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HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
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POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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W PERSPEKTYOIE 
TYGODNIA 

27.V —3.VI 

Sytuacja gabinetowa w Anglji 

pozostaje niewyjaśniona.  Leaderzy 

partyjni unikają oświadczeń, któreby 

„pozwoliły zorjentować się co do dal- 

szych ich zamierzeń. Rezultat wybo- 

rów, który dał Partjj Pracy jedynie 

większość względną nasuwa aż trzy 

kombinacje. Pierwszą byłby rząd 

Partji Pracy, podobnie jak w roku 

1924. Rząd ten nie posiadałby więk- 

szości i w każdym oddzielnym , wy- 

padku "musiałby zabiegać 0 głosy 

konserwatystów lub liberałów. Drugą 

możliwą kombinacją jest koalicja la- 

bourzystów z liberałami. Koalicja taka 

posiadałaby większość kilkudziesięciu 

„głosów i byłaby dla nas najmniej 

sympatyczną ze względu na wejście 
do gabinetu p. Lloyd George'a. Trze- 
cią wreszcie kombinacją, najmniej 
prawdopodobną, byłaby koalicja kon- 

serwatystów z liberałami. Koalicja ta- 

ka posiadałaby zaledwie kilka  gło- 

sów większości i niedawałaby rządo- 

wi mocnego oparcia. 

Jak się ukształtuje Sytuacja par- 

lamentarna wyjaśni się ostatecznie 

przed 25 czerwca t. j. dniem w któ- 

rym zbierze się parlament. Narazie 

Sądząc z głosów prasy należy oczeki- 

wać, że p. Baldwin nie złoży dymisji 

a będzie wyczekiwał na obalenie go 
przez połączone siły labourzystów i 

liberałów. Z oświadczeń bardzo ogól- 
nikowych jakie tu i owdzie złożył 

szei Labour Party p. Mac Donald wy- 
nika, że Partja Pracy nie zamierza 
wiązać się z liberałami w nadzieji, że 

uda się jej, aczkolwiek bez stałej 

większości, licząc na lojalną współ- 

pracę konserwatystów, zrealizować 

swój prógram. Program ten w spra- 

wach wewnętrznych slreszcza się w 

rozwiązaniu zawiłej kwestji bezrobo- 

cia i zreorganizowaniu przemysłu, 

włącznie z upaństwowieniem prze 

mysłu węglowego, w polityce zaś za- 

źgranicznej Oznacza powrót do polityki 
protokułu genewskiego. W praktyce 

przyśpieszenie kwestji rózbrojeniowej» 

odprężenie w stosunkach anglo-ame- 

rykańskich, a oziębienie z Francją, 
nawiązanie stosunków z Sowietami 

Oraz popieranie Niemiec w kwestji 
ewakuacji Nadrenji. Z przebiegu wy- 
borów angielskich warto podkreślić 
całkowitą klęskę komunistów. Z 25 
kandydatów tylko 4 nie straci wadjium. 

Oznaczą to, że 21 nie otrzymało na- 
wet potrzebnej jednej osmej głosów. 
Wpływ zatem komunistów jest mini- 
malny, mimo, że agenci pariji komu- 
nistycznej prowadzili bardzo Ożywio- 
ną propagandę nie szczędząc sił an; 

środków pieniężnych. 

Ciekawym szczegółem jest osłabie- 
nie frekwencji wyborczej. Podczas gdy 
w r. 1924 frekwencja wynosiła 82 proc. 
obecnie głosowało 70 proc. 

Kompromis reparacyjny. Po 

trzech miesiącach obrad, dobiegają 
wreszcie końca prace rzeczoznawców 

reparacyjnych w Paryżu. Ogłoszony 
w ostątnich dniach kwietnia b.r. plan 

delegata Stanów Zjednoczonych Ovena 

Yonga, stał się podstawą kompromi- 
su, który zdaje się ma wszelkie da- 

ne aby dojść do skutku. Dwie nieza- 
łatwione jeszcze sprawy: ustalenia wy- 

sokości sumy nie podlegającej ochro- 

nie trasferu i odszkodowania dla 

Belgji za niemieckie marki okupacyjne 
nie będą Stanowiły przeszkody @а 

podpisania raportu, tembardziej, że 

sprawę odszkodowań dla Belgji, Niem- 
cy pragną załatwić w drodze bezpo- 
średnich rokowań.s 

Zakończenia narad rzeczoznawców 

reparacyjnych nie należy vtożsamiać z 
załatwieniem problemu reparacyjnego. 

Trzeba pamiętać, że rzeczoznawcy by- 
li jedynie powołani do opracowania 
projektu i nigdy obrady w Hotelu 
George V nie były powołane do wy- 

dawania jakichkolwiek decyzyj. Tą nie- 

zależność rzeczoznawców podkreślano 

ECHA 
Sprawozdanie p. Dewzy'a 
WARSZAWA 3-VI (tel. wł. „Słowa*). 

Ukazało się sprawozdanie p. Dewey'a o sy- 
tuacji finansowej. W sprawozdaniu tem, p. 
Dewey wyjaśnia, że dochody budżetu za 
rox 1928—29 były o 13 proc. większe niż 
przewidywano. Wzrosty również wpływy z 
monopoli państwowych. Wydatki w roku 
1928—29 zostały przekroczone o 280 milj. 
216 tys. Inwestycje wyniosły więcej niż 
442 mil. Mimo, iż cło na artykuły luksusowe 
zostało podniesione o 72 proc. przywóz tych 
artykułów był większy o 10 proc. niż w ro- 
ku poprzednim. Dalej p. Dewey oświadcza, 
że rząd zamierza wypuścić 28 milj. monet 
5 złotowych srebrnych 75 próby, że wycofa 
złotówki srebrne i wprowadzi niklowe, że 
zamiast 2-złotówek, które zawierają 75 proc. 
srebra wypuści inne posiadające 50 proc. 
srebra. Następnie analizując sytuację w 
przemyśle i handlu stwierdza pogorszenie 
się hendlu, z powodu złych warunków atmo- 
sierycznych, co spowodowało jednoczesny 
wzrost protestów i stopy proc. także dy- 
skonto w Warszawie na rynku prywatnym 
wynosiło 3 proc. miesięcznie a w Łodzi 
3, 5,. proc. 

Na zakończenie p. Dewey podkreśla ko- 
moze posiadania rezerw pieniężnych w 
kraju. 

Min. Zaleski o wpływie wybe- 
rów angielskich na politykę mię- 

dzynarodową. 
Przed wyjazdem na sesję Rady Ligi 

Narodów, min. Zaleski wypowiedział 
następujące poglądy w sprawie wybo- 
rów angielskich: 

— Czysprzyjęcie władzy przez La- 
bour Party Anglji będzie miało wpływ 
na międzynarodowe stosunki politycz- 
ne? 

— Jest starą zasadą, że kiedy opo- 
zycja przyjmuje władzę, zachodzą bar- 
dzo małe zmiany, szczególnie zaś jeżeli 
to dotyczy polityki międzynarodowej. 
Zresztą przywódca Labour Party Snow - 
den b. minister skarbu w gabinecie 
Mac Donalda, który obecnie odgrywa 
wielką rolę, powiedział: „że ile Niemcy 

mogą korzystać z uig, to w każdym 
bądź razie nie z ulg w spłacie odszko- 

dowań wojennych, które muszą być czł- 
kowicie zapłacone”. 

Czy wybory angielskie znajdą oddź- 
więk na obecnej sesji Łigi Narodów? 
Ewentualna zmiana rządu w _ Angjji, 
wobec wyborów nie może wpłynąć na 
obecne prace sesji Rady Ligi dlatego, że 
min. Chamberlain, który jest delegatem 
Anglji w Lidze, aż do zwołania nowego 
parlamentu, pozostanie decydującym 
kierownikiem polityki angielskiej. 

Dziennikarze duńscy w Warsza- 

WARSZAWA. 3.6. (Tel. wł. „Słowa*). 
dniu wczorajszym przybyła do Warsza- 

wy wycieczka dziennikarzy duńskich, która 
zwiedziła klub sprawozdawców  pariamen- 
tarnych a w godzinach południowych była 
podejmowana śniadaniem przez prezesa 
Syndykatu Dziennikarzy red. Dębickiego w 
salonach hotelu Bristol. 

Rada Naczelna  Ghrześcijańskiej 
Demokracji 

W dniu 2 czerwca odbył się w War- 
szawie Zjazd Rady Naczelnej Chrześcijań- 
skiej Demokracji, który zgromadził kilku- 
dziesięciu delegatów ze wszystkich Woje- 
wództw Rzeczypospolitej. i 

O godzinie 9-6; rano odbyła się mszą 
św. dla uczestników Zjazdu w kościele św. 
Aleksandra, poczem o godzinie 10-ej i pół 
rozpoczęły się obrady w Klubie Seimo- 
wym Ch. D. 

Prezes Klubu Sejmowego poseł Józef 
Chaciń>ki wygłosił referat na temat sytua- 
cji politycznej i taktyki „Chrześcijańskiej 
Demokracji, następnie rożwinęła się długa 
i ożywiona dyskusja. która toczyła się 
również po przerwie obiadowej, aż do 
wieczora. 

Prezes Zarządu Głównego p. S. Jan- 
czewski wygłosił referat o sytuacji organi- 
zacyjnej Chrześcijańskiej Demokracji w 
kraju, poczem uchwalono szereg wniosków 
WNUnO - organizacyjnych i fipanso- 
wych. 

= Rada Naczelna przyjęła rezolucję na 
temat sytuacji gospodarczej, która zosta- 
nie opublikowana w dniu jutrzejszym. 

10-lecie Komisji Kodyfikacyjnej. 

WARSZAWA, 3,VI. PAT. W dniu 
3 czerwca X gmachu Ministerstwa 

Sprawiedliw. ci odbyła się uroczysta 
akademja, poświęcona 10 leciu dzia- 
łalności komisji kodyfikacyjnej Rze- 
czypospolitej Polskiej, Akademię za- 
szczycił swą obecnością Pan Prezy- 
deńt Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, 
Pana Marszałka Piłsudskiego repre- 
zeniował gen. Mecnarowski. Przybyli 

% członkowie rządu z prem. Switalskim 
na czele, marszałek Senatu Szymań- 
ski, prezesi najwyższych sądów i try- 
bunałów, reprezentanci ciał ustawo- 
dawczych, sądownictwa i palestry. 
Wygłoszono szereg przemówień, mię- 
dzy innemi przemawiał minister spra- 
wiedliwości Car. 

uiszczona 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

STOLICY 77A KORDONÓW 
Wizyta szwedzkiego króla w Rewln | 

— I eta. 
Z Rewla donoszą. Król szwedzki 

Gustaw V przyjedzie do Rewla 27 czer- 
wca między 10 a 11 rano. Król przyje- 
dzie na pancerniku „Svevige*, któremu 
będzie towarzyszyła eskadra krążow- 
ników. Z Rewla król uda się pociągiem 
do Rygi 28 czerwca wieczorem. Na 
spotkanie go na granicę wyjedzie pre- 
zydent Łotwy i przedstawiciele rządu. 
Jednocześnie do Rygi przybędą szwedz 
kie okręty wojenne. 

Pokłosie wyroków na komunistów w 
Kowieńszczyźnie 

Z Kowna: Sesja wyjazdowa sądu wo- 
jen. wydała na prowincji cały szereg wyro- 
ków, skazujących komunistów na długoter- 
minowe więzienie. Tak — w Wiłkomierzu 
za rozpowszechnianie literatury komunistycz- 
(ej i wywieszanie czerwonych płacht, sąd 
skazał 2 osoby na 12 lat więzienia każdą, 
1 — na 9 lat, I na 8 lat, 2 na 5i 2 na 2 
lata 6 mies. W Poniewieżu za działalność 
komunistyczną skazano 1 na 15 lat ciężkiego 
więzienia, 1 na 6 lat, 2 na 4 lata 6 mies. i 
2 па 2 |. 9 mies, Wydano również 2 wyro- 
k na „pleczkajtisėw“ za kolportaż „Pirmynu* 
i działalność antypaństwową: 1 w Ucianach, 
skazujący na 3 I. ciężkiego więzienia i dru- 
gi w Poniewieżu, skazujący 1 na 2 lata wię- 
zienia i 3 na 1 rok i 4 mies. 

Kryzys polityczny na Litwie | 

Chrześcijańsko-demokratyczny dzien- 
nik litewski „Rytas'* w artykule wstęp- 
nym p. n. „Przeżywamy kryzys”, na- 
wiązując do naprężonej sytuacji we- 
wnętrznej na Litwie, wywołanej z jed- 
nej stróny trwaniem obecnego syste- 
mu rządów, a z drugiej wzmocnie- 
niem się akcji „pleczkajtisowców", 
podkreśla konieczność przywrócenia 
na Litwie systemu rządów parlamen= 
tarnych. Dziennik przypomina ostat- 
nie oświadczenie Lapenasa (przewodn. 
stron. narodowców) na zjeździe na- 
rodowców o konieczności wciągnięc a 
„uczciwych chrz.-demckratów j ludow- 
cow do pozytywnej pracy państwo- 
wej", przyczem podkreśla, że za- 
granica mylnie zrozumiała to о- 
Świadczenie, tłumacząc je jako 
chęć współpracy narodowców z opozy- 
cją. „Oświadczenie Lapanesa — pisze 
dziennik — przeszło na Litwie niepo- 
strzeżenie, a to dla tego, że spole- 
czeństwo litewskie doskonale nauczy- 
ło się rozróżniać wartość i cel uczy- 
nionych przez rząd litewski oświad- 
czeń'. Dziennik wykazuje, że naro- 
dowcom chodziło jedynie o przeciąg- 
nięcie na swą stronę pewnych jedno- 
stek # opozycji, a to dlatego, że 
partja narodowców wcale nie wzrasta 
na sile, jeśli nie liczyć odpadającego 
od opozycji małowartościowego bala- 
stu ludzkiego. Dziennik podkreśla z 
naciskiem, że podobna taktyka naro- 
dowców rozbijania opozycji nie dopnie 
swego celu, a tylko przyczyni się do 
jeszcze większego kryzysu polityczne- 
go na Litwie. 

Napad bandycki na drodze Tanrogi— 
Skandwile 

We wtorek na drodze Taurogi — Skau- 
dwile 2 uzbrojonych mężczyzn napadło na 
przejeżdżającego drogą kupca Lejbę Szy- 
nera, grożąc mu rćwolwerami zażądali od 
niego pieniędzy. Gdy Szyner odmówił żąda- 
niu, napastnicy wymięrzyli do niego kilka 
strzałów, ciężko raniąc go. Tego samego 
dnia bandyci napadli w tem samem miejscu 
na poliejanta i również dali doń kilka strza- 
ów. 

Polska na 2-iem miejscu w  trójmeczu 
bałtyckim. 

RYGA, (2.VI.) — Drugi dzień trójmeczu 
bałtyckiego przyniósł wyniki dla Polaków 
znacznie pomyślniejsze, przyczem pobite 
zostały dwa rekordy Polski i jeden łotew- 
ski. 

Bieg 200 m.1) Kovits (Łotwa) 22,2 sek. 
rekord Łotwy, 2) Szenajch 22,2 s. rekord 
Polski. * : 

400 m. 1) Kostrzewski (Polska) 50 s. 
rekord polski, 2) Żuber (Polska) 51 s. 

1500 m. Kusociński (Polska) 4:15,6, 2) 
Medrzycki (Polska) 4:20,4. 

ostatecznej punktacji zwycięstwo 
odniosła Łotwa, mając ogółem 114,5 pkt. 
bijąc tylko o dwa punkty Polskę, która 
miała 112,5 pkt. Trzecia Estonja 109 pkt. 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Dymisja gabinefu angielskiego 
LONDYN, 3- VI. Pat. Reuter dowiaduje się z kół miarodajnych, że 

według wszelkiego prawdopodobieństwa dymisja gabinetu nastąpi natych- 
miast. Istnieje nawet przypuszczenie, że premjer złoży dymisję już w dniu 
jutrzejszym. Partja pracy oczekuje na powierzenie jej misji tworzenia gabi- 
netu i przygotowuje się gorliwie do tego. Jak sądzą, premjer Baldwin 
skłania się do koncepcji złożenia natychmiastowej dymisji z tego względu, 
że nawet gdyby liberali zaproponowali mu swą współpracę, większość 
konserwatywno-liberalna, wynosząca około 30 głosów, jest niewystarczają- 
ca do pomyślnego prowadzenia spraw w parlamencie. Niektórzy członko- 
wie partji konserwatywnej domagają się od premjera, ażeby przynajmniej 
stanął przed parlamentem i skłonił w ten sposób Lloyd George'a do od: 
słonięcia swych zamiarów. 

BERLIN, 3—VI. Pat. Do „Vossische Ztg* donoszą z Londynu, że 
na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu „Baldwina poszczególni mini- 
strowie wręczyli premjerowi swą dymisję i porozumieli się z nim co do 
złożenia dymisji gabinetu królowi w chwili, gdy stan zdrowia króla na 
to pozwoli. 

Wielka afera szpiegowska w Czechach. 
PRAGA, 3-VI. PAT. Wykryta dzięki przypadkowi w ubiegły piątek afera szpie- 

gowska kapitana sztabu generalnego armji czechosłowackiej, została doprowadzona 
dzisiaj do pewnego Z wyświetlenia. W ubiegły piątek znaleziono na lotnisku w 
Pradze po odlocie do Drezna aparatu Lufthanzy teczkę, w której po otwarciu znale- 
zióno ważne dokumenty wojskowe. Teczka została niezwiocznie dostarczona właści- 
wym władzom. W kilka godzin potem telefotowano z Drezna z prośbą o przecho- 
wanie zapomnianej teki z zapowiedzią, że odbierze ją właściciel w biurze Luithanzy. 
„Zgłosił się po nią istotnie pewien osobnik, który przyjechał autem z Drezna, legitymu- 
jąc się wystawionym przez władze niemieckie paszportem na nazwisko Friedlaendera. 
Został on niezwłocznie aresztowarty i rozpoznano w nim urzędnika archiwum czesko- 
słowackiego sztabu generalnego kapitana Jarosława Fałouta. Według dotychczasowych 
iniormacyj uprawiał on rzemiosło szpiegowskie od jesieni ubiegłego roku, zdradzając 
głównie tajne akty i plany, dotyczące lotnictwa czeskoslowackiego. „Niewiadomo w 

„jaki sposób dostawał on w swe posiadanie tajne akty. Według jednej wersji miał on 
podrobione klucze do skrytek w ministerstwie obrony narodowej i w dnie Świąteczne 
wybierał z tych skrytek plany, przewoził je do Drezna, posługując się niemieckim pasz- 
portem Friedlaendera. Tam plany były fotografowane, a po powrocie z Drezna, skła. 
dane napowrót na swych miejscach w skrytkach. Według urzędowego komunikatu 
ministerstwa obrony narodowej, wersja ta jest niezgodna z rzeczywistością i nie zo- 
stała potwierdzona przez dotychczasowe śledztwo. Kapitan Fałout zajmował podrzędne 
stanowisko w sztabie, nie mógł przeto mieć dostępu do aktów i planów, które są 
strzeżone w niezawodny sposób, tak iż nie mogły dostawać się w niepowołane ręce. 
Jasnem jest, że śledztwo trzymane jest w ścisłej tajemnicy, skutkiem czego wszelkie 
informacje, dotyczące tej airy, połgają na przypuszczeniach, względnie nieurzędowych 
informacje dotyczące tej aiery, polegają na -przypuszczeniach, względnie nieurzędowych 

szeroką skałę i starowi główną sensację dnia. Porównywaną jest przez prasę tutejszą 
ze znaną aierą szpiegowską austrjackiego pułkownika Redla, która miała miejsce przed 
wybuchem wojny. 

  

Prozes niewinnie siraconego — 
Sensacyjne momenty w sprawie Jakubowskiego. 

NEUSTRELITZ, 3-VI. PAT. Dzisiejsza rozprawa w procesie Jakubowskiego 

byla t. zw. wielkim dniem procesu, gdyż obrady wypełniły przesłuchania ,rajwybitniej- 

szych świadków procesu, mianowicie prokuratora i przewodniczącego sądu, który ska- 

zał Jakubowskiego na Śmierć, oraz ministra sprawiedliwości państwa meklemburskie- 
go, który odrzucił podanie Jakubowskiego o ułaskawienie. Rozprawa obfitowała w 

momenty o wiekiem napięciu, szczególnie w czasie zeznań 75-letniego emerytowanego 
już prokuratora Miillera, który oskarżał Jakubowskiego przed laty. 

Prokurator Miiller nie umiał dać żadnej naprawdę wyjaśniającej odpowiedzi. Na 
zapytanie adwokata Brandta, co do motywów swego postępowania, prokurator tłuma- 

czył je tylko swem niezachwianem przekonaniem o tem, że Jakubowski był winien. 

Prokurator Miiller przyznał, że w czasie procesu przed laty nie badał wcale alibi Augu- 
sta Nogensa, oskarżonego obecnie i obciążonego nawet przez własnego brata, — po- 

nieważ przekonany był wówczas, że August Nogens nieobecny był w dniu krytycznym 

w miejscu zbrodni. Następnie coraz większą w tym procesie odgrywają rolę notatki 

Kreuzfelda, znalezione niedaleko miejsca, gdzie odkryto zwłoki zamordowanego dziecka. 
Prokurator Miiller nie miał co do tego notesu żadnych podejrzeń, ponieważ zgóry był 

przekonany, że nikt z rodziny Nogensów ani Kreuzieldów nie brał udziału w morder- 
stwie. Prokurator przyznał, że nie miał żadnej wątpliwości co do wiarygodności Nogen- 
sów, którzy obecnie przyznali się do krzywoprzysięstwa. 

Sensacją dzisiejszego posiedzenia sądowego był zgłoszony przez. adwokata 
Brandta wniosek, aby prokuratora Miillera nie zaprzysięgać, ponieważ przebieg proce- 

su nasuwa podejrzenie, że Miiller faworyzował morderców i że zeznania jego skutkiem 
osłabionej pamięci nie są ścisłe. Sąd dwukrotnie odraczał zaprzysiężenie prokuratora i 
dopiero przy końcu dzisiejszej rozprawy zgodził się zaprzysiąc go. 

Przesłuchiwany następnie nimister sprawiedliwości Kustaedt oświadczył, że po- 
legał całkowicie na opinji przewodniczącego sądu i prokuratora. Minister oświadczył, 
że odrzucenie podania o łaskę było dla niego bardzo ciężkie, jednakże zdecydował się 

na to, ponieważ uważał, że sprawca bestjalskiego mordu, popełnionego na  malem 
dziecku, nie może zasługiwać na ułaskawienie. 

Sąd pozatem na wniosek adwokata Brandta poparty przez prokuratora uchwalił 
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Niemcy zaš aby wygrač jeszcze jedną 
możliwość do targu przy którym, jak 
mają nadzieję, uda się im może zno- 

wu wysunąć sprawę ewakuacji Nadre- 

nji lub kolonji czy korytarza, co już 

uczynił bez powodzenia p. Schacht. 
Sesja Rady Ligi w Madrycie. 

Głównym punktem debaty będzie jak 

wiadomo sprawa mniejszości. Spra- 

wozdanie t. zw. komitetu trzech ogło- 

szone w ubiegłym tygodniu, odrzuca 

wnioski p. Stressemana i Danduranda, 
proponując kilka nieznacznych popra- 
wek do dotychczasowej procedury za- 
łatwiania skarg _ mniejszościowych 
przez Ligę. Przebieg nadchodzącej se- 

sji wobec nie wyjaśnionej sytuacji po | 

wyborach angielskich nie zapowiada 
się zbyt interesująco. Będzie niewąt- 

pliwie święciła znowu tryumf taktyka 

odkładania i przewlekania spraw za 

pomocą bezdusznej formalistyki. 

Wojna domowa w Chinach. 
Toczące się obecnie walki pomiędzy 

wojskami Fenga ogłoszonego za bun- 

townika, a wojskami marszałka 

Czang-Kai-Szeka poprzedziły wypad- 

ki, które w znacznym stopniu wyjaś- 

niają tło obecnej wojny. Rządzącem . 

stronnictwem w Chinach jest nacjona- 

listyczna partja Kuo-Ming-Tang. Stron- 

nictwo to jednakowoż nie jest jedno- 

lite i jak każda prawie partja poli- 

tyczna,,ma swe prawe skrzydło, cent- 

rum i lewicę. Otóż na wiosnę b. r. 

doszło do poważnych starć pomiędzy 

prawem skrzydłem a resztą * partji. 

Przed wybuchem starcia Feng zajmo- 
wał stanowisko ministra spraw wojs- 

kowych w rządzie nankińskim, z 

którego jednak ustąpił przed III kon- 

gresem Kuo-Min-Tangu. Wówczas 
organizacje stronnictwa znajdujące się 

na terenie podległym Fengowi po- 
wzięły szereg uchwał potepiających 
Fenga. Feng ogłosił, że prezydjum 
Kuo-Ming-Tangu wyznaczyło swych 
delegatów którzy przeprowadzili po- 
wyższe  potępiające jego uchwały. 

Stąd datuje się rozdźwięk pomiędzy 

Czang:Kai-Szekiem a Fengiem. Z 

chwilą gdy wybuchła walka pomiędzy 

prawem skrzydłem Kuo-Min-Tangu a 

centrum, którego przedstawiciele za- 

siadają w rządzie nankińskim, Feng 

zachował się bardzo dwuznacznie. Co- 

prawda nie wziął aktywnego udziału 

w walkach ani po tej ani tamtej stro- 

nie, ale potępił zarówno -prawe skrzyd- 

ło jak izrząd nankiński za to, že 

podjął walkę zbrojną. Kiedy Czang 

Kai-Szek na czele wojsk nankińskich 
rozbił siły wojskowe prawego skrzydła 

Kuo-Min-Tangu, zdawało się powinien 

był zapanować spokój. Stało się 

jednak jnaczej. Antagonizm pomię- 

dzy Czang-Kai-Szekiem a  Fengiem 

przesłuchać kata Groeplera, posiadającego pralnię w Magdeburgu, który ma zeznać, że Wziął górę i rząd nankiński pod 
Jakubowski do końca zapewniał o swej niewinności a nawet miał poczynić zeznania, 
które mają rzucić nowe światło na sprawę. 

Wyjazd delegacji niemieckiej 
BERLIN, 3—VI. Pat. Delegacja niemiecka na sesję Rady Ligi Naro- 

dów wyjechała wczoraj do Madiy u. 

Beatyfikacja założyciela zakonu Salezjanów 

RZYM, 3 VI. PAT. W bazylice św. Piotra odbyła się uroczysta cere- 
monja beatyfikacji założyciela zakonu Salezjanów don Bosco. W uroczysto- 
Ści uczestniczyło około 50 tys. osób. W godzinach popołudniowych Ojciec 
Święty przybył da Bazyliki, ażeby uczcić nowego błogosławionego. 

Sprawa marek helgijskich. 
PARYŻ, 3 VI. PAT. „La Matin* podaje, iż Young ma zamiar zapytać dziś dr. 

Schachta, czy rząd jego chce, czy nie poddać się jednomysinemu życzeniu komitetu 
rzeczoznawców co do uregulowania sprawy marek belgijskich, nad którą dyskusja 
mogłaby być odroczona, bądź też możnaby jej uniknąć bez narażenia na niebezpie- 
czeństwo porozumienia, które chociąnoby jaknajprędzej podpisać. i 

PARYŻ, 3 VI. PAT. Z kół belgiskich donoszą, że rząd Rzeszy upoważnił dy- 
rektora departamentu do spraw hanalowych w urzędzie spraw zagracicznych Rittera 
do podjęcia w Paryżu rokowań z przedstawicielami Belgji co do uregulowania 6 
miljardów okupacyjnych marek niemieckich. 

Urodziny Króla Angielskiego 
LONDYN. 3.6. Pat. Król Jerzy obchodził dziś 64 rocznicę urodzin. Z tej 

okazji stolica udekorowana została flagami o barwach narodowych. Według 
ostatnich wiadomości w stanie zdrowia króla, który przebywa w Wiadsorze, 
zaznaczyła się zadawalniająca poprawa. 

już niejednokrotnie. Prace komisji rze- 
czoznawców były tylko pierwszym eta- 

pem na drodze do rozwiązania za- 

gadnienia odszkodowań. Teraz dopie- 

ro na podstawie raportu zabiorą głos nie konsultacji. Trzeba dodać, że za- 

odpowiedzialni przedstawiciele państw. 
Kompromis reparacyjny zawarty w 

Paryżu będzie miał znaczenie wyłącz- 

dawczy charakter ekspertów. Ameryka 
uczyniła to w obawie, aby jej dele- 
gaci zbyt daleko niezaangażowali Wa- 
Szyngtonu w sprawach europejskich, 

równo Niemcy jak Stany  Zjednoczo- 

ne wysyłając delegatów swych do Pa- 

ryża, podkreślały ten właśnie opinjo- 

wpływem  Czang-Kai-Szeka 

Fenga za buntownika. 

Walki toczące się w Chinach zwyk- 

- ogłosił 

le mają odwrotną! stronę medalu. Jest 
nią współzawodnictwo wielkich mo- 
carstw zabiegających o swe wpływy 

na terenie państwa niebieskiego. Rząd 
nankiński a szczególnie Czang-Kai- 
Szek jest w bliskim kontakcie z po- 
selstwem amerykańskiem podczas gdy 

przedstawiciele prawego skrzydła 

Kuo-Min-Tangu należą do orjentacji, 

jeżeli tak to można nazwać, angiel- 
skiej. Wiadomą jest również rzeczą, 
że już od lat kilkunastu polityka Wa- 
szyngtonu i Londynu w Chinach nie 
jest bynajmniej jednolitą i że pomię- 
dzy Stanami Zjednoczonemi a Wielką 
Brytanją trwa zaciekła rywalizacja. 
Rywalizacja ta jeźeli nie była jednym 
z głównych powodów walk, odegrała 
wszakże rolę wcale nie drugorzędną. 

Kim jest Feng? Sowiety. katego- 
rycznie wypierają się jakiegokolwiek 

z nim kontaktu. Wiadomo jednak ja- 

ką wartość posiadają zaprzeczenia 

sowieckie jak również i to, że Feng 

czerpał niejednokrotnie w poprzedniej 

swej karjerze natchnienie z Moskwy. 
lnteres Moskwy w Chinach polega na 

tem, aby stale podsycać zamiesza- 

nie w nadzieji, że chaos pomoże im 
do wywołania rewolucji, która następ: 
nie ogarnie całą Azję. Sz.



  

Listy Rzymskie 
Rzym, 28 V. 1928. 

Wczoraj Król ratyfikował ostatecz- 
nie układy laterańskie. Causa finita. 
Miasto przygotowuje się @40 uroczy- 
stości, do iluminacji. Już zakładają 
lampiony na kopule Św. Piotra, już 
się mówi o ceremoniale przyjęcia 
Króła Włoskiego w Watykanie: nie- 
wiadomo jeszcze, czy audjencja ma 
być w formie bardziej uroczystej, z 
tronu, czy bardziej serdeczna — w 
bibliotece? Napiszę o tem, w przysz- 
łym tygodniu. ; 

Król wrócił wczoraj do Rzymu, z 
raidu na swoim jachcie „„Savoia". 
Eskortowala „Savoię“ eskadra torpe- 
dowców; Król z Królową i Królewi- 
czem odwiedził wyspę Rodos, na 
„morzu Egejskiem. Wyspa ta —pełna 
tradycji zakonu rycerskiego Św. Jana 
Jerozolimskiego — zwanego później 
zakonem Maltańskim — pełna wspom- 
"nień Średniowiecza, oblężeń muzuł- 
mańskich, walk krzyża z pół księży- 
cem od niedawna do Włoch należy. 
Król, jeździł wzmacniać więzy jej z 
Państwem przez zadzierżgnięcie wię- 
zów z dynastją. 

Przydają się na coś Królowie... 
No, i dynastja taka, jak Sabaudzka, 

nie darmo listę cywiłną pobiera. Oto 
np. kilka dni temu, członek 
tej dynastji książę Abruzzów, opo- 
wiadał 0 swojej wyprawie do źró- 
deł Uebi Scabdi, w Afryce. Barwne 
opowiadanie! Marsze przez puszcze i 
stepy, z eskortą jeźdźców abisyńskich, 
maprzód konno, potem na wielblądach, 
— 1500 kilometrów — trzy miesiące 
walk z bezdrożem i barbarją. Wszyst- 
ko—dla chwały Italji. I w sali Augu- 
steum, gdzie Książę swoje sprawo- 
zdanie wygłosił zdawały się budzić 
duchy tych wielkich twórców Imper- 
jum Rzymskiego, na których grobach 
ta sala stoi. 

Warto mieć dynastję, choćby dla 
reprezentacji... 
__ Czy to nie miło słuchać, jak przy- 

"była do Barcelony eskadra włoska, 
pod dowództwem J. Królewskiej Wy- 

_ sokości księcia Udine, wznoszącego 
banderę admiralską na krążowniku 
„Trento“? 

Rośnie potęga Włoch. Trzeba wie- 
dzieć, jakim entuzjazmem, jakim uję- 
tym w karby, a przezto jeszcze moc- 
niejszym patrjotyzmem tchnie młodzież. 
Trzy dni temu zaledwie skończyło się 
święto młodzieży uniwersyteckiej fa- 
szystowskiej, Święto  „goliazdów". 
Zjeżdżali się z całych Włoch, ze 
wszystkich uniwersytetów, całemi tłu- 
mami. Ich nastrój jest najlepszym do- 
wodem mocy Mussoliniego. 

Zrobił Mussolini nowy krok do 
zbliżenia z Watykanem: mowa jego w 
Senacie, nie była jeszcze wprawdzie 
Canossą, lecz w każdym razie starała 
się osłabić przykre wrażenie mowy w 
Izbie poselskiej. Coraz dalej odcho- 
dzi Mussolini od przedwojennego s0- 
cjalisty. Ciekawem jest, że Senat, zło: 
żony z dożywotnich, starych senato- 
rów—Senat bardzo szanowany, lecz sta- 
ry i bardziej bezwładny niż Izba niż- 
sza—miał też znacznie więcej zastrze- 
żeń co do paktu Laterańskiego. Anty- 
klerykalizm staje się udziałem mamu- 
tów. Zresztą, to samo daje się zauwa- 
żyć i u nas. 

„ U nas... Niema nic milszego, jak 
czytać o Wilnie w Rzymskich gaze- 
tach. „Osservatore Romano“ umiesz- 
cza wiadomość o Akademiji Papieskiej, 

wspomina o mowie Wojewody Racz- 
kiewicza, p. Folejewskiego i. innych. I 
zdaje ci się, żeś był w sali miejskiej, 
ześ widział zebrane na podjum cho: 
rągwie, żeś słyszał prawie na własne 
uszy, jak Śpiewa chór pana Kalinow- 
skiego... A to echo grało... Nie echo, 
co prawda, tylko—„IKAP", Katolicka 
agencj: prasowa. 

Wogóle polskie sprawy Są na po- 
rządku dziennym w Rzymie. Mieli nie- 
dawno audjencje w Watykanie Į. E. 
Ks. Kardynał Kakowskii nasz Biskup 
Polowy, J.E. ks. Gall. Warszawskie 
Towarzystwo „Dante Alighieri“ skla- 
dało wieniec Nieznanemu Zolnierzo 
wi. P. Maciej Loret wydał książkę o 
polskich artystach w Rzymie, o któ-- 
rej gazety włoskie długie zamieszcza- 
ją recenzje. Przypominamy ludziom, 
że niejeden obraz w Rzymskich kościo- 
łach budzący zachwyt pielgrzymów -- 
zawdzięcza Świat Czechowiczowi czy 
Smuglewiczowi. Wystawa Poznańska 
też ma swoje echo. A nawet niemcy— 
podnoszą znaczenie Polski w spra: 
wach katolickich. Oto np. Mons. 
Kirsch, dyrektor Instytutu Papieskie- 
go Archeologji, mówił publicznie o 
wielkich nadziejach, jakie rokuje ruch 
misyjny w Polsce. 

Ale najwięcej echa budzi —ywizyta 
p. Zaleskiego w Budapeszcie. Od ty- 
godnia wciąż o niej piszą. Trzeba 
wiedzieć, że Włochy bardzo wiele 
sympatji mają dla Węgrów, jako dla 
naturalnych swych sojuszników w 
stosunku do polityki Króla Aleksandra 
Serbsciego. Starają się te sympatje 
podkreślać — oto np. w Sofji legacja 
włoska uroczyście przyjmuje i fetuje 
„Arcyksiążąt Węgierskich* — Józefa 
Franciszka i Annę. W Watykanie też 
cenią Węgry, jako kraj głębokiego 
katolicyzmu; oczekiwana tu jest piel- 
grzymka posłów parlamentu węgier: 
skiego, w liczbie około 70. Więc pi- 
szą włoskie pisma: 

„Przyjaźń polsko-węgierska staje 
się, dzięki naturalnym zazębieniom, 
przyjaźnią polsko-włoską*. 

(Soveniu d'Italia, 24 V..) 

Podnosi rėwaiež prasa Włoska, 
že to samo zaobserwowaly i „Neue 
Freie Presse“ i czeskie „Narodni Li- 
sty'.Tłomaczą to, jako dążenie Pol- 
ski do poparcia sojuszu Polsko Fran- 
ko'Rumuńskiego, sojuszem  Polsko- 
Włosko- Węgierskim. Z radością po- 
daje prasa dzisielsza słowa  Sekreta- 
rza Generalnego Spraw Zagranicznych 
Rumuńskich, zapewniające, że Mała 
Ententa bynajmniej nie czuje się do- 
tkniętą wizytami pp. Zaleskiego i 
Grandi w Bukareszcie, i że „żywi u- 
czucia zgodne i przyjazne". 

I snują ludzie pomysły nad spo- 
sobem urządzenia rąju na ziemi. 

A ziemia tymczasem przypomina, 
że nie jest nawet ona niczem stałem... 
Trzęsła się niedawno. Centrum  trzę- 
sienia było znowu w Górach Albań- 
skich, o 20 km. od Rzymu jest tam 
stary, przed historyczny wygasły wul- 
kan—,„Monłe-Cavo*, „wklęsła góra". 
Widać ją z Rzymu. W kraterze - jest 
dawny klasztor, dziś restauracja. W 
starożytności zwano ją górą „ogni- 
stą". Przypuszczali łacinnicy, że naz- 
wa ta pochodzi od ogni, którę roz- 
kładały wracające z kolonii legjony, 
gdy tu miały ostatni nocleg przed 
wejściem do miasta. Musiały być cu- 
downe te noce, gdy żołnierz, grzejąc 
się przy ognisku, mógł się odwrócić 
—i widzieć tam, w dole, ojczyste 

LOWO 

Antysemickie ekscesy We Loowie 
Prowokacja żydówek. — Zdemolowane. żydowskie insty- 

tucje. — Awantury akademickie. — Policja użyła broni. 

Według wiadomości otrzymanych ze Lwowa, podczas procesji 

uczennice gimnazjum żydowskiego prywatnego, mieszczącego się przy ul. Zygmuntow- 

Bożego Ciała 

skiej, zachowywały się w niestosowny sposób, śpiewając mieprzystojne piosenki i rzu- 

cając ogryzkami chleba i innemi przedmiotami w procesję. Wywołało to zrozumiałe 

oburzenie wśród. uczęstników procesji. — Na miejscu intetwenjowała policja. W toku 
śledztwa ustalono słuszność tych zarzutów. Dalsze dochodzenie ustaliło, że winę za- 

kłócenia spokoju i powagi procesji ponoszą wychowanice , gimnazjuni żydowskiego. 
Z tego powodu doszło wczoraj do rozruchów antysemickich we Lwowie. Wczo- 

raj, około. godz. 8 wiecz. tłum złożony przeważnie z akademików wtargnął do lokalu 

żydowskiej gazety „Chwila* demolując urządzania redakcji i wyrządzając znaczne szko- 

dy. Po zdemolowaniu lokalu „Chwili* tłum udał się na ulicę Legjonów i Kopernika, 

gdzie został rozproszony przez policję, przy użyciu białej broni. 

W tym samym czasie inna grupa akademików wpadła do gminy żydowskiej 
przy ul. Zygmuntowskiej demołując wewnętrzne urządzenie. Tym razem policja aresz- 

towała 20 osób. 

W kilka minut później zdemołowano żydowski Dom Akademicki 

Teresy. 

przy ul. Św. 

Według ostatnich wiadomości, już około godziny 22 sytuacja opanowana została 

przez policję, w całem mieście przywrócono spokój. 

Wycieczka duńska do Polski 
KOPENHAGA, 3 VI. PAT. Dnia 2 

na pokładzie statku „King Haakon* 
czerwca wyruszyła z Kopenhagi do Polski 

wycieczka towarzystwa duńskiego. Wycieczka 
zwiedzi najpierw Powszechną Wystawę Krajową, poczem uda się kolejno do Krako- 
wa, Warszawy i Gdyni, odwiedzając przy tej sposobności lokalne polskie towarzystwa 

Prezydenł Grecji 

PARYŻ, 3 6. PAT. Z Aten donoszą: Conduriotis został wybrany pre- 
zydentem republiki 259 głosami przeciwko 8. Oddano 22 białe kartki. 

przyjąciół Danii. 

Trzęsienie ziemi 
LONDYN. 36. Pat. Z Mendozy (Argentyna) donoszą o nowem trzęsieniu ziemi, 

które pociągnęło za sobą 5 ofiar. W ten sposób liczba zabitych w czasie ostatniej 

katastrofy trzęsienia ziemi wynosi 52 osoby. Ё 

Zaginiony w Aicyee samoloi 
PARYŻ. 3.6. Pat. Samolot ratunkowy w odległości 100 kim. od Villa ARCO 

О 2а> w Afryce odszukał samolot pocztowy, o którym od 2 zdni nie było wieści. 
opatrzeniu się w żywność samolot odleciał w dalszą drogę. 

  

miasto, czekające go z tryumiem... 
Mniejsza o to. Od kilku lat stary 
wulkan daje znać o sobie. Rok temu, 
w grudniu 1920 wcale porządnie 
potrząsł miastem i choć tylko jeden 
młody jezuita padł ofiarą tego wstrzą- 
su, strachu mieli wszyscy niemało. 
Proszę mi wierzyć, zupełnie jest nie- 
miło czuć, jak pod nogami ziemia 
ziemia się rusza, i oglądać się, czy 
rychło mury walić się zaczną. Wspo: 
mnienia z Messyny bynajmniej nie 
są wtedy pociechą Otoż cztery dni 
temu—znowu ziemia się trzęsła, i 
znowu od Monte-Cavo. Leciutko tym 
razem, tylko aparaty to zanotowały. 
Ale bądź co bądź—mamy ostrzeżenie, 
że na fluktach losu płyniemy. 

  

"Z tem większą nabożnością mo- 
dlili się ludzie na nocnej pielgrzymce, 
do Kaplicy „Quo Vadis". 

Doroczna to pielgrzymka, jak na- 
sze, wielkoczwartkowe pielgrzymki do 
Kalwarji. Tłumy ludu. Ognie, pochod- 
nie rozświetlają czarną noc. „ Śpiewy 
modlitewne —kto wie, może t samė, 
co temu dwadzieścia bez mała wie- 
ków. Wszystko to przy via Afpia, 
koło doliny „od Catacumbas“—w 
miejscu skąd za czasów pierwszego 
Papieża wyszły zastępy na podbój 
Świata. | budzi się pewność, że tej 
mocy, która Świat podbiła modlitwą 
—nic nie zwycięży. 

Br. Pius. 

  

Žo 

Małżeństwo bindbergha 
Kiedy ktoś znany w świecie popeł- 

nia ten krok nieostrożny i żeni się — 
niema już dlań spokojnego dnia ni 'go- 
dz'ny. Każdy ciekawie wgląda w jego 
życie prywatne, informuje się o jego 
najgłębszych uczuciach,: włazi z. kalo- 
szami. w jego głowę i serce, tak jakby 
to chodziło conajmniej o zmarłego sto 
lat temu poetę, którego papiery odgrze- 
bujemy dla badań pod mikroskopem i 
liczenia przecinków. 

Oto więc i małżeństwo Lindbergh'a 
z panną Anną Morrow wzbudza miljon 
ciekawych zapytań: a skąd? a czemu 
właśnie z nią? a jak się poznali? etc. 

Parę szczegółów na ten temat daje 
nam korespondent gazety „Journal*. 

„Oto moja córka Anna — rzekł 
niedbale pan Dwight Morrow, poseł 
Stanów Zjednoczonych do Lindbergh'a, 
który przyleciał 'aeroplanem do Meksy- 
ku. 

Działo się to dwa lata temu. „Sza- 
lony lotnik" był otoczony aureolą sła- 
wy. Udał mu się pierwszy raid Nowy- 
York-Paryż. Poddano mu myśl, że mo- 
że stać się pożytecznym dla kraju jeśli 
da się poznać w Ameryce Centralnej. 

Lindbergh krótko pozostawał w am 
basadzie. Pan Dwight Morrow (gruba 
fortuna, cztery kluby), zajęty finansami 
i naftą rychło zapomniał swego je- 

dnodziennego gościa. Ale pułkownik 
Lindbergh nie zapomniał smukłej, 
wdzięcznej sylwetki młodszej z siósti 
Morrow. 

W rok później wrócił do Meksyku 
przypadkiem. Zapukał do drzwi am- 

basady... i wtedy to ciemnowłosa Anet- 
ka z marzącemi oczyma oprowadzała 

po starych malowniczych dzielnicach 

stolicy meksykańskiej  jasnowłosego 
bohatera a stalowem spojrzeniu. 

Lindbergh często składał wizyty ro 

dzinie Morrow na swym aeroplanie. Za 

każdym razem była to okazja do sen- 
tymentalnych spacerów po uliczkach 
miasta lub... po powietrzu. A dnia pew- 
nego kilka miesięcy temu, poseł Mor- 
row zebrał u siebie dziennikarzy i o- 

głosił im oficjalne zaręczyny młodej 
pary. Wszystkie dziewczęta Ameryki 
jęknęły z zazdrości. 

Od tego czasu zaczęły się w tajem- 
nicy przygotowania do ślubu. Widzia- 
no Miss Annę w Nowym Yorku odwie- 
dzającą magazyny, w kwestji pierwszo 
rzędnej wagi, jaką dla każdej panny 
młodej jest wyprawa. Wieść się roz- 
niosła, że sam prezydent Meksyku za- 
kupił już drogi obraz „kwiaty Meksy- 
ku“ na dar ślubny. Ale gdy tylko jaki 
reporter sprobował interwiewować Lin- 
dbergh'a na ten temat, ów odpowiadał 
niezmiennie: ,„Ograniczę się do mówie- 
nia z panem o lotnictwie". 

Policja nawet zabroniła 
zatrzymywać się w sąsiedztwie willi 
państwa Morrow reporterom i fotogra” 
fom, którzy pilnie podpatrywali każdy 
krok młodej pary. Cóż za niedelikat- 
ność, prawda? 

Lindbergh orze kł, iż poślubi jedy- 
nie skończoną lotniczkę. - 

W posiadłości państwa Morrow w 

North - Haven kazał urządzić lotnisko 
i prawie codzień zabierał swą narze- 
czoną na spacer napowietrzny i naukę. 

Tak więc miss Anna Morrow, mło- 
de dziewiczę pilnie i przykładne, które 
otrzymywało nagrody za poezje w swej! 
szkole, zostało zupełnie zawojowane 
przez wszelkię niespodzianki awijacji. 

Prócz niedyskretnych znaleźli się i 
natrętnicy gorszego gatunku. 

Dziennik Boston Post“ donosi, že 
pan Morrow otrzymat niedawno od nie 
znanych szantażystów list, w „którym 
mu-grożą, że o ile nie dostarczy im w 
pewnym terminie sumy 50 tysięcy do 
larów, porwą jego najmłodszą córkę, 
15 letnią Konstancję i będą ją torturo- 
wać aż skona. Zaraz po otrzymaniu te- 
go listu, pan Morrow z żoną i trzema 
córkami:wyjechał do Stanu Maine, 
gdzie specjalna policja roztoczyła nad 
niemi ścisłą opiekę. Na ślub Lind 
bergha w Laredo (Stan Texas) ruszo- 
no pod osłoną całego regimentu. 

Nie, to niewygodnie chwilami być 
zbyt sławnym... k. 

Dieėdzlosieciolecie Śmierci kcięcia Lun. 
Czerwca 1-go uptynęto 50 lat od 

chwili, w której zginął syn Napoleona 
II a więc stryjeczny prawnuk Napoleo- 
na Wielkiego t. zw. ks. Lułu w walce 
z Zulusami w uniformie oficera angiel- 
skiego. 

Książę otrzymał 17 ran, wszystkie 
z przodu. Śmierci patrzał twarzą w 
twarz. 

Kilku kolegów księcia, który w 
chwili zgonu liczył łat 23, zamówiło 
mszę św. w kościele Inwalidów, w ka- 
plicy, niedaleko grobu Napoleona. Na 
mszę św. zaproszona w klepsydrach 
wszystkich Francuzów miłujących od- 
wagę. 

MZAENZECZBSEKNA 

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE 
H Dra Z. Jakubowskiego i Prof. K. 
8 Opoczyńskiego (dawniej D-rów Ja- 

kubowskiego i Safarewicza) zostało 
Ё z ulicy Portowej na przeniesione 

65€2-0, ulicę Zawalną 16 m. 7. 

      

Ofiarności Sz. Czytelników po” 

lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 

(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materialnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 

turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa* dla. Karpowiczowej. —Į    

      

WÓZKI dziecinne 
LEŻAKI zakopiańskie 

ŁÓŻKA letniskowe 
MEBLE koszykowe 

Krzesła wiedeńskie 
najtaniej nabyć można w Składzie 

mebli BR, ŁOKUCIEWSKI 
„ul. Wilenska 23. { m 

  

W niedzielnym numerze „Słowa* wskutek uszkodzenia w części nakładu uległa zniekształceniu w ogłoszeniu 
„ILE W. P. PŁACĄ ZA WODĘ?" nazwa firmy : : 

„ELECTROLUX 
- Co się niniejszem prostuje. 

    

SZUKALSKI REDIVIVUS 
Nas by, wilnian, ludzi wogóle tu- 

tejszych, nie miał interesować twór- 
ca uwienczonego pierwszą nagrodą 
konkursową modelu pomnika, co go 
mamy wystawić w Wilnie na cześć i 
chwałę wiekuistą — Mickiewiczowi! 
Któżby z nas nie pamiętał co to za 
„chryja* wynikła z owym konkursem? 
Jak to był moment, że zwolennicy, ba, 
wielbiciele modelu Szukalskiego już.. 
już... już... byli pewni swego... jak sam 
Ruszczyc twierdził, oświadczał i de- 
klarował się że i awszem: możn'a i na 

leży postawić pomnik Mickiewicza 
przed wileńskim ratuszem właśnie we- 

dług premjowanego modelu Szukalskie 
go! Takie arcydzieło! które przyszłe— 

" właśnie przyszłe! — pokolenia podzi- 

wiać będą, schylając głowę przed na- 

mi, którzyśmy przeniknęli drogi, które- 

mi Sztuka naprzód pójdzie wyła- 

 mując się z przestrzałych szablonów! 

A któż nie pamięta skromnej lecz zata 
, grubo manifestacyjnej składkówej „czar 
miej kawy* wyprawionej na cześć laure- 
ata? A cóż to było za ogólne porusze- 
nie wśród elity miejscowej inteligencji 
gdy Szukalski zaczął publicznie i nie 
publicznie „obrabiać* po swojemu ka- 
żdego, co plackiem nie padał przed je- 
go genjuszem, a choćby tylko nie po- 
takiwał tym, co wobec jego modelu 

* konkursowego... całkiem potracili gło- 
wy! 

„r pokwaśniały i zrzędły mi- 
ny najgorętszych nawet wielbicieli Szu- 

, kalskiego gdy sam objekt sporu, mia- 
nowicie arcyciekawy a nawet „history- 

czny* model w gipsie odlany, który fi- 

gurował na wystawie konkursowej wi- 
leńskiej, potrafił Szukalski Komiteto- 
wi Budowy Pomnika... wyrwać i pomi- 

mo najwyraźniejszego warunku kon- 
_ kursu, że nagrodzony pierwszą nagro- 

dą model ma być własnością 
Komitetu, względnie Wil- 

"na, owej własności Wilna— nie zwró- 
cił. Niepomogły najusilniejsze zabiegi. 
Co było robić? Procesować się... z ar- 

 tystą? I jeszcze z takim — jakby to 
się wyrazić? — nieobliczalnym w czy- 

nach, gestach | Ah i 
ше „že od lat į 

ak Szukalski? 
t już do aru 

    
  

wiešč i šlad po Szukalskim i jego mo- 
delu były zaginęły. Wilno, uspokoiw- 
szy się po doznanym wstrząsie, 0- 
bróciło się postękując na drugi bok, 
naciągnęło kołdrę na uszy — i odet- 
chnęło... snem sprawiedliwega a jakże 
natrętnie i niegrzecznie budzonego czło 
wieka. 

Gdzie Szukalski? Co z nim słychać? 
Co porabia? Bywało komuś przyjdzie 
do głowy zapytać... ale pomyślawszy, 
że nikt odpowiedzi chyba nieda, da po- 
kój. Ba poco napróżno pytać? 

Chodziły po Wilnie słuchy, że autor 
Mickiewiczowskiego modelu wyjechał 
do Ameryki... : 

Tymczasem oto, akurat na prze- 
Sileniu się tegorocznej wsciekłej i nie- 
miłosiernie długiej zimy, gdy pierwsze 
uderzyły niajowe najkompletniejsze u- 
pały — nagle i niespodziewanie kiedy 
nie uczyni się przeraźliwy harmider... 
gdzie?.. W Krakowie! W najspokoj- 
niejszem dziś ze wszystkich spokoj- 
nych miast na świecie. Co się stało? 
Co za powód? Co się tam dzieje? 

Aż tu i gazety krakowskie przyno- 
szą najdokładniejsze wiadomości. Z 
ilustracjami, bez ilustracyj z tytulikami, 
z wykrzyknikami, z rozstrzelonym dru- 
kiem... Niczem sprawozdania z prze- 
biegu „wyborów*... Miss Polonii. 

A Wilno, to jakby kto pod bok 
szturchnął. 

Kraków przewrócił do góry noga- 
mi.. kto? Szukalski. Szukalski? 
Ach ty miły Boże! A onże skąd się tam 
wziął? Skąd? Jak? Dlaczego? Poco? 

® 
A no, — istnieje nieduża grupka 

artystów polskich występujących zbio- 
rowo pod godtem „Jednorog“. Urządza 
od czasu do czasu wystawę zbiorową 
obrazów i rzeźb. W maju tego roku 
udało się jej uzyskać dla swej wystawy 
(o wybitnych znamionach  futurysty- 
cznych), lub jeśli kto woli, moderni- 
stycznych) sale krakowskiego Pałacu 
Sztuki (grającego w Krakowie rolę 
warszawskiego gmachu Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych). 

Jednorożcom zaproponował uczest- 
<.niczenie w ich wystawie — Stanis- 
ław Szukalski. ( 

— Prosimy bardzo! — odrzekli. 
Na ówczas Szukalski wprowadził się 

do sal zajętych przez wystawę człon- 
ków „Jednoroga* ze zbiorową wysta- 
wą własnych swoich prac obejmującą 
ani mniej ani więcej tylko... sto trzy- 
dzieście kilka rzeźb i obrazów. 

W porządku. Co miał sobie żało- 
wać? 

Aliści zaraz już nazajutrz Szukal- 
ski... nie wytrzymał. Wyszedł z roli ar- 
tysty wystawiającego na widok pu- 
bliczny dzieła swoje — aby one sa- 
me za siebie mówiły. Podczas ogrom- 
nego napływu publiczności do Pałacu 
Sztuki na t. zw. wernisaż, Szukalski 
uderzywszy kilkakrotnie młotem w co- 
kuł wielkiej swojej kompozycji „Bole- 
sław Śmiały” na znak, że przemówić 
zamierza , wygłosił — w tonie oczywi- 
ście nie obcym nam wilnianom, — mo- 
wę, jak wyraża się zdeklarowany wiel- 
biciel Szukalskiego redaktor i literat 
założyciel przed laty warszawskiego 
„Życia* p. Ludwik Szczepański, mowę 
„in tyrannos“, przeciw różnym profe- 
sorom krakowskiej Akademji Sztuk 
pięknych i krytykom. 

„Tłum publiczności — zdaje re* 
lację p. Szczepański — uśmiecha się, 
ba nawet niekiedy bije oklaski, go- 
spodarze są skandalem  zakło- 
potani, prasa narazie miłczy ale całe 
miasto huczy od sensacji!** 

Prasa 'atoli nie milczała długo. Рог 
sypały się — komentarze. Zaś gdy do- 
szło do ostrego pokłócenia się Szu- 
kalskiego z grupą Jednorożca, która 
mu z taką koleżeńską uprzejmością 
udzieliła miejsca u swych rodzinnych 
ognisk wystawowych i gdy nieustan- 
na procesja publiczności jęła przepły- 
wać przez Pałac Sztuki wiodąc zacie- 
trzewione spory w obliczu niebywale 
„sensacyjnych' rzeźb Szukalskiego, 
— „Codzienny Kurjer Illustrowany“ 
krakowski zaczął drtkować ankietę 
pod każdorazowym tytułem „A co pan 
myśli o Szukalskim?“ 

Co myślą o rzeźbach Szukalskiego 
znawcy i estetycy krakowscy? Jakże- 
by nas, wilnian, nie miało to intere- 
sować? BS) 

Ankieta krakowska bynajmniej je- 
szcze nie zamknięta, ale już dadzą o 

    

niej wystarczające wyobrażenie niektó- 
re głosy, jakie się już odezwały. 

Więc jeden z pierwszych odezwał 
się wspomniany red. Ludwik Szczepań- 
ski biorąc odrazu najwyższą chyba nu- 
tę zachwytu. Mówi o „wielkiem wy- 
darzeniu artystycznem*, 0 ogromie 
pracy Szukalskiego, o polocie jego 
tantazji, „nieraz niesamowitej, © 
„wielkości pomysłów, o mistrzostwie 
techniki. M ędzy wierszami relacji red. 
Szczepańskiego przebłyska najwidocz- 
niej skłonność do przyznania Szukal- 
skiemu — genjalności. 

„Dziś Szukalski — woła jego za- 
chwycony komentator — zdobył So- 
bie szturmem w Krakowie podziw * 
sławę. Zdobędzie ją w. całej Polsce!" 

Pośpieszamy zawtorzyč: Amen, 
amen, amen! Nigdy nam nie zawiele 
talentów, a osobliwie jeszcze „podziw 
budzących. Byleby tylka nie nalega- 
no, abyśmy utożsamiali „podziw“ ze— 
„Zdziwieniem“. 7 

Z tego wreszcie co red. Szczepan- 
ski odpisał na ankietę krakowskiego 
„Kur. Ilustrowanego" dowiedzieliśmy 
się, że na wystawie w Krakowie figu- 
ruje (jako jedno z „potężnych dzieł'* 
Szukalskiego).. model pomnika Mi- 
ckiewicza. Oczywiście nasz, wileński, 
konkursowy, poczytywany za zaginio- 
ny, za przepadły bez wieści. 

Musiał w nim atoli mistrz Szukal- 

ski poczynić spore poprawki, par- 
don, modyfikacje, jak się odgrażał, i 
w którym to—celu nastawał by mu mo 
del gipsowy, konkursowy, był wyda- 
ny. 

Teraz zaś przejdźmy do innych gło- 
sów. 

Oto, co pisze p. Mieczysław Dą- 
browski, przypominając jak to Szukal- 
ski potrafi przejąć się duchem i 
manierą wszelkich stylów począwszy 
od Renesansu, który mu kiedyś ogrom- 
nie imponował, przechodząc przez 
styl i manjerę Rodin'a a kończąc na 
rzežbiarskiem ,„zdobnictwie“ Chińczy- 
ków, Azteków, ba, murzynów. 

Dziś,—pisze p. Dąbrowski— doszedł 
p. Szukalski do swoistego konwe- 
n'ansu przetwarzania obcych, goto- 
wych pomysłów i ten konwenans stał 

     

się obecnie u niego zdecydowaną ma- 
njerą. - З 

„Polega ona na przesadzonem oOpra- 
cowywaniu, cyzelowaniu szczegółów w 
„sposób skrajnie realistyczny, a Wzoro- 
wany najwięcej na realiźmie assyryj- 
skim, naturaliźmie rzeźby: chińskiej i 
ascetyzmie bizantyńskim, z domieszką 
fantastyczności zdobniczej rzeźb me” 
ksykańskich. Stąd to artysta nie. bur 
duje całości jako koncepcji jednolitej, 
monumentalnej, gromadząc tylko roz- 
bite na drobiazgi szczególiki, z zatra- 
ceniem logiki, konstrukcji, proporcyj i 
praw statyki. W rzeźbie wydłuża po- 
szczególne części ciała ludzkiego, wy- 
sadza mięśnie na zewnątrz, nabrzmie* 
wa przesadnie żyły, stylizując je w ja* 
kieś włókniste, to znów doskonałe for- 
my. — W draperji widoczna jest taka 
sama niespokojna gmatwanina fałdów. 

Danai) architektoniczne. p. Szu* 

kalskiego są zgoła nierealne, bo igno* 
rują prawa statyki, proporcje i stosun- 

ki poszczególnych części, a przede- 
wszystkiem materjai.“ 

P. Szukalski czerpie na lewo i na 
prawo z dorobku innych narodów, a 
nic ze "skarbnicy polskiego ducha — 
stąd jest nam jego sztuka zgoła obcą. 
Co więcej, nie idzie nawet z duchem 
współczesności, nie podejmuje ani nie 
rozwija choćby na swój sposób dzi- 
siejszych haseł w sztuce panujących." 

Lecz ota bardziej jeszcze autoryta- 
tywny głos. Opinję swoją o twórczości 
Szukalskiego wyraża obecny rektor 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
i kierownik artystyczny odbudowy zant 
ku na Wawelu prof. dr. Szyszko-Bo- 
husz. i у ! 

Na zapytanie: czy Szukalski jest 
genjuszem? Odpowiada prof, Szyszko- 
Bohusz:  „Przedewszystkiem muszę 
zauważyć, że w genjałny sposób po- 
trafi robić sobie reklamę....“ 

A dalej między innemi pisze: 
„Szukalski jest bezwątpienia obda- 

rzony wielkim talentem, łatwością 
kompozycji i niepospolitą fantazją. Ale 
sztuka jego nie jest jeszcze skrystali- 
zowaną i mam wrażenie, że za kilka 
lat ulegnie zupełr ej przemianie, po- 
dobnie, jak obeenie już niektóre dzie- 
ła tego artysty nie przypominają w 

i 
     

niczem jego dawniejszych prac. 
© Dzieła p. Szukalskiego wykazują 
duże studja, jakie ten artysta ma za 
sobą. Widać w nim rzeczywiście 
wpływ sztuki assyryjskiej, meksykań- 
skiej, czy też malajskiej. Ja osobiście 
powiedziałbym, że widzę w nich po- 
dobieństwo do sztuki pogańskiej, do 
prasłowiańskich zabytków na wyspie 
Rugji, do owych posągów Światowida, 
które były całe pokryte rzeźbami z 
wykorzystaniem każdego, najdrobniej- 
szego miejsca. Natomiast nie widzę w 
tych dziełach polskiego charakteru, po- 
mimo, iż artysta wybiera sobie tematy 
polskie. (Mickiewicz, Bolesław Śmia- 
ły i t. d.). Sztuka jego zachwycić mo- 
że społeczeństwo chore, histeryczne, 
lubujące się w koszmarach. Jest to 
twórczość pokrewna twórczości Do- 
stojewskiego. Wolałbym sądzić, że 
taką*twórczość niema nic wspólnego 
z kulturą naszą". : 

Na ostatek przytoczmy jeszcze to, 
co specjalnie o cechach „„monumental- 
ności” w dziełach Szukalskiego mówi 
rektor krakowskiej Akademii: 

— Nie widzę w dziełach p. Szuka!- 
skiego tego, czem ten artysta się tak 

ności. Nie mogę sobie wyobrazić tych 
modeli, jako wielkich pomników, sto- 
jących na wolnej przestrzeni. Drobiaz- 
gowa praca, przeładowanie szczegó- 
łów, to ich niemal jubilerskie wycyze- > 
lowanie, które mi przypomina cacka 
mistrza Lalique'a z Paryża, wymaga 
aby do nich podejść bliżej, aby je do- 
kładnie obejrzeć. A wielki pomnik po- 
winien działać swoją monumentalno- 

A 

bardzo pyszni — to jest monumental- * 
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ścią, sylwetą, wielkiemi płaszczyznami, 
które dają potężne wrażenie. W i 

Oto opinja, która nas, wilnian, mo- | 
że i powinna najbardziej obchodzič. 

Potwierdza w niej prof. Szyszko- Ž 
Bohusz w zupełności zdanie tych, co 
odmawiali konkursowemu modelowi 
Szukalskiego: primo wczucia się w 
ducha Mickiewiczowskiej ideologii na- 
rodowej oraz w ducha polskiej, za- 
chadnio-europejskiej kultury i se- 
cundo zarzucali modelowi brak mo- 
numentalności, co już jedno wyklucza” 
ło jego realizację w kształcie pomnika 
na placu publicznym. | cz... 
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Od redakcji: Z przyczyn natuty te- 

chnicznej niniejszy artykuł nie mógł 

być umieszczony w numerze niedziel- 
nym. 

„Dzień Spółdzielczości'', obchodzo- 
ny w Polsce wzorem lat ubiegłych i w 
toku bieżącym, daje przegląd sił na 
polu Spółdzielczości, na tem polu żmu- 
dnej pracy, mającej na celu podniesie- 
nie dobrobytu Narodu i Państwa. 

P.zy okazji tego „Dnia Spółdzielczo 
ści”, pragniemy dać poznać społeczeń 
stwu do jakich wyników doszło nasze 
mleczarstwo w województwach Wileń- 
skiem i Nowogródzkiem, dzięki mrów- 
czej a niepozornej na ako pracy w 

Spółdzielniach. у sk 

Żaden bodaj rodzaj Spółdzielczości 
nie oddał rolnictwu tylu usług, co Spół- 
dzielnie mleczarskie, przyczyniające Się 

do rozwoju przemysłu przetwórczego 
o znaczeniu światowem. : 

Rozwój Spółdzielni mleczarskich w 

województwach Wileńskiem i Nowo- 

gródzkiem obrazują nam najlepiej cy- 

iry, dotyczące liczby spółdzielni, nale- 

żących do Okręgu Wileńskiego Zwią- 

zku Rewizyjnego Spółdzielni  Rolni- 
czych. : : еа 

Zapoczątkowanie Spółdzielczości 
mleczarskiej datuje się od roku 1925, 
kiedy to została uruchomiona pierwsza 

Spółdzielnia Mleczarska w Sołach. Ko 
niec roku 1926 wykazuje ich — 10, 

1927 rok — 47, zaś 1928 staje się ro- 

kiem przełomowym, albowiem w cią- 
gu tego czasu wzrasta ilość spółdziel- 

ni mleczarskich do 108. Należy zazna- 
czyć, że ponadto w różnych powiatach 

+ powstało 32 nowozorganizowane spół 

dzielnie mleczarskie, 'aczkolwiek jesz 

«cze do Związku Rewizyjnego nie przy- 
ZERO” 
> Tak szybki rozwój spółdzielni mle- 
czarskich znajduje swoje wytłumacze- 
nie w korzyściach, jakie spółdzielnie 
tego rodzaju rolnikowi przynoszą. Prze 
dewszystkiem spółdzielnia mleczarska 
wyrabia z tej samej ilości mleka więcej 
masła, niż uzyskuje się przy przerobie 
domowym. Podczas gdy w pierwszym 

t 

> wypadku zużywa się na wyrobienie je- 
«lnego kilograma masła około 25 litr. 
mleka, to w drugim wypadku zużywa 
się ponad 30 litrów. Ponadto spółdziel 
nia Mleczarska prezkonała rolnika, że 
przez wspólne gromadzenie mleka za- 
oszędza się dużo na pracy, usuwa Tów- 
nież wiele kłopotów i nadto otrzymuje 
produkt jednolity, co niemożliwem jest 
«do osiągnięcia przy przerobie indywi- 
dualnym. ; 

= Z potrzeby spółdzielczego zorgani- 
zowania przerobu mleka rolnik zdaje 
sobie coraz więcej sprawę. Dowodem 
jest to, że w 1926 roku ruch spółdzielni 
mleczarskich wyrażał się w 10 spół- 
dzielniach z łączną przeróbką roczna 
692000 1. mleka, a o dwa lata później 
jedna spółdzielnia mleczarska w Tupal 
szczyźnie łącznie z b. filją tejże spół- 
dzielni w Niestaniszkach przewyższa 
tą ilość przeróbki, gdyż wynosi 736000 
litrów mleka. 

Działalność wszystkich Spółdzielni 
„zrzeszonych w Okręgu Wileńskim Zwią 

ku Rewizyjnego Spółdzielni Rolni- 
_ śSzych ilustruje następujące zestawie- 

nie: 
1926 1927 1927 

Tlość mleczarń 10 46 108 
Ilość członków 798 4311 10763 
Tiość przerobione- 2 
go mleka 602449 311680 ok. 8350614 

Aczkolwiek powyžsze zestawienie 
wskazuje na dość pokaźną ilość dostar- 

, czonego mleka w 1928 r. jednak mogła- 
by być ora znacznie większa gdyby nie 
to że hodowla krów mlecznych, mimo 
pewnych postępów, jest jeszcze daleką 

_ od pożądanego poziomu. 
Na jedną zadeklarowaną krowę przy 

pada około 600 litrów mleka rocznie t. 
j. niespełna 2 litry dziennie, mimo, że 
dostawcy dostarczają do spółdzielni 
więcej niż połowę Swego mleka. Przy 

_ tem mleczność krów jest nierównomier 
_ na, gdyż mleczarnie przerabiają mleka 

w lecie 4 — 12 razy więcej, niż w zi- 
mie. W niektórych mleczarniach ilość 
dostarczonego młeka zmalała o 10 — 
20 proc. w porównaniu z 1927 r. Tak 
znaczny spadek mleka był  następ- 
stwem nieurodzaju pasz i zimnej wio- 
sny. 

wielką przeszkodą w rozwoju mle- 
czarstwa jest rozpowszednienie się po 
wsiach małych wirówek, które rolni- 

_kom przynoszą więcej kłopotów i szko- 
_ dy niż pożytku, a spółdzielnię pozba-   

j 

_ wiają dostawców mleka. 
LŽ _ Obok przeróbki mleka na masło du 

; że zainteresowanie, szczególnie w wo- 

wództwie Nowogródzkiem budzi sero 
warstwo. 

| W. 1928 roku było czynnych 10 se- 
 rowarń spółdzielczych. Natrafiają. one 
na poważną konkurencję ze strony pry 

_ watnych pachciarzy, wyrabiających se 
29 warunkach urągających najele- 

* mentarniejszem wymaganiom higje- 
_ ny. Jednak przy umiejętnej gospodarce 

i wyrabianiu serów dobrej jakości wyj- 
da spółdzielnie z tej walki napewno 

_ zwyciężko.. : 
: W roku bieżącym cały szereg spół- 

dzielni mleczarskich przystąpił do u- 
ruchomienia zbiornic jaj, czego w u- 
biegłych latach nie czyniono masowo, 
śdkładając da chwili wzmocnienia się 
gospodarczego tych spółdzielni. Zbior- 

, nice jaj przyczynią się do racjonalnej 
hodowli kur nieśnych, skupiając handel 
tym artykułem w ręku Związku Spół- 

| dzielni Mleczarskich i Jajczarskich, któ 
Ty jest Centralą handlową Spółdzielni 

k mleczarskich. 
| Do racjonalnego prowadzenia Spół 

      

    

    

dzielni Mleczarskich niezbędny jest za- 
stęp wykwalifikowanych pracowników. 
Rozumiejąc to Okręg Wileński Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych 
zorganizował w roku bieżącym 3 kur- 
sy 5-cio dniowe dla rachmistrzów spół- 
dzielni mleczarskich (w Wilnie, Bara- 
nowiczach i Lidzie). Oprócz tego ad- 
był się kurs jajczarski; nadto Okręg 
zamierza urządzić w Wilnie i Kuszele- 
wie dwudniowe kursy dla kierowni- 
ków mleczarń, aby pobudzić ich do u- 
doskonalenia wyrobu masła, które ma 
znaczenie jako produkt eksportowy. 

W kwietniu roku bieżącego zwoła- 
ne było w Wilnie doroczne Zebranie 
Okręgowe Delegatów Spółdzielni nale- 
żących do Wileńskiego Okręgu. Obra- 
dy trwały dwa dni podczas których u- 
chwalono szereg wniosków mających 
na celu podniesienie naszego mleczar- 
stwa. 

Poniżej przytaczamy 
tych wniosków: 

„Uznając szkodliwość rozdrobnie- 
nia spółdzielni mleczarskich, zebranie 
wzywa spółdzielnie, położone w odle- 
głości mniej niż 10 klm. jedna od dru- 
giej do jaknajszybszego łączenia się 
dla stworzenia mleczarń o napędzie 
mechanicznym, opartych na dużej prze 
róbce mleka, nadającego się do celów 
eksportowych. 

W mleczarniach tych winny być 
wzmocnione przepisy statutowe dla u- 
trudnienia członk om wystąpienia ze 
spółdzielni, oraz zaprzestania dostawy 
mleka““. 

„Z uwagi na to, że rentowność spół 
dzielczego przemysłu mleczarskiego 
zależy w dużej mierze od potanienia 
kosztów wytwarzania mleka, a to o- 
siągnąć można przez wydatn'e zwięk- 
szenie mleczności krów, zebranie wzy- 
wa ogół członków da tworzenia przy 
spółdzielniach mleczarskich zrzeszeń 
podniesienia mleczności. Nad dziatal- 
nością tych zrzeszeń winna być rozto- 
czona przez . zawodowe organizacje 
rolnicze i hodowlane ścisła opieka, a 
spółdzielnie mleczarskie winny im u- 

niektóre z 

SŁOWO 

- NOREK GOSPODARCZY ZIE! WSCHODNI 
Mleczarstwo Spółdzielcze w województwach. Wilenskiem | Nowogródzkiem dzielać jaknajdalej idącego poparcia. 

i w miarę możności pomocy finanso- 
wej. _ 

Przy spółdzielniach mleczarskich 
winny być urządzane kursy osobnicze- 
go żywienia, oraz obchodzenia się z 
bydłem i-dojenia“. 

„Zebranie zwraca się do władz skar 
bowych, aby opodatkowały pachciarzy 
i posiadaczy małych wirówek do odtłu- 
szczania mleka, którzy za opłatą prze- 
rabiają mieko okalicznych gospodarzy 
nie posiadając na to świadestw prze- 
mysłowych. 

Jednocześnie zebranie zwraca się 
do Ministerstwa Skarbu o podniesie- 
nie stawek celnych od wirówek poniżej 
300 litrów na godzinę". 

„Wobec tego, że dotychczasowa or 
ganizacja zbytu jaj, pozostając poza 
spółdziełniami rolniczemi, nie zapewnia 
korzystnego zbytu jaj zagranicą i nie 
wywiera żadnego wpływu na podniesie 
nie hodowli drobiu w gospodarstwach 
rolnych, oraz wzmożenie produkcji jaj, 
zebranie wzywa spółdzielnie mleczar- 
skie aby — o ile posiadają odpowied- 
nie warunki i przygotowany personel 
— przystępowały do organizowania 
spółdzielczej zbiornicy jaj". 

„Uznając potrzebę zbytu nabiału we 
własnej centrali handlowej, gdyż to u- 
możliwia korzystne i trwałe spienięże- 
nie nabiału na rynkach wewnętrznych i 
zagranicznych, zebranie okręgowe wzy 
wa spółdzielnie mleczarskie do wyłą- 
cznej dostawy całej produkcji do Zw. 
Spółdzielni Mleczarskich i  Jajczar- 
skich“. 

Dzisiejszy „Dzień Spółdzielczości” 
powinien być dniem uświadomienia so- 
bie co zdziałaliśmy i co zdziałać musi- 
my, poto, aby ze spółdzielczości mle- 
czarskiej uczynić podstawę dobrobytu 
rolnika, a przez to samo przyczynić się 
do ugrutowania dobrobytu Narodu i 
siły Państwa. Do zrobienia jest jeszcze 
dużo — więcej, aniżeli zdziałaliśmy do 
tychczas, a więc my, którzy przy tej 
pracy stoimy, powinniśmy wydobyć z 
siebie maximum energji i ofiarności w 
celu przyśpieszenia i ulepszenia rezul- 
tatów tej pracy. 0. H. 
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Minisfer Kiihn w Wilnie 
Zapowiedź nieprzerywania 

W swoim czasie zapowiadaliśmy, wczo= 
raj rano przybył do Wilna, minister komu- 
nikacji p. inž. Kūhn. Na dworcu kolejowym 
witali p. ministra przedstawiciele miejsco- 
wych władz z p. wojewodą Raczkiewiczem 
i p. prezesem Dyrekcji na czele. Podczas 
„swego pobytu w Wilnie p. minister odbył 
m.in. konferencję z p. wojewodą, na któ- 
rej poruszono sprawę kolei Woropajewo— 
Druja. Pan minister stwierdził, że sprawa 
kolei tej bardzo go obchodzi i zapewnił 
p. wojewodę, że kolej będzie nadal budo- 
wana i że odnośne czynniki wyasygnowały 
już na prowadzenie robót w roku bieżącym 
sumę 1.800 tysięcy tysięcy złotych, zazna- 
czając, że prowadzenie budowy powierzo- 

budowy kolei Woropajewo— 
Druja. 

ne zostało nądal Wileńskiej Dyrekcji Ko- 
tjęsct. к 

Jak dowiadujemy się, celem podróży 
p. ministra Kuhną jest zlustrowanie linij 
komunikacyjnych na terenie województw 
wileńskiego i nowogródzkiego i zapoznanie 
się z wszystkimi nawet najbardziej oddalo- 
nymi węzłami kolejowymi i' stacjami. Min. 
Kuhnowi towarzyszą wyżsi urzędnicy z mi- 
nisterstwa. Wczoraj p. minister wyjechał 
na zwiedzenie tras kolejowych: święciań- 
skiej, postawskiej, głębockiej, mołodeczań- 
skiej i Królewszczyzny, poczem uda się na 
teren województwa nowogródzkiego. W po- 
dróży bierze udział również prezes Dyr. 
Kolejowej p. Staszewski. (c.) 

Samolot sowiecki spadł na linię graniezną. 
Na odcinku Dokszyce na linię granicz- 

ną spadł samolot o barwach sowieckich. 
Lotnicy wyszli bez szwanku. Przymusowe 

  

lądowanie nastąpiło wskutek defektu w 
motorze. (b) 

RONIKA 
  

WTOREK 

Wschód sł g. 2 m. 49 

Zach. St. O g, 19 m. 45 

| Das 

Fran:iszka 
futwo 

į Bonifacego | 

Meteorologii U. 5. В. 
z dnia 3 VI. 1920 r 

Ciśnienie / 
arednie w m. | 754 

  

Temperatura | 
srednia : | 

Opad za do-/ _ 
bę w mm. l 

"Wiatr ! ; 2 
przewažający | Południowy zachodni 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -1-3 
Maximum na dobę -|- 1390, 

PE 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia | 

URZĘDOWA 
— Posłuchania u p. wojewody Raczkie- 

wicza. Wojewoda wileński przyjął w dniu 
3 czerwca na: posłuchaniu m. in. |. M. rekto- 
tą U. S. B. ks. Falkowskiego w sprawach 
Komitetu Pomocy Mł. Akad. — następnie p. 
p. prof. Ślendzińskiego, Roubę, Hoppena i 
Jamonta, którzy przybyli, aby zaprosić p. 
wojewodę na otwarcie wystawy obrazów w dniu 9 b. m. w Pałacu Reprezentacyjnym, a dalej p. Franciszka Świderskiego w spra- 
wach gospodarczych. Ponadto z ramienia 
Prezydjum Komitetowi Pomocy ludności do- 
tkniętej klęską nieurodzaju na Wileńszczy- 
żnie przyjęci byli przez p. wojewodę prezes 
Hipolit Gieczewicz i prezes L. Uniechowski 
w sprawach akcji zapomogowej. W związku 
z przedłożonem sprawozdaniem, p. wojewo- 
da wydał zarządzenie, ażeby do komisyj 
opieki społecznej w powiatach byli dokoop- 
towani . delegaci wojewódzkiego Komitetu 
Pomocy. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji te- 

chnicznej. We wtorek, dnia 4 czerwca, odbę- 
dzie się w Magistracie posiedzenie miejskiej 
komisji technicznej. Na porządku dziennym: 
1) sprawa ustalenia ilości i typu kabla pod- 
ziemnego i przewodów powietrznych i ozna- 
czenie trasy dla ułożenia; 2) Sprawa ko- 
nieczności zaopatrzenia abonentów w licz- 
niki; 3) program robót drogowych na okres 
10 lat; 4) program robót na rok 1929—30); 
5) ustalenie typu jezdni; 6) przyjęcie ulicy 
Podzamcze; 7) statut drogowy. 
—(a) Posiedzenie Miejskiego Komitetu W. 

F. iP. W. W dniu 5 b. m. odbędzie się po- 

siedzenie miejskiego Komitetu Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
na którem rozpatrywana będzie sprawa or- 
ganizacji marszu szlakiem Batorego i preli- 
minarz budżetowy. _ 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Pomoc rządowa dla bezrobot- 

nych. Władze centralne przyrzekły Magistra- 
towi zwiększyć pomoc dla bezrobotnych w 
Wilnie do 3500 zł. miesięąznie. 

SZKOLNA. 
— Egzaminy wstępne w gimnazjum pol- 

skiem im. .kr. Stefana Batorego w Dr do 
klas IV, V, VI, Vil-ej odbędą się między 15 
a 30 czerwca. Podania będą przyjmowane 
tylko do 10 czerwca. Do podania należy do- 
łączyć: metrykę urodzenia, świadectwo szkol 
ne i świadectwo szczepienia ospy. 

Dyrekcja. 
— Dyrekcja Gimnazjum dacia 

im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie podaje do: 
wiadomości, że egzamina wstępne do klasy 
4-ej rozpoczną się 18 czerwca o godzinie 
16- do klasy l-ej 28 czerwca o godz. 9-ej. 
Badanie lekarskie kandydatek do klasy 4-ej 
odbędzie się 17 czerwca o godzinie 16-ej, do 
klasy I-ej 27 czerwca o godzinie 17-ej. Poda- 
mia przyjmuje kancelarja gimnazjum do dn. 
10 czerwca, bliższych szczegółów udziela 
sekretarka gimnazjum codziennie w godzi- 
nach służbowych. 

— Żeńskie Kursy Techniczne w Warsza- 
wie Hoża 88 I p. Z okazji zakończenia roku 
szkolnego i Dorocznego Zjazdu Absotwen- 
tek ŻKT. odbędzie się 22 czerwca o godz, 9 
rano w kościele św. Anny na Krak. Przedm. 
uroczyste nabożeństwo, wieczorem tego 
dnia w lokalu szkoły koncert. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Tow. Eugenicznego. We czwartek 

6 czerwca w iokalu T-wa ul Żeligowskiego 
4, dr. Ryll-Mardzewski wygłosi Odczyt na 
temat „jak walczyć z chorobami wenerycz- 
nemi*. Początek 0 godz. 6 w. wstęp wolny. 

— Wileńskie Tow. Lekarskie. We śro- 
dę dnia 5 czerwca r. b. o godz. 8-ej w. w 
lokalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie 
się posiedzenie naukowe Wileńskiego Tow. 
Lekarskiego z następującym „porządkiem 
dziennym: 

1) Odczytanie protokułu, 2) pokaz cho- 
rych, 3) dr. chemji Rubinsztejn: „O gospo- 
darce wodnej ustroju; 4) dr. Bagiński: Szy- 
szynka a trzecie oko niektórych kręgowców. 

t. Ad > M 
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— (a) Wycieczka Automobil Klubu do 
Trok. W ubiegłą niedzielę, wileński Automo- 
bil Klub urządził pierwszą wycieczkę auto- 
mobilową, która ze względu na niepewną 
pogodę ograniczyła się jedynie do przejaż 

   

    
  

Z SĄDÓW 
Fałszerze biletów kolejowych 

  

Wczoraj w Sądzie Okręgowym  roz- 
począł się proces, budzący poważne zain- 
teresowanie w sierąch kolejowych. Na łą- 
wie oskarżonych zasiedli: wyższy urzęd= 
nik, kierownik wydziału kontroli, Edmund 
Szmidt; kasjerzy:. Antoni Wasiukiewicz, 
Jan Nowis i Wincenty Romasewicz, 
iachmistrz działu bagażowego Paweł Ka- 
miński, zastępca kierownika drukarni 
P.otr Osica i urzędnik dyrekcji Walerjan 
Czebotarewicz wszyscy pod zarzutem, iż 
w latach 1923—1926 za pomocą sprytnie 
obmyslanych kombinącyj sporządzili dubli- 
katy biletów kolejowych w wytwórni dy* 
rekcyjnej i sprzedawali je pasażerom naj- 
legalniej w kasach kolejowych na. stacji 
Wilno. 

Sprawa ta już raz znalazia się na wa- 
kandzie sądowej w grudniu 1927 roku. 
Wtedy na ławie oskarżonych zasiedli: Wa- 
siukiewicz, 'Nowis, Mazurowicz Piotr i 
Szafrański jerzy, jednąkże na skutek przy- 
padkowego wykrycia pewnego dokumentu, 
prokurator zarządał uzupełnienia śledztwa, 
które dało rezultaty wprost rewelacyjne i 
ostatecznie zupełnie zmieniło skład ławy 
podsądnych, f 

Sąd stanowią: przewodniczący sędzia 
Kentowt, sędziowie Miłaszewicz i Umia- 
stowski, oskarżenie popiera pprok. kame- 
rainy Sakowicz, który od początku prowa- 
dzi tę sprawę. Obronę wnoszą adwokaci: 
Szyszkowski (Szmidta), Iwanowski (Wasiu- 
kiewicza), Petrusewicz (Kamińskiego), Ku- 
likowski (Nowisa), Sienkiewiczówna (Ra- 
imasewicza), Łuczywek (Osicy) i Jasiński 
(Czebotarewicza). 

„Do sprawy powołano przeszło — 40 
świadków, orąz biegłych: p.p. Tytusa Rut- 
kiewicza i Nikodema Kaczora. Akcję cy= 
wilną skarbu popiera przedstawiciel Proku- 
ratorji Generalnej. 

Tło sprawy jest następujące. Na pero” 
nie stacji Wilno 28 VI. 26 r. Piotr Mazu- 
rowicz znalazł dwa bilety na pociąg poi 
śpieszny. Mazurowicz oddał je kasjerow 
Kozłowskiemu, ten zaś odniósł do Kasy, 
xtóra je wydała, przyczem okazało się, że 
są to „dublikaty*« Wobec czego powiądo- 
miono p. Szmiota, w zakres prący którego 
bilety kolejowe wchodziły. Jednocześnie z 
Warszawy zatelegrafowano, że przy sorto- 
waniu biletów na dworcu Spostrzeżono 6 
par biletów tej samej numeracji. RE 

„ Dyrekcja Wileńska wyłoniła komisję z 
trzech osób do przeprowadzenia śledztwa, 
W liczbie ich znajdował się osk. Szmidt, 
który rzecz prosta starał się sledztwo po- 
prowadzić na mylne tory. Prokuratora za- 
wiadomiono zaledwie w miesiąc potem, a 
tymczasem zacierano ślady. Znalezienie ja- 
koby na peronie dwóch biletów było jedną 
ze sztuczek do tego celu znfierzających. 

Tymczasem ekspert Rutkiewicz w cza» 
sie pierwszego rozpatrywania (17 XII. 27) 
w Sądzie tej sprawy nadesłał zawiądo- 
mienie: 

„Dziś będąc w Wydziale Dochodów 
znalazłem przypadkowo korektę biletów Nr. 
2001—5000. Korekta ta obecnie znajduje 
się u Szmidta"). żyło to uchyleniem zasło- 
ny, kto. obstalowywał bilety i kierował 
akcją. Był to ten, obowiązkiem którego 
było czuwanie nad prawidłowością przygo- 
towywania i sprzedaży biletów: kierownik 
wydziału kontroli Edmund Szmidt. 

„ Postawiony wobec druzgoczących do- 
wodów, Szmidt przyznał się do winy, co 
ułatwiło dalszy przebieg śledztwa: Oskar- 
żeni: Szmidt, Nowis, Wasiukiewicz, Romaze- 
wicz, działali w ścisłem porozuniieniu. 
Kasa zamówiła 10000 biletów. Obstalunek 
tea w zamówieniu zrędukowano o 3000, a 
potem po wydrukowaniu biletów telefonicz- 

' nie žądano dodrukowania zmniejszonej po- 
przednio ilości już bez zwykłej formalności. 
Oskarżeni Osica, Kamiński. Czebotarewicz 
nie przyznali się do: winy. Jedynie stwier= 
dzają pewne niedokładności. 

W pierwszym dniu Sąd wysłuchął wy- 
jaśnień oskarżonych i zbadał 5-ciu świad- 
ków, proces potrwa 3—4 dni. t 

džki do Trok. W wycieczce wzięli udzia: p. 
' p. konsul Donas z żoną, sędzia Łączyński z 

żoną, dyr. inż. Janowicz, inż. Krukowski, 
kap. Sobecki z żoną, dr. Janowicz, p. Woj- 
ciechowski, red. Tatarzyński i inni. W Tro- 
kach, gdzie mile spędzono kilka godzin, wy- 
cieczkowiczów przyjmowali p. dyrektor 
Szwykowski i 'prezes Szymański. Następną 
wycieczką tut. Automobilklub urządza w dh. 
16'b. m. do majątku p. Karola Wagnera do 
Solecznik, który jak wiadomo jest prezesem 
klubu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dziś grana będzie w dal- 
szym ciągu świetna komedja angielska, o 
zabarwieniu wybitnie aktualnem „Kokoty z 
towarzystwa”, z gościnnym występem zna- 
komitych artystów warszawskich teatrów 
miejskich: Marji Majdrowiczówny, Antonie- 
go Różyckiego i Władysława Lenczewskie- 
go. Komedja Lonsdale przyjęta była przez 
publiczność entuzjastycznie. 

+ Kasa czynna codziennie od godz. 11 do 
szej i od 3 do 9 wiecz. 

— „Zakład o miłość”. Najbliższą prem- 
jerą z udziałem gości warszawskich będzie 
ostatnia nowość Warszawy „Zakład o mi- 
lošė“ polskiego autora uGstawa Beylina. 

Akcja tej pogodnej komedji rozgrywa się 
w Biarritz w r. 1928 

W roli Lili wystąpi po raz pierwszy w 
Wilnie Marja Gella, jedna z najwybitniej- 
szych artystek stolicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Kradzieże. Danielowi Tokarzowi 

(Legionowa 8), skradziono garderobę war- 
tości 1500 zł. Edwardowi Landzbergowi (Ja- 
kóba asińskiego 10) skradziono zastawę 
stotową wartości 620 zł.. Marji Milukiewicz 
(Warszawska 15) niejaki Sakowicz (Piwna 
6) skradł pieniądze i garderobę. Sprawca 
przyznał się do kradzieży. 

— (€) Przez omyłkę zatruł się esencją 
octową Fabjan Bujko (Wojskowo-Cmentar- 
na 3) lat 74. Zatrutego w stanie ciężkim 
ulokowano w szpitalu św. Jakóba. 

— (©) Podrzutków znaleziono w bramie 
domu Nr. 7 przy ul. Archanielskiej i doło 
domu Nr. 2 przy ul. Bonifraterskiej. Pod- 
rzutków ulokowano w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

— (c) Ujęcie dusiciela podróżnych. We 
wsi Lipówka pod Wiżajnami ujęto dawno 
poszukowanego za liczne morderstwa Julja- 
na Jurewicza, + 

Grasując stale w pasie granicznym Ju- 
„rewicz czatował na pojedyńczych podróżnych 
którym obiecywał przeprowadzenie przez 
linję graniczną. Następnie prowadził swoje 
ofiary do lasu, gdzie dusił je i obrabowywał 
z posiadanych pieniędzy i kosztowności. Ju- 
rewicza aresztowano w chwili, gdy szyko- 
wał się do ucieczki do Litwy. 

— (a) Dochodzenie w sprawie zajścia 
w „Ziemiańskiej*. Dowiadujemy się, że w 
sprawie zajścia z oficerami policji w restau- 
racji „Ziemiańskiej" komendant wojewódz- 
ki p. insp. Praszałowicz polecił przeprowa- 
dzić szczegółowe dochodzenie. Obecnie są 
badani świadkowie zajścia. 

— (c) Nagłe zgony. Z niewyjaśnionych 
przyczyn zmarła nagle Anna Matukas lat 50 
służąca Parnesa (Wileńska 22). Z pwbodu 
ataku sercowego zmarł Jan Pietrzykowski 

— (c) Wydobycie topielca. Z Wilji ko- 
ło ulicy Wodociągowej wyłowiono: zwłoki 

RT 

  

Dydersja szaulisėo na pośraniczi 
Banda nadesłana z Litwy miała zamordować 

członków komitefu emigrantów lifewskich 
Sensacyjne zeznania schwytanych terrorystów 

W sprawie onegdajszego napadu dywersantów litewskich, o czem do- 
nosiliśmy pokrótce w niedzielę, dowiadujemy się sensacyjnych szczegółów, 
które dostatecznie udowadniają, że banda została nasłana na nasze tery- 
torjum w celu dokonania całego szeregu napadów dywersyjnych na objek- 
ty państwowe i aktów terroru indywidualnego na osobach wskazanych ban- 
dzie przez jej kierowników z Litwy. 
dywersanci zostali wysłani na teren 
Szaulisów. Że cała akcja była zgóry 
członkowie bandy zostali zaopatrzeni 

Śledztwo w tej sprawie ustaliło, 2е 
Polski przez oddział wywiad. Związku 
obmyślana dowodzi to, że wszyscy 
w fałszywe paszporty wystawione. 

rzekomo przez Starostwo Święciańskie, co bezwzględnie umożliwiłoby im 
swobodne przebywanie na terytorjum polskiem i przenoszenia się z miejsca 
na miejsce. Ponadto banda była zaopatrzona w broń i granaty używane w 
armji litewskiej. To samo Świadczą i Środki opatrunkowe porzucone przez 
uciekających. Okoliczności przejścia 
działami K. O. P'u przedstawiają się 

bandy na nasz teren i utarczka z od- 
następująco: W nocy z 30 na 31-go 

bm. banda przekroczyła granicę w pobliżu Praciszek (Sejny) i po przecze- 
kaniu kilku godzin w lesie udała się do pobliskiego zaścianka Wojtukienie 
gdzie za wiedzą gospodarza Gudelewicza, ukryła się w stodole. O ukazaniu 
się bandy dowiedział się jednak pobliski posterunek policji, który wezwał 
do pomocy oddział KOP'u, chcąc całą bandę zaaresztować. Dywersanci 
wycofali się jednak do pobliskiego lasu i na nadchodzących żołnierzy 
urządzili zasadzkę. Rozpoczęła się strzelanina, która trwała dłuższy czas. 
Pięciu dywersantów zdołało ukryć się, dwaj zaś pozostali ujęci. Uciekający 
porzucili rewolwery, granaty i Środki opatrunkowe. Cały pobliski teren zo- 
stał otoczony przez wojsko tak, że jest nadzieja, że pozostali dywersanci 
zostaną ujęci. Zamkniętą również została granica na tym odcinku. Ujętych 
dywersantów odesłano natychmiast do dyspozycji władz bezpieczeństwa 
i zostali oni poddani szczegółowym badaniom. Z zeznań ich wynika, że 
wysłani oni zostali w celu zamordowania dwóch członków centralnego ko- 
mitetu litewskich emigrantów, którzy zamieszkują na terenie Polski, a po- 
nadto nakazano im dokonania napadów na osiedla polskie i objekty pań- 
Stwowe. Związek Szaulisów zaopatrzył ich w broń, dokumenty i pieniądze. 
Szczegółowych danych o miejscu pobytu członków komitetu emigrantów 
dostarczył im wywiad litewski. Po każdym akcie dywersyjnym miała banda 
rozproszyć się i zejść się na terenie wyznaczonym ijuż poprzednio, w po- 
bliżu dokonania nowego aktu terrorystycznego. Cały plan akcji został Ści- 
śle opracowany przez komitet wywiadowczy Szaulisów w Kownie, który też 
wyznaczył siedmiu ludzi dla wykonania go. Napady na osiedla prywatne 
miały na celu zdezorjentowanie władz bezpieczeństwa i skierowania śŚledzt- 
wa w kierunku fałszywym przez nadanie napadom tła rabunkowego. (b.) 
NST RR TIPO TE T I YOROPRENYWE SROZBORECKT KOYW ZOE” GEO ТО 
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CZY NIE MOŻNA INACZEJ? 
Roboty na ulicach Wilna stają „się co-- 

raz bardziej dopełnianiem stałej, tych ulic, 
tizįonomji. 

Juž slyszę powiedzenie: „Co się pan 
czepiasz? Chwała Bogu, że się coś robi, że 
Magistrat inwestycjami się zajął. Przecież 
miasto się podnosi, bezrobotni „ mają 
pracę“ it. d. i. t. d. 

  

Stusznie! 1 ja też powiem: „Chwała 
Bogu*. Ale jednak miałbym zastrzeżenia 
co do celowości robót. 

Reprodukowaliśmy kiedyś w „prze- 
Garbarskiej, 

rozko- 
czy nie w 

chadzkach* obrazek z ul. 
która czas jakiś stale i stale była 
pana, na której stale dłubano, 
cięgu roku. 

Teraz obrazek ten przeniósł się na 
ul. Mickiewicza, na jedną z głównych Wil- 
na arterii. МВ 

Przypomnę historję robót ziemnych, 
które w ciągu ostatnich dwuch lat prze- 
prowadzono na tei ulicy. 

Więc latem 1927 roku zakładano chod- 
niki. W roku 1928 przeprowadzano kana- 
lizację. Texoż lata rujnowano założone w 
1927 r. trotuary aby założyć kable elek- 
tryczne. Teraz dla odmiany pruje się chod- 
niki po lewej (idąc od Katedry) stronie 
dla założenia kabli telefonicznych, Nie wy- 

liczam oczywiście reperacji bruków, które 
teź są przecież robotami ziemnemi i nie 
wyliczam lokalnych rozkopów dla takiej 
czy innej reperacji potrzebnych. Zdaje się, 
że tego wystarczy. . 

Teraz zważmy, że rujnowane trotuary 
po zakończeniu robót nie zostały dopro- 
wadzone do stanu poprzedniego. Jeszcze 

dziś po prawej (od Katedry) stronie widać, 
które z płyt dla przeprowadzenia kabli by- 
ły wyjmowane. Cała linja kabla jest wy- 
raźcie zaznaczona, bo płyty, które wyjmo-- 
wano są obecnie o 1—2 cm. wyższe od 
pozostałych. RZ 

Roboty przeprowadzane na jezdni w 
wielu miejscach pozostawiły nierówności 
na brukach, które tak wspaniale dają się 
we znaki autobusom. ` t 

Wydaje mi się, że gdyby zaczęto ro- 
boty od zekladania wszelkich możliwych 
instalecji, a potem dopiero zakładano 
chodniki, reperowano bruki, czy też zgoła 
ulice przebrukowywano, to: 1-0 zaoszczę- 
dzonoby wiele pracy, a więc i kosztów 
2-0 roboty trwały by nie latami a miesią- 
cami może, 3-0 estetyka miasta i regular- 
ność ruchu ulicznego mniejby na tem cier-- 
piały. Mik < 

17-letniego Izaaka Gołęba, który jak dono- 
siliśmy utonął podczas kąpieli w dniu 28 ub. 

mies. : 
— (c) Ujawnienie kości ludzkich. Pod- 

czas robót ziemnych na ul. Wielkiej w po- 
bliżu Poczty ujawniono kości iudzkie. Ode- 
słano je do kostnicy szpitala św. Jakóba. | 

— (c) Wydalenie się z domu. Onegdaj 
wyszedł z domu 15-letni Janusz Wiszniewski 
(Mostowa 15)). Chłopak zabrał z sobą ubra- 
nie i bieliznę. Rodzina przypuszcza, że pro- 
jektuje on wyjazd do Warszawy lub Łodzi. 

(c) Wypadki za dobę. Za ubiegłą 
dobę zanotowano w Wilnie 145 wypadków. 
W tej liczbie było 27 wypadków opilstwa, 
14 kradzieży i 50 wykroczeń administracyj- 
nych. 

i — (c) Strzały na ulicy Królewskiej. No- 
cy wczorajszej pątrół policyjny przechodząc 
ulicą Królewską natknął się na kilku osobni- 
ków, którzy wszczęli ze sobą bójkę. Jeden. 
z uczęstników bójki, sierżant wojskowego 
więzienia Czapiel użył nawet broni, strzela- 
jąc do otaczających go cywilnych i raniąc 
jednego z nich Aleksandra Abakanowicza 
(Garbarska 2) w rękę. 

Lisf do Redakcji 
Uprzejmie proszę o łaskawe pozwolenie 

za pośrednictwem poczytnego: pisma WPa- 
nów wyrazić szczerą wdzięczność właści- 

cielowi księgarni „Lektor* w Wilnie p. Iz- 
raelowi Pagerowi za jego niezmiernie ciężką 
pracę w ciągu dwuch tygodni przy sprze- 

daży biletów na przedstawienia Zespołu Ry- 
skiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego 
iza umiejętną i energiczną pomoc przy u- 
rządzeniu tych przedstawień w Wilnie. Uwa- 
żamy za swój obowiązek wyrazić p. Page- 
rowi nasze podziękowanie publicznie z tego 
powodu, iż nie zważając na niezmiernie cię- 
żką i odpowiedzialną pracę jego samego i 
personelu jego w ciągu dwuch tygodni, od- 
mówił on przyjęcia od nas jakiegokolwiek 
wynagrodzenia pieniężnego. Niech więc ten 
list nasz posłuży mu tą niedużą satysfakcją 
moralną, na którą zasługuje, — niech przyj- 
mie nasze szczere rosyjskie podziękowanie. 

Dyrektor Rosyjskiego Teatru Dramatycz. 
A (—) A: Griszyn. 

  

    

SPORT 
WYŚCIGI KONNE. 

Wynik konkursu dła podoficerów. 

O godz. 14 min. 30 odbył się konkurs - 
dla podoficerów W. P. — Wielki konkórs o 
3 nagrody honorówe Towarzystwa Hodowli 
Koni i Popierania Sportu Konnego w Wil- 
nie. Warunki: 8 przeszkód wysokości do 110 
cm. szerokości 3 m. i tempie 350 mtr. na 
minutę. 

Pierwsze miejsce zdobył _wachmistrz 
Gałązka z 4-go pułku Ułanów  Zaniemen- 
skich, na „Nurcie'* w czasie I min. 20 sek. 

Drugie miejsce zdobył plutonowy La- 
chowicz z 3 D. A. K. K-u na „Nimfieć w- 
czasie 1 min. 58 sek. 

Trzecie miejsce zdobył wachmistrz Cu- 
bert z 23 pułku Ułanów Grodzieńskich na 
„Odze* w czasie 1 min. 73 sek. 

Wynik wyścigów: 

W gonitwie pierwszej z płotami na dy- 
stansie 2400 m. i nagrodzie 700 zł. wygrał 
„Bebus” z grona oficerskiego 27 pułku Uła- 
nów. W czasie 3 min. 16 sek., przed „Pa- 
nem Leonem". Totalizator nieczynny, gdyż 
oba konie stanowią własność tegoż jeźdźca. 

Gonitwę drugą płaską o nagrodę 700 
zł. na dystansie 1600 m. wygrał „Bosfor* 
K. K. Ważyńskich w czasie I min. 46 sek. 
zwyciężając „Esmezaldę“ por. Aleksandro- 
wicza. Totalizator 12 zł. 2 

Gonitwę trzecią z p rzeszkodami O na- + 
grodę 700 zł. na dystansie 3500 m. z dzie- 
Ssięcioma przeszkodami, wygrała „Bajeczna“ 
Min. Spr. Wojsk. (1-go pułku Ułanów Kre- 
chowieckich) w czasie 5 min. 22 sek. przed 
„Oberkiem“ kpt. Rajewicza. Totalizator 14 
złotych. 

W ia czwartą płaską o nagrodę 500 
zł. na dystancie 2100 m. wygrał „Dagobert“ 
K. K. Ważyńskich w czasie 2 m. 19 sek. 
przed „Renatą“ por. Gromnickiego. Totali- 
zator 31 zł. 

Gonitwę piątą o nagrodę 900 zł. na dv- 
stansie 3600 m. z 12 przeszkodami wygrała 
„Bajeczna“ z grona of 
ułanów w czasie 6 min. i 34 sek. 

  

  

oficerskiego 27 pułku — 

     



     
  

4 

„bandem* grona oficerskiego 1 pułku Uła- 
nów Krechowieckich. Totalizator 18 zł. 

Gonitwę szóstą z płotami o nagrodę 500 
zł. na dystansie 2400 m. wygrał por. Donner 
na „Evvivie“ w czasie 3 min. 14 sek. zosta- 
wiając w tyle „Nidę* z grona oficerskiego 
23 pułku Ułanów Grodzieńskich. Totaliza- 
tor 14 zł. 

Komunikat 
Zarząd Wil. Tow. Cyklistów w ubičgją 

niedzielę zorganizował familijną wycieczkę 
do Ponar, połączoną z wyścigami szosowe- 
mi „otwarcia seżonu* 

Wyniki biegów były następujące: 
1 Bieg 15 klm. 

l nagroda p. Egorenko F. czas 33 m. 
5 sek. 

u, „ Gotowski Br. <> BA UE 
41 sek. 

M . „ HawryłkiewiczN. „ 38 m. 
Il sieg 25 kim. 

| nagroda p. Morozowski Br. czas 46 m. 
36 sek, 

HN, „ Kalinowski J. „ 46m 
59 sek. 

mi 2 „ Kaczyński W. PRL BU 
05 sek. 

II Beg 6 klm. 

I nagroda p. Krupowies czas 13 m.04 sek* 
I » „ Gotowski Wł, „ 14 31 

Wzmiankowanemi wyścigami kierował 
osobiście p. Prezes Tow. Cyklistów Mec. 
Engiel i starter p. Andrukowicz W. 

OTWARCIE SEZONU WIOSLARSKIEGO. 

W niedzielę 2 b. m. odbyło się uroczy- 
ste otwarcie sezonu wioslarskiego. W uro- 
czystości tej Wzięły udział wszystkie kluby 
wioślarskie  z „Pogonią“ i „3 p. sap.“ na 
czele. Ceremonje dnia odbyly się na przy- 
stani „Wileńskiego Towarzystwa  Wioślar- 
skiego“ i „3 Pułku Saperów". Wśród przed- 
stawicieli władz zauważyliśmy p. p. wojewo- 
dę Raczkiewicza, płk. Giżyckiego, starostę 
Iszorę i dyr. Bosiackiego. Po uroczystej 
inauguracji sezonu, odbył się chrzest dwóch 
czwórek półwyścigowych Polic. kl. sp. „Me- 
wy“ i „Czajki“. Honory chrzestnych rodzi- 
ców pełnili p. wojewoda Raczkiewicz z p. 
inspektorową Praszałowiczową, oraz p. sta- 
rosta grodzki Iszora i p. komisarzowa Do- 
wojnowa. Po dokonaniu chrztu odbyła się 
defilada łodzi, przyjmowana hucznemi okla- 
skami. 

Organizacja zawodów spoczywająca w 
ręku mjr. Kątkowskiego sprężysta. 

RADIO. 
Wtorek. dnia 4czerwca 1929 r. 
11.56 —12.10: Sygnał czasu, komunikat 

meteorologiczny. 12,50—13,00: Komunikat 
Powszechnej Wystawy Krajowej. 16.40— 
1700: Kurs alfabetu Morsea dla krótkofa- 

  

OFIARY. 
Urzędnicy Wydziału Powiatowego w Po- 

stawach na cele oświatowe (Polska Macierz 
Szkolna) zł. 31.20. 

J. MŁ. na schronisko weter. nauczyc. zł. 10 
przyt. dla nieuleczaln. chorych zł. 10, Żłobek 
im. Dz. jezus zł. 10, santorjum dla grużlicz- 
nych zł. 10, Bratnia pomoc stud. USB zł. 5, 
Komitet Chleb Dzieciom zł. 5, Komitet pom. 
ofiarom nieurodz. ziem. Wileńskiej zł. 10. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Franciszek Legiecki, w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zamieszkały, 
zgodnie z art. 1030 Pst. Post. Cyw., podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 6 czer- 
wca 1929 r. o godzinie 10 rano w Wilnie, 
przy ul. Konarskiego Nr. 24 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Aleksandra 
i Anny Szumborowiczów majątku ruchome- 
go, składającego się z domu mieszkalnego na 
rozbiórkę oszacowanego na sumę zł. 1200. 

Komornik (—) Legiecki. 

SŁOWO 

  

Dziś! Na spienionych 

KINO-TEATR akcja arcydzieła p. t. 

„HELIOS“ 

  

    
Począwszy od harmonijnie 
wydłużonej pięknej karoserji 
i potężnego 6 cylindrowego 

Długa i nisko osadzona ka- 
roserja zapewnia wygodę i 
bezpieczeństwa przy najwięk- 

Ostatni 
” DZE wyraz współczesności 

stowny Oakland, posiadając 
zalety najdroższych wozów, 
przy umiarkowanej cenie, 

| 

    

DOKTOR | 

D.ZBLBOWIEZ | 
chor. wenetyczne, 
sylilis, narządów 
moczowych. od 9 
—1l, od 5- 8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldawiczowa 
KOBIECE, WENE- 

, RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

    

  

  

  

Ameryki LOIS MORAN i bohater „Wschodu Słońca” | I 
sztuka „DZIKUS w PIJAMIE* z prześliczą OLIVE BORDEN w roli głównej. Niezwykle interesującą akcja. 
Początek seansów o godz. 6, 8_i 10.15. 

PORY WODĘ VICHY. 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE 

VICHY CELESTINS 
z marką Wichy-Fitat 

woda bezwzęlednie naturalna 
czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiezo 

+ WYSTRZEGAJCIE SIĘ 
* wód przygotowanych sztucznie mianujących 

się nieprawnie VICHY 

BDAWAWAŃ=—' 

rtędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 SMIEZGSENENNN UZNA 

wzruszający dramat z życia. W roli 
falach miłości; ARZĘ jak bezkresny ocean, wartko płynie niezwykle interesująca 

„MARYNA 

3е 

  

uBRUZGKARUWEZEKADA „KORDRBENERZNNZUSZKEBNANĘ 
в Firma egz. od 1874 r. 
a Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 5 

š K. Dab ka. į i „Dąbrowska. į 
а : Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, E 
в Wielki wybėr najlepszych zagranicznych i kra- m 
g ns instrumentów tylko gwarantowanej k 

jakošci- 
в SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE, 5 

MWAWA WED. @. WOLFSOŃ ECSS RRT; 

wiecej ab 6 moczo- gd 

dowe i skórne, ui SĄ |osmeyka BS 
EAT SSIEMO 

| Urodę, kobiecą 

doskonali. odświeża, | Lettnzeoemygc | osisoni: odświeża 
usuwa braki i skazy 

ИНА ОЛИ НЕИ Ge: Korei) Leczniczej „ „Cedib* 

Lekarz-Dentysta J. Hryniewiczowej. 
MARTA Uwalegrjiemnię je 1 a = 

Dżyńska-Smolska godz. 10 19, | 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote mmmmusrmusnszawm 
korony. Sztuczne “| LETNISKA i 

W. Z, P: Nr. 26. 

by. Wojskowym, u- 

ZE | BLONDYNKI" 
— GEORGE 

głównej najpiękniejsza blondynk 
O'BRIEN. IN ŚW i A ad program: Szampafską 

Letniskė ;ęcia, 39 ii Folwark S2724 wię 
od Wilna -- 3 pokoje od Wilna, 1 km. od 
i kuchnia, Rzeka, las. przystanku autobuso- 
Komunikacja autobu- wego, szosy, kościol 
*owa (co godzinę) ii jeziora. Kompletnie 

  

koleją. Wiadomość: nowe zabudowania: 
ul. Zygmuntowska 4dom mieszkalny, 4 
m. 5. —o pokoje i kuchnią oraz 

KRK: gospo- 
arskie. Obejrzeć pla- 

Letnisko ny i dowiedzieć sa o 
blizko Wilna, utrzy- warunkach można 
manie, las, rzeka, COodziennie, Krzywe 
kąpiel, plaża, łócź Koło 19 u Trzeciaka.. 
na _ miejscu.  Infor- 
macje: Jagiellońska 9 — 
m. 13. — E praedaje się wolant 

т parokonny па gu- 

Letnisko mach z  uprzężą. 
Ogl 

Pensjonat. Las, rzeka, RAZ można odj 
koleja I i pół. klm. 

8-11 i od 15—17, 

Informacje godz. 5- 6, ul. Kościuszki 10. 

  

  

Szwadron Pionerów, 

  

Zarzecze 16—17. —7 —-— ы 

Р пна ана ее S Sprzedam 
kred у 

. LOKALE donywaie zet 

HB mamomsma cwi Tem, tremo, zegar 
szatkowy, maszyna 

Do wynajęcia do szycia, lustro i 
2 duże słoneczne po- komodę. Adres w 
koje z używalnością adm. gaz. „Słowo*. -Z 
kuchni, Witolduwa 7 
m. I. — © MARK NOD MAS IE: 

Pokój RÓŻNE 
do wynajęcia dla sa- Wydzierżawi 

AERO: J avisais folwark obszaru = 
AES 20 hekt. i więcej. Po- 

żądane niedaleko ko- 
ROTRA NI ЕСО 0 КОНЕа ei i z łąkami. Mogę. 
i PO $ A D Y kę wziąć w dzierża- 

wę młyn. Oferty do 

РНО 70 НАРЕ КЗ УАСОЫ Biura Reklamowego, 

Niania 
Garbarska 1, dla F. 

potrzebna od zaraz 
do 2 i pół. letniego 

POŻYCZKI 

dziecka. Wymagane 

na spłaty ratami mie- 

poważne świadectwa. 

sięcznemi w ciągu 
roku udzielą Spół- 

Zgłaszać się codzien- 
nie od 3 — 4 po poł. 

dzielcza Kasa Kredy- 

Dąbrowskiego 7 m. 7. 

  

  

towa, Wileńska 15, 
od g. 4-7 wiecz. -L 
  

  

  

lowców i amatorów. 17,00 — 17,20: Program T o т 2 1 KON , . > В й 2 jmuje: i i 
dzienny, repertuar _ teatrów "i kin B silnika, až do Išniącej chro- szej szybkości. Potężny i elas- cieszy się olbrzymim powo- BSE 3% ae od 2 letniska Kamieni. 

chwilka litewska. 17.25 -17,50: Tr. z Po- mowanej chłodnicy włącznie, tyczny silnik umożliwia dzeniem w sferach towarzys- DOKTOR Wydz. Zdr. Nr. 3 |-sze 3 - pokojowe, WAWAWAW żwiru do budowy do- 

As Spies da R a arię nowy Oakland wybitnie nosi przejście w pięć sekund od kich, dla celów zarówno b. BIŃSBERG 2-gie 4 - pokojowe z KUPNO 1-$PRZEDKI mu poszukuję. Szcze- 
gei) Mb ao: Cas Sobie Matki na sobie znamię najbardziej 16 od 40 kilometrów na reprezentacyjnych w mieś- choroby weneryczne gz kB, do wyna- M gółyć GRO c 

Boskiej Boruńskiej* —wygł. Walerjan Char- współczesnej twórczości sa- godzinę. : cie, jak i sportowych na sylik= i skórne. Wit sj arnis ei Oa WWWAWYAW , ‚ 2 

kiewicz. 18.35 — 1850: Tr. ® Poznania. Re; mochodowej- Szybki, wygodny i gu- wsi. ‚ ii AR: Ba ANUSZERKI GE sy x. woronowo 3 Maloya | 
cytacje. 18,50 — 19,10: „Kącik dla panów й 8 40 1 klm. Warunki: Gar- VJ, niej 

4 Karol Wyrwicz Wichrowski. 19.10— PD Ode sarma : + cam Węza sztuczna 
It. Komunikaty, Powszechnej Wystawy O 4 k l ą n d BOKTOR Liss barską 3 m. 16: ! Towarzystwa Pszczel-| lokaty hipoteczne 

jowej. 19.20: 0% towic ra. е niczego gwarantowa- i 

GTW, Pucaniego. Po operze, komuni: heja ‚ BLUMOGICZ Aimszerka Smiałowska Letnisko nei jakości w cenie D ao 
katy P.Ą.T. i inne oraz „Spacer detektoro- ) i zł. zą kg. jest doj V 

wy po Europie". (Ketransmisje, stacji za- praca! MAOPO Choroby weneryczne, tyczny "Usuwa zmar- salce kucha £ kim, nabycia w” Centrali] Mickiewicza i, 
granicznych z lokalu Polskiej Agencji Pu- ką syfilis i skórne.  szczki, piegi, wągry,od Wilna autobusem Spółdzielni _ Roln.-| tel. 9-05. —I 

OR. General Motors w Polsce, Warszawa łupież, brodawki, ku-.co godzina. Infor- Handlowych (ul. Mic - —— — 
OKTKEITETA PRAANAKORTNISES II ! . rzajki, wypadanie wło- macji zasiegnąc: ul. Kiewicza 19) a R E SE (OS 

OBWIESZCZENIE. Upoważnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku : Od 9 — 1i3 — 7. sów. Mickiewicza 46. Zygmuntowska 12 2 

: : (Telet. 921). —m 6. — m. 2, godz. 1—3. —0 Pianina Ž : с g 
uo E spraw seks pierwszorzędnych fa- 

calnej w handlu spółki akcyjnej pod firmą я = INN G TA U TEREC 

Fabryka Wyrobów Tytaniowych LECHJA* PATTY" ЧИРЕ РИУ СУ У НАР Р ЧОЧ САИ АР PAPAE POTPOYJ ania arun 
wzywa wszystkich wierzycieli upadłej spół- 
ki na dzień 7 czerwca rb. 0 godz. 20-ej 
(gmach Sądów, ul. Mickiewicza Nr. 36, po- | 
kój Nr. 26) na walne zebranie celem omó- 
wienia bieżących spraw, oraz likwidacji mie- 
nia upadłego dłużnika. 

rezes Zarządu Konkursowego 
307 (—) L. Hrehorowicz, adw. 

Ki: Sekretarz (—) J. Bekisz. 

   W okreie POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ 
do przydzielania wszelkiego rodzaju kwater upoważnione zosfało MIEJSKIE SGIURG KWATERUNKOWE, 

gubiony kwit Nr 
kach. Wynajem. W. 34052. wydany 
Pohulanka 9—23. -0 przez stację Zel- 
i — wa 30 k 1927 a na 

° т imię егса ro- 
Sprzedaje SIĘ gzieckiego na 30 zł., 

w N.-Wilejce plac Zunieważnia się. — с 
domami i ogrodem w 
malowniczej miejsco- 
wości nad rzeką, ko- 

  

  

gubioną książkę 
wojskową, wyd. 

  

ło lasu i dobre na U. 3 
PRZETARG. 

акЕ ULSLSKNA 151: przez P. K. U. 
ю PAR: ‚ Lida, : 

Deiegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wilno KTÓRE DYSPONUJE: — Ш'::"“ па RK: 

ogłasza nieograniczony przetarg na zainsta- 
lowanie kompletów klozetowych w obje- 
ktach koszarowych w Nowej Wilejce. Ofer- 
ty w załakowanych kopertach z nadpiszem: 

1) Pokojami we 
prywatnych. 

własnym hotelu „Polonja“ oraz w hotelach, pensjonatach i domach gościnnych 
rocznik 1899, unie- 

2 samochody ważnia się. e 
taksówki Ford, lan —— 
doletka i torpedo w gubioną książecz- 

  

wej Wilejce 2 Badas do dia 6 od 2) Pokojami w mieszkaniach prywatnych. dobrym stanie, „spr: kę wojskową Nr 
= o * ° . dam tanio. Tamże „ wyd. na 

i Wlag, koszar 3) Specjalnie urządzonemi kwaterami masowemi. sprzedaje się. iczik imię Antoniego, Gon" 
Delegatury 3 Okr. Szef. » , koszary A й ю 3 NENA « - cZara, Zzam, o 

3 pułku saperów ul. Arsenalska 5. Kaucję od 4) Garażami na pomieszczenie 150 samochodów wraz z mieszkaniami dla szoferów. al Dzielna 15 wi, Święcianach, . p 
oferowanej kwoty w wysokości 3 proc. na- 

p Dla Zi ważnia się, > й 

leży złożyć w Kasie Skarbowej, pokwitowa- 
nie zaś dołączyć do oferty. Kosztorysy śle- 
pe są do nabycia w kancelarji Delegatury 
3 Okr. Szef. Bud. Wilno ze zwrotem kosz- 
tów, Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. 

3 

Wilno, zastrzega sobie prawo  cal- Biuro Kwaterunkowe, Poznań, ul. Marszałka Focha 42. Adres telegr : у : a“ iedź Esencja _Chinowo - Chmieloma“ i 
kowitego unieważnienia przetargu, wy- : ` : es telegraficzny: „Kwaterunki: Poznań - Na odpowiedź dołączyć 4 „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

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

Delegatura 3 Okr. Szef. Bud. Wilno 

611—VI-—-2. 
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należy 50-cio groszowy znaczek pocztowy. 

Ogółem M. B K. ma przygotowanych ca 45 tysięcy kwater w cenie od zł. 2, —, za dobę wzwyż. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela ekspozytura M. B. K. na dworcu zachodnim w Poznaniu oraz Miejskie 

Andrzejewski — kapiian: E aaa iki LA biba kok k a i Ai i li baka dk i k żuk 

\ 

| 

i 
! 

B Wypadanie, łupież, B I WŁOSÓW łysienie usuwa 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

a seckiego, ul. Freta Nr 16. 
Ц 7— 2022 Wydz. Zdr. Publ Nr 154, 
te GA GRA TY ZA SAW КЕ 2Б (ОБ UGO SROKA LR FINE | 

W. BRIDGES. — Mam przewieźć pana do Sco- blada, ręce jej i głos drżały ze wzrusze _ — Nie, niepokój się! Już damy so- cięży na mnie ciężkie oskarżenie. Roz- nym z małych hotelików na przedmieś- 

32) SOBOWTÓR tland Yord, gdzie pozostanie pan pod nia. : i : bie bez ciebie radę... nieprawdaż panie myślania moje zostały przerwane. Sta- ciu, Muszę wyznać, że mimo wielkiego 

aresztem, aż do chwili ostatecznego — Boże, co to znaczy sir! Oni chcą policjancie? liśmy przed Ścotland - Yard. Inspektor, zmęczenia, wysłuchałem całego aktu z 
  

— Ale skąd przyszło panu na myśl, 

że' master Norscott został zabity? 

— Trup jego spoczywa obecnie w 

sformułowania oskarżenia. 
— Czy ja mogę panom towarzy- 

szyć? — zapytał Billi, zapalając spo- 
kojnie papierosa. 

o master Lohan, panie inspek- 

pana aresztować? 
Oczy jej wpatrywały się na mnie ze 

strachem i błaga niem. 
— Nie, niepokój się, uśmiechnąłem 

się spokojnie, jutro się wszystko wyjaś- 

Zszedliśmy na ulicę i wsiedliśmy do 
taxisa, który miał mnie zawieść do wię- 
zienia za morderstwo. 

W drodze milczeliśmy uparcie, gdyż 
wiedziałem, że nie wyciągnę ani słowa 

kazał mi iść za sobą. Minęliśmy kilka 
gapiów, dyżurujących. wiecznie przed 
tym gmachem, w nadziei ujrzenia sen- 
sacyjnych scen i weszliśmy do sieni. 

wielkiem natężeniem uwagi. 
— Dziękuję, — rzekłem, gdy in- 

spektor skończył czytać. 
I nagle, ku memu wstydowi, usta 

: R: i i — Inspektor poprowadził mnie poprzez moje rozszerzyły się gwłatownie i mi- , 
kostnicy miejskiej — brzmiało zimna LEE. | : ОНЕ : RE : pOBL „POPAZE ) BE \ 
Bd ZE szej torze, — wyjaśniłem, może pan ma ni. Zostań tutaj i pilnujcie dobrze domu od! formalisty inspektora, wobec tego długi korytarz i otworzył drzwi na pra- mo rozpaczliwych wysiłków, nie udało 

P rozkaz aresztowania go rowniež? Ja wrócę za dzień, za dwo może. nie probowałem go zaczepiać. Zresztą wo. mi się stłumić ziewnięcia. 
Wiele w życiu miałem przygód i 

niespodzianek, ale w tej chwili, onie- 

miałem ze zdumienia Nawet Billi, któ- 

rego zazwyczaj nic nie mogło wzru- 

szyć, nie wymówił 'ani słowa 

A więc dłoń zemsty pochwyciła go 
jednak Mimo jego djabelskiej zręcznoś- 
ci, sprytowi, z jakim zatarł, zdawało 

się, wszystkie ślady za sobą, Ignacy 

Prado nie uciekł, jednak od sprawie- 
dliwości 

Pomyślałem o Marji i ucieszyłem się 
„szczerze 

— Wiadomość ta, inspektorze, jest 

dla mnie niespodzianką, — rzekłem, 

opanowując zdziwienie— Ale gdzie się 

to stało i jak? 

Inspektor zrobił znak przeczący. 
— Nie, nie mam rozkazu aresztowa 

nia pana, ale, wobec tego, że pan zja” 
wił się tutaj z panem Bartonem, jestem 
zmuszony śledzić pana. 

— Doskonale! — ucieszył się Bil- 
li. — Pozwoli pan tylko, że najpierw 
odwiozę auto do garażu. Potem wrócę 
i położę się do łóżka. Pańskiego po- 
mocnika ulokujemy  jaknajwygodniej, 
а тапо zjawimy się obaj w Scotland - 

Yardzie. 
Nie wiem co myślał inspektor pa- 

trząc na nas, ale zapewne rzadko zda- 

rzało mu się widzieć tak wesołych i spo 

kojnych zbrodniarzy w chwili areszto- 
wania. 

  — Ach, sir, — jęknęła dziewczyna, 
— mam nadzieję, że nie powiedziałam 
nic takiego, coby mogło panu zaszko- 
dzić! Oni mnie tak szczegółowo o wszy 
stko rozpytywali, sir,-ach, ja nic nie 
chciałam mówić... nie chciałam za nic 
na świecie! Ale oni zmusili mnie do te- 
go... 

Szczera rozpacz dziewsczyny wzru- 
szyła mnie. Pogładziłem ją po głowie. 

— Trzeba zawsze mówić prawdę, 
moja miła, — rzekłem, — jestem pe- 
wien, že powiedziałaś tylko prawdę! 

— Nie niepokój się, wtrącił Bill- 
li, — bądź pewien, że to są tylko po- 
czątki zmartwień. 

Na ulicy rozległo się sapanie mo- 

wszystko to stało się tak nagle i nie- 
oczekiwanie, że potrzebowałem konie- 
cznie w spokoju i w skupieniu zastano- 
wić się nad ostatniemi wydarzeniami. 

Nie było wątpliwości, że Prado zgi- 
nął z ręki Da Costy. Pozostali członko- 
wie szajki byli współwinni w morder- 
stwie, co do tego również nie miałem 
wątpliwości. Nie miałem jednak pojęcia 
gdzie i jak odbyła się tragiczna walka. 
Nie zrozumiałem była dla mnie, w jaki 
sposób dowiedziała się policja, jak ja 
się nazywam. Nagły wyjazd Mauryce- 
go z Ashton był niezawodnie związany 
z morderstwem. Zrozumiałem teraz dla 
czego przy pożegnaniu patrzał na mnie 
z takim tryumfem, ździwieniem i uie- 

— Proszę tutaj, — rzekł. 
Był to obszerny pokój, skąpo ume- 

blowany. Przy jednym ze stołów sie- 
dział tęgi mężczyzna i pisał coś. Pod- 
niósł oczy i spojrzenie zimne, badaw- 
cze utkwił w. mej twarzy. 

— Oto master Jack Barton, — 0z- 
najmił mój towarzysz, a w głosie jego 
dźwięczała źle ukryta duma, zwraca- 
jąc się do mnie dodał: — A to pan in- 
spektor Cortis, który wyjaśni panu o co 
pan jest oskarżony. 

Inspektor Cortis, bez pośpiechu, ^ 
zajrzał do aktów i zapytał z zacieka- 
wieniem: 

— Gdzie dokonano aresztowania? 
— W domu Stuarta Norscotta, wła 

—- Proszę wybaczyć, — dodałem 1 
špiesznie,— stuchatem pana z wielkiem 
zaciekawieniem, ale ... jestem nawpół 
senny... 

Obaj inspektorowie uśmiechnęli się 
mimowoli. 

— Może pan położyć się do łóżka”, 
natychmiast, jeśli pan chce, rzekł fm” 
spektor Cortes, chowając papier. Ma” 
że pan również wysłać list do adwo-/ 
kata lub przyjaciół. 

Zrobiłem gest przeczący. 
— Do łóżka, tylko do łóżka! Ad- 

wokatem i t.p. podobnemi 
zajmię się jutro. 

$рга\ М к 
# < 

— Chodźmy, zaprowadzę pana, — | 
zaproponował inspektor Nayl. э 

— Nie czas teraz na opowiadania, — Dobrze się, — uśmiechnął się toru. Szofer trąbił, wzywając nas do dowierzaniem. ; śnie prowadziłem tam śledztwo, gdy W końcu korytarza znajdował się 

sir, — odrzekł uprzejmie, lecz zimno, nagle, a zwracając się do policjanta, wsiadania. : Mimo, iż sytuacja była poważna, master Barton podjechał autem ze mały pokoik z czystem łóżkiem i nie” 

przedstawiciel sprawiedliwości — Do- dodał: — Jacsonie, odpowiadasz za te- — Karetka podana, — powiedzia- nie czułem się przygniębiony, ani nie- swym przyjacielem, którego zostawi- wielkiem oknem zasłoniętem siatką. 

wie się pan wszystkiego w Scotland- 

Yard. Jeśli pan zechce wybrać sobie 

obrońcę, nie będzie pan miał w tem naj 

mniejszych trudności. 

— Przepraszam, że tak panu doku- 

*czam, — uśmiechnąłem się, — ale*je- 

stem aresztowany poraz pierwszy w 

życiu nie mam więc w tym względzie 

żadnego doświadczenia. Co pan zamie- 
rza czynić ze mną obecnie? 

go gentlemana. Gdybyś chciał dać mi 
znać o czemś, telefonuj do Scotland.- 
Yard. 

Policjant zasalutował. 
— A teraz sprowadź taxis. 
Pomocnik podszedł do telefonu. W 

tej chwili moja piękna pokojówka która 
z szeroko otwartemi, przerażonemi о- 

czyma, wsłuchiwała się w naszą roz- 
mowę, podeszła do mnie. Była bardzo 

łem wesoła do inspektora. — Czy nało- 
ży mi pan kajdanki?. 

Uśmiechnął się. 
— Nie, sir, sądzę że i tak dojedzie- 

my szczęśliwie, bez kajdanków. 
— Dowidzenia, Billi! Zobaczymy 

się rano. Proszę zaopiekuj się tam gen- 
tlemanem, którego ci pozostawiamy. 
Kiucz od spiżarni jest u kucharki. 

Billi kiwnął głową. 

spokojny. Jedynem uczuciem  mojem, 
poza gwałtowną chęcią spoczynku by- 
ła radość na myśl iż ta zawikłana awan 
tura dobiega końcowi. Przyzwyczajony 
byłem do pracy i bezczynne życie ja- 
kie musiałem wieść, jako Norscott, do- 
kuczyto mi. . 

Czułem ulgę na myśl, że nareszcie 
_stałem się znów Jackiem Bartonem, 
chociaż bez względu na świadomość że 

łem w domu pod nadzorem. Obaj nie 
okazali najmniejszego sprzeciwu. 

Inspektor skinął głową i wyjął du- 
ży arkusz drobnie zapisany literami. 

—Przeczytam panu akt oskarżenia: 
Nie potrafiłbym powtórzyć w przy- 

bliżeniu treści tego. straszne 
go dokumentu. Wiem tylko, że oskar- 
żano mnie o zamordowanie Stuarta 

— Rano będzie pan mógł posłać p” | 
nięzbędne rzeczy. Ale tymczasem 547 
dzę, że wystarczy panu/tó, co jest. 

— Najzupelniej, '— zapewniałtm . 
szczerze, kierując z$gi$ ku upragnione” 
mu łóżku. | у 

— Chwilę, sir, muszę zrewidować 
pańskie kieszenie, takie już jest prawo» 
nie mogę go pominąć! 

Norscotta, w nocy 5 września, w jed- 
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