawy w Sewilli. Okręt 
ten zbudowano w warsztatach Kadyk- 
su według najwierniejszych */doku- 
mentów historycznych pod kierunkiem 
kapitana Korwety Guillen'a, który też 
jest komendantem karawelli. Do bu- 
dowy użyto sosny hiszpańskiej, drze- 
wa, z którego budowano okręty za 
czasów Kolumba. | nie zaniedbano 
ani jednego szczegółu, by obecna 
Karawella była ścisłem odtworzeniem 
tej, co opuściła  i'alos 14 sierpnia 
roku 1492. 

zaś tych, co samorzutnie z łona mat- 
ki-ziemi wyrastają, bo wyrosnąć 
muszą. Oczywiście, zapomina się o 
tych  mozolnych / wyczynach gdy 
się czyta ten i ów piękny wiersz 
George'a (bo są i takie), ale 
niech no polot i tok wiersza Osłab- 
ną, natychmiast robota i zmaniero- 
wanie wychodzą na jaw. Gezwun- 
genheit. unnatūrliche 
Sprachvergewaltigung... 
oto zarzuty, które spotyka się naj- 
częściej i uporczywie pod piórem 
niemieckich krytyków literackich, któ- 
rzy nie dali siebie steroryzować wiel- 
biciełom George'a i zachowali wobec 
jego dorobku literackiego — trzeź- 
wość i niezależność sądu. 

_ Jedno przeto z drugiem, ze wspom- 
nianych szesnastu tomów  najśwież- 
szego zbiorowego w;dania pism 
Stefana George'a (nakład berliński 
Bondie'go. Cóż naprawdę — zosta: 
nie?? Z pewnoscią, nie ów zbióc 
pierwszych jego wierszy zatytułowa- 
ny „Fibel*, które miał tupet produ- 
kować w zbiorowem wydaniu zamiast 
jak to np. uczynił Hauptmanu z po- 
etyckiemi swemi „grzechami miłodo- 
ści”, nie sprzeciwiać się ich coraz 
głębszemu zapadaniu w niepamięć 
ludzką. Byli przecie pisarze, którzy z 
trudem niemałym wykopywali pozo- 
stałe jeszcze gdzieniegdzie tu i owdzie 
egzemplarze pierwszych drukowanych 
utworów uznawszy je za skandalicz- 
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nie słabe. Tego się po Stefanie Ge! 
Orge nie pokazało. Szesnaście tomów- 
Pokaźna liczba. Niestety jest to wła- 
Śnie typowe, przysłowiowe: multa 
nie multum. 

A cóż za wyniosłość, co za du- 
ma, co za wiekuista uroczystość w 
tym, o którym mowa, luminarzu te- 
raźniejszego, niemieckiego  Parnasu! 
Przedewszystkiem zasklepił się *w ty- 
pie „wielkiego samotnika". Żyje jak 
anachoreta, zdala od ludzi, miało 
przez nich znany i sam Od nich stro- 
niący. Najzupełniejsza antyteza np. 
Góthego, który do. najpóźniejszego 
wieku wprost iaknął ciżby cisnącej się 
doń, otaczającej go, wieleż to razy 
okrutnie natrętnej a... zawsze miłej 
majestatycznemu Olimpijczykowi! 

Stefan Cieorge wręcz pogardza 
wszelkim „tłumem”; nienawidzi go; a 
nawe nie raczy mu tej nienawiści 
okazać. Zamknięty w sobie jest — 
hermetycznie. Niedostępny. Złośliwi 
ludzie utrzymują, że jest to najpew- 
niejszy sposób... zwrócenia na siebie 
powszechnej uwagi a nawet stania 
się przedmiotem ludzkiego podziwu. 

Ale czego też złośliwi ludzie nie 
wymyślą! 

Cz. J. 

„ddd 

 



| chciał, żebym składał takie 

  

  

Jedno słowó, panie Kownacki. 
Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się pisać 

w prasie. 
я W całej tej polemice, jaka się na ła- 

ch wileńskiej prasy ukazała, w związku 
R ostatniemi Walnemi Zebraniami Bratniej 

omocy, głosu nie zabierałem. Teraz jednak 
zmuszony do tego artykułem p. Kownackie- 
go p. t. „sanacyjne metody“  umieszczo- 
nym w „Dzienniku Wileńskim" Nr. 117 i 119 
zabieram głos. 

P. Kownacki, mazywając wszystkich 
tych, którzy chcą mieć inne zdanie, inne po- 
glądy na sprawy gospodarcze Bratniej Po- 
mocy niż Młodzież Wszechpolska, obozem 
„Sanacyjno-odrodzeniowym* twierdzi, że 
mówcy tego obozu stosowali metodę rzuca- 
nia niczem nie popartych oskarżeń o „trwo- 
nieniu grosza publicznego ', przytaczając na 
poparcie szereg zmyślonych cyfr, wysoko- 
ścią swoją, mających olśnić słuchaczy. W ta- 
ktyce tej podobno, ja jako przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej miałem celować. Oto 
dlaczego poczuwam się do obowiązku pew- 
ne rzeczy sprostować. 

Właśnie, jako przewodniczący byłej Ko- 
misji Rewizyjnej nie przestanę twierdzić, że 
działalność gospodarza byłego Zarządu Brat- 

Ё A Pomocy i poprzednich nacechowana by- 
tem, co się określa słowem „familijność". 

Z tej też familijności wypływał szereg rze- 
Czy, na które Komisja Rewizyjna nie mogła 
się zgodzić. 

Nie mogła się zgodzić z udzieleniem 
| Uzdrowisku Akademickiemu 1080 zł. pożycz- 

ki, w chwili, gdy fundusz pożyczkowy już 
i tak byl przekroczony, zwłaszcza, że ta po- 
życzka miała pójść na pokrycie długów, za- 
Ciągniętych w Uzdrowisku w lwiej części 
przez prezydjum Zarządu i jego krewnych. 

   

    

    

   

Zapisane w księdze kasowej około 600 zł. 
awansu niewyliczonego od dłuższego czasu, 
mimo, że odpowiednia uchwała wykonaw- 
Cza polecała wyliczać się z awansów w cią- 
gu jednego miesiąca. 

Na uwagę również zasługiwał fakt, że 
w momencie rewizji jesiennej członkowie 
zarządu byli zadłużeni w kasie Bratniaka 
na 971 zł. 30 gr. Komisja Rewizyjna nie mo- 
gia też pogodzić się z faktem pobierania 
przez członków Zarządu w wypadkach re- 
prezentowania Stowarzyszenia poza Wil- 
nem zbyt wysokich djet, które wynosiły: 
djęta ViI st. płacy--hotel--drobne wydatki, 
(mp. w Warszawie 18--4.20--6=28.20). Nie 
móżna też było nie zwrócić uwagi na fakt, 
że buchalter Bratniej Pomocy w ciągu 3 
miesięcy ( w tem jeden urlopu) pobierał 
pensję, ałe śladu pracy żadnego z tego okre- 
su nie zostawił. 

I tak dalej, proszę Pana, Panie Kow- 
nacki! Czyż powyższe takty nie uzasadniają 
dostatecznie użytego „przezemnie terminu 
„łamilijność” czyż nie charakteryzują dosta- 
tecznie mało oszczędna gospodarkę zarządu 
kol. Babickiego. 

Może Pan myśleć o tem, co się Panu 
Podoba, ale ja myślę, że Komisja Rewizyjna 
musiała zająć wobec tych spraw jakieś zde- 
cydowane stanowisko. A kiedy zajęła to sta- 
nowisko, to wtedy spotkały mnie zestrony 
byłego prezesa kol. Babickiego zarzuty, że 
Ja rewizję robiłem z „ukrytym* celem, że w 
Sposób zbyt biurokratyczny i nie po „kole- 
žensku“. 

Ten stan rzeczy przedstawiłem na Wal- 

nem Zebraniu 12-III b. r. bądź w sprawozda- 
niu bądź w związku z toczącą się dyskusją. 

p A gdy kol. Babicki zaznaczył, że ten, 
kto pracuje w zarządzie, ma „moralne pra- 
iwo” do tego, by żądać od Bratniej Pomocy 
pewnej rekompensaty, to mając inne zapa- 
trywanie na ideową pracę samopomocową 
potępiłem takie ujmowanie rzeczy i uwa- 

| żam, że to jest i powinno być godne potę- 
pienia. 2 

I oto za to, že te rzeczy odkryłem przed 
Walnem Zebraniem, Pan, Panie Kownacki, 
nazywa mnie sanatorem, starającym się 
przeflansować „metody sanacyjne* ze star- 
szego społeczeństwa na teren akademicki. 

Nie, Panie Kownacki, ja innym w pracy 
samopomocowej być nie potrafię. Czy Pan 

sprawozdania, 

jak uprzedni prezes Komisji Rewizyjnej p. 

Marjan Kowalski, leader. Młodzieży Wszech- 
polskiej, który napisał w sprawozdaniu: 
„księga awansów prowadzona jest należycie 
i porządnie, wykazuje ona jednak, że kilka 
awansów nie jest wyliczonych“, gdy te 
„kilka* awansów wynosiło około 5000 zło- 
tyek, przyczem jeden awans opiewał na Su- 
mę 3890 zł. i o tem p. Kowalski wiedział i 
przemilczat. 

Przypominam dalej p. Kownackiemu, że 
na temże (12- II). zebraniu zostałem upo- 
ważniony przez Komisję Rewizyjną do zło- 

  
A 

Sprosfowania. 
W numerze 111 „Słowa” z dnia 16 m. b. 

w Akademickiej Wolnej Trybunie w sprawo- 
zdaniu z „Nadzwyczajnego Walnego Ze- 
brania" omyłkowo podano, jakoby K. Cre- 
sovia popierał kandydaturę kol. Babickiego 
1 należał do Bloku Gospodarczego. 

Dalszą konsekwencją tej pomyłki było 
wystosowanie listu otwartego przez Stow. 
Miodz. Akad. „Odrodzenie* między innemi 
również do k'Cresovia. 

W związku z powyższem, redakcja Aka- 
demickiej Wolnej Trybuny otrzymała pismo 
treści następującej. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
W nr. 111 „Słowa z dn. 16 b. m. autor 

artykułu p. t. „Nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie Bratniej Pomocy* pisze, że całe społe- 
czeństwo akademickie podzieliło się na 2 
obozy, przyczem rzekomo za kol. Babickim 
wypowiędziała się między innemi k'Creso- 
via. 

  
W imię prawdy stwierdzam, że k“Cre- 

sovia, jako taka, będąc organizacją apoli- 
tyczną, której to cechy zachowanie jest jed- 
nem z Jej głównych zadań, w wyborach, 
noszących niestety wybitnie polityczny cha- 
rakter udziału nie przyjmowała, jeśli zaś 
ktoś z jej członków wypowiedział się za tym 
politycznym, to uczynił to, jako osoba pry- 
watna i twierdzenie na podstawie tego, ja- 
koby cała Cresovia stała po stronie kol. Ba- 
bickiego jest niesłuszne | uwłaczające czci 
Cresovii, jako organizacji mającej za zada- 

„nie wyrobienie ducha braterstwa i karności 
wśród swych członków, a nie uprawianie 
demagogji partyjnej. 

Žechce Pan przyjąć, Wielce Szanowny 
Panie Redaktorza wyrazy mego najgłębsze- 
go szacunku i poważania. 

. ‚ (©) Bohdan Kawecki. 
Tilister —Olderman k“Cresovia. 

„Wilno dn. 16-V 29 r. 
Najzupełniej rozumiejąc oburzenie, ja- 

kiego wyrazem jest list powyższy, Redakcja 
na tem miejscu najmocniej przeprasza WY- 
soki Konwent za przeoczenie, które bez jei 
winy stało się dla Konwentu tak przykre. 

Również w numerze 111 „Słowa” z dn. 
16 b. m. wskutek złego poinformowania, 
sprawozdawca wspomina o obecności kol. 
Babickiego na zebraniu Zarządu Br. Pom., 
na którem były omawiane instrukcje dla 
delegatów na XII Sesję Rady Delegatów 
„Ogólnego Zw. Br. Pom. Okazało się, że kol. 
Babicki na tem zebraniu nie był i z wnio- 
skami kol. Dembińskiego tem samem Się nie 
zgadzał, natomiast na tem zebraniu byli inni 
koledzy Wszechpolacy, jak kol. Puchalski, 
Ważyński i t. d. i oni przeciwko wnioskom 
kol. Dembińskiego nie zaprotestowali. 

  

Prócz tego członkowie prezydjum mieli“ 

żenia oświadczenia, iż wszelkie dane, poda- 
ne przezemnie, były wzięte z protokułów re- k 
wizji i sprawozdanie tejże komisji. Znaczy 
to, że komisja całkowicie solidaryzowała się 
z mojem stanowiskiem. 

Później został zgłoszony wniosek, wy-. 
rażający podziękowanie i udzielenie absolu- 
torjum Komisji Rewizyjnej, który przeszedł 
przez aklamację (podkreślamy, przez akła- 
miację red.) i to w momencie, kiedy wszyscy 
byli na sali. Był również i Pan i to z pra- 
wem głosu. Wtedy nie ośmielił się Pan prze- 
cie zabrać głosu, iub też choć w bierny spo- 
sób zareagować przez podniesienie ręki na 
zapytanie przewodniczącego zebrania, kto 
się sprzeciwia akłama 

ytuję teraz, czy Pan, Panie Kowna- 
cki, ma moralne prawo ć takie artyku- 
ły? Czy jako b. redaktor cny współpra- 
cownik „Dziennika Wileński: *, który tak 
wysoko ma, jak sam twierdzi, nieść sztan- 
dar katolicyzmu Pan postępuje wediug naj- 
prytywniejszej etyki katolickiej, zaliczając 
mnie do masonów. > 

Trudno zgadnąć jakie motywy kierują 
Panem przy tego rodzaju urabianiu opinii o 
mnie, czy to esłabi wyżej przytoczone fa- 
kty lub zmienia cyfry? Nie wiem, i nie poj- 
muję. 

Bo to np. že Pan tak skwapliwie stara 
się kol. Dembińskiego zignorować i odpo- 
wiednio przedstawić go starszemu  społe- 
czeństwu, to rozumiem. Kol. Dembiński ja- 
ko silna indywidualność i jako prezes „Od- 
rodzenia”, które ma w pierwszym rzędzie 
dużo do powiedzenia w sprawach  katoli- 
ckich, rozumie stanowisko katolicyzmu ja- 
ko stanowisko ponadpartyjne a nie wyłącz- 
nie wzięte w monopol przez Młodzież 
Wszechpolską i przez to jest dła niej niebez- 
pieczny. 

To, że Pan chce go ośmieszyć, zigno- 
rować i zrobić dzieciakiem, to jest jasne, 
chociaż gdyby tak było naprawdę, toby Pan 
mu tylu artykułów nie poświęcił. Widocz- 
nie tak nie jest. 

"Zastanawiam się niekiedy nad tem, jak 
wykorzystywanym czynnikiem bywa  cza- 
sem prasa, tembardziej, że takiej wartości 
ludzie urabiają opinię o innych. 

Eugenjusz Skorka. 

    

   
    

   

  

    

  

    

    

  

Kkomsanfarzy niz wymaga 

Stowarzyszenie Młod. Akad. „Odrodze- 
nie* otrzymało przed paru dniami pismo tre- 
ści następującej: 

Akademicka Korporacja „Šniadecia“ 

Wilno, dn. 24-V 1929 r. 
Do Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej 

„Odrodzenie* w Wilnie. 

W związku z ulotką, wydaną przez Ko- 
misję M 
Chrześcija. 
rami do Bratniej Pomocy, oraz w związku 
z listem otwartym Stow. Mł. Ak. „Odrodze- 
mie* umieszczonym w „Sło my, jako 
Medyczna Korporacja Chrześcijańska uwa- 
żamy za stosowne podać do wiadomości: 

1) Komisja Międzykursowa Stud. Med. 
Chrz. została wyłoniona wyiącznie tylko do 

        

    

t. zw. sprawy „trupiej* (sprawa dostarcza- ® 
nia zwłok żydowskich do prosektorjum) i 
jako taka nie była upoważnioną do wystą- 
pienia w akcji przedwyborczej do Bratniej 
Pomocy Pol. Miod. Akad. U. S. B. 

2) Skład osobowy wspomnianej Komi- 
sji żadną miarą obecnie nawet w ewentual- 
nej sprawie „trupiej” mie może reprezento- 
wać ogółu Studentów Medyków Chrześci- 
jan U. S. B. gdyż znaczna jej ilość członków 
ustąpiła, a na miejsce tychże zostali dokoop- 
towani członkowie  nieupowažnieni przez 
ogół. Również został dokooptowany autor 
ulotki przedwyborczej pan Kłoniecki „Pre- 
zes* Kom. Międzykursowej. 

3) Potępiamy nie licujące z godnością 
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meteorologiczne Zakladn 
Meteorologii U. B. B. 

z dgaia 31 V. 1929 r 

Ciśnienie į 

średnie w m. | 753 

) Temneratura Lė 

šrednia R 

Opad za do- | 
bę w mm. į 

Wiatr SERRA: 
przeważający į KACHCEBI 

Uwagł: yśłpuc 
034 

Miniraum za datę -]-30 

Maximum na dobę -į- 17 + 
Tendencj2 barometryczna: spadek 

ciš:ienią 

ts urnie, prodl tny 

  

NABOŻENSTWA 
{ — Procesja na Zwierzyńcu. D 

i Oktawy Bożego Ciała 

  

        

    

    

     

   

  

   
     

   
           

    

      

  

— (0) W sprawię w; 
atru miejskiego na Po 
czorem odbyło się w Ma 
nie z udziałem z jedne 
gistratu Czyża, Łokuciey 

h Korolca, d-ra Wy 
sztowt,- Sukiennickiej i 
przedstawicieli Związku 
Polskiej p Pawłowskiego i 
goż Związku adwokata G 
wie wydzierżawienia Tatrvu 
Pohulance. 

. Zarówno projekt umowy 
wienie wzmiankowanego 
przez Magistrat jak i proje 
łały dłuższą dyskusję. 

Na razie uzgodnienie tych 
nastąpiło. Dalszy ciąg pertr. 
się dzisiaj. 
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   zzaminy wstępne w 
skiem im. kr. Stefana Bato: 
klas IV, V, VI, Vil-ej odbędą się mi 
a 30 czerwca. Podania bę 
tylko do 10 czerwca. Do podania 
łączyć: metrykę urodzenia, świa 
ne i świadectwo szczepienia ospy. 

^ Dyrekcja. 
— Egzaminy wstępne do gimnazjum O. 

O. Jezuitów w Wilnie na rok szkolny 1929— 
30. Dyrekcja gimnazjum O. O. Jezuitów w 
Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny do 
kl, I rozpocznie się 28 czerwca o godz. 9 
rano. 

Podania o przyjęcie wraz z metryką uro- 

ykursową Studentów Medyków S 
która się ukazała przed wybo- Z 

  

  

BEO 

Akademicka Wolna irybuna 
akademika metody akcji przedwyborczej, 

y wyraz w ulotce wyżej wspo- 
/ydanej nieprawnie i nadużywającej 
gółu Studentów Medyków Chrze- 

   

     

  

    

  

iądczenie niniejsze przesymy na rę- 
towarzyszenia Młodzieży 
Odrodzenie* celem sprosto- 
ka mogła powstać o ogóle 

v Chrześcijan oraz upoważ- 
iblikowania w prasie. 

(©) A. Wolański Marszałek. 
—() Kondraciuk kanclerz 

  

Guansqug fandem... 
W dzień Bożego Ciaia wśród akademi- 

ch, celem wzięcia udziału w pro- 
ieść o powtórnem unie- 

w do Zarządu Bratniej Po- 
ych samych powodów, co i po raz 

to znaczy z racji  małoletności 
ch czionków Zarządu. Rozumiemy do- 

brze, że senat akademicki raz zmuszony sta- 
nąć na gruncie martwej litery prawa i na- 

musiał być konsekwentny i za tę bez- 
konsekwencje, jesteśmy mu 

w С Nie możemy natomiast ukryč 
swego oburzenia na tych, którzy przez swą 
jekkomyślność najprzód doprowadzili do 
zatryumfowania formy nad treścią przez 

Ś gramatyczną interpretację statutu, a 
karygodną nonszalan- 

liście kandydatów osoby 
odpowiadające tym warunkom statuto- 

wym, w których obronie sami uprzednio 
stawali, nie pozwałając na najmniejsze bodaj 
odchylenia. 

Trudno nam uwierzyć, aby ci, którzy 
c lekkomyślnie traktują sprawy samopo- 
cowe, byli nadal godni wywierania na nie 

decydującego, jak również trudno 
by obecna struktura życia sa- 

o dająca pole do tego rodza- 
rymentów, naprawdę nie wymagała 

ych reform. 

Przed sądsm. 

Jak wiadomo, zarówno kol. Henryk Dem- 
jak Stowarzyszenie Młodzieży Aka- 

ickieį „Odrod , którego prezesem 
kol. Dembiński, pozwali przed Sąd t. 
Międ zyszeniowy Blok. Gospo- 

i Comisję Stu- 
Pozwane 

zacje: 1) Zwią- 
j, 2) Koło Me- 

tie Kół Prowincjonalnych, 
t Batoria, 5) Konwent Leonidania, 
1t Concordia* 7) Konwent Filoma- 

tia, 8 Kolo inflantczyków, 9) Koto Radomian 
ezaležnėj Młodzieży, Socjali- 

wyborów sprzymierzonej 
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zek Młod 
dyków, 3) 

  

jami z Młodzieżą Wszechpolską na cz 
izacje tworzą t. zw. 

/ Blokk Gospodarczy 
< Wileński* Nr. 107 z II-V 
Międzystow. Bloku Gospo- 

ystępuje przed sądem z upoważ- 
ych organizacyj kol. St. Kordaszew- 

, prezes Młod Wszechpolskiej i p. 
Jan Ludomir Kłoniecki, odpowiedzialny także 
za t zw. Międzykursową Komisję Studen- 
tów Medyków Chrześcijan. 7 

Sąd, który rozpatrzy sprawę oszcz 
czych ulotek i wyda odpowiedni wyrok, j 
się ukonstytuował w składzie:, p. prof. dr 
Iwo Jaworski, p. prof. dr. Jan Oko jako atbi- 
trzy i wybrany przez nich w charakterze su- 
perarbitra p. prof. dr. Władysł aw Dziewul- 
ski b. rektor U. S. B. 

Rozprawa, która mimo okresu egzami- 
nacyjnego budzi niezwykle żywe zaintereso- 
wanie, odbędzie się najprawdopodobniej po 
2-gim czerwca r. b. O terminie rozprawy 
podamy osobno. 

   

  

    
    

dzenia, świadectwem zdrowia, 
przez lekarza szkolnego (t. j. dr. Wrześniow- 

wydanem 

    Wiino, ul. Wileńska 30 m. 17), 
viadectwem powtórnego szczepienia ospy i 

ostątniem Świadectwem szkolnem ma kandy- 
dat złożyć osobiście w kancelarji gimnazjum 
(Wielka 58) w godzinach urzędowych (t. 
j. od godziny 11 do 13.) 

amina wstępne do klasy 2, 3, 4, 5 
ą się 25 czerwca o godzinie 9, Po- 
az z dokumentami przyjmuje kan- 

i ia 15 czerwca. 
Zgłosze na rok szkolny 1929—30 

aktualnych uczniów gimnazjum 
kancelarja do dnia 5 lipca. 

Dla uczniów, uczęszczających do  gi- 
mnazjum O. O. Jezuitów otwarty jest przy 
Kolegjum 0.0. jezuitów internat na 70 
miejsc. 2 

Zgłoszenia przyjmuje Rektor Kolegjum 
ks, Stanisław Lic i I - 

    

  

       

UNIWERSYTECKA. 

— Egzaminy magisterskie na Wydziale 
Humanistycznym USB w terminie letnim ro- 
ku akademickiego 1928 - 29 odbywać się 
będą od 24 czerwca 1929 r. Do egzaminów 
zgłasząć się należy pisemnie w czasie od 
5 do 10 czerwca rb. 

— Z Wydziału Humanistycznego USB. 
Stopień magistra filozofji w zakresie historji 
uzyskała p. Irena Stankiewiczowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (a) Zebranie Czerwonego 

Polski Czerwony 
odbył przy ul. Z 
ne zebrani 
zes Wileńskiej 
łównym tem: 

B Krzyža. 
Krzyż na okręg wileński 

walnej Nr. 1 doroczne wal- 
óremu przewodniczył p. pre- 

by Skarbowej Jan Małecki. 
m zebrania było bardzo wy- 

'awozdanie, przedłożone przez 
arządu Czerwonego Krzyża p. Lu- 

Uniechow: Sprawozdanie to 
interesujących szczegółów 

i energicznej działalności tej 
nag terenie. 

Polski Czerwony Krzyż pośpie- 
pogorzelcom w 

iejscu pomoc sanitar- 

   
    
    

  

        

    

    

  

    

  

ż rozwija ssię doskonale. 
t za rok ubiegły zamy- 

ą cyfrą atkach i docho- 
dach 38.716 zł. to na rok preliminowany 
budżet urósł do sumy 84 zł. Jedną z wię- 
kszych pozycyj wydatków w nowym roku 
L towym jest wydatek na dwa lotne od- 

У, przeznaczone do walki z chorobami 
ocznemi. Oddziały te uformowane z persone- 
lu kliniki ocznej Uniwersytetu SB. wyruszą 
w czasie feryj letnich na trzy miesiące na 
ren powiatu dzisnieńskiego, ażeby pośpie- 

* tamtejszej ludności z pomocą, przeciw- 
grasującej tam jaglicy i in. chorobom о- 

1 P. Marszałek Senatu prof. Szymański 
cie dwukrotnie ma zamiar objechać te- 

‚ па których pracować będą wspomnia- 
ne oddziały. 

Polski Czerowny Krzyż obchodzić będzie 
w r. bież. 10-lecie swego istnienia. Obchód 
ten odbędzie się w czasie Tygodnia Polskie- 
go Czerwonego Krzyża w dniach od 2 do 9 
czerwca rb. Ostatni dzień Tygodnia, miąno- 
vajcie dzień 9 czerwca poświęcony będzie 
uroczystości 10 lecia. W dniu tym ks. biskup 
Pandurski odpraw! w kościele św. Jana 
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„kierawaniu niejaki Kozłowski. 
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Z icairu rosyjskiego 
® 

Dwa przedstawienia rosyjskiego te 
atru dramatycznego z Rygi, — „Se- 
renada Nocna“ Logiela“ i „Panna z 
Fiotkami“ Szczepkinej - Kupernik, prze 
sunęły się znów przy wypełnionej aż 
po same uszy sali na Ludwisarskiej.— 
Niezliczonym, namiętnym  superlaty- 
wom, mniej lub więcej zdawkowym, 
pod adresem gry scenicznej gości — 
rzecz oczywista — końca nie było w 
dalszych rzędach, w przygniatających 
odsetkach zapełnionych publicznością 
żydowską. Ale ja też... ja „prawo wos- 
chiszczon'* wymówiłem wobec zagadu- 
jącego mnie „Rosjanina. Gra artystów 
ryskich pełna wewnętrznej siły, przema 
wiająca zarazem do widza bezpośred- 
niośsią opracowanych do najdelikatniej 
szych subtelności szczegółów i szczegó 
lików. Naturalna komedja bez szarży i 
komicznego patosu, bez t. zw. za kuli- 
sami „numerków. 

„Serenada Nocna* znana jest w 
Wilnie z repertuaru Teatru Polskiego. 
Tem ciekawiej oglądać ją było na sce- 
nie rosyjskiej. — Najbardziej komiczne 
sytuacje te właśnie „„komedjowe* bra- 
ne były jak naturalne przeszkody płyn- 
nie, równo, a zarazem śmieszyły do łez 

widzów. 
Po nieco chropawym akcie pierwszym 

„Panny z Fiołkami'* mieliśmy możność 
podziwiania rozległej skali artystycz- 
nej pani Bunczuk i ślicznie łudząco 
prawdopodobnej naiwności panny Ra - 
db erg. Gra p. Jakowlewa ta cała krea- 
cja, potężnie wypracowana kreacja. 
Podziwiać również należało swobodną 
naturalność p. Jurowskiego w roli pier- 
wszego amanta teatru. Tym gorszym 

zgrzytem były pamięciowo nie opra- 
cowane role, zwłaszcza w djalogu p. 
Jurowskiego z p. Rudberg. 

Publiczność polska pośpieszyła ró- 
wnież tłumnie na obejrzenie teatru ro- 
syjskiego. Osobom nawet słabo zna- 

  

jącym język rosyjski rozumienie sztuki 
ułatwiała niezwykle czysta 
dykcja artystów teatru ryskiego. 

świetna 
+ 

  

Mszę poczem odbędzie się defilada ,mło- 
ży, kół Polskiego Czerwonego Krzyża, 
azy obrony przeciwgazowej dla harcer- 

wa i młodzieży szkolnej oraz inne imprezy. 

KOMUNIK/ 
— Wystawa misyjaa. W niedzielę dn. 2 

czerwca rb. o godz. 1 pp. w lokalu Sodali- 
cji Klawerjańskiej, ul. Zamkowa 19, odbę- 
dzie się uroczyste otwarcie Wystawy Misyj- 
nej. Program uroczystości obejmuje: prze- 
mówienie okolicznościowe, deklamacje, chór, 
oraz wspólne pierwsze zwiedzenie wystawy. 

Charakter wystawy jest całkowicie ide- 
owo - propagandowy, a eksponaty wysta- 
wowe składają się z ofiar zebranych na ce- 
le Misij Afrykańskich. 

     

AKADEMICKA. 

— Waslne zebranie Chóru Akademic- 
kiego US.B. W piatek, dnia 24 maja b: r. 
odbyło się walne zebranie Chóru Akade- 
mickiego USB. z następującym porządkiem 
Gziennym: 1) zagajenie 2) wybór prezyd- 
jum 3) sprawozdanie ustępującego zarządu 
4) sprawozdanie komisji Fenizyjnj 5) dy- 
skusja nad sprawozdaniem wybory no- 
wych władz 7) wolne wnioski. 

Ze sprawozdania kol. Lewandowskie- 
go—prezesą ustępującego zarządu — widać, 
że Chór Akademicki, pomimo niewielkiej 
ilości członków, rozwinął w roku ubieg- 
łym dość żywą działalność: 4 razy wystę- 
pował w radjo, urządził wycieczkę arty= 
styczną do Lidy, brał udział w konkursie 
chórów wileńskich, zorganizował koncert 
p. Korwin-Szymanowskiej podejmował wy- 
cieczkę Akademickiego Koła Muzycznego 
4 Warszawy, występującego tu w Środzie 
Literackiej i na koncercie w Reducie, brał 
udział w wieczorach autorskich organizo- 
wanych przez S.T.O. Koła Polonistów, w 
otwarciu roku akademickiego. 1928/29 — 
Ponadto były urządzane wycieczkii zebra- 
nia towarzyskie mające na celu pogłębienie 
współżycia członków Chóru. ` 

W wyniku wyborów do nowego Zarzą- 
du weszli: kol. J. Wierzbicka prezes, kol. 
K. Marcewicz— wiceprezes, kol A. Chmie- 
lewski—sekretarz, kol. 
skarbnik i kol. M. Nikałyn = bibliotekarz. 

RÓŻNE 
— (b) Mutobusy podmiejskie będzie. 0- 

bowiązyważ scisły rozkład jazdy. Reterat sa- 
mochodowy Dyrekcji Robót Publicznych о- 
pracowuje obecnie rozktad jazdy dla auto- 
busów kursujących do miejsc położonych 

iżu Wilna. Obecnie prowadzone są kon 
e z właścicielami autobusów i oficjal- 
kład będzie wydany dopiero po po- 
eniu się z nimi. 
(o) Wybory do Izby. rzemieślniczej w 

Wilnie. Donosiliśmy już w swoim czasie, że 
w niedzielę, dnia 2 czerwca, odbędą się wy- 
bory do Wileńskiej Izby rzemieślniczej. 

W tym dniu od godz. 9 do 21 winni wszy 
‚ uprawnieni do głosowania,  samoistni 

rzem icy, którzy są w posiadaniu karty 
rzett iczej i zapisani na liście wyborców 
1-go obwodu wyborczego, obejmującego po- 
wiat Wileńsko - Trocki i m. Wilno, oddać 
osobiście swój głos w lokalu wyborczym, 
który mieści się w Wilnie przy ul. Ostrobram 
skiej 5. 

Izba rzemieślnicza w Wilnie składać się 
będzie z 18 członków, z Wilna zaś i pow. 
Wileńsko - Trockiego ma być wybranych 9 
członków według zawodów rzemieślniczych, 
a mianowicie: 1 mułarz, 1 stołarz, I krawiec, 
1 slusarz, 1 piekarz, I szewc, I fryzjer, 1 
malarz, 1 ciešla. 

— (b) Posiedzenie komisii drzewnej Iz- 
by Przem. - Haudtowej. Na dzień 4 bm. z0- 
stało wyznaczone posiedzenie komisji drzew- 
nej Izby Przemysłowo - Handlowej, Na po- 
siedzeniu będą omawiane ważne sprawy sci 
śle związane z podniesieniem stanu naszego 
przemysłu leśnego. 

— (b) Nie zostawiać dzieci bez opieki. 
Wobec częstych wypadków z ćmi noz0- 
stawionymi bez opieki, policja otrzymała po- 
lecenie pilnego uważania na znajdujące się 
na jezdni dzieci i w razie stwierdzenia braku 

eki, sporządzania na opieszałych rodziców 
protokułów. 

‚ — (c) Нагсе samochodowe. Na ulicy 
Wileńskiej pędząca taksówka 14194 kiero- 
wara, przez szofera Józefa Jurkowlanca nie- 
posiadającego prawa jazdy wpadła na do- 

kę a nągtępnie najechała na scianę domu 
Nr. 8 przy”tej ulicy. Jak stwierdziła policja 
Jurkowlancowi podczas jazdy „pomagał* w 

     
   

  

    

   

    

  

    

  

Kolo Ratusža na ulicy Wielkiej autobus 
14628 kierowany przez |ózefa Mickiewicza 
(Mickiewicza 33) przejechał 6 letniego Iza- 
aka Lejzerowicza (Połocka 4). Dziecko od- 
nisło ogólne obrażenia... 

— (п) Ceny w Wilnie z dnia 31 maja rb. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 

zakcjach wagonowych franco st. Wilno: Žv- 
to ' 28 — 28 owies zbierany 29 — 30 

  

H. Sołowiejówna— 

       

Dnia 29 maja 1929 r. zasnęła w Bogu opatrzona kilkakrotnie 

Św. Sakramentami w 70-iym roku życia 

  

Zofija z hr.     

        
         

Dziecko 

pogrążeni 

1. Miolfowa PONINSKI 
O czem uwiadamiają z prośbą © modlitwę w najgłębszym smutku 

mąż, dzieci, wnuki i prawnuki. 

Spuszczenie zwłok do grobów rodzinnych odbędzie się w Kościelcu 

w sobotę dnia 1 czerwca b. r. o godz. ll-ej, nabożeństwa żałobne w 

Poznaniu, w kościele Św. Marcina w sobotę dnia 8 czerwca b. r. O 

godz. 10 m. 30, w Inowrocławiu, we wtorek dnią 4 czerwca b. r. o 

godz. 10-tej w kościele Panny Marii. 

CZAPSKICH 

Marji. 

Procesy o rewindykacię dóbr kościelnych 
Dowiadujemy się, że do sądów wpłynęło cały szereg skarg, wniesio- 

nych z upoważnienia Metropolitalnej Kurji Wileńskiej, o rewindykację ko- 
ściołów, klasztorów, zabudowań i ziemi, ongiś należących do kościoła ka- 

tolickiego, 
procesów rozpocznie się w niedalekiej przyszłości. 

litalna postanowiła dochodzić swoich 
Między in. została wniesiona skarga 

kościoła unickiego w Sućkawie pow. 

1839 należał do O. O. Bazyljanów 
carskiego. 

a skoniiskowanych przez rządy carskie. w latach represyj. Szereg 
Obecnie Kurja Metropo- 

praw do byłych kościołów unickich. 
o zwrot cerkwi z T ha gruntu — ongiś 
Oszmiańskiego. Kościół ten od roku 
i został zagrabiony na mocy ukazu 

bist do Kedakcji 
Wielmožny Panie Redaktorze! 
Jako długoletni członek Zarządu To 

warzystwa Popierania Sceny Polskiej 
w Wilnie, i jeden z tych, którzy na 
kwestję bytu Teatru Polskiego w Wil- 
nie przez szereg lat mieli pewien 
wpływ, niech mi wolna będzie raz je- 
szcze zabrać głos w sprawie teatralnej. 
w jej nowej iazie, w chwili, kiedy Ma- 
gistrat ma teatr poprzeć finansowo i z 
kopciuszka, uczynić go racjonalnie i na 
trwałym gruncie opartą instytucją. 

Wszyscy pamiętamy, z jaką gory- 
czą i rozczarowaniem opuszczała Wil- 
no w roku 1909 wskrzesicielka sta- 
łego Teatru Polskiego Nuna Młodziejo- 
wska, złożywszy, oprócz zapału i pra 
cy, znaczny własny fundusz na pokry- 
cie deficytów teatralnych. 

To samo, choć, może w mniejszej 
mierze, da się powiedzieć o jej następ- 
cach: Popławskim, Oranowskim, Ba- 
ranowskim i innych, którzy z Wilna, po 
paroletnich zmaganiach się z okropne- 
mi warunkami bytowania tutaj teatru, 
wyjechali z pustką w kieszeni, zniechęt 
ceniem i rozczarowaniem. 

A Redutę, którą tak entuzjastycznie 
witano, czyż mie lepszy los spotkał, 
choć przyznać należy że Reduta praco- 
wała u nas już w warunkach odmien- 
nych i znacznie lepszych? 

Stosunkowo najdłużej jakoś się trzy 
ma na naszym gruncie dyrekcja F. Ry- 
chłowskiego. Rychłowski, na żądanie 
sfer rządzących, oprócz dramatu pro- 
wadził również przez jeden rok stałą 
operę i operetkę. hnpreza ta dała wie- 
lotysięczny deficyt, który całkowicie 
obciążył tyłko Rychłowskiego. 

W tym to czasie (rok 1925 - 26) 
Rychłowski z zespołem wyjeżdża do 
Grodna, a w Wilnie rozpoczyna dzia- 
łalność Reduta. Po nie całym roku, Ry- 
chłowski znów gra w Wilnie aż pa 
dzień dzisiejszy, przyjąwszy jako de- 
wizę (z konieczności zresztą) samo 
wystarczalność. 

Obecnie, dla Teatru Polskiego w 
Wilnie następuje nowa era, Magistrat, 
bowiem,. otrzymawszy „na własność 
gmach teatru na Pohulance, chce teat- 
rowi stworzyć normalne warunki pra- 

cy. 
W tych to, już ugruntowanych wa- 

runkach uważam za dobrą kandydaturę 
na-stanowisko dyrektora obu teatrów 
wileńskich p. Franciszka Rychłowskie- 
go. Wilno zna go bardzo dawno i zna 
jego zalety i jego wady. Widzieliśmy > 
szereg aktorów dziś pierwszorzędnych, 
o których można powiedzieć, że są sce 
nicznemi dziećmi p. Rychłowskiego. P. 
Rychłowski zna się na artystach, umie 
ich zachęcić do pracy. Prawda, ostatni 
sezon w Lutni nie był dobry. Ale trze- 
ba pamiętać, że była to wina specjal-- 
nie złych okoliczności. Przedtem p. Ry- 
chłowski wykazał, że ma wprost talent 
organizacyjny. Uważałbym za pewne- 
go rodzaju niewdzięczność Wilna dla 
p. Rychłowskiego, gdyby właśnie te- 
raz, właśnie wtedy gdy upragnione po 
raz pierwszy subsydja wchodzą w grę, 
bez powodu szukać innego dyrektora, 
niż p. Rychłowskiego. 

Słyszałem o projekcie oddania te- | 
'atrów wileńskich związkowi artystów. .- 
Obawiam się bardzo tego projektu. Nie 
wierzę w powodzenie tego rodzaju ze- 
społu. Oczywiście nie idę tak daleko | 
abym sądził, że związek artystów scen 
polskich prowadząc * teatr: w *Wiłnie; = 
będzie się tą sceną wileńską posiłko- - 
wał, jako azylem dla bezrobotnych, a | 
więc najmniej wartych aktorów — lecz 
temniejmniej sądzę, że każda scena 
wymaga odpowiedzialnego dyrektora, 
mającego niczem nie związane ręce dla 
wyboru artystów. Związek z różnych | 
względów nie będzie mógł swego dy- 

suniętej koncepcji odebrania p. Ry- 
chłowskiemu koncesji i na teatr Lutnia 
aby tą drogą wzmocnić teatr na Po-- 
hulance (oczywiście w tem przekona- . 
niu, że na czele teatru na Pohulance 
stać będzie inny jakiś dyrektor, a nie 

"p. Rychłowski). Muszę zaznaczyć, że 
taka kombinacja, jak odbieranie kon- 
cesji w celu bądź co bądź ułatwienia 
komuś konkurencji, niezupełnie, mnie 
jaka prawnikowi, przypada do gustu. 

Zechce Pan, Panie Redaktorze, przy- 
jąć wyrazy szacunku 

A Jan Klott. 

  

jęczmień na  kasżę 28, otręby : pszen- 
ne 25 — 26, żytnie 21 — 22, makuchy Inia- 
ne 48. Tendencja słaba. Rynek zbożowy bez 
nabywców. Ceny rynkowe, ziemniaki 9 — 10 
gryka 39 — 40, siańo 9 — 11, słoma 9 — 10 

Mąka pszenna 80 — 100, żytnia razowa 
39 — 40, pytlowa 49 — 50 za i kg. 

Kasza jęczmienna 65 — 85, jaglana 65— 
100, gryczana 100 — 130, manna 100 — 140, 
owsiana 100 — 130, pertowa 80 — 110, pę- 
czak 60 — 70 za 1 kg. 

Mięso wołowe 280 — 310, cielęce 200 — 
220, wieprzowe 300 — 350, słonina swieża 
380 — 420, solona 400 — 440, smalec wiep- 
+20wy 480 — 500, sadio 450 — 480 za kg 

Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 
tana 300 — 320, twarog 160 — 170 za 1 kg. 
ser twarogowy 180 — 200, masło niesolone 
650 — 700, solone 550 — 600. 

Jaja: 130 — 150 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 80 — 90, fasola 

biała 180 —— 200, kartofla 9 — 10, kapusta 
swieža 80 — 120, kwaszona 50 — 60, mar- 
chew 30 — 40, młoda 5 — 10 gr. (za ре- 
czek). buraki 30 — 35, młode 40 — 50 (za 
pęczek), sałata 250 — 260, rabarbar 160 — 
170, ogórki 50 — 100 za sztukę, szczaw 
70, cebula 30 40, młoda 5 — 10 (za pęczek) 

Drób: kury 3 ——6 zł. za sztukę, kaczki: 

6 RSS, żywe 480 — 500. śnięte 250 Ryby: liny żywe — 500, śnięt — 

300. {23211;›&11›& żywe 350 — 400, šniete 250 

— 300, leszcze żywe 480 — 500, śnięte 250 

— 300, karasie żywe 280 — 300, śnięte 200 

— 250, karpie żywe 300 — 350, śnięte 200— 

230, okonie żywe 380 — 400, śnięte 280 = 

200, sielawa (brak), sumy 250 >>) 280, we- 

gorze (brak), płocie 150 — 200, migtusy 200 

> TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*) Dzisiej- 

szy pożegnalny wieczór Hanki Ordonówny. 
Dziś, urocza Hanka Ordonówna wystąpi w 
zupełnie nowym programie, obejmującym 
najcenniejsze perły jej wszechstronnego re- 
pertuaru. Obok Hanki Ordonówny wystąpi 
świetny Marjan Rentgen. Zainteresowanie te- 
mi wieczorami ogromne. 

— Gościna artystów stolicy. Jutro więc 
Teatr Polski gościć będzie troje wybitnych 

z 7 

  

trów miejskich w Warszawie, a mianowicie: 
Marję Majdrowiczównę, Antoniego Róży :- 
ckiego i Włądysława Lenczewskiego. Arty- 
ści ci wystąpią w Wilnie, w jednej tylko ko- 
medji Lonsdale „Kokoty z towarzystwa”, 
której premjerę wyznaczono na jutro, to 
jest niedzielę. „Kokoty z towarzystwa” jest 
jedną z nielicznych sztuk, które osiągnęły. 
rekordowe powodzenie, Jutro więc bywalców 
teatralnych czeka jeden z najbardziej intere- 
sujących wieczorów sezonu, 

— Koncert (fortepian i chóry szkolne) 
odbędzie się w szkole „„Świt* (M. Pohulanka 
8) dn. 2.6 o godz. 7 wiecz. Po koncercie 
gry towarzyskie oraz losowanie loterji. Ce- 
na losu 30 gr. Wstęp na koncert 30 gr. Do- 
chód przeznaczony na wycieczkę szkolną do 
PE A Ryski Rosyj 

— Gościnne występy Ry: о — Козу]- 
skiego Teatru Dramatycznego w Teatrze Lu 
dowym (ul. Ludwisarska 4). Dziś 2 przed-- 
stawienia o godz. 3.pp. po cenach zniżonych 
od 50 gr. do 4 zł. odegrana będzie ko- 
medja w 4 aktach „Panna z Fiołkami. 

O godzinie 8.45 wiecz. odegrany zostanie 
po raz pierwszy w Wilnie „Niebieski Lis", 
komedja w 4 aktach Gerczeka. 

‚ — Teatr Ludowy (Ludwisarska 4) Goś- 
cinne występy Rosyjskiego Teatru Dramaty- 
cznego z Rygi. Dziś 2 przedstawienia o godz. 
3 pp. po cenach zniżonych od 50 gr. do 4 zł * 
odegrana będzie komedia w 4 aktach „Pan- 
na z Fiołkami* T. Szczepkinej - Kupernik. 

„O godz. 8.45 wiecz po raz pierwszy w 
Wilnie odegrana będzie komedja w 4 akt. 
Gerczeka „Niebieski Lis". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

' — (c) Wypadek podczas pracy. Zajęty 
przy budowie gmachu szkoły technicznej, 

przy ulicy Holondernia 12, robotnik nazwis- 

kiem Sieduszkin - (Kalwaryjska 35) spadł z 

wysokości 9 metrów i uległ ogólnym obra- 

żeniom ciała. Sieduszkina  odwieziono do 
szpitala św. Jakóba. 

— (ć) Podrzutek. Koło dómu Nr. 7 przy 
ulicy Sadowej znaleziono podrzutka: płci mę- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Przy dziec 
ku znaleziono kartkę z informacją o ojcu. 

— (c) w za dobę. Za ubiegłą 
zem najpopularniejszych artystów tea-dobę zanotowane w Wilnie 128 wypadków. 
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rektora wyposažyč taką swobodą. Wre | 
szcie dobry, a choćby doskonały aktor | 
nie zawsze jest dobrym dyrektorem i | 
vice versa. 5 i 

Słyszałem także o przez kogoś wy- -
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W. tem jest 19 wypadków opilstwa, 18 kra- 
dzieży, i 56 przekroczeń administracyjnych. 

— (c) Ujawnienie sprawców wielkiej 
kradzieży w sklepie Kłodeckiego. Przed 3 
miesiącami dokonano włamania do sklepu z 
ak Ktodeckiego przy ulicy Zamkowej. 

łodzieje dostali się do sklepu przez podkop i 
wyniesli różnych towarów na sumę 80 ty- 
sięcy złotych. Dopiero teraz udało się poli- 
cji wpaść na trop włamywaczy. Na polece- 
nie tut. władz aresztowano w Suwałkach 3 
współuczestników kradzieży — wilnian przy 
których znaleziono część materjałów Kło- 
deckiego. Należy zaznaczyć że Suwałki jako 
leżące wpobliżu granicy są składem towarów 
nielegalnych, które mają być przeniesione dla 
unknięcia „wsypy” na teren innego państwa 
i tam sprzedane. 

V (c) Przez okno. Bohdanowi Kościałka- 
wskiemu (Tartaki 19) wyniesiono przez ot- 
warte okno garderobę wartości 1200 zł. 

W podobnych okolicznościach ogołocono 
również z garderoby wartości 1100 złitych 
Edwarda Mejerowicza (Piłsudskiego 33). 

— (c) Służąca złodziejka. Policja aresz- 
towała Marję Krukowską służącą właściciela 
sklepu bławatnego Łangesa (Subocz 6) któ- 
ra kradła swemu chlebodawcy towar. 

— (c) Uwaga na żebraczki. Z przedpo- 
koju jednego z lokatorów domu Nr. 28 przy 
ulicy Wileńskiej udającą żebraczkę  Zofja 
Kiokilis zam. w „menażerji* przy ul. Połoc- 
kiej skradła obuwie. Sprawczynię kradzieży 
zatrzymano. 

— (c) „Szopenieldziarki“. Na kam 
uczynku kradzieży materjałów ze sklepu Ta- 
pułacza (Kalwaryjska 84) zostały ujęte Ka- 

« zimiera Narbutowicz i Stefanja Markunas z 
pobliskiej wsi Nowosiołki. 

— (c) Zajście w restaufacji „Ziemiań- 
skiej". Wczoraj w nocy liczni goście w re- 
stauracji „Ziemiańskiej* byli świadkami jak 
dwaj oficerowie policji wileńskiej (jeden był 
w ubraniu cywilnem) żądało od kelnera po- 
dania alkoholu. Usłyszawszy odmowę jeden 
z żądających (w mundurze) zerwał z są- 
siedniego stolika obrus omal nie rozbijając 
znajdującej się tam zastawy. Panowie ci 
najwidoczniej byli w stanie podchmielonym, 

RZETKA KE RCA CZ CACKO RZ MTES 
RADIO, 

Sobota dnia 1 czerwca 1979 r, 

11.56 —12.10: Tr. z W-wy: Sy nał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 

"wie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,50 13,00: Transmisja z Poznania. Komu- 
nikaty Powszechnej Wystawy Krajowej. 
15.35—16,00: Pieśni majowe z Krakowa. 
16,00—17,00: Tr. z Krakowa. Audycja dla 
dzieci i młodzieży. 17,00 - 17,15; Odczytanie 
programu dziennego, repertuar teatrów i 
kin i chwilka litewska. 17.15 -17,35: Gra- 
mofon. 17,35—18,00: „Spacery z malemi 
dziećmi" wygł. M. Weryho-Radziwiłłowi- 
czowa, 18,00 — 19,00: Tr. nabożeństwa z 
Ostrej Bramy na wszystkie stacje polskie. 
19,00—19.10: Komunikaty Powszechnej Wy- 
stawy Krajowej. 19,10 19,30: Felieton aktu- 
alny: 19,30—19,55: „Radjokronika* wygł. 
dr. Matjan Stępowski. 19,55—20,00: Syg- 
nał czasu. 20,00--20,25: Program na tydzień 
następny i komunikaty. 20,30—22,00 Kon- 
cert popularny z Doliny Szwajcarskiej. 
22,00 —22,25:Odczyt «z Warszawy. 22,25— 
23,00: Tr. z Warszawy. Komunikaty: PAT., 
policyjny sportowy i inne. 23,00—24,30: Tr. 
z Salonu Philipsa w Wilnie. Koncert prze- 
bojów sezonu w wyk. Jadwigi Krużanki i 
zespołu ja7bandowego. 

  

  

  

SPORT 
Pierwszy dzień wyscigów kon- 

nych na Pośpieszce. 
We czwartek 30 maja, przy ładnej po- 

godzie i dość licznie zgromadzonej publicz- 
ności, nastąpiło otwtrcie sezonu sportu 
pORREEĆ na torze wyścigowym  „Pośpiesz- 
a“. 

Wyniki poszczególnych gonitw: 
Gonitwę pierwszą płaską na dystansie 

2100 m., (nagroča 700 zł.) wygrał por. Wa- 
żyński na „Bosforze“ w czasie 2 m. 23 s. 
Totalizator 14 zł. 

Gonitwę drugą z płotkami, o nagrodę 
700 zł., na dystansie 2400 m. wygrał „Jul- 
jusz* z grona ofic. 27 p. uł. o czasie—3 m. 
14 s., przed „Doboszem III“ z 20 szwadro- 
nu K.O-P. tot. 13 zł. х 

Gonitwę trzecią z ośmiu przeszkodami 
na dystansie 3000 m. o nagrodę 700., wy- 
grał „Jaazbana*, z grona ofic. 1. p. uł. 
Krechowieckich, w czasie 4 m. 15 8., przed 
„Polish'em“ por. Gromnickiego Totaliza- 
tor 17 zł. 

Gonitwę czwartą z płotkami na dystan- 
zie 2400 m. o nagr. 500 zł, wygrał „Aino 
II" rtm. Z Cierplickiego w czasie 3 m. 8 s: 
drugim do mety przybiegł „Urok II", groną 
ofic. | p. uł. Krechowieckich. Tot. 15 zł. 

Najciekawszą była gonitwa piąta t. zw. 
— Wielki steeple—chase Armji-im. Mar= 
szałka Józefa Piłsudskiego. Dystans 4800 
m., przeszkód 16. Udział biorą jedynie 
czynni oficerowie W.-P. i konie ich włas- 
ność stanowiące. Nagroda 10000 zł. i żeton 
pamiątkowy. 

Bieg ten wygrał por. Ważyński na „Lapis- 
Lazuri- w czasie 8 m. 25 s. przed por. 
Juścińskim na „Bajecznej* z gron. ofic. 27 
p. uł. Trzeci konkurent por. Donner na 
„Wojaku“ przewrócił się na jednej z 
przeszkód. Tot. 20 zł. 

Gonitwę szóstą płaską na dystansie 
1600 m. o nagrodę 500 zł. wygrał por. 
Gromnicki na „Renacie“ w czasie 1 m. 
48 s. przed „Wielmożną* 4 p. uł. Tot. 34zł. 

Walny zjazd delegatów Pol- 
skiego Związku Narciarskiego 

w Wilnie. 
W dniach 31.V., 1.VIi 2.VI b. r. odbę- 

dzie się w Wilnie doroczny walny zjazd 
delegatów Polskiego Związku Narciarskie- 
go ną który zjadą sią delegaci z całej Pol- 
ski. Poniżej podajemy program Zjazdu i 
związanych z mim wycieczek. 

Płątek dnia 31 maja 1920 r. 
Przybycie do Wilna, śniadanie i odpo- 

czynek do 10 rano. Godzina 10 - 14 — Zwie- 
dzenie miasta pod kierownictwem specjal- 
nych przewodników Touring-Klubu, przy- 
czem pokazu uniwersytetu podjął się prof. 
Ruszczyc; godz. 14--16— obiad; godz. 16— 

  

  

rek; godz. 14—16—Obiad; godz. 16—zwie- 
dzenie okolic 1 terenów narciarskich; godz. 
19 m. 55 Odjazd do Warszawy pociągiem 
ośobowym. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 maja 1929 r. 

Dawizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 

Belgija 123.85, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 237,58 238,23 231,03 
Budapeszt 158,— _ 155,90 155, - 

Holandja 358,66  359,83 357,73 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 
NowysYork 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,85, 34.94, 34,76 
Praga 20,40, 26.455 20.33, 
Szwajcarja 171,70, 172.14 171.28, 

Stokholm 238,37 238,82 237,62 

Wiedeń 125,25, 125.56, 124,94, 

Włochy 46,69, 46,82, 46.58, 

Gdańsk 172,85 

Berlin w obr. nieof. 212.40, 
Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 103,50. 104,- Stabi- 
lizacyjna - 92,50. Premjowa dolarowa 75,50. 
5 proc. konw. . 5 proc. kolejowa 59. 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy 
zastawne B. Gosp. Kraj. i B. Roln., obliga- 
cje B. Gosp. Kraj. 944 Te same 7 proc. 
83,25. 4,5 proc. ziemskie 48,75 48,50. 
8 proc. ziemskie dolarowe 94. 8 proc. war- 
sząwskie 66,25 66,— 66,25. 

Akcje: 
Bank Dyskontowy 126. Polski 168,— 

169. Zachodni 74. Spółek Zarobkowych 
18,50. Firley 52,50. Nobel 20. Lilpop 30. 
Modrzejów 24,25. Ostrowiec 82.50 Rudzki 

39. Starachowice 26.50 Borkowski 12,50. 
  

GIEŁDA WILEŃSKA 
31 maja 1929 r. 

Czeki i wpłaty 

Londyn 43,51 

Listy zastawne 

4 i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł. — 513 — 

Listy Zastawne w walucie zagr. 

4 proc. Poż. Inwestycyjna 
100 zł. w złocie — 103 i pół 

Akcje 

Bank Polski 100 zł. — 163 
Wileński Bank Ziemski zł. 125 ы 

  

wyjazd samochodami względnie autobusami | 
do Trok; godz. 20—powrót z Trok spo- 
czynek. 

Sobota dnia 1 czerwca b. r. 
Godz. 9--12—dalsze zwiedzenie miasta; 

godz. 12—14—obrady WZD. w Wielkiej 
Sali Konferencyjnej Zarządu Wojewódzkiego; 
godz. 14—16 Śniadanie; godz. 16—19 Obra- 
dy WZD.; godz. 20—obiad. 

Niedziela dnia 2 czerwca b. r. 
Godz. 9—wycieczka statkiem do' We- 

  

  

cje żelazne, aparaty 
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PRZEDSTAWICIELS 

poli, CEGIELSKI 
Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, 

Wilno, ul. Mickiewicza. Tel. 271. 7 
T 

Sp. Ake. w Poznaniu. 

r JAN GUMOWSKI 
WO FABRYKI 

) kotły parowe, konstruk- 
cukrownicze, maszynyfrolnicze,"'odlewnie żelaza i stali. 

@ 
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W. BRIDGES. : 

0 SOBOWTÓR 
Istotnie wróg mój jęknął i otworzył 

powieki, językiem zwilżył suche war- 
gi. Leżący obok niego kolega dziko 
przewracał oczyma z nieludzką niena- 
wiścią patrząc na mnie i na Billa. 

— Poczekamy aż signor  Guares 
obudzi się zupełnie, a tyriczasem po- 

"mówimy z drugim gentlemanem. Pa- 
nowie pozwolą, że ich zapoznam si- 
gnor Rothas z Sant-Lucii i master La- 
han z Londynu. Co twojem zdaniem 
Billu należy zrobić z człowiekiem, któ- 
ry tak śsiskał rękę młodej dziewczyny, 
że o mało jej nie złamał? 

— — Trzeba go wysiec! — odrzekł su- 
rowo Billi. 

Twarz związanego metysa wykrzy- 
wił kurcz przerażenia, oczy nabiegły 
krwią. 

— Pozatem, — dodał Billi, — mam 
nadzieję, że to nauczy go bardziej 
oględnega wyrażania się. 

Nachyliłi się, pochwycił metysa za 
ramiona i gwałtownym ruchem posta- 
wił go na nogi. Obejrzałem się po po- 
koju. W kącie stała bambusowa laska. 
Gdy Rochas zobaczył, że biorę tę 

laskę, zaczął wykrzykiwać  przekleń- 
stwa i wymyślać w żargonie argentyń- 
sko-hiszpańskim. Ale, widząc, że ani, 
krzyk, ani groźby nie robią na mnie 
wrażenia i nie zmienią mego postano- 
wienia, zaczął żałośnie i rozpaczliwie 
błagać. 

— Zabij mnie Prado, — krzyczał, 
— zabij mnie! Ja się nie boję śmierci!.. 

— Zamilcz przyjacielu, — przei- 
wał mu Billi, — za dużo byłoby dla 
ciebie honoru, żebyśmy mieli walać rę- 
ce twoją krwią, kładź się na stół. 

Pchnął metysa na stół, plecami do   

góry. Ze świstem przeciąłem laską + 
powietrze. 

— To, przyjacielu, — mówiłem pa 
hiszpańsku, — nauczy ciebie, jak na- 
leży postępować z kobietami. 

Czy lekcja ta rzeczywiście wywar- 
ła nań wpływ zbawienny — nie wiem, 
ale pewnem jest, że signor Rochas nie 
zapomni jej przez całe życie! Krzy- 
czał i jęczał tak strasznie przez cały 
czas egzekucji, że żałowałem szczerze 
iż nie mam trzeciej ręki, by zatknąć 
sobie uszy. Gdy wreszcie zaczął chra- 
pać i krzyki przeszły w słaby jęk, od- 
rzuciłem bambusową laskę. 

Billi zdjął metysa ze stołu i rzucił 
na ziemię. ‚ 

— Lekcja skończona rzekł. — Na- 
stępnym razem, mój chłopcze, gdy ze- 
chce ci się polowania na Prado, pilnuj 
się lepiej! į 

Roześmiałem się. 
- — Zostawimy ich tutaj Billu. Niech 

leżą sobie, Marja pewnie już nas cze- 
ka. Chodźmy! 

Odprowadzeni przekleństwami Ro- 
chasa, zbiegliśmy ze schodów, zamy- 
kając za sobą drzwi. Na dole czekała 
na nas Marja z walizką w ręku. Z wy- 
razu jej twarzy wyczytałem, że słysza- 
ła krzyki Rochasa. : : 

— Marjo, — powiedziałem, biorąc 
walizkę z jej rąk, — oto Billi. Mamy 
wobec niego poważny dług wdzięcz- 
ności. ‚ 

Serdecznie wyciągnęła rękę do nie- 
go i nieśmiało szepnęła: 

— Nie wiem, czem mogłabym oka- 
zać panu swą wdzięczność? 

-__ Billi pochylił się nisko i pocałował 
jej długie, szczupłe palce. 

— Nie zasługuję na wdzięczność, 
— odrzekł, patrząc na nią z uśmiechem 

- — uwielbiam przygody i dla nich żyję! 
— Możemy jechać Marjo? — za- 

pytałem. 
Skinęła gławą i szybko opuściliśmy 

dom. Samochód czekał na mas opodal. 
Billi wybiegł naprzód i zapalił ele- 
ktryczne latarnie które rzuciły dwa sno 
py światła na drogę. Przy samochodzie 
Marja nagle zachwiała się i o mało nie 
upadła. W porę pochwyciłem ją w ra- 
miona. : 

— Niedobrze mi, — szepnęła. — 
Ja, ja nic nie jadłam od wczoraj... 

Nie mogłem powstrzymać się od 
przekleństwa. Pieszczotliwie. objąłem 
Marję i wsadziłem do auta. 

,— Zaraz naprawimy to, — uspa- 
kajałem ją. — Cóż za osioł ze mnie, 
że nie pomyślałem o tem wcześniej! 

Wyjąłem z walizki buterbrody, 
przygotowane przez troskliwą ciocię 
Mary.. Marja uśmiechnęła się z wdzię- 
cznością, a na jej pobladłych policz- 
kach ukazał się blady rumieniec. 

Billi stał obok, z ponuro ściągnię- 
temi brwiami. 

— Za delikatnie postąpiliśmy z ty- 
mi łotrami. — rzeikł. — Pozwolisz, że 
wrócę i dodam im. cośniecoś od siebie? 

— Nie, nie,—zatrzymała go Marja, 
— proszę nie odchodzić, pewna jestem 
że dostał to, na co zasłużył. Słysza- 
łam, jak krzyczał i bardzo byłam rada, 
ale więcej nie trzeba go ruszać. Wy- 
jeżdżajmy stąd czemprędzej. 

— Jak pani każe! — odpowiedział 
pokornie Bili. 

„Usiadł na miejscu szofera, a ja 
objąłem Marję i za chwilę samochód 
niósł nas po gładkiej szpsie w stronę 
Londynu. - ' ® 

Nie zapomnę nigdy tej podróży. 
Ogarnęło mnie uczucie szczęścia i ra- 
dości, czułem przy sobie Marję, 'a ser- 
ca nasze były pełne słodyczy i spo- 
koju. Ściskałem serdecznie jej rękę, a 
ona rzucała mi 'chwilami 

" „Oferta na zainstalowanie klozetów w No- 
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obecnej! Przebój 
Dziś! Sensacja doby 

sezonu! „SWIAT NABY" 

  

  

MISTRZE SWIATOWEJ SŁAWY mówią o instrumentach fabryki „Arnold Fibiger*, 
LEOPOLD SZPINALSKI. Stwierdzam i Т е 
pianino nie ustępuje najlepszym markom zagranicznym, jak Biuther i Bechstein. Ma 
swietną stawiającą miły opór mechanikę i piękny silny ton. 

KONSTANTY SMIRNOW. Z przyjemnością zaświadczam, 1 
Fibiger“ zastugują na wielką pochwałę i nie ustępują tortepianom najlepszych zagra- 

z najwyższą satysfakcją i zadowoleniem, że 

że instrumenty „Arnold 

nicznych fabryk, z któremi zapoznałem się podcząs moich koncertów. 

Friedman, S. Niedzielski, 

„Schwander— Paris". 
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A. MICHAŁOWSKI. Fortepian koncertowy fabryki „Arnold Fibiger*, na którym gra- 
łem w dniu wczorajszym posiada wybitne zalety, stawiające go na równi z pierwszo- 
rzędnymi instrumentami zagranicznymi. Pianina „Arnold Fibiger 
najlepszych w kraju i zagranicą. 

Takież pochlebne odezwy podają: J. Winiawski, J]. Śliwiński, A. Reisenauer, M* 
Wąsowska, H. Melcer, R. Koczalski, Artur Rubinstein, K. Jaczynowska, 

zaliczyć można do 

H. F. Hatch» 
Egon Petri, J. Turczyński, M. Orłow etc. 

Na wszystkich swiatowych wystawach fabryka otrzymała najwyższe nagrody 

Wszystkie instrumeta posiądają najlepszą w Świecie repetycyjną mechanikę 

10-cio letnią gwarancję daje fabryka „Arnold Fibiger* za dobroć i trwałość 
instrumentów swego wyrobu. 

mą „Bracia K. i A. Fibiger", produkującą pianlna, fabryka 
„Arnold Fibiger“ niema nic wspólnago. 

  

SKRAYPKA 
oraz PIANISTKĘ 

poszukuje Kino Miejskie na prowincji. Posąda do objęcia 
od 1 czerwca. O warunkach dziś, ul. Targowa 19 m. 8, 

S. Salomon od g. 4—7 po poł. 
da Al TEEN 

  

   
RANILA 

Kursy Kierow 
szenia Techników Polskich 

ul. Ponarska 55, telef. 13:30 

Ostateczny termin przyjęcia na kierowców zawodowych do 
grupy XXXIII został wyznaczony na dzień 3 czerwca r. b. R 

Zapisy przyjmuje i informacyj ud 

kursów codziennie od godz. 12-ej do 18ej przy 2 
ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

EEA ROZA S TEROEITITTNIE a       

PRZETA ERĘSTA SDE | z Ы 1 I i dób a 
ВОр НЕСОЬ dziny przyjęć 5—7 pp. —z,0 asų i dobre m 

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wilno śś tg Zamkowa” 1-1 Ee. Z letniska. UL Lutnia 4 
ogłasza aa a aż tą Kosmotyka Bi czenie w się Niańka a 
lowanie kompletów klozetowych w obje- их, mpa acha ч тр 
ktach koszarowych w Nowej Wilejce. Ofer- Ližai (sztuczne słońce gór” potrzebna z dobremi Ramienice 
ty w zalakowanych kopertach z nadpiszem: 

wej Wilejce należy składać do dnia 8 czerw- 
ca 1929 roku do godziny 12 w  kancelarji 
Delegatury 3 Okr. Szef. Bud. Wilno, koszary 
3 pułku saperów ul. Arsenalska 5. Kaucję od 
oferowanej kwoty w wysokości 3 proc. na- 
leży złożyć w Kasie Skarbowej, pokwitowa- 
nie zaś dołączyć do oferty. Kosztorysy śle- 
pe są do nabycia w kancełarji Delegatury 
3 Okr. Szef. Bud. Wilno ze zwrotem kosz- 
tów, Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. 

Wilno, zastrzega sobie prawo cal- 
kowitego unieważnienia przetargu, wy- „ 

I 

+ boru oferenta i podziału robót. Przetarg ATAWA 
odbędzie się dnia 8 czerwca o gedzinie 12-ej. 

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wilno 
Andrzejewski — kapitan. 

611—VI--2. 

OBWIESZCZENIE : 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie,į 

Franciszek Legiecki, w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zamieszkały, i 
zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje j 
do wiadomości publicznej, że w dniu 5 czer- 
wca 1929 r. o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
ul. Moniuszki Nr. 25 odbedzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Teodozjusza Szew- 
czenko majątku ruchomego, składającego 
się z samochodu osobowego f. „Ford, 1 
taksometr*, oszacowanego na sumę zł. 2000. 
613—VI-—-0. 

        

Komornik F. Legiecki 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Antoni Sitarz, zam. w Wilnie przy ui. św. 
Michalskiej Nr. 8, zgodnie z art. 1030 UPC 
ogłasza, iż w dniu 20 czerwca 1929 roku, 
o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ui. Rudnic- 
kiej Nr. 16 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej majątku ruchomego Nochima 
Załła, składającego się z umeblowania mie- el 
szkania i ubrania, oszacowanego na sumęgyślś* | skórne. Wi 
1.175 zł. na zaspokojenie pretensji Morducha 

Nemzer. У L 
Komornik Sądowy (—) A. Sitarz od 8 do I i od4 daB. 

pełne słodyczy. Nie mieliśmy słów do 
wypowiedzenia naszego szczęścia. Mi- 
mio, że niebezpieczeństwa wciąż czy- 
hały na nas, byliśmy spokojni i szczę- 
śliwi. Wiedzieliśmy, że się kochamy, a 
świat ze swemi kłopotami i nieszczę- 
ściami stracił dla nas znaczenie. 

Z trudnością zmusiłem siebie do 
powrotu do rzeczywistości. 

— Marjo, — zapytałem, — kiedy 
czekają twego powrotu u sir Trageto- 
ka? Czy prędko miałaś wrócić? 

— Powiedziałam, że jadę do przy- 
jaciół na kilka dni. Nie wiedziałam sa- 
ma, kiedy wrócę. 

— Dobrze, w takim razie najlepiej 
będzie, jeśli odwieziemy cię do hotelu. 
A rano wrócisz do domu. 

— A pan? — zapytała z niepoko- 
jem. į 

— Ja wrócę do swego mieszkania. 

ców Samochodowych Stowarzy” 

Urodę. 
doskonali. 
usuwa braki i skazy 
Gabinet 

Trwałe przyciemnianie 
brwi. 

MAWAWAB 

  

DOKTOR 

Rawryłkiewiczowa 
przyjmuje Od 11-—12 
i od '5—ó. Choroby 
skórne, leczenie wło: 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wie 
leńska 33 m. Ž 

BEBE A) 
g LEKARZE DEtrYśCI | 
Е 

Lekarz-Dentysta 

Jidwiga Piotrowska 
przeprowadziła się na 

   "TĘ 

<a 

  

-Z.P. TT uj. Jagiellońską Nr 10 on 162) NAN 
DOKTÓR  g.10-21476 -0       

     

BLUMOWICZ zuzazmaame Choroby weneryczce, E POSADY i w Wilnie syfilis i skórne, й 

o. Wielka 2]. mama 
Od 9 — 1i3— 7 Inteligentna 
(Telet. 921). — Rosjanka z dobrej 

  

miro TOdZINY, ZE znajo- 
mością polskięgo ję- 

ir Hanasowicz zyka poszukuje Za- 
a 

Ordynator 

ziela sekretariat |; 

: jęcia w charakterze 
y Szpitala gospodyni domu tu- 

Sawicz, choroby skór- taj lub na wyjazd. 
ne, weneryczne,  g0- Krakowska 19 m. 1. 

- 39 

skie)i elektrycznością świadect i. - (aiatesmia). wiadectwami. Zawal 

— ___КЕ_\_Ё_: па 22 т. 2 O. 

GRE RZEPA MM 

Doktór. Medycyny ы B A. BYMEGER В, KORALE В 
abato Monza 
meryczne || moczos 
płciowe. Elektrotera- 

3 pokoje z kuchnią 
natychmiast do od+ 

Pia, słońce górskie, 
diatermja,  Sollux. 

najęcia. W. Pohulan- 
ka 7, Informacje u 

Mickiewicza 12, róg 
5— 

właścicielki domu, od 

kobiecą 
serwuje; 

odświeża, 

Kosmetyki 
„eczniczej „Cedib* 

Hryniewiczowej. 

Wielka 18—9, 
godz. 10 19, 
W. Z. P* Nr. 26. 

Tatarskiej 0—2 I 
W.Z,P 43 

      

    

8 3 Or. B. UD lk 
į KEKARZE a sadza A Mieszkanie 

płciowe 1 skórne, ul p . Ё 
Wileūska 7, tel. 1067,2 CiO pokojowe ze 

  

ZE ea dE LS wszystkiemi wygoda- 
"DOKTOR" 1 - mi, odremontowane, 

ków i Sip] wolae od 1 lipca albo |D.ZELDUWIEŻ | „r, POBILAKI wcześniej Tam“ ае shoroby skórne i we- 
aeryczne, Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pobulan- 

sprzedaje się meble 
do jadalnego pokoju. 
Oglądać od god. 1 do 

ctor. wanery! 
   

    

    

aj; BC. ka 2, róg Zawalnej, ©; Zakretowa 17 Elektroterapja PA W.Z.P, e > m (diatermja). SPRIEADAJ KIEK I SEB 
Kobieta-Lekarz EN | LETNISKA į Gr Zldowiznwa a     

    
KCBIĘCE, w 

  

   

  

; KYCZNME, N SSD LETNISKA po 2-3 

opa ocz. | asm Žo | jawy © md į Od 46, - у › ® 
ul. Micki jcza 24, Atroozerka Srolałowska ładnej miejscowości, 

tel nad jeziorkiem, w no- 
oraz Gabinet Kosme- Wcześnie Urządzo- 

DOKTOR yczny Usuwa zmar- A aż An 
h. BIASKERE koc Ioano Las, Wilja, w pobližu horoby  weneryczoa rzajki, wypadanie wło- Pa ostatki. Ceny przy- 

stępne. | Inf je: 
Mostowa 4 MŚ ai 
godz. 9—11 rano i 

BZ „.0d 8 5 po poł, —0 

obecność tutaj, jako.., jakże to powie- 
dzieć... jako przynętę... ]a miałam zwa- 
bić pana do willi „Helios'* a tam. 

Drgnęła. 

A tam, — skończyłem za nią, — 
wszystko poszło jednak nie tak, jak on 
przewidywał. Skąd oni wiedzieli a na- 
szem spotkaniu w wiatraku? 

— Zawiadomił go otem kuzyn pa- 
na. 
— Maurycy? — zawołałem ze zdzi- 

sów. Mickiewicza 46. Wileńska 3, tee m6 
| « 567. Przyjmuje 

  

chciał o czemś zaw 

Przypuszczam, że 
gali. 

— Sangafi! — 

  

sprawy? 

wieniem. — Ależ on sam nie wiedział! dużo mówili o nim Nagła myśl rozjaśniła moje wątpli- — Co oni? — 
WOŚCI. milkła. 

— Ach, to lad 
ła mu o tem! 
_  Macja spojrzała na mnie spokojnie 
i powtórzyła: 

—Lady Baradell? Ta piękna pani 
zakochana w panu? 

Zmieszałem się. 

y Baradell powiedzia- 
! rękę. 

pozwolił zabić mni 

„PICCADILLY*. Potężne arcydzieło mistrzowskie 
realiz. E. A. DUPONT'A. W roli głównej gwiazdą 

światowej sławy chinka ANNA-MAY-WONG. UWAGA! Głośny na cały świat taniec „D. ESZCZ PICCADILLY* 
Dzielnica szału i bogactw. Walka o serce mężczyzny. Tajemnicza zbrodnia. W szale zawiedzionej miłości. 
Początek seansów o godz. 4,30, 6, 8 i 10.15. 

   
jm 

  

BB AIDS @0 сожнюн оаа иа - 

      
— №е, to nie Da Costa, Gdyby o 

by znač przedewszystkiem Guaresowi. 

czyż on również jest wmieszany do tej 

— Nie wiem, — zmieszała się Ma- 
ija, — sądzę że kuzyn pana wtajemni- 
czył go również. Wczoraj oni bardzo 

Palce jej kurczowo ścisnęły moją 

— Zdaje się, że on zgodził się do- 

Przypuszczam, że dlatego Guares nie 

W tej chwili nie miałem już wątpli- 

Do wynajęcia 
2 pokoje słoneczne 
z elektrycznością, uli. 
Wielka 56 m.3._4 5 

У 

Lotnisko žežas“ S pokoi ume: 
blowanych z używal< 
nością kuchni 1 104 
downi, do wynajęcia, 
Całość w jednym rę* 
ku nadaje się па 
pensjonat. Majątek 
Kamionka na szlaku 
o Motoleczecj 

i pół. km. od prąy 
stanku Kamionka] 6 i 
pociągėw na dobę, In- 
formacje: Poczt 
Ostrowiec, koło Wil- 
na, maj. Kamionka 
L. Sablińska. -£ 

  

Leinisita 
w majątkach ziema, ` 
skich w wojew. Wileń: 
skiem i Nowogród- 
skiem. Informacje: 
Wilno, Jagiellońska 8, 

Jankowicz, 
9 2-8 

WAWAWAW 
КОРИО 1 SPRZEDAŻ 

Pianina 
pierwszorzędnych fa* 
bryk sprzedaję na 
dogodnych warun: 
kach. Wynajem. W. 
Pohulanka 9—23. -2 

  

tel. 5-60. 

  

Sprzedaje się 
w N.-Wilejce pląc Z 
domami i ogrodem w 
malowniczej miejsco+ _ 
wości nad rzeką, ko* 

  

dochodową, blizko 
centrum ze wszyst 
kiemi  wygodami 
sprzedamy zaraz 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. -0   1905 ой 

RÓŻNE 
ŻAB U GRE © ZSRR 

Packard ows kie 
części wymienne: į 
Skład fabryczny: 
otax, Warszawa; | 

Niecała 1. Piz 0 

KE sumę go- 
tówki w dola- 

rach,  rublach i] | 
złotych obiego- | 
wych lokujemy na | | 
dobre oprocento- 
wanie u osób od- 
powiedzialnych i 

majętnych 
D. H.-K, „Zachęta* 
Mickiewicza B 
tel. 9.05. czez—0 

ZGUBY 
EURAS L ESS BENT 

Skradzione 
dwa weksle in blanko 
wystawione przez 
Gładkiego  Wincente- 
go, jeden na 200 zło: 
tych i drugi na 100 
złotych, unieważnia 

się. - 

EET: 

n 
iadomić ich, to dał- 

to raczej lord San- 

zdziwiłem się, — 

i oni.... Oni.... 
zapytałem, gdy za- 

pomóc im, jeśli oddadzą mu mnie. 

e... 

Niezależnie od okoliczności, muszę tam 
spędzić jeszcze dwa tygodnie. 

— Ależ to szaleństwo, — szepnę- 
ła ze strachem, — to jest gorzej niż miawiając z nim. 

— Kto pani o tem mówił? 
=> Nikt, — wzruszyła ramionami, 

—widziałam jak patrzała na pana, roz- 

wości co do planów układanych w wi- 
Ii „Helios“. Na szczęšcie auto pod- 
skoczyła na jakiejś nierówności i sło-- 
wa, które miały się-wyrwać z mych szaleństwo! Czyż można mieć nadzieję, 

że Rachas zapomni — nie zechce się 
mścić? i 

— Nie, mam nadzieję, że nie zapo- 
mni, — uśmiechnąłem się. Ale nie bę- 
dę Uciekał od niego. Billi będzie ze 
mną, a we dwuch damy sobie rady. Zaj 
rzałem w jej oczy i zapytałem:—Marjo, 
poco jeździłaś do Woodford? 

— Guares posłał po mnie, — od- 
rz kła prosto, — powiedział, że naza- 
jutrz będziesz zabity, myślałam więc, 
że uda mi się może cię uratować. 

— Ale dlaczego jemu zależało na 
bytności pani w Woodford? 

— Przypuszczam, że podejrzewał 
mnie... Da Costa widział nas owej no- 
cy, gdy pan wypuścił mnie ze swego 
domu i podejrzewali, że coś między 

spojrzenie, nami zaszło. Chciał wykorzystać moją Pokiwala głową przecząco. 

— Pani domyśliła się tego! — za- ust, ugrzęzły mi w 
wołałem z zachwytem ' doprawdy w — W takim razie, — wycedziłem ostatnich dniach przestałem rozumieć przez zęby, — będę musiał pomówić kobiety i nabrałem do nich wielkiego ze Sangattem. | К szacunku. 

—— Chciałbym wiedzieć, dlaczego 
wezwano Maurycego do Londynu, — 
dodałem po chwili milczenia, — je- 
stem pewien, że to mą związek z moją 
osobą. 

— Do Londynu, — powtórzyła, jak 
echo Marja. — Pański kuzyn pojechał 
do Londynu? 

W kilku słowach opowiedziałem 
jej o tajemniczej depeszy. 

— Depesza ta dotyczyła mnie nie- 

Zamilkliśmy. 

razu Prada. 

stem córką Emanu 
źnił się z moim ojc 
w Santa-Lucia, ale 
łą dziewczynką. Je 

zawodnie, — zakończyłem. — Nie ro- się do An 
zumiem, to mógł ją wysłać, chyba wasz wał. 
Da Costa. — Ale dlaczeg 

nazwisko? 

— Matjo, — zapytałem, po chwili, 
— Dlaczego jesteś tutaj pod przybra”» 
nem nazwiskiem. Przecież Tragattok 
wie, kim jesteś, A we mnie poznał od- 

— Nie, sir Henryk nie wie, że 1Ę- 

rowali mnie do nieg 
glji, a on się mną zaopieko- 

; 

gardle.   
iela Solano. Przyja- 
em, gdy byt postem 
ja wtedy byłam ma- 
go przyjaciele skie- 

  

go, gdy wybierałam 

o ukrywa pani swe 

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

+ 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylto, 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. )  


