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| Opłata pocztowa uiszczon 
Rodzicja rękopisów sie zamówionych 
cja sie swwzględnia zastrzeżeń co do 

ryczałtem. © 
mie Zwraca. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA ECHA STOLICY 
Sesja Rady Ligi Narodów. Wiosen” 

na sesja obrad Ligi rozpoczyna się pod 

znakiem obostrzonych stosunków fran- 

cusko-włoskich. Jest to bezpośredni 

skutek morskiej konierencji rozbroje” 

niowej w Londynie, której niepowodze- 

nie również nieporozumieniom francu- 

sko-włoskim w znacznym stopniu nale” 

ży przypisać. Spotkanie tedy w Gene- 

wie p. Brianda z ministrem spraw zar 

granicznych Włoch, Grandim, budzi 

zrozumiałe zainteresowanie, tembar” 

dziej, że od chwili zamknięcia konie- 
rencji londyńskiej stosunki włosko fran 

cuskie uległy jeszcze większemu zao- 

strzeniu, czego dowodem jest ostatnie 

przemówienie Grandiego w parlamen* 

cie. 
Angielski minister spraw zagranicz 

nych Henderson, który przed przyjaz- 

dem do Genewy zatrzymał się w Pary- 

. 

żu i odbył kilka rozmów z p. Briandem, 

będzie występował w roli medjatora, 

ponieważ w interesie polityki angiel- 

skiej bynajmniej nie leży podekscyto” 

wywanie antagonizmów pomiędzy swy 
mi naturalnymi sojusznikami w rywali- 

zacji z Ameryką. 

Wszystko to oczywista będzie się 

działo za kulisami oficjalnych posie- 

dzeń Ligi. W sprawozdaniach co naj- 
wyżej przeczytamy, że p. p. Henderson 

Briand i Grandi w przerwie między po” 

siedzeniami Rady odbyli wspólną wy- 

cieczkę, lub zjedli razem w ustronnej 

" oberży śniadanie. Od tych cichych po- 
gawędek będzie zależało bardzo wie- 

le. O ile bowiem konflikt francusko” 

włoski nie ulegnie odprężeniu w ukła- 

dzie sił politycznych w Europie mogą 

zajść poważne zmiany. Odbije się to 

również i na przebiegu obrad Ligi Na- 

rodów, w której Włochy zajmowały za- 

wsze i zajmują odrębną pozycję w sto” 

sunku do trzech głównych mocarstw 

spółki genewskiej. 
Na porządku dziennym obrad Ligi 

znajduje się 57 rozmaitych spraw! Naj 

ważniejszą jednak posiadającą ogėlne 
znaczenie jest sprawa uzgodnienia. sta- 

tutu Ligi z Paktem Kelloga i związa- 

nemi z tem zmianami w pakcie Ligi! 
Sprawa ta była już rozważana na po" 
przedniem zebraniu Ligi i specjalna ko 
misja miałą opracować wnioski, nad 

któremi teraz Rada ma się zastanowić: 

Sprawa pomocy finansowej dla 

państwa zaatakowanego. Przed kilku 

+ dniami zakończyły się w Genewie obra 

dy komitetu rozjemstwa i bezpieczeń- 

stwa. Komitet przyjął ostateczny tekst 

konwencji w sprawie pomocy finanso- 

wej dla zaatakowanego. państwa. 

Pakt zawiera odpowiednie  posta- 

nowienia oraz ustala procedurę udzie- 

lenia tej pomocy w razie niebezpieczeń 

stwa wojny. O udzielaniu gwarancyj 

ina pożyczkę decyduje Rada Ligi Naro” 
dów, która ma prawo kontroli nad wy- 

datkowaniem udzielonej pżyczki. Decy- 

zja w tej-ssprawie winna zapaść jedno- 
głośnie wyłączając głosy stron zaintere 

_sowanych. W ten sposób zastosowanie 
w praktyce postanowień konwencji 

nasuwa te same trudności co powzię 

cie jakiejkolwiek donioślejszej uchwały 
politycznej przez Radę tembardziej. 

że w wypadkach przewidzianych w 

konwencji, uchwała Rady przyznająca 

pożyczkę, równałaby się określeniu na- 

pastnika.. Projekt powyższej konwen- 

* cji ma wejść pod obrady wrześniowe- 
go Zgromadzenia Ligi. 

Na opracowanie tego projektu po- 

święcono kilka tygodni! W gruncie rze 

czy, jeżeli na podstawie doświadcze- 

nia ubiegłych lat przyjrzeć się temu naj 

nowszemu pacyfistycznemu dziełu Li- 
gi, przyjdziemy do wniosku, že“ jest 

ono jak wszystkie inne obciążone grze- 

chem pierworodnym t. j. kryje w sobie 
wszystkie te same wady, jakie instytu” 
cja genewska posiada. Najważniejszą 
z nich jest brak zdolności decyzji. Przy 

znanej procedurze obrad Ligi w  pra- 

ktyce opracowania, konwencja o szum- 
nej nazwie będzie tylko papierkiem. 

„Wyobraźmy sobie, że na Radę Ligi 
wpłynął wniosek o przyznanie pożycz- 
ki państwu zaatakowanemu. Zanim 
wniosek ten może być rozpatrzony 
trzeba ustalić, kto jest napadnięty, a 

kto napastnikiem. Wyjaśnienie tych 

okoliczności potrwa tak długo, że po” 

moc Ligi będzie zbędna albo napadnię 

ty da sam sobie radę albo będzie po- 

bity j wtenczas powstanie nowa sytua- 

cja, a wniosek będzie nieaktualny. 

Komuniści w Ameryce. W związku 

ze zmianą kursu w polityce zagranicz- 

nej Sowietów, która ostatnio w stosun 

ku do państw europejskich dąży do 

pewnej współpracy, (umowa — hrandlo” 

wa z Anglja), cała energja rewolucyj- 

nej akcji Kominternu zwrócona zosta” 

ła na kontynent amerykański. Propar 

ganda komunistyczna w Stanach Zje” 

dnoczonych dotychczas była prowadzo 

ma w bardzo skromnych rozmiarach, 

Komintern zdawał sobie sprawę że 

grunt amerykański jest wyjątkowo tru- 

dny z racji panującego tam dobrobytu 

tudzież niezmiernej kosztowności  fi- 

nansowania piopagandy w Stanach 

Zjednoczonych. Oprócz tego nadzieje, 

że Stany Zjednoczone być może wre- 

szcie odrzucą swoje zastrzeżenia i uzna 

ja Sowiety, powstrzymywały III Mię” 

dzynarodówkę od _ intensywniejszego 

nasyłania agitatorów na teren amery- 

kański. Po dziesięciu zgórą latach na- 

dzieje te rozwiały się zupełnie i Komin 

tern zdecydował popróbować rozpalić 

ognisko rewolucyjne na drugiej półkuli. 

W ostatnich czasach bardzo nielicz 

na partja komunistyczna w Ameryce, 

głównie żerująca na różnicy pomiędzy 

murzynami a białemi, usiłowała urzą” 

dzić większe demonstracje uliczne, Or- 

ganizować strejki i t. p. Akcja ta od- 

niosła zupełne fiasco. Ożywiona dzia” 

łalność komunistów wywołała reakcję 

ze strony władz amerykańskich, które 

początkowo. przez palce  traktowały 

wybryki komunistyczne. W przededniu 

pierwszego maja naczelnik policji w 

New Yorku ogłosił kilkanaście doku- 

mentów stwierdzających, że sowiec- 

ckie nieoficjalne  przedstawicielstwo 

handlowe t. zw. „Amtorg“, kieruje 

akcją komunistyczną, dostarcza Środki 

pieniężne zaopatruje w instrukcję i t.p. 

Ogłoszone dokumenty wywołały w Sta 
nach Zjednoczonych ogromne wraże 

nie. Kierownik „Amtorgu* Bogdanow, 

odpowiedział na te rewelacje listem, w 

którym stwierdza, że dokumenty ogło- 
szone w prasie amerykańskiej są stał 

szowane. Stary ten trio sowiecki niko- 

go nie może przekonać i zdaje się nikt 

poważnie tego nie bierze, skoro w Sta- 

nach Zjednoczonych rozstrząsane są 

serjo projekty wysiedlenia wszystkich 

na wyspę, aby odseparować ich od re- 

szty społeczeństwa. 

Aresztowanie Ghandiego nie wy- 

wołało tego efektu jakiego powszech- 

nie się spodziewano w Europie. Przy- 
puszczano ogólnie, że internowanie wo 

dza ruchu nacjonalistycznego przyczy 

ni się do większego zaostrzenia sytua 

cj, że będzie hasłem ogólnego pow- 

stania. Tymczasem okazało się coś 

wręcz przeciwnego, internowanie od- 
było się spokojnie, liczba wypadków 

zaburzeń jest teraz nawet mniejsza niż 

to było, gdy Ghandi odbywał swój 
marsz po sól. Podobno sam  Ghandi 

jest z tego zadowolony, ponieważ prze- 
konał się że jego akcja cywilnego nie- 
posłuszeństwa skazana jest na niepo- 
wodzenie, przyczyniając się jedynie do 

wytworzenia ogólnego chaosu, z któ 

rego korzystać będą tylko emisarjusze 

bolszewiccy. Internowanie go w wię- 

zieniu ze wszelkiemi naležnemi mu ho- 

norami, ułatwia mu osobistą politykę i 

otacza go aureolą męczeństwa, która 
jak wiadomo jest dla każdego polityka 

rzeczą nie do pogardzenia. Sz. 

| PIEGI 
ŻÓŁTE PLAMY 

  

   
   

   
   

OPALEN:ZNĘ 
USUWA POD GHARANCHĄ 

APTEKARZA 
INA 
„AXELA” «pzu 
BŁ. MAŁY- Za. © 
St. DuŻY- zt. 4.50 

(ERC 
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Ks. Lubomirski u min. Prysfora 

WARSZAWA, 13. V.Pat. P. mini- 
ster pracy i opieki społecznej Prystor 
przyjął w dniu dzisiejszym ks. Stani- 
sława Lubomirskiego, a następnie wo* 
jewodę warszawskiego p. Twardo. 

Andjencia uJ.E. ks. kard. Kakow- 
sSKIEgO 

WARSZAWA, 13. V. Pat. J. Em. 
ks. kard, Kakowski przyjął dziś na 
specjalnej audjencji ministra oświaty 
królestwa Węgier dr. Klebelsberga. 

Handei zagraniczny Polski 
WARSZAWA, 13.5. Pat. Według 

tymczasowych obliczeń Głównego U- 
rzędu Statystycznego, dotyczących hand- 
iu zagraniczneg Polski, łącznie z w. m. 
Gdańskiem, wywóz w kwietniu przed- 
stawia się w sposób następujący: wy- 
wieziono 1353640 tonn towarów. war- 
tości 208949 tysięcy zł.. W porówna: 
niu do marca wywóz wzrósł w wa- 
dze o 40994 tonny, zmniejszył się 
natomiast pod względem wartości o 
12157 tys. złotych. 

  

Wielka afera sacharynowa 

WARSZAWA, 13 5. Urząd śled- 
czy m. Warszawy zwrócił od pewne- 
go czasu uwagę na szerzący się w 
zastraszający sposób handel nielegal- 
ny Sacharyną, przynoszący duże 
straty cukrownictwu. Sacharyna ta 
była fałszowana i szkodiiwa dla zdro- 
wia konsumentów. Głównym  odbior- 
cą  sacharyny były województwa 
wschodnie. Dochodzenie policyjne 
ustaliło, że głównym ośrodkiem hand- 
lu jest Warszawa. W ciągu ostatnich 
dni przeprowadzono szereg rewizyj, 
uwieńczonych pomyślnym skutkiem. 
Podczas rewizyj, przeprowadzonych u 
niejakich Karperhopa Szlomy przy ul. 
Twardej, Bressmana przy ul. Miłej 
i Rappaporta przy ul. Twardej znale: 
ziono w piwnicach całą aparaturę do 
wyrobu sacharyny. Jak wykazała tym 
czasowa ekspertyza, sacharynę wyra* 
biano z boraksu sody, dodając do 
tego trochę niemieckiej oryginalnej 
zę Ogółem aresztowano 20 
osób. 

Duży proces Ukraiński we bwowie 
LWÓW, 13. V. Pat. Wieś Senko- 

wicze powi tu Rawa Ruska była od 
kilku lat widownią sporów i wałk na 
tle palltycznem pomiędzy dwoma obo- 
zami ukraińskimi. Spory idoprowadzi: 
ły do aktu teroru jednej ze stron, a 
mianowicie do podpalenia w roku 
zeszłym zabudowań, należących do 
sekretarza gminy. oraz do zamordo- 
wania z ukrycia buchaltera miejsco- 
wej kooperatywy. Dochodzenie wyka- 
zało, że czynów tych dopuścili się 
bracia Hnidecowie, których też areszto: 
wano. Wczoraj przed sądem przy- 
sięgłych we Lwowie rozpoczęła się 
przeciwko nim rozprawa. Rozprawa z 
powodu powołania dużej ilości świad- 
ków potrwa około 3 dni. 

2 ZA KORDONÓW 
lad h. ochotolków armji litewskiej 

KOWNO, 12. 5. Pat. Wczoraj 70- 
stał otwarty w Kownie zjazd byłych 
ochotników, przewodniczącym zjazdu 
został wybrany podpułkownik rezerwy 
Gużas, który zreierowa! prace tego 
związku w ciągu ostatniego roku. 
Przemówienie wygłosił premjer mini: 
strów Tubelis, który w mowie swej 
podkreślił, że ochotnicy „zmuszeni są 
dotychczas urządzać swoje zjazdy w 
„tymczasowej stolicy Litwy* i że krew 
i odwaga ochotników będzie jeszcze 
potrzebna ojczyźnie. Następnie w imie- 
niu wojska wygłosił przemówienie 
szei sztabu generalnego gen. Kubelu- 
nas. Zjazd uchwalił wysłanie depeszy 
do prezydenta Smetony. Ponadto zgło” 
szony wniosek © wysłanie depeszy 
do proi. Woldemarasa, co wywołało 

długie i gorące debaty. Ostatecznie 
prezydjum zjazdu wysłało i tę de- 
peszę. 

Lakaz zorganizowania proczystogo posie 
zenia 

b. posłów do sejmu 
KOWNO, 13. V. Pat. Rząd nie 

udzielił zezwolenia na urządzenie uro: 
czystego posiedzenia byłych posłów 
do sejmu w dniu 15 maja, t.j. w 
dniu 10 lecia pierwszego sejmu usta* 
wodawczego. 

  

rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
ВАКАМОУЛСЕВ -— m. Szeptyckiego — A. Łaszik. 
BIEMRARONI, — Buset Kolejowy. 
WRABŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Połesie) — Kalęgarnia K. biainowiitegu, 
PUKSZTY — Buleć Koletowy, 
TRĘBONIE — mi. Zaszkowa, W. Włodzieierow. 
URÓDNU — Kalygarnia (wa „Ruch“, 
UORODZIE| -—— Dworzec Kolejowy — K. Smarzydati, 

2 $ tytoniowy $. Zwłerzyński, 
K — skiep „Jeducść”, 

LADA — w. Suwalska 12, S, Mateaii. 
MOŁODEKZKO — kKsięgaimia Twa „koch”, 

NIESWIEŻ — al. Ratuszowa, Księgarnia Jaźć wińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Miehaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia 2 oska St. Bednarski. 

j Macierzy Szkolnej. 
wskiego, ul. Mickiewicza 13. 

„Ruch“. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOQLKOWYSK -. Księgarnia T-wa „Ruch“, 

KREMAI IV TAS 
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Echa artykułu 
„ROMA LOCUTA* 

W „Dniu Polskim" z dnia 13 me- 
ja znajdujemy artykuł biorący nas w 
obronę przed nieprzyzwoitem zacho 

Narady Brianda z Eurtiusem 
GENEWA 13—5. Pat. W godzinach popołudniowych Briand przyjął 

niemieckiego ministra spraw zagranicznych Curtiusa w celu omówienia z 

nim różnych zagadnień politycznych. Jak słychać, sprawa zagłębia Saary 
była głównym przedmiotem rozmów, W związku z tem zwracają uwagę, waniem się „Kapu“, W artykule tynt 

że Curtins przed rozmową z Briandem przyjął delegację zagłębia Saary, zatytułowanym: „Niesmaczny wybryk” 

która przedstawiła ministrowi różnorodne skargi ludności zagłębia. Po po- czytamy: 
łudniu Briand przyjął Hendersona i Grandiego. Przy deserze trzej mężo- W dzisiejszym biuletynie Polskiej 

wie stanu prowadzili w dalszym ciągu rozmowę na temat problematów, Katolickiej Agencji Prasowej znajduje- 

związanyzh z flotami swych krajów. jay KORunIKKE SCENAREP EA 
OSZCZERCZA NAPAŚĆ „SŁOWA* 

LEŃSKIEGO. 
(KAP) W „Sławie" wileńskiem z da. 7 

b. m. w artykule, omawiającym orzeczenie 
Kongregacji obrzędów w sprawie zajmowa- 

Wi. 

Sprawa niemieckich ceł agrarnych w Genewie 
Odpowiedź Niemiec na notę Polski 

nia miejsc w prezbiterjum przez osoby 
BERLIN, 13—5. Pat. Agencja Telegraphen Union domosi z Genewy, świeckie, znalazła się iasynuacja pod adre- 

że rząd Rzeszy wręnzył sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów sir Erico- sem Kat Agencji Prasowej, przypisująca 
wi Drummondowi pismo, zawierające odpowiedź na notę, jaką rząd pol- IE a> orzeczenia Kongregacji. 
ski złożył niedawno Lidze Narodów w sprawie niemieckich ceł agrarnych. wadałać wałemyciaość Ii: Zo 
Odpowiedź niemiecka stwierdza, że Niemcy na zasadzie układu o jedno- 3 i A zacji, gdyż redakcji „Słowa* dobrze było 
rocznem przedłużeniu traktatu handlowego, przyjętego i podpisanego wiadomem przea zamieszczeniem mapaści 
przez rząd Rzeszy na konferencji rozejmu celnego, miały prawo 'podwyż- DD = kada aa z 

1 į a 

Szyć stawki celae na płody rolnicze. nadesłany Kat. Ag. Prasowej z Wilna za 
aprobatą j.E. Ks. Arcybiskupa-Metropolity 
i dosłownie został przez K. A. P. do wia- 
domości publicznej podany. 

  

Ową „oszczerczą napaść” „Dzień Pol- 
ski* przedrukował wczoraj. Nosi ona ty 
tuł „Roma [ocuta*, To też czytelnicy na- 
si sami z łatwością osądzą, czy „Słowo* 
dało podstawy do podobnej napaści. 

Nie chcąc wkradać się w prerogaty- 

„Zacięte walki w Indjach 
Miasto Sholalpur zajęte przez powstańców. — Szturm 

wojsk angielskich ° 
“ ilefiski h , LONDYN. 13 5. Pat. Korespondent „Daily Mall“ donosi *Y k. A. D aa miesiecy, SUR ej 

z Bombay'u, że całe miasto Sholalpur znajduje się w rękach biesas od chwili, kiedy redaktorem jej 
powstańców. : został na miejsce ks. Gawliry ks. Ka- 

Miejscowe wybitne osobistości próbowały utworzyć własną czyński, przestała być objektywnym :in- 
administrację, mianując ac o do z drugorzęd- O e se | zaczac a 
nych spraw oraz ogłaszając nowe przepisy handlowe, sprzeczne ; : к 3 
z przepisami, obowiązującemi dotychczas. : et gen a jane 

Jednakże wojska angielskie pod dowództwem pulkownika 
Page przypušcily szturm do miasta i zajęły je mimo zaciętego 
oporu przeciwnika. 

Abbas Tyabji aresztowany I skazany 
LONDYN, 13. V. Pat. Z Yalalpar donoszą, iż wczoraj rozpoczął 

„się proces przeciwko następcy Gandhiego Tyabji oraz 59 wolontarjuszom. 
Tyabji odmówił udziału w rozprawie, ograniczając się do odczytania krėt- 
"kiego oświadczenia, w którem wyraża radość z powodu swego aresztowa- 
nia i potwierdza, że aresztowanie to nastąpiło w zupełnej zgodzie z prze- 
pisami ustaw. W końcu Tyabji oświadczył, że Anglja od 120 lat niszczyła 
Indje dła własnych korzyści gospodarczych. Inni współoskarżeni złożyli 
jednobrzmiące oświadczenia, w których podkreślają, że pragną obalić rząd 
Indyj. 

" Abbas Tyabji skazany zcstał na 6 miesięcy więzienia. 

przebierającego w środkach 
partyjnictwa: 

Należałoby wreszcie z tem skończyć, 
aibo też zmienić nazwę agencji. 

Tyle „Dzień Polski“. Że swej stro- 
ny dodajmy, że za wyrazy „Oszczer- 
stwo' odpowiadać będzie „Kap* przed 
kratkami sądowemi. 
żadne wykręty nie pomogą. Wykrę- 
tem jest bowiem twierdzenie „Kapu*, 
że przypisaliśmy „Kapowi* autorstwo 
orzeczenia Św. kongregacji. Jest to 
nowa lekkomyślność „Kapu”, pisząc 
naszym stylem, nowe  oszczerstwo 
„Kapu*, jeśli zechcemy się wyrażać 
a la ks. Kaczyński. Nie kwestjonowa- 
liśmy faktu orzeczenia Św. kongrega- 
cji, napisaliśmy nawet, 
przed nim głowę. Natomiast twierdzi- 
my i stwierdzimy przed sądem  (któ- 
rego oby jaknajprędzej doczekać), że 
„Kap“ siabrykował wstęp i umieścił 
go pod nagłówkiem: „orzeczenie Św. 
kongregacji" i ponad podpisami kar- 
dynała i sekretarza św. Officjum. Na- 
zwaliśmy to lekkomyślnością „Kapa“, 
i nie wiemy jak sąd nazwie tego ro- 
dzaju fałszerstwo. 

Ariykulem „Roma locuta“ zainte- | 
resował się także obiecujący pisarz 
polityczny endeckiego obozu p. Jan 
Rembieliński, który pisze w „Gazecie 
Warszawskiej”: 

Lecz i ci nawet nie'iczni katolicy, 
którzy się w obozie „sanacyjnym* zna- © 
leźli katoliey szczerzy, nie obłudni, wy- 
woływać będą mimowolnie zatargi z 
Kościołem x powodu swego go aś 
wizmu umysłowego. Wszak p. ckie- 
wiczovi z Wilna dlatego tylko tak da- 
lece zależało na zapewnieniu miejsca w 
prezbiterjumm dla jenerałs, ponieważ był | 
głęboko przekonany, że wymaga tego 
restige „przedśtawiciela wojska” że na- 
żeństwo jest właściwie aktem.. po- 

litycznym, w którym słusznie pierwszeń - 
stwo władzy państwowej musi być naj-- 
zazdrośniej strzeżone. 

Diicerowie polscy u Papieża 
CITTA DEL VATICANO, 13. V. Pat. Papież przyjął dziś na audjen- 

cji ekipę polską, złożoną z 4 oficerów, podoflcerów i 4 żołnierzy. Człon: 
kowie ekipy złożyli Papieżowi hołd, poczem Papież udzielił im błogosła- 
wieństwa. 

Konferencja turystyczna w Krakowie 
BUDAPESZT, 13.V. PAT. W związku z konferencją turystyczną, któ- 

ra odbędzie się w czerwcu w Krakowie udać się ma pod przewodnictwem hr. 
Juljusza Zychi © arcybiskupa  Kaloczi, delegacja, złożona ze 150 osób do 
Częstochowy. W związku z tą wiadomością, niektóre dzienniki węgierskie do 
noszą, jakoby delegacja miała zamiar imieniem społeczeństwa węgierskiego 
prosić O. O. Paulinów o powrót na "Węgry skąd — jak wiadomo — zostali 
Paulini swego czasu wydaleni za cesarza Józefa II. 

Międzynarodowy kongres socjalistyczny 
WIEDEŃ, 13. 5. Pat, „Arbeiter Ztg.* donosi, że komitet wykonawczy 

drugiej międzynarodówki uchwalił zwołanie międzynarodowego kongresu 
socjalistycznego z końcem lipca 1931 roku do Wiednia, 

Ineydenf w pociągu Kiszyniów —Bukareszt 
Oficer rumuński obraził konsula niemieckiego 

BERLIN, 13.V. PAT. Z Jass donoszą o wypadku, jaki miał tam miej- 
sce. Mianowicie rumuński podporucznik obraził ciężko niemieckiego konsula 
Seilera, który odmówił zadośćuczynienia wezwaniu rumuńskiego oficera, wzy 
wającego go do opuszczenia przedziału w pociągu pośpiesznym Kiszyniów 0 to, 8 e 
Bukareszt. Niemieckie poselstwo w Bukareszcie interwenjowało z powodu te nabożeństwach, nie jako osoby pry- 

go starcia w rumuńskiem ministerstwie spraw zagranicznych, które ze swej 
strony zarządziło surowe Śledztwo. 

Ujęcie mordercy z  Duesseldorfu ? 
ы BERLIN, 13—5. Pat. Tutejsza policja kryminaln aresztowała wczoraj wieczo- 

rem na jednem z przedmieść berlińskich 30-letniego robotnika nazwiskiem K., który 
w-g poszlak ma być poszukiwanym oddawna morpercą z Duesseldorfu. Aresztowany 
od 4 tygodni przebywał niemeldowany w mieszkaniu swej siostry w Berlinie. Jak się 
okazuje, mieszkał on przez dłuższy czas w Duesseldorfie i był już wielokrotnie noto- 
wany w kronikach policyjnych, 

Trąd w Europie 
„, PRAGA. 13.V Pat W klinice chorób skórnych zanotowano wypadek trądu. Cho- 

dzi tu o robotnika, który przed 10-ciu laty powrócił z Argentyny, prawdopodobnie 
już wówczas zarażony. Chorego natychmiast izolowano, zaś żonę jego i dzieci od- 
dano ściśłemu badaniu i obserwacji. Żona prawdopodcbnie jest zarażona, dzieci zas 
mają być zdrowe. Jedyny tego rodzaju wypadek od szeregu lat budzi w szerokich 
kołach publiczności zaniepokojenie, zwłaszcza, że chory przez lat 10 przebywał mię- 
dzy ludźmi, nie wiedząc o swej chorobie. 

Mam więc patent na „prymitywizm 
umysłowy” z rąk p. Rembielińskiego. 
Będzie on dla mnie cenną stanowił | 
pamiątkę. Jednakże czy I tym katoli: | 
kom Francuzom, którym tak chodzi 

du, którzy nie posiadają się z rado- 
Ści, gdy jakiś generał na pogrzebie | 
innego generała wstąpi na chwilkę do | 
presbiterjum, — czy i tym katolikom- 

rzuci „prymitywizm umysłowy”. Cat. | 

  

fZgon biskupa Lisieckiego 
CIESZYN, 13. V. Pat. Dziś oko: 

ło godz. 1 w nocy biskup śląski 
ks. dr. Lisiecki zmarł nagle na 
udar szrca, 

TARIO 
Najmodniejsze KAPELUSZE, CZAP- 
KI, KRAWATY, koszule,, skarpetki, 
orąż wiele innych NOWOŚCI SEŁO- 
NU obecnie kupić można tylko 

    

  

07 tysięcy nieszczęśliwych wypadków w Stanach Zjednoczonych 
CHICAGO 13-V. Pat. Narodowa rada bezpieczeństwa publikuje dane statysty- 

czne, dotyczące liczby zmarłych wskutek nieszczęśliwych wypadków w roku 1929. Że 
sprawozdania tego okazuje się, że ogółem w Stanach Zjednoczonych zmarło w roku 
ubiegłym w wypsdkach 97 tys. osób, czyli o 2 tys. więcej, miż w roku 1929, Same 
automobile zabiły w roku 1929 31 tys. ludzi. 

  

Francuzom p. Rembielińskitakże za- | 
0 

у 

оо @, HAULGE || 
Wilno. Zamkowa 8 

Prostmy wstąpić i przekonać się bez 
obowiązku kupna. =; 

Przed sądem, | 

że schylamy | 

A 

2 

3 

aby ich wladze braly udzial w — 

watne, lecz jako przedstawiciele rzą | 
J. 
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SĄD NAD „PR 
Na życzenie P. Redaktora ; Naczel- 

nego i w porozumieniu z p. kierowni- 
klem działu teatralnego „Słowa” za- 
bieram dziś głos, by podsumować 
ogólne wyniki sporu, powstałego do- 
koła „Przestępców". 

Ojcowie miasta wybrali w porozu- 
mieniu z Dyrekcją „teatru formę 
„przedstawienia zamkniętego” dla 
rzeczoznawców, by tą drogą uzyskać 
„Opinję“ o sztuce, 

Kiedy przybyłem koło siódmej do 
ieatru na Pohulance—spory gmach był 
wypełniony po bizegi: nie było mowy 
o dostaniu się do krzeseł, by w dum- 
nem poczuciu „swego znawstwa” spo- 
kojnie przyjrzeć się przedstawieniu... 

Niech więc mi wolno będzie na 
samym wstępie wyrazić uznanie i za- 
chwyt dla kultury teatralnej naszego 
miasta: nie wiem, czy się znajdzie w 
Polsce inne miasto, nie wyłączając 
Warszawy, gdzieby się znalazło półto- 
ra tysiąca „znawców Sztuki teatral- 
nej—jej formy artystycznej, jej treści 
społecznej, jej wreszcie znaczenia ©- 
gólno:kulturalnego. Słowem - podziw 
ala poziomu intelektualnego Wilra— 
oto pierwsze uczucie, pierwszy odruch 
i wrażenie, jakie osiągnęli organiza- 
torowie onegdajszego „wiecu  teairal- 
nego". 

A teraz z kolei słów parę o formie 
tego zebrania. Szczęśliwie i trafnie 
ktoś określił to mianem „wiecu teatral- 
nego'. Mówcy znajdowali na sali 
odźwięk lub potępienie, nie było prze- 
mówień w atmosierze rzeczowej i po- 
ważnej, a przeciwnie— pewne rozna: 
miętnienie, przeistaczające się w  de- 
monstracje, opanowało obecnych i 

„górowało nad całą dyskusją. 
Zapytajmy teraz zkolei rzeczy, czy 

tego rodzaju forma dyskusji w $рга- 
wie wybitnie artystycznej —jeśli chodzi 
o teatr wogóle—jest najszczęśliwiej 
pomyślana? Czy o:iąga swój cel? Czy 
wyjaśnia istotę rzeczy i ustala objek- 
tywną prawdę? 

Myślę, że dyr. Zelwerowicz  prze- 
mawiając na „wiecu teatralnym", jako 
ten, który całą dyskusję programowo 
zagaił, za sceptycyzmem zapewne sta- 
wiał swoje „trzy pytania", na które 
grono półtoratysiączne „„rzeczoznaw 
ców* miało odpowiedzieć. Jeśli bo: 
wiem uwzględnimy życzenie, czy we- 
„zwanie p. dziekana Ehrenkreutza by 
wyłącznie odpowiadać na te, tuž "za- 
raz, skonkretyzowane przez dyr. Zel: 
werowicza pytania, nie poruszając ani 
sprawy t. zw. „polityki teatralnej", ani 
zakazu władz  adreinistracyjnych i 
protestów organizacyj społecznych — 
przekonamy się za chwilę, że tak kie- 
rując dyskusją, organizatorowie ze- 
brania zgóry niejako wydali sąd ujem- 
ny na „Przestępcow“. 
_ Powie kto: paradoks! Można by- 
łoby się domyślać, że jest wręcz ina- 
czej: że mianowicie chodzi o zrehabi- 
litowanie sztuki, jako pozytywnej spo- 
łecznie i wartościowej artystycznie. A 
jednak twierdzę, że trzy pytania dyr. 
Zelwerowicza, na które zresztą —na- 
wiasem mówiąc—nie wszyscy odpo: 
wiadali, przesądziły, pomimo  pozo: 
rów, sąd poważnej opinji na  nieko- 
rzyść „Przestępców". Ё 

Kiedy to stwierdzam, pamiętam, że 
nastrój ogólny zebranych a rozna: 
miętnionych rzeczoznawców był przy- 
chylny dla sztuki, którą zoperowano 
zarządzeniem administracyjnem, pod: 

'"cinając jej prezentację teatralną; w 
miarę jednak jak ten „sąd“ teatralny 
się odbywał, utrwalło się przekona- 
nie opozycjonistów, potępiających „ja- 

tego nie kość” tej sztuki. I faktu 

    

1 pamiątek po iiicziewicza w Wilnie 

Przedewszystkiem słówko o Berżer- 
ce. Sięgamy myślą w przeszłość — w 
tę epokę, kiedy w grodzie naszym pro” 
mieniowała postać autora „Dziadów*, 
„Gražyny“, oraz w te czasy, po opu- 
szczeniu przez Mickiewicza Wilna i na- 
stępnie kraju ojczystego na zawsze. Z 
niewymownyni żalem, po rozstaniu się 
z kolegą tilaretą, wspominali wspólne 
„górne į chmurne“ przeżycia poeci wi- 
leńscy: A. E. Odyniec, , Al. Chodžko, 
Jul. Korsak i inni. 

Komuż z miłośników literatury poł 
skiej, a zwłaszcza z biografów Ad. Mi- 
ckiewicza, nie jest znańą postć uroczej 

> „Berżerki* z tych czasów kiedy znali 
ja w Wilnie najbliżej A. E. Odyniec, 
autor rzewnych „Wspomnień z przesz 
łości', oraz nasz Adam, który pannę 
Józeię Stejningerównę, przezwaną, ze 
względu na jej strój pasterski przez 
Odyńca właśnie „Berżerką*, bardzo 
lubił i piękną jej grą fortepianową roz- 
koszował się nieraz. W r. 1828 p. Stein 

, gerówna wyszła zamąż za znanego po- 
tem prawnika Stanisława Sidorowicza. 
Aczkolwiek Mickiewicz młodziuchną bo 
zaledwie i3-lectnia „Berżerką* *swatał 

zapewne półżartem, druhowi swemu 
 Odyńcowi, to jednak związek ów, 
wbrew mniemaniu jednego / z biogra- 
fów Mickiewicza, do skutku nie do” 
szedł albowiem autor pięknych „Bal- 
lad*, „Felicyty ożenił się jak wiadomo 
z Zoiją Mackiewiczówną, siostrą mał 
żoniki Ignacego Chodźki. 

Niezadługo po wyjeździe z Wilna, 
Mickiewicza, a być może w kilka lat 
potem, jeden z wybitnych członków sto 
warzyszenia „Promienistych'* Aleksan” 
der Chodźko, znany potem orjentalista, 
a wreszcie profesor w paryskim College 
de France, napisał do sztambucha p. 
Józefy Sidorowiczowej wiersz „poniższy, 

ZESTĘPCAMI” 
zmieni przytłaczająca ilość „głosów w 
obronie „Przestapcow“. 

Jakie więc były owe trzy pytania 
„głównego przestępcy?" (jak powie- 
dział z sarkazmem o sobie dyr. Zel- 
werowicz). 

1) Czy sztuka jest moralna? 
2) Czy jest moralizatorska? 
3) Dlaczego Wilno inaczej na nią 

reagowało, niż Łódź naprzykład? 
Na pytania te odpowiedzmy synte- 

tycznie, ale Ściśle i rzeczowo. 
Minęły już bezpowrotnie te czasy, 

kiedy wobec dzieł sztuki stawiano 
„wymagania” jaklegokolwiekbądż ro- 
dzaju: społeczne, moralne i t. p. Po- 
wiedziano w odpowiedzi na te wyma- 
ganiz, że „sztuka jest dla sztuki” i w 
równym stopniu mylono się, jak w 
wypadku żądania funkcyj ubocznych 
od sztuki. Beznamiętny bowiem sąd 
i objektywne określenie celu sztuki 
pozostały niewzruszone: utwór sztuki, 
dzieło artystyczne ma się objawiać w 
formach artystycznych, w formach 
Sztuki i one tylko decydują o warto- 
ści społecznej i moraluej tej sztuki. 
Że dzieło wysokiej klasy artystycznej 
będzie zawsze konstrukcyjnym  czyn- 
nikiem społecznym chyba nie może 
ulegać wątpliwości. Zdanie to dotyczy 
nawet dzieł o t. zw. tendencji. Od 
dawna już—w dalszym ciągu przypo* 
minam rzeczy ustalone — zgodzono się, 
że jeżeli tendencję utworu pochłoni 
wizja artystyczna, jeżeli ta tendencja 
rozpłynie się w formie artystycznej, 
jeżeli słowem treść zespoli się z for- 
mą w kształcie jednolicie artystycznym 
— dzieło sztuki, nawet tendencyine, 
nawet moralizatorskie, będzie na po 
ziomie artystycznym, będxie właśnie 
dziełem sztuki. 

„Przestępcy“ są niewątpliwie dzie- 
łem t. zw. moralizatorskiem. Głoszą 
oni, że sumienie ma prymat przed 
opinją sędziów, którzy w danym wy- 
padku są omal że nie bez sumień, 
pokazują jak triumfuje grzech, a po- 
kutuje cnota, prowadzą do konkluzji, 
że niesprawiedliwość odnosi zwy- 
cięstwo. 

W jakiej —zapytajmy z. kolei —mó- 
wią oni („Przestępcy”*) to formie? Czy 
forma ta zespała się z treścią, czy 
też tendencja sztuki góruje nad jej 
artyzmem? 

Wprowadzenie  niesprawiedliwego 
sądu, poprostu bezmyšlnych marjone- 
tek jako sędziów, odbycie rozpraw 
sądowych w formie jaskrawej grote- 
ski, czy komedji de/ arte—w sztuce, 
gdzie ten moment właśnie —moment 
sądu— decyduje o rozwiązaniu kon- 
iliktu, świadczy o bezwartošciowošci 
artystycznej utworu, który idzie po 
linji najminiejszego oporu. 

Więc ta tendencja nie umiała nas 
przekonać swą formą artystyczną. Bo 
głosząc powyższe hasła —słuszne w 
zasadzie, w teraźniejszości—nie uzna- 
ją więzi form silniejszych społecznie 
będących wytworem zbiorowym. 

Sztuka teatralna nie jest zwykłą 
dyskusją. Gdy odpadają walory arty- 
styczne— staje się nudną i nieprzeko- 
nywującą publicystyką. 

l właśnie w tem naszem Wilnie, 
pamiętającem teatr pani Miłodziejow 
skiej, Redutę, występy Solskiego, Ja- 
racza, wielki repertuar polski f Świa- 
towy, a jednocześnie w Wilnie, od- 
ciętem od zgiełku wielkoświatowego, 
lub jego stron ujsmnych, jak w о- 
dzi naprzykład, „Przestępcy zostali 
ocenieni właściwie—attystycznie i spo- 
łecznie ujemnie, jako Sztuka niewąt- 
pliwie chybiona, która w ramach swe- 
go jaskrawego naturalizmu nie zna- 
lazła artystycznego rozwiązania. 

OTYM 

przypisywany początkowo Ad. Mickie- 

Polska przegrała Puhar Dawisa 
poraz 4-ty w spotkaniu z Anglją 

LONDYN. 13.V. Pat. W ostatnim dniu zawodów tenisowych Polska—Anglja w 
cyklu rozgrywek o puhar Dawisa odbyły się dwa spotkania 
Pierwsze spotkanie Lee —Stolarow zakończyło się po ciężkiej 

w grze pojedyńczej. 
walce zwycięstwem 

Anglika w stosunku 6:4, 6:2. 8:6. Drugie spotkanie Sharpe—Tłoczyński ' przyniosło 
pewne zwycięstwo pierwszemu w stosunku 6:2, 6:1, 6:1. W ten sposób mecz zakoń- 
czył się po raz czwarty z rzędu zwycięstwem Anglii w stosunku 5:0. 

  

Płonące lasy w woj. Białosfockiem 
BIAŁYSTOK, 13 V. W ostatnich dniach na terenie woj. białostockizgo szerzą się 

straszne pożary. Poźary te nie oszczędziły 
państwowym nadleśnictwa Gorczyca płonął skutkiem pożaru 

Między innemi w lesie 
las na przestrzeni 28 

również lasów. 

ha. W nadleśnictwie Hanczarskiem wskutek palenia ogni przez pastuchów powstał po 
Żar, którego pastwą padło 55 h1 młodego lasu i 18 „starego. Pożar został zlokalizo- 
wany przez gajowych i żołnierzy K. O. P. 
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I dlatego twierdzę, że bez wartoś- 
ci są teorie artystyczne p. W. Hule- 
wicza O tem, co jest sztuka, czy ma 
byc piękna, czy brzydka czy też ma 
być prawdą (teorja w swej konstruk- 
cji nader naiwna) i twierdzę dalej, że 
problematyczny jest okrzyk p. T. Szę- 
ligowskiego, że sztuka ta pozwała 
nam zajrzeć do sumień naszych (trze- 
ba bowiem zaglądać do nich bez сте- 
kania na taką okazję) i twierdzę jesz- 
cze, że wywód prawny p. mecenasa 
Czernihowa o konieczności krytyko- 
wania sądów, choćby były na najwyż- 
szym poziomie nie ogarnia całości 
ideowej sztuki, i to jeszcze przede: 
wszystkiem twierdzę, że trzy pytania 
dyr. Zelwerowicza w oderwaniu od- 
całości działalności naszych teatrów, 
od całości problemu: repertuar, pub- 
liczność, rola teatru, jako funkcji este- 
tycznej i społecznej i t. p.—przesą- 

Ubolewać należy, że imionnik Józe- 

METAMORPHOSA 

Ladybalnie vsvwo piegi, 
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dziły o Sądzie potępiającym „Prze 
stępców" i jako dzieło sztuki į jako 
dzieło o tezle moralnej i społecznej. 

Z dużych możliwości, które nasu- 
wały się, autor nie umiał skorzystać 
i nie dał artystycznego rozwiązania 
problemów moralno-społecznych. 

Szkoda tylko tej energji publicz- 
nei, włożonej w „wiec teatralny" i 
stkoda wysiłków niewątpliwie utalen- 
towanych artystów i niewątpliwie 
Świetnego dyrektora teatru, który 
(dyrektor) oby jaknajprędzej spójrzał 
na wartości repertuaru t. zw. retro: 
spektywnego, opierającego się na u: 
stalonych wartościach artystycznych. 
Posiadając taki repertuar ;fundamen- 
talay można raz i drugi i trzeci wy- 
stawić sztukę współczesną negatyw- 
ną artystycznie — bez niepotrzebnego 
rozgłosu o posmaku skandalu teat: 
ralnego. W. Plotrowicz. 

innemi pomiątkami w domu p. p. Za- 
wiczowi, bezwątpienia najniesłuszniej. fy Sidorowiczowej, w którym się znaj- wiszów w Poniewieżu. Szczęściem p. 

Autentyczność wiersza Al. Chodźki dowały wiersze Т. Zana, E. A. Odyń- Karolina Zawiszyna dokonała przed- 
stwierdziła w swoim czasie Ś. p. 
Helena Cierpińska, córka Stanisława i 
Józefy Sidorowiczów. O powyższem 
upewniła mię wnuczka pomienionej Si- 
dorowiczowej, p. Joanna Zawiszanka, 
której zawdzięczam odpis rzewnego a 
niedrukowanego dotąd, okolicznościo” 
wego utworu, A. Chodźki: Cytujemy 
ów wiersz w całości: 

Jakże odmiennie los rządzi nami. 
Kiedym się dawniej z tych stron 

oddalai, . 
Kiedym się żegnał z przyjaciołami, 
Nigdym łzą gorzką oczu nie zalał, 
Nigdym nie płakał, jako dziś płaczę 
Bo, nieświadomy losów kolei, 
Pełen najsłodszej byłem nadziei, 
Że się znów z nimi zobaczę, 
Dziś gdy odjeżdżam, tych dawno 

nie ma, 
Którym zwierzałem myśli i chęci, 
Próżno smutnemi szukam oczyma, 
Obraz ich tylko został w pamięci. 
Obraz się został — słodycz się 

starła, 
Jaką tam wlały szczęścia napoje, 
Wesołość moja, uciechy moje, 
Nadzieja moja umarła. 
Lecz: wdzięczność moja żyć będzie 

ze mną, 
Że w waszym domu po mojej 

stracie 
Spędziwszy nieraz chwilkę przyje- 

mną, 
Ujrzałem przyszłość w zieleńszej 

i : szacie, 
Setne wam dzięki — zawsze i 

wszędzie. 
Pod jakąkolwiek zamieszkam 

‚ stretą, 
Pamięć o Tobie piękna Józefo, 
Najprzyjemniejszą mi będzie. *) 

*) Gwoli podkreślenia zdolność ipoetyc- 

kich autora powyższego wiersza przypomi- 

ca,, ]. Korsaka, oraz wyżej podany 

  

Joanra Macewiczowa 

utwór Chodźki, został skutkiem  nie- 
szczęśliwego wypadku stracony, albo- 
wiem przed laty spłonął on razem z 

nam sobie owe kompetentne zdanie prof M. 
Zdziechowskiego, który w biografji Mickiewi 

Zdziechowskiego, który w biografji Aleksan - 
dra Chodźki (vive Album biograficznie za- 
służonych Polaków i Polek wieku XIX, wyd. 

M. Chełmońską r. 1901 tom I) tak 
wiaśnie o nim podaje: „W r. 1829 wyszły 
jego poezje w Petersburgu. Świadczą one, 
że wysokością łotu wzniósł się Chodźko po- 
nad wszystkich innych poetów, rówieśników 
Mickiewicza; płomienne bowiem, a nieskoń- 
czone w rozpędzie swoim uczucia, które 
wrzały w wiełkiej duszy wieszcza, gdy two- 
rzył Odę do Młodości i Farysa, Stanowiły 
zwykłą treść natchnień Chodżki.....* 

   

tem odpisów niektórych rzeczy, zawar 
tych w onym sztambuchu. 

Zapewne, skutkiem pewnej dystra- 
kcji, zapomniała ona porównać  auto- 
grafu, jak sądziła mickiewiczowskie- 
go, z  fakcimilowanemi  chociaž- 
by  autograiami autora  „Graży- 
ny“ a nawet opuściła w swej 
kopji wiersza, skreślonego dla jej mat- 
ki Sidorowiczowej, podpis autora. Za 
to siostra K. Zawiszyny, H. Cierpińska, 
którą znałem osobiście, jako kobietę o 
niepospolitej kulturze umysłowej, mur- 
siała się bliżej zainteresować sztambu- 
chem swej matki i zapamiętać właści- 
wego autora inkryminowanego wiersza. 

Wiersz ów był prawdopodobnie 
skreślony w domu p. p. Sidorowiczów, 
mianowicie w kamienicy ich przy ul. 
Sawicz'w Wilnie, położonej wprost wy 
lotu zaułka Św. Kazimierza. 

Do innych rzeczy,  tyczących się 
Berżerki, powrócę jeszcze, załączając 
przytem jej podobiznę, tymczasem 
mogę podać kopię, bardzo pięknego 
portretu jej matki, pendzla prof. Jana 
Rustema, Joanny z Wagnerów Mace- 
wiczowej, (rozmiar portretu 54X65 
cm.). Na portrecie Macewiczowej prof. 
Rustem przedstawił swój / wdzięczny 
model z iście klasyczną szczerością i 
precyzyjnością wykonania tak pod 
względem rysunku jak i kolorytu. Na 
pierwszy rzut oka portretowana tu ko- 
bieta robi wrażenie szatynki, jednak 
barwa włosów wpada więcej w odcień 
ciemno blond. Szal okrywający ramio- 
na utrzymany jest w kolorze ciemno- 
błękitnym. Oraz widok tej części kar 
mienicy porkarmelickiej, która się mie 
ści przy ul. Wielkiej obecnie oznaczo- 
nej Nr. 46. (dawniej 45), a w której, 
według moich dociekań, mieszkała je- 
szcze w r. 1824 matka Berżerki. 

Dlaczego mury tego domu tak dro 

ECHA KRAJOWE. 
— Sprawa bardąo pilna. Z roku na rok 

zwiększa się na Kresach Wschodnich ilość 
pożarów o większych rozmiarach. Jeszcze się 
nie skończyła wiosna, a już zanotowano kił- 
ka większych pożarów w dwóch tylko pół- 
nocnych powiatach Wileńszczyzny. 

Powstaje trwożne pytanie, jaka jest tego 
przyczyna i czy można i jak klęskę tę usunąć 
lub chociażby znacznie zmniejszyć. 

Mojem zdaniem przyczyną zwiększania osó 
się ilości pożarów jest ogólne zubożenie lud- 
ności kresowej, niepozwalające utrzymywać 
swych budynków w należytym stanie, jak 
również nieuświadomienie 0 niebezpieczeń- 
stwie wadliwego budowania pieców i Ко- 
minów. Niema prawie na wsi lub w małych 
miasteczkach budynku, w którym by była 
przeprowadzona należycie izolacja komina 
lub pieca. Gdy jeszcze takowe były nowe t. 
i. w dobrym stanie niebezpieczeństwo byłoby 
nie tak wielkie. Obecnie cegły i zaprawa po- 
kruszyły się, potworzyły się szczeliny skro- 
Śne i lada iskra może spowodować pożar. 
Wobec braku środków, a może jeszcze w 
większym stopniu braku należytego  zrozu- 

mienia niebezpieczeństwa, remontu żadne- 
go nie przeprowadza się. 

  

   

   

  

  

Jak walczyć z tem, Widzę jeden tylko 
skuteczny środek. Uważam, że ušwiada 
mie, odczyty mało tu pomogą musi 

  

    

być 
+ Rob я £ L. 

przymus. Nie podaję tutaj szczegółowego 
planu a tylko szkic. 

Muszą być utworzone w każdej gminie 
jedna lub kilka komisji, których obowiązkiem 
byłoby badanie stanu bezpieczeństwa budyn 
ków pod względem pożarowym. Komisje te 
powinny posiadać prawo wydawania naka- 
zów potrzebnego zabezpieczenia budowy, 
głównie pod względem izolacji, kominów i 
pieców (w ograniczonym naturalnie zakresie) 
jak również prawo karania za niewypełnie- 
nie tych nakazów, 

Powinna organizować odpowiednie 
; dla członków komisji jak również przy- 

jać udział chocłażby tylko w komisjach po- 
wiatowych . ; 

Ponieważ statystyka wykazuje, że pra- 
wie 80 proc. pożarów powstaje wskutek nie 
dostatecznej izolacji kominów j pieców, więc 
uporządkowanie tego musi znacznie zmniej- 
szyć ilość nieszczęśliwych wypadków. Wła 
dze względnie rady wojewódzkie muszą jak- 
najśpieszniej zająć się tą sprawą. Niebezpie- 
czeństwo jest zbyt groźne, gdyż logika mó- 
wi, iż ilość pożarów będzie się zwiększać. 

Najgroźniejszymi bo przynoszącymi naj- 
większe szkody są pożary większych osiedli 

Otóż driiga sprawą niezmiernie ważną 
jest aby odbudowa  spałonych budynków 
przeprowadzona była w ten sposób, aby 
możliwość spalenia się całego osiedla była 
zredukowana do minimum. A więc muszą 
być wznoszone budynki tylko ogniotrwałe. 
Odpowiednie art. ustawy budowłanej dają 
prawo władzom wydawanie odnośnych  za- 
rządzeń Jednakże budynki ogniotrwałe bę- 
dą kosztowały 'znacznie drożej szczególnie 
na wsi, przeto władze a również P. U. W. 
powinny przyjść pogorzelcom z wydatnią po- 
mocą ;z jednej strony w postaci zapomóg 
jak również długoterminowego niskoprocento 
wego kredytu, z drugiej zaś przez znorma- 
lizowanie odbudowanych budynków (ust: 
nie tylko kilku typów takowych), jak rów 
nież ustalenie po dokładnem zbadaniu przez 
powołany przy województwie do tego ko- 
mitet , materjału a raczej kombinacji mate- 
rjałów ogniotrwałych, z których mają być 
wznoszone budynki w danej miejscowości. 

Komitet musi składać się z fachowców 
z Dyrekcji Robót Publicznych i inżynierów 
z poza Dyrekcji a również z przedstawicieli 
miejscowej ludności. 

Nałeży również jaknajprędzej ustalić na- 
leżytą odległość budynków od siebie w 
poszczególnych osadach i kategorycznie żą- 
dać zachowania tej odległości przy wzno- 
szeniu nowej budowli, Obecnie prawie 90 
proc. osad stawia budynki zbyt blisko od 
siebie. 

Przed dwoma tygodniami spaliło się 
prawie całe miasteczko Kobylnik. Przed 13-tu 
laty podczas okupacji niemieckiej spaliła się 
prawie połowa tego miasteczka. Miasteczko 
było prawie że w obrębie pierwszej linii fron 
tu niemieckiego. Naturalnie, że mieszkańcy 
sami bez dużej pod każdym względem pomo 
cy rządowej nie będą mogli budować o wła* 
snych siłach budynków ogniotrwałych, gdyż 
bez uprzedniego należytego zorganizowania 
budowie te wypadłyby im daleko drożej niż 
drewniane. 
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A przecie Kobylniki posiadają prawie na . 
miejscu pierwszorzędny piasek do robót ce- 
mentowych (pustaki, dachówki) , ceglarską 
glinę i odpowiedni kamień. Jeżeli racjonalnie 
wykorzystać to wszystko, stwarzając przy” 
tem parę typów domów i wprowadzając do 
budowy jeszcze niektóre inne gotowe ma- 
terjały ogniotrwałe budowlane (naprzykład 
herakiit) na szczyty wewnątrzne ścianki, su- 
fity), możno doprawadzić różnice w kosztach 

   

gie są sercu każdego Polaka? Tu bo- 
wiem, według świadectwa A. E. Odyń 
ca, oraz orjentacji niżej podpisanego, 
miał ostatnie swe pomieszkanie wygna 
niec filarecki Adam _ Mickiewicz. 

Poeta, razem z Józefem Jeżowskim, 
ulokowany został w tym domu gościn 
nym w innem atoli mieszkaniu, niż ja 
kie zajmowała sama p. Macewiczowa 
razem z córką swą Józefą, oraz matką 
d-ra Józefa Kowalskiego. Mieszkanie 
M. znajdowało się w głębi dziedzińca, 
akurat wprost bramy wjazdowej domu; 
na owo piętro z mieszkaniem M. pror 
wadzą schody drewniane z platformą 
u drzwi. Lokal ów domniemanie skła- 
dał się z 3 pokoi i kuchenki przy sion- 
kach. Dwa pokoje, które potem zosta- 
ły przedzielone, t. zw. ścianką pruską, 
miały wejście po lewej stronie sieni 
zaś 4 okna wychodzą i dziś na podwó 
rze domu. W mieszkaniu tem była jed” 
sna wielka sala, gdzie najswobodniej 
przyjmować mogła p. Jo anna licznych 
gości, wśród których tak często się 
znajdowało grono tych filaretów, któ- 
rych ona jaźnią darzyła i niekiedy pew 
ną opieką otaczała. 

Jeden z pokoi miał wejście po pra- 
wej stronie sieni i oświetlony był 2-ma 
oknami; przy nim i po dziś dzień jest 
kuchenka. Już tego lata drewniane 
schody zewnętrzne zostaną zniesione, 
albowiem dokonywa się w tej kamieni 
cy gruntowna restauracja wszystkich 
lokali. Stąd do byłego mieszkania Ma- 
cewiczowej prowadzić będą schody 
wewnętrzne. 

Jak wiadomo, ów dom po-karmelic- 
ki należy od lat sześćdziesięciu kilku 
do magistratu m. Wilna. 

Przed niedawnemi jeszcze laty nie 
jedna z matek naszych, a może i babek 

- udział z ramienia Spółdz 

domu ogniotrwałego i zwykłego drewnianego 
do minimum. Tylko musi być to wszystko 
przeprowadzone po dokładnem zbadaniu 
szczegółów i opracowaniu odpowi 
planu, aby uniknąć tak częstych u 
perymentów zniechęcających Iudnoš 
do poczynań przynoszących oczywista 
rzyść. 

  

    

    

     
   

ko” 

nej w niniejszym artyk 
przedsięwzięcia środkó 
ski pożarowej na 

zeniu klę 
schodnich. 
M. W. ` 

LIDA 

— Donłosty krok na polu roiriczo - han- 
dlowem w Lidzie. Doniostym i wielkim kro- 
kiem na polu rolniczo - handlowem śmiało $ 
możemy nazwać zjednoczenie „Domu Rolni    

     

  

czo Handłowego L. Czetwertyński Spół- ł 
dzielnią Rolniczo - Handlową „, w 
Lidzie, przez co za jednem pociągnięciem 
przekreślona została do niedawna jeszcze 
istniejąca, konkurencja. 

Na ostatniej konferencji w której wzięli 
ni „Rolni p. 

Najda, zaś z ra- 

    

    

Malski, Zadurski, Górs 
mienia „Domu Roln Handlowego L. 
Czetwertyński" pp. ks. L. Czetwertynski, 
Sławiński, mec. Skinder, dr. Sielużycki, oraz 
z ramienia Związku Rewizyjnego Spółdziel- 
ni Rolniczych p. Muller, nastąpiło ostateczne 
już porozumienie pomiędzy obiema instytu- 
cjami rolniczo - handlowemi: 

Na wspomnianej konferencji książę L. 
Czetwertyński postanowił zlikwidować Dom 
Rolniczo - Handlowy (dawniejszy Syndykat 
Lidzki) i przystąpił na członka udziałowca 

     

   
   

       

    

  

Spółdzielni Rolniczo - Handlowej k“ w 
1 e, i a kapitał udziałowy 50 
tysięcy złotych oraz tytułem 5-cio letniej 
pożyczki resztę remanentu Domu Rolniczo -# 
Handlowego, zastrzegając równocześnie, iż 
kwotę 23 tysiące złotych na udział wpłaci w 
dniu przystąpienia na udziałowca, pozostałą 
zaś kwotę w wysokości 27 tysięcy złotych 
po dopłaceniu udziałów przez członków Spół 
dzielni „Rolnik“. 

(Fakt ten został  powitany szczerze i 
wiełką radością albowiem, i to poniekąd 
dalszy ciąg unifikacji organizacyj rolniczych 
na terenie naszego powiatu. 

  

    

  

  

Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „Rol- 
miik'* w Lidzie już od 1923 roku prowadzi 
żywotną działalność na terenie całego po- 
wiatu lidzkiego, zaopatrując rolników w na 
wozy sztuczne, maszyny i narzędzia rolnicze, 
nasiona, materjały budowlane i t. p., przez 
co w dużej mierze zostało podniesione rol- 
nictwo, zaś w obecnej chwili przez przysta- 
pienie tak poważnego udziałowca,  zdwoi 
swoją działalność, «przynosząc jeszcze więk- 
sze korzyści tutejszemu rolnictwu. 

W związku z powyższem Rada 
zorcza Spółdzielni  Rolniczo - Handlowej 
„Rolnik* w Lidzie w dniu 5 maja uchwaliła 
zaangażować na stanowisko dyrektora tejże 

dzielni p. Marjana Sielużyckiego, dotych- 
zsowego dyrektora „Domu Rolniczo - Han- 

dlowego L. Czet ński 
Życzymy 

cneji wytrwałej zj Z0- 
nej placówce roł , która już zaznaczyła 
w swoim casie żywotność swą na terenie 
powiatu fidzkiego. 

  

Nad- 
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Akwizytorów 
do dobrze wprowadzonego artykułu, 
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wymowai i dobrze reprezentujący się 
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st:ła. Zgłosić się: W. Pohulanka 1-6, 

da Biura. =     

  

prowizorycznych budynkach drewn'a* 
nych. Obecnie zaczyna się w tym 
gmachu miejskim dokonywanie pew- 
nych przeróbek mieszkaniowych, oraz; 
wprowadzanie inowacyj kulturalnych, 
zarówno jak i urządzeń estetycznych, 

Jeszcze przed 2-ma niespełna laty, 
magistrat zalokował tu swą „Poradnię* 
dla matek i „Kroplę mleka”, zaś po 
dokonaniu niezadługo przeróżnych na- 
prawek wewnętrznych w tym gmachu, 
umieszczone w nim będą rozmaite in- 
ne poradnie lekarskie, gabinety do- 
świadczalne i inne działy Ośrodka 
Zdrowia. Odpowiednie gabinety dla ce 
low higjeny i doświadczeń lekarskich 
będą się mieścić właśnie w owym, 
obecnie restaurowanem mieszkaniu, 
które zajmowała niegdyś  Macewiczo- 
wa. 

Należałoby panom artystom i foto- 
grafom zwrócić już obecnie uwagę na 
charakterystyczne fragmenty tego wiel- 

  

przy uil. Wielkiej 46, g 
Maoewiczowej M w r. 1824 Mickie- 

wicz. 

Dom dzie u p. 

zaopatrywała się w tym domu w sław- kiego podwórza, wraz z owemi staro- 
ne na kraj cały wędliny u t. zw. „Pin- świeckiemi schodami, o których była 
czuków , którzy w wielkim podwórzu wyżej mowa, tudzież na najważniejsze 

tego domu mieli sklepy ze znakomitym części gmachu, przyległe 
w wejściowej, swym towarem, mieszczącym się 

do bramy 
mianowicie ów fragment
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Wiosenna Sesja Rady Wojewódzkiej 
POŚWIĘCONA ZOSTAŁA ZAGADNIENIOM GOSPODARCZYM 

W dniu 12 maja b. r. w wielkiej 
sali konterencyjnej urzędu wojewódz= 
kiego pod przewodnictwem Ó. wojewo“ 
dy Raczkiewicza odbyła się kolejna 
wiosenna sesja Rady Wojewódzkiej. 

Po zagajeniu obrad przez wojewo” 
dę Raczkiewicza, wygłosił dłuższy re- 
ferat o wymiarze i poborze podatków 
na r. 1930 31 prezes Izby Skarbowej 
w Wilnie Edward Ratyński. W refera- 
cie dana była charakterystyka stopnia 
wpływów poszczególnych podatków; 
pozatem były wyświetlone kwestje dor 
tyczące ciążących na płatnikach zale” 
głości i ulg w ich opłacaniu, kwestje 
kar za zwłokę oraz sprawa załatwiania 
przez Izbę skarbową odwołań podatko- 

- wych. Na propozycję przewodniczące- 
go sformułowania generalnych dezyde- 
ratów w sprawach gospodarczych Ra- 
da postanowiła uskutecznić po wystu- 
chaniu wszystkich figurujących na po- 
rządku dziennym referatów gospodar” 
czych. Po dyskusji wywołanej refera- 
tem mówca udzielił wyjaśnień w spra- 
wach po ruszonych w dyskusji. 

Z kolei dyrektor Wileńskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej prof. Zawadz 
ki mówił ma temat obowiązujących 
obecn. na PKP stawek taryfy przewozo 
wej, przyczem odnotował te momenty, 
które zawdzięczając staraniom Izby 
zostały przez władze miarodajne 
uwględnione. Szereg aktualnych postu- 
łatów taryfowych, wysuniętych przez 
Jzbę pokrywa się z postulatami zarów” 
no przemysłu i handlu jak rolników ji 
rzemieślników. Następnie p. Węcko- 
wicz w imieniu wileńskiego Towarzy” 
stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
poinformował Radę o postułatach tary- 
fowych, jakie wysunęły organizacje rol 
micze. W dyskusji rady Kwinto poru 
szył kwestję taryt na kolejkacn podja- 
zdowych oraz brak na tych kolejkach 
stacyj ładunkowych i rozładunkowych, 
Wędziagolski uzasadniał konieczność 
obniżenia taryf na przewóz cementu. 

Po zakończonej dyskusji referenci 
sprawy oraz przedstawiciel wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej p. Szmidt., udzielili 
wyjaśnień w poszczególnych kwestjach 
taryfowych i przewozowych, jakie się 
wyłoniły w toku dyskusji. 

Na stępnie Rada Wojewódzka wy- 
słuchata fereratów poświęconych  Za- 
gadnieniom kredytów udzielanych przez 
banki państwowe w roku 1930. Refe 

„rat z ramienia Oddziału Państwowego 
Banku Rolnego w Wilnie został wygło- 
szony przez dyrektora Miśkiewicza, z 
ramienia zaś Oddziału Banku Gospo- 
darstwa Krajowego przez p. dyr. Male- 
ckiego. Z dyskusji na ten temat dało 
się wyczuć, że główną bolączką produr 
centów województwa wileńskiego jest 
brak długoterminowego, a nisko pro- 
'centowanego kredytu. Obecne kredyty 
krótkoterminowe dla rolnictwa .zwła” 
szcza są wysoce niedogodne, przyczem 
wymagają rewizji przedewszystkiem 
terminy spłaty poszczególnych rat, 
przypadających na ' okres wiosenny, 
gdy rolnik jest pozbawiony wolnych 
funduszów obrotowych. Na domiar złe- 
go sytuację pod tym względem pogar- 
sza kryzys w rolnictwie, powodujący 
nieraz możliwość zbytu zapasu ziemio” 
płodów nawet po istniejących obecnie 
niskich cenach. ‚ 

Z kolei wyglosit na temai stosowa- 
mych taryf referat i ściągania w roku 
1930 składek ubezpieczeniowych, dy- 
rektor P.Z.U.W. w Wilnie, p. Okta- 

* wjan Rackiewicz. ; 
O godz. 18 obrady zostały wzno- 

wione, przyczem radny p. Bortkiewicz 
odczytał tekst rezolucji jednogłośnie 
przyjętej przez Radę. Rezolucja brzmi 

następująco: „Po zapoznaniu się z po” 
stulatami organizacyj gospodarczych, 
reprezentujących rolnictwo, przemysł, 
handel i rzemiosła na terenie woje- 
wództwa wileńskiego tudzież zważyw- 
szy: 
5 że Ziemia Wileńska * w okresie 

wojny światowej i dwukrotnego najaz- 
du bolszewickiego, jak również skut- 
kiem późniejszego układu stosunków 
wymiennych najbardziej ucierpiała i o 
wijasnych siłach dźwignąć się nie jest 
w stanie, 

2) że traktowanie w tych warun- 
kach potrzeb województwa wileńskie 
go narówni z innemi dzielnicami pań” 
stwa, będąc w istocie rówstaznaczne z 
uprzywiłejowaniem tych dzielnic, 
zabezpiecza dla województwa wilef- 
skiego okoliczności, umożliwiających 
powstanie z upadku i wkroczenia ma 
drogę rozwoju, 

3) że przeżywany obecnie ogólny 
kryzys gospadarczy spoięgował do 
krańcowych gźanic rozstfój gospodar- 
czy województwa wileńskiego. 

Rada wojewódzka doceniając przy- 
chylny stosunek czynników rządowych 
do potrzeb ziemi wileńskiej jaki się za 
znaczył ostatniemi łaty w przyznaniu, 
w wiązku z kięską nieurodzaju, szereg 
ulg podatkowych, kredytowych i in- 
nych, uznała jednogłośnie, że radykal- 
na zmiana istniejących na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego stosunków go- 
spodardzych ria lepsze, będzie możliwe 
tylko wówczas kiedy czynniki rządzą- 
Ge, w zrozumieniu powagi wytworzo- 
rej sytitacji, poddadzą gruntownej re- 
wizji stosunek swój w odniesieniu do 
województwa wileńskiego w dziedzi- 
nach: podatkowej, taryfowej, kredyto- 
wej, inwestycyjnej oraz świadczeń so- 
cjałnych, wychodząc z założenia, że 
uprzywilejowanie pod tym względem 
województwa będzie w istocie Ii tylko 
tijaktowaniem go narówni z innemi Sił- 
niejszemi gospodarczo dzielnicami pań 
stwa, albowiem dopiero wówczas za- 
chowany będzie współmierny do wła- 
ściwych potrdeb stosunek". 

Po wysłuchaniu referatu dr. Ru- 
dzińskiego, naczelnika wydziału zdro” 
wia urzędu wojewódzkiego w Wilnie, 
Rada powołała do życia wojewódzką 
komisję zdrowia publicznego, której za 
daniem byłoby inicjowanie akcyj, mają 
cych na celu poprawę na terenie woje- 
wództwa stosunków zdrowotnych oraz 

nie- pr. 

rozważanie spraw z zakresu zdrowia i 
higjeny społecznej, wymagających sko- 
ordynowanej działalności władz pańr 
stwowych, samorządowych i czynni- 
ków społecznych. Do tej komisji Rada 
Wojewódzka powołała ze swego gro” 
na na członków p.p. Bortkiewicza i 
Józefowicza. 

Następnie Rada wysłuchała dwóch 
referatów informacyjnych, z których 
pierwszy dotyczył powołania i dotych- 
czasowej działalności wojewódzkiej 
komisji dla usprawnienia administracji 
komunalnej i został wygłoszony przez 
inspektora wojewódzkich związków ko 
munalnych p. Żyłko, drugi zaś doty” 

ył spraw związanych z tegorocznym 
yjazdem i pobytem na terenie woje- 

wództwa wileńskiego Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i został wygłoszony 
przez p. Stefana Kirtiklisa, wicewoje” 
wodę wileńskiego. 

W zakończeniu sesji zostały podda- 
ne obradom wnioski zgłoszone przez 
członków Rady p. p. Józefowicza i Gu- 
mowskiego: 

1) W kwestji powołania do życia 
wojewódzkiej komisji ekonomiczno go- 
sepodarczej, 

2)w przedmiocie gminnego podatku 
wyrównawczego oraz stosowania 
oszczędności przy wykonywaniu tego 
rocznych bud żetów gminnych. 

Rada po dyskusji uznała za niecelo 
we powoływanie wojewódzkiej komisji 
ekonomiczno-gospodarczej w kwestjach 
dotyczących polityki oszczędnościowej 
oraz gminnego podatku wyrównawcze” 
go. Wyjaśnień Radzie udzielił p. Józef 
Rakowski, naczelnik wydziału samo- 
rządu urzędu wojewódzkiego w Wilnie 

3) Przed zamknięciem sesji Rady 
członek Rady p. Wędziagolski w imie” 
niu całego grona, złożył p. wojewodzie 
serdeczne podziękowanie za  sprawo- 
wanie przewodnictwa Rady w sposób 
niezwykle liberalny, umożliwiający Ra” 
dzie szerokie wypowiadanie się we 
wszystkich kwestjach i bolączkach, ja- 
kie wysuwało przed  poszczegėlnemi 

członkami Rady samo życie. W od- 
powiedzi na to p. wojewoda o godz. 
21 m. 30 konstatując wyczerpanie po- 
rządku dziennego zamknął sesję Rady 
Wojewódzkiej, dziękując radnym w 
słowach serdecznych za dotychczaso” 
wą, nacechowaną rzeczowością i zrozu 
mieniem ogólnych potrzeb wojewódz- 
twa, współpracę. 
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14 Dziś W. słońca o g. 3 m. 49 

Bonifacgo 
ja Z. słofńica o g. 7 m. i6 

Zofji 

Spostrzeżenia Zasładu Meteorologii 
U. S, B. w Wilnie 

z dnia 13 - V. 1936 r. 

Cišnienie 1 
średnie w mm | 156 

Temperatura \ 
średnia "r. 1596 

Temperatura najegžsza: 4 197C, 

Temperature najniższa: -|- 990. 

Opad w milimet ach 2 

Wiatr \ ь 

pržewažający | południowy 

fendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 
Uwagi: półrochmurno, przelotne Opady, 

przeb esła burza. 

  

z galeryjką drewnianą, na którą wycho 
dziły okna z mieszkania, jakowe, jak 
sądzę, zajmowane było przez Mickie- 
wicza i Józefa Jeżowskiego, a nad to 
zwrócić uwagę na murowaną klatkę 
schodową, o formie jakby  krużganko- 
wej, wiodącą zaś na ową galeryjkę. 

Nadmienimy jeszcze, że mniejsze 
pdwórko, oddzielone czemś w rodzaju 

arkady od dziedzińca, obecnie jest 
oczyszczane, a na jego terenie zamie- 
rzonem jest urządzenie pięknego zieleń 
ca. Z tego.miejsca odsłania się widok 
na profilową część kościoła św. Kazi- 
mierza. 

Przyznaję, że do napisania tego ar- 
tykułu, Ściśle rzecz biorąc, do powró- 
cenia do owego tematu, który niegdyś 

«już był przezemnie poruszany, dała po” 
wód sprawa, zaprojektowanej tablicy 

* pamiątkowej, poświęconej Mickiewiczo 
wi, 'a która w niedługim już czasie ma 
być wmurowana nad bramą tej kamie- 
nicy porkarmelickiej. 

Społeczeństwo wileńskie dobrze pa 
mięsa o tych rocznicach, związanych 
z pobytem Wieszcza w latach jego stu 
djów akademickich, nauczycielstwa i 
cierpień ponoszonych wraz z całą mę* 
czeńską grupą Filaretów, Filomatów. 
Stąd nie dziw, gdy nadchodziło stule” 
cię od daty wywiezienia Adama razem 
z,Janem Sobolewskim na północ, a mia 
nowicie 25 października 1824 r., sfor- 
mował się przed 6-cioma laty skrom- 
ny komitecik, 'a był wśród nich i ś. p. 
Czesław Jankowski, który to komitet 
zapoczątkowawszy składkę na ten cel, 
przeznaczył ją na recz pomienionej ta- 
blicy. Starania względem pozyskania 
poparcia magistratu, tudzież otrzyma” 
nia odpowiedniej tablicy marmurowej 
ze składu miejskiego, już były rozpo- 
częte; i ówczesny prezydent m. Wilna, 
raczył zadeklarować wszelką w tym 
względzie pomoc. Zwłoka w zrealizo- 
waniu onej uchwały pierwszego komi- 
tetu nastąpiła z powodu + nai 

tychmiastowego ustalenia. azali owa 
kamienica po-karmelicka istotnie była 
za czasów Mickiewicza jedyną na tych 
mianowicie Imbarach, własnością zako 
nu O.0. Karmelitów, oraz czy sprawa 
Zielonej Apteki, której właścicielką by- 
ła Joanna Macewiczowa, wdowa po 
prowizorze, o ile takowa apteka w tym 
domu nie znajdowała się podówczas, 
czy sprawa ta nie byłaby przeszkodą 
w kwestji ustalenia miejsca ostatniego 
pobytu Mickiewicza. Dziś jesteśmy 
wszyscy przekonani, że ten dom karme 
licki zamieszkiwała przez czas pewien 
Macewiczowa, zaś apteka jej mieściła 
się nieopodal pod Nr. 38 przy ul. Wiel- 
kiejj w tym domu mianowicie, który 
do 0.0. Karmelitów, jak świadczą 
chiwa, nigdy nie należał. 

Dlatego, gdy w styczniu roku bież. 
zorganizował się nowy komitet, zgru- 
powany przy osobie prof. St. Kościał 
kowskiego, i gdy proszono mię o po- 

moc, w ustałeniu sprawy, któraby roz- 
strzygnęła kwestję domu porkarmelic- 
kiego z ostatniem mieszkaniem A. Mic 
kiewicza, wolałem powrócić znowu do 
wstrzymanych czasowo badań archi" 
walnych przy pomocy odpowiednich 
rzeczoznawców. 

Napis na tablicy, którą się obecnie 
specjalnie zajmuje p. Sz. K. będzie w 
czasie już najbliższym wyryty. Pamiąt- 
ka rzeczona miała być wmurowaną już 
dnia 8 maja r. b., lecz nie łatwa spra” 
wa zredagowania trešciwego a naj- 
zwięzlejszego napisu i to spowodowało 
pewną zwłokę. 

Przypominamy tu przy tej sposob” 
ności, że w roku bież. przypada 75 ro- 
cznica od daty zgonu Ad. Mickiewicza. 

ат 

Lucjan Uziębło. 

DIE 

NIKA 
MIEJSKA 

— () Posiedzenie Komitetu Rozbudo- 
wym. Wiiną. We czwartek, dnia 15 maja, 
odbędzie się posiedzenie komitetu. rozbudo- 
wy m. Wilna z następującym porządkiem 
dziennym: 1) wybór zastępcy przewodniczą 
cego, 2) sprawa kredytów budowlanych, 3) 
wolne wnioski. 

— Robofy miejskie nie będą przerwane. 
W.celu zapewnienia pracy licznym rzeszom 
bezrobotnych, Magistrat poczynił niezbędne 
kroki w kierunku nieprzerywania tych robót, 
co jak wiadomo uzależnione jest od asygno- 
wanych na ten ceł funduszów ministerstwa 
pracy. 

Uzyskanie potrzebnych sum znajduje się 
na dobrej drodze i w najbliższym czasie zo 
staną przekazane do dyspozycji Magistratu. 

— Komisje sanitarne. Zakłady sprzeda - 
jące napoje chłodzące jak również wytwór- 
nie lodów badane są obecnie przez miejskie 
komisje sanitarne, od orzeczeń których uza- 
leżnione są zezwolenia na prowadzenie tych 
zakładów. 

— Rejestracja rowerów. W reieracie ru» 
chu Magistratu odbywa się obecnie rejestra- 
cja rowerów i wydawanie kart rowerowych. 
Rejestracja kończy się z dniem 15 b.m. 

— Praca Pogotowia Ratunkowego. W 
ubiegiym miesiącu Pogotowie Ratunkowe by 
ło czynne w 650 wypadkach. W tem było 
wyjazdów na miastoo 390 i resztę opatrum- 
ków na stacji. Ponadto Pogotowie miało 69 
przewozów. 

Najwięcej zanotowano wypadków pobić 
i poranień wynikłych podczas bójek i „za- 
baw“. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. We środę, dnia 14 
b. m. o godz. 13 w Auli Kolumnowej uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
1) Oki Jana Kazimier 2)  Rubinsztejna 
Abrama Michela, 3) Lesiuka Ignacego, 4) 
Szymańskiego Pawła. ‘ 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (k) Zebranie organizacyj katolickich. 
Dnia 16 maja o godz. 7 p. p. na plebanii pa- 
raiji po-Bernardyńskiej odbędzie się zebranie 
konferencji św. Wincentego a Paulo mę 
skiej 2. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Igna 
cego Daniłowicza w Wilnie. Towarzystwo 
Prawnicze powiadamia p. p. członków, że w 
dniu 15 maja 1930 r. o godz. 7 i pół wieczo- 
rem w gmachu sądowym na Łukiszkach (io 
kal Rady Adwokackiej) odbędzie się posiz- 
dzenie Towarzystwa. 

Na porządku dziennym dalszy ciąg re- 
feratu profesora Al. Parczewskiego „O pr3* 
jekcie ustawy adwokackiej*, Goście miłe wi- 
dziani. 

— Koło Histofyków. We środę dnia 14 
b. m. o godz. 19 w lokalu seminarjum histo- 
rycznego (Zamkowa 11) odbędzie się zebra- 
nie sekcji dydaktycznej z referatem kol. 
Świackiego p. t. „Lektura tekstów  źródło- 
wych w szkole średniej”. Goście mile wi- 
dziani. 

    

     
  

      

RÓŻNE 

— Inspekcia budowy drogi Druja—Wo= 
ńopajewo. W dniu wczorajszym dyrektor ko 
lei państwowych inż. K. Falkowski w towa- 
rzystwie wicedyrektora jnż. Mazurowskiego 
wyjechał na inspekcję służbową nowobudu- 
jącej się linji Woropajewo — Druja i kolejki 
wąskotorowej Dukszty — Druja. Powrót do 
Wilna nastąpi w dniu 15 maja r. b. 

— Podróż insgfekdyjna kuratora Pogo- 
tzelskiego. Kurator okręgu szkolnego wileń- 
skiego p. Stefan Pogorzelski wyjechał w 
dniu 13 b. m. na inspekcję szkolnictwa w 
pow. Wołożyńskim, gdzie zabawi do końca 
bieżącego tygodnia. 

Ź SĄDÓW 

„Eliūka“ i jego kamraci. 

Sprawa zabójstwa głośnego w sferach 
przestępczych awanturnika, teroryzującego 
t. z. „artiel* rzeźnicką Eljasza Gurwicza, 
znanego pod pseudonimem „Elińka* była 
dla szumowin Wilna wielką sensacją w je” 
sieni ub. roku i przez pięć dni sala posie- 
dzeń Sądu Okręgowego oraz kuluary Są- 
dowe zapełnione były wszelkiego rodzaju 
typkami z tego świadka.$ 

Gurwicz, umiejący teroryzować !rzeźni- 
ków naraził się niejednemu, to teź  spo- 
dziewać się można było zakończenia takie- 
go właśnie, jak miało miejsce. Zginął na 
ul. Jatkowej z ręki swych wrogów; 
którego dokładnie niewiadomo dość, że 
zginął. 

Policja aresztowała dziesięć osób, 
oskarżając ich o udział w morderstwie. 
Przewód sądowy po pięciu dniach mozol- 
nych prac, po przesłuchaniu około stu 
świadków: złodziei. sutenerów, paserėw, 
prostytutek i t. p. odtworzył sobie obraz 
przestępstwa i skazał pięciu oskarżonych 
na karę 8 lat ciężkiego więzienia. 

Trudne to było zadanie, gdyż akcją 
poprzedzająca zabójstwo, jak i same  za- 
bójstwo, miały miejsce w dzielnicy za- 
mmieszkałej przez męty uliczne, w lupana« 
rze znauej w tych sferach mdame Kopeło- 
wicz, szyneczku biczłonka „bruderfereinu* 
Saszki Lichtzona (osobistość niemal histo- 
ryczna) i tp. Świadkowis- sani Spryciarze 
obeznani w praktyce z systemami -wykrę- 
cznia się od kar umieli składać zeznania 
wygodne dła ich klijentów i zaciemniając 
sprawę. 4 

Nie pomogło to. Кагласа ręka spra- 
wiedliwości dosięgła pięciu  główniejszych 
uczestników tego porachunku złodziejskie- 
go, a mianowicie: Chaima i Dawida Goria- 
inów,  Zelika i Chaima  Lewinsona i 
Rachmila Wapnika. 

Skazani zaapelowali i wczoraj Sąd Ape- 
lacyjny przystąpił do rozpoznawania spra- 
wy. Zaów przesunął się przed Sądem 52е 
reg postaci składający zeznania. Nie cho- 
dziło im bynajmniej o rzeczowe wyjaśnie- 
nie sprawy, a rączej © zdyskredytowanie 
moralne zamordowanego; rzekomego 
sprawcy zajścia tragicznego lub wykazania 
alibi oskarżonych. Znów obecni na sali 
zmuszeni byli przenieść się myślami na ul. 
Jatkową i sąsiednie, do czarnych wnętrz 
szynk6w i lupanarów, w mroki ulic. 

Po zamknięciu przewodu sądowego 
i przemówieniu prokuratora oraz powodu 
cywilnego mec. Solca, domagającego się 
przyznania rodzinie zamordowanego Od- 
szkodowania w sumie 12 tys. złotych, prze- 
mawiali kolejno obrońcy poszczególnych 
oskarżonych mecenasi: Andrejew, Czerni- 
chow, Engiel, Kulikowski „i Szeskin, Prze- 
mówienia te przeciągnęły się długo. 

‚ ‚ Ро przerwie Sąd wyniósł wyrok zmie- 
niający decyzję pierwszej instancji, a ska* 
zujący Dawida Gorfajną na 6 lat ciężkiego 
więzienia, a pozostałych na 4 lata za wy* 
jątkiem Zelika Lewinsona, który skazany 
zestał jedynie za opór władzy na rok wię* 
xienia ż zaliczeniem mu roku aresztu pre- 
weacyjnego. 

  

Pornografja i nieprzyzwoitość 
Kiedy te dwa rzeczowniki napisa- 

lem, mimowoli przyszło mi na myśl, 
że kochany czytelnik, nie wmyślając 
się głębiej, weźmie je za synonimy, i 
pomyśli, że nie ograniczyłem się jed- 
nym tylko słowem bo chciałem 
wzmocnić wrażenie. Tak, jak naprzy- 
kład się mówi: „świństwo i paskud- 
stwo”, „łajdak i ples'*. Mocniej so- 
czyściej to brzmi. Tymėzasem cho- 
dziło mi właśnie o odróżnienie porno: 
grafji od nieprzyzwoltości. Właściwie 
trzeba by było napisać: pornografja a 
nieprzyzwoltość. Ale pozostawiam ty- 
tuł, jaki jest. 

Czytelnik—kochany czytelnik lubi 
soczyste słówka. | prędzej przeczyta 
artykuł, którego tytuł brzmi bojowo, 
niż ten, który, trąci subtelnem, „diale- 
ktycznem* rozróżnieniem. Tytuł oka- 
że się więcej obiecujący niż treść. 
Proszę mi wybaczyć tę rozbieżność. 

* ** 

Zatem o co chodzi? C6ž jest za 
różnica pomiędzy pornografją a 
nieprzyzwoitością? A naprzód: cóż 
to jest pornograija? 

Osoby, które z zasady „mają za 
złe'—te, którym wątroba dolega, — 
szafują słowem „pornografija“ prze: 
obficie. Wszystko, co tylko da się 
jakoś tak przedstawić, że może gdzieś, 
kiedyś, czyjąkolwiek wrodzoną, lub 
nawet sztucznie wyhodowaną wstydli- 
wość obrazić, piętnuje się mianem 
„pornograiji“. I za „pornografa“ о- 
krzykuje się każdego autora, który 
nie pisze „ad asum delphini*. No, i 
stąd reakcja: gdy z jednej strony nie- 
omal że Mickiewicza do pornografóry 
się zalicza—z drugiej strony  natural- 
ny odruch od zarzutu  pornograiji 
uwalnia i tych wszystkich panów, któ- 
rych „dzieła* nie mają żadnego in- 
nego celu, jak pobudzenie lubieżnoś- 
ci w widzach. 

A te właśnie dzieła w których 
autorzy Świadomie dążą do rozbu- 
dzenia zmysłowości widzów, słusz- 
nie „pornograiją” nazywać możemy, 
zatem nie jest pornograiją to wszyst- 
ko, co celu złego niema. Pornogra- 
ficzność dzieła zależy więc od zamia- 
ru autora, 'uzewnętrznionego w dziele. I 
nie jest pornografja - przepraszam te 
wszystkie cnotliwe istoty, które moje 
zdanie przyjmą z oburzeniem i zgor- 
szeniem — opis nawet  naibardziej 
wstydliwych rzeczy i spraw, gdy rze- 

Przypadkewo zwolniony z więzienia 
zbiegł zagranicę 

Zbiegły przed paru dniami oszust i szantążysta klalpern vel „Bat'ka Machno* 
mimo usilnych poszukiwań policji nie został dotychczas ujęty. 

Najprawdopodobniej zdołał on już przedostać się zagranicę i ukrył się w bez- 

piecznem miejscu. Okoliczności ucieczki Halperna wywołały swojego rodzejt: sensa- 

cię i liczae komentarze co do pomysłowości i zimnej krwi złodziejaszka. Będąc 

w celi juz po paru słowach rozmowy z funkcjonarjuszem więziennym zorientował się 

0 co chodzi i aż do wyjścia za bramę Łukiszek zachowywał się tak, jakdyby tylko 

oczekiwał na nakaz zwolnienia go z więzienia. 3 
Bo naprawdę przypadek tylko spowodowal, že Halpern „skazany na 5 lat wię” 

zienia już po kilku miesięcach znalazł się 
Zawdzięcza on to zbiegowi okoliczności, że złożona od 

skarga apelacyjaa po jej przychylnem załatwieniu 
gim wyrokiem sądowym. 

na wolności. = 
pierwszego wyroku 

„rozminęła* się w drodze z dru- 

— Dalsje obciążenie policji. Władze ad- 
ministracyjne uregulowały już sprawę ochra- 
niania kas skarbowych przez stałe posterunki 
policji. Na przyszłość strzeżenie tych kas 
będzie wykonywane przez odpowiednio 
uzbrojonych niższych funkcjonarjuszy  skar= 
bowych. s 

— Zmiany personalne w policji. Jak się 
dowiadujemy dotychczasowy kierownik wy- 
dział administracyjnego komendy wojewódz 
kiej kom. Bolesław Bartoszewicz mianowa- 
ny został komendantem powiatowym w Po= 
stawach na miejsce chorego asp. Chorążaka. 

Na miejsce p. Bartoszewicza naznaczo- 
ny został kom. Stanisław Klamut z Grudzią- 
dza. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohułance. Wystę- 
py Eugenjusza Bodo. Dziś po raz drugi uka- 
że się sztuka amerykańska Raphalsona „Śpie 
wak jazzbandowy“, która w tryumialinym 
pochodzie obiegi ieksze sceny šwiata. Wy 
stępujący gościnnie znakomity artysta teatru 
Morskie Oko Eugenjusz Bodo tworzy w roli 
tytułowej prawdziwą kreację. Zarówno wy- 
konanie sztuki, jak też i wystawa stoją mna 
wysokim poziomie artystycznym. W przed- 
stawieniu biorą udział prócz wybitnych sit 
teatru chóry synagogalne, zespoły girls i licz 
ni statyści: Opracowanie reżyserskie dyr. Zel 
werowicza. Początek o godz. 8. 30 wiecz. 

— PrZecjstawienie płopołudniow£€ w Tea- 
trza na Pohulance- Niedzielne przedstawienie 
popołudniowe po cenach zniżonych wypełni 
doskonała komedja W. Smólskiego „Błędny 
Bokser“. 

— Teatr Miejski Lutnia. Występy Teatru 
Rosyjskiego z Rygi. Przedstawienia Teatru 
Rosyjskiego z Rygi, goszczącego obecnie w 

   
   

    

Wilnie, stoją na wysokim poziomie artystycz 19 
nym i cieszą się wielkiem powodzeniem. 
Dziś, po raz drugi „Mieszkanie Zojki* Bul- 
hakowa. ]utro „Człowiek z teką* ostatnia 
mowość, głośna sztuka Fajko. W' _ piątek 
„Trzykrotnie poślubieni* (Róża Irlandji)“. W 

sobotę 17 b. m. dwa przedstawienia: po po- 
łudniu o godz. 2 m. 30 po cenach zniż mych 
„Gniazdo szlacheckie* Turgieniewa, wieczo- 
rem o godz. 8 m. 15 — po raz ostatni „Trzy 
siostry” Czechowa. W niedzielę, 18 b. m. po 
południu o godz. 2 m. 30 po cenach zniżo- 
nych „Burza* Ostrowskiego. Biłety na wszy- 
stkie przedstawienia w kasie teatru od 11 do 
9 wiecz. й i 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hoilywood — Gdzie wschód jest wscho-- 

Heljos — Małżeństwo na złość. 
Światowid — Ona ma coś... 
Wanda — Casanowa. 
Sport — W sieci intryg. 
Piccadilly — Ziemia obiecana. 
Kino Miejskie — Cohn demokratą. 
Ognisko — Grzechy rozwódki. 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO+ 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

SPORY 
WILNO ZWYCIĘŻA W ROZGRYWKACH 

O PUHAR P-Z.P.N. 
W niedzielę r0zegrano na boisku 6 p.p. 

Leg. półfinałowy mecz 0 puhar ufundowany 
przez polski związek piłki nożnej dla okrę 

gów wschodnich, Do boju stanęły drużyny 
reprezentacyjne okr. biaiorusko grodzienskie 
go i wileńskiego. : 

Spodziewano się zawczasu zwycięstwa 
wilnian to też wynik ostateczny 4:1 nikogo 
nie zdziwił, a raczej przez obecnych na me- 
czu uważany jest za  nieodpowiadający, 
przebiegow,. gry jako krzywdzący  wilnian. 
Drużyna nasza zestawiona umiejętnie przez 
kapitana sportowego grała dobrze i jedynie 
może skrzydła okazały się gorsze od. całości, 
goście zaś przedstawiali zespół gorzej zgra” 
ny i słabszy, natomiast skrzydła grały lepiej 
niż u nas. 3 

W drużynie Wilna najlepiej spisał się 
Birubach, zupełnie pewny. Dzikowski. dobry 
Zejdel, najsłabszy Wasilewski Jan (Lauda) i 
Chowaniec, który o mały włos nie zawinił 
bramki, х 

Stnzeicami dla Wilna byli: Pawłowski 

(2), oraz obaj skrzydłowi, Wasilewski (Lau- 

da) i Wasilewski I (Ognisko). : 

Mecz prowadził por. Herholdt. Publicz- 

ności, mimo konkurencyjnych zawodów w 
postaci wyścigów konnych. Osman. 

PPT OC TWE RE R RZRONKEOBKE 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 
12 do 13 b. m. zanotowano w Wilnie róż 
nych wypadków 37: w teni było kradzieży 
2, opilstwa 6, przekroczeń administracyjnych 

  

— Powody samobójstwa. Okazało _się 
że Pejsach Bajkowicz (Nowogródzka 65), 
który wypił esencji octowej na wynku drzew 
nym, targnął się na życie z powodu ciężkich 
warunków materjalnych. Obecnie stan jego 
obaw nie budzi. RE 

— Zatrzymanńe  włóczęgi-złodzieja. Z 
mieszkania Michała Mamko (Trocka 17) nie 
jaki Ferdynand Swatanski (Rajski 6) usito- 
wał skraść zegarek. Złodzieja zatrzymano 
wraz z dowodem w ręku. Jest to złodziej, 

który udając włóczęgę obchodzi mieszkania 
i kradnie, co mu pod rękę się trafi. A 

— Praemytnik, Na stacji kolejowej w 
Wilnie zatrzymano Mejera Gurwicza, zamie” 
szkującego przy ul. Zawalnej 57, który po- 
siadał 24 kilogramy rodzynek pochodzenia 
zagranicznego. ! 

— Kradzież w kiriematogralie Miejskim, 
Nieznany sprawca otworzył dobranym klu- 
czem szatnię służby kina miejskiego i skradł 
na szkodę biletera Walentego  Pugajskiego 
(Żwirowa Góra 18) garnitur bronzowy oraz 
palto ogólnej wartości 300 zł. 

a w_ Warszawie, R 

B Grand hotel "cymieinz 3, 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i wm 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- B 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę a 
wraz z pościela,bielizna,i oświetleniem E 

czy te i sprawy są opisywane mie dla 
uciechy dwurękich szympansów, a 
dla innych, uczciwych celów. Nie jest 
pornograiją np. podręcznik anatomii. 
ani studjum społeczne o prostytucji * 
rozpuście, ani nawet :najdalej sięgają- 
cy w swoim realizmie opis najgoc 
szych męątów najwyuzdańszego miasta 
czy najdzikszego plemienia. Byleby 
nie dążył autor do wywołania u wi- 
dzów niezdrowych dreszczy. 

* * * 

A teraz—stop. Niech nikt mnie 
nie uważa za obrońcę rozmaitych ob 
razów i widowisk, przeciw którym 
czas od czasu, nieregularnie, nierów- 
no, nerwowo, po kobiecemu, bez na 
leżytej uwagi reaguje część naszej 
krytyki. Bo nietylko pnrnografja jest 
świństwem, ale i nieprzyzwoitość. Ni- 
tylko tak zwane  „humorystyczne” 
piśmidła, rozwałające się bezwstydnie 
po straganach ulicznych, a nawet pa 
wystawach mniej wybrednych księgar 
ni są złem. Złem może się stać |naj 
uczciwsza książka. najlepsze dzieło 
gdy trafi da rąk nieodpowiednich. 

Nikt nie powie, że pornografją jest 
np. podręcznik anatomii. Nawet w re- 
ku panienki, która w zeszłym roku 
skończyła gimnazjum i studjuje n- 
wydziale lekarskim, jest to zupełnie 
godna, naukowa, mądra książka. Ai- 
ta sama książka —wywołałaby nasze 
oburzenie, gdybyśmy się dowiedzieli, 
że czyta ją taka sama panienka Z ja 
kiegokolwiek bądź innego wydziału. 
Nie zmieniła książka swej treści. Ni 
stała się pornograficzną. Tylko w 
zmiennnych okolicznościach stała się— 
nleprzyzwoitošcią. Anieprzyzwoitoši 
jest nie w samej książce, nie w Su 
mym obrazie, nie w samej sztuce 
jest ona w zestawieniu danego dzieł» 
z danemi okolicznościami. Rozmowa. 
która się prowadzi z lekarzem, mogła 
by być zupełnie nieprzyzwoitą, gdyb- 
się ją prowadziło głosno, w tramwaju. 

Każde otoczenie, miejsce, czas, ma 
swoje własne cechy i od nich zależy. 
czy dana rzecz, w danych warunkach 
jest czy miłe jest przyzwoitą. I żadnej 
reguły tu się ustalić nie da... 

„Grzeczność nie jest nauką łatwą 
ani małą”, mówił podkomorzy. Przy 
zwoitość wogóle nauką nie jest. Jest 
raczej sztuką. jast wyczuciem. | dar: 
moby się uczyło tego wyczucia ludzi, 
którzy sami go nie posiadają. 

- * 8 R   

Sprobójmy jednak, nie odwolują: 
się do odczuć, wskazać na to przy- 
najmniej, co poza granice przyzwoito 
ści wyraźnie wykracza. Każdy sie 
zgodzi, że opowładanie o zboczeniach 
erotycznych tylko wtedy nieprzyzwoi- 
tošcią nie jest, gdy jest prawdziwa 
i poważna potrzeba takiego opowia- 
dania. 

Czy taka potrzeba może się zja- 
wić? Oczywiście, tak. Chodzi nieraz o 
pomoc przy ratowaniu jednostek. 

Może się zdarzyć, że nietylko je- 
dnostkom, nietylko lekarzowi, wycho: 
wawcy trzeba o tem mówić. Moge 
być warunki, w których szeroko, w 
teatrze, na rynku, w kościele trzeba 
wołać i ostrzegać , przed czemš, co 
się stało publiczną plagą. 

Trzeba się czasem odwołać de 
opinii publicznej. Choć — nawiasem 
mówiąc — nie należy odwoływać sie 
do tej opinji zbyt często, ani stawiać 
przed trybunałem Motłochu Jegomo- 
Ści spraw, o których tylko wytrawne 
umysły, w spokoju i ciszy myśleć 
powinny. 

Otóż tam, gdzie rozpusta wszelka 
przebrała miarę, gdzie zboczenia są 
plagą publiczną, tamm mówienie o nich, 
nawet ze sceny teatru, może jeszcze 
nie być nieprzyzwoitością. 

Natomiast nieprzyzwoitością staje 
się rzecz, roztaczająca przed publicz- 
nością zboczenia, о których duże 
część tej publiczności dotąd nic nie 
wiedziała, a o których debatować 
i sądzić w danych warunkach żadnej 
niema realnej potrzeby. Może się zda- 
rzyć, że sztuka jakaś będzie zupełnie 
dobra w Sodomie lub Berlinie. Ale 
to nie znaczy, by była ona również 
dobra dla Florencji, Madrytu i Wilna. 

* 

„A. W. M. w teatrze nie był, 
X.W.M. o teatrze pisze, pisze o rze- 
czach, których nie zna. Gorzej. 
X.W. M. nie stawia zarzutów wprost, 
ale chytrze, przewrotnie podsuwa 
aluzje, insunuacje”. 

Wolę to sam napisać, niż czekać, 
nim to kto inny napisze. I zgóry wnoszę 
obronę. Rzeczywiście, na „Przestęp- 
cach“ nie byłem. I to, co napisałem, 
napisałem bynajmniej nie po to, by 
Przestępców zaatakować. Niech ci, 
którzy "decydować mają o wartości 
„Przestępców", nim do sądzenia 
poszczególnego faktu przejdą, prze- 
debatują naprzód zasadnicze pojęcia, 
a potem niech stwierdzą: czy mamy 
rzeczywiście w „Przestępcach* porno- 
grafję lub nieprzyzwoitość? X.W. M. 

OFIARY. 
Ku uczczeniu bolesnej rocznicy zgonu 

š. p. Restytuta Sumoroka, przyjaciela i kole- 
gi niezapomnianego złotych pięć na najbied- 
niejszych dr. Dokalski. 

Zrzeszenie Komitetów  Rodzicielskich 
szkół powszechnych w Wilnie. Uczniowie i 
uczenice szkoły „Świt* Nr. 22 zamiast wień- 
ca na grób ś. p. Stasi Kaźmińskiej, składa” 
ją zebrane przez siebie na kolonie letnie zł. 
205g GB,” 

    

  

 



CENY W WILNIE 

Z dnia 13 maja r. b. 
do wszystkich byłych wojsko zii o T a 
wych armji poiskiej we Francji _o-jecmnch ua kaczę 18-19, browarowy 

21—22, owies 16—19, gryka 23—74, wyka 

0 > Ka Tok ko A aoc 29—30, otręby pszenne -15—16, żytnie 12— 

e RCA D.C pod NAZWĄ 13. koniczyna 12—13, siano 8—10, słoma 6 

„Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej ejj makuchy lniane 36—37, słonecznikowe 

= Francjie. Zarząd i członkowie założy” 26. Tendencja w dalszym ciągu słaba. 
ciełe tego Stowarzyszenia, stanowią b. żoł- 5 Ž 

  

nierze l-ej dywizji polskiej we Francji. rak_większych tranzakcyj. 
Spieszymy tą drogą powiadomić O posyż- 
szem wszystkich, którzy stanowili cząstkę 
„Armji Błękitnej”. 

Mając na celu zjednoczenie w naszej 
organizacji wszystkich byłych wojskowych 
z formacji polskich we Francji w latach 
1914-1919, wzywamy was, koledzy, do 
gremjalnego wstępowania w szeregi stowa- 
rzyszenia Weteranów  Armji Polskiej 
z Francji. 

Koledzy! Przeszło dziesięć lat temu 
„Armja Błękitna" przybyła do kraju, 3 mi- 
mo swej świetnej tradycji żołnierskiej do- 
tychczas nie zajęła wśród organizacji by- 
łych wojskowych należnego jej stano: 
wiska. 

Zadaniem więc naszem jest, na wzór 
naszych Kolegów-Weteranów w Ameryce, 
złączyć się w stowarzyszenie Weteranów 
Armji Polskiej z Francji. Tą drogą uzyska» 
my w społeczeństwie znaczenie godne by- 
tej Armii Polskiej we Francji. 

W poczuciu wyłącznego prawa dojhisto - 
tycznego błękitnego munduru, wzywamy 

Nasiona: owies siewny zależnie od ga- 

RADJO 

ŚRODA DNIA 14 MAJA 1930 R. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 
1205 — 13.10: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorologi- 

czny z Warsz. 
16.10. — 16.15: Program dzienny. 

16.15 — 17.00; Muzyka lekka z rest „Bristol* 

sLOWOU 
  

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ui, Ovrobramska 3. 

Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Cohn - demokrafa" 
Melodramat w 10 aktach: W rolach głównych: George Sidney, Sharon Lynn i Jean Hersholt. Nad 
program: 1) „KRAKOWSKA SZOPKA LUDOWA*. 2) 
ZWIERZYNIECKI** — w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek zeansów od g. Śeej. 
Następny program: „OCHOTNIK i SIAM*. 

„WESELE KRAKOWSKIE*. 3) „KONIK 

  

w Wilnie. 
17.00 — 18.00: Tr. dyskusji u „Philipsa 

w Warszawie „Zdrowie rod y 
18.00 — 18.45; Tr. z M 

tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 

  

zawy. Konc. 

    —180. La muzyki lekkiej kompozytorow wegierskich. 
pszenna 60 — 80, žytnia razowa 18.45 — 19.00: Kwadrans akademicki. 

97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 19.00 — 19.25: Audycja wesoła, zradjo- 

— 85; gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, fon. fragment z „Pamiętników Pa ka” w 

perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. W Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 3 

manna 100 — 140. 16 — 19.40: 49 ta lekcja języka włoskiego 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. dr. J. Rostworowska. 

EW. ża] E ET 19.40 — 20.00: Prasowy dziennik rad- 
‚ s у а -zasu z Warsz 

kg., ser twarogowy 120 — 160, masło nie A o aj A 

solone 550 — 600, solone 450 — 500. | 20.00 — 20.15: Program na 
Drób: kury 6 — 8 zi. za sztukę, kurczę: | rozmaitości. 

ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 20.15 — 20.3 

18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite Makarczy 
18 — 20 zł. 

Mięso: wołewe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 

   

  

czwartek. 

): Feljeton z Warszawy J. 
dzienniku”.    k „Depesze w 

  

20.30 — 22.10: Koncert z Warsz. Recitał 
fort. Zygfryda Schultza. 

22.10 — 23.00: Tr. feljetonu z Warsz. 

i komunikatów. 

Dźwiękowe kinolbeny miejsg ma parterze Gd I ZL zany LOŃ CHANBY | 
HObLYWECO" niezapomniany odtwórca Dzwonnika z Notre Dame i jego partnerka LUPE VALEZ w obrazie p. ta 

+ 

„Gdzie wschód jest wschodem 
Nad program: ŚPIEW i MUZYKA. Pocz. o godz 4, 6, 8 i 10.25 w. Pase-partouts w dzieś premjery nieważne. 

paraksyzmów śmiechu, BUSTER REATO w wielkiej pikantnej 

ul. Mickiewicza 22. 
Aparat amerykaf- 
ski światowej sła- 

wy „PACENT”. 
  

      

Precz z tęsknotą i smutkiem! Pierwsza DŹWIĘKOWA epopea ŚMIECHU, HUMORU 
i WESOŁOŚCI. Krół humoru, ten, który się nigdy nie śmieje, a samm doprowadza wszystkich do 

Pierwszy DŹWIĘKOWY bezkonkurencyjny erotycznej sztuce | 

„Miałżenstwo na złość” |. 
NIKT nie jest w stanie powstrzymsć się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania 
tego nzjdowcipniejszego arcydzieła. Nad program: REWEL. ŚPIEWNO-MUZYCZNA ATRAKKCJA. 

i 

| Kino - Teatr 

Ceny miejsc: BALKON | zł. PARTER od 1 zł. 50 gr. Seansy o g. 4, 6, 8i 1015 w. 

„HELIOS* .| 

wszystkich, którzy w okresie ;1914—1919 420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 23.00 — 24.00: Muzyka taneczna z rest 
mieli zaszczyt ten mundur nosić, do fzłą- 420 — 440. „Bristol“ w Wilnie. 
czenia się z nami.? 

Walny Zjazd Weteranów „Armii 
Błękitnej" w lipcu r. 1930, 

Pożądanem jest jaknajrychlejsze zgła 
szanie się do Stowarzyszenia wszystkich 
Weteranów, celem wzięcia udziału w Wal 
nym Zjeździe „Armii Błękitnej* jaki ma 
miet miejsce w Warszawie 13i 14 lipca 
1930 r. Zapisy irezerwistów i członków 
armji czynaej, zamieszkujących na terenie 
Wilna i okolicy przyjmuje kclega M. Kon- 
dratowicz ul. Krakowska 5 m. 2, Wilno, 
względnie w PKU, Wilno įmiasto, Referat 

- Oficerski. 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Wete- 

ranów Armji Polskiej z „Francji miesci się 
w Warszawie pod adresem Żurawia 40 m. 

"8, gdzie Weterani Armji Polskiej z Francji, 
że wszystkich „stron Polski zgłasząć mogą 
swoje nazwiska i adresy. 

Zą Zarząd Główny Stow. Weteranów 
Armji Polskiej z Francji: Gen. L, Pachucki. 

Płk. M, Korszun- Osmołowski, Mir. J. 
J. G. Ludyga- Laskowski, Kpt, Zygm. 
Piątkowski,Por. W. Skarzyński, P-por. 
N. Wętkowski, Chorąży S Fiałkow- 
ski, Sierżant K. Revchman, Kapral K. 
Chrząściewski, F. Fuśniak: 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za kig.), 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 
żywe 400—450, śnięte 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 I gat. 18—20 
zł, za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię Iniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

į | kupuje się dobre t || Iano оо оке rata 
i my markizety, jedwabie, jedwabie 

    

sztuczne, sątyny deseniowe, perkale, 
oraz pończochy i skarpetki modne 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 
  

    

„L ŻĄDAJCIE ži 

. 

  

i awansów udzielamy pod majątki po- 
lecone do parcelacji, którą przepro- 
wadzemy przez osoby upoważnione, 
pomiary i plany przez Mierniczych 

Przysięgłych. 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

ul. Mickiewicza 4, tel. 545. 5ł 

  

Wilno, 

  

  

И 

we wszystkich aptekach i 8 

składach aptecznych zńanego к 

środka od odcisków й 

Prow, A, PAKA. 

  

   

  

  

  

Rejestr Handlowy 
w dniu 24. II. 1930 r. 

3770. HI. A. „Dom Handiowy Wactaw Jankowski i S-kk". 
Zgłoszono likwidację 
Szterna, zam. w Wilnie, ul. Ludwisar: 

spółki i na likwidatora powołano Józefa 
158 — VI. 

w dniu 10. III. 1930 r. 

   

KM cowników państwowych z 15 proc. - 
№ kiem komunalnym, nadto mieszkanie, opał i ® 

gi światło. 

"DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

В, 3 w dniu 21. I. 1930 r. 
1455, Ii. A.„Szweq Jankiel" Przedmiot: skład cukru, mąki, 

* śledzi. Siedziba została przeniesiona na ul. Stefańską 10 w 

Wilnie. 149 — VI. 

Tai w dniu 10. Ill. 1930 r. 
995. Il. A. Firma obecnie brzmi: „RESTAURACJA — Ma- 

 zowiecką Władysława Kieliszczyka”. Siedziba przedsiębiorstwa 

-Gstaał przeniesiona na ul. Jagiellońską 2a w Wilnie. 
151 — VI. 

1201. II. A. „Kopertowicz Edmund". Przedsiębiorstwo zo” 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 152 — Vi. 

    

— нн о— — — 

Ё w: dniu 24. II. 1930 r. ; 
1957. Il. A. „Wajn Abram* Przedsiębiorstwo zostalo Zli= 

žwidowane i wykrešla się z rejestru. 153 — VI. 

m w dniu 10. III. 1930 r. i 

ui 2183. II. A. „Gordon józpi”. Cofnięto prokurę Borniowi 

Ч Piatnerowi. 154 — 

2504, III. A. „Spėlka Bracia Kirtner i D. Mickun, Wilno. Fa- 

oryka wyrabiania j farbowania futer FURS*. Czas trwania spół- 

ki został przedłużony do dn. 1 stycznia 1931 roku. 
” 155 — VI. 

3003. II. A. „Lipłdiki Jakób”. Siedziba przedsiębiorstwa zo” 

stała przeniesiona pod nr. 19 przy ul. I Jatkowej w Wilnie. 
156 — VI. 

; w dniu 12, III. 1930 r. 

5“ 3608. Il. A. „Łokucjewski Bronisław". Siedziba przedsiębior 

stwa została przeniesiona na ul. Wileńską 23 w WE M 

  

3781. III. A. „Beta Irma ć Lipą Zinger*. Udzielono prokury 
-Awsiejowi Zingerowi zam. w Wilnie — przy ul. Kalwaryjskiej 
Nr. 1. 159 — VI. 

. 5227. Il. A. „I Troqki i G. Błondes — Ska". Siedziba Spół* 
ki została przeniesiona na ul. Zawalną 58 w Wilnie. 

160 — VI. 

w dniu 1. III. 1930 r. 
6787. li. A. „Chasia Lipszyg“. Firma obecnie brzmi: „Cha 

sia Ajzenszmidt — sprąedaż manufaktury”. Z powodu zamąż- 
pójścia właścicielki przedsiębiorstwa nazwisko jej obecnie brzmi: 
Ajzenszmidt. 161 — VI. 

7174, II. A. „Nowicki Aleksander“. Przedsiebiorstwo zosta- 
fo zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 162 — VI. 

8082. II. A. „Rabinowiaz Ita į Miląjkowskla Zlata — S-ka““. 
Spółką została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

163 — VI. 

w dniu 12. III. 1930 r. 
81119. II. A. „Gitelzon Załman, Giteizon Mejer, Fideiholc 

Chaim, Gordon Załman, Klot Mandk! ij Janki*l i Rabinowicz M 
jer Ska Spółsur*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 
z, rejestru. 164 — VI. 

9207. II. A. „RENESANS Sima Sakowa i Spółka". Spółka 
została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 165 — VI. 

w dniu 24. II. 1930 r. 
9892. II. A. „Jochelman Lejba i Fejgielgon Joskel Ska", Społ 

ka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
1 

  

11555. I. A. „Auksztugewicźowa Michalina". w Konwalisz- 
kach, gm, Dziewieniskiej, pow. Oszmiańskiego. Piwiarnia. Firma 
lina, zam. tamże. 167 — VI. 

istnieje od 1928 roku. Właściciel — Auksztulewiczowa Micha- 

  

   

  

    

     
   
    

  

    

    
    

    
      

   

      

    

  

-LOUIS VINSE 
23) BAŚKA 

| jęki stróża rozdarły ciszę nocy. 

Walcząc, Laniare słyszał jakiś ruch w 
+ 
žozbudzonym domu. 

Pocieszał się że zamknięte drzwi 

nie wpuszczą odrazu. Wątpliwem było 

aby ktokolwiek miał przy sobie zapa- 

sowe klucze. Będzie jeszcze dosyć cza- 

tym łotrem. Ale nie było to łatwe zada 

nie. 

sposób niepokojący, 

ie i zręczności. 

kiwany, ułatwił Laniare'owi 

człiwej obronie, podwajał wysiłki i 
szybko zaczął brać górę nad 

wątpiewać w zwycięstwo. 
wszelkich znanych sobie 

Ja“ wtył, tak silnie, że omało co nic 

wróg był obezwładniony. 
Spokojniej, łotrze, 

morderco! — zazgrzytał zębami 

tękę? Spokojniej, słyszysz? 
„Karol“ 

walczyč. 

su, aby uciec, po porachowaniu się z 

Nie tylko walka przeciągnęła się w 
ale przeciwnik 

okazał się człowiekiem o niezwykłej si- 

Fakt, że napad był zupełnie nieocze 
początek 

walki. Zręcznym ruchem wytrącił rewol 
wer z ręki wroga, ale szpieg w rozpa- 

słabym 
przec'wnnikiem. Laniare zaczął już po- 

Próbował 
sposobów 

walki. Wreszcie wykręcił rękę „„Karo- 

nazwiska... nie mówiąc już o tem bez” 
wstydnem oszustwie! 

Bezsilny wróg odpowiadał 
kieństwami. 

prze- 

— Kim jesteś? — wykrztusił pyta: 

nie: 
=. Patrz Patrz! morderco... 

Laniare odwrócił go twarzą ku sobie ii 
kolanem przyparł go do Ściany, zaci” 

skując palce dokoła jego gardła: Czy 

mnie poznajesz teraz... mnie, którego 
chciałeś utopić w oceanie! 

Ktoś zaczął dobijać się do drzwi, 
ale walczący nie zwracali na to uwa 
gi. Wytrzeszczonymi oczyma, szalony 
z bólu i przerażenia, patrzał szpieg na 
wroga... 

— Wilk - Pustelnik! — jęknął — 
Boże mój! Kiedyż ty nareszcie umrzesz! 

— Z twojej ręki — nigdy!... zaczął 
ze Laniare i umiłkł, poznając nagle 

zdumieniem we wrogu swym, tego 
którego poszukiwał od dawna — Ex* 
troma. Okrzyk wściekłości wybiegł na 
jego usta. 

Niemiec zgrzytnął zębami i wzdryg- 
nął - się 

Tymczasem coraz gwałtowniej do- 
bijano się do drzwi! Z przedpokoju do” 

rok Śmierci i ostatnim wysiłkiem ode- 
pchnął go od siebie, uwolnił ręce swe 
i napadł w dzikim, zwierzęcym szale . 

Zwrócił się ku oknu, usiłując zbli” 
żyć się ku wyjściu, ale nie zdołał 
ustrzedz się przed ciosem ostatecznym 
Laniare rzucił się na niego i omało co 
nie złamał ręki, tak silnie uderzył go 
w szczękę. Extrom pchnięty szalonym 
ciosem wtył, potknął się o trupa stró 
ża, rozbił głową szybę i wyleciał za 
okno. ; 

W tejże chwili Leniare cofnął się 
i klęknął za wysokim poręczem fotela 
kryjąc się w chwili gdy drzwi poddały 
się pod naporem, cisnących się z 
przedpokoju ludzi. 

Do gabinetu wpadła służba, a wi- 
dząc typa przy oknie, rzuciła się ku 
niemu, nie patrząc w stronę fotela. 

Nie dostrzeżony przez nikogo, La- 
niare wstał i zgięty we dwoje przebiegł 
do bocznych drzwi, uchylił je tylko ty” 
le, ile było konieczne dla przesunięcia 
się i cicho zamknął. 

96-ulica była cicha i pusta. Niby 
cień przemknął po niej Laniare 

Rozdział XVI — „Wiosna'* 

  

  OGŁOSZENIE 
Poncany SRAWAWAN | 

Wydział Powiatowy w Oszmianie ogia- 
Ś POZADY IRÓŻNE 

i 

sza konkurs na stanowisko lekarza-chirurga ZURA ( SEAÓRORI GA RATY # 

w szpitalu sejmikowym w Smorgoniach. 
Reflektanci, ubiegający się © to stanowi” 

sko winni dołączyć do swych ofert: a) do- 

wód obywatelstwa polskiego, b) dyplom - @ 

karski, ©) uprawnienie do wykonywania pra- 
ktyki lekarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 
i d) świadectwa poprzedniej pracy. 

Uposażenie według VII st. płacy pra- 

Termin konkursu upływa z dniem 15 
czerwca r. b. 

Przewodnjczący Wydziału Powiatowego El 
starosta powiatowy (—) Z. Kowalewski. 

  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Komornik Sądu Gro: ro w Wilnie, 
rewiru IV z siedzibą w Wilnie przy zaułku 
św. Michalskim 8. m. 5 zgodnie z art. 1030 
U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 14 maja 1930 roku o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 29, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Noacha Mostowicza majątku ruchomego, 
składającego się z gotowych ubrań, towa- 
rów bławatnych i umeblowania mieszkania i 
pracowni, oszacowanego na sumę zł. 4.093. 

Komornik A. Sitarz, 
340 —0 

RR e. 
8 „Sinalco 

przedstawiciela 

B. SLOMSKIEGO. 
Nagrodzony złotym me* 
dalem na międzynarodo: 

wej wystawia w 
Barcelonie 

Etykieta z pubarem. 

  

      

    

Żądąć wszędzie prawdzi- 
wy orzeźwiający napój     

    

  

  

№ NAJKORZYSTNIEJ kupuje ad 
się towary gwarantowanej do- 
braci u GŁÓWINSKIEGO. Po- 
lecamy różne nowości sezonowe, 
markizeiy, jedwabie, satyny, per- 
kale, oraz pończochy i skarpetki 
modne. UWAGA—Wileńska 27.     
  

  

  

      

Co przeszkodziło mu w dokonaniu 
aktu zemsty na Extromie? Przyczyną 
całego niepowodzenia była nieszczęsna 
chciwość złodziejska: gdyby nie miał 
w kieszeni skradzionych pereł, nie po” 
trzebowałby się śpieszyć, mógł zatrzy- 
mać Extroma aż do nadejścia ludzi, 
oddać go w ręce sprawiedliwości i 
wytłumaczyć, że ten złodziej morderca 
po sprzedaniu skradzionych dokumen- 
tów usiłował wykraść je znowu. 

Pogarda do samego siebie rozdzie- 
rała jego serce, a wstyd dławił niezno- 

śnie. ' 
Wzdrygnął się i próbował otrząsnąć 

ciężkie myśli. Teraz poniósł klęskę? 
Więc cóż stąd? { 

Znajdzie się jeszcze dosyć sposob- 

ności do odwetu! Trzeba tylko... 
Ale poco to wszystko? Czy życie 

stanie się milsze i łatwiejsze, gdy odr 
zyska dokumenty i odda je miss Brook 
gdy klejnoty Mrs. Arden powrócą do 
właścicielki? Czy on sam będzie szczę- 
śliwy, gdy dokona wreszcie zemsty na 
Extromie? 

Ponurem wejrzeniem obrzucit — ро- 
kój, leżące dookoła w nietadzie rzeczy 
oczy jego zatrzymały się na drzwiach 
do przedpokoju. 

        

dodat- A 

  

ИЮ 1 - 
Bagactwo 
zdabędziesz 

kupując los 

LOTERJ! PAŃSTWOWEJ 

w najszczęśliwszej kolekturze 

I S-ka 
Wilno, Wielka 44 

Centrala kolektury: 
Warszawa, Marszałkowska 146. 

'CO DRUGI LOS WYGRYWA! 
DWIE PREMJE! 

Ogólna suma wygranych 
32 miljeny 

Ciągnienie już w tym tygodniu 

17) 19 maja I. I. 
ŚPIESZ—KUP NASZ LOS! 

 UBEREOZWI KEY ZECOEZCZ ZO TERRA 

J[Demochód NANB WS is 
sprzedać, oraz naprawić možno i 
firmie „STUDAUT* Mickiewicza 31, 

—° Е tel. (przez Wilno_6) Nr 1501. 

‹ KORA OBI masz Uras т oskonali, 
BA RoGmetyka BB Gziwa braki i kb. 

Uz Regulacje i trwałe 

Gabinet 
przyciemnianie brwi 
Osbinet | Kosme yki 

Racjonzinej Koame- 
tyki Leczniczej. 

Leczniczej „CEDiB* 

Wilno, 

* iewiczowej, 
ielka 1 

й 
Mickiewicza 31 m. 

m 9, Przyj. 
4” g. 10—1 i 4—7. 

kobiecą kon- 
Urodę dė Br 

W. Z. P. 26. 

|. ęprawltwnij 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy I braki = K = 
Masaž twarzy i ciała nana gausus 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie. cery. Wypaca- KMBSLONKŚSR(AIOWSKA 

Nauczycielka BAWATAE 

z dułą praktką PO-PSsbko, facho- szukuje zajęcia w 
mieście lub na wsij wo I tanio 
Przygotowuje  dziecij przepisujemy na 
do pierwszych 4:ch maszynach | 
klas. Posiąda znaja-| Wil. Biuro Komi- 
mość — francuskiego,| sowo - Handlowe, 
rysunków i muzyki.j Mickiewiczą 21, 
Łaskawe oferty pro-| tel. 152. -zk | 

  szę zgłaszać w asm. 
„Słowa* pod W R. p ZNA 
mi as MOCHOd 

Wychowawczyni j zapewnieny posia- 
z gobiym polskim E da każdy przy lo- 

  

  

zykiem szuka zajęciaj kowaniu oszczęd- 
do dzieci, może być z „ności przez 
szyciem i na wyjazd,| Wileńskie | Biuro 
zgłoszenia do admi-| Komisowo - Handl. 
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— Kto przyniósł? 
— Posłaniec... taki sam, jak poprze 

dni. 
— Jaki poprzedni? 
—- Ten, który przyszedł razem Zz 

panem o jedenastej, pan nie pamięta? 

Laniare przypomniał , sobie, że 

wracając do domu wieczorem, zauwa- 

żył wchodzącego razem posłańca. 
Podczas gdy on otwierał drzwi swe 

go mieszkania, posłaniec wdał się w 

rozmowę z woźńym. 

— Czego on chciał? : 
— On twierdził, że ktoś wzywał go 

do nas przez telefon, a ja mówiłem, że 
to niemożliwe, że nikt nie potrzebo- 
wał u nas posłańca. Potem zapytał o 
nazwisko pana, powiedziałem mu, a 
on sobie poszedł. Potem, p godzinie, 
wrócił z tym listem... prosił podsunąć 
kopertę pod drzwi, jeżeli pana niema. 
Nie wiem, napewno czy to był ten sam 
człowiek, 'ale wziąłem go za tego samie- 
go. Nie jestem teraz pewien. 

Dalsze usiłowania Laniare'a wydo- 
stania bliższych informacyj, co do oso- 
by, tajemniczego posłańca, nie dały  * 
rezultatów. Laniare powrócił do swego 
mieszkania, napróżno łamiąc sobie gło- 

wę nad nową zagadką. 

galonami i błyszczącemi guzikami, stał 
przy budce i czytał jakieś ogłoszenie. 

Czy był jakiś związek pomiędzy 
długiem oczekiwaniem przy telefonie 
na miss Brook, która w końcu nie nat. 
deszła, a zjawieniem się przy budce 
tego posłańca? Czyżby telefonistka w — 
hotelu była wtajemniczona i domy” = 
śliła się kto prosi miss Brook? Мар 
prawdopodobniej jednak Krane spo- 
dziewał się tego, że Laniare zechce za” 
telefonować do młodej Angielki i uprze 
dził telefonistkę, wydając rozkazy. 

Jeśli tak było wszystko stało się ja- 
snem. 

Dopóki Laniare czekał przy telefo- 
nie, Krane zatelefonował, by wysłano 
natychmiast człowieka do automatu, z 
którego telefonował Wilk - Pustelnik, 
dla śledzenia za nim. i 

Było to bardzo zręcznem posunię- 
cie. Laniare poczuł szacunek dla - po- % 
licji amerykańskiej. 

Ale od kogo była ta 
bez podpisu? 

Sądząc z charakteru pisma, pisała 
ja kobieta. Czyżby Cecylja Brook? 
Któż jednak, prócz niej mógł wyzna” 
czyć mu to spotkanie? 

Być może, że po zatonięciu „Assy- 

kartka — 

wyłamał jej w stawie. Przez chwilę 

przeklęty 
) La- 

miare-—Czy chcesz żebym ci wyłamał 

jęknął z”bólu i przestał 

latywały wołania o klucz. Ktoś ude- 

rzył we drzwi, z taką siłą, aż skrzyp- 

nęły. 
Trzeba było się śpieszyć. Jeśli La- 

niare straci jedną jeszcze minutę, wszy 

stkó przepadnie! Ale nie mógł się zde- 
cydować na krok stanowczy: czy miał 
odłożyć upragnioną chwilę zemsty, na 

O tej porze roku, noce w New Yorku 
są długie. Jeszcze daleko było do świtu 
gdy Laniare wyszedł na Broadway. Nie 
długo czekał na taksówkę i wkrótce 
zmęczony i wyczerpany przywiókł się 
bocznemi drzwiami do swego mieszka- 
nia. Bezsilny upadł na fotel. Gorzka 

W szparze nad pro- 
giem widział biały trójkąt papieru — 
róg dużej koperty, wsuniętej pod drzwi 

Laniare wstał i wyjął list. Koperta 
zaadresowana była do Antoniego Am- 
beara. 

Wewnątrz koperty znalazł kartkę z 
kilku śpiesznie nakreślonemi słowami: 

ryjczyka* Krane potrafił zyskać jej 
zaufanie i dowiedziawszy się że Lania= 
re żyje, zawiadomił ją o tem. dy 

Laniare nie wiedział jak ma rozu” 
mieć słowa listu. Wiedział o istnieniu 

wielkiego magazynu „Wiosna* w Pa- 
ryżu, ale przecież nonsensem byłoby 

Ktoś widocznie polecił posłańcowi 
dowiedzieć się o jego adres i nazwi- 
sko. Nie mógł to być Krane: Laniare 
był pewien, że Krane pojechał windą 
wgórę w hotelu Nickbokker i nie mógł 
zdążyć zejść przed jego ucieczką stam 
tąd. 

później? Wypuścić tego łotra? 
Jakże ciężko mu było dożyć do 

dawno oczekiwanej chwili i wypuścić 
zdobycz z rąk! 

Nie, to było ponad jego siły. Tra” 

Laniare przecisnął go plecami do 
półki i szybko zrewidował kieszenie, 

" wyjął całą paczkę banknotów  amery- 

- kańskich... 
/ — Dziesięć tysięcy dolarów, 
uśmiechnął się krzywo, — to sprawie- palce dokoła gardła szpiega. 

dliwa zapłata za korzystanie z mego Extrom wyczytał w oczach jego wy   cąc przytomność zaciskał coraz mocniej 

| Wydawca: Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. RU 

świadomość podwójnego niepowodze” 
nia niby ołów ciężyła mu ma sercu. 
Trzy razy w ciągu godziny nie dotrzy- 
mał słowa. Miał możność wykonania 
przysięgi i zemsty,'i pozwolił się wy” - 
mknąć wrogowi. 

Laniare poczuł się nagle starym, 
zmęczonym i samotnym człowiekiem. 

"HET 

„Proszę być w „Wiośnie' o pierwszej 
„„bardzo' proszę!“. 

Nie było nic więcej: ani podpisu, 
ani znaku. 

Laniare otworzył drzwi i wezwał 
zaspanęgo murzyna — wolnego. 

— Kiedy przyniesiono ten list? 
— Przed godziną, Sir. 

przypuszczać, że to o tą „Wiosnę* 
chodziło anonimowemu 'autorowi listu. 
Słowa „bardzo proszę* niepokoiły go 
bardzo; dźwięczała w nich prośba i. 

rozkaz zarazem. AGS 

Nikt z mieszkańców hotelu Nickbor 
ker nie mógł go gonić. | 

Więc któż był tym wzywającym go? 
Co prawda wychodząc z budki z 

automatem telefonicznym, skąd telefo- 
nował do miss Brook, widział jakiegoś 
posłańca, teraz przypomniał to sobie 
dskonale. Młody chłopiec w kurtce z \ 

Ё 

Drukarnia „Wydawni two Wilenskie“, Kwaszelna 23. 
) =" 

   


