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BARANOWICZH --- m. Szepłycziego — A Łodzisk. 
KUKEPUAKONIE, — Butet Kolejowy. 
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p WICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. > W. Wiodzimierow. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
WORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśsii. 
OE — gkiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
ŚLECGK — aklep ь 
LIDA — m. Suwalska 13, S. Mateaki. 
Mit ODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

PIŃSK — Ksi 
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Otrzymaliśmy od „Kapu”* komu- 

tat następujący: 

Jdpowiedź św. Korgregacji Obrzędowej w 
ie zajmowanja miejsc w  prezbiterjum 

prztz osoby świeckie, 
filmu |Swięta Kongrpgacja  Obrzedowa N. V. 

wilski* £4/930. i 
zględi kada, zadna ania w ora 
zybycie Omo na iwie dawnego 

ju, do wyraźnych przepisów -liturgi- 
co do zajmowania miejsc w koście- 

łowstałe stąd Komentarze, j.E. ksiądz Ar- 
up Metropolita Wileński zwrócił się 

HIRIS|_jesynej w tej materji miarodajnej insty 
, BERQib mianowicie do św. Kongregacji obrzę- 

4 j, z następującemi trzema pytaniami: 
__.. l. Czy można tolerować pomimo wieltt 
—žzijačych džkiretow šw. Kongregacii Ob- 
h_ główdowej, przez wzgląd na od niepamiętnych 
INA yisów trwający zwyczaj, aby osoby Świe 
naszej £ podązas uroczystej Mszy św. wchodzi- 

knąć koo prezbiterjum i tam stały łub siedziały? 
П. Czy można dopuścić, aby podczas na- 

"==*—żeństw przebywali w prezbitecjam mini- 
„owie E Popol wojewoda, _staro- 
powiatowy wyżsźę w danej miej- 

a kl szarże wojskowe Ž 
)kazja III. Czy można dopuścić, aby podczas 

    

        

stwa Najwyższy Przedstawiciel Wła- 
K wął.Y Cywilnej Państwa zajmował Siedzenie, 
warzy: tego specjalnie przygotowane na wznie- 
wy. D i, Z > oponą, w 
4 prz ji dwóch oficerów? Ad : 
złotych Św. Kon, icja po wysłuchaniu zdanią 

sprzegcialnej Komisji i rozważeniu wszelkich o- 
iedrogo uważa za konieczhe na. posta- 
i. K. pytania wiedzieć: na I i l — 
ckiewi według Ceremonjału Sopa 
65 1 rozd. XII n. 13; Kan 1263 Kod. Pr. 
^ i dekretów. Na III — przez wzgląd na 

i jj można @. 
I tak i wyjaśniła ania 12 

ia 1 * 
(PC. Kard. Laurenti św. Kongr. Prefekt 

ZANE (—) Alfons Cainici Sekretarz. 

GR W . Obowiązek dziennikarski nakazuje 

WE" zauważyć, że nie wszystko to, 
j „Kap” za pochodzące od św. kon- NSE ›› 

aj „Sgacji obrzędowej podaje, od niej 

kową wprawdę pochodzi, Umieścił „Kap” 
ze j dpisy kardynała Laurenti'ego, pre- 
Machniusta kongregacji, i Alfonsa Cainici, jej 

žieliskiekretarza, który się zresztą nazywa 
E iseis —= Carnidi, + umiešeil ie 

unieggnisy także pod krótkim wstępem, 
którym są wyrazy: „rzekomo na 

yarszagdstawie dawnego zwyczaju” i do 
i dynej w tej materji miarodajnej 

snym k ytucji“. Otóż św. kongregacja tak 

50 na dć pisuje, tak pisać nie potrail. Św. 
wietlenijn oregacja to instytucja Fbardzo do- 

lina. Nie ma we zwyczaju nikomu 
rekcmendować, Nie napisałaby 

dy o sobie, że jest jedyną „miaro: 
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ach i jną instytucją*, bo po-pierwsze 
папело GR: : 
w razu „miarodajny” nie zna łacina, 

   

  

   

drugie, św. kongregacja postano* 

„nia swe układa nie dla gszet i nie 
t osób Świeckich, lecz dla osób du- 

Sownych, którym jej przeznaczenie 

vagonist dokładnie znane. Również nie jest 
pomyślenia, aby instytucja waty- 

ina. ska, gdzie kultura formy i powa- 

od jest do niebylejakich podniesiona 
m, za ?żyn, miała się o wysokich urzędni- 
0 przech pafistwa polskiego w Wilnie, o 

nerale miała się wyrażać przez 
e  łekomo na podstawie dawnego zwy- 
żoferow 
Ści mifiu".—O, nie! z zamkniętemi oczy- 
yt w Ё można twierdzić,i że stylu takiego 

:wne Kngregacja nie używaj że jest na to 

p powściągliwa i poważna,pże dzien- 
“O karz warszawski redagujący „Kapa“ 

zał siętałą „warszawską"—jak się u nas 
ejrzeń. wi, — likkomyślnością połączył pod- 
umieć By ks, kard. Laurenti'ego | ks. se- 
S arza pod tekstem, kt6rego oni nie 
ści e Pali į nie redagowali, To jest duża 

cie natkomyślność takie postępowanie! 

zymaiimy nadzieję, że otrzymamy po 
- mnym czasie autentyczną odpowiedź 

R . kongregacji po łacinie i dopiero 
_pote dy będziemy w szczegółach wie- 

leć, co mianowicie św. kongregacja 
wie powiedziała. 

vnym ( Teraz co do samej sprawy. Za 

la Pamkupa Matulewicza miejsca w prez- 
nęło i rium w Katedrze zajmowali miej. 
rzyjenpwi notable. Modlili się za kratka- 

i generał Żeligowski i Prezes 
._. _imczasowej Komisji Rządzącej i 

ję Bp szałek Sejmu Litwy Środkowej. 
46 > się naż innych miastach Rzeczypospolitej, 

„ie są kościoły katedralne, w pres- 
Зага '_*'фпп modli się wojewoda, generał 

*zygnupowiedni rangą, prezydent miasta. 
zekać | Arcybiskup Jałbrzykowski skon- 

itował, że zwyczaj ten jest niezgod- 
'z kanonami i dopuścił do presbi- 
jum jednego tylko wojewodę, nie 
;„uszczając innych _ przedstawicieli 

4 lzy, jak generała inspektora 
2 JA 4% 

vi 
ji 

  

ST. ŚWIĘCIANY — ul. R 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. Juczewuka. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — 

świątecznych oraz z prowincji 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarcia |jazwińskiega. = 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. $ 
N. SWIĘECIANY — 
OSZMIANA — Ksi 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
Spółdz. Naucz, 

a + olska — St. Bednarski. lęgarnii 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkałnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 

T-wa „Ruch“ 
9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Rach“. : 

ROFGDU AIFDYWCZNAY JW IADE 

o 25 proc. drożej, 
do domu ub z Opiata pocztowa uiszczona: ryczałtem. 4LALA UULUDŁEN: WIESZ R EZ EO: 15 groszy. Komunikaty oraz 
czekowę P.K.O. | pędem nogom sma wiagych uć Gana, Ausis | gsdeołane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa gr. Wanmerach 
питеги 20 gr. cja nia nwzgiędnia zastrzeżeń co do ogłoszeń, agraniczne 50 proc. głoszenie cyfrowe i czae o 50.proc. drożej. 

  

ś:' Roma locufa 
Sprawa ta wywołała odpowiednie 

"zapytania, skierowane do X. Arcybi- 
skupa i nawet niepotrzebne echa w 

prasie. Dziś sprawa jest wyjaśniona 
zupełnie, Roma locuta, casa finitó, 

Nikt w Polsce nie będzie kwestjono- 

wał pełnego prawa Stolicy Apostol- 
skiej do stanowczego decydowania w 

zakresie spraw liturgicznych. 

Nie zabieraliśmy dotychczas głosu 

w tej sprawie. Oczywiście nie dlate- 

go, abyśmy mieli wątpić czy powąt- 

piewać, że decyzja X. Arcybiskupa 
wileńskiego nie jest oparta na Šcis. 

łem przestrzeganiu kanonów. Nie 

mieliśmy nigdy żadnej wątpliwości, że 

X. Arcybiskup nie myli się w tem, co 

mówi i tutaj wyjaśnienia św. kongre- 

gacji nie są dla nas żadną  niespo- 
dzianką. 

Ale właśnie, jako organ ludzi o 

poglądach konserwatywnych i kato 

Jlckich, widzieliśmy dobre strony w 

tym zwyczaju, który wbrew kanonom 
u nas się przyjął, jak zresztą przy 
ją! się we wszystkich państwach — Ка- 

tolickich w całej Europie. Bo i w 

Hiszpanji kapitanowie generalni za- 

siadają za kratkami i w innych pań- 

stwach także, a nikt już napewno 

żadnego króla podczas nabożeństwa 
zmieszanego z ttumem nie widział. 
Dobre strony tego zwyczaju polegały 
na podkrešianiu aktywnego sto- 
sunku państwa do kościoła. We Fran- 

cji kościół to stowarzyszenie niemal 
prywatne, a nie tak dawno minęły 

czasy, kiedy w „republice francuskiej 

dawano dymisję preiektowi za to, że 

żonę prefekia widziano w kościele, 

lub że córka preiekta była u pierw. 
Szej komunji. Wobec tego obrazu 

stosunków nasz wojewoda, nasz; sta- 

rosta, nasz generał, nasz dowódca 

garnizonu, modlący się na oczach 

całego tłumu w kościele katolickim 
podkreślał,  uwydatniał, zaznaczał, 

stwierdzał tę katolickość naszego pań. 

stwa, którą chcieliśmy utrzymać, po- 

mimo, iż państwo to posiada dużo róż- 

nowierców. W komisji konstytucyjnej 
socjaliści oburzali: się na propozycję, 

aby prezydent skłądał przysięgę w 
kościele katedralnym. | dlatego było 

nam przyjemnie, że polski zwyczaj 

tak dalece odbiegł u nas cd socjail- 

stycznych ideałów, że każdy starosta 
modli się u nas w niedzielę nie jako 
człowiek prywatny, lecz jako starosta, 

jako władza, jako przedstawiciel 

rządu. 

Raz jeszcze „Roma locuta, causą 
finita“. Nie będziemy do tej sprawy 
powracali, bo jest przez wyjaśnienie 

św. kongregacji zakończona i wyja- 
Śniona. Ale uważalibyśmy za tchórzo: 
stwo cywilne, aby w chwili tego za- 

kończenia nie przedstawićz biegu na- 

szych myśli od chwil, kiedy dowie- 

dzieliśmy się,że generał wojsk polskich 
nie może być dopuszczony za presbi- 

terjum. Wiemy dobrze, że Х. Агсу- 
biskup, nie dopuszczając za presbiter- 
jum przedstawiciela wojska, ponieważ 
mu na to kanony nie pozwalają, ro- 

zumie, że wojsko polskie na tych zie- 

miach jest obrońcą. wiary katolickiej 
i że intencjom tym błogosławi. Gdy- 
by nie wojsko, przedstawiciel wileń- 

skiego „gubispołkomu*  napewnoby 
nietylko do  presbiterjum, lecz i do 

nawy kościelnej nie cisnął się. Cat, 

OTWARCIE RUCHU TRANZYTOWE 

GO DO RUMUNJi PRZEZ POLSKĘ. 

W dniu wczorajszym odbyły się u” 
roczystości związane z otwarciem ru- 
chu tranzytowego do Rumunji przez 
Polskę i Czechosłowację. Polskę re- 
prezentował min. komunikacji inż. 
Kuehn, Rumunję zaś minister Halipe. 
Do ministrów komunikacji Polski i Ru- 
munji przyłączył się z Jasinie minister 
kolei czechosłowackiej p. Mleoch. 

Uroczystość otwarcia odbyła się w 
podniosłym nastroju przyjaźni i wza- 
jemnego zrozumienia wspólnych inte 
resów gospodarczych czego świe o 
podpisana umowa © ruchu trazytowym 
jest najlepszym dowodem. 

„ względem gwałtu 

„tyczna jednak treść tej klauzuli, z biegiem 

ZZA KORDONÓW , Marszałek Piłsudski w Wilnie 
Wczoraj o godzinie 5 m. 35 wieczorem pociągiem specjal. 

Dówiadczenie premiera lilowskłego | rym z Warszawy przyjechał do Wilna Marszałek Piłsudski Na . 
dworcu witali Marszałka wojewoda Raczkiewicz, poseł Jan Pil- 

sudski, generał Dąb-Blernacki, starosta lszora, nacz. Brunlewski 
ł inni przedstawiciele władz. | ; 

Marsz. Piłsudski przejechał przez miasto otwartym autem i 
następnie skłerował się do pałacu reprezentacyjnego gdzie za- 
mieszkal. 

Sprawa Kłajpedy. — Uchylenie walki: 
z pieczkajtisowdami. — Zezwolenie e* 

migrantów na powrót dv kraju. 

Z Kowna donoszą: delegacja cen- 
tvalnego komitetu partji ludowców 0° 
negdaj odwiedziła Prezesa Ministrów 
p. Tubelisa, doręczając mu 2 memor- 
jały w sprawie sytuacji w kraju Kłaj- 
pedzkim i w sprawie amnestji dla prze 
stępców politycznych w związku z ro 
cznicą Witoldową. 

Premjer Tubelis przyjął oba me- 
morjały i oświadczył delegacji co nastę 
puje: 

Rząd podejmie wszelkie zarządze” 
nia, aby władze autonomiczne kraju 
Kłajpedskiego nie pogwałcały *konwen- 
cji Kłajpedzkiej. 

Co do amnestji, to premjer Tubelis 
wyjaśnił iż się szerokiej amenstji nie 
należ.y spodziewać. 

Zamierzanem jest uchylenie ustawy 
o walce z pleczkajtisowcami, wydanej 
za rządów prof. Woldemarasa. Ma być 
również złagodzona kara wszystkim 

Wczoraj rano przyjechał do Wilna. naczelnik wydziału 
„wschodniego M. S. Z. p. Hołówko. fJednocześnie bawi w Wilnie 
dowódca D.O.K. III generał Litwinowicz. 

Grożna syłuacja w Indjach 
Żałoba z powodu aresztowania Ghandlego 
SILMA. 6. 5. Pat. We wszystkich głównych miastach w pół- 

nocnych lndjach obchodzono dziś calkowitą żałobę z powodu 
aresztowania Ghandiego. Ustał wszelki ruch. W Delhi zamknięto 
kolegja i szkoły. Z Lahore donoszą, iż w całej prowincji odbywa- 
ją się manifestacje. W dniu dzisiejszym policja zmuszona była do 
użycia broni i zaczęła strzelać do tłumu, 30 osób odniosło rany, 

  

pleczkajtisowcom, -których w swoim w tej liczbie 2 osoby ciężkie. 

wą s Go żny . skazać ha Gołe ‚ KALKUTA, 6. V. PAT. W wielu punktach miasta przyszło do za 

Delegacja prosiła również  Prem- mieszek na tle usiłowań „Hindusów przeprowadzenia „dnia żałoby. 400 
członków policji europejczyków, samochody pancerne i policja tubylcza 

patrolują po ulicach miasta. Są ranni zarówno wśród policji, jak i mani- 

festantów. : 

jera aby zezwolił emigrantom politycz 
nym na powrót do kraju. Premjer zgo” 
dził się z delegatami, iż emigracja po” 
lityczna nie jest dla kraju korzystna i 
Zapewnił ich, iż sprawa powrotu emi- 
grantów da kraju zostanie wkrótce ure 
gulowana. 

Proroctwa prof, Woldemarasa 
Wojna między Polską i Sowieta. 
mi możliwa już nawet w roku 

bieżącym. 
Z Kowna donoszą: W związku z notą 

sowiecką do Polski współpracownik „ld. 
Stimme* zwrócił się z zapytaniem do prof. 

Woldemarasa w jsprawie możliwości wojny 
między Sowietami i Połską. Prof. Wolde= 
maras oświadczył, iż bez wąipienia musi 
przyjść do zbrejnego starcia między obu 
temi państy ami. Kwestją jest jedynie, czy 
starcie to wydarzy się w roku bieżącym, 
czy też w kilka lat później. Wszystkie 
objektywne fakty przemawiają za tem, iź 
taka wojna jest nieunikniona. Symptoma- 
tyczna jest równieź agitacja, jaką podjęto 
w całej Europie Zachodniej przeciwko 
właczy sowieckiej. Zwłaszcza uwydatnia się 
to we Francji, gdzie akcję tę spowodowa* 
ło uprowaózenie Kutiepowa. Cała afera z 
uprowadzeniem Kutiepowa, zdaniem prof. 
Wolaemarasa jest inscenizacją. Kutiepow 
znajduje się obecnie w Polsce. i 

Momentów, jakie pobudzają różne 
kraje do prowokowania wojny, nie brak. 
Wypadki w lacjach zmuszają rząd angielski 
do dokłądania starań, aby Rosja. była 
gdziekolwiekindziej zainteresowana. Oko- 
liczność, iż u steru władzy stoi rząd Par- 
tji Pracy, nie jest jeszcze gwarancją. Rów- 
nież przed wojną światową był u władzy 
rząd liberalny. 

W. końcu prof. Woldemaras zapowie- 
dział, iż o ile Polska nie ządośćuczyni żą- 
daniom, jakie wystawia jej obecnie rząd 
sowiecki, będzie się miało analogją do 
sytuacji, jaka istniała w Serbji przed wy. 
buchem wojny światowej. 

Dolska a Nadhałfjk 
Pod tym tytułem „Liet. Aidas“ pisze 

co następuje: 3 
„„„Nietrudno zrozumieč, iż interesy 

Polski nad Bałtykiem sprowadzają się 
głównie do dwóch celów, a mianowicie: 1) 
uzyskać wyjście do morzą przez jąkibądź 
port bałtycki i 2) ująć w swe rę e kierow- 
nictwo nad polityką państw bałtyckich. Do 
pierwszego celu Polska dąży, nie mając 
pewności co do kurytarzą gdańskiego, zaś 
hegemonja nad Bałtykiem potrzebna jest 
jej celem wzmocnienia swych  pozycyj w 
stosunkach z Niemcami i ZSSR*... 

Przytem— zauważa dalej pismo— Polska 
częstokroć korzysta dla swych celów po” 
litycznych z kwestji wileńskiej Aczkolwiek 

„Żeligowskiego zarówno 
Łotwa i Estocją nie tylko mogły, lecz i 
musiały stanąć w imię sprawiedliwości po 
stronie Litwy; to jednak i neutralność ich 
nie zaóawala Polski, którą stara się na- 
kłonić Łotwę i Estorję do demonstracji 
przeciwko Litwie. Za taką demonstrację 
pismo uważa zatrzymsnie się |Strandmanna 
w drodze do Warszawy w Wilnie i inter- 
wencję Bałosisa w Genewie co do otware 
cia kolei Libawa—Romny. 

„ „W ten sposób kończy swe wywody 
pismo— destrukcyjna polityka Polski znaje 
duje sobie grunt nie tylko w Telinie, lecz 
i Rydze, Dzięki tej polityce, nie mówi się 
dziś już niemal o unji państw bałtyckich. 
ldea tej unji, co prawda, jeszcze się zazna- 
cza w postaci tak zw. klauzuli bałtyckiej w 
układach baadlowych, które Litwa, Łotwa 
i Estonja podpisują z in, państwami. Fak= 

Krwawe starcia w Delhi 

DELHI, 6. V. PAT. Uczestnicy pochodu, ciągnącego się na prze- 
strzeni pół mili angielskiej, zaatakowali jadącego samochodem inspektora 
policji. Przybyłe niebawem większe oddziały policji rozproszyły tłum. Oko- 
ło 30 osób oduiosło rany kłóte. Wkrótce doszło do drugiego starcia, w 
czasie którego policja zrobiła użytek z broni palnej. Kawalerja indyjska i 
piechota angielska patrolują w dzielnicy. 

Aresztowania w Peshewarze 

PESHAWAR, 6. V. PAT. Dokonano tu 25 aresztowań. Spokój zosta 
, przywrócony” Ka 

Wysiedlenie dynłomaty sowieckiego z Meksyku 
MEKSYK, 6. V. PAT. Charge d'affaires poselstwa sowieckiego w 

Meksyku Jakób Friedman, który był aresztowany za działalność komu: 
nistyczną od chwili zerwania stosunków dyplomatycznych prmiędzy cbu 
państwami, ma być natychmiast wysiedlony z Meksyku, 

`   

Sesja feybunalu rozjemczego polsko-niemieckiego 
PARYŻ. 6. V. PAT. Otwarta została w! Paryżu sesja mieszanego try- 

bunału rozjemczego polsko-niemieckiego. Zainterescwanie w kołach praw- 
miczych budzi sprawa firmy Poznański w Łodzi przeciwko Deutschebanko- 
wi z tytulu handlowych obrotów przedwojennych. Państwo polskie zastę- 
puje mecenas Łebiński, w imieniu firmy Poznański występują senator i b. 
minister Monzie, adw. Lenard i mec. Wittenberg. Deutschebank  reprezen- 
towany jest przez adwokata Loncle z Paryża. Sesja potrwa kilka dni. 

Balssa na giełdzie Nowojerskiej 
WIEDEN, 6. 5. Pat. „United Press* donosi z Nowego Yorku, że w 

dniu 5 maja rozegrywały się na tamtejszej giełdzie burzliwe sceny, przypo- 
minające dni październikowe. Liczne zlecenia sprzedaży wywołały panikę. 
Banki usiłowały i tym razem podtrzymać kursy, co udawało się tylko czę- 
ściowo. Straty kursów wynoszą od 1 do 10 dolarów. 

STOKHOLM, 6. 5. Pat. Kryzys na gieżdzie nowojorskiej odbił się 
dziś na giełdzie w Stokholmie, gdzie zanotowano spadek papierów warto- 
ściowych międzynarodowych od 8 do 29 koron, podczas gdy spadek wa- 
lorów szwedzkich jest nieznaczny. 

Demonstracja komunistyczna przed izbą Gmin 
LONDYN. 6. 5. Pat. Grupa bezrobotnych komunistów, należących do 

t. zw. piechurów głodu, urządziła manifestację przed główną salą parla- 
mentu, poczem pomimo sprzeciwu: policji usiłowała wtargnąć do Izby Gmin 
z okrzykami: „Precz z rządem Labour Party, niech żyje międzynarodówka” 

Dr. von Biilow podsekrefarzem stanu 
BERLIN, 6 V. Pat, Według Jaan prasy, już w najbliższych 

dniach me nastąpić formalna nominacja dr. Bernhardta von Biilowa na sta 
nowisko podsekretarza stanu w urzędzie spraw zagranicznych. Von Biilow 
niezwłocznie objąć ma urząd. Obecny podsekretarz stanu von Schubert 
wyjechać ma na urlop wypoczynkowy. Zdaniem dzienników, możliwe jest, 
iż von Schubert stanie na czele delegacji niemieckiej na najbliższą sesję 
Rady Ligi Narodów. 

  

Pranas przeciwko zamachowcom ukraińskim 
LWÓW, 6. V. PAT. Dzisiejsza prasa donosi, iż proces przeciwko 

17 zamachowcom ukraińskim, którzy dokonali w roku ubiegłym zamachu 
bombowego na Targach Wschodnich rozpocznie się 26 b. m. Rozprawa 
potrwa 18 dni. | 

EROR TTT REDA. 

Od Redakcji. 
Numer dzisiejszy „Słowa* wychodzi z kilkogodzin- 

nym opóźnieniem z powodu nagłego wyłączenia przez 

Elektrownię Miejską prądu o godzinie 3-ciej nad ranem 

czasu staje się również mniej wy- 
raźną. 

jjesszmucnAtunzANNASERONNED 

LETNISKO w ckolicach Wilna Ё 
w uroczej miejscowości w pobli- 
żu Zielonych jezior w folwarku, į 
dogodne pokoje lub mieszkanie, 
Las, ogród owocowy, warzywny, 
komunikacja dogodna. Informacje b й 
dokładne dowiedzieć się Lubel- jj Wobec reparacji sieci. 
ska 3 je 2 08 godz. S-11 ra. į Za tę wynikłą nie z naszej winy zwłokę przepraszamy 

15—7 p. p. 
No ezazzzazatoncwc iGo] naszy ch Czytelników. 

coraz 

tabelary dministracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Admialstrację zmieni: ne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

m CO 

ECHA STOLICY 
KONFERENCJA GOSPODARCZA 

  

WARSZAWA. 6. 5. (PAT). W 
dniu dzisiejszym, pod przewodnictwem 
p: premjera Walerego Sławka odbyła 
się konferencja gospodarcza, w której 
wzięli udział kierownik / Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu Kwiatkowski, kie- 
rownik Ministerstwa: Skarbu Matuszew 
ski, minister robót publicznych Mata- 
kiewicz i minister pracy i opieki społe- 
cznej Prystor. 

NARADA W SPRAWIE POLITYKI 
ROLNEJ. 

WARSZAWA. 6. 5. (PAT) P. mi- 
nister rolnictwa Janta Połczyński ze” 
brał na dzień 23 i 24 bm. konferencję 
centralnych organizacyj rołniczych i rol 
niczo - handlowych, poświęconą wyty” 
cznym polityki rolnej w roku gospodar 
czym 1930 — 31. Konterencja ta zmie- 
rzać będzie w szczególności do ustale- 
nia postulatów rolnictwa z zakresu po- 
lityki zbożowej, potrzeb kredytowych 
oraz zbytu artykułów rolnych, jak ró” 
wnież stanowiska rolnictwa wobec no- 
wego programu agrarnego Rzeszy nie- 
mieckiej. Przygotowaniem do tej kon- 
terencji będzie rozesłanie do organi: 
zacyj mających w miej wziąć udział, 
szczegółowych kwestjonarjuszy, doty” 
czących powyższych zagadnień. , 

MIN. JÓZEFSKI ' w WOJ. STANISLA- | 
WOWSKIEM. 

, STANISŁAWÓW. 6. 5. (PAT). 
Dnia 6 maja od wczesnego rana p. mi- 
nister spraw wewnętrznych  Józewski 
przyjmował w urzędzie wojewódzkim 
w Stanisławowie delegację miejscowej 
ludności wszystkich narodowości, bez 
różnicy wyznań, jak również wizytę 
biskupa obrządku greko - katolickiego | 
J.E. ks. Homyszyna. O godzinie. 12 m. | 
30 wyjechał p. minister wraz ze swem  * 
otoczeniem samochodem do Tarnopo“ 

  

la. Na terenie województwa stanisła- 
wowskiego towarzyszył ministrowi 
wojewoda dr. Nakoniecznikoff - Klu- 
kowski. Po drodze zatrzyrhywał się p. . 
minister w Jamicy, Haliczu, Bursztynie 
i Róhatynie. Na stacjach witali p. mini- 
stra przedstawiciele miejscowych 
władz i ludności. 
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Nrabia Kano Klebelzhery 
Hrabia Kuno Klebetsbe"g, który w 

Ćrouże ze Szwecji, Fia.anui i Estonj* 
dc Warszawy zatrzymać się nia w ML 
nie w dniu 10 maja, objąt tek; i 
oświaty w r. 1922 i od tego © 
pałem i powodzeniem p:owz 
ło swoje. Peli; tempera: 
! znakomity publicysta o: 
wy sowie oraz rozpraw zakiesu kul 
tuiy i polityki w czterech oXazdiych io 
nich (Bul*szt 1927 -- 1930) ; Gali | 
tem początek nowej ideolagji, którą on | 
wyrazem. neoracjonalizm okrelił. Sko- 
ro traktat w Trianon pozbawił naród 
węgierski miedza, który w ciągu szere- | 
g u stuleci służył mu do obrony kultu- | 
ry zachodnio - europejskiej, 'to niechże | 
energję swoją włoży on teraz w pracę 
ducha. Takim jest punkt wyjścia w pi-- 
smach hr. Klebeisberga; w tym kierun 
ku idąc, postawił on sobie, jako cel 
główny, podniesienie nauki tuniwersy- - 
teckiej, na jak najwyższy poziom i po- 
łączenie uniwersytetów węgierskich 
jaknajściślejszerni węzłami z wielkiemi 
ogniskami ruchu umysiowego na Za- 
chodzie. Niech każdy Węgier, pozosta 
jac Węgrem, będzie zarazem Europej" 
czykiem w najszerszem znaczeniu wy: 
razu. 

      

  

   

    

              

    

  

    

  

     

    

   
    

    

        

    
   

    

Owocem tej jego pracy są Insty- 

tuty Naukowe Węgierskie przy Uni: 
wersytetach w Wiedniu, Berlinie i Rzy 
mie oraz Coliegja Hungarica dla mło- | 
dzieży w Rzymie, Paryżu, Berlinie. 

Na miejscu starej przedwojennej 
dyplomacji — wyraził się jeden z рг 
sarzy węgierskich w rozbiorze pism hr. 
Klebelsberga — powstała nowa dy= 
plomacja, „, yplomacja kultury". Dy= 
plomacji tej znakomitym przedstawicie 
lem jest hr. Klebelsberg. Niezmordowa 
nie zwiedza on główne uczelnie Euro" 
py i wygłasza odczyty w aulach uni- 
wersytetów w Berlinie, Rzymie i ostat 
nio w Stokholmie. : 

Dnia 2 maja przy jego współudzia | 
le ocbyła się inauguracja Instytutu. 
Fińsko Węgierskiego w Abo. 12 maja 
wystąpi z odczytem w Auli Uniwefsy- 
tetu Warszawskiego. ; 

  

    

i Ę Grand hotel "cpnieine 5 8 
B przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i B | 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- $ | 
i fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę g 

wrsz z pościela.hielizna,j oświetleniem sa 
 



. „Odznaczonego“ 
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ECHA KRAJOWE "+ 
  

— O honor nie formalny, lecz 
moralny. Afera „W. Korsakowa 
iSka“ przebrzmiała i ku wielkiej 
duchowych jej'ojców radości zaczęła 
w zgiełku nędznej Szarzyzny żywota 
naszego zacichać. 

Dotychczasowe refleksje na to zja- 
wisko jak ze strony ziemian powiatu 

tą aferą, tak i ze 
strony społeczeństwa wogóle były, 
trzeba przyznać, niedostateczne. „Tup- 
nięcie nogą" Żarząou Wojewódz. Kr. 
Zw. Ziemian, „wydęcie. policzków 
ze wzgardy, czy ze.zgrozy paru związ- 
kowców, list mój do redakcji „Słowa”, 
artykulik jednego z b. oflcerów:osad- 
ników gm. Zalesie i wreszcie, wzmian: 
ka prasowa © ustąpieniu Zarządu - 
oddziału Kr. Zw. Złemian w Glębo- 
kiem, jednego z wielorakich terenów 
„popisu p. Walerji“ i... na razie nic 

więcej. r 
Może gdzieś tam w duszy czy 

umyśle pp. ziemian powiatu dzišnisn- 
skiego coś i nurtuje, nie może jednak 
jakoś przybrać konkietnej formy uro- 
dzin czynu uderzenia się w piersi 
i głośnego wypowiedzenia ' zbiorowej 
nieufności dła tych „ziemian* ze Związ- 
ku, z wydziału powiatowego i sejmi- 
ku, którzy przyczynili się do takiego 
„Ušwietnienia“ roli złemiaństwa w sa- 
morządzie, sadząc „kasokrada“ 

samorządu powlaiowego... Može!? 
Może teżiobserwowana obojętność, @ 

czy niernoc jest objawem psychologii 
„dziecka natury”, które ujmuje spra- 

prosto: „nie wy zawsze nadzwyczaj 
brałem w tem bezpośredniego udzia: B 
łu, a więc co mnie ma obchodzić". 
Lecz trudno w to uwierzyć, ażeby 
psychologja części klasy społecznej, 
mającej w swej tradycji dziesiątek 
stuleci, z nieraz chlubnemi 
hłstorji, mogła stać się tak prymityw- 
ną. Mogłaby ona raczej ulec pod 
wpływem czasu i dziejów zwyrodnie- 
niu, zdemoralizować się. Ale na to 
jest odwieczny i wypróbowany $го- 
dek: wyraźne, silne i prawdziwie mo- 
ralne ujęcie poczucia; honoru i dobra 
wspólnego, wyrażone na zewnątrz w 
odpowiednich zbiorowych czynach. 

Może, wreszcie, po powiecie prze- 
Szła jakaś nowa nieznana jeszcze po- 
żoga, gorsza od tatarskiej lub turec 
kiej, po której niema żywej duszy 
ziemiańskiej odważającej się powie- 
dzieć prawdę w oczy kosztem mści- 
wej niełaski nowego pogromcy po- 
wiatu? Ale... do tego, zdaje mi się, 
jeszcze nie doszło. 

Jakby tam w istocie rzeczy nie 
było, jesteśmy Świadkami przejawów 
refleksji ze strony ziemiańskiej nara: 
zie prawie . wyłącznie w płaszczyźnie 
honoru formalnego. Czynów świadczą- 
cych © tem, że został poruszony 
istotny honor, t. j. moralny, jeszcze 
nie dostrzegamy. Pomimo woli przy- 
chodzi na myśl podrzędny teatrzyk 
wielkomiejski, gdzie publiczność trak- 
tują niewybrednie zdawkowemi sztucz- 
kami. Tego jak dła ziemianina tak 
i wogóle człowieka prawdziwie kultu- 
ralnego za mało. 

Jasnem się już staje, że pojedyń- 
cze głosy i przemówienia do honoru 
i delikatności społecznej tych ziemian 
z oddziału, sejmiku, wydziału to są 
środki nie według pacjentów. 

Zanadto jest im, widocznie, w tych 
przybytkach djet, kosztów podróży 
i możliwych odznak przy dość pro: 
blematycznem napięciu pracy społecz- 
ną) mile, wygodnie i spokojnie, nie 
przymierzając jak posłom w Sejmie, 

, ażeby tak łatwo i dla jakich tam rze- 
czy subtelnych zrezygnować mieli z 
ciepłego lokalu i przyjemnego towa- 
rzystwa. Co ich może obchodzić to, 
że ogół fakty niektóre febrą przejmu: 
ją i trwogą jak tych chłopów:rolników 
co mają podwójnie wystawione weksle 
w kasie „W. Korsakowa i S ka". 

A może przyczyną tak martwej po: 

  

Nasze możliwości w Argentynie 
— Z podróży do Argentyny — 

Argentyna jest krajem bardzo dro 
gim; ogólna skala życia — bardzo wy- 
soką. W małym przewodniku po Bu- 
enos - Aires i Argentynie wydanym w 
języku angielskim, a który tu w pierw 
szym dniu mego pobytu kupiłem i prze 
studjowałem, wyczytałem że życie tu 
czterokrotnie droższe jest niż w najbliż 
szym kraju europejskim. Mimo spadku 
pesa obiegowego do 45 proc. jego war 
tości nominalnej, jednostka monetarna 
jest wysoką. Za dolara płaci się tu 2.50 
peso. Czyli że peso ta trzy i pół złote” 
go, 10 centaros — to 35 groszy. 

Otóż gazeta kosztuje 10 centa:os; 
* tyleż tramwaj, tyleż omnibus. Pucybut 

trzy razy dziennie pobiera (z napiw- 
kiem) po 20 centaros. Taksówka przy 
ruszeniu z miejsca wybija na liczniku 
50 centaros. Skromny bardzo  obiad;. 
kótry codzień spożywam w skromnej 
restauracji a który się składa z jednej 
potrawy mięsnej, jednej brzoskwini, i 
lampki wina krajowego, kosztuje mię 
2 — 2.20 peso, czyli 7 — 8 zł. Nieco 
lepszy lokal, nie mówię tu '© pierwszo- 
rzędnych zupełnie zbytkownych resta- 
uracjach za to samo policzy 5 — 6 pe: 
so. Palase hotel lub inny tego rodzaju 
zakład — 12 — 15 peso. 

Argentyńczyk na te pozory bardza 
jest czuły. Znam kogoś, który tu z Fran 
oji przybył z całkiem pitwierdzoną tu 
reputacją bardzo wybitnego i uczonego 
inżyniera i jako człowiek więcej niż 

do g 
Zarządu Z. Z. i Komisji Rewizyjnej k 

    kartami | 

sągowošci naszego ziemiaństwa jest 
to, że szkodliwość, w najlepszym zaś 
wypadku bszużyteczność tych panów 
wyborców „W. Korsak i S-ka", jest 
za mało ogółowi widoczna, udowod- 
nioną, a nawet... zrozumiałą?! Żyje: 
my przecież w wieku skrajnego ma: 
terjalizmu, rozkwitu techniki a więc 
i wyrobów z gumy moralnej, gumy 
etycznej, gumy obowiązków służbo- 
wych i obywatelskich? Zrozumiałbym 
też glosy wołające o wyznaczenie dla 
tych panów „ziemian“ trybunału, 
komisji, prokuratorji i palestry, lecz 
trudao zrozumieć milczenie i brak 
wszelkiego czynu nawet w rzeczy tak 
łagodnej i delikatnej, jak dyskretne 
usunięcie lub „usunięcie się” tych, co 
nie chcieli, czynie umieli załatwić spra- 
wy należycie i w myśl dobra publicz: 
nego. „Miałeś chamie złoty róg, mia- 
łeś na łbie czapkę z piór, czapkę ze 
łba wiatr ci zwiał, został ci się jeno 
sznur”, 

Wzrok nasz zwraca się ku Kreso- 
wemi Związkowi, w nadziei iż sta- 
nie się on źródłem p:awdziwego ho- 
noru moralnego! 

Patrzymy w jego stronę w oczeki: 
waniu. 

P. Józefowicz, ziemianin. 

WIELKA 

bo aż 20 proc. zniżka cen ną wirówki 

„DIABOLO“ 
Nr 00 na 40 litr. — Zł 190.— 

i № 0 „ 65 „ — & 260.— 
Nr 1 „120. — „346— 
Nr il „220 „ — „ 600.— 
Bezprocectowy kredyt do 12-tu 

miesięcy. 
Nabywzjącym za gotówkę do- 

datkowo rotrąca się 10 oroc. 
Skład maszyn rolniczych 

Zygmunta NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna II a. 

Do nabycia aa miejscu w skła- 
dzie oraz u agentów Firmy. 

ZA 

  

es waza „dE 

Dzierżawa 
hotelu przy Zakladzie 

Zdrojowym w 

Druskienikach 
jest do wzięcia na sezon kąpielowy 

od 15 maja do 30 września b. r. 
Warunki ustoe i pisemne w Zarząd- 

zie Zdrojowysn w Druskienikach. —] 

SU azunowusac mócynmoazaazm 

cukierni i 

  

  

Ozyginaine Szwedzkie 

Wirówki „BALTIC“ 
Najdoskonalsze ze wszystkich wiró- 
wek znanych dotychczas poleca 

ZYGMUNT NACRODZKI 
Wilno, Zawalna 11 a. 

Niskie ceny, dogodne warunkf 
„ o wypłaty 
Żądajcie cenników. 

Dia Stasi, Zosi, Jalci | Kali 
najlepszym podarkiem jest Książka! 

W wielkim wyborze poleca 

KS ĘGARNIA 

Wachwa Mikulskiego 
Wileńska 25. Tel. 664, 

  

  

    

  

  

  

  

  

    

Ofiarnosci czytelników naszych pole- 

do życia a ponadto wyeksmitowaną 

EEA nę 

ŽĄBAJCIE 

środka od odcisków B 

zamożny zamieszkał w Palace hotelu, 

Całe towarzystwa, finanse przemysł 

Rewanżował się czasem obiadem. 

poniósł. Cios ten zniósł imężnie i dalej 

czą przyszłość prace. — Tyle się zmie” 

do pokoju przy laboratorjum. 

mji interesowały wszystkich bankierów 

przyszłości jednej z prowincyj, którego 

najkorzystniejsze oferty finansowania 

płaceniem kilku chemików i techni- 

A na stosunkach tu wszystko о° 

wspominałem, jest na najlepszej dro- 

potrafił wyrobić duże stosunki, i pręd: 

camy niezamożną wdowę, obarczoną 
chorym synem), pozbawioną środków 

z mieszkania. Ofiary przyjmuje adm. 
„Stowa“. 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

Prowz, В, PAKA. Bi 

a laboratorjum i biuro urządził opodal 
na trzecim piętrze starej kamienicy. 

dyplomacja — wszystko było na jego 
usługi. Zaproszeniam nie było końca. 

Wtem przyszła z Francji wiado* 
mość o wielkich stratach jakie pan ten 

prowadził swe uczone a rokujące wiel- 
ką nietylko naukową lecz i gospodar- 

niło, że z luksusowego apartamentu w 
pierwszorzędnym hotelu przeniósł si ę 

Stosunki odrazu się urwały. On, któ 
rego prace w dziedzinie fizyki i geoche 

estancjerów, górników i rząd cały ze 
względu ra wagę jego dociekań dla 

towarzystwo było poszukiwane w pier- 
wszych salonach i który miał codzień 

różnych projektów — znalazł się w 
położeniu takiem, że ma trudności z 07 

ków - rysowników. — O stosunkach 
już mowy niema. 

parte. 
Pan Odyniec, o którym już nieraz 

dze do dorobienia się dużego majątku. 
Zawdzięcza on to głównie temu, że 

ko opanował język. 
"To ostatnie stanowi tu warunek 

  

RZYM, 6 V. Pat. 

narodowe konkursy hippiczne w Rzymie 
Por. Rojcewicz zdobył czwarte miejsce 

W pierwszym dniu międzynarodowych zawodów 
hippicznych w Rzymie w konkursie o nagrodę Esquilino (kategorja precy- 
zyjna) pierwsze miejsce zajął Włoch Borsarelli. Por. Rojcewicz zajął zasz- 
czytne 4-te miejsce, a rtm. Królikiewicz—17-te, 

RZYM. 6:V. Pat W drugim dniu międzynarodowych konkursów hippiczaych © 
nagrodę Littorio w kategorii szybkości zwyciężył ppłk. Forquet (Włochy) na „Capine- 
rze*, drugie miejsce zajął Francuz Dubreil na „Salamandrze“, trzecie—por. Rocjewicz 
na „Black Boy*. Ogółem w konkursie startowało 168 zawodników. 

binja lofnicza Berlin—Konsfanfynopol 
BERLIN: 6.V. Pat. Wczoraj otwarta została bezpośrednia linja lotniczą komu- 

nikacjł powietrznej między Berlinem a Konstynonolem przez Budapeszt. 
kursować będą codziennie, z wyjątkiem niedziel. 
nadchodzić będą do Konstantynopola o 
lejową. 

Samoloty 
Listy wysyłane pocztą lotniczą 

jeden dzień wcześniej, niż pocztą ko- 

  

Plaga szarańczy w Besarabji 
WIEDEŃ. 6.V. Pat. Prasa tutsjsza donosi z południowej Besarabji, że olbrzymie 

roje szarańczy pojawiły się na teryto:jum delty Dunaju, głównie ina 
Podsekretarz stanu dla spraw rolaictwa Potarga udał się tam, aby osobiście Sulina, 

w okolicy Kalina i 

kierować akcjs obrony. Równocześnie donoszą, że środki używane „w Dobrudży dla 
zwalczania tej klęski okazały się skuteczne 
się wytępić miljony szarańczy. 

Przy pomocy płynów płonących udało 

Napad cahunkowy па p. Deużya w Rumunii 
BUKARESZT. 6.V. Pat. Jak donosi prasa, samochód, którym jechał doradca fi- 

nansowy rządu polskiego p. Dewey, z żoną ministra pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Bukareszcie panją Szembekową i ministram pełnomocnym Rumunii w Wa: 
szyngtonie p. Davila, został napadnięty wczorajszej nocy niedaleko Bukaresztu przez 

6 bandytów, którzy pod groźbą rewolweru obrabowali pasażerów, poczem pozwolili 

podróżnym odjechać w dalszą drogę do Bukaresztu. Wypadek ten miał miejsce w Cża” 7 

sie powrotu z pałacu Mogoshavia, w okolicach Bukaresztu, gdzie książę Bibesco wy” 
dał obiad na cześć p. Dewey'a. 
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5 pół 
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Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 
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Pilzneńskie 
Marcowe Piw 

Znanego 

BROWARU Sp. Akc. 

sine qua non. Kto tu chce do czegoś 
dojść winien pierwsze miesiące swego 
tu pobytu poświęcić opanowaniu języ- 
ka, zaw arciu stosunków, poznaniu ge- 
ografji i ekonomii kraju i przyjrzeniu się 
życiu. Potem dopiero będzie gotów a 
kierując się zwykłą roztropnością, bez 
żadnego genjuszu dojść może śstotnie 
do rzeczy niemałych. 

Obeiąg browaru 
SBB TRZEBA CHA SAŁATA A CNS SZA STS S UA US OIS GS GRS TIE (AS A piej, wyglądając z okna 

Ogromne znaczenie dla każdego na 
rodu chcącego tu mocną stanąć nogą 
mają. inwestycje kapitału. Mają one też 
ogromne znaczenie w ogólnej gospo” 
darce inwestującego swe kapitały na- 
rodu. jest to fakt zupełnie u nas niero- 
zumiany, nietylko z powodu rzadkich 
w Polsce'i niewielkich kapitałów, ale i 
z powodu gnuśności i apatji ogólnej. 

Jeżeli zanalizować Dilanse  płatni- 
cze Francji, Anglji, Niemiec i Włoch, 
dojść mu simy do przeświadczenia, że 
kraje te dawnoby leżały na dwóch ło- 
patkach, gdyby nie miały inwestowa- 
nych kapitałów w innych krajach. Ile 
tym narodom przynoszą irachty okrę“ 
towe, tramwaje, koleje żelazne i inne 
zagraniczne przedsiębiorstwa — nieda 
się popróstu obliczyć. A powaga naro- 
du inwestującego tu czy w innym kra- 
ju Ameryki łacińskiej wzrasta w mia- 
rę rozwoju jego przedsiębiorstw. 

Nie to, że inwestycje potrzebne też 
w Polsce, i to inwestycje duże. Nie to. 

Wszak angielska i francu ska kolo 
nja, takoż wymagają dużych inwesty- 
cyj. Włochy w Tripolitaniu wszystka 
muszą stworzyć. Nie przeszkadza im to 

- Gabinetowe 

„E. Lipski“ | 
jest juž w sprzedažyį Ed 

ul. Poplawska 31, tel. 16:19. 

jednak mieć tu rentowne bardzo przed 
Siębiorstwa wyrównujące nieraz ujem- 
ność bilansu handlowego kraju macie 
rzystego, ujemność spowodowaną žy- 
wiołem, przemijającem jakiemś zjawi: 
skiem lub konjunktuią światową. 

Przyczyna kryzysu obecnie 6dczu- 
wanego dotkiiwie sprowadza się do te 
go, że jak mówią Francuzi, wszystkie 
jajka w jednym ma koszyku. Rolnict- 
wo, rolnictwo i rolnictwo. Nic więcej 

Z zagranicy dywidenda nie wpł y 
wa a ogromie sumy 
— idą do Londynu, Paryża, Hamburga 
Amsterdamu i Genui za frachty okręto- 
we i w postaci dywidendy od lądowych 
i rzecznych przedsiębiorstw  transpar” 
towych, od piwowarni w Taudil, od 
Frigorifieów w Buenos - Aires i w 
Bana Polanve i innych cudzoziemskich 
przedsiębiorstw. 

Sądzę że mimo naszego ubóstwa a 
raczej nędzy, Polska mogłaby tu stwo 
rzyć niejedno, a przynajmniej jedno. 
Mam głównie na myśli lot nictwo. 

Argentyna — to kraj awjacji: Prze 
strzeń wielkości Europy (w obecnych 
jej granicach t.j. bez Sowdepji.) 

Kraj nowy a mało zaludniony, a о- 
gromnych potrzebach prędkiej komu- 

nikacji osobowej — ma dobrze rozwi- 
niętą sieć dróg żelaznych jedynie w 
prowincji Buenos - Aires. Parę prowin- 
cyj północnych, Eutu Rios, Santa Fe i 
Santjcgo del Estero — trochę mają 
kolei. Pozatem — prawie nic, z wy- 
jątkiem ransandyjskiej drogi żelaznej, 
prowadzącej do Chili. ' i 

Sądzę że doskonałe nasze w Białej 

Sowiecki Europa 
Stacja Tagur (Azja środkowa ) 

w kwietniu 1930 r. 

jaki jest zewnętrzny wygłąd Rosji 
w jej centralnej części po dwunastu la- 
tach rewolucji? Czy są w wyglądzie 
tym widoczne jakieś poważniejsze zmia 
ny w potćwnaniu z wyglądem Rosji 
przedrewolucyjnej? Czy może ślady 
przeszłości wciąż jeszcze są tak silne, 
że żaciemniają wszystko to nowe, co 
rewolucja dotychczas wytworzyć zdą* 
żyła”     

cąc na pytania te odpowiedzieć, 
musiiul; wyznać otwarcie, że w zew 
nętrznym wyglądzie Rosji europejskiej, 
zwłaszcza zaś w jej prowincjach rolni- 
czych prawie żadnych zmian w sporów- 
nariu ż jej wyglądem przedwojennym 
nie dostrzegamy. Widoczniejsze slady 
adowcz: życia dostrzegalne są jedynie 
w wielkich miastach i ośrodkach prze- 

owych, w okolicach potężnych sta 
e:ekttycznych i t. @. 3 
Tutaj wszędzie potężne objekty no- 

   

        

na życiu kraju, kontrastując na 
dym kroku z proletazjackim iście 

wyglądem: miejscowej ludności. Ale jak 
przedstawia się rzecz na szerokiej rów 
ninie wiejskiej? ' 
Tutaj na*pozór nie się po rewolucji nie 

ieniło. Wszędzie widzimy te same 
chatki, uginające się pod własnym cię- 
żarem, te same iepianki, co i przed re- 
wolucją, te same prymitywnie wybudo- 
wane wioski i osady, ciągnące się 
zbytecznie na przestrzeni , dziesiątków 
kilometrów; murowanych domów nie 
spostrzegamy prawie nigdzie; jedyny 
wyjątek stanowią pod tym względem 
czerwone cerkwie prawosławne i rzad 
ko bardzo spotykane murowane chałup 
ki, uchodzące tu za wyraz „europejsko 
ści'* i czegoś dla przeciętnego chłopa 
nieosiągalnego, choć w Europie domki 
takie należą zazwyczaj dó warstw naj 
biedniejszych. 

Przeszło 1.500 kilometrów przeby- 
liśmy dotychczas, a wszędzie którędy- 
śmy jechali, czy to prowincjach nadwoł 
żańskich, czy to wokolicach Syzrania 
i Samary, czy wreszcie na Uralu i pod 
Orenburgiem, — wszędzie ten sam ob- 
raz roztaczał się przed naszemi oczy” 
ma. Prawie nic nowego w porównaniu 
z czasami dawniejszemi tu nie dostrze” 
gamy, a jeżeli chodzi o wygląd zewnę- 
trzny spotykanych po drodze ludzi, to 
(z wyjątkiem obuwia) przedstawia on 
się jeszcze gorzej, niż przed rewolucją. 

Wielka rewolucja przeszła przez 
ten kraj, dziś jeszcze właściwie prze- 
chodzi. Nic przeto dziwnego, że każ- 
dy, kto przez jedenaście / dłu- 
gich dni miał sposobność siedzieć w 
ekspiesie Daleko - Wschodnim prze- 
bywa Rosję w przekonaniu, że prócz 
nędzy nic rewolucyjnego w dzisiejszej 
Rosji nie widział. Jednakowoż czło” 
wiek taki mówiłby inaczej, gdyby na 
większych stacjach, korzystając z po” 
stoju pociągu, zmieszał się z tłumem i 
usiłował uchwycić sens rozmów, prowa 
dzonych przez dziko wyglądających 
chłopów, gdyby zwracał baczną uwagę 
na napotykane po drodze pociągi to- 
warowe z niezliczonemi cysternami, 
gdyby usiłował zajrzeć da magazynów 
dworcowych , zapęłnionych maszyna-' 
mi rolniczemi i ich częściami składo- 
wemi... 

Rewolucja na wsi rosyjskiej prze- 
jawia się narazie tylko w stopniawem 
zmienianiu się poglądów szerokich 
warstw włościańskich na wszystko, co 

je otacza, w rosnącem niezadowoleniu 
z ciężkich warunków życia, w poszu 
„kiwaniu nowych form gospodarowania 
it. d. Komuniści odegrywują tu rolę 
kierowniczą, a często i wręcz dyktator" 
ską. Przytem są naogół nienawidzeni, 
bądź to pokryjomu, bądź 
Mimo to jednak słuchają ich wszyscy 
poprostu dla tego, że słuchać muszą, 
gdyż wszelki opór potrafią komuniści 
łamać z całą bezwzględnością. 

Przekonać się możemy 0 tem najle- 
pędzącego 

Podlaskiej i Lublinie wyrabiane samo” 
Joty mogłyby tu znaleźć zastosowanie, 
zarabiać pieniądze, przyczynić się do 
dobrobytu zarówno Polski jak i Argen- 
tyny i podnieść powagę Polski. Rozwój 
tych dwóch pierwszorzędnych 
ważnym też był by czynnikiem bezpie- 
czeństwa państwa przed stworzeniem 
możności wielkiej produkcji samolotów 
w razie niebezpieczeństwa wojny. 

„Konee sja lotnicza stworzyłaby 
prócz samolotów warsztaty tu na miej” 
scu. Do nich przyszliby polscy robotni- 
cy. Polski lotnik, a ileż ich mamy co 
niewidzą gdzie swe talenty i sprawność 
zastosować, dobrzeby tu zarabiał. — 
Części zamienne i nowe aparty wciąż 
z Lublina i Białej by przybywały. — 
Port gdyński takożby na tem zyskał. 

Sądzę że prócz tego, wy magające- 
go stosunkowo nieznacznych kapitałów 
przedsiębiorstwa, istniałaby realna mo 
żność zbudowania tu drogi. żelaznej, 
choć parę set kilometrów długości. 

Nie to że ich w Polsce zamało, zwła 
szcza na naszym północnym wschodzie 
i że jedyna linja tam projektowana — 
Druja — Woropajewo — Oszmiana — 
Lida, żółwim się posuwa krokiem. 

Przedsiębiorstwa kole jowe tu, 
przez wysokie taryfy i wielką ilość to- 
warów, bardzo są rentowne. Wiedzą 
coś o tem Anglicy. Prócz tego, w kra 
ju płaskim jak Argentyna, bardzo nie- 
drogo się kalkulują. 

Gdym przed kilku miesiącami prze- 
jeżdżał przez Częstochowę i z okna 
wagonu rzucił okiem na znaną mi z 
pracy mojej przed trzydziestu laty byłą 

  

też jawnie. - 

fabryk , 

i sowiecka Azjn 
przez Rosję europejską pociągu. Mamy 
już koniec kwietnia, a wieś rosyjska de 
piero budzić się zaczyna ze snu zimo- 
mego, ospale biorąc się do pracy. Już 
dawno znikły z pól śniegi, a ręka rolni- 
ka tu i owdzie tylko zdołała je dotknąć 
Jeżeli gdzieś spostrzegamy rolników 
przy pracy, to są prawie wyłącznie 
„kołchoznicy”. Poznać to można po 
stanie poszczególnych pól. Wielkie po- 
la, należące do „kołchozów'* są pa 
większej części zorane, pola mniejszej 
stanowiące własność chłopów „prywat 
nych leżą natomiast odłogiem. Rząd 
sowiecki na łamach swej prasy i przy 
pomocy specjalnych plakatów obwieszę 
cza ludowi pracującemu, że szkodliwy 
ten dła gospodarstwa narodowego staiį 
rzeczy jest owocem agitacji „kulakow', 
nie chcąc widocznie zrozumieć, że, 
o ile agitacja taka istotnie jest prowa” 
dzonia, tos dzieje: się to przedewszyst- 
kiem z winy samych komunistów, któ- 
rzy w związku 
planu kolektywizacyjnego na wsi ro- 
syjskiej, propagowali,i w czyn obraca- 
li szkodliwe hasła wzmożenia walki 
klasowej. 

Tutaj więc na wsi, a raczej na sa* 
mych polach, najwidoczniejsze są śla- 
dy rewolucji. Siejemy wprawdzie — 
zdają się mówić chłopi, — ale tylko 
tam, gdzie możemy za to od komuni- 
stów oczekiwać pewnych korzyści (tak 
rozważają „kołchoznicy') i tylko tyle, 
byśmy na przyszły rok nie umarli - @& 
głodu (mówią chłopi prywatni). 
zaś, których nazywa się w Rosji „kuła- 
kami“ i z tej racji na każdym kroku 
się szykanuje i prześladuje dodają do 
tego: „A z temi zasiewami jeszcze 
chwilkę poczekamy, żeby nas później 
z powodu spóźnionej pory nie mogli 
już zmuszać do nadprogramowych za- 
siewów''. 

W tem tkwi istota dzisiejszego pro- 
blemu wiejskiego w Rosji, w tem tkwi 
całę niebezpieczeństwo bolszewickiego 
eksperymentowania. Ziemię się wpra” 
wdzie obrabia, czyni się to jednak bez 
planu i bez jakiegokolwiek zamiłowa” 
nia do pracy. Widać to po palach, któ- 
re zorane są nierówniomiernie, po przy 
padkowych miectzach, bez jakiegokol- 
wiek systemu w polu porozrzucanych. 
Że w podobnych warunkach na dobre 
zbiory liczyć bardzo trudno, jest chy- 
ba dla każdego rzeczą aż nazbyt jasną 
Nietylko jakościowo, ale i ilościowo 
grozi tegorocznej produkcji rolnej w 
Rosji wielkie niebezpieczeństwo, które 
zażegnać może tylko zapał do pracy 
ze strony rolników, okazujących, jak 
dotychczas, wobec doniosłego tego 
problemu niebezpieczne zobojętnienie. 

W Orenburgu, na granicy Azji w 
prowincji wybitnie rolniczej, żądają 
dzisiaj za zwyczajną białą bułkę (t. zw 
francuską) 20 kopiejek. Nie spekulanci, 
— bynajmńiej — lecz oficjalni sprze- 
dawcy sowieccy. Znaczy to że oficjalna 
cena normalnego kawałka chleba wy- 
wyno si w dzisiejszej Rosji prawie pół- 
tora złotego. I jeszeze jedna znamienna 
rzecz rzuca się w oczy w sklepach oren 
burskich, tabliczki z napisami: „Papie- 
rosów dziś niema*, Tytoniu dziś nie” 
ma. Zupełnie jak podczas wojny. 

W Oren burgu znaleźliśmy się 
prawie że u kresu naszej podróży przez 
Rosję europejską. Tutaj mogliśmy więc 
postawić kropkę zamykającą wielkie 
zdanie o Rosji europejskiej. Kropka ta 
w postaci bułki za półtora złotego zna” 
komicie charakteryzuj: ową rjazańską, 9, 
penzeńską, syzrańską i samarską rewo 
ucję w rolnictwie, która dziś w for- 
mach analogicznych przebiega przez 
całe potężne cielsko oRsji, wywołując 
konwulsyjne kurcze. 

J. E. Ezrom. 
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hutę Handtków, spostrzegłem z bólem, 
że z dwóch wielkich pieców pracował 
tylko jeden, z pięciu  martenowskih 
pieów tylko dwa. Walównie odpowied” 
nie zmniejszyły produkję. 

To samo się dzieje w Ostrowcu, w 
Zawierciu, w Hucie Bankowej i całem 
załębiu Dąbrowieckiem. O Śląsku nie 
wiem. 

Myślę że również zle pracuje Ruch- 
bi, Lilpop, Starachowice, Parowoz i t.d. 

„ Wszystkie te towarzystwa i fabry 
ki, nieraz technicznie doskonale posta- 
wione, mogłyby chyba bez zbytniego 
wysiłku rozdzielić pomiędzy sbą ak- 
cje jakiejś nowej drogi w Atgen- 
tynie i ją zbudować т 

I znowu co roku z Polski by przy- 
bywały wagony, lokomotywy, osie, ban 
daże, resory, spężyny do siedzeń, po- 
krycia tych siedzeń, druki, formularze. 
Za tem wszystkiem robotnik od wy” 
kształconego majstra do zwykłego 
sprzedawcy siły muskularnej z kilofem 
w ręku podbijającym podkłady—-Szty 
by podkłady i słupy telegraficzne; drut; 
aparaty sygnalizacji i .t. i td... › 

Nic w tem niemožliwego nie 
Tylko organizacji potrzeba i woli. A 
wtedy niemiecka propaganda z Chili | 
kierowana automatycznie straciłaby | 
swą strawę. Pan minister Mazurkie- 

wicz mógłby ją zlekceważyć. 3 
A dywidendy sztyby do Polski! 

z przeprowadzeniem * 
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Teraz, kiedy już wiemy, że ta 
sztuka nie jest tak zwaną tanią „sen- 
sacją”, ale pewną „wartością”, 'musi- 
my się jej po męsku przypatrzeć, Nie 
będziemy mówili o łatwych rzeczach, 
zatem o karaniu skazanych ani o 
Sądzie i jego sposobie działania. Wy- 
starczy ten koniec straszliwy II aktu, 
te jatki niemal i to okropne „Av imie- 
niu ludu". Wyroki oszałamiają, ma 
się wrażenie że maszyna pracuje, me: 
<chanicznie dobija. & 

Myśl ,w nas pracuje i poddaje 
uam obraz demoniczny, jak to lud 
opanował instytucję, dźwigniętą przez 
wieki, jak to lud tę instytucję prze- 
kształcił na okropną zabawkę. Czy 
tak jest? 
| Tu jest miejsce na dygresję z 
autorem, to jest Ferdynandem Bruck- 
merem, pędem z tego samego drzewa 
jak kiedyś Wedekind. Bruckner anar- 
chizuje i wzrokiem swoim wewnętrz- 
nym deformuje sądy i sprawiedli- 
wość. Nie chodzi miu jednak © arty: 
styczne deformacje w kształcie  Pi- 
casso. Ma swoje porachunki metali- 
zyczne z sądem. Jakże jest daleko od 
Ajschyla, który w Orestei instytucję 
Areopagu duchem sankcjonował. Te: 
raz wypruwa dramatury  berlińsk 
ze sądu co tylko się da, pozostawia- 
jąc mu maszynową niemal sprawność. 

Możemy po katolicku zacząć roz 
prawiać się z Brucknerem. Przede- 
baca przypomnąć mu naszą 

tezę. Brzmi ona: władza pochodzi od 
loga. Nawet najstraszliwsza. Jak, to 

rozumieć to powiedzenie, które dziś 
w każdym osobniku anarchizujący m 
herezjarsko dobywa ten ironiczny 
uśmiech „powietrza fernejskiego“, 
który tak dobrze znamy, skoro tylko 
potrącimy o wielkie egzegezy kościo- 
ła. Powiemy odrazu: władza to po- 
rządek a porządek to coś z Boga. 
Kazda władza, choćby okrutna, choć: 
by tępa, nawet bestjalska tjest prze- 
ciwstawieniem anarchji a więc prze- 
ciež względnym porządkiem. Bóg 
oczywiście dopuszcza, że władza mo: 
że siebie samą stoczyć jak robak to- 
czy jabłko. Władza skoro ma być 
władzą a więc porządkiem już musi 
mieć coś z ducha syntezy, a synteza 
jest rzeczą boską. Tylko rozkładanie 
się jest rzeczą szatańską. 

Sąd u Brucknera robi wrażenie 
takie jak ogień w ręku ludzi Prome- 
teusza. $Lud w swoje ręce wziął wy: 
soką instytucję, ukradł ją poprostu i 
teraz z nią paraduje. ;Bruckner anar- 
chizując spycha całą instytucję nad 
brzeg przepaści. W swoim akcie III 
stawia przed nami wielkie Finale, tych 
swoich pięciu przestępców. Pierwszego, 
który kradł pieniądze i teraz zapewne 
sklaruje się oprzytomniając w więzie- 
niu, w którem mu się przyjdzie rozmy- 
Ślać. Drugiego który pójdzie na 
śmierć, niewinnie. Trzeciego który u- 
niewinniony, znowu jest aresztowany. 
Ten jest okropny, już zrezygnował ze 
zbawienia duszy i będzie tylko te 
swoje książki czytał, które zabiera Ze 
sobą. Czwartego, który nie może nie 
rozmyślać o sądzie, o tym dziwotwo: 
rze z żarłocznemi zębami i oczami 
jak karbunkuł z przeszłości minio: 
nej jakichś epok. wielkich gadów. 
Wreszcie jest ten 'piąty, ;przez sąd 
nie atakowany. Ten jest najpotwor: 
niejszy i w jednej i tej samej osobie 
zagadkowy. To jest właściwy zbrod- 
niarz dzięki któremu niewinny jest 
skazany. Ten ukrywa się, jak robak 

"pod kamieniem udaje martwego, tylko 
* porusza wargami. Czy to jest możli- 
we, czy ucho może halucynuje: naj- 
wyraźniejszy słyszymy szept — Jezus 
Chrystus. 

Tu jest moja druga dywersja w 
stosunku do Ferdynanda Brucknera: 
Anarchizujący pisarz ma w garści 
wielki tragizm, naprawdę herezyjny. 
Chodzi o tę kobietę, . która rywalkę 
"zamordowała i która będzie winną 
krwi skazanego na Śmierć kochanka. 
Dlaczego ta osoba 'zataila zbrodnię, 
dlaczego wymawia imię Odkupiciela 
w okropnej męce i sama bierze na 
siebie potworny grzech, najstraszliw- 
szy na siebie, związany z każnią nie- 
winaego. Cóż może ją do tej jakiejś 
perwersji skłaniać, że milczy, że tak 
strasznie milczy a równocześnie sła- 
nia się i zasłania Chrystusem. Pu: 
schek (bo tak ją nazywa Bruckner) 
chce do końca za to morderstwo po- 
kutować. Sama chce 'pokutować, sa- 
ma wśród potwornej ciszy Świata, 
który nawet nie wie co ją rozdziera 
ico ją lynchuje w przepaści w którą 
coraz głębiej Spada. Jest zacięta Pnie 
chce aby jej była jakakolwiek ze- 
wnętrzna przyczyna dla skruchy we- 
wnętrznej współpomagająca narzuco- 
na. Nie chce poprostu, aby jakiekol- 
wiek normy zewnętrzne dopomagały 
jej w skrusze i przez to pełnię po- 

którą sama sobie nadaje, od- 
bieraty. Skrucha w duchu, skruchą 
wewnątrz, tragiczne wzięcie na . siebie 
Fowl jak w jakim kloszu z którego 

powietrze wypompowano. Okropne 
postanowienie i tylko te wargi zbiela- 
łe: wie Jezus Chrystus, co robię. Ży- 
cie jak liść jesienny, glob bez słońca, 
pokuta okropna w ciszy martwej, 
własnej przepaści bez końca 2 trwo- 

, 88, że może nie wysłucha Odkupiciel. 
i Nazywamy „herezją naukę opartą 

na fałszywem myśleniu. Siebie wyeli- 
minować ze społeczności I za grzechy 
swoje brać na siebie skruchę, jakby 
się było jedyną istotą na świecie, na- 
wet skruchę najpełniejszą, nawet za- 
dośćuczynienie do ostatniej granicy, 
którą wytrzyma natura ludzka, to jest 

> 

Jeszcze „Przestępcy” Brucknera 
herezją. Zamordowanie kogoś, grzech 
śmiertelny nie kończy się na duszy 
zbrodniarza. Ma on sztych działania 
we wszechświecie. Zew szatański w 
społeczności grasuje i musi być od- 
kupiony. Tu jest prawda o spowie- 
dzi, o sakramencie pokuty. O, 
jakżesz dziś anarchizujące dusze są 
bliskie Brucknera, który też mniema 
(jeśli chodzi o prawdę, już nie mnie- 
ma!) że formy, w których grzesznik 
1 społeczne otoczenie wzajemnie po 
przez miłość Zbawiciela soble prze- 
baczają, aby już mieć czyste odku- 
pione serce, że te formy są skazane 
„na szmelc. Jakże może być morder- 
stwo i pokuta za to morderstwo li w 
soble a na zewnątrz ani jednego 
drgnięcia zadośćuczynienia. Jakże mo- 
że być ponad to wszystko to jeszcze 
powiększone o wzięcie na siebie krwi 
drugiej. Bruckner już jest na tropie 
prawdy. Tylko jeszcze jeden krok a 
Spadnie mu łuska z oczu. $Już widzi 
tę swcją Puschek i już widzi wyraź- 
nie okropną doktrynę  herezyjską. 
Okropny jest, ten weronal przy końcu. 
Kiedyś Faust Goetego bez jednego 
sprzeciwu, pozwalał _Małgorzatce 
wziąć na siebie okropny krzyż! Na- 
sza polska dusza się buntuje. Czyż 
mógłby największy poeta w narodzie, 
tak swoją ofiarę zostawić i tak iść z 
powrotem do książek jak Faust, taki 
okropny, taki demoniczny z tym wy- 
razem, który mówi: cyrograi mam 
przed oczami, 

Tu jest różnica między nami a 
protestantami, że mamy Świętych, he- 
roizmy niemal transcedentae, niezro- 
zumiałe dla racjonalnego myślenia. 
Nie mamy tego przerostu intelektu, 
który mają protestanci, mamy te swo- 
je gorące serca, nawet spalające się, 
aby drugich ratować. 

Znałem kiedyś 'jednego młodego 
berlińskiego dramaturga i w Sorento 
z nim spędzałem długie godziny. 
Skarżył się na to, że protestantyzm 
postrzygł go, jak ogrodnik  strzyże 
drzewo o bujnych gałązkach i kwia- 
tach Źalił się, że racjonalność truje 
mu pasję mistyczną i że okropnie 
cierpi, kiedy myśli o świętych. Dosta- 
je obłędu, bo czuje, że to są hero 
izmy a równocześnie _ iracjonalności, 
na które pedantyczna jego natura re- 
aguje negatywnym wstrząsem. Mówi- 
ło o Św. Teresie ź Awila, że wie kim 
była, że chwilami czuje, jak Świat za- 
trzymała na brzegu jakiejś ptzepaści, 
ale że to ostatnie już jest mgliste i 
nawpół abstrakcyjne i że głowa go 
wtedy boli. Oto jest prawda katolicka, 
która widzi miłość, miłość I jeszcze 
raz miłość, jako motor alią i omegi 
na Świecie, wszelkiego przekształcania 
od wewnątrz. 

Bruckner jest też chwilami, jak 
liść tu i owdzie rozżarty przez liszkę 
racjonalnego protestu i krytycyzmu. 
Intelekt nadmierny obezwładnia go, 
choć czuje, że ma w garści to, co 
potrzeba, rozwiązanie, finale  ima- 
nentne. Zamiast runąć i w bezpośred- 
niości artystycznej chwycić za palącą 
się głownię, nasz dramaturg znowu 
wybiera dziwaczną drogę, anarchizuje 
i przeciwstawia się odwiecznemu czło: 
wiekowi, jak koń, który staje dęba. 
To jest ten III akt w „Przestępcach”, 
akt buntu przeciw Bogu, okrop- 
ny, oszałamiający, jak grom jakiś w 
posadach trzeszczący. 

Autora „Przestępców** nie znam. 
Ale czuję jak dusza jego się wije, 
kiedy odczytuje te elukubracje swoje 
przy końcu. W „Dziadach” jest ksiądz 
Piotr. U Gotego niema księdza Piotra 
a Mefistofeles jest panem sytuacji od 
chwili, kiedy Faust ukąsił haczyk z 
robakiem. To jednak, że Bruckner 
zobaczył kajającą się Puschek, zrewol 
towaną przez herezyjskie manicheizmy, 
to już czyni go bliskiego nam. Nie 
rozwiązał tej figury, jakby bojąc się 
dotknąć granatu, który eksplodować 
może. Ogranicza się do swoich pro- 
testów papierowych ale czujemy, że 
wbrew niemu, wszystko w nim pra: 
cuje aby rozwiązać okropną herezję: 
Puschek, która mu nie daje spokoju. 
Fuschek, która uczyniła Świętokrad- 
czy, djaboliczny niemal dysonans w 
Świecie boskich przykazań, które nie 
pozwolają na to aby je interpretować 
dowolnie i łączyć hybrycznie w związ- 
ki, jakie kormsu do 
Możemy tak do Brucknera as 
Antypody są między nami w tem, ż 
jak ojcowie nasi, na Mickiewiczu ba- 
dujemy dalej, co było w przeszłości, 
ongiś w Grecji, Babilonie i Egipcie, a 
Pan na czemš co zostało zwalone: na 
proteście Lutra, To nietylko daje do 
myślenia, ale to nasze serca niepokoi 
szukaniem. Jest jakaś droga, na któ- 
rej się musimy znaleźć. O nią modli 
się codzień Głowa rzymskiego 
Kościoła, Pius Xl, i daje nam przy- 
kład abyśmy się modlili. Wejść w 
bramę nowej epoki i nowej spo- 
łeczności nie możemy  skłóceni. 
W Europie możemy wejść tylko Spo- , 
łem i dlatego pański krzyk „Przestęp- 
cy'' jest jednym ż tych znaków, iże 
już i u was nawet z dawnej drogi, to 
owo zawraca.Gaete poszedł po Swo- 
jej Małgorzątce do drugiej części; z 
r. 1833, aby skończyć na scenie, w 
którą wszyscy strzelacie. Nie możecie 
się dalej patrzeć na to starzenie bez- 
myślne i pedantyczne Fausta. Zawra- 
canie do cyrografu. Cyrograf był na 
szem zdaniem także kiedyś, kiedy był 
wasz wielki protest. Bóg jeden tylko 
wie, jak rozwiązać tę sprawę. W koś- 
ciele my wiemy, że jest stan głazu 
najokropniejszy. Potem idzie bunt. 

głowy przyjdą. . 

Program pobyfu Prezydenta Rzeczyposnalifej 
Przewodniczący Obywatelskiego Ko- 

mitetu Wy: konawczego przyjęcia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej zwołał w 
dniu wczorajszym zebranie komitetu 
wykonawczego na terenie naszego wo” 
jewództwa. Zjawili się w komplecie 
wszyscy członkąwie komitetu, repre- 
zentujący wszystkie siery społeczne na 
szego miasta. 

Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej do Wilna nastąpi w ponie- 
działek dnia 16 czerwca w godzinach 
wieczornych. Program dwutygodniowe 
go pobytu Pana "Prezydenta Mościce 

kiego na zemi Wileńskiej został już u- 
łożony w formie dość szczegółowej. 

W programie przyjęcia położona 
szczególny nacisk na umożliwienie 
Głowie Państwa bezpośredniego  zet- 
knięcia się z miejscową ludnością naj” 
uboższych wiosek. Prócz odwiedzin pla 
cówek rolniczych, przemysłowych i 
najprzeróżniejszych innych na ziemi 
naszej. postanowiono udostępnić Panu 
Prezydentowi m. in. zwiedzenie pozer 
stałych jeszcze pa wojnie światowej 
śladów zniszczenia, okopów i t.p. 

W dniu 16. 6. wieczorem w chwili 
wjazdu Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej do Wilna rozlegną się dzwony 
wszystkich świątyń i salwa 21 strzałów 
armatnich. Pierwsze swe kroki skieruje 
Pan Prezydent ku Ostrej Bramie, gdzie 
odbędzie się uroczyste powitanie przez 
społeczeństwo wileńskie. / Następny 
dzień poświęcony będzie wojsku, w 
tym dniu Pan Prezydent Mościcki obec 
ny będzie na Mszy polowej, pa której 
nastąpi defilada, święto przysposobie- 

nia wojskowego i szereg innych uro” 
czystości. 

Dzień 18 czerwca poświęcony bę- 
dzie szkolnictwu. Pan Prezydent od 
wiedzi dziatwę szkół powszechnych w 
ich zakładach oraz szereg  instytucyj 
kulturalnych. W dniu Bożego Ciała 
Pan Prezydent Mościcki weźmie udział 
w uroczystej procesji. Po południu pro 
jektowany jest w razie pogody wyjazd 
do Werek. Dnia następnego zaszczyci 
Pan Prezydent odwiedzinami tutejsze 
organizacje rolnicze i zwiedzać będzie 
e Aodarstwa rolne w Wielkich Solecz 

i W dniu 21 bm. będzie 
Pan Prezydent obecny na posiedz 
niach Izby Przemystowo - Handlow 
oraz Izby Rzemieślniczej i zwiedzi nie 
które placówki przemysłowe. 

W dniach od 22 do 29 czerwca 
odbędzie Pan Prezydent Rzeczypospo” 
litej objadz powiatów: oszmiańskiego, 
mołodeczańskiego, wilejskiego, posta” 
wskiego, brasławskiego i święciańskie- . 
go, poczem powr ci na jednodniowy 
pobyt do Wilna, gdzie w dniu 30 czer- 
wca spędzi kilka godzin wśród mło- 
dzieży akademickiej, biorąc udział w 
otwarciu kolonji wypoczynkowej w Le” 
gaciszkach, a następnie na Uniwersyte 
cie Stefana Batorego, podejmowany 
przez ciało profesorskie naszej wszech- 
nicy. W czasie pobytu Głowy Państwa 
odbędzie się na cześć Pana Prezydenta 
Mościckiego szereg przyjęć, któremi 
podejmować będzie Dostojnego Gościa 
wojskowość, obywatelski komitet przy 
jęcia, ziemiaństwo, Izba Przemysława, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej o- 
puści Wilno w dniu 2 lipca w godzi- 
nach porannych. 

  

   

  

KRO 
W. słońca o g. 3 m. 56 

Domicelii Z. słońca 0 g. 7 m. 10 jutro 
Stanisława 

Spostrzeżenia Zakładu Mateorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dniż 6 — V. 1930 r. 

) 760 

  
  

Ciśnienie 
średnie w mm 

T tura Tezę atwo | +6 mc 
Temperatura najwyższa: [E119C. 
Temperatura najniższa: — 1*C. 
Opad w milimet:ach: — 

„AB | wschodni 

Tendencja barómetryczna: spadek. 
Uwagi: pochmurno. 
  

KOŚCIELNA 
— (К Zarządzenie JE Arcybisku- 

pa Metropolity Wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego. Wobec tego, że w 
dniach 7 — 10 maja rb. ma się odbyć 
trzydziesty międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny w Kartaginie, nie mo- 
gąc być obecnym ciałem, a łączą się 
myś lą i sercem z uczestnikami Kon- 
gresu w czci i uwielbieniu dla Ukryte- 
go w Przenajświętszym Sakramencie, 
JE ks. arcypasterz metropolita zarzą” < 
dził , aby we wszystkich kościołach 
archidiecezji wileńskiej zostało odpra- 
wione uroczyste nabożeństwo. 

URZĘDOWA 
— (0) Komisja Min. Skavbu w Wilnie. 

Dnia 5 maja przybyła do Wilna komisja Min 
Skarbu na czele z wiceministrem Starzyń- 
skim oraz inspektorem Switalskim i radcą 
Hartmanem. Ko a zabawi w Wilnie do 
piątku. P. wi ster odbył konferencję z 
prezesem IZ karbowej w Wilnie p. Ruciń- 
skim, zaznajamiając się z sytuacją podatko- 
wą, z wymiarem podatków oraz z wpływa- 
mi podatkowemi. Op: 6cz tego przyją dyrek- 
tora izby przemystowo - handlowej prof. 
Zawadzkiego. Wczoraj konferował z naczel- 

    

     

NIKA 
„nikami wydziałów izby skarbowej oraz prze 
prowadził lustracje urzędów | skarbowych. 
Dziś udaje się na teren trzech „powiatów: 
wiłlejskiego, molodeczanskiego i oszmian- 
skiego, gdzie będzie lustrował urzędy skar- 
bowe. We czwartek p. wiceminister zwiedzi 
pow. Święciański, gdzie również zapozna 
Się z pracami urzędu skarbowego. W piątek 
odbędzie się przyjęcie delegacyj zrzeszeń 
gospodarczych, które w związku z przyby- 
ciem p. wiceministra opracowaiy memorjały 
dotyczące sytuacji podatkowej oraz zdolności 

płatniczej, poczem wieczorem tegoż dnia p. 
wiceminister opuści Wilno. 

— Posledzenie Wydziału Wojewódzkiego 
W. dniu 5 bm. odbyło się 31 z kolei posie- 
dzenie wydziału wojewódzkiego, na którem: 
rozpatrzono 47 odwołań od wymiaru podat 
ku dokonanego przez Magistrat m. Wilna, 
przyczem 5 odwołań zostało uwzględnione, 
5 odwołań rad gminnych od decyzji wy- 
działów powiatowych w przedmiocie zmian 
poczynionych w budżetach gminnych, przy- 
czem w jednym wypadku rekurs gminy z0- 
stąf  uwzględniońy, rozpatrzono i zatwiet- 
dzono uchwały sejmików brasławskiego i 

miołodeczańskiego w_ przedmiocie zaciągnię- 
cia w Państwowym Banku Rolnym krótkoter 
minowych pożyczek obrotowych na wykona- 
nie działu rolnego budżetu. 

Rozpatrzono protokół pierwszego organi- 
zącyjnego posiedzenia Rady Związku Między 
komunalnego dla budowy i prowadzenia wo- 
jewódzkich zakładów opieki społecznej z dn. 
15 kwietnia rb., przyczem: a) zatwierdzono 
dokonany na tem posiedzeniu wybór prezesa 
tego związku w osobie p. Bronisława We 
dziagolskiego, oraz wiceprezesa Związku w 
osobie p. Marji Iwaszkiewiczowej. 

Zatwierdzono budżet tegoż Związku Mię 
dzykomunalnego na rok 1930 — 31. Budżet 
po stronie wydatków i dochodów bilansuje 
się kwota 404.818 zł. 

W końcu posiedzenia zostały zakomuni- 
kowane wydziałowi wojewódzkiemu 
zarządzeń p. wojewody, dotyczące zarówno 
administracji jak i gospodarstwa związków 
komunałnych, w szczególności zaś zarządze 
nia w przedmiocie czasowego wstrzymania 
się urzędów gminnych od ściągania gminne 
go podatku wyrównawczego za pierwsze pół 
rocze 1930 — 31 r. budżetowego, a to z u- 
wagi że z dniem 31 marca rb. wygasła moc 

ustawy o tym podatku, nowych zaś upraw- 
nień w tej dziedzinie ciała ustawodawcze 
dotąd nie uchwaliły. 

MIEJSKA 
— (0) Posičdženie Komitetu wykonaw- 

czego Il Targów Północnych. We czwartek 
dnia 8 maja w sali posiedzeń Rady Miejskiej 

  

Anolonjusz Erazm GŁUCHOWSKI 
odznaczony złotym krzyżem zasługi, prezes Wileńskiego Towarzystwa 
Lekarzy Weterynaryjnych zmarł po krótkich cierpieniach w dn. 5 maja 1930 r 

4 Eksvortacja zwłok z domu żałoby przy ul. 
kościoła Św. jakóba odbędzie się w dniu 8 maja 

Pogrzeb nastąpi w dniu 9 maja o godz. 4 m. 3) po poł. na cmen- 
tarz po-Bernardyński do grobów rodzinnych, 

O tych smutnych obrzędach powiadamia 

Towarzystwo 
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Apoloniusz Erazm Gluchowski 
odznaczony złotym krzyżem zasługi, b. inspektór weterynaryjny Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie, zmarł po krótkich cierpieniach w dniu 5 maja 

1930 r. w wieku lat 63. 
Eksportącja zwłok z domu żałoby przy 

kościoła Św. Jakóba odbędzie się w dniu 8 maja o godz. 6 m. 30 p. p. 

Pogrzeb nastąpi w dniu 9 mają o godz. 4 m. 30 po południu na 
cmentarz po-Beraardyński do grobów rodzinnych. 

O tych smutnych obrzędach powiadamiają 
OWCZE z Wydziału eini ear i Weterynacji Urzędu a 

  

odbędzie się posiedzenie komitetu wykonaw 
czego l Targów Północnych i wystawy то|- 
niczo - przemysłowej w Wilnie. Na porząd- 
ku dziennym sprawy następujące: 1) ogólna 
charakterystyka stanu prac; 2) sprawozda- 
nie poszczególnych sekcyj i podanie zapo- 
trzebowanego metrażu ;3) ukonstytuowanie 
się komitetu wykonawczego Il Targów Pół- 
nocnych 4) usta;lenie cen na stoiska; 5) u 
chwalenie preliminarza; 6) wolne wnioski 

— Wydział Elektryczny Magistratu m. 
Wilna zawiadamia, że wszyscy abonenci ko- 
rzystający ze światła na ryczałt luv z licz 
nika, proszeni są o zawiadomienie Wydziału 

Elektrycznego o dniu wyjazdu na wakacje 
i nie korzystanie ze światła, jak również o 
zmniejszeniu w mieszkaniu ilości lampek, a 
to ze względu na wystawianie rachunków i 
uniknięci późniejszych reklamacyj. 

Reklamacje bez tych zawiadonie" nie 
będą uwzględniane. 

WOJSKOWA 
— (0) Sprawy wojskowe. W. ostatnim 

Nr. 31 „Dzienniką Ustaw* ogłoszone zosta- 
ła rozporządzenie wykonawcze do ustawy o 
powszechnym obowiązku służby wojskowej. 

Rozporządzenie to obejmuje 537 paragra- 
fów i wprowadza cały szereg nowych mo- 
mentów. Między innemi wiek "poborowy TOZ- 
poczyna się w czasie wojny o dwa łata 
wcześniej i trwa na ogólnych zasadach do 
23 lat ukończonych. W tym okresie obowią- 
zuje stawiennictwo przed komisją poborową 
na każde żądanie władz. Osoby, które sta- 
ja do przeglądu lekarskiego po ukończeniu 
38 lat życia i orzeczeniu komisji poborowej 
uznane będą za zdolne do służby wojskowej 
(kat. A), zalicza komisja przeglądowa do 
pospolitego ruszenia z bronią. Poborowi mo= 
gą być uznani za czasowo niezdolnych do 
czynnej służby tylko w 21 i 22 roku życia. 
Poborowi, stający przed komisją poborową 
w 23 roku życia lub później mogą być za- 
kwalifikowani tylko do jednej z kategoryj 
AC, DONE. ' 

w postanowieniach przejściowych  roz- 
porządzenie podaje, że obowiązane do sta- 
wienia się przed komisją pobrową wszystkie 
osoby w wieku ustalonym dla powszechne- 
go obowiązku wojskowego, które od dnia 1 
listopada 1918 r. podiegały poborowi, lecz 
do poboru się nie zgłosiły, a ponadto osoby, 
które wprawdzie poborowi nie podlegały, 
jednak nie mają dotychczas uregulowanego 
stosunku do służby wojskowej, Nie dotyczy 
to zarządzenie osób, których stosunek do 
służby wojskowej uregulowany był przy ak- 
cji zebrań kontrolnych. 

— (0) Pizeglad Robrowych. We środę, 
dn. 7 maja winni stawić się do przeglądu 
poborowi z nazwiskami na fit. C, zamieszkali 
w obrębie wszystkich komisarjatów m. Wil- 
na, w czwartek zaś dh. 8 maja, z nazwi: 
mi na lit. Di F, zamieszkali w obrębie wszy- 
stkich komisarjaów: m. Wilna, 

ZEBRANIA | .OHCZYTY 

— (k) Zebranie oxganizacyj katolickich. 
Zebranie Ligi katolickiej eńskiej parafji św. 
Rafała odbędzie się 11 maja zaraz po sumie. 
Zebranie niewiast katolickich parafji Wszyst 
kich Świętych odbędzie się w niedzielę 
11 maja zaraz po nieszporach. 

Zebranie plenarne zgromadzenia żeńskie- 
go św. Franciszka parafji św. Jakóba odbe- 
dzie się 11 maja o godz. 5 pp. w sali górnej 
Zaś bezpośrednio po sumie odbędzie się od- 
czyt urządzony staraniem Ligi Katolickiej. 

Zebranie plenarne SMP męskiej im. 
Piotra Skargi parafji po Bernardyńskiej od- 
będzie się w niedzielę 11 maja o godz. 7 pp. 

  

  
   

  

    

7 do 
P. D. 

Jagiellońskiej 
o godz. 6 m. 39 

Lekarzy i S" 

ulicy Jagiellońskiej 7 do 

W sprawie Arajawego ai: 
Katharystycznego w Poznónia 

Bractwa, stowarzyszenia i osoby prywat 
ne, zamieszające wziąć udział w I Krajowym 
Kongr. Eucharystycznym, który się odbędzie 
w Poznaniu 26 — 29 czerwca rb, zachcą 
do dm. 10 maja powiadomić ks. kan. A. Cie 
chońskiego (Mostowa 12 m. 2) celem zapew 
nienia mieszkania w Poznaniu oraz kart wstę 
pu na posiedzenia plenarne. Mieszkanie w 
kwaterach masowych wraz ze skromnem u 
trzymaniem kosztować będzie dziennie 4 — 
5 zł. Mieszkanie oddzielne z utrzymaniem ko: 
sztować będzie drożej, Dla uczestników Kon 
gresu zapewniona została 50 proc. zniżka 
kolejowa, lecz prowadopodobnie zostanie u= 
zyskana jeszcze większa zniżka. 

Oprócz delegatów poszczególnych orga- 
nizacyj pożądany jest udział liczny zwłasz: 
cza z kół inteligencji tak miejskiej, jak i wiej 
skiej, a przedewszystkiem nauczycielstwa 
wszelkich typów. 

Celem uniknięcia zamięszania na Kongre 
sie oraz by umożliwić sobie uczestnictwo w 
odpowiednich sekcjach i w zebraniach ple- 
narnych, tak organizatorowie kompanżj kon- 
gresowych, jak i osoby prywatne zechcą — 
stosownie do instrukcyj Komitetu Wykonaw- 
czego w Poznaniu — porozumiewać się wy: 
łącznie z ks. kan. Cichońskim, a nie zwracać 
się bezpośrednio do Komitetu Wykonawcze- 
go w Poznaniu. 

w ognisku z racji wizytacji SMP jaką prze- 
prowadzi delegat ze Žwiazku Wileńskiego 
Młodzieży Polskiej, po zebraniu odbędzie się 
przedstawienie. 

Dnia 11 maja o godz. 16 w gmachu pa- 
rafji św. Ducha odbędzie się zebranie Ple- 
narne Nadzwyczajne SMP męskiej im. św. 
Alojzego i wizytacja stowarzyszenia przez 
BEBE WE = 

— yžszel Szkoly Instytutu Nauk Bad 
Eur. Wsch. We środę dn. 7 bm. o godz. 7 
— 8 we czwartek 8 bm. od godziny 5 — 7 
prof. Tadeusz Kowalski z Krakowa będzie 
miał w iokału Szkoły Zygmuntowska 2 trzy 
wykłady p.t. „Arabowie, Persowie i Turcy 
w dziejach i kulturze muzułmańskiego Wscha 
du“ Wa. również i dla szerszej publi- 
czności. Wstęp 50 gr. 

  

  

KOMUNIKATY. 

— Kredyt pod zastaw płodów rol- 
nych. Państwowy Bank Rolny, 
dział w Wilnie zawiadamia, iż wznowił 
udzielanie kredytu pod zastaw produk” 
tów rolnych. Pożyczki udzielane będą 
na termin 6 miesięczny, jednakże po ur 
pływie 3 miesięcy winna nastąpić czę- 
ściowa spłata w wysokości 50 proc. 
długu. 

Kredyt będzie udzielany pod zastaw 
żyta, jęczmienia i owsa; pszenica jest 
od zastawu wyłączona. 7 „pożyczek ko 
rzystać mogą wyłącznie ci rolnicy, któ 
rzy w sezonie bieżącym z kredytu w 
formie zastawu rolniczego wcale nie 
korzystali. 

O bliższych szczegółach, dotyczą- 
cych omawianego kredytu, można się 
poinformować w Państwowym Banku 
Rolnym Oddziale w Wilnie, ul. W. Po 
hulanka 24. 

A TI I IO T i III TAI NIC T i KSK TN NIDA KS K OZORKÓW CO. 
Wreszcie zjawia się w sercu Światło 
z powrotem Prawdy Objawionej. Trzy 
te rzeczy mają jakieś _ przepastne 
ciemności między sobą. Czytajcie na- 
sze „Dziady”. Mickiewicz już w Kon- 

stantyncpolu na ostatniem łożu miał 
twarz słońca. A przecież o ciemnoś- 
ciach też wiedział, zawracając raz 
w raz do Światła. 

Mizczysław Limanowski. 

Przypisek redakcji. Do drugiego ż 
rzędu artykułu prof. Limanowskiego o 
Sztuce „Przestępcy“ dołączamy dziś 
artykuł wybitnego prawnika z 
z awodu kryminologa, zajmującego ро- 
czesne miejsce w świecie prawniczym 
wileńskim. Wreszcie otrzymaliśmy z 
prośbą © wydrukowanie także list ot- 
warty grona słuchaczy Uniw. Stefana 
Batorego. 

CZY PRZESTĘPNĄ JEST SZTU 
„PRZESTĘPCY? > 

Pewna znana w Wilnie fiteratka  inter- 
wenjowała u władz, prosząc o wydanie za” 
kazu wystawiania sztuki F. Bruckera „Prze 
stępcy'* Prośba była motywowaa tem, iż 
„Przestepcy“ — sztuka pernograficzna i Wy- 
stawianie jej demoralizuje społeczeństwo. 
Podobno władze maj ją się przychylić do tej 
prośby. 

Był em na trzeciem przedstawieniu „Prze 
stępców*. Publiczność, która szczelnie za- 
peiniła parter i loże (na galerji były pustki) 
gorąco "oklaskiwala sztukę. 

Oto w imieniu tej publiczności, moralność 
<której zosała wzięą w obronę, chciałbym po- 
wiedzieć słów parę. 

Tema sztuki jest fen sam, co w scenicz- 
nej przeróbce znanej po ci Dostojewskie- 
go „Bracia Karamazowy*. Erotyka, zbrodnia, 
skazanie niewinnego. "Temat Dostojewskie- 
go został przeniesiony z wiejskiego šrodo- 

wiska szlachty rosyjskiej wieku zeszłego w 
miejskie środowisko olbrzymiego miasta z 
doby obecnej. Różnica środowiska i czasu 
powoduje to, iż u Brucknera akcja się roz- 

  

  

  

  

  

wija jednocześnie i równolegle w różnych zabójca w dziele Brucknera „Ernestyna 
warstwach społecznych i w sposób błysko- 

tliwy. Jednak uczucie, które przeżywa widz 
pod wrażeniem zarówno sztuki Dostojew- 
skiego, jak i Brucknera jest takie same. Jest 
to oczyszczające duszę uczucie zgrozy. Na- 
tomiast refleksje są inne. 

Jeżeli Dostojewski podchodzi do tematu 
od strony religji, to Bruckner traktuje ten 
temat socjologicznie. Coprawda jest w sztu- 
ce osoba wierząca, a mianowicie Ernestyna 
Puschek, która nie waha się wymierzyć Sa» 
mej sobie tej kary, jaka zarządzeniem losu 0- 
maga ja z rąk oficjalnego wymiaru sprawie 
dliwości. Wyznaje ona iż wszystko co się 
dzieje na ziemi jest wolą Boga. J dnak nie 
Ernestyna Puschek jest wyrazicielką  idei 
autora, , sa td ©: HK m 

Zasadniczą idea sztuki Brucknera R to, 
iż erotyka, która powinnaby być źródłem 

najczystszych fadości i najszlachetniejszych 
przeżyć człowieka, wiąże się ze zbrodnią. 
Dlaczego? Bo taki jest ustrój społeczny, któ 
ry przez niesprawiedliwy podział dóbr matet 
jalnych i obiudę swych instytucyj pąwodu- 
je to, że np. macierzyństwo tak upragnione 
przez każdą kobietę, staje się w pewnych 
warunkach ciężarem nie do zniesienia i pro 
wadzi do zbrodni... 

Drugą ideą sztuki jest stara, jak świat, 
prawda, iż erotyka przenika całe życie ludz- 
kie t ylko autor podkreśla, iż w warstwach 
niższy. ch, do których ma on wy raźną sy: mpa- 

116; erotyka ode grywa niemniejszą role, niż 
w warstwach wyższych i wylewa się w tych 
warstwach w formy zdrowsze, niż w tam- 
tych, gdzie wyrafinowanie kojarzy się z de- 
generacją. 

Trzecią ideą sztuki jest to, iż Sąd koron- 
ny .(bez przysięgłych), który siłą rzeczy 
staje się odrębnym, w sobie tylko zamknię- 
tym, światem, żyjącym abstrakcjami i bez- 
duszną formalistyką, jest daleki od życia i 
od zrozumienia duszy przestępcy — a prze- 
to mimowoli jest czasami niesprawiedliwy. 
Podobnie w dziele Dostojewskiego Dymitr 
Karamazow zostaje niewinnie skazany za 

  

ojcobójstwo w sztuce Brucknera Gustaw 
Tunichtgut zostaje niewinnie skazany za mor 
derstwo kochanki. Rzeczyv zabójca w     dziele Dostojewskiego Śmierdiakow sam so- 
bie wymierza sprawiedliwość i kończy samo- 
bójstwem, tak samo postępuje i rzeczywisty 

Pu- 
schek. W ten sposób staje się częściowo za- 
dość sprawiedliwości. 

Nie temat sztuki jest miarodajny ku te- 
mu, aby wydać sąd o moralności sztuki, 
lecz sp osób traktowania tematu. Oto należy 
stanowczo stwierdzić, iż sztuka Brucknera 
nie zawiera w sobie żadnych momentów, 

któreby gloryfikowały przestępstwo. Niema 
również w tej sztuce i żadnych momentów, 
któreby wzbudzały niesmak. 

Jak zaznaczyłem wyżej, zasadnicze uczu- 
cie widza jest uczuciem zgrozy. 

W duszy pówstaje smutek z powodu 
niedoskonałości instytucyj społecznych. 

Widz się oburza, iż karzącej ręki spra- 
wiedliwości unika z łatwością niejeden spryt- 
my przestępca, zwłaszcza z t.zw. dobrego 
towarzystwa, jak ten szantarzysta Ottfried 
von Vieg. 

  

Muz, к U 

WreSżcie wspólcżuje on nieszczęśliwej 
kucharce — Ernestynie Puschek, której mi- 
łość do kelnera jest silną i grożną, jak 
śmierć; zdrada kochanka jest dla niej ró 
wiioznaczna z majcięższą zbrodnią i oboje 
giną: ona — przez samobójstwo, a on przez 
skazanite go, z ji winy, na karę śmierci. 

Współczuje widz i nieszczęśliwej poko- 
jówce — Karolci, której kochanek bokser 
nakłania ją do oddaria się natrętnemu chle- 
bodawcy, co więcej, zmusza ją do pozbycia 
się płodu. 

   

Współczuje widz f tej sekretarce Oldze 
Nagerte, która nie ma środków do wychowa- 
a nieślubnego dziecka i która z rozpaczy 

sca się z nim do wody lecz ratuje się o- 
SE błyskiem instynktu zachowawczego 
i zostaje oddaną pod sąd za dzieciobójstwo. 

Współczuje widz i inym, naogół niezłym 
ludziom, których erotyka doprowadza do 
mimrowoinych przestępstw. 

Współczucie widza jest szlachetne i po- : 
budza go do ostrożności w swych sądach 
i wyrokach nad EO zjawiska» 

mi współczesnego ży 
Co do ESD i tendencyj sztuki 

Brucknera — to wolę teoretyczne rozważa- 
nia na scenie, niż praktyczne stosowania na 
ulicy w formie 1-majowych MNH 

0. K. 

  

   

LIST OTWARTY DO DYREKTORA ALE- 
KSANDRA ZELWEROWICZA. 

Szanowny Panie Dyrektorze 
My, niżej podpisani przedstawiciele mło- 

dzieży akademickiej USB jedni z nielicznych, 
któ! mieli. możność oglądać na deskach 
Pańskiej sceny sztukę społeczną Ferdynanda 
Brucknera p.t. „Przestępcy“ w imieniu wła- 
snem i wszystkich jednakowo z nami myšią- 
cych akademików, którzy nie zdążyli — ми 
dzieć tej sztuki, składamy Sz. Panu wyrazy 
szczerego ubołewania z powodu wy ROM 
które skłoniły Sz. Pana do zaniechania przed 
stawień. 2 

Równocześnie gorąco potępiamv hipokry 
zję prasy, która z jednej strony  tolerując 
sztuki o charakterze wysoce pornograficze 
nym, ale zato salonowe, oburza się z drugiej 
strony i protestuje przeciw sztukom o głębo- 
kiej tendencji społecznej, o ile tyłko odbiega- 
ią, od konwencjonalnych 
wzrok na zjawiska żywotne, a tkwiące głębo 
ko pod skorupą tępoty obyczajowej. Uzna- 
jemy, że metoda wywierania moralnego na* 
cisku na władze państwowe celem skłonie. 
nia ich do pewnych posunięć nie licuje z god 
nością członków kulturalnego społeczeństwa. 

Zechce Sz. Pan Dyrektor przyjąć od nas 
szczere zapewnienia, że wysiłki Jego, zmie- 
rzające do ożywienia życia kulturalnego: Wil- 
na i wprowadzenia go na tory prawdziwie 
nowoczessne i europejskie, zawsze. potrafi- 
my należy cie zrozumieć i ocenić, 

Podpisano: (—) W. Brzowski (prawo) 
Szyszkińska 8 — 1 (—) A. Kuczyński — 
prawo — Miła 5a, (—)Lucjan Turkowski 

    

(humanistyka) Bakszta 1 — 33, (—) Cze 
sław Herman — prawo — Kalwaryjska 24 
— 5, (—) Stanisław Klukowski — prawo— 
Gimnazjalna 10 — 3, (—) Stefan Jęd zy= 
chowski — prawo — Zygmuntowska 22 —5, 
(—) Beynar Lech — humanistyka — Jasna 

— 3, (—) Czesław Miłosz — prawo — 
;gmuntowska 8 — 3, (—) J. Soroko — 

prawo — J. Jasińskiego 20 — 21, (—) Z. 
Kruszewski — prawo — Jakóba Jasińskiego 
5 — 18, (—) Teodor Bujnicki — humanisty- 
ka — Bankowa 1 — 13, (—) Artur Klott — 
prawo — Jagiellońska, (—) Jadwiga Zie- 
leńczykówna — piawo — św. Filipa 4 — 4, 
(—) Rzeusk a Marja — humanistyka — Kal 

ka 12 — 17, (—) Jėzei Mašliūski — 
1 — Żeligowskiego 6 — 8. ;     

  

Od 

pojęć i otwierają - 

, 
i 

A
R
E
 

dr
a 
7"
. 

ol
óż
a 

Ia
 

    

až 
E
 

З 
SE 

OR
A 

MA
RE



s Łow o 
  

Rak-Michailowski odzyskał wolność 
Dowiadujemy się, że drugi z kolei organizator bolszewickiej „kiramady* b. po- 

seł Rak-Michajłowski został zwolniony z więzienia we Wronkach i wczoraj ska 
przybył do Wilna. 

Podobnie, jak z Taraszkiewiczem, zwolaienie jego nastąpiło na skutek zarzą- 
dzenia ministerstwa sprawiedliwości do czasu rozstrzygnięcia 

* 
go przez p. Prezydenta. 

sprawy ulaskawiznia 

Charakterystycznem jest, że urzędowa sowiecka gazeta w Mińsku „Žwiezda“ 
wyraźnie okazuje wielkie zdenerwowanie z powodu wypuszczenia działaczy „Hrama- 
dy“. 

zultacie jasnem jest, 

Z okazji zwolnienia Taraszkiewicza „Zwiezda“ insynuuje tajemnicze plany ро!- 

skiej polityki, nie będąc oczywiście pewną dalszych kroków Taraszkiewicza. 
że w interesie czerwonych inspiratorów z Mińska leżało zatrzy- 

W re- 

manie na wieki działaczy „kiramady* w więzieniu... 

PEER TOY TEST, VKI SEREERCZOY ZATO ROR TSG. 

RÓŻNE 
„ — (o) Nowe tlgi podatkowe. W myśł u- 

stawy o państwowym podatku przemysło- 

wym, w terminie do dnia 15 maja rb. wi- 

nna być uiszczona różnica pomiędzy kwotą 

uiszczonego podatku od obrotu za rok 1929 

a ustawowemi Zaliczkami, przepisanemi za 

tenże rok . W tym samym terminie winna 

być również wpłacona zaliczka na poczet po- 

datku przemysłowego od obrotu za I kwar- 

łał rb., a wreszcie w dniu I maja rb. płatna 

jest połowa państwowego podatku dochoda 
wego na rok 1930. ' ОЕ 

Chcąc ulatwič piatnikom wywiązanie się 

z obowiązku opłacania wymienionych wyżej! 

podatków bez zbytniego przeciążenia, Min. 

Skarbu zarządził, aby różnice pomiędzy kwo- 

tą wymierzonego podatku przemysłowego od 

obrotu za rok 1929 a ustawowemi zalicz- 

kami spłacano bez ustawowych kar i odse- 

tek za odroczenie w 2-ch równych ratach, 
płatnych — pierwsza do 15 maja, druga do 

15 czerwca rb włącznie. Równocześnie prze- 

sunięte zostały: pierwsza zaliczka kwartał" 

na z 15 maja na 15 lipca i druga zaliczka 
z 15 lip na 15 sierpnia rb. włącznie. 

— Podziękowanie. Komenda Chorągwi 

Harcerskiej Wileńskiej Żeńskiej składa ser- 

deczne podziękowanie swym Dostojnym Pro 

- tektorom: Wojewodzie  wileńskiemu panu 
Władysławowi Raczkiewiczowi, kuratorowi 
Okręgu Szkolnego R Stefanowi Pogo- 
rzelskiemu, prof. USB p. Mieczysławowi Li-- 

manowskiemu, a także staroście grodzkiemu 
p. Antoniemu Bohdanowiczowi,  ławnikowi 
p. Janowi Łokucjewskiemu, p. majorowi Fil 
dorfowi, p. Antoniemu Czerniewskiemu, p. 
Bronisławie Gawrońskiej, instruktorce KOS, 
p. H. Hohendlingerównie, zarządowi koła 
dramatycznego, p. Kamińskiej, p. Janowi 
Żebrowskiemu, orkiestrze wojskowej I, 5 i 
6 pułku piechoty Legjonów, które pełniły 
służbę w czasie pochodu, druhom z chrągwi 

Męskiej i wszystkim, którzy przyczynili się 

do uświetnienia pochodu ze smokiem, akade- 
mji ku czci św. Jerzego i zabaw. 

— jašni W miejscowych dzienni- 
kach w dn. 2 maja br. ukazała się wzmian- 
ka, że sąd pokoju za nieprawne zgłoszenie 
w Kasie Chorych skazał w dn. 4 III. br. win 
nych oszustwa Lipską Annę i Lipskiego Teo 

"dora na 3 miesiące więzienia. 

          

    

  

       

  

   

    

    

    

Wobec tego, że imię i nazwisko skazane- 
go Teodora Lipskiego są idetyczne z nazwi- 

skiem Dyrektora Browaru S-ki Akc. „E. Lip 

ski” niniejszem Kasa Chorych m. Wilna po- 
daje do wiadomości, że wyrok powyższy 

mie dotyczy dyrektora wspomnianego bro- 
waru p. Teodora Lipskiego. 

NADESŁANE. 
— Ciagnienie 2l-ej Loterji Państwowej. 

"We wszystkich kolekturach są już do na: 
R Losy Loterji Państwowej w i 
10 za ćwiartkę losu. Ciągnienie w k 
w dniu 17 i 19 maja. 

Wobec wie lIkich szans wygrania (co 

drugi los wygrywa) polecamy ytelnikom 
erji Państwowej i życzymy 

  

   

        

TEATR I MUZYKA 

—Teatr miejski rja Pohulance. Dziś przed 
stawienie zawieszone. 

— Przedstawienia z; okazji Polskiej Mat 
cjerzy Szkolnej. Od piątku do niedzieli wtąc2 
nie w teatrze na Pohulance odbędzie się sze 
reg widowisk po cenach na niższych od 20 
do 80 groszy z okazji tygodnia Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej. W piątek „Wielki człowiek 
do ma.tych interesow“ Fredry, w sobotę po 
południu dla dzieci i młodzieży „Cudowny 
„pierścień * Warneckiego, wieczorem opera na 
rodowa „Krakowiacy i górale', w niedzielę 
po południu „Cudowny pierścień* wieczorem 

dy bokser* komedja W. Smólskiego. 
— „Śpiewak jazzbandowy* Najbliższą 

premjerą teatru na Pohulańce będzie amery 
kańska sztuka „Śpiewak jazzbandowy* z wy 
stępem w roli tytułowej Eugenjusza Bodo. 

— Teatr miejski Lutnia. Występ) rewji 
wiieńskiej, Dziś drugi występ zespołu rewji 
wileńskiej w nowej aktualnej rewji w 15 о- 
wraząch „Figliki majowe” Drwicza, Mirskie- 
go i Świętorzeckiego. Program niezwykle 
barwny i urozmaicony składa się z najnow 
szych piosenek, przebojów,  reweliersów, 

skaetchów i produkcyj tanecznych. Prócz sta 
ego zespołu rewji w wykonaniu biorą u- 
dział świeżo pozyskane siły oraz zespół 
baletowy L. Winogradzkiej. Ro. na prem- 
jerze odniosła wielki sukces i cieszy się wy- 
bitnem powodzeniem. Ceny miejsc normal- 

dibety w kasie zamawiań 11 — 9 w. 
— Teatr Rodyjski z Rygi. Wielkie. za- 

interesowanie wywołała zapowiedź przyjazdu 
teatru rosyjskiego z Rygi składającego się 
z wybitnych sił artystycznych. W wykona- 
miu tego świetnego zespołu ujrzymy w pią- 

- tek 9. 5. „Trzy siostry' Czechowa, w 50- 
" botę 10. 5. „Gniazdo szlacheckie" Turgie- 
"niewa“, w niedzielę 11. 5. „Dama kameljo- 
wa“ Dumasa, w, poniedziałek 12: 5. „Mie- 
szkanie Zojki* Bułhakowa i we wtorek 13. 5 
„Burza” Ostrowskiego. Pozostałe bilety są 

_ do nabycia w kasie teatr Lutnia codziennie 
Il —9 w. bez przerwy: 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Sport — Biali Indjanie, 
Hollywood — Skrzydłata ilota. 
Piccadilly — Czterech diabłów. 

Heljos — Białe cienie, | : 
Miejskie — „Piac Waszyngton 13". 

_ Światowid — O czem się nie mówi ro- 
dzicom. ; 

„Ognisko — Zemsta hrabiego Mont e 
Christa, S 

„Wanda — Ostatnie monarchowie. 

WVPADNI | KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 

5 do 6 bm. zanotowano w Wilnie różnych 

wypadków 44. W tem było kradzieży 8, 0- 

pilstwa 13, przekroczeń administracyjnych 12 
‚ — Kradzieże. Po wyłamaniu ramy okien” 

nej dostali się do mieszkania Wiktora. Jako- 

wicza (Wiłkomierska 13) złodzieje i wynie- 

$Н garderobę na sumę 500 zł Wyłamano ró- 

wnież okno do składu Szymona. Jackiewicza 

- przy V ierzbowej 17 1 skradziono zapas wę- 

_ dlin i płaszcz ogólnej wartości 360 zł. 

(6) Podrzutjek. Przy ulicy 3 Maja 9 

znaleziono podrzutka — dziewczynkę. i 

Niemowię skierowano do przytułku „Dzie 

ciątka Jezus“. а: 

= 5 Niepoprawny złodziej. Aresztowa” 

no zawodowego złodzieja . Jana Bieluna 

 (Szkapierna 48) osiemnaście razy już noto- 

wanego za różne przestępstwa, w chwili gdy 

usiłował okraść mieszkanie Julji Maciulaniec 

(Kalwaryjska 36). 
“ manie zwłoki topłelca. Topielcem 

zwłoki którego wydobyto onegdaj z Wilji 

į 

j Zmart podczas 

   
  

wpobliżu ulicy Podgórnej okazał się Włady- 

sław Owdziej lat 36, zamieszkały przy ulicy 

Chocimskiej 35, z zawodu szewc. 

Owdziej przed paru dniami wyszedł z 

domu i zginął. Najprawdopodobniej pop га 

samobėjstwo, chociaž niewykluczone jest, że 

spotkał go nieoczekiwanie jakiś wypadek. 

Gdy wieść o wyłowieniu zwłok mężczyz” 

ny dotańa do jego żony, ta natychmiast 

zwróciła się do policji a następnie do kostni- 

cy, gdzie rozpoznała zwłoki męża. 

— Policjant usitwał popełnić samobój- 
stwo, Wczoraj rano targnąt się na życie po- 

sterunkowy I komisarjatu p.p. Stanisław Be 

kier lat 32, zamieszkały przy ulicy Nowo- 

świeckiej 33. 
Około godziny domownicy usłyszeli 

strzał, który nagle rozległ się w pokoju Be- 

a i gdy zajrzano do środka znaleziono 

Bekiera leżącego na łóżku z raną postrza: 

łową w okolicy serca. 
Śamobójcę natychmiast "po opatrunku, 

przewieziono do szpitala św. Jakóba. 

Powodem usiłowania samobójstwa mają 

być nieporozumienia rodzinne. 
— Zatrzymanie złodziei. Tuż przed świę: 

tami Wielkiej Nocy okradziono sklepy Dawi 

da Pupko (Makowa 5) i Eljasza Walcen- 

berga „Makowa 3) , Dopiero teraz policja 

przeprowadzając rewizję u zawodowych zło 

dziei Bronisława Samosionka (Swierkowa 5) 

i Juljana Kossakowskiego (Zarzecze 20) na- 

trafiła na ślady pozwalające stwierdzić że t) 
onibyli sprawcami tych kradzieży. 

Dopiero po skonfrontowaniu z poszko- 

dowanymi okazało się, że natrafiono na do- 
bry ślad, gdyż Pupko poznał że obaj zło: 

dzieje zachodzili przed kradzieżą do jego 

sklepu i obserwowali takowy. 
Również aresztowano zawodowego zło 

dzieja Józefa Nowastisa, który okradł mie- 

szkanie Stanisławy Роюп®  (Zwierzynizcka 
nr. 29). 

— Zamachy samobójcze. Na tle nieporo- 

zumień rodzinnych targnęła się na życie 38 
letnia Helena Nowicka (Wielka 30) która 
wypiła benzyny. 

W celach Samobójczych wypiła esencji 
octowej 19 letnia Leja Gorfajn (Nowog: -1z- 
ka 6 — 6). 

Obie desperatki po udzieleniu pie v zej 
pomocy ulokowano w szpitalu, 

— Pożary. Z niewyjaśnionyca przyczyń 

wybuchł pożar we wsi Markuc.: w zabudo- 
waniach Józefa Tomaszewicza. Spłonęł” sto 
doła, chlew oraz skład przylegający do sto- 

doły Pożar zlikwidowała wileńsa: straż o- 

gricwa, 
W tym samym dniu tj. 4 bm. w Kurzeń 

cu pożar strawił 2 domy spichrz i 800 pu- 
dów zboża oraz sklep, chlew i inne dwa do- 
my sąsiednie, oraz 70 ha lasu w maj, Augu 
stowo pod Kobylnikami. 

— (c) Śmierć od nadmiaru 
snu 79 letni Fili 

nok mieszkaniec zaścianka Powi 
chocieńczyckiej w. czasi 
cinie u krewnego we 
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alkoholu. 
Krawczo- 

żyń gminy 
jł ow goś- 

  

   

  

    

    ©. 

Również nagle zmarł 25 letni Jan Pasz- 
kiewicz. 

Jak stwierdzono śmierć ich nastąpiła z 
powodu nadmiernego użycia alkoholu. zmie- 
szanego ze spirytusem denaturowanym. 

  

4 SĄDÓW 
OBIECUJĄCY MŁODZIAN. 

Jeden z funkcjonarjuszów Urzędu Śled- 
czego patrolując okolice ule Kijowskiej, 
zauważył młodzień ca  zaglądającego do 
wszystkich bram. Sprytnemu wywiadowcy 
wydałą się to podejrzane to też zaczął go 
śledzić. Młodzian obszedł ul. Kijowską, Ar" 

ką i Ponarską i wszędzie gdzie tyl- 
się on na chwilę leżały ułotki. 
esztowanym z wywiadowca 

emplarzy ulotek wydanych przez Ko- 
mitet miejski Żw. Mł. Komunistycznej a na- 

wołujących do wzięcia udziału w obcho- 
dzie 12 rocznicy rewolucji, obalenia istnieją- 
cego ustroju i t.p. 

Jak się wyjaśniło następnie był to 16 letni 
Zelik Torf, uczeń technikum żydowskiego. 

Na rozprawie sądowej, której przewodni- 
czył sędzia Sienkiewicz, biegły radca woje 
wódzki D. Piotrowski oświadczył sądowi; że 
technikum znane jest z tego, że gromadzą 
się w nim żywioły wywrotowe. Najlepszym 
tego dowodem fakt, że 27 osób podlega in 

wigilacji. : 
Oskarżony Torf nie przyznał się do winy 

dając naiwne wyjaśnienia dotyczące pocho« 

dzenia znalezionych przy nim ulotek. 

Sąd uwzględniając niektóre szczegóły z 

obrony wnoszonej przez mec. Czernihowa 
skazał Torfa za kolpo anie  niedozwolo” 

nych druków (art. 129 K.K.) a nie za nale- 

żenie do kompartji, na 2 lata więzienia zali 
czając mu na poczet tej kary areszt prewen- 
cyjny. 

Niematą przysługę w sensie łagodnego 
wyroku oddał oskarżonemu jego młody wick 

         

    

    
  

  

_ Ostatni numer „Wil. Dziennika wojewódz 
kiego* przynosi orzeczenie Sądu Izby Lekar- 
skiej Wil. - Nowogródzkiej w sprawie dr. 
Jejgus a Gilela, nadetatowego o:ynatora szpi 
tala żydowskiego. į 

Sąd składający się z dwudziestu lekarzy 
uznał dr. Jejgusa winnym tęgo, że lecząc 
zaledwie dziesięć dni obłożnie chorą Julję 
Parceładze na 12 godzin przed jej zgo nem 
w chwili. gdy była ona w sfanie cie: i 
apatycznym z karygodną  lekkomyśl ią 
przyjął na siebie sporządzenie testamentu 
prywatnego i równocześnie rolę „jego, wyko- 
nawcy, mając na widoku pewne dla siebie 
korzyści materjalne oraz iż w charakterze 
wykonawcy testamentu zawar „ze spadko- 
bieńcami umowę mającą mu zapewnić korzyś 
ci niepomiernie wysokie i stojące w sprzecz- 
ności z etyką obowiązującą lekarza i skazał 
go na karę nagany zaostrzonej przez ogłosze 
nie we wspomnianym D zieniku i odebranie 
mu prawa wyborczego w lzbie ną okres ka” 

dencji oraz grzywnę w wysokości 400 zł.. 
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1. Wybór Przewodn: 

3. Zmiana statutu, 
4, Wolne. wnioski. 

Pro 
Wade Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą T-wo dia 

Handlu Aptecznemi i PerfumeryjnEmi Towaami 
1B.SE GAL L w Wilnie, Sp. Akc. 

Zarząd Spółki zwołuje na dz. 
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów, 
Wilnie w siedzibie Spółki Akcyjnej w Wilnie ul. Trocka 7 od 

godz. 12 w dzień z następującym porządkiem dziennym: 
zącego. : 

2, Zmniejszenie kapitału zakładowego: Spė!ki drogą žmniej- 
szenia minimalnej wartości: emisji. į 

Dalsze lasy teatra na Pobulante 
W związku z incydentem jaki wy- 

wołało wystawienie „Przestępców** — 
dyrektor eZiwerowicz zawiesił przed” 
stawienia i wyjechał do Warszawy ce- 

iem porozumienia się z ZASP-em i u » 
zgodnienia stanowiska wobec wytwo- 

rzonej sytuacji. Następnie zamierza in- 
terwenjować u odnośnych czynników 

państwowych. 
Wobec tego , że powrąt p. Zelwe” 

rowicza nastąpi dopiero w. czwartek 
do tego czasu cała sprawa pozostaje w 

zawieszeniu. 
Niezależnie od tego kwestja repertu 

aru teatralnego była omawiana w Ma- 

gistracie i na dzień 8 bm. wyznaczone 
zostało posiedzenie komisyj teatralnej 
która zajmie się tem bardziej szczegó- 
łowo. 

Na poniedziałek projektowane jest 

urządzenie zamkniętego przedstawie” 

nia „Przestępców* na które otrzymają 
zaproszenie rzeczoznawcy, proszeni O 
wydanie swej opinii. 

Mm 

RADJO 

Środa, dnia 7 mala 1930 r. 
11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy 

12.05 — 13.10 
nej w wyk. ork. Polskiego Radja. 

13.10 — 13.20 Kom. meteorolog. z W.- 
15.15. — 16.00 Tr. z Warszawy odczyty 

dla maturzystów z Warszawy. 
16.00 — 16.15: Program dzienny. 
16.05 — 16.50 Muzyka popularna w wyk. 

ork, pod dyr. prof. F. Tchorza. 
16.50 — 17.15 Bajeczki dla dzieci najmio 

dszych opowie Zofja Tokarczykowa. 
17.15 — 17.40 — Tr. z Warszawy Od- 

czyt ]. Ejsmonda. 
17.45 — 18.45 

(aud. gramofonowa). 
18.45 — 19.00 Kwadrans akademicki. 
19.00 — 19.25 Aud. wesoła „Złoty cie- 

lec" komedja St. Dobrzańskiego. 
19.25 — 19.40 47-ma lekcja języka wło- 

skiego dr. ]. Rostkowska. 
10.40 — 20.00 Tr. z Warszawy „Radjo” 

kronika” i sygnał czasu. 
20.00 — 20.00 Program na czwartek i 

rozmaitości. 
20.05 — 20.30 Przegląd filmowy. Antoni 

Bohdziewicz. 
20.30 — 21.25 Festival melo - recytacyj- 

ny Marji Balcerkiewiczówny z towarzysze. 
niem Tadeusza: Szeligowskiego. 

21.25 — 24.00 Tr. z Warszawy Recital 
skrzypcowy. 

Koncert popołudniowy 

© ENY WOW. EENTE 
z dnia 6 maja tb. 

Ziemiopłody: pszenica 41 — 42, żyto 19 
— 20, jęczmień na kaszę 18 — 19, browaro 

wy 21 — 22 owies 17 — 19, gryka 24 — 

25, wyka 29 — 30, otręby pszenne 14 — 15 

żytnie 12 — 13, siano 6 — 8, koniczyna 12 

— 13, słoma 6 — 7, makuchy lniane 37 —j 
38 słonecznikowe 25 — 26. Tendencja u- 

trzymana. Dowóz dostateczny, zapotrzebo- 
wanie słabe. Z eksportem zboża do Łotwy 
sprawa przedstawia się bardzo  pomyślnic. 
Związek eksporterów zboża ziem  półnóc- 
mo-wschodnich w Wilnie już od kilku tygod- 
ni nie proprowadza większych trazakcy 
powiedź dobrych urodzai jak również 
czne podniesienie premij, wywozowych przez 
Niemcy (do 20 zł. za 100 wobec 6 z 
Polsce) — nie rokują pomyślnego zwrotu 
na przyszło ŚĆ. 

Nasiona: owies siewny załeżnie od 
tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 
pelu: 25—27, wyka 33—36, koni 
czerwona 200—220, biała 275—300, sz 
ka Sza tymotka 100—120, przelot 14 
—180. й 

Maka pszenna 60 — 80, žytnia razowa 
97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. * 

Kasza: įęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — %), owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, peczak 50 — 60 za I kig. 
manna 100 — 140. 

laja 100 — 120 ża 1 dziesiątek. 
łabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
kg. ser twarogowy 120 — 160, maslo nie 
solone 550 — 600, solone -450 — 500. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta —.— kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 &. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce. 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, śnięte 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe (brak) śnięte 180—200, okonie 
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żywe 400—450, šniete 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorze 
550—650, miętusy żywe 250—300, šniete 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. ' 

Len: Len włókno surowe 1 gat. -18—20 
zł, za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemnię 'niane o czystości 87.5 proc. 11—14;5 
zł. za pud. (n). 

OFIARY 
_L. Komitetowi Chleb Dzieciom zł. 

3. na Schronisko Izolac. dla dzieci grużli- 
cznych im. Jędrzeja Śniadeckićego — zł. 3. 

Taraszkiewicz Adam na .remont sal: w Do 
mu Dzieciątka Jezus — zł. 5. 

  

    

  

OGŁOSZENIE 

Nadieśnictwo Brasławskie 
uroczyszcze CZerwony Bór 

poczta Brasław : 
Dyrekcja. a Państwowych 

ilnie. : 
Nadleśnictwo Brasławskie sprzeda znajdu- 

jące się na placach stacji kolei Dukszty so- 

snowe kłody odziomkowe „Błoki” w ilości 
78.01 m3. Oferty od ceny 60 zł. a m3 skła- 
dać do dnia 14 maja 1930 r. pod adresem 
Nadleśnictwa Brasławskiego w Brasławiu. 

30 maja 1930 r. Nadzwyczajne 
które odbędzie się w, 

SEA OKL NET TAN i L 

Wydawca St Mackiewicz, Redak pr mipowiedzialny Witold Woydyito. 

oranek muzyki popular=" 

  

  

Od dnia 6 do 8 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

„Plac Waszyngfona 13“ 
Dramat w 9 aktach. W rolaćh głównych: Alice Joyce i Jęan kiershoft. Nad : 1) PI ©- 
WE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE w WILNIE. 2) KRONIKA FILMOWA PA. T, N 59 1930 Ё 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „ZEW PÓŁNOCY”. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘ JSKA 

ul. Qstróbramska 5. 

  

  

Dziś! Gigantyczny przebój cźwiękowy. Coś czego się jeszcze nie widziałoł 
Cud najnowszej techniki! 

BIAŁE CIENIE 
Dźwiękowo-śpiewne arcyczieło dramatyczne: wzruszająca opowieść miłosna. Takiego filau nie į 
wolno nie widzieć! Nad program: PITTA RUFFO w operze „Cyrulik SSewilski* — Ч 
Występ ówiatowej slawy Багу!опа Atrakcja Spiewna. Ze względu na 
wysoką wartość artystyczną DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Uprasza się o przybycie na 

początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 w. Balkon 1 zł, Parter od 1.50 gr. 

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

Balkon 1 zł. 

Parter od 1.50.       
Na żądanie publiczności JESZCZE DZIŚ wyświetla się obraz p. t, 

„Skrzydlata Flofa" | 
[Od godz. 4-tej do 6rej ceny biletów na parterze od 1 zł. do 1.60 gr. 

Dziśl Najnowsze arcyczieło filmowe 1 raz w Wilniel Zabójstwo Cesarzowej Elżbiety w Genewie I z h 
Następcę tronu Ferdynanda *_ Najbardziej Ei r ы I amat 

jak Lei ans i „OSTATAI  MONARCHOWIE ai Rod Make którym ujrzymy 
Król zmlechu CHARLE CHAPLIN W CYRKU, komedja e E aktais OCIERA. Nad program 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

  

PFOLONIE RUNO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel, 14-81. 

  

Kino Kol. Dziś i dni następnych do 9 maja 66 

„kauke | Seni ono tear, anna, „URAMBGO MORTE „EISA 
Ul. Kolejowa Nr 19 Į GOETZKE, i LIL DAGOVER. Początek seansów o godz. 6, w piedziele T R o g. 4. = BERNARD 

  

       

  

MS TR YOU. 
Filja w Borysławiu. 

Narzędzia i przybory wiertnicze 
do płytkich i głębokich wierceń. 

Wszelkie wyroby kute i lane dla przemysłu 
'rolnego, drzewnego, młynarskiego, salin, rafinerji nafty. 

Wały wykorbione «o silników. 

Windy wyciągowe dla celów budowlanych, 
kopalnianych i transportowych. 

<chęta" Mickiewi- 
Cza |, tel. 9-05. tomów książek beletrystyki, różne 

paita i garnitury używane. LOMBARD 
— Biskupi: 12, — << Biuro we Lwowie. 

| bo smodmia Zęsznć paz | | Galicyjska Fabryka Narzędzi w El REZ taksówki, 2 piani- a Na RZĘ po 

na, fortepjsa 600 zł., kasy ognio- J m lariniczych 23 pokoje > 

trwałe, opony samochodowe, kre- ; kuchniami i poje 
dens, 2 kandelabry „bronzowe, różne dyńcze — pokoje, 

żyrandole elektryczne, tkiika  pierś- ' bardzo tanio w: 

| cionków z brylantami, broszka bry* Ё m | Pobližu kolei, cza- 

lantowa, dyw n, różne swetry i Ska z o. p. rujące położenie 
jedwabie, centryfuga, serwis Z por- nad jeziorem 

celany starożytnej angielskiej, 1000 = Dom H.-K, - 

  

Druskieniki 
Pensjonat  „Aspazja“ 
vis-A vis parku i z4- 
rządu. W czerwcu ce- 
ny zniżone. Kuchnia 
zdrowa dyetyczna, In- 
formacje: "Wilno, ul. 
Mickiewicza 24 m. 11 
Estko. —# 

Letnisko 
a wielu pokojach, po- 
ożone w suchej i 

  

  

  

Przeprowadza wiercenia akordowe za 

wodą, ropą raft. et! cti 
r 

Łiesistej miejscowości, LOSY 

    
   

   
   

    

| 1 KL. 2! LOT. PAŃSTW. 6 niedaleko Wilna, 2 
SĄ U NAS A utrzy* 

ma rmaniem, do wynajęci 
DO NABYCIA ) od zaraz. Blitszych Р 

szczegółów | udzieli + 
Sekretarjat Pol. Ma- | 
cierzy Szkolacj, (w / 
goaz. urzędowych), 
Wileńska 15. ы | 

ZWABWAM 
KUPNO 1 SPRZEBAŹ 
MAWAGAG 
Wyprzedaź pomników 
po cenach niżej war- 

UNiebywała okazja do wzbogacenia się 
Główna wygrana 

ZR. 150.006 
Ogóloa suma wygranych 

32.000.006 
Szarse kolosalne, bo 

połowa wygranych 
i dwie premije. 

Ryzyko minimalne, cena niezmieniona: 

[icz ij | zt. zo] piecz. zo] 

        
IDEALNA_KĄPIEL 

KOSODRZEWINOWA. 

  

Przefarg 
Komitet budowy P. Szkoły Rolaiczej w Łuczaju ogła-       

  

Taa sza pisemny przetarg ofertowy na przebudówę budynku go- 9 ‚ 
: | |! xi o] spodarczego przy P. Szkole Rolniczej w Laessių, й 9 r 7 

Uszczęśliwiliśmy już tysiące, tysiące Przeiarg o będzie się w dniu 22 maja o godz, 12-tej 1898 r., Z add 
rodzin; w Urzędzie Starostwa w Postawach pokój Nr 21. Pisemne | -jikwidacji. Vikos P > 4 

z! 400 000 oferty, łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej ua opła- l żock. 26, OSR 
. 3 cone wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. Od zaofero- AA B 

premia 19-ej Loterji Panstwowej wanej sumy, winne być złożone w tymże Urzędzie do go- H — — 
PADŁA U NAS | dziny 10-tej. : Samochód 

Oferenci wiani podać termin wykonani: ię“ 
tych šiepym kosztorysem. : A 

Ogólne warunki przetargu oraz ślepy kositorys otrzy: 
mać można w Uizędzie Starostwa w Postawacn pokój Nr 21 
tamże do przejrzenia projekty przebidowy Oraz ogólne 
przepisy techniczne. 

Komitet budowy zastrzega sobie prawo wyboru oferea- 
ta uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności 
przedsiębiorstwa oraz prawo zredukowania lub wyelimino- 
wania części robót zawartych w kosztorysie. 

Paige limuzyna 6 
cylindrowa, 4 0Sv= 
bcwa, malo uży- 
waną do Sprze- 
dania. Wilno, Mic- 
kiewicza 27, —z 

2t. 650.00 
główn* wygrana 20 Lot. Państw. 

RÓWNIEŻ PADŁA U NAS 
Jedyna największe, najstarsza i prawdzi- 
wie najszczęsliwsza kolektura w Polsce 

E LichtenstejniS=u 
WILNO, Wielka 44. 

Centrala kolektury: 

м 

Naczynia 
kuchenne i stołowe 
do sprzedania, Od g, 
2 1 pół. do 6 po poł., 

Warszawa, Marszałkowska 146, gy Saare IS A as ias p WMiNRNÓW wą LL. Dąbrowskiego 10 

a Firma ege. Gd 1835 r 5 ИТЕ .= POSADY ię LOKALE “ m. 4. 00LI—T 

askawe listowne zamūwienia' zalat- LA ЕЕ КОЕННЕ ы е ы a g AW AW 48 

wiainy oawrotną pocztą, wysyłając lo- 
sy i czeki ną P. K, O. dla opłącenia 
przypadającej naleźności. 

KEGSKSORORA GEKKO REDERAWSZENREOWE: 
ZARZĄD 

    Aretzetkadniałowikh Praktykant Do wynajęcia 
oraa Uabinet I(O8ME- kawaler potrzebny do POKO i 
Piz! aa XMMAX majątku w kulturze, aan dl 
= „ piegi, W: z hodowlą. Utrzyma- fonem i używalnością 
upież, brodawki, žu- nie dworskie. Wyna: łazenki. Ofiarną 4—1, s. nadania wia” grodzenie stosownie telef. 1478, od 2—4 
iw. lewicza do uzdolnień. Oferty po południu. SZLI 0 

RÓŻNE 
2000 do 10.000 

  
  

  

  

  

  

    

  

  

        

WILEŃSKIEGO DOMU TOWAROWO + pisemne zgłaszać: dolarów ulokuje- 

PE у СЕНЕ посина Воьавп%ш‚ zie- — | my na dobre miej- 

„Bracla Jabikowscy oistracja maj Micha z kino KOJE. | niskie” oprocenio= acja mej. Micha- z hni sciowę | niskie oprocento= 

Sp. Ake. Po TM rg 
"Zawiadamia pp. Akcjonarjuszy, że $ Dom H. K. „Zachę- 

ы ia pi Juszy, do wynajęcia na lato| zaa еа 
dnia 30-go maja r. b.. o godz. 5-tej H BĄ kosmetyka BR blisko Zakretu. Wia-| 13, Mickiewicza 4, 
p. p. w lokalu firmy Dom Towarowy ją. Nauczycielka domość: Dział Po- tel. 9-05, —0 

Beanie, pety, uł Bzackej 28, odtędzie WEsszd : duą praktyka po- rednictwa a ‚ . В i jęci. ego, - 
?;Ёужгіпе!}ац{ршваъеш;‚ z następu* Gabinet S as L pe z |. URBA M OPKŻÓ A CAT 

porządkiem obrad: va 
Kw 3 iai nej ime; „ Przygoto rr 

ai i wybór R TS do i aa SBEDZGJA BEREZKA ZGUBY 

2) Sprawozdanie Zarządu i Ko- Wilno, klas. Posiąda znajo- LĘ TASIR A ATA A ERC 

misji Rewizyjaej, przedloženie bilansu Pin Ak a "į TRISKA gubiony dowód” 
ph operacyjny 1929 i podział Urodę de ao A ot pro . PRBKAWIIA GREKA M OGIO SRODA CA 

В rzez Starostyo 
K Plan działań i budżet na rok . jaj a rak ad W. R. Letnisko Grodzkię Nr prkimo 
šio y & > : „do wynzjącia z utrzy-na imię polonii | 

4) Wybory 40 Zarządu i Komisji oai ae ske nm MIENIEM CAŁOdZIENNEm Lenktrewicz, use: 
Rewizyjnej; $ eh cacy Wypadź- na dogodnych warun* ważnia Się 24 

5) Wolne wnioski. nie włozów l łu- Sysiążkowa-Kasjerka kach. Dowiedzieć się A 
P, p. Akcjonarjusze, pragnący iek, Najuo! Ag z kilkuletnią prak- Ul- Lwowska 13-b 5——— 

uczestniczyć w zez winni 5 лЬ ош'с… ra.tyką w majątkach w 404204 12—4._ I KA a 3 

złożyć swoje akcje lub zastępujące cjonalne, Poznańskiem  poszu- Poszukujemy kupna 
dowody w siedzibie Spółki (Wilno, 
ul. Mickiewicza Nr 18) lub'w Zarzą- 
dzie firmy Dom Towarowy Bracia 
Jabłkowscy, Sp. Akc. (Warszawa, ul. 
Bracka Nr 25) z zastosowaniem się 

większej ilnści DOMÓW w cenach 
od 800 do 5.000 dolarów wzwyż dla 
bardzo — poważnych reflektantów. 4 

Ajencia Poikres, Wilno, Królewska 3, 
tel. 17-80, —Т 

Codziennie od gi10—8. kuje zaraz lub od 1 
W. Z. P. 43. Zale: r 2 PO 

—. szenia do Biura 
Urod KOBIECĄ Reklamowego Wilno, 

konserwuje, Garbarska 1, dla J. D. 
  

    

  

do przepisów $ 26 Stat. , odświeża Aż 

: Šoko Braki I skazy. „00811 

Odin "Tri ao 
Г МАр M. SOLECZNIKI | Śsbinet . Kosmeyki DOtTZzebNy 

poszukuje solidnego i odpowie: Leczniczej „CEDIB* pracownik dla kor“ 
kiryniewiczowej, kowania „Sinalco“ 

ielka 18 m. 9. Przyj. kapslami. Werkowska 
wg; 10—1 i 4—7. 9,5. Słomski. — —0 

W. Z. P. 26. 

$ Н 

Brukarnia „Wy lawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 2% — 

'dzialnego odbiorcę na mleko i 

produkta nabiałowe do Wilna. 

Zgłoszenia adresować: Zarząd 

Dóbr” W. Soleczniki poczta W. 
Soleczniki“. -0 
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