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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. | 
BRASŁAW — Księgarnia 'T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jedność”. ® 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T<wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia 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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uwagę 
| dniu 1-ро maja przywódcą 

ego pochodu komunistycznego 

lnie był poseł białoruski: Dwor- 

, który został przez policję za- 

wany i dopiero po okazaniu legi 

poselskiej zwolniony z pod 

et Ignacy Dworczanin do Sej- 

  

   
   

    
   

     
     
   
   

eszedł z hromadowskiej listy 

| ania za interesy robotników i 

„git z okręgu wyborczego nowo- 

:siego razem ze swymi przyja- 

| sj politycznymi. ; nauczycielem gi- 
ania jum białoruskiego "w Radosžko- 

ody [Eh Gawrylikiem i rolnikiem z No- 

dzkiego Stoganowiczem. 

orczanin przed paru łaty powró 

ai /Wilna z Pragi Czeskiej, gdzie ko 
jąc ze stypendjum państwowego 

ego, ukończył fakultet filozoficz- 

R" iwersytetu. W Sejmie p. Dwor- 

D — fm, dawny przyjaciel i współpra- 

ik przywódcy: Hromady , Tarasz- 

20 ла — podejmuje się zorganizo- 

3 — nowej Hromady, do której 

z niego i jego kolegów z listy 

Apo Igania“ wchodzą: poset  Woly- 

©. |z Wilejki, secesjonista z grupy 

tar- Jana: Stankiewicza i poseł Hrec- 

W | Brześcia. W ten sposób w Sej- 
= owstaje nowa Hromada, złożona 

lej. |iu posłów: 3-ch z Nowogródczy- 
jest jednego z Wileńszczyzny i jedne- 

tem Brzešcia. 
„ad swem ukonstytuowaniu się, 

e is Hromada przyjmuje nazwę „Bia- 

do“ iego Włościańsko-Robotniczego 

tat- u*, Od samego powstania nowej 

ych ady do dni ostatnich czyli prze- 

* przez rok czasu, rzuca się w oczy 

eine nie odmienny charakter jej takty- 

Jewnątrz organizacji panuje jakaś 

na cisza. Posłowie z Białoruskie- 

Vłościańsko-Robotniczego Klubu 
irządzają żadnych wieców, žad- 

zebrań, sprawozdawczych lub 

nizacyjnych. Praca hromadowska 

łnie zanika. Przestały wychodzić 

/lko gazety, tak dobrze znane i cią- 
jonfiskowane rozmaite „Prawdy* i 

EOkce", lecz nawet przestaje wycho- 
hromadowski _ humorystyczny 

sausnik „Matanka“. Zdawałoby się, 
zajitrwszy rzut oka, że wogóle żad- 

ch siziatalnošci nowa Hromada, czyli 

loruski* _ Włościańsko-Robotniczy 

lórą ** nie uprawia. Niektóre takty 
A lzują, że zdanie podobne byłoby 

a pla Zacisze powyższe jest tylko 

wy- 
jest 
ach, 

rost 

21. 

ełnićrne, bowiem Hromada zajęła por 

się £ wyczekiwania, nie chce ujaw- 
nast zawczasu swej Siły, działa poza- 

Zna, nader ostrożnie konspirując swo” 

sunięcia. : 

r atjierwszym faktem, który. miałby 
amiflczyć, że Hromada zakonspirowa- 

16 «W' żę bagatelizować jej nie należy, : ‹ l 

b ksvód grupy byłych wybitnych 
c jsk dweów, którzy porzucili Hro- 
genie usiłowali reorganizować T-w0 

4 "iatoruskiej. T-w0 to, jak wia=- 
D, byto potėžną organizacją por k 

"Zilic2ą w akcji Hromady i p0zosta- 
pr2d įeį wplywami. Posiada pozatem 
ctór? 1000 hurtków Hromady. czyli 
osi -Ałów prowincjonalnych,  rozsia- 

_ PO'na terenie 5 województw. Grupa 
udio ższa na czele z p. p. Ostrowskim 

„giewiczem po wyłonieniu. specjal 

- tesł misji, miała zorganizować zjazd 
Ž Acy «wybrania nowych władz T-wa, 

ša | swej próby zrezygnowała. Wy- 
482, ty ogólny zjazd T-wa został 
obljoż nieokreślony: odwołany i za- 

'sirak na reorganizacja nie została do- 

6 Jak. Podobno jedyną przyczyną 
oplot nia zjazdu miała być przewi- 
Dwaj porażka umiarkowanych, refor- 

a wy, ich elementów na rzecz  ele- 

skrajnych, czyli hromadow- 

Be rugim faktem, świadczącym o 

zai szy ciąg na szpalcie 6-ej). 

* > 

owanie, 

z odniesieniem do domu. lub z | 

Czechowicza, będzie 

zamknięcie śledztwa w sprawie 
min. Czechowicza 

WARSZAWA. 5.6 (tel. wł. „Słowa*) 
Sledztwo w sprawie b. ministra  Cze- 
chowicza przed Trybunałem Stanu w 
dniu dzisiejszym zostało zakoficzone i 
zarówno obrona, jak oskarżyciele zo- 
$t:Il o tem _ pisemnie poinformowani. 
Oskarżyciele sejmowi pos. Wyrzykow- 
ski, dr. Liberman i dr. Pierackin uwa" 
żają zamknięcie śledstwa za ;przedwcze- 
sne gdyż zamierzają jeszcze domaga- 
się przesłuchania w charakterze świad- 
ka ministra przemysłu i handlu p. 
Kwiatkowskiego: Wobec tego oskarży- 
ciele wnoszą do Trybunału Stanu pro- 
test przeciwko decyzji sędziego Zalew- 

skiego: |. 
Liczyć się należy jednak, że protest 

ten będzie odrzucony ponieważ materja- 
ły wszelkie dotyczące sprawy są już 

całkowicie wyczerpane. Wobec tego roz- 
prawa przed Trybunałem Stanu odbę- 
dzie się według wszelkiego prawdopo- 
dobieństwa pomiędzy 15 a 20 czerwca 

List Marszałka Piłsudskiego, zawie- 
rający komentarze do sprawy, w któ- 
rym Zresztą Marszałek Piłsudski całko- 
witą „winę* za przekroczenia budżeto. 
we i za nieprzedłożenie Sejmowi usta- 

wy o ich legalizację bierze wyłącznie na 

siebie oczyszczając zupełnie ministra 

dołączony do 
aktów sprawy. 

Ćwiczenia wojskowe dla nauczy” 
cieli szkól powszechnych 
WARSZAWA. 5,6 (tel, wł. „Słowa*) 

Ministerstwo-Spraw Wojskowych komu- 
nikuje, że w tym roku będą powołani 
na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe 

nauczyciele szkół powszechnych roczni- 
ków 1895 1 6. Cwiczenia rozpoczną się 
z dniem 5-tym lipca. 

Min. Rolnicfwa za akcją rezerw 
zbożowych 3 

WARSZAWA. 5.Vl. Odbyło się posie- 
dzenie międzyministerjalnej komisji do 
spraw rezerw zbożowych na ktorem oma- 
wiano sprawę polityki rezerw zbożowych 
na rok następny. Jak się  dowiaaujeny, 
dyskusji nie ukończono. : 

Sensacyjnym momentem  posiedzenia 
było oświadczenie delegata p. ministra rol- 
nictwa, złożone w imieniu p. ministra oraz 
kół rolniczych, wypowiadające się w spo- 
sób kategoryczny za akcją rezerw zbożo- 
wych i stwierdzające, że zarówńo minister- 
jum rolnictwa, jakoteż odpowiedzialne ko- 
ła rolnicze są zdania, że akcja ta odegrała 
niezwykle dodatnią rolę przy regulowaniu 
stosunków zbożowych w ubiegłym roku 
gospodarczy m. : 

Oświadczenie to rzuca dziwne Świaiło 
na prowadzoną ostatnio akcję prasową 
przeciwko rezerwom zbożowym, jakoby w 
imieniu sfer rolniczych”. 

WARSZAWA, 5 VI. PAT. Bilans Banku 
Polskiego za trzecią dekadę maja r. b. wy- 
kasuje zapas 21014 — 624,4 miljonów złotych, 
czyli wzrost o 1 milj. zł. Pieniądze i na- 
leżności zagraniczne (538,4 .milj. zł.) zmniej- 
szyły się o 19,1 milj. zł. Portiel wekslowy 
powiększył się o 25,5 milj. zł.—724,2 milj. 
zł. Również inne pożyczki zastawowe zwięk- 
szyły się o 2,5 milj. zł. —88,6 milj. zł. Na- 
tomiast Płtae zobowiązania (532,1 mili. zł.) 
i obieg biletów bankowych (1.244,4 milį. 
zł.) łącznie wzrosły o 27,6 mił. zł. do su- 
my 1.776,6 miłj. zł. (nne pozycje bez wię- 
kszych zmian. WR 

I fycyj kolejowych 

Fa sumę 16 miljonów złotych 
W Ministerstwie Komunikacji rozpatry- 

wana był» od diuższego czasu Sprawa wy- 
konania planu inwestycyjnego w zarządzie 
olejowym. w bieżącym roku budżetowym. 

Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa 
ustala snmę wydatków inwestycyjnych w 
asa snie polskiem na poziomie 276 milį. 
złotych. 3 

Czynniki fachowe zwróciły jednak uwa- 
gę na konieczność zaniechania przeprowa- 
dzenia pewnych inwestycyj w roku budże- 
towym 1929]30z tem, że w miarę możno- 

ści będa one wykonywane w latach nastę- 
pnych. | й 

Agencja Press donosi, że w związku z 
ogólną Sytuacją gospodarczą kraju i ko- 
niecznością ograniczenia instytucyj państwo- 
wych, zapaść miała w Ministerstwie Komu- 
nikacji decyzja, iż zarząd kolejowy nie 
przeprowadzi pewnej części projektowanych 
w tym roku inwestycyj, których rozpoczęcie 
było zamierzone. Ogólna suma kosztów 
tych zaniechanych 
16 milj. złotych. 2 

Należy zauważyć, źe chodzi tu głownie 
o budowę gmachów, ramp, mostów i t. d. 
Natomiast budowa rozpoczętych linji, a 
mianowicie Bydgoszcz—Gdynia oraz Druja 
Woropajewo, będzie kontynuowana w 

myśl ustalonego poprzednio programu. 
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Mi- 
nisterstwa komunikacji „wymagać będzie 
oczywiście aprobaty Ministerstwa rady 
ministrów. 3 

inwestycyj wynieść ma: 

fino. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262. 

wa uiszczona ryczałtem Opiata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

róćmy na to ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW 
Wydalenie 6-tin emigrantów Mifewskich 

RYGA, 5— VI. Pat. Minister 
spraw wewnętrznych podpisał 
w tych dniach rozporządzenie, 
mocą którego w terminie 7-mio- 
dniowym wydałonych zostanie z 
Łotwy 6ciu emigrantów litew- 
skich. Organ — socjalistyczny 
„Socjaldemokrates* w ostrych 
słowach napada na ministra i 
rząd łotewski i dopatruje się w 
tem rozporządzeniu chęci do- 
godzenia litewskiej policji poli- 
tycznej oraz uważa je za dowód 
życziiwego traktowania „faszy- 
stowskiego rządu Woldemarasa, 

Angielska eskadra w Rewia 
Z Rewla donoszą: 19 czerwca do 

Rewla przybywa eskadra angielska, 
złożona z dwóch krążowników i kil- 
ku okrętów wojennych. Eskadra — а- 
trzyma się w Rewlu na 5 dni. 

sowieckie wojenne okręty i samoloty 
w Finlandji 

Z Helsingforsu donoszą: Natych- 
miast po puszczeniu lodów sowiecka 
ilota wojenna zaczęła wielkie manewry 
w zatoce Fińskiej i już kilka sowiec- 
kich okrętów zauważono na tetytorjum 
fińskich wód. Np, 27 maja wielki 
pancernik rosyjski i 7 łodzi podwod- 
nych zbliżyły się do Lawansaari i 
przy samej wyspie dokonali szeregu 
manipulacyj. Jednocześnie w powietrzu 
zauważono 4 samoloty sowieckie, 
które wkrótce skryły się w kierunku 
wschodnim. 

W ciągu ostatnich 3—4 dni flota 
sowiecka znów powtarzała swe mani- 
pulacje. 

Na uwagę zasługuje również fakt 
że ostatnio bolszewicka straż pogra: 
niczna na granicy fińskorosyjskiej 
coraz natarczywiej i bez żadnego 
skrępowania powtarza wypadki prze- 
chodzenia na fińskie terytorjum. 

Inów wyroki na komunistów 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

za działalność komunistyczną w Szaw- 
lach skazani zostali uczniowie gimna- 
zjum szawelskiego: dwaj na 3 lat cięż- 
tie więzienia, dwaj na 7 i dwaj na 5 
at. 

Bałtraszajlis przybył do Kowna 
Z Kowna donoszą: 4 b. m. przy- 

był z Moskwy do Kowna litewski 
minister w ZSSR p. Bałtruszajtis. 

Obcokrajowcy na słożbie państwowej 
у Ы. 

„Tautos Kelias“ w art. „Pozbędźmy się 
obcokrajowców** zajmuje się obliczeniem ob- 
cokrajowców, pozostających na służbie pań- 
stwowej. 

Podług danych Centralnego Biura Sta- 
tystycznego na d. 15 stycznia b. r. w urzę- 
dach państwowych, samorządowych i auto- 
nomicznych pracuje 26.080 urzędników, w 
tem 25.810 obywateli litewskich 32 — z Wi- 
leńszczyzny, 59 — bez obywatelstwa i 179 
— obcokrajowców. Podług narodowości 
dzielą się oni jak następuje: 24.541 — Lit- 
winów, 507 — Niemców, 498 — Żydów, 
286 Rosjan, 79 — Białorusinów, 63 — Lol 
tyszów, 57 — Polaków i in. narodowości. 
Dane te nie obejmują urzędów, które pod- 
czas spisu znajdowały się w stadjum for- 
mowania, oraz urzędów wojskowych. 

Rekord pod względem ilości urzędników. 
obywateli nie litewskich należy do Minister- 
stwa Oświaty (107), dalej. idzie  Minister- 
stwo Komunikacji (49), Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (48) i t. d. W kraju kłai- 
pedzkim z liczby 1438 urzędników — 180 
obcokrajowców. > 
, , Dalszy ciąg artykułu jest specjalnie po- 
święcony Rosjanom, pozostajacym na służ- 
bie państwowej. Autor artykułu wyraża się 
o nich b. niepochlebnie, a nawet przytacza 
kilka wypadków zdrady stanu, popełnionych 
przez Rosjan, piastujących niegdyś wysokie 
stanowiska w państwie litewskiem. 

Aby zapobiec „zachłanności* obcokra- 
jowców, autor proponuje wyprowadzenie 
reglamentacji pracy obcokrajowców. W myśl 
tego projektu pracodawca może przyjąć 0b- 
cokrajowca na służbę jedynie wrazie zgody 
rządu. W razie przyjęcia bez zgody i prąco- 
dawca i obcokrajowiec zostają pociągnięci 
do odpowiedzialności sądowej. Dalej autor 
proponuje wprowadzenie ograniczenia eme- 
rytalne; emerytury nie otrzymaliby ci, którzy 
walczyli przeciwko Litwie, lub też przed 
wojną służyłi w administracji rosyjskiej w 
Litwie. 

„Gdy w ten sposób, kończy autor. po- 
zbędziemy sie wreszcie obcego wpływu w 
naszych urzędach, będziemy mogli z czystem 
sercem powiedzieć, że hasło narodowe z dn. 
17 grudnia Litwa dla Litwinów — jest wy- 
konane“..... 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

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

  

Macdonald toorzy nowy rząd 
LONDYN, 5 VI. PAT. Po posłuchaniu u króla Macdonald weźmie 

udział w posiedzeniu komitetu wykonawczego swej parti, na którem to- 
czyć się będzie dyskusja na temat polityki ogólnej, jaką zamierza prowa- 
dzić nowy rząd. Proponowany skład gabinetu Macdonalda utrzymywany 
jest w tajemnicy do czasu audjencji Macdonalda u króla. 

Audjencja u króla 
„| LONDYN, 5 VI, PAT. Macdonald udał się do Windsoru na audjen- 

cję do króla, w czasie której ma otrzymać misję tworzenia nowego rządu. 

Przyjęcie stanowiska premjera przez Macdonalda 
' LONDYN, 5 VI. PAT. Macdonald przyjął stanowisko prem- 
era, 

ista nowego gabinetu zostanie ogłoszona w sobotę. 
' LONDYN, 5-6. PAT. Jak się dowiaduje agencja Reutera, Mac Donałd zakomu- 

w dniu dzisiejszym królowi nazwiska członków Partji Pracy, do których zwró- 

anna S KA Donaki nie aa y jej ank prany a 
lewi, co nastąpi prawdopodobnie w sobotę. 

Jaki będzie program nowego rządu. 

„. BERLIN. 5.6. Pat. Korespondent berliński „Vossische Ztg.“ stwierdza, że Mąc 
Donald na audjencji u króla wysunął, jako trzy najważniejsze punkty prógramu no- 
wego rządu: sprawę rozbrojenia i zabezpieczenia pokoju, nawiązania ponownych sto- 
suńków z Rosją Sowiecką i zwalczanie bezrobocia. Korespondent ostrzega niemiecką 
opinię publiczną przed traktowaniem Mac Donalda, jako przeciwnika Francji, albo 
jako przyjaciela Niemiec. Mac Donald bowiem podkreśla „Vossische Ztg.*— pomimo 
całej swej międzynarodowości socjalistycznej w kwestjach polityki zagranicznej przy- 
wiązuje największą wagę do prowadzenia pelityki, odpowiadającej interesom narodo- 

kraju. wym kraju. Wywiad z Macdonaldem. 

PARYŻ, 5-VI. PAT. W wywiadzie z przedstawicielem „Petit Parisien* Macdo- 
nald oświadczył, iż będzie prowadził politykę pokoju rozbrojenia, przyczem zaznaczył: 
„Liczymy przedewszystkiem na pomoc Francji". Na zapytanie przedstawiciela dziennika 
w sprawie potrójnego porozumienia pomiędzy Niemcami, Anglją i Francją Macdonald 
odpowiedział: „Chcielibyśmy rozpocząć całkowicie nową erę współpracy europejskiej 
— bez rywalizacji i bez układów, wymierzonych przeciwko temu lub innemu państwu”. 

Zdrowie króla Jerzego. | 
LONDYN, 5—VI, Pat. Król spędził noc dzisiejszą dobrze. 

‚А оаы в 

Wizyta min Zaleskiego u Brlanda przed wyjazdem do Madrytu. 
PARYŻ, 5.VI. PAT. Min. Zaleski w towarzystwie min. Knolla, dy- 

rektora gabinetu ministra spraw zagranicznych Szumlakowskiego, radcy 
Tarnowskiego i sekretarza Tomaszewskiego wyjechał w dalszą drogę do 
Madrytu. Przed wyjazdem min. Zaleskie złożył wizytę Briandowi, z którym 
przeprowadził dłuższą konierencję w sprawie zagadnień, znajdujących się 
na pcrządku dziennym Rady Ligi Narodów. Min. Sokal w towarzystwie 
członków delegacji polskiej w Genewie przejedzie przez Paryż w drodze 
do Madrytu. 

Min. Kumanudi wyjeżdża do Madryfu 
BIŁOGRÓD, 5- VI. Pat. Zastępujący ministra spraw zagranicznych 

min. Kumanudi wyjeżdża jutro do Madrytu celem wzięcia udziału w obra- 
dach Rady Ligi Narodów. W drodze powrotnej min. Kumanudi zatrzyma 
się w Genewie, gdzie spotka się z min Marinkowiczem. 

Stresemann fakże pojedzie do Madryfu 
BERLIN, 5 VI. Pat. Praca berlińska donosi, że podróż Stresemanna 

do Madrytu ostatecznie dojdzie do skutku. W przejeździe przez Paryż w 
czasie kilkugodzinnego pobytu w stolicy Francji od pociągu do pociągu 
Stresemann odbyć ma konterencję z niemieckim ambasadorem w  Pauyżu 
von Hoeschem i niemieckiemi członkami konferencji reparacyjnej. Strese- 
mann wyjechał dziś wieczór do Paryża. „Vossische Ztg." zapowiada, że 
pobyt min. Stresemanna w Madrycie potrwa prawdopodobnie do 13 czerw- 
ca. W czasie rokowań madryckich ustalona ma być data konferencji poli- 
tycznej w sprawach reparacji prawdopodobnie na koniec lipca. 

Sprawa banknotów belgijskich. 
BERLIN, 5-6. PAT. Biuro Wolffa donosi w depeszy z Paryża, że spra- 

wa belgijskich banknotów markowych została uregulowana wczoraj na pod- 
stawie propozycyj, poczynionych przez prezydenta Banku Rzeszy dr. Schach 
ta przewodniczącemu konferencji Ovenowi Youngowi w dniu 3 czerwca. 
Delegat niemiecki złożył wczoraj w imieniu rządu Rzeszy oświadczenie, że 
pełnomocnik niemiecki dla tej kwestji dr. Ritter gotów jest podjąć rokowa- 
nia z upełnomocnionym przedstawicielem rządu belgijskiego. Rokowania te 
mają się toczyć w Berlinie lub Brukseli. Chodzi tu o rokowania finansowe, 
w Czasie których spra wy terytorjalne nie będą mogły być poruszane. Po- 
zatem ustalone zostanie, że rokowania niemiecko-bełgijskie mają być do- 
prowadzone do końca przed wejściem w życie planu Younga i że uregulowa- 
nie sprawy banknotów belgijskich ma wejść w zakres odszkodowań w ra- 
tach, które zostały związane z schematem płatniczym planu Younga. 

Min. Benesz o polifyge zagranicznej. 
PRAGA, 5-VI. PAT. Minister spraw zagranicznych dr. Benesz wygło- 

sił w komisji zagranicznej parlamentu exose; w którem stwierdza, że na 
białogrodzkiej kańferencji Małej Ententy najważniejszą sprawą było prze- 
dłużenie umów sojuszniczych i zawarcie umów arbitrażowych. Min. Benesz 
zwrócił uwagę, że Czechosłowacja zawarła umowy arbitrażowe prawie ze 
wszystkiemi państwami z wyjątkiem Węgier. Tak wielka liczba umów ar- 
bitrażowych wyraźnie oznacza, co Mała Ententa chce osiągnąć, a mianowi- 
cie, że nie jest kierowana przeciwko nikomu i nie chce być kierowana także 
przeciwko Węgrom i że zarówno z Węgrami, jak z każdem innem państ: . 
stwem chce się Mała Ententa na tej podstawie porozumieć. Omawiając sto- 
sunki z sąsiedniemi i innemi państwami europejskiemi, Benesz oświadczył, 
iż co do Francji, Anglji, Włoch, Niemiec, Polski i Austrji skonstatowano w 
Białogrodzie, że stosunki są dobre. O stosunkach zaś do Węgier i Bułgarji 
oświadczył min. Benesz, że rozwijają się normalnie. Co się tyczy stosunków 
z Rosją sowiecką, pozostają one na dotychczasowej linji, która wyznaczona 
została na konferencjach poprzednich. 

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

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

drożej. 

  

| [Dziś TRZECI DZIEŃ WYŚCIGÓW KONNYCH W POŚPIES$ZCE Z TOTALIZATOREŃ. [ij 
potencjonalnej sile Hromady, jest po- 
nówne opanowanie przez elementy 
hromadowskie, znanego z procesu Hro 
mady „Banku Białoruskiego w  Wil- 
nie". Na walnem zebraniu Banku, dy- 
rektor Banku p. Ostrowski i buchalter 
duchowny prawosławny Konsz, zostali 
z Banku usunięci, stanowisko zaś dy- 
rektora objął najbliższy współpracow- 
nik posła Dworczanina p. Powałko- 
wicz. 

Jednocześnie z opanowaniem Ban- 
ku przez hromadowców, zaczyna się 
ożywiać działalność tego ostatniego. 
Jednakże poza temi faktami, bardziej 
aktywnej działalności Hromada dotych 

„czas prawie że nie ujawniała, aż do 
dnia 1-go maja. Wystąpienie białoru- 
skiej Hromady w dniu 1-go maja, łącz- 
nie z innymi komunistami, było pier- 
wszą próbą sił, pierwszym demonstra- 
cyjnym czynem. Zasługuje na szcze- 
gólną uwagę, że podczas pochodu po 
raz pierwszy wśród białego dnia na uli 
cach naszego Wilna ukazał się sztan- 
dar centralnego komitetu komunistycz- 
nej partji Zachodniej Białorusi! (K. P. 
Z. B.). Gdy sylwetka Hromady do dnia 
l-go maja była narazie mglista i nie- 
wyraźna i dawała możność naiwnego 
przypuszczenia jakiego nawrócenia (?) 
Hromady, to po 1-szym maja sylwetka 

ta nabrała zupełnie jasnych a nam tak 
dobrze znanych kołorów.... 

Zastanawiając się na powyższych, 
znamiennych faktach, nie powinniśmy 

zapominać o tem  nadspodziewanem 
zwycięstwie, które zostało przez Hro- 

madę osiągnięte podczas ostatnich 

wyborów. Zdawało się, że da wybo- | 
rów Hromada stanęła zupełnie rozbi- 
tą. Kilkuset wybitnych jej . członków 
razem ze wszystkiemi posłami i przy- 
wódcami oskarżeni o zdradę stanu zna- 
leźli się w więzieniu. Przez cały czas 
wyborów hromadowcy nie urządzili 

ani jednego wiecu, nie wydali ani jed- 

nej gazety, ani jednej odezwy. Kilka 

list wyborczych zostało unieważniono. 

W rezultacie w Sejmie obecnym ma- 

my nowy' hromadowski klub, składa- 
jący się z tej że liczby posłów, jaką 
miała poprzednia Hromada, która po- 
trafiła zorganizować 100-tysięczną par 
tję, związać ją dyscypliną i siatką or- 
ganizacyjną i zaognić tak silnie sto- 
sunki narodowościowe i socjalne na 
naszych Kresach. 

Dzisiaj, krwawy pochód komuni- 

styczny na ulicach Wilna prowadzi 

pizywódca nowej Hromady, poseł 
Dworczanin. 

Fakty mówią za siebie. Psł. 
1 

POSSE TOCK TREDEO ERACI ZEDO 

aaa min. kolei na 
. „T 

POZNAN, 5,VI.PAT. Wczoraj wie- | 
czorem przyjechał do Poznania cze- | 
chosłowacki minister kolei p. Najman | 
w towarzystwie radcy ministerjalnego 
dyr. Turka. P. min. Najman cały 
dzień dzisiejszy poświęcił zwiedzaniu 
wystawy. Dzieląc się swemi wrażenia- 
mi z przedstawicielami prasy, min. 
Najman zaznaczył, iż nie spodziewał 
się, aby Powszechna Wystawa Krajo- 
wa miała tak wielkie ramy i była pod. 
każdym względem tak imponująca. W' 
dniu jutrzejszym w południe min. 
Najman uda się do Gdańska i Gdy- 
ni, a następnie powróci do kraju 
przez Berlin. 

Kapelusze i czapki, bieliznę męską 
i damską, krawaty, rękawiczki, wy- 
roby skórzane i trykotowe, pończo- 
chy, skarpetki, laski, parasole, panto- 
fle sportowe, walizki, ubrania ką- 
pielowe 

poleca firma 

0. Kanicz 
WILNO, Zamkowa' 8. 

Ceny najniższe. 

ЧВБ ПН Я ЧС ЛБ В Ч WRO GUY TB DRY RAY 

 



SŁOWO 

    

ECHA KRAJOW 
  

— Na zgliszczach Iwja. Przebywał 'w 
Iwju dyrektor Oddziału Słonimskiego Pow- 
szechnego Zakładu Ubezpieczeń  Wzajem- 
nych inż. Muśnicki, wraz z delegatem z.Cen- 
trali Warszawskiej inż. Sikorskim, wypłaca- 
jąc drogą zaliczek odszkodowania. 

Całkowita sumą odszkodowań zostanie 
wypłacona do 10 czerwca. Z powodu tak 
szybkiej wypłaty dziękowała w imieniu po- 
gorzelców dyrektorowi Muśnickiemu rada 
Gminna. Prywatne towarzystwa ubezpiecze- 
niowe nie wypłacały dotychczaś nic. PZUW 
'będzie udzielać pożyczek zasadniczo na od- 
budowę pokryć ogniotrwałych, a nawet czę- 
ściowo i murów. 

Za wybitnie gorliwe niesienie pomocy w 
czasie pożaru zostali przedstawieni do „Krzy- 
ża Zasługi* — naczelnik straży pożarnej w 
Lidzie, plenipotent generalny majątków hr. 
Zamoyskiego w Iwju p. Wiszowaty, oraz kil- 
ku strażaków lidzkich i iwiejskich. 

(C.A.) 
— (b) Na orzelców m. Iwja. One- 

gdaj w miasteczku Postawy w lokalu tamtej- 
szej szkoły powszechnej odbyła: się zabaw 
wa dla dzieci. Cały dochód z imprezy prze- 
znaczono na odbudowę spalonej szkoły pow- 
szechnej w Iwju. 

  

— Hojny dar. Znany z szerokiej działal- 
ności społecznej i filantropijnej ks. Ludwik 
Czetwertyński, właściciel Żołudka,  ofiaro- 
wał 5 tysięcy zł. na sanatorjum w Nowojelni, 
budowę którego zainicjował p. wojewoda 
nowogródzki Barzkowicz. Na wiadomość o 
pożarze ks. Czetwertyński wysłał niezwłocz- 
nie wagon kartofli, przyrzekając w dalszym 
ciągu pomagać pogorzelcom środkami żyw- 
nościowemi. (CA). 

LIDA. 

— Wykrycie oszukańczej afery. Policja. 
lidzka wykryła wielką aferę oszukańczą, po- 
legającą na wyłudzaniu pieniędzy pod pozo- 
rem zbierania ofiar na rzecz Stowarzyszenia 
„Złoty krzyż”. Aresztowano dotychczas nie- 
jakiego Kossakowskiego, rzekomo artystę - 
malarza z Grodna, oraz jego wspólników: 
Hersza Graffa z. Warszawy i Stanisława Fi- 
nokieta z Mł awy. Afera zatacza coraz szer- 
sze kręgi. Terenem działalności oszustów 
były przeważnie województwa wschodnie. 
Oszuści, korzystając z łatwowierności dele- 
ata „Złotego Krzyża” w Białymstoku Bu- 
zianowskiego,, wyłudzili od niego.zgodę na 

zbieranie ofiar dla „Złotego krzyża”, poczem 
zaopatrzeni w różne pieczęcie, kwitarjusze 
i legitymacje otrzymywałi od starostw ze- 
zwelenia na zbiórki. Proceder swój oszuści 
uprawiali w przeciągu 2 lat i zdołali wy- 
łudzić od łatwowiernych przeszło pół miljo- 
na złotych. (C.A.) 

Powiat WILEŃSKO-TROCKI. 

— (0) Stan zasiewów w pow. Wileńsko- 
- Trockim. W końcu ubiegłego tygodnia za- 
kończono sadzenie kartofli. Jarzynę posiano 

trochę wcześniej, przyczem w obu wypad- 
kach braku nasion nie było. Deszcze prze- 
chodzące od czasu do czasu sprzyjają zasie- 
wom. Stan ozimin jest zadawalniający. Sro- 
ga zima nie zaszkodziła oziminie. 

— (0) Smutny stan ogrodnictwa w pow. 
Wileńsko - Trockim. Długotrwałe mrozy u- 
biegłej zimy odbiły się katastrofalnie na sta- 
nie ogrodnictwa . Najdotkliwej ucierpiały 
szkółki młodych drzew i sady. Wiśnie i śli- 
wy zupełnie powymarzały, z innych drzew 
owocowych wymarzło około 50 proc. 

BARANOWICZE 

— Po wyborach burmistrza. Jak wiado- 
mo dotychczasowy burmistrz p..Pióro - Dem- 
biński zrzekł się kandydatury i wybranym 
został p. Konrad Mackiewicz. Й 

Wiadomem nam jest, iż wycofanie tej 
kandydatury nastąpiło w ostatnim czasie, nie 
od rzeczy też będzie przytoczyć ustępy Z 
pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w 
sprawie b. burmistrza p. Pióro - Dembińskie- 
go. 

Pan Czesław Danowski, w imieniu koła 
polskiego Rady Miejskiej oświadcza że: 

1) frakcja polska jednomyślnie uchwali- 
ła wystawić kandydata na burmistrza w 0- 
sobie dotychczasowego burmistrza p. Euge- 
njusza Dembińskiego - Pióro. 

2) po tej uchwale dowiedziała się, iż p. 
E. Dembiński - Pióro kandydaturę swą cofa, 
co wywołało wśród wszystkich członków 
frakcji niekłamany żal z powodu utraty mo- 

E 
żności obsadzenia na odpowiedniem stanowi- 
sku odpowiedniego człowieka. 

3) ponieważ skierowane do p. E. Dem- 
bińskiego - Piórq, prośby frakcji polskiej po- 
zostania nadal jej kandydatem nie odniosły 
pożądanego skutku, — frakcja ta proponuje 
Radzie Miejskiej nowego kandydata na bur- 
mistrza m, Baranowicz w osobie p. Konrada 
Mackiewicza, zamieszkałego w maj. Giecze- 
wle, gm. Nowo - Myskiej. 

Pan inż. Aron Winnikow, w imieniu gru- 
py żydowskiej Rady Miejskiej, komunikuje, 
że frakcja żydowska ze swej strony również 
jednomyślnie wystawiła kandydaturę na bur- 
mistrza w osobie p. Eugenjusza Dembińskie- 
go - Pióro, dotychczasowego burmistrza je- 
dnakże wobec Cofnięcia przezeń swej kandy 
datury proponuje na stanowisko burmistrza 
wysuniętego przez frakcję polską kandydata 
w osobie p. Konrada Mackiewicza. 

Wypada nadmienić, iż za czasów urzędo 
wania p. Dembińskiego, dzięki jego znajo- 
mości rzeczy, umiejętności i pracy miasto 
zmieniło się nie do poznania, W dniu 25 ma- 
ja w salach Straży Ogniowej odbył się po- 
żegnalny obiad - nacechowany wielką  ser- 
decznością, w przemówieniach słychać było 

prawdziwy - niekłamany żal swego zwierz- 
chnika tamże wręczono p. Dembińskiemu 
adres pożegnalny, nadzwyczaj serdeczny. 

Podczas przemówień niektórzy ze wzru- 
szenia nie mogli przemawiać, a po obiedzie 
wyniesiono p. Dembińskiego na rękach do 
samochodu slicznie ubranego kwiatami i zie- 
lenią. 

Ztego wszystkiego wida!, że w ustąpie- 
niu p. Dembińskiego kryje się jakaś niezrozu 
miała tajemnica. Żal jednak i strata dla mia- 
sta, którą odczuwa większość społeczeństwa 
miasta. S. G. 

— Rozłam ZZK w Baranowiczach. Od- 
było się organizacyjne zebranie Centralnego 
Związku Kolejarzy (CZK) gdzie dokonano 
wyboru tymczasowego Zarządu Koła i przy- 
stąpiono do organizowania Koła. 

Do dotymczasowego Zarządu weszli. daw 
ni członkowie Zarządu ZZK pp. Zaranko, 
Bielecki, Niekrasz, Zauściński i Golc. в 

Nowy Związek cieszy się u kołejarzy sym 
patją i oczekiwać można, iż prawie wszyscy 
członkowie ZZK na terenie Baranowicz przej 
dą do CZK. 

— Przymusowe lądowanie. W. dniu 25 
maja z braku benzyny na polach majątku 
Baranowicze zmuszony był wylądować sani- 
tarny samolot, który przewoził ciężko cho- 
rego kopistę do szpitala w Wilnie. Samołot 
prowadził kap. Rotkowski. 

Po zaopatrzeniu się w benzynę samolot 
ruszył w dalszą drogę. 

— Popisy sokolskie. W dniu 8 czerwca 
rb. o godzinie 17 odbędą się popisy sokołskie 
na boisku własnem. 

Dochód nrzeznacza się na zapomogi dla 
niezamożnych Sokołów dla wyjazdu na Pow- 
szechną Wystawę Krajową. są 

  

Śpółdz. Przetwóm!a Mięsna 
w Wołkowysku 

chce oddać poważnej firmie za- 
stępstwo na Wilno na sprzedaż 

wędlin litewskich pp. Zgłoszenia 

uprasza się nadsyłać do Wołkowyska 
moe pocztową 20 B. —Т 

ЧС ЧАНО Ич ССЫ РАВ НОО 
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Pamięć według metody prof. mne- 
moniki, Członka Akademji Paryskiej 
5. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udcskonala u osób każdego 
wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawai- 
na 15. tel. 12-73. Specjalny kurs dla 
maturzystów i eksternów. Moje lekcje 
korespondencyjne dla zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne wykła- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki, 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt 

wysyłam darmo. 

  

. $za co następuje: Wbrew oczekiwaniom nastąpiły wczoraj 

WIELKI TYDZIEŃ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
Zapisujcie się na członków. Składzjcie oiiary na Pogofowie Sanitarne. 

Dalszy ciąg sprawy Jakubowskiego. 
NEUSTRELITZ, 5.6. PAT. Na dzisiejszej rozprawie przesłuchiwany był najstar- 

szy brat abu głównych oskarżonych, Wilheim Nogens, który od dłuższego czasu zer- 
wał ze swą rodziną. Wilhelm Nogens twierdzi, jakoby słyszał rozmowę prowadzoną 
szeptem pomiędzy |akóbowskim a Fritzem Nogensem, w której Jakubowski miał pro- 
„ponowač Fritzowi Nogensowi 600 marek, jeżeli będzie on umiał milczeć. Jednocześnie 
jednak Wilhelm Nogens zeznał, że wychodząc po któremś przesłuchaniu, matka obu 
oskarżonych powiedziała do młodszego z nich, że August Nogens o mało co nie zdra- 
dził się w czasie zeznań. Zeznania Wilhelma Nogensa nie wnoszą do rozprawy żadnych 
nowych szczegółów, któreby wyjaśniły sprawę. Przesłuchiwano z kolei psychjatrę Han- 
sa von Hentiga, który był doradcą naukowym radcy Steidinga w czasie prowadzenia 
akcji, zmierzającej do rewizji procesu. Hentig opisał obszernie, w jaki sposób doszedł 
do uzyskania zeznań od Augusta Nogensa, w których Nogens utrzymywał, że Jaku- 
bowski został stracony niewinnie. Dr. Henting oświadczył z naciskiem, że wbrew za- 
przysiężonym zeznaniom prokuratora Millera nie wymuszał zeznań na Auguście No- 
gensie, Hentig powołał się przytem na zeznania urzędników, którzy byli obecni pod- 
czas przesłuchania. Zeznania Hentiga, pozostające w ostrej sprzeczności z zeznaniami 
prokuratora Millera, sprawiły sensację. 

Bookola fraktafu niemiecko-polskiego 
BERLIN, 5 VI. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu toczyła 

się dalsza dyskusja nad budżetem ministerstwa gospodarki i całością poli- 
tyki gospodarczej Niemiec. 
handlowej Rzeszy, że nie jest jednolitą. 

Poseł demokratyczny Meyer zarzucał polityce 
Dalej pos. Meyer wyraził ubole- 

wanie, że polsko-niemieckie rokowania o traktat handlowy dotychczas nie 
zostały doprowadzone do końca, podkreślając jako moment dodatni za- 
warcie przynajmniej umowy drzewnej. 

Prezydeni Gonduriofis złożył przysięgę 
„ ATENY, 5—VI. Pat Nowoobrany prezydent Conduriotis złożył przy- 

sięgę wobec zebranych na wspólnem posiedzeniu przedstawicieli izb i 
senatu. 

Teafe Polski na Górnym Śląsku niemieckim 
oirzymał subwencję. 

KATOWICE, 5-VI. PAT. Prasa niemiecka donosi, że nadprezydent 
lskiemu teatrowi na niemieckim Górnym Sląsku sub- 

twierdzić należy, że subwencja ta, którą — jak dono- 
szą pisma — ma uzyskać nasz teatr od dr. Lukaska, byłaby wogóle pierwszą 

podczas gdy teatr niemiecki, przyjeżdżający 

opolskiej dr. Lukasek przyznał 
wencję w sumie 5 tys. marek. 

; wencją tego teatru od niemieckiego 

prowincji 

szą sub+ 

rządu, 
na występy na Polski Górny Sląsk, otrzymywał stałe subwencje. 

Zakończenie strajku listonoszów. 

rady 
zawieszonych w pracy na trzy mietiące. 

PARYŻ, 5 VI. PAT. Listonosze podjęli dzisiaj normalną pracę. Postanowieniem 
gabinetowej kilku inicjatorów ruchu strajkowego zostało wydalonych, kilku zaś 

Wybuch Wezuwiusza 
NEAPOL. 5.6. Pat. Prof. Malladra donosi o wczorajszym wybuchu Wezuwju- 

wieczorem około godz. 

19.30 liczne eksplozje i erupcje, które trwały trzy kwadranse. Lawa wylała się z kra- 
teru olbrzymim łukiem i zątopiła Villa del Inferno. 

Czytajcie Myśl UorarstwOWą 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

REDAKCJA ` 1 ADMINISTRACJA 

Poznań, Gieszkowskiego 9. 
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Najlepiej, najzdrowiej, 

W SŁONECZNYCH, LESISTYCH 

DRUSKIENIKACH 
Zarząd Zdrojowiska w DRUSKIENIKACH i Związek Uzdro- 
wisk Polskich w Warszawie, Al. Szucha 8 m. 1, tel. 434-38. 
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Skład Hurfowy N. G. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljafska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 
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Dola i niedola prohibicii 
Kwestja obserwowania prohibicji 

w Stanach Zjednoczonych, przedstawia 
się dosyć -humorystycznie. Amerykan- 
ska prohibicja, niejednokrotnie przy- 
pomina zakaz sprzedaży i wyszynku 
spirytualij. U nas w soboty i w niedzie 
le, oficjalnie sprzedawać wódki w dnie 
zakazane nie wolno, ale jakiż pijak nie 
ma bodaj jednego przyjaciela szynka- 
rza, nic nie szkodzi że w kieliszkach 
pić nie wolno, tem skuteczniej upić się 
można pijąc szklankami lub filiżanką. 
W rezultacie najwięcej pijanych spoty- 
ka się w sobotę wieczór lub w niedzie- 
lę, a w Stanach Zjednoczonych pomi- 
mo bowiązującej prohibicji policja are 
sztuje moc pijanych na ulicy. 

Statystyka wykazuje że od czasu 
wejścia w moc ustawy Jonesa, skazu- 
jącej przestępców prohibicyjnych, na 
surowe kary do 5 lat więzienia albo 
10000 dolarów grzywny, procent are- 
sztowanych za pijaństwo do połowy 
się zmniejszył, ludzie się wystrzegają 
pić w publicznych lokalach,  woląc 
spokojnie się rozkoszować alkoholem 
w ciszy domowego ogniska, 'a i właści- 
ciele potajemnych wyszynków, nie 
chcąc się na tak straszne następstwa 
narażać, wolą nieraz zrezygnować ze 
znacznych dochodów. 

Ambasador Wielkiej Brytanji w 
Waszyngtonie, w liście prywatnym do 
jednego z członków Ligi antyalkoholo- 
wej, zaznacza, że ze swej strony po- 
prze akcję mającą na celu, zrzeczenie 
się przywileju, sprowadzania alkóholu, 
dla dyplomatycznych placówek euro- 
pejskich. : 

Obostrzenie prohibicji wywołało z 
drugiej strony wręcz odmienny skutek, 
gdyż przyczyniło się da utworzenia fir 
my pod nazwą „Hawajskich dostaw- 
ców*, oferujący swoje usługi w do- 
starczaniu do domów prywatnych naj- 
rozmaitszych alkoholi skrzyniami. 

Założycielami i właścicielami firmy 
są zręczni i sprytni  kontrabandziści, 
którzy nie przyjmują telefonicznych ob 
stalunków i gwarantują kompletną dy- 
skrecję przy dostawach. Rzecz aczy- 

fB wista że za alkohol dostarczony w tak 
trudnych i ryzykownych warunkach, 
muszą amatorzy słono płacić. Nic też 
dziwnego, że alkoholowi kontraban- 
dziści są najzagorzalszymi zwolenni- 
kami systemu prohibicyjnego, gdyż 
dzięki temu systemowi mogli się oni w 
krótkim czasie dorobić kolosalnych 
funduszy. : 7. К. 

Kilka słów o lotnictwie i rekordach. 
Ostatnie manewry amerykańskiej 

floty powietrznej, które się odbyły w 
stanie Ohjo, i w których brało udział 
dwieście aparatów, udowodniły, że w 
ataku i bombardowaniu, samoloty zna 
cznie prezwyższają najlepszą artylerję. 
To też w przyszłej wojnie zwycięży to 
państwo, które będzie miało najwięk- 
szą i najsprawniejszą flotę powietrzną. 

Nic też dziwnego, że wszystkie na- 
rody wysilają swój mózg na wynale- 
zienie gazów lub sztucznej mgły, (ta- 
ką sztuczną mgłę wynaleziono już po- 
dobno w Niemczech), mogącej osłonić 
pozycje i całe miasta przed: atakami 
aeroplanów. 

Oprócz tego lotnicy ponawiają pró- 
by osiągnięcia poczwórnego rekordu; 
na przestrzeń, szybkość, wysokość 
wzlotu i czas przebywania w powietrzu 
bez lądowania. / 

Po niedawnym rekordzie jednego z 
lotników niemieckich, który potrafił się 

od Z-go do 9-go czerwca włącznie. 
Biuro Zarzadu — Zawalna 1, czynne od 10--13 i od 18—20. 

ma 

wzbić do wysokości trzynastu tysięcy 
metrów wzwyż a potem szczęśliwie wy 

  

lądować, czytamy obecnie, o zdobytym 
rekordzie dwóch lotników 
skich Robbins i Kelly, którym się udało 
na monoplanie przebyć w powietrzu 7 
dni 4 godziny i 34 minuty bez lądowa- 
nia. r 

Tak Robbins jak Kelly pochodzą z 
Texas i byli niegdyś obaj Cow-Boyami, 
którzy w roku 1923 przerzucili się do 
awjatyki, narazie handlowej, a po wy- 
szkoleniu nabyli własny aparat, na któ- 
rym wyczyniają najśmielsze ćwiczenia 
akrobatyczne i zdobywają rekordy 
Obu śmiałych lotników witano er4*- 
zjastycznie i obnoszono w tryumfie na 
lotnisku w Fortwort. Z.K. 

  

8ó-letnia zbrodniarka. 
Oryginalna, bo 83-letnia zbrodniar- 

ka stanęła ostatnio przed sądem przy- 
sięgłych w Nicy, oskarżona o zamordo- 
wanie pogrzebączem swojej 60-letniej 
służącej Marji Gros. : 

Nadzwyczaj bogata, 83-letnia wdo- 
wa, nazwiskiem Portois, zamieszkują- 
ca ze swą długoletnią służącą Marją 

amerykań- | 

-— 
е
 

Gros, willę położoną w ogrodzie, ża- ' 
aldrmowała policję w polowie grudnia 
1927 roku w rannych godzinach tele- 
foniczną wiadomością, że została ona 
napadniętą przez zamaskowanego ban- 
dytę, który uprzednio zamordował już 
jej służącą. Napadnięta staruszka cu- 
dem tylko uniknęła śmierci, wydając 
pod groźbą rewolweru bandyty, biżu- 
terję i pieniądze. jj 

Natychmiast jednak przeprowadzo- 
ne śledztwo wykryło, że zbrodni do- 
konała samo pani Portois pogrzeba- 
czem, na którym były ślady krwi, śla- 
dy włamania w mieszkaniu niezręcznie 
były symulowane, przytem okrwawio- 
na koszula nocna znaleziona w sypial- 
ni wdowy była najlepszym dowodem 

winy. S 
Wzięta w krzyżowy ogień pytań 

podczas śledztwa, zrazu plątała się, a 
wreszcie przyznała się, że podczas 
kłótni ze swoją służącą, poprzedniego 
wieczoru w uniesieniu zamordowała 
ją, a chcąc ukryć swoją zbrodnię wy- 
myśliła bajeczkę o zamaskowanym 
bandycie. 

Ze strachu przed grożącem jej wię- 
,zieniem p. Portois cofnęła swoje pier- 
wsze zeznanie wracając uparcie do po- 
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przedniej bajki, pomimo to, sąd przy- ; 
sięgłych uznał ją winną tej zbrodni, 
powodując sig rzeczawemi dowodami 
oraz zeznaniami świadków, którzy nie- 
jednokrotnie słyszeli ostre kłótnie po- 
między p. Portois i jej służącą i chara- 
kteryzowali oskarżoną jako ogromnie 
skąpą, gwałtowną i ostrą w obejściu. 

Możliwe, że uda się jednak jej obroń 
com uzyskać łagodniejszy wymiar ka- 
ry ze względu na podeszły wiek oskar- 
żonej i pewne nienormalności mental- 
ne spowodowane początkiem starcze- 
go zdziecinnienia. ZK. 

  

  

Czopki he- « z kogutkiemi 
moroidaine „Varito) usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

poniosą guzy (żylaki). 
Śmrzedają apteki i składy apteczne. 

  

GŁOS WOLNY W SPRAWIE TEATRALNEJ 
P. Juljusz Osterwa jest jednym 

z polskich dziś aktorów najwyższej 
miary, ponadto jest jednym z czoło- 
wych dziś w Polsce przedstawicieli 
kultury artystycznej—lecz jako dyrek- 
tor i organizator imprez i przedsię- 
biorstw teatralnych, chybiał wielokrot- 
nie powodując się nieopatrznie bądź 
wrodzoną niepraktycznością, bądź fan- 
tazją, co razem wzięte pozwolilibyśmy 
sobie nazwać, nieco ze starošwiecka, 
— chimerycznością. 

Tej chimeryczności niemal typo- 

wym rzutem było zwrócenie się p. 

Osterwy do Związku Artystów Scen 

Polskich (do Zaspu, jak się utarło 
mówić) z propozycją aby objął po 
ustępującej z Wilna Reducie placówkę 
—tak niezmiernie odpowiedzialną, do- 
niosłą i reprezentacyjną —t e a t r u 
polskiego w Wilnie. Oczy- 
wiście, w impecie swej nowej egzal- 
tacji przypomniał p. Osterwa o tem, 
że dyr. Rychłowski ma przecie zakon- 
traktowaną jeszcze na dwa Sezony 
salę Lutni.. albo poczytywał to za 
detal, najzupełniej drugorzędny. 
© Inicjatywa p. Osterwy, wychodząca 

osobliwie od (jtak autorytatywnej w 

sprawach teatralnych osobistości, po- 
działała niezmiernie sugestyjnie — na 
sfery magistrackie i podobno, woje- 
wódzkie, w których to dziś obu spra- 

wach będzie, jak wiadomo, dokonane 
rozwiązanie kwestji jaki my tu w Wil. 
nie będziemy mieli teatr polski w na: 
stępnym, cd września, 
następnych sezonach. 

Sugestyjność myśli rzuconej przez 
dyr. Reduty polegała przedewszyst- 
kiem na imponującej iirmie Zaspu. 
Bagatela! Związek obejmujący ani 
mniej ani więcej tylko wszystkie, bez 

a może i w- 

reszty, siły aktorskie uprawnione do 
występowania na scenach polskich! 
Aktor nie należący do Związku Za- 
wodowego Artystów Scen Polskich 
niema prawa być angażo- 
wany przez którąkolwiek w Polsce 
dyrekcję teatralną pod groźbą nie- 
zmiernie dokuczliwych rygorów. Ten 
tak zwany „przymus organizacyjny”, 
narzucony przez Zasp całemu aktor- 
stwu polskiemu i polskim imprezom 
teatralnym, wydał w nader krótkim 
czasie ten, zaiste imponujący owoc, 
iż w sprawozdaniu swojem za rok 
1922-gi, złożonem piątemu walnemu 
Zjazdówi Delegatów Zaspu, mógł Za- 
rząd Główny oświadczyć publicznie, 
że—cytujemy dosłownie— jeżeli cho- 
dzi o przymus organizacyjny, to wy: 
raz ten stał się niemal anachronizmem, 
gdyż należy stwierdzić, iż obecnie 
wszyscy bez wyjątku artyści sceny 
polskiej należą do naszego Związku”, *) 

ZwiązekZawodowy Art. S. Pol. 
skich, dzięki niezmiernie energicznemu 
wyzyskiwaniu przyjaznych konjunktur, 
które mu nastręczał wciąż i nastrę- 
czał „duch czasu”, dzięki niestrudzo- 
nej pracowitości kolejnych swych za- 
rządów, tudzież, co przyznać i uznać 
trzeba, dzięki wręcz wyjątkowej w 
Polsce karności ogółu związ- 
kowców — stał się jednym z najpotęż- 
niejszych w Polsce związków zawodo- 
wych, trzęsącym, mówiąc bez przesa- 
dy, światem teatralnym polskim. Pró- 
buje dawać mu kontrwagę Związek 
Dyrektorów Scen Polskich—lecz naj- 

*) „Scena Polska” O 
Art. Scen Polsk. Rok Edy dt da 
szy. 1924, Protokół Piątego Walnego Zjąz- 
du Delegatów. Pierwsze posiedzenie pie- 
narne z udziałem zaproszonych gości. 

częściej uledz musi wręcz terorowi 
stosowanemu z całą bezwzględnością 
przez zwartą, solidarną, doskonale 

zorganizowaną masę—aby się tak wy- 
razić „pracowników sceny". Związek 
przecie nietylko stosuje najostrzejsze 
represje względem aktora, któryby 
się poważył, nie należąc do Związku 
występować etatowo lub procentowo 
na którejkolwiek ze scen polskich, 
lecz udziela—tak, udziela — dyrektorom 
teatrów t. zw. „konwencji”. Jest to 
wyrażenie zgody Zaspu na prowadze: 
nie przez danego dyrektora danego 
teatru. Otrzymana „konwencja"* upraw- 
nia dyrektora-przedsiębiorcę do... mie- 
nia wogóle do czynienia ze Związkiem 
Artystów Scen Polskich. Dopiero 
otrzymawszy „konwencję'* ma dyrektor 
prawo angażować aktorów, a .Zasp 
zakłada w jego trupie ;swoją „filję“, 
nieprzymierzając jakby jaką „jaczejkę,, 
swej potęgi—i kontroli. 

Bo Zasp nie przestaje ani na mo: 
ment jeden „patrzeć na palce" pp. 
dyrektorom, wglądać w ich „postępo- 
wanie" z aktorami, regulować mocniej- 
szą lub słabszą interwencją stosunki 
panujące w danej dyrekcji etc., a już 
najbardziej w razie rozwiązywania 

kontrąktu z aktorem! Dziś sprawa to 
bynajmniej nie tak prosta, jakby się 
logicznie rozumującemu człowiekowi 
wydawać mogło. Zasp czuwa przy- 
tomnie aby w wypadku rozwiązywa- 
nia umowy (jeżeli już koniecznie mu- 
si dojść do tego!) ogromna przewa- 
ga „racji“ była, rozumie się, po stro- 
nie aktora, którego dyrektor chciałby 
pozbyć się—choćby za wszelką cenę. 
O tą właśnie cenę chodzi! Zasp jest 
od tego aby podbić ją na rzecz swe- 
go stowarzyszonego—jak najwyżej. 

Angażowanie aktorów przez dy- 
rekcję stoi też pod baczną kontrolą 
Związku. Ba! Związek jest mocen... 

„dać* danego aktora danemu dyrekto- 
rowi albo niedać. Ma mnóstwo spo- 
sobów narzucić mu zaangażowanie 
danego aktora. 

Urywam. Wystarczy chyba tego, 
co się powiedziało, dla dania wyobra- 
żenia o samej i sto cie Związ- 
ku Zawodowego Aktorów Scen Pol- 
skich, o jego zwartej organizacji za- 
czepno-odpornej, o metodach, jakiemi 
się posługuje, wreszcie o wpływach 
i mocy, które Związek w każdej chwi- 
li rozwinąć może—w obronie zarów- 
no interesów materjalnych jak moral: 
nych praw i przywilejów swoich człon- 
ków. 

Sam charakter za- 
w O dow y Zaspu nie pozostawia 
żadnej wątpliwości co do głównego 
zadania, jakie ma przed sobą. Celem 
głównym i kardynalnem zadaniem 
Zaspu jest: zapewnienie swym człon- 
kom jaknajwiększych  materjalnych 
korzyści przy  jaknajdogodniejszych 
warunkach pracy. Ujmując jeszcze 
lapidarniej: zapewnienie im ma xi- 
mum wynagrodzenia 
przy minimum fatygi 
vel pracy. To zresztą jest 
przecie celem wszystkich tegoczesnych 
związków zawodowych! Od tego są. 
To stanowi ich rację bytu. To są 
przecie naczelae warownie w nieustan- 
nej walce: pracy z kapitałem. Jedną z 
takich twierdz z doskonałą załogą — 
jest warszawski, stołeczny Zasp. 

Rzecz jasna, że tak a insty- 
tucja musiała posiąść gorące sympa- 
tje ogromnej większości naszego ma- 
gistratu na czele którego tak wielo- 
krotnie staje—jak np. . obecnie pod- 
czas urlopowego i kuracyjnego prze- 
bywania w Druskienikach prezydenta 
Folejewskiego — p. wice - prezydent 
Czyż. Wybitny charakter s oc ja |l- 
ny Zaspu trudno aby uszedł baczno- 

ści p. wiceprezydenta, należącego 
obecnie do umiarkowanej frakcji obo- 
zu socjalistycznego lecz jeszcze kilka- 
naście lat temu nader czynnego człon- 
ka bojówki P. P. S'u. Wystarczyło 
tylko wywołanie przez dyr. Osterwę 
wizji objęcia przez zarząd warszaw- 
skiego Zaspu teatru polskiego w Wil- 
nie aby, jak na zagranie trąbki woj- 
skowej lub myśliwskiej, ożyły w p. 
wiceprezydencie m. Wilna, a z pew- 
nością i w niektórych innych jeszcze 
wpływowych członkach naszego magi- 
stratu... ogromne sympatje dla kon- 
cepcji—tak żywo swym  „pryncypal: 
nym“ charakterem przypominającej... 
ot, np. prowadzenie fabryki przez sa- 
mych, zrzeszonych, robotników albo 
majątku przez „radę* parobczaną z 
ewentualnem dopuszczeniem do niej 
oficjalistów jako „iachowców”. *) 
/ Zasp ze swej strony, któremu się 

nie udało położyć ręki na Teatr Miej- 
ski im. Słowackiego w Krakowie (od- 
dany ostatecznie b. dyrektorowi sce- 
ny krakowskiej p. Trzciūskiemu), 
skwapliwie, wszelako z grandezzą ko- 
goś, który raczy zwrócić uwagę mna 
uczynioną mu propozycję, pośpieszył 
zawiązać „w sprawie Wilna” pertrak- 
tacje z naszym magistratem. : 

Przyjechał do Wilna mąż zaufania 
Zaspu p. Pawłowski, znający dosko- 
nale teren wileński. 

— O co chodzi? Czego od nas 
chcecie? Otrzymujemy z trzech stron 
z Wilna wezwanie. Hm! A no, roz- 

**) Rzecz prosta, że nie zestawiam 
przez to p.p artystów dramatu i komedji 
na jednej linji z robotnikami febrycznymi 
i parobkami z wiejskiego dworu — tylko 
nikt mi chyba nie zaprzeczy, że na „pryn- 
cypjalnej platformie" projektu oddania te- 
atru polskiego w Wilnie Zaspowi zmiesz- 
czą się doskonale bardzo blisko mu po- 
Eo ideały doktrynerskiego socja- 
zmu. 

zad co możemy dla was zro- 

Owocem tego dość względnie długo 
trwającego rozpatrywania była wy- 
miana między zarządem Zaspu a ma- 
gistratem najpierw różnych konferen- 
cyj a następnie kilku warjantów— 
umów. W konferencjach z przedstawi- 
cielami Zaspu brali udział wyłącznie 
członkowie magistratu pp. Czyż, Łuku- 
ciewski i Żejmo oraz radni pp. Koro- 
lec, dr. Wygodzki, i pani Zasztowt- 
Sukiennicka —- wszyscy poczytujący sie- 
bie za najdoskonalszych, najkompe- 
tentniejszych w całem Wilnie znaw- 
ców spraw teatralnych zarówno od 
strony artystycznej jak administracyj- 
no-technicznej. O ile mi wiadomo nie 
odwoływano się do opinii niczyjej po 
za kadrami magistrackiemi, Bo i poz 
co? Wiadomo przecie, że komu Pan 
Bóg dał urząd, daje mu też natych- 
miast i najpełniejszą kompetencję— 
inaczej jakże by wysokim swoim 
funkcjom podołał? 

Inaczej dzieje się w Warszawie. 
Tam np. gdy chodziło o przyjęcie 
przez magistrat teatrów Rozmaitości; 
Letniego i na Pradze i ewentuatnie 
Opery (b. teatrów rządowych) sam 
magistrat powołał ad hoc komisję 
złożoną i z b. dyrektorów teatrów i z 
notorycznych „ludzi teatru, i z ludzi 
stojących blisko featru i rzeczywiście 
znających teatralnych spraw  najgłęb* 
sze kulisy (jak np. obecny nasz 
seł w Moskwie Stanisław Patek lu 
mecenas Papieski i tt pr a przede * 
wszystkiem zaproszono do Komisji 
naczelnych recenzentów teatralnych — 
i z łona właśnie rzeczonej Komisji 
(nie zaś z poutnych długich wieczor* 
nych rozmów „towarzyszy*) wyłoniła 
się istniejąca dotychczas organizacja 
miejskich teatrów warszawskich. 
Pamiętam dobrze, jakby to wczoraj 
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Ė Remer. Starał się też wtajem- 

Rozsypały się po uniwerku kartki, deszcz 
żółtych i zielonych kartek. Wfrunęły one do 
sal i seminarjów, do pracowni chemicznych, 
sdo prosektorjum — ba, nawet do prywat- 
nych mieszkań studenckich. Co głoszą? Skąd 
się ich tyle wzięło? Czy to wiadomość o 
rozwiązaniu Bratniej Pomocy, czy enuncja-= 
cje Odrodzenia na Wszechpolaków a Wszech 
polaków na Odrodzenie? Е 

Czyta cała Rzeczpospolita Akademicka 
niewielkie, zielone lub żółte kartki. I uśmie- 
cha się do nich z radością. Są one zaprosze- 
niem Braci Akademików na pielgrzymkę do 
Kalwarji. Na pielgrzymkę pod przewodnic 
twem JE ks. Arcybiskupa Metropolity Wileń 
skiego, w najbliższą niedzielę 2 czerwca. 

85%. 0 

Zwykła recytowana msza akademicka. Or- 
ganizatorzy pielgrzymki (Sodalicje Marjań- 
skie i Odiodzenie) oglądają się z niepokojem 

“4 — czy aby zgłosi się na nią dość amatorów 
Zbiórka na dziedzińcu Skargi. Oo, jest spo- 
ra gromada. Ktoś zaznacza, iż od bardzo 
długiego czasu jedynie pochód „opolski* li- 
czył więcej osób od dzisiejszej pielgrzymki. 
Bo np. pod sztandarem uniwersyteckim zbie- 
та się zwykle skromna, bardzo skromna gar- 
stka samych batorówek. 

Marsz, marsz — ruszamy. Niektórzy jadą 
autobusami, inni ładują się na statek. Prog- 
ram ogłasza zbiórkę w Wieczorniku o 13.45, 

Czekamy. Ciekawa wskazówka zegarka 
zbliża się do punktu oznaczającego druga go 
dzinę. O drugiej ma być Arcypasterz. Zdala 
dobiega dźwięk trąbki samochodu. Huk mo- 
toru. Godzina druga — samochód przed 
WWieczornikiem. JE wysiada. Po. powitaniu 
pielgrzymka się rozpoczyna. > 

ldziemy skupieni modląc się, rozmyślając, 
Arcypasterz przy każdej stacji wygłasza oko 
licznościową naukę. Idziemy dalej. Ogarnia 
nas wzruszenie na myśl. że kroczymy nie- 
jako śladami Chrystusa. Przez wzgórze Oliw 
ne, rzeczkę Jordan, przez bramy miejskie. 
Uzmysławiamy sobie mękę Chrystusa,  Je- 
go dobroć, jego bezgraniczne umiłowanie 
człowieka. : * AZ 

Chmury zasłaniają niebo, zaczyna mżyć 
deszczyk. Jednak nikt nie kr się przed 

+ niepogodą, nikt nie cofa się mimo, że jeszcze 
Xpozostaje parę dobrych godzin pielgrzymki. 
łdziemy z wezbranem sercem. у 

Wędrujemy od stacji do stacji, od Piłata 
o Heroda, od Heroda do Piłata i t.r. aż na 
Golgotę. Jakaż lektura, jakiż opis może za- 
stąpić ową wędrówkę po lerozolimie, owe 
rozpamiętywanie męki Pańskiej, szczegół za 
szczegółem, krok za krokiem. « Głęboka 
wdzięczność względem Stwórcy wzbiera się 

- w naszych sercach. — Skazanie, Ukrzyżowa 
nie, Złożenie do grobu. Pielgrzymkę kończy 
błogosławieństwo Przenajświętszym Sakra- 
mentem 'w kościele kalwaryjskim. 

Ruszamy, by podziękować Arcypasterzo- 
wi za ojcowską opiekę i przewodnictwo. JE. 
zaprasza nas na podwieczorek w Kalwarji, 
zostawiając nas księdzu prof. W. Meyszto- 
wiczowi. Ruszamy do najbliższego lokalu, 
zajmujemy całą ogromną izbę. Humory wy- 
śmienite, herbata również. Zaczynam śpie- 

Głosom z oddali. 
Smutny objaw. Tyt Smutnys, ale słabym 

objawem jest fakt, że bardzo rzadko ludzie 
coś mówią, lub piszą bez żadnych specjal- 
nych cełów wprost w imię prawdy. Pod tym 
względem nie jest dla nas nowością artykuł 

"wstępny w „Przeglądzie Wileńskim" dnia 31 
maj br. p.t. „Pocieszający objaw”. Po pierw- 
sze nie wydaje się nam słusznym podział 
społeczeństwa akademickiego na obóz 

szechpolski i demokratyczny, a po drugie 
ocena interpretacji wyrazu „plotki“ w naz- 
wie Stow. Bratnia Pomoc, proponowanej 
przez „Odrodzenie“, stanowczo została doko 
nana wadliwie i bez podstawowej znajomoś- 
ci statutu gdyż dla każdego, umiejącego my- 
śleć prawniczo, jest jasnem, że nazwa sto- 
warzyszenia wcale nie przesądza o tem, kto 
może być jego członkiem. O członko stwie 
zwykle mówi osobny paragraf, a nazwa jest 
tylko nazwą i może być jedynie punktem 
spornym ze względu na takie |ub inne ambi- 
cje. * 

  

  

OŚWIADCZENIE. 

Wobec oświadczenia p. Władysława Ba- 
bickiego iż nic nie wiedział o niedoborach 
kasowych w Bratniej Pomocy Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej USB, niepodanych do 
wiadomości Walnego Zebrania członków w 
roku 1928, odwołując swoje powiedzenie, u- 
Żyte na Nadzwyczajnem Walnem Zebraniu 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc w dniu 9 ma- 
ja 1929 r. i powtórzone przez sprawozdawcę 
w Nr. 111 „Slowa“ z roku 1929, iż p. Ba- 

bicki Władysław należał do grona tych osób 
które niedobory przemilczały. 

(—) Henryk Dembiński. 

było, jak sekcję owej Komisji 
opracowującą statut — urnowę normują- 
cą stosunek dyrekcji teatrów miejskich 
(dramatycznych) do magistratu war- 
szawskiego stanowili: Kazimierz Za: 
leski Ówczesny kierownik Teatru 
Małego, autor całego szeregu Sztuk, 
które przez czas długi stanowiły pod- 
stawę repertuaru Rozmaitości, fiWła- 
dysław Rabski, którego recenzje w 
„Kurjerze Warszawskim": nadawały 
ton opinii publicznej w sprawach tea- 

tralnych, Stanisław Patek, jan Loren- 
towicz zażywający niemałej powagi 
jako krytyk teatralny, a zarazem prze- 
wodniczący Towarzystwa Literatów, 
wreszcie — piszący te słowa, który bo- 
daj, że do dziś dnia figuruje jako 
członek warszawskiej  magistrackiej 
Komisji Teatralnej, aczkolwiek od 
dobrych lat dziesięciu już ona wiedzie 
całkiem nieproduktywny żywot już 
tylko na papierze, U nas w Wilnie 

był czas, że, niejako z ramienia De- 
' partamentu Sztuki' ministerstwa o0- 

świecenia publicznego mocno į.intere- 
_ sował się sprawami teatralnemi prof. 

niczać w nie i do udziału w nich po- 
ciągać.. nietylko  „urzędowe" siły 
biurokratyczne i magistrackie, Na tem 
miejscu niedawno przypomniałem po- 
wołaną do życia swego;czasu z inicja- 
tywy prof. Remera Komisję dla spraw 
teatralnych dramatyczno - operowych. 
Za wcześnie zeszła z pola... Ale za- 
wsze choć odruch był cośkolwiek eu- 
topejski, podważający zasklapianie się 
partykularzowych dygnitarzy w kan- 
<elaryjnej bez Światła i powietrza 
atmosferze. 

Z takiej właśnie atmosfery mógł 
jedynie wyłonić się... niesłychanie 
oryginalny, prawdziwie niepospolity, 
miejscowy i „postępowy* (a jakże!) 
projekt: oddania imprezy teatralnej w 

Pokarm dla duszy. 
wać. Chór niezbyt zgrany, ześpiewany, nie- 
co fałszujący, ale pełen radości i dobrych 
chęci. 

Do Werek! Szturmem zdobywamy sta- 
tek, usadwiamy się, jak najwygodniej. Śpie- 
wamy — nikt nam nie zatka gardła. Roz- 
głośną „syreną* konkurujemy z gwizdkiem 
stątkowym. Już Wilno. Syrena, „Gaudeamus, 
syrena! Wysiadamy. 

A teraz marsz do Arcypasterza podzięko- 
wać raz jeszcze za okazaną nadzwyczajną 
serdeczność. Idziemy, wężykiem oczywiście. 
1 koleżanki? Ależ naturalnie, Wilno może 
sobie na to pozwolić. Koleżanki również. 
Długi, bardzo długi wężyk wije się przez 
Cielętnik, Zamkową. Przychodzimy. 

Arcypasterz wychodzi do nas. Dziękuje- 
my. Ze szczerym zapałem śpiewamy „sto 
lat*. JE. w serdecznych słowach nawołuje 
nas do kierowania się zawsze i wszędzie, a 
zwłaszcza w naszych koleżeńskich stosun- 
kach i wszelkich pracach na uniwersytecie, 
miłością. Wzruszeni żegnamy się — trzeba 
iść. 

Wychodzimy na ulicę. I stoimy jeszcze, 
chwil kilka, nikomu się nie chce wracać do 
domu. Tak nam dobrze było razem, tak 
swojsko, tak serdecznie. No, ale cóż, koniec 
musi być zawsze. . 

Pomiędzy członkami pielgrzymki zawią- 
zały się mmocne węzły miłości braterskiej. Z 
takiem uczuciem rozieszliśmy się do domów. 

Parr. 

Gzyžby bezideowošė? 
Na nadzw. Walnem Zebraniu Вг.'Ротосу 

z dnia 9 maja koł. Hałaburda zarzucił „Odro- 
dzieniu“ bezideowošč brak obowiązującej de 
klaracji ideowej. Ponieważ uczynił to bez- 
pośrednio po rozmowie ze mną w tej spra- 
wie i po złożenią przeze mnie wręcz prze- 
ciwnego oświadczenia w jego obecności, by- 
łem zmuszony natychmiast sprostować pu- 
blicznie wypowiedzienie się kol. Halaburiy 
tem samem, dając dowód że kol. Hałaburda 
"rozminął się z prawdą. Zdaję sobie sprawę 
„ tugo, že kol. Hałaburda nie miał chęci okła 
mania, lecz poprostu nie zaufał mi na tyle, w 
prywatnej rozmowie, aby móc się 'wyrzec 
powtórzenia tego, co pisze „Dziennik Wileń- 
ski'. Mojem publicznem oświadczeniem za* 
ająacem kłam jego słowom był niemile za- 
oczony, ponieważ sądził, że to, co mówiłem 

prywatnie nie jest prawdziwe i że nie będę 
mógi tego powtórzyć publicznie. 

Chcąc wybrnąć z sytuacji koł. Hałaburda 
ogiosił list w. prasie, w którym powołuje 
sie na złe uświadomienie wśród samych (0d- 
drodzeniowców w tej sprawie i na fak*, że 
jeżeli nie cała deklaracja to przynajmniej je- 
den z punktów jest zawieszony, i że to przy- 
najmniej musiałbym mu pub licznie przyz- 
nać 

Nie chciaem początkowo opowiadać na 
ten list, ponieważ widziałem w nim jedynie 
chęć wybrnięcia z sytuaej, vw którą sie 
wpadło raczej przez nieoględność niż 7'а 
wolę i dopiero gdy uświadomiłem sobie, że 
moje milczenie może być źle zrozumiane, 
(a chodzi tu nietylko o moją osobę, ile o 
całe „Odrodzenie*) postanowiłem  ponowič 
oświadczenie, stwierdzając, że cała dekla- 
racja ideowa „Odrodzenia* obowiązuje na- 
dal i że uchwały .Rady Naczelnej, polecają- 
ce środowiskom dyskutowanie nad poszcze- 
gólnemi jej punktami przed nowem ich uje- 
ciem w nowej redakcji, jaka zostanie ustało 
na na najbliższym kongresie odrodzeniowym 
mogą jedynie na kim* żle uświadomionym 
robić wrażenie zawieszenia, lub osłabienia 
ich mocy obowiązującej. Odnośne uchwały 
brzmią: „X Sesja Rady Naczelnej SMA 
„Odrodzenie na zebraniu swem dn. 10,-12. 
1928 r. stwierdzając, że deklaracja ideowa, 
uchwalona w r. 1922 dziś już w wielu miej- 
scach wymaga zmian, uchwala przystąpić 
do rewizji Deklaracji Ideowej. 

X SR.N.S.M.A. „Odrodzenie“, zwažyw- 
szy na dokonywującą się współcześnie ewo- 
lucję poglądów w kwestjach narodowych w 
świecie katolickim oraz stwierdziwszy nie- 
dokładność i niejasność 7-eg0 punktu Dekla- 
racji Ideowej, wzywa wszystkie środowiska 
Odrodzeniowe do intesywnej i twórczej pra- 

    

“y nad powyžszemi kwestjami celėm przy- 
gotowania materjalu do nowego ujęcia tego 
punktu w przyszłej redakcji Dekłaracji Ide- 
owej.“ 
„Na tem polega całość uchwał, jakie w 

tej mierze dotychczas zapadły. Każdy kto 
chce może sprawdzić rocznik na 262 stronie 
„Prądu” kwietniowego. 

Wyciąganie krzywdzących organizację 
konsekwencyj z tego, że życie ideowe w niej 
nie zamiera, ale w ciągłej ewolucji idzie na- 
przód do coraz lepszego wyrażenia się na 
zewnątrz, jak to widzimy w przykładzie z 
uchwaloną rewizią dawnej redakcji Dekla- 
racji Ideowej Odrodzenia, wydaje mi się 
ponadto bardzo nie stosowne szczególnie, 

Wilnie—w dodatku zmonopolizowa- 
nej—zarządowi Związku Artystów 
Scen Polskich. Toć-że przecie rzucają- 
ce się w oczy .. contradictio 
in adjecto! Jakże może być in- 
stytucja powołania do życia dla pie- 
czy nad maksymalnym dochodowym 
dobrobytem aktorów, jednocześnie... 
przedsiębiorcą teatralnym! Toć-że są 
interesy i cele wręcz rozbieżne! Każ- 
da dyrekcja każdego teatru—w Wilnie, 
nie w Wilnie, zagranicą, wszędzie— 
musi z natury rzeczy zabiegać o to, 
aby mieć na swojej scenie aktorów jak- 
najlepszych a zarazem jaknajmniej 
kosztownych, czyli możliwie najską- 
piej płatnych. Jakże taki kardynalny 
imperatyw pogodzić ze społeczną mi- 
sją Zaspu, który musi na głowie sta- 
wać aby każdy członek Związku za- 
rabiał jaknajwięcej, pracując jaknaj- 
mniej?! Przeciwieńtwo—nie do wyrów- 
nania. 

Może... może taki zasadniczy dzi- 
woląg da się zrealizować na gruncie 
wileńskim! Obym był złym proro- 
kiem. Trudno mi jednak nabrać prze- 
konania do rzeczy stojących na gło- 
wie. Stanąć na głowie można... i ow- 
szem. Tylko stać na głowie na dłuż- 
szą metę nikomu nie życzę, ani ra- 
dzę. Za ryzykowny eksperyment. 

w zarysie magistracko-zaspowego 
projektu, jaki był (prawdopodobnie 
dzięki straszliwej... niedyskrecji!) o- 
publikowany w prasie, figurowało od- 
danie Zaspowi Sali teatralnej w Lutni. 
Jakim-że to sposobem albo cudem 
mogłoby się stać, skoro, jak się już 
nadmieniło, dyr. Rychłowski ma tę 
salę w swej dzierżawie jeszcze na dwa 
lata? Rozproszyły te perpleksje... ko- 
mentarze ustne obiegające po mieście. 
Według tych „wyjaśnień* miałoby się 
stać tak: 

Urząd wojewódzki nie daje dyr. 

sLowo 

Akademicka Wolna Trybuna e Terme 
jeżeli się tego używa świadomie, jako argu- 
mentu na Walnem Zebraniu. Ale to już do 
rzeczy nie należy i tylko, może służyć za 
dowód, że w tym wypadku bieg wypadków 
niepomyślny dla kol. Hałaburdy mimo wszy- 
stko był sprawiedliwy. 

Józet Święcicki. 
p.o prezes „Odrodzenia. 

Z pod fłoczni drukarskiej 
Ostatnie wypadki na terenie uniwersy- 

teckim tak wyłącznie z ajmowały uwagę aka 
demików, że nie było sposobu pisać o czemś 
innem niż wybory, unieważnienie etc. 

Dziś my wszyscy, stojący dalej od poli- 
tyki akademickiej, z ulgą wracamy z po- 
wrotem do zwykłych naszych prac i zainte- 
resowań. Po dłuższej przerwie ukazuje się 
dział „Z pod tłoczni drukarskiej". 

Niestety cały szereg zagadnień przestał 
być już aktualny i musimy zrezygnować z 
omawiań numerów, jednodniówek etc. prze- 
starzałych, które jednak powinny były być 
skrytykowane czy podkreślone w jedynem 
na gruncie wileńskim piśmie akademickiem, 
jakiem jest dzięki gościnności „Słowa” — 
„Wolna Trybuna". jednak są pisma, nawet 
perjodyczne, których wartość nie ginie przez 
czas dłuższy, gdyż pisma te. nie gonią tylko 
za aktualnością, za tanią sensacją, lecz po- 
ruszają zagadnienia wiecznie żywe, lub przy 
najmniej interesujące nas przez czas dłuższy, 
zagadnienia opracowane solidnie i gruntow- 
nie. Takiem pismem jest m. in.: 

Prąd. Kwietniowy numer tego bardzo cie- 
kawego nawet dla nieakademików miesięczni 
ka przynosi nam interesującą rozprawę X. 
prof. A. Szymańskiego p.t. „Państwo a spo- 
łeczeństwo*. Zagadnienie to, tak dziś aktual- 
ne, rozważa autor, stojąc na gruncie czysto 
katolickim. Po wstępnych uwagach metodo- 
logicznych, definjuje autor rozpatrywane po- 
jęcia i bada wzajemny ich do siebie stosu- 
nek. Artykuł ten nie wyczerpuje kwestji, co 
zresztą w tak wąskich ramach jest nie do 
pomyślenia, . ale doskonale przygotowuje 
grunt do rozważań samodzielnych i do..dy- 
skusji. 

- Następnie mamy rozprawę dr. Henryka 
Dembińskiego z Krakowa p.t. Pacyfistycz- 
ny ruch katolicki w Niemczech”, Rzęcz jest 
nie mniej dziś aktualna, niż zagadnienia .po- 
przednie. Dziś, gdy tyle się mówi o rozbro- 
jeniu powszechnem , i tyle się czyni wojen- 
nych przygotowań. Trzecią rozprawą w tym 
numerze jest dokończenie prof. Jacques Ma- 
vitain p.t. „Jedność kultury chrześcijańskiej". 
Dalej mamy sylwetki, dokumenty czasu etc. 
W rubryce „, Z kraju i ze Świata" mamy m. 
in. namalowany prześliczny obraz nędzy i u- 
cisku dzieci pod rządem sowieckim*. Obraz 
ten jest w dodatku tem straszniejsży, że 
opiera się na oficjalnych statystykach so- 
wieckich. A co jest poza statystykami? Oj, 
niedobrze się dzieje u naszego Sąsiada od 
wschodu. З 

W dziale „Z życia młodzieży akademic- 
kiej" zainteresowały nas „Uwagi o kwestji 
pojedynkowej*. Sprawą tą zajmuje się coraz 
więcej całe społeczeństwo. Z jednej strony 
pojęcie honoru jest rzeczą wielką z drugiej 
zaś strony zdrowy rozsądek, śmieszność po- 
jedynku, a nadewszystko etyka chrześcijań- 
ska najkategoryczniej zabrania tego sposobu 
„załatwiania spraw honorowyc M. in. 
24. Il. 29 na Walnem zebraniu Br. P. U. W. 
„Odrodzenie* i Katolicka Młodzież Naro- 
dowa zgłosiły wniosek potępiający pojedy- 
nek i wniosek ten upadł głównie dzięki, Mło-, 
dzieży Wszechpolskiej. Wręcz skandaličz- 
nie wygląda stwierdzenie p. Mikułowskiego, 
że fałszem jest, iż cała młodzież narodowa 
jest katolicka, „tak jest bowiem teoretycz- 
nie, a nie praktycznie". Teoretycznie, nie 
praktycznie? A cóż to ma znaczyć? Jak to 
mamy rozumieć? 

Grek. 

  

  

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy chorą wdowę niezdolną da 
pracy,. mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy skłądać w adm. „Sło- 
wa* dla Karpowiczowej. 1 

p zzz szary Daan to 

i GZEKOLADA 
„Baniusia“, „Zlofa“ 

„Ūwocowa“, 
fabryki 

A.PIAS$ECHI m 

w KRĄKOWIE 
Są wyśmienite.»  Żądać wszędzie. 

| A i i z A 

Rychłowskiemu koncesji na prowadze- 
nie teatru w Lutni. Wobec tego dyr. 
Rychłowski zrzeka się dzierżawy swo- 
jej, którą przejmuje z rąk Banku 
Ziemskiego — Zasp. No, i—kwestja za- 
łatwiona gładko, szybko i po kawa- 
lersku! 

Nie zdaje mi się aby takie „załat- 
wienie* kwestji mogło być możliwe na 
gruncie ściśle przecie rządowym i 
urzędowym... w konstytucyjnem — рай- 
stwie. Wywłaszczyć dyr, Rychłowskie- 
go z dzierżawy nie da się — nawet tak 
„sprytnie pomyślaną" ...okrężną by 
nie powiedzieć krętą drogą. Jakkol- 
wiek mogliśmy już przywyknąć do 
nierobienia sobie niczego z opinii 
publicznej i głosu prasy przez władze 
zarówno biurokratyczne urzędowe jak 
municypalne — wszelako jeszcze nam 
się w głowie pomieścić niemoże aby 
na tak jawny gwałt w biały dzień 
zdecydować się mogły u nas jakie- 

kolwiek choćby najbardziej „miaro- 
dajne“ sfery. 

Właśnie od tego są miarodajne 
NA miarę we wszystkiem zachowy- 
wać. 

Wiem, rozumiem... chodziłoby o 
monopol „ochronny”, któryby teatro- 

wi w Wilnie, wyrastającemu, choćby 
najrozmaitszemi gałęziami, z jednego 
pnia Zaspu, zabezpieczyć jaknajświet- 
niejsze prosperowanie. Tak, nieza- 
wodnie, cel piękny — ale niechże nie 
próbuje usprawiedliwiać Środków, któ- 
rych stosować... wyrażając się najde- 
likatniej —nie wypada! Źresztą próbo- 
wano do pewnego stopnia stosować 
monopol dla wyhodowania na grun- 
cie wileńskim Reduty, dla dopomo- 
żenia do jej okrzepnięcia, do jej jak- 
najwspanialszego rozwoju... Ale była 
to troska o... Redutę, która uchodziła 
w całej naszej opinji publicznej za 
dziesiąty cud Świata, której pozyska-       

„usprawiedliwia więc 

Teatr Polski: „Kokoty z towarzystwa” 
Komedja w trzech aktach Lonsdale w 
przekładzie I. B. Rychlińskiego. Wy- 
stęp artystów warszawskich teatrów 

miejskich. 

Nie wydaje mi się szczęśliwym po- 
mysł angielskiego autora  wyprowa- 
dzenia na scenę publicznej dziewczyny 
w charakterze... obrońcy małżeństwa. 
Owa Mona drogą śmiałego paradok- 
su została uczyniona sumieniem moral- 
nem tej sztuki. Jej znajomość życia, 
jej taktyka dyplomatyczna, jej senten- 
cje „„moralne* zdają się wskazywać, 
że ustami tej nieprzeciętnej, choć re- 
prezentatywnej w typie, ulicznicy prze- 
mawia autor, że ona uosabia tenden- 
cję całej sztuki. W ten sposób mimo- 
woli punkt ciężkości (sit venia verbo!) 
całej sztuki przechodzi z właściwej 
pary, a raczej trójki bohaterów na Mo- 
nę, która nie tylko wypowiada treść 
istotną poglądów autora, ale jest rów- 
nież główną choć chwilami ukrytą 
Sprężyną całej akcji, wszystkich póź- 
niejszych sytuacyj. 

. Ztej konstrukcji utworu i jego ten- 
dencji zasadniczej, bardzo oryginalnej 
zresztą i dowcipnie pomyślanej, wyni- 
ka jakaś myśl społeczna, która, przy - 
znam się razi trochę słuchacza polsk. 
nieobeznanego ze środowiskiem angiel- 
skiem, raczej z pewnemi sferami šro- 
dowiska angieiskiego. Razi jakąś ob- 
cością tematu i, powiedziałbym ordy- 
narnością tonu. 

Zapewnie — pani Ryta nazbyt nie 
przebiera w doborze swego towarzy- 
stwa: jest ono w miarę lekkie, w miarę 
głupie i prostackie, ale znów tak dalece 
nie spadło do poziomu ulicznego, by 
aż sprowadzać trzeba było do tega 
towarzystwa dziewczynę publiczną dla 
poruszenia — wbrew obłudzie jego 
sprawy tożsamości moralnej i intelek- 
tuałnej tego towarzystwa z przedsta- 
wicielką ulicy. Że autor nie umiał prze- 
konać nas o pokrewieństwie moralnem 
tej gromadki z Moną — to fakt, będą- 
cy o tyle błędem zasadniczym komedji, 
że w niczem nie usprawiedliwia rady- 
kalnego postępku męża pani Ryty. Nie 

wprowadzenia 
Mony jako sumienia „moralnego ko- 
medji, a w świetle dość paradoksalnem 
przedstawia ją jako obrończynię ogni- 
ska domowego i niałżeńskiego poży- 
cia. 

,, Już to autor angielski nie lubi nie- 
wiasty. Nie bez wyraźnej wyższości i 
dumy stwierdzą owa Mona uliczna, że 
w każdej z niewiast z t. zw. towarzy- 
stwa jest trzyczwarte z niej, z dziew- 
czyny publicznej, czy odwrotnie wła- 
śnie: w każdej dziewczynie ulicznej — 
trzyczwarte z damy z towarzystwa. 
Jakkolwiek jednak jest, tak surowa i 
tak bezwzględna ocena nie jest rycer- 
ską, a forma tej oceny razi poprostu 

Likwidacja dywersji lifewskiej na pograniczu 
Władze bezpieczeństwa, które energicznie "przystąpiły do wytępienia w 

zarodku wszelkich aktów terrorystycznych zainscenizowanych przez Litwinów 
na naszem pograniczu poza wzmożoną, czujnością oddzia 
giem za niedobitkami bandy sejneńskiej, 

przygotowana. Na pogranicze polsko litewskie wysłano sów była od dawna 

ów KO.P. i pości- 
zdołały ustalić, że całą akcja szauli- 

cały Szereg osób, które miały za zadanie ułatwienie terrorystom w ich zdra- 
dzieckiej działalności. Wysłannicy ci udzielać mieli przekraczającym granicę 
potrzebnych informacyj i mieli pełnić rolę łączników. Ponadto mieli oni u 
siebie zapasy broni i amunicji, która w razie potrzeby miała być oddana do 
użytku dywersantów. W wyniku energicznego dochodzenia całą tą sieć 
mocniczą władze bezpieczeństwa zlikwidowały a winnych udziału w tej całej 
akcji aresztowały. (C). 

ojsko projektuje przerzacenie nowego mostu przez  Wilję. 
Przed paru laty władze wojskowe w Wilnie zaprojektowały budowę 

nowego mostu na Wilji. Most ten miał stanąć u wylotu ulicy Kanonicznej i 
służyłby tak dla, komunikacji: kołowej jak i pieszej. Pertraktacje w tej spra- 
wie prowadzone z odnośnymi czynnikami miejskiemi nie dały pożądanych 
rezultatów. Magistrat wychodząc z założenia, że odległość ulicy Kanonicz- 
nej od śródmieścia jest tak daleka, że w niczem nie zmniejszy zbytniega 
przeciążenia mostu Zielonego jako jedynej arterji komunikacyjnej z rozległą 
dzielnicą położoną po drugiej stronie Wilji, nie chciał udzielić poważniej- 
szych funduszów na budowę mostu a jednocześnie uznając potrzebę stworze- 
nia nowej arterji komunikacyjnej, wysunął projekt rzerzucenia mostu przez 
Wilję u wylotu ulicy Arsenalskiej. Minęło sporo' czasu i sprawa budowy mo- 
stu jakoś przycichła. Dopiero ostatniemi czasy sprawa ta stała się znowu 
aktualną. Władze wojskowe mając na uwadze tereny wojskowe położone 
na Pióromoncie, które są zbyt-oddalone od mostu Zielonego, co "bardzo 
utrudnia komunikację, opracowały 'projekt budowy mostu jedynie pieszego, 
któryby był przerzucony przez Wilję na wysokości 
placu t. j. w rejonie ulicy Kościuszki 

mniejwięcej komendy 
przed gmachem więzienia wojskowego. 

Wojskowość chcąc jaknajszybciej zrealizować swój projekt, poczyniła już 
odpowiednie kroki u odnośnych władz wileńskich , a w dniu wczorajszym 
sprawa ta była szeroko omawiana u p. wojewody podczas przyjęcia delega- 
cji władz wojskowych, złożonej z konjendanta placu pułk. Giżyckiego, szefa 
sztabu D. O. K. mjr. Obertyńskiego i mjr. 3 pułku saperów Kątkowskiego. (b 

brutalnością wypowiedzi. I dla tego 
właśnie komedja ta może być dobra 
w atmosferze angielskiej obłudy, którą 
chce zwalczać, u nas zaś zanadto bije 
po wrażliwości i odmienności naszych 
stosunków. społecznych, nie tak dale- 
ko jeszcze zaawansowanych. 

P. Majdrowiczówna jest pelną 
wdzięku, lekkości i barwy. Chwilami 
jednak się. wydaje, że zanadto polega 
na tych pięknych i miłych przymio- 
tach, sądząc, że one grać będą za nią. 
l grają niewątpliwie, ale czasami nie- 
wystarczają. Dlatego miejscami woleli- 
byśmy większego nakładu opracowa- 
nia roli. В ; 

P. Rożycki mocno w wyrazie i grze 
przeprowadził swą rolę Wprawdzie ten 
„nadczłowiek* w jego ujęciu był czę- 
stokroć bardzo ziemski, ale na tem 
rola tylko zyskała i im dłużej przyglą- 
daliśmy się Ryszardowi tem mniej wie- 
rzyliśmy w zapewnienia Ryty o jego 
„nadziemskošci“. P.. Lenczewski, nie 
był przekonywujący . w roli aman- 
ta p. Ryty. Dopiero akt trzeci po- 
zwolił mu nadać roli rumieniec życia. 

Centralna rola w idei, w założeniu 
utworu przypadła p. Tymowskiej. Za- 
grała ją — Monę bardzo dobrze, dając 
dowód swoich uzdolnień. P. p. Fren - 
klówna, Jasińska i Modzelewski bardzo 
dzielnie i .z artystycznym umiarem $е- 
kundowali gościom warszawskim. W.P 

Ze źródeł dobrze poinformowanych komunikują 

będzie rozwiązana. 
nam, że pogłoski O 

rzekomem szybkiem rozwiązaniu wileńskiej Rady Miejskiej nie znalazły pa- 
twierdzenia. Władze mające nadzór nad samorządem wileńskim niewypowie- 
działy się dotąd w kwestji oceny działalności zarówno Magistratu jak i Rady 
Miejskiej, mimo, że z tytułu swych praw baczną, na pracę tutejszego samo- 
rządu zwracają uwagę. 

Jezdnie asfalfowe w Wilnie, 
Na ostatniem posiedzeniu miejskiej komisji technicznej zostało ustalone 

że typ jezdni na ulicach o normalnym spadku musi być z asfaltu lanego, a 
na ulicach o znacznych spadkach i wzmożonym ruchu kołowym z 
granitowej. 

kostki 

Program robót w roku bieżącym obejmuje zaastaltowanie jezdni nastę- 
pujących ulic: Ostrobramską, Imbary, Zamkową, Magdaleny, Biskupią, Mi- 
ckiewicza od Placu Kated ralnego do ul. Jagielońskiej, Wileńską, Domini- 
kańską i Św. Jańską. 

Roboty powyższe będą oddane przedsiębiorstwom krajowym i muszą 
być wykończone do dnia 1 października r. b. 

nie na stałe dla Wilna, równało się w 
opinji całej masy osób: przysłowio- 
wemu „chwyceniu Pana Boga za no- 
gi“. Lecz—przeforsowywać per fas 
et nefas monopol dla zespołu... 
którym nas, kresowe miasto, raczy 
warszawski Zasp obdarzyć, 'dopraw- 
dy, byłoby—znowu wyrażając się naj- 
delikatniej: za daleko posuniętą egzal- 
tacją. 

Obym był złym prorokiem... lecz 
nie wydaje mi się aby Zasp mógł 
wyzbyć się tak. pospolitego dziś w 
różnych centrach naszej Rzeczypospo- 
litej traktowania t. zw. Kresów jakęsię 
w nieopatrznych wielkich gospodar- 
kach traktowało drobne folwarki w 
stosunku do majątku dworskiego, 
któremu by się nie skąpiło podlewa- 
nia mlekiem i miodem, podczas gdy 
dla jakichś tam folwarków... dobre 
będzie wszystko, co im się da! 

Pozostaje mi do poruszenia jeszcze 
jeden „punkt”* (o którym też dowie- 
działem się z gazet). Oto—podobno— 
siery rządowe mają przyznać teatro- 
wi polskiemu w Wilnie 90.000 zł. 
rocznego subsydjum, magistrat zaś— 
oprócz różnych Świadczeń in natu- 
ra, jako to Światło, może opał it. p. 
—ma subsydjować teatr polski go- 
tówką wynoszącą rocznie 48.000 zł. 
Wyniosłyby zatem, same' tylko  pie- 
niężne subsydja—138.000 zł. rocznie. 
Nie są to sumy bajonskie lecz zaw- 
SZe „COŠ“... O co się da, wcale nawet 
mocno, ręce zaczepić. 

W razie objęcia teatru polskiego 
w Wilnie przez Zasp—cała ta zapo- 
moga przypadła by oczywiście Zaspo* 
wi w udziale. Słychać atoli, że u- 
patrzony przez zarząd Związku Arty- 
stów Scen Polskich na dyrektora teatru 
w Wilnie p. Aleksander Zelwerowicz 
(doskonały aktor, dobry w niektórym 
kierunku reżyser lecz jako dyrektor, 

co najmniej, problematyczny) słychać, 
że podczas swojej bytności onegdaj 
w Wilnie i usilnych z magistratem 
pertraktacyj, oŚwiadczył ostatecznie, 
że są to subsydja jeszcze—za male. 
Na tym szkopule, podobno, porozu- 
miewania się utknęły. Aby, podobno, 
rozpocząć się na nowo natychmiast 
po najbliższem posiedzeniu rady miej- 
skiej. 

Nie potrzeba chyba kłaść nacisku 
na okoliczność, że decyzja ostatecz 
w sprawie teatru w Wilnie zależeć bę- 
dzie od—rady. miejskiej. A już w ape- 
lacyjnej niejako instancji od p. woje- 
wody. i 

Są więc jeszcze do zapadnięcia: 
1) decyzja magistratu, 2) decyzja ra- 
dy miejskiej, 3) decyzja p. wojewody. 
Trzy etapy, dla przebiegnięcia których, 
osobliwie naszemu Wilnu, potrzeba 
nieco—czasu. es RE 

To nam pozwoli raz jeszcze a 
może i ze dwa jeszcze razy zabrać 
głos w poruszonej oto sprawie. Klam- 
ka jeszcze nie zapadła... Jeżeli nawet 
odbyły się onegdaj zaręczyny” w spra- 
wie teatralnej, to pamiętajmy, że, jak 
to mówią, ludzie (rozważni) nawet od 
ołtarza odchodzą... Nie pobrawszy 
się. 

Dlatego zaś aby nie uczyniono mi 
zarzutu, że przeciwstawiam  projekto- 
wi magistrackiemu tylko objekcje ne- 
gatywne—owszem, nie waham się na- 
wet na tle projektu magistrackiego 
(jedynego konkretnego, który jest 

obecnie na placu) zarysować konce- 
sję, która, mojem zdaniem mogłaby 
zmieścić się w kadrach na wet obję- 
cia przez Zasp teatru na Pohulance. 

Jeżeli by Związek Artystów Scen 
Polskich objął gmach teatru po Re- 
ducie, słuszność i sprawiedliwość na- 
kazywałyby zostawić w spokoju dyr. 
Rychłowskiego z jego trupą w Lutni. 

Występ „Etha“ w  Mojszagole. 
W należytem rozumieniu ważności. 

śpiewu chóralnego, jako w skutecznoś- 
ci swej wypróbowanego środka krze- 
wienia kultury muzycznej wśród kół 
społecznych, a wobec tak jeszcze u nas 
słabego rozpowszechnenia jej w mniej 
szych miastach i miasteczkach, wileń- 
skie „Echo“, którego chór mieszany, 
na zeszłorocznym konkursie chórów 
wileńskich z pomiędzy dziewięciu otrzy 
mał pierwszą nagrodę, powzięło nader 
chwalebną myśl wyjazdu gremjalnego 
w niedzielę 9-go czerwca do Mejszago- 
ły i urządzenia tam dwóch koncertów. 
Pierwszy z nich odbędzie się zaraz pa 
nabożeństwie, drugi po dwugodzinnej 
przerwie po skończeniu pierwszego. 
Celem wycieczki jest — oprócz chęci 
dostarczenia szlachetnej rozrywki — 
pobudzenie chęci do zorganizowania 
tam. stowarzyszenia śpiewaczego. Ini- 
cjatywa „Echa' znalazła niezwykle ży- 
czliwy oddźwięk i wywołała szczerą ra 
dość przedstawicieli miejscowego spo- 
łeczeństwa, którzy obiecali _ udzielić 
omieszczenia | szkoly na urządzenie 
koncertów. O ile ta pierwsza próba wy 
padnie zachęcająco, zamierza „;„Echo* 
zorganizować podobne wyjazdy do in- 
nych miast i miasteczek naszego woje- 
wództwa. M. J. 

  

RADIJO. 

-Czwartek. dnia 6 czerwca 1929 r. 

11.00 —13.10: Tr. z Poznania. Zjazd li- 
teratów. Tr. z Auli Uniwersyteckiej. 16.40— 
17.00: Program dzienny, repertuar teatrów 
i kin oraz chwilka litewska. 17,00 — 17,25: 
Tr. z W-wy. „Wśród książek* — prof. H. 
Mościcki. 17.30 17,55: Audycja dla mło- 
dzieży. Chóry szkolne przed mikrofonem. 
17,55 - 18,55: Tr. z W-wy. Koncert kame- 
ralny w wykonaniu Warszawskiego Kwarte- 
tu Smyczkowego. 19,00—19.25: Pogadanka 
radjotechniczna. 19.25—19.45: Tygodniowy 
przegląd filmowy. 19,45—20,00 Program na 
dzień następny, komunikaty i sygnał czasu 
z Warszawy. 20,00—20.25: „Na gruzach daw- 
nych państw Ameryki*—odczyt wygł. prof. 
U. S. B. Br. Rydzewski. 20.30 21.15: Tr. z 
W-wy. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 
21.15—22.00: Tr. z Krakowa. Słuchowisko. 
22,00 22,25: Tr. z Warszawy. Odczyt. 22,25 
—23,00: Tr. z Warszawy. Komunikaty: P. 
A. T, policyjny, sportowy 'i inne. 23,00— 
24,00: Tr. z W-wy. Muzyka taneczna z 
„Oazy*. 

i 
  

Niech gra. Dlatego zaš, aby primo 
nie wytworzyła się bardzo niepožą- 
dana konkurencja między Po- - 
hulanką i Lutnią i secundo @а'- 
go aby dyr. Rychłowski nie potrze- 
bował gonić jak z nożem na gardle 
za kasowemi sztukami, choćby obni- 
żając i repertuar i poziom teatru, na- 
leżałoby; primo ustanowić ko- 
niecznie zgodne i harmonijne 
współdziałanie obu teatrów na zasa- 
dzie bystro obmyślonego uzgodnienia 
repertuaru Pohulanki z repertuarem 
Lutni i vice versa (nie konku- 
rencja, broń Boże, nie wydzieranie so- 
bie publiczności, ałe współdziałanie, 
dawanie Wilnu repertuar urozmaico - 
ny, któryby naogół zwiększał wciąż 
i zwiększał publiczność teatralną, 
jeszcze daleką w Wilnie do pełnej 
liczby!) wreszcie secundo należa- 

„łoby najnieodzowniej dać dyr. Rych- 
łowskiemu i jego trupie słuszny i 
sprawiedliwy udział w przeznaczanych 
przez rząd i. magistrat subsydjach &а 
A polskiego w Wil- 
nie,“ 

Oto refleksje i uwagi, które mi 
nasunęła obecna sytuacja sprawy 
teatralnej. Czy się zmieni? Czy dalej 
konsekwentnie się rozwinie? Trudno 
przewidzieć, co „czynniki miarodajne" 
w zakonspirowaniu swojem postano- 
wią. W każdym razie sprawa jest zbyt 
ważna i zbyt publiczna abyśmy wszy- 
Scy nie mieli nią się jaknajžywiej 
interesować. 

Czesław Jankowski. 

Sak eo?



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

     

    

  

    

4 SŁÓW© 

ł Od dnia 5 do 13 czerwca 1929 r. $5 
8 P 0 R T klejsyl Kea [ogra włącznie będzie wyświetlany film „M A G I G Z N Y K R Y 8 Z T A b i 

Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach 36 aktach. W roli główniej: ELMO 
Program dzisiejszych wyścigów | Kuituralno-Oświatowy | LINCOLN. Silny jak lew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNICZE PROMIENIE. 

konnych na Pośpieszce. Serja 2. W SZPONACH LWA 12 aktów, wyświetla się od 5 do 7 VI włącznie. Serja 3. MIĘDZY 
CZWARTEK. TEATR I MUZYKA SALA MIE *" WODĄ i OGNIEM. Serja 4. U WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. 

—- Teatr Polski. Wyst stosów dali Godz. 2 m.30 Konkurs hippiczny lekki. JSKA . Serja 3, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDYJSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 
6 Dziś Wschód sł. g. 2 m. 48 dh kokatyzatodale PARY Š ystów stoli- 3 nagrody honorowe. 10 przeszkód wy- się od 11 do 13 VI włącznie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej. W nie- 
Ro A, w danie Kos) = Acne O e sokich do 1 mtr. 10 cm. Szerokich do 3 ul. Cstrobramska 5. dzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 

ъ Zach. sł. o g, 19 m. 46 dji Lonsdale, w której występuj be soce mtr. Tempo 350 mtr. na minutę. DS E 
E na utalentowani gošcie R PP. Marja Do konkursu tego stają: „Fraryzeusz" 
ober Majdrowiczówna, Antoni Różycki i Włady- wał. bułany, płu. ppor. Jeljaszewicza 4 p. PREMJERA! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielka epopea miłości! Największa czarodziejka ekranu, odurzająca 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłada Sław Lenczewski. uł. „Łatwy* wał. gn. płu. ppor. Mackiewicza | KINO-TEATR f 1 b ą 

Meteorologii U. $. В. Rozentuzjazmowana publiczność niezwy- 4,P' uł: „Król* wał. gn. płu. por. Romasz- ciem SEA eng anti a T CZ CY A 66 
ама 5 VL 1029 kle serdecznie codziennie przyjmuje zarowno kiewicza, 23 p. ut. „Meta“ kl. kaszt. płu. 66 w pikantnej sztuce erotycznej 79 DE 

z dnia r Sztukę jak i wykonawców. ppor. Wiełłowicza. 3 DAK „Laik* wał. H z udziałem słynnego amanta BEN LYONA. Fi i i i ej y = „ ynneg Film ten wzbudził zachwyt całego świata! Oszałamiający przepych 
Ciśnienie } 751 Dziś „Kokoty z towarzystwa”. kaszt. płu. ppor. Sołtykiewicza. 23 p. uł. wystawy! Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15. 
średnie w m. ; й — „Zakład 0 miłość”. Codziennie pod re- „Niecnota* kl. siwa, płu. por. Węgrzyńskie- 
2 są i żyserja znakomitego gościa Antoniego Ró- šo: dada „Jauka“ AEO. SE R е a 
emperai 2 życkiego odbywają się próby z najno j dzyńskiego. 4 p. uł. „Milord* wał. gn. płu. i i przedaje się wolant 
średnia E komedji Beylina „Zaklad o miłość" w której por. Małuskiego. 3 DĄK „Niedziela” kl. MWAWAWE Niania SU up a 

na czele naszego zespołu wystąpią dwaj goś Sk-£n. płu. ppor. Zakrzewskiego. 3 DAK i LEKARZE potrzebna od zaraz mach z  uprzężą. 
owi dł” cie warszawscy Antoni Różycki i Władysław As kl. kast. glu pon. Antonas 6 p uł. | Ё go „a i a letniego Dagiai można Od g. 

5 men. —- Lenczewski, „Janusz* wał. sz-gn. płu. por. Małuskiego. ziecka. Jymagane 8—11 i od 15—17, 

4 I WYPADKI I KRADZIEŻE 3 DAK „Port“ wat. kaszt. plu. por. Romasz- bo Rejestru PO a Okręgowego w Wilnie wcią- SA WAWA powažne twiadectwa. Szwadron Pionerów. 
"Wiatr { у AŽ (e) Saóchód jechał kobiete. KI“YiCza 23 p. ut. „Lopel“ wat. gn. ptu. Jelja- gnięto następujące wpisy: pm re Zgłaszać siĘ cOdzien- ul. Kościuszki 10. -0 

przeważający | Zachodni Wczoraj po południu Ueda miejski Rae 4 p. uł. „Łańcuch” wał. płu. por. Dział A, w dniu II-IV. 1929 r. DOS OR e ao je * P na 
? oai: н ' „Smok“ užywany do polewania ulic przeje- DA DDR: 9847. I. A. „izykson Styra" w Duniłowiczach, pow. Po- D.ZELDOWIEZ | ROTOWENIEKO 0 
Uwagi: pochmurno chał przechodzącą przez ulicę koło , mostu |*oćr. *ta. onitwa pierwsza płaska. stawskiego, herbaciarnia ze sprzedażą zakącek. Firma istnieje chor. wenezyczne, RS REKK Sprzedam 

„Minimum za dobę -1-6%-. Zielonego, nieznanego narazie nazwiska ko- Nagroda 500 zł. dla 3 I. i szt. koni, urodzo- od 1927 roku. Właściciel lzykson Styra, zam. tamże.  482—VI gylilis, narządów (žm kredens deb) 

Maximum na debę -I- 15°С. | | |. bietę w starszym wieku. Nieszczęśliwą w nych w województwie wileńskiem. Dystans — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — moczowych. 0d 9 ае <DOWY> 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia stanie bardzo ciężkim ulokowano w szpitalu Około 1600 mtr. Ogólna suma nagród 770 9848. |. A. „Gordon Jankiel* w  Duniłowiczach, pow. --1, od 5—8 wiecz. kosmetyka rem trenie ea 

wi św. Jakóba. : zł. dla właściciela I konia 500 zł hod. 50 Postawskiego, sklep bakalejno-galanteryjny i spożywczy. Fir- Elektroterapja szaikowy, Radzki: 
NABOŻEŃSTWA — (c) Przez okno. Do mieszkania Pe- dla właściciela 2 konia 150 zł.- hod. 15 zł., ma istnieje od 1922 roku Właściciel Gordon Jankiel, zam. tam- (diatermja). od do szycia, Justy i 

MO dA sadzi ‚ ._._. lagji Michajłowicz +(Tartaki 7) dostali się dla właściciela 3 konia 50 zt.- hod. 5 zi. že. ‚ 483—VI —-— X komod Ad: 3 
Eh 8 o o ae złodzieje, którzy wynieśli garderobę warto- Stają konie: „Wandal“ oger kasztan Grona — — — — — — — — — — m m m m m — — — — Kobieta-Lekarz Urodę kobiecą ajm p Slowo" У 

В Ne S i ia ošcielė sej tysiąc złotych. Olicerskiego 4 p. uł. i „Wierny* ogo. kasz+ 9849. |. A. „Gurwicz Chana* w Duniłowiczach, pow. fkonserwuje, dm. Zaz, „Słowo”, -Z 

SA. 2 OE b a KONCZA — (c) W „menażerji* przy ulicy Po- tan, por. Gromnickiego. *  Postawskiego, sklep bakalejno-galanteryjny i spożywczy. Fir- I. Zelidwiczowa doskonali. odświeża, 
czystości BOŻEgO Cala. L łockiej 4 nocujący tam Maciej Jalukaniec Godz. 430 Gonitwa druga z przeszko- Ma istnieje od 1927 roku, Wlašciciel Gurwicz Chana, zam. KOBIECE, WENE- |USuwa braki i skazy SMMBM MOR ww г 

Jutro w tymże kościele doroczna uroczy- ukrądł śpiącemu obok również  włóczędze ' d tamże. 484—-VI : 3, NA Gabinet _ Kosmetyki 

stość Najśw. Serca Jezusowego i początek „Janowi Puszkarewiczowi ubranie. Sprawca ję 3 ы ia SAS S SS RUKINO Nonas Leczniczej | „Cedib“ RÓŻN E 

40-to godz. nabożeństwa. : kradzieży zatrzymany : Nas oc 200 ), dA a II SU KOMUGY" 9850. I. A. „Gubieski Szloma“ w, Nowo-Święcianach, By 22 J Hryniewiczowej. T 

. Porządek nabożeństwa następujący: W — (c) Paser. Na ulicy Niemieckiej za- SE Jeż 3600 mtr. Ogólna suma nagród pow. Święciańskiego skup zawodowy siana sónię i kai aty o Trwałe przyciemnianie : mma) 
piątek i sobotę prymarja o godz. 6.30 suma trzymano jadącego dorożką Izraela Cicho- zł. z których dla właściciela 1-go ko- paszy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Gubieski Szloma е r, o. |brwi. Wielka 18—9, 
dek ZE Eora tł z M. ka (Składowa 2) który wiózł ukrytą w sien- kolie Ozi Ma Za S) Bau М, ZI 485—V1 ° A godz, 10 19, Nauczycielka 

wieczorem а salė о5 ю ж Ф э O: AMA. HA оао „ori „SE он UAE Vie Toli Gb Aa La a Ads wik wk dą. (° * * $ je + 

Serca Jezusowego z kościoła OO. Jezuitów "iKu. bie ae aaa Koło domu Nr. 18 3,40 konia 90 zł. hod. 9 zł. do gónitwy tej BE a S ua DOKTOR W. Z. P' Nr. 26. poszukuję _letniska z 
p ola Tas z a a przy ulicy Zamkowej i na ulicy, Portowej moca SS= E Oszmiańskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 Ia) Ъ. KINSBERG (772 Pa 

ca Jezusowego i šw. Franciszka Sale- : ‚ " jej i . a n. Gr i- ii 3 Ž 3 : horob senals| „8, 
а0. 8 ZE OA) NOR płci męskiej w wie- cers iego 27 p. ul. £ łaściciel Gordon Szmueł, zam. tamże. 486—VI sytii> seno Wh B LOKALĘ i I Pal anei ir 

Z soboty na niedzielę Najśw. Sakrament (©) szpitala Św. Jakóba uciekła Godz. 5-ta. Gonit PE ORG TN PA ZE ZORY Pp RC Wileńska 3, t — 
> I 2 4 ; 185 trzecia L 9852. I. A. „Mendėl Kazlinier* w Wilnie, ul. Zawalna, ska 3, te- ZE ie 

S a W dniu 4 b. m. do policji A (z płotami „4 1, dostawa siana i słomy dla 4 p. Ul. Zamiemeńskich. Fir. b „ 567. Przyjmuje mamoms WERE simy 
„niedzielę prymarja o godz. 7, wotywa wiłyneło zamełdowanie szpitala św. Jakóba Nagroda 800 zł. dla Wł. i st. koni. Dy- mą istnieje od 1928 roku. Właściciel Kazlinier Mendel, zam ов В do 1 iod4 doż. Do wynajęcia posiadamy do 

o godz. 9, suma © g. 11, nieszpory i zakoń- o ucieczce z oddziału  ginekologicznego stans około 2400 mtr. Ogólna suma nagród tamże. 487—V1 а 2 duż ulokowania bardzo 

czenie 40-to godz. nabożeństwa o godz. 5 Eufrozyny Pietkiewiczowej (Tatarska 12). k 5 R ROCA I ga skos NODE ORAZ OWOC a ba ANO m (ių DOKTOR koje GS p korzystnie pod 
wiecz. | \ : ы я 7 sani rawa nia zł. dla hod. zł..; dla właściciela Skład SBA giera“ RE . arancj. - 

Nauki wygłoszą: w piątek na sumie — AE Wypadek miał a... 2-go konia 240 zł. — dla hod. 24 zł. dla nie ul. Biskupie 12—10 sprzedaž akte Krygi dań A BLUMOGICZ z: Z ros Sakalas 
ks. Leon Hryniewski; na procesji wieczorem . я właściciela 3-go konia 80 zł. — dla hod. 38 «c 2275 Я Е Ra si BLUE ns „Zachęta” 

O. Jezuita, W sobotę i niedzielę na niesz- w dniu 31 maja dlaczego zamełdowano o a 25 doł gano Vo sėjai  Juliakzi оее 1928 roku. Właściciel Krygier Zusman, zam. tamże. 488—V1 Choroby weneryczne, aa hęta 
EW Ё 5 : R ‚ а Ё л BEL ūgiet оо аща a RÓS A i POD. i i 
porach — Ks. prof, Walerjan Meysztowicz; "m SPE Asia Žinių Deni c-gn. grona oficerskiego 27 p. uł. „Bebus “ daj a G, syłilis 1 skórne. Dokó SROŚG O 3 % “-1{ 
w niedzielę na sumie — ks. prof. Ignacy og. c-siwy, grona oficerskiego 27 p. uł. „Do- 9854 I. A. „Kasimow Sora" w Dumiłowiczach, pow. Postaw- Wielka 21 
Swirski, 

URZĘDOWA 
— (a) Przyjęcia u p. wojewody. W dn. 

5 b. m. przyjął p. wojewoda na posłuchaniu 

starszego referendarza wileńskiej Dyrekcji 
P. K. P. p. Onufrego Budreckiego. Na audjen 
cji tej p. wojewoda wileński w obecności 

"prezesa Dyrekcji P. K. P. Staszewskiego i 
naczelnika wydziału prezydjalnego W. Pio- 
trowicza udekorował p. Budreckiego krzy- 
żem oficerskim orderu Odrodzenia Polski 
nadanym mu za zasługi położone przy ewa- 

kuacji mienia państwowego w roku 1920. 
Ponadto przyjęty był przez p. wojewo- 

dę gen. Mokrzecki w aktualnych sprawach 

Z. O. W. pułk. Korewo w sprawach pogra- 
nicza, podprokurator wileńskiego Sądu Ape- 
lacyjnego p. Kryczyński w sprawach kultu- 

turalno-oświatowych wśród polskich  Tta- 
tarów. 

— (a) Wyjazd dyrektora B. G. K. Dy- 

rektor Banku Qiospodarstwa Krajowego p. 
'_ Ludwik Szwykowski wyjechał dnia 5 czerw- 

ca r. b. w Sprawach służbowych do War- 
szawy i Poznania. Zastępstwo obiął p. Bar- 

baro. 
MIEJSKA 

— (0) Kredyty budowlane. Na poczet 
kredytów, potrzebnych dla wykończenia bu- 
dowi, uprzednioi finansowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na terenie m. Wil- 
na, uruchomiona została dalsza dotacja w 

kwocie 100.000 zł. BK 
— (b) Rozbiórka wieży strażackiej. W 

dniu wczorajszym straż ogniowa przystąpi- 

ła do rozbiórki wieży zbudowanej nad gma- 

chem Magistratu przy ulicy Dominikańskiej. 
Od szeregu lat wieża ta służyła straży ognio- 
wej dla obserwacyj. Powodem usunięcia 
wieży ma być jej zupełna bezużyteczność. 

KOMUNIKATY 
— W niedzielę dn. 9. 6. o godz. 1-szej 

pp. w lokalu Żeńskiej Szkoły Zawodowej 
im. św. Józefa ul. Ostrobramska Nr. 29 od- 
będzie się otwarcie pokazu szkolnego, któ- 
ry trwać będzie dn. 9, 10 i 1l-go do godz. 
8 wiecz. 

Zapisy do Szkoły przyjmuje codziennie 
kancelarja szkolna od godz. 12 — 2. 

> Egzamina czeladnicze dla  absolwentek 
szkoły z roku 1927 - 28 odbędą się z dn. 
24 — 28 6.; podania należy składać w kan- 

celarji szkolnej, 

. projektowane. W drugim 

cy ulicą Zamkową autobus Nr. 14399 kiero- 
wany przez szofera Zygmunta  Wierzbała, 
najechał na rowerzystę Mieczysława Stankie- 
wicza (Mostowa 25). Jadący rowerem uległ 
ogólnem obrażeniom. Rower został uszko- 
czone 5 е 

Przy zbiegu ulic Niemieckiej i Trockiej 
w autobusie linji Nr. 3 pękła oś. Wypadków 
z ludźmi nie było. 

Z SĄDÓW 
Fałszerze biletów kolejowych. 

Trzeci dzień rozpraw. 
Pomimo rzetelnego wysiłku przewodni- 

czącego Sądu sędz. Kontowta przewód są- 
dowy nie posuwa Się tak szybko, jak było 

dniu procesu, 
aczkolwiek posiedzenie trwało do godz. 
22-iej, nie zdcłano zbadać wszystkich świad- 
ków i na dzień wczorajszy zostało jeszcze 
dwóch. Jednakże świadkowie odwodowi nie 
wnieśli nic dodatniego dla oskarżonych po- 
nadto, że kiedyś cieszyli się jaknajlepszą 
opinją. To jest, zwłaszcza o osk, Szmidtcie, 
ogólnie ustalonem, tem gorzej, że przewód 
sądowy coraz wyraźniej stwierdza, iż były 
to pozory.. Nie naszą rzeczą jest pomagać 
p. prokuratorowi, ale niestety dla obserwa- 
torów procesu epilog jego zarysowuje się 
zupełnie zdecydowanie. 

Po wysłuchaniu świadków Sąd przy- 
stąpił do badania „dowodów rzeczowych”. 
Jest ich cała góra. Rozpatrzenie ich zajmie 
cąły dzień. Przy przeglądaniu poszczegól- 
nych dowodów wzywani są ponownie świad- 
kowie dla dawania objaśnień. Tak więc pa- 
wtórnie badani byli kontrolerzy Bachowski 
i Papieski, st. poster. Derwiński, pracowni- 
cy wytwórni Świderska, Witkowski i inni. 

Znamiennem dla sprawy było ustalenie 
przez Sąd, że ani w książeczkach kontrol- 
nych, ańi w rewersałach odbiorczych, nle- 

ma żadnego śladu przygotowania czy wrę- 
czenia kasom owych 3000 „dubeltowych* 
biletów. Znaczy się 1% przeszły one drogą 
prywatną, a to bądź co bądźą pogarsza sy- 
tuację osk. Osicy, który w tej wytwórni 
gospodarzyl. || > ° 

Dzień dzisiejszy wypełnią przemówienia 
stron. Jutro zapewne więc zapadnie wyrok 
w tej sprawie. 

bosz HI“ wal. gn. 20 szwadronu K. O. P. 
i SA og. gn. Z. Cierplickiego rtm. 4 p. 
p. uł. 

Godz. 5.30. Gonitwa czwarta z przeszko- 
dami. 

Nagroda 700 zł. dla 4 I. i st. koni mały 
tor. Dystans około 3.500 mtr. Ogólna suma 
nagród 1078 zł. z których: dla właściciela 
1-go konia 700 zł. dla hod. 70 zł.; dla wła- 
ścicieła 2-go konia 210 zł. dla hod. 21 zł.; 
dla właścicieła 3-go konia 70 zł. dla hod. 7 
zł. Do gonitwy tej stają: „Alba” klacz sk. 
gn. rtm. Stipczyńskiego. „Oberek* wał ka- 
ry kpt. Rajewicza „Polish“ kl: gn. por Grom- 
nickiego, „Bajka“ kl. gn. M. S. W. (1 p. ut 
krechowieckich). 

Godz. 6-ta. Gonitwa piąta z płotami. 
Nagroda 700 zł. dla 4 1. i st. koni Dy- 

stans około 2400 mtr. Ogólna suma nagród 
1078 zł. z których dla właściciela 1-go konia 
700 zł. dla hod. 70 zł.; dla właściciela 2-go 
konia 210 zł. dla hod. 21 zł., dla właściciela 
3-go konia 70 zł. dla hod. 7 zł. do gonitwy 
tej stają „Nida” kl. kaszt. grona oficerskie- 
go 23 p. uł. „Tancerka II* kl.-gn. rtm. Re- 
liszko. „Aniot II“ og. gn. Z. Cierplickiego 
rtm. 4 p. uł. i „Pan Leon* og. c-gn. grona 
oficerskiego 27 pułku ułanów. . 

GIEEDA WARSZAWSKA 
5 czerwca 1929 r. 

Dewizy I waluty: 
Tranz. Sprt. Киэ ° 

Dolary 8,90 8,02 8.48 

Belgja 123.92,5 124.23. 12425 

Kopenhaga  237,52,5 238,12,5  236,92,5 
Budapeszt 158, — 155,90 155, 

Holandja 358,66 359,83 357,73. 

Londyn 43,25, 43,24, 7514, 

Nowy-Y ork 3,90 8.92 6.87 
Paryż 34,86,5 34.95, 3418 
Praga 26,40, 26.46, 26,34, 
Szwajcarja 171,65, 172.05 171.22, 
Stokholm 238,42 239,02 237,82 

Wiedeń 125,27,5 125585  124,96,5 

Włochy 46,67, 46,79, 46.55, 
Berlin w obr. nieof. 212.64, 

- skiego, sklep towarów bławatnych. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Kasimow Sora. zam. tamże. 459 — VI. 

9855. I. A. „Kiewesz “ w maj. Budsław, pow. Wi- 
SR sksploatacja lasu. Firma istnieje od 1927 roku. Właś- 

o iewesz Sołomon, zam. w Wiłejce przy ul. Piłsudskiego 
- a. 460 — VI. 

  

Jest zakło tąną? Sukienka zniszczyła 
10 się pod pachami? 

ręce masz wilgotne? Nogi ci się pocą? Nie 
martw się i stosuj DINOL _ płynny 
niezawodny środek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Polsk. 
jako zupełna nowość w dziedzinie chemii 
kosmetycz. Sprzedaż w aptekach, składach 

apteczn. i periumerjach. 

  

  

  

Źniwiarki i kosiarki 
szwedzkie i amerykańskie na spłatę do dnia 30 

kwietnia 1930 r. 

Grahie KONNE różnej wielkości 

Toczaki do noży maszyn  żniwnych 

umeblowany, słonecz- 
Od 9 — 113 — T ny, do wynajęcia, ul. Francuska 

  

(Telef. 921). Uni 9— ее niwersytecka 15, 7 
2 rodowita paryžanka, . 

Dr Hanusowicz daje lekcje. des 
Mickiewicza 4 

— 

m wa 

[U Wilenkin 
1-a imię  Herca  Boro- 

dzieckiego a 30 zł., 
unieważnia się. —0 

Spółka z ogr. odp. в 
Wilno, ul. Tatarska ' RE A 

ы gubiono: ksią- 
20, dom własny. я 
Istnieje od 1843 r. dos żeczkę 
Pabiyka: | sklad ofic., kartę mob., 

mebli: 
kartę й powołania, 

jedatnie, 'sypialniez| aa aga KÓŁ 
salony, gabinety, 

o dowód 0s0- 

łóżka niklowane i 
isty, metrykę uro* 

angielskie, kreden- 
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. Zacząl od tego, že nazwisko czto- 
wieka którego trupa znaleziono na 
przedmieściu, zostało ściśle przez poli- 
cję ustalone: zamordowanym był Stu- 
art Norscott. Następnie policja stwier- 
dziła, że dwa dni przed śmiercią wi- 

dziano nas obu w restauracji „Milano. 

Po za tem wiadomem jest, że {а — 

Jack Barton — zjawiłem się na bal do 

Sangatta, owego wieczoru, kiedy do- 

konano morderstwa, udawałem Nor- 

scotta, a lord Sangatt oświadczył, iż 

wyszedłem od niego wcześnie z oznaka 

m silnego zdenerwowania. Dalej okaza 
ło się że wróciłem do domu o 2-giej ra- 

no i ubranie, które znaleziona w motm 

pokoju było zalane krwią. jednak po- 

zostało, jeszcze dużo niewyjaśnionych 
kwestyj i zagadkowych pytań, dla wy- 

_ jaśnienia których inspektor Cortis pro- 
Sił o odłożenie śledztwa na dobę. 

Sędzia śledczy wysłuchał ga w mil- 
czeniu i zwrócił się do mnie: 

— Czy zechce pan zadać jakieś py- 

- tania świadkowi? 
Wstałem i zrobiłem gest przeczą- 
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Następnym razem  przybędę tutaj 

razem z adwokatem. Postaram się wy- 

brać najdroższego, który zna dobrze 

robotę. . 
“ Sedzia uśmiechnął się i rzekł: 

— W takim razie odłożę pańskie 

zeznanie do jutra. Mam nadzieję, że w 

policji wyjaśniono panu, iż ma pan zu- 
pełną swobodę w organizowaniu obro- 
ny? 
a — O, nie mogę się skaržyč na wla- 

dze policyjne! — odpowiedziałem, kła- 
niając się lekko inspektorowi Nayl. 

Po sali znów przemknął pomruk. 
у 

  

Obejrzałem się i zobaczyłem Marję z 
Billem. Siedzieli w odległym kącie sa- 
Ji, nawet na tą odległość piękność Ma- 
rji, promieniowała, jak rajski kwiat. 
Nie okazałem, że ich poznaję, gdyż czu 
łem, że reporterzy śledzą mnie bacznie. 

Widocznie uprzejmość moja w sto- 
sunku do policji podobała się inspekto 
rowi Nayl, gdyż z oznakami coraz wię- 

kszej sympatji odprowadził mnie do 

celi. Sądząc z pełnego delikatności ge- 

stu, z jakim zamykał drzwi za sobą, 

możnaby myśleć że pozostawił w po- 
koju miłego gościa a nie mordercę! Być 
może, iż istotnie nie był przekonany co 
do mego udziału w zbrodni. 

Nie długo pozostawiono mnie w sa- 
motności, Kwadrans minął, gdy poli- 
cjant oznajmił tryumfująco: 

— Pan minister Spraw Wewnętrz- 
nych życzy sobie widzieć pana. 

— Dzikuję panu, — odrzekłem od- 
powiednim w tak uroczystej chwil to- 
nem. 

Drzwi otworzyły się przed wcho- 

dzącym lordem Lammersfild. 

Zerwałem się z krzesła. Policjant 

z szacunkiem cofnął się ku drzwiom. 

Skłoniłem się przed dostojnym goś- 

ciem. : 

—- Jestem niezmiernie panu wdzię- 

czny, za wizytę... 3 

Lord Lammersfid nie odpowiedział 

odrazu. Patrzał na mnie badawczo, a 

na jego pięknej nieco cynicznej twarzy 

ukazał się wyraz nawpół zdumiony, na- 

"wpół żartobliwy. Wreszcie postąpił 
krok naprzód i podał mi rękę: 

= Nawet minister, mister Norscott, 

umie dotrzymywać słowa. 
Rozesśmiałem się i uścisnęliśmy so- 

bie dłońie. 
— Lordzie Lamerstid, — zacząłem, 

— prosiłem żeby pan przyjechał do nęli już z oblicza ziemi, 

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold. Woydyłło. 

mnie, ponieważ chcę opowiedzieć panu 
całą prawdę. 

Zamilkłem na chwilę i spojrzałem 
mu prosto w oczy. 

— Nie jestem Stuartem Norscott, 
— ciągnąłem dalej wolno i dobitnie — 
Tenciekawy człowiek umarł. Jest to je- 
dyny fakt, który policja pańska wyjaś- 
niła właściwie. 

Twarz ministra pozostała niewzru- 
szoną. 

— Scotland Yard robi postępy, — 
zauważył, kładąc kapelusz na stole i 
siadając, na podanem krześle. 

Zmieszałem się nieco mimowoli. 
— Sądzę, że najlepiej będzie, gdy 

opowiem panu wszystko, ad początku. 
W przeciwnym razie pan nic nie zrozu- 
mie, będzie mi pan zadawał pytania i w 
ten sposób stracimy więcej czasu. Obie 
cuję panu, że opowiadanie moje nie 
będzie nudne. 

Minister ukłonił się przyzwalająco. 
— Ja się nigdy i niczem nie nudzę, 

jedynie polityką... 
Dziwną własnością mego charakte- 

ru jest fakt, że opowiadać dobrze mogę 
tylko stojąc i chodząc. I tym razem, 
podczas gdy gość mój siedział nieru- 
chomo, wodząc za mną oczyma, ja cho 
dziłem po pokoju, opowiadając dziwne 
koleje mego losu, od chwili spotkania 
z Norscottem. Wszelkie szczegóły oso- 
biste, dotyczące. Marji i lady Baradel, 
wykreśliłem oczywiście, lecz pozostałe 
fakty odtworzyłem wiernie i, w miarę 
możności jasno. 

Gdy skończyłem patrzał na mnie 
dłuższy czas w milczeniu. Wreszcie 
roześmiał się, zdjął okulary i wytarł 
je starannie chustką. 

— Jestem panu bardzo wdzięczny, 
mister Barton, — rzekł, — Byłem pe- 
wien, że ludzie pańskiego pokroju znik- 

    

tylko w powieściach. Cieszę się, że o- 
kazało się, jak bardzo się myliłem! 

— Właśnie bojąc się, bym nie był 
źmiuszony opuścić ten ziemski padoł, 
pozwoliłem sobie fatygować pana mi- 
nistra. 

Włożył okulary i spojrzał na mnie z 
cynicznym i dobrotliwym zarazem uś- 
miechem. 

Byłaby to strata niepow etowana. 
Takich ludzi, jak pan niewolno prze- 
śladować, należy ich ochraniać, aby 
mogli od czasu do czasu wstrząsnąć 
naszemi ospałemi nerwami. 

Chwilę milczał. 
— Wierzę, mister Barton, opowia- 

danie pana jest zbyt nieprawdopodob- 
ne, aby można było wątpić w prawdę 
słów pana. Pozatem, — ciągnął dalej, 
po namyśle, — opowiadanie pańskie 
ma te zalety, że wyjaśnia wreszcie te 
wszystkie zagadkowe i niejasne .pyta” 
nia, nad któremi biedził się inspektor 
Cortis. н 

— Ja myślę, że powinienem powie- 
dzieć prawdę sędziemu? 

— Broń Boże! Nie należy nigdy 

wybierać zło większe, gdy może się 

skończyć na mniejszem. Przyślę do pa- 
na dzisiaj Gordona, który ma wrodzo- 
ny wstręt do prawdy i sądzę, że on pa- 
nu pomoże. Pewien jestem, że ten czło- 
wiek znajdzie sposób wyprowadzenia 
pana z tego labiryntu, nie wchodząc w 
najmniejszy koflikt z prawem i pro- 
cedurą sądową. 

Gordon był to najsławniejszy adwo 
kat <- wspaniały obrońca w sprawach 
kryminalnych a jednocześnie wschodzą 
ca gwiazda partji konserwatystów. 

Wyraziłem swą wdzięczność mini- 
strawi, lecz on przerwał mi: 

— Niech mi pan wierzy, że powo- 
dują mną jedynie egoistyczne pobudki. 

pozostającim więcej zachwycam się społeczeń- 

stwem angielskiem, tem mniej mam o- twarzy i jedwabistych czarnych gładko 
choty, by wiedziano o moich sprawach 
prywatnych z mister Prado. Nic nie 
miałbym przeciwko temu, żeby pan tę 
część opowiadania wykreślił ze swej 
konierencji z Gordonem. 

— Z największą przyjemnością to 
uczynię, — odpowiedziałem. — Ale o- 
bawiam się, czy Prado nie pozostawił 
jakich notatek i jeśli jego kuzyn zor- 
jentuje się o co chodzi... słowem pan 
wie, co to za ptaszek z tego Mauryce- 
go Foornivolla! || 

Lord Lamersfild wzruszył ramiona- 
mt. 

— Polityka przyzwyczaja do pew- 
nego stopnia do filozoficznego stano- 
wiska wobec tych spraw. W najgor- 
szym razie będę musiał zebrać to, ca 
sam posiadam, Ale, oczywiście posta- 
ram się zabezpieczyć się od tych przy- 
krych konsekwencyj, głupoty, dzięki 
której złapałem się na wędkę pańskie- 
go zmarłego przyjaciela. O ile wiem, 
ten Foornivoll dawna marzy o tytule. 
Jest to duży atut w moim ręku. Drugim 
atutem jest towarzystwo, o którem pan 
mówił. 

— Obawiam się, że już więcej nie 
posłyszymy o „Towarzystwie Akcyj- 
nem poszukiwaczy złota w Ameryce Po 
ludnioweį“ — roześmiałem się na te 
słowa. 

Lord minister wstał z krzesła. 
— A, szkoda! —rzekł z żalem. — 

Taka zachęcająca nazwa pozostanie 
niewykórzystana! 

Rozdział XXI. Milford. 
Adwokat Gordon przyjechał o 

czwartej. Inspektor oznajmił jego przy- 
bycie z równym szacunkiem, z jakim 
uczynił to, gdy chodziło o ministra. 

Wysoki, ubrany bez zarzutu, młody 
jeszcze człowiek, o bladej zmęczonej 

Drukarnia „Wydawn 

przyczesanych włosach, adwokat ten 
robił wrażenie raczej światowca, sta- 
łego bywalca wyścigów i premjer, a 
nie pelnego ognia i talentu mėwcę.- 

Inspektor wyszed! dyskretnie. Ucis= - 
nęliśmy sobie dłonie w milczeniu. Gor- 
don podniósł zmęczone powieki i pa- 
trzał na mnie ciekawie. 

— Witam pana, — przerwałem mił 
czenie. — Jestem niezmiernie wdzięcz= * 
ny za to, że uznał 
przybyć tutaj. 

— Jeśli połowa tego, co mówił lord 
Lammersfild jest prawdą, — odrzekł, 
—to cieszę się, że zdarzyła mi się tak 
ciekawa sprawa!. 

Dopiero gdy odezwał się, zrozumia 
łem, że mam przed sobą. wielkiego 
człowieka. W głosie jego i sposobie by 
cia, było coś, co zmuszało do słucha- 
nia, pobudzało nerwy i osłabiało wołę 
przeciwnika.. A 

—Ješli pan juž slyszat maja 
rję, może lepiej będzie, gdy RB 
mi pytania. 

Usiadł na stole i pokiwał 
przecząco. 

— Nie, panie Barton. Jeśli pan nie 
ma nic przeciw temu, chętnie wysłu- 
cham opowiadania z pańskich nst. La- 
mmersfilda wychowała polityka, a nie 
prawo, to też ani ścisłość, ani prawdo- 
mówność nie są jego zaletami. 

W tej chwili przypomniałem sobie 
bardzo podobne zdanie lorda o adwo- 
kacie i nie mogłem powstrzymać się ;d 
uśmiechu. 

— Dobrze! — zgodziłem się i treś— 
ciwie powtórzyłem to, co już mówiłem * 
ministrowi, opuszczając tylka momen- 
ty, które dotyczyły osobistych spraw 
tego działacza. 
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