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Kandydatura Brianda. 

  

Wiadomość o postawieniu przez 

Brianda swej kandydatury na Prezy- 

denta Republiki Francuskiej jest w 

dzisiejszej sytuacji europejskiej wy- 

padkiem o bardzo dużem znaczeniu. 

Prezydent Francji bynajmniej nie 

jest de iure figurą li tylko reprezen- 

tacyjną. Podług francuskich ustaw 

zasadniczych posiada on władzę więk- 

szą niż niejeden monarcha, naprzykład 

niż król angielski. Od czasów prezy- 

dentury Mac-Mahona ustalił się z wie- 

lu powodów zwyczaj, iż Prezydent Re- 

publiki nie czyni użytku ze swoich 

uprawnień. tego 

zwyczaju obowiązującym francuskie 

Zgromadzenia Narodowe, obierające 

Prezydenta, wysuwały na to stanowi- 

Gwoli uczynienia 

sko ludzi poważnych i nieskazitelnych, 

ale pozbawionych silniejszej indywi- 

dualności. Casimir Pórier, wybrany 

na Prezydenta Francji w r. 1895, po 

kilku miesiącach ustąpił, oświadcza- 

jąc. że nie może piastować najwyższej 

godności, będąc pozbawionym faktycz- 

nie wszelkiego wpływu na bieg spraw 

państwowych. 

Od tego czasu upłynęło już lat 35, 

które przyniosły wielkie zmiany w po- 

jęciach i stosunkach politycznych, na- 

wet w najbardziej konserwatywnej 

pod tym względem Francji. Jeszcze 

w r. 1920 Zgromadzenie Narodowe u- 

lękło się silnej indywidualności Jerze 

go Clemenceau, wybierając bezbarw- 
nego Doschancta; atordażć poczucie gp 

trzeby silnych, wyraźnych ludzi na 

najwyższych magistraturach państwo 

wych przeważa nad niedawnemi oba- 

wami przed „cezaryzmem“ jednostki. 

Od wszelkich aspiracyj ,cezary- 

stycznych* Briand stoi jak najdalej i 

nie tu leży moment charakterystycz- 

ny jego kandydatury. Równocześnie 

jednak stoi on bardzo daleko od re- 

prezentacyjnych figur francuskiego 

„juste milieu*, które od 40-tu lat za- 

siadały kolejno na fotelu prezydenc- 

kim. Aktualnem wydaniem kandyda- 

ta tego typu jest p. Doumer, prezydent 

Senatu, który swoją kandydaturę już 

postawił. Nikt o niego ani przeciw nie 

mu gorąco walczyć nie będzie. Jeżeli 

go wybiorą — to z tych samych po- 

wodów co Deschanela, Loubet'a, Fal- 

lieres'a i inn. reprezentacyjnych śred- 

niaków francuskiego świata parlamen- 

tarnego. 

Jeżeli natomiast wybór w dniu 13 

b. m. padnie na Briand'a, będzie to 

oznaczało triumf pewnego wyraźnego 

programu polityki francuskiej, zwy- 

cięstwo charakterystycznych dla Brian 

da i przez niego stosowanych metod. 

Choroba Poincarć'go usunęła z widow- 

ni jedynego konkurenta, któremu 

Briand zapewne musiałby ulec. Dziś 

będąc ministrem spraw zagranicznych 

w gabinecie centrowym, zwalezanym 

przez lewicę, Briand wstępuje w szran- 

ki o fotel prezydencki jako sztandaro- 

wy kandydat lewicy radykalnej i so- 

cjalistycznej. Sytuacja napozór dziw- 

na, w rzeczy 

  

istości jednak zupełnie 

zrozumiała. 

Briand jest politykiem posiadają- 

cym w Europie większą popularność 

i autorytet niż w swojej ojczyźnie, 

gdzie prawica go otwarcie zwalcza. 

Kontrkandydatem prawicy ma być 

również człowiek o wyraźnem obliczu 

i dużej energji, zwolennik polityki sil- 

nej ręki—p. Maginot. Lecz nawet część 

prawicy waha się wystąpić przeciwko 

kandydaturze Brianda, rozumiejąc, że 

wybór jego na Prezydenta podniesie 

ogromnie autorytet Francji, usuwając 

go zarazem od bezpośredniego kiero- 

wania polityką zagraniczną. Francja 

jest tak dalece zaangażowana w poli- 

tykę, zainiejowaną i prowadzoną przez 

Brianda, że w chwili najtrudniejszej 

badaj od czasów wojny, w chwili, kie- 

dy aktywność dynlomacji w kwestjach 
ara rrancji najdonioślejSzyc о 

oddawna nienotowanego napięcia, pot- 

knięcie się Brianda w wyborach pre- 

zydenckich zachwiać może pozycją 

Francji i powikłać jej stosunki między 

to” 

narodowe: 

Planom Brianda zmierzającym do 

pacyfikacji Europy sekunduje od po- 

czątku lewica francuska. -Sądzi też 

ona, że Briand jako Prezydent, będąc 

genjalnym graczem politycznym i tak- 

tykiem-dyplomatą, nie dopuści, aby 

linja jego polityki została w okresie 

jego prezydentury złamaną. 

Zdaje się więc, że chociaż z 0d- 

miennych motywów, kandydatura 

Brianda uzyska jednak poparcie za- 

równo wśród jego zdecydowanych 

zwolenników, jak też wśród znacznej 

liczby tych, którzy w innych warun- 

kach byliby jej przeciwni. 

Testis. 

Briand bedzie kandydował. 
PARYŻ, 5-V (Pat). Dzisiejsza prasa poranna ogłasza, że minister 

spraw zagranicznych Briand zgodził się na postawienie swej kandydatury 

na prezydenta republiki. 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 
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Zaklad stosowania slonca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
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ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

inf bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Wszelkich informacyj a isja Zdrojowa. 

  

pozostaje pod stałą opieką 

i lekarzy-konsultantów. — 
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Depesze gratulacyjne. 
WARSZAWA. 5.5. Pat. — Z okazji 

święta narodowego 3 maja Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej otrzymał depe- 
sze gratulacyjne od prezydenta repu- 
bliki francuskiej Doumergue'a, od kró 
la włoskiego Wiktora Emanuela, pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych A. P. 
Hoovera, prezydenta republiki czesko 
słowackiej Masaryka, od szacha per- 
skiego Pahlawi, od króla belgijskiego 
Alberta, króla bułgarskiego Borysa i 
prezydenta republiki estońskiej Paetsa 
Z tej samej okazji otrzymał minister 
spraw zagranicznych Zaleski depeszę 
gratulacyjną od ministra spraw zagra- 
nicznych Meksyku Estrada. 

Pożegnalne śniadanie. 
Warszawa. 5.5. Pat. — W dniu 5 

maja odbyło się na Zamku śniadanie 
pożegnalne dla ambasadora włoskiego 
Martin-Franklina, który w najbliż- 
szym czasie opuszcza Polskę, udając 
się na nową placówkę do Brukseli: W 
śniadaniu tem wzięli udział, prócz Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej i J. E. 
ambasadora Italji hr. Martin-Frankli- 

z żoną, p. minister Zaleski z żoną, 
er Beck z żoną, minister Matu- 

szewski z żoną i in. 

    

Bezrobocie zmniejsza się. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Według danych Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy liczba bez- 
robotnych zmniejszyła się w ostatnim 
tygodniu o 7 tys. 741 osób i w dniu 2 
maja wynosiła 355.102 osoby. 

Sprawa międzynarodowego 
kredytu rolniczego. 

W dniu 2 b: m. odbyła się w Zwią 
zku Organizacyj Rolniczych Rzeczypo 
spolitej konferencja w sprawie mię 
dzynaródowych kredytów rolniczych. 

ciele organizac 
nych i kredytowych. Referat na temat 
organizacji kredytów długo i średnio 
terminowych dla rolnictwa wygłosił 
dr. Tadeusz Mincer, redaktor .,Rolni- 
ka Ekonomisty*, który uczestniczył w 
odbytych niedawno w Genewie konfe- 

rencjach w sprawie tego rodzaju kre- 
dytów, jako delegat. 

Po zakończeniu konferncji, uchwa: 
lono rezolucję, która brzmi: „Zorgani- 
zowane w Związku Organizacyj Rol- 

niczych Rzplitej instytucje rolnicze ca- 

łego państwa przyjmują do wiado- 
mości fakt pomyślnego rozwoju na te- 
renie międzynarodowym akcji zaini- 
cjowanej przez uchwały międzynaro- 
dowej konferencji państw rolniczych 
w Warszawie w kierunku utworzenia 
międzynarodowej organizacji kredytu 

rolniczego i wyrażają podziękowanie 
pp. ministrom rolnictwa i skarbu za 
energiczne prowadzenie sprawy kre: 

dytu rolniczego, której rychłe roz- 
strzygnięcie stanowi jedno z naczel- 
nych zagadnień obecnej polityki rol- 
nej. Jednocześnie wymienione orga- 
nizacje rolnicze stwierdzają, że opra- 
cowany przez delgację dla kredytów 

rolnych, wyłonioną przez Ligę Naro- 

dów, oraz uzupełniony przez podkomi- 

tet Komisji Studjów nad Unją Euro- 

pejską, projekt organizacji Międzyna- 

  

rodowego Banku Hipotecznego  Kre- 
dytu Rolnego odpowiada interesom 
rolnietwa polskiego, i wyrażają nadzie 
ję, że rząd dołoży wszelkich wysiłków 
aby w możliwie szybkim czasie dopro- 
wadzić do uruchomienia tego Banku* 

(iskra). 

Nieprawomyślny uczony 
ukraiński. 

Wice-prezydent Ukraińskiej Aka- 
demji Umiejętności wybitny uczony 
prof. Wobły został usunięty przez 
władze sowieckie ze swego stano" 

wiska. 
Zarzucono mu, iż w swoich pra- 

cach naukowych ujawnił on ten- 

dencje burżuazyjne i dowodził, iż 

rządy sowieckie doprowadziły Ukra- 

inę do upadku gospodarczego. 
Prof. Wobły wydał niedawno 

rozprawę naukową o ukraińskim 

przemyśle cukrowym, w które; zgro- 

madził obfity materjał, ilustrujący 
zanik przemysłu cukrowego na 

Ukrainie. Rozprawa ta była bezpo- 

średnim powodem represyj sowiec- 

kich wobec wybitnego uczonego u- 
kraińskiego. 

Pół miljona hitlerowców. 

BERLIN, 5 V. (Pat). Organ hitle- 

rowski „Voelkischer Beobachter“ о- 

głasza, że liczba członków partji 

narodowo-socjalistycznej wynosi pół 

miljona. Dalszych 10 tysięcy zgło- 

szeń nie zostało jeszcze wciągnię- 

tych na listy.   

Z WOŹNICKICH 

° Jlałgorzata fajlakowowa 
po długich i ciężkich 

Św. Sakramentami, zmarła w nocy z dnia 5-go 

na 6-go b. m. w wieku lat 28, 

e czem zawiadamiają stroskani 

© terminie pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. 

  

Sprawy samorządowe 
majo 

Tel. od wł. kor. 

Dowiadujemy się, że Rada Min. 
ma w najbliższym czasie rozpatrzyć 
projekt ustawy samorządowej, przy- 
gotowanej przez Min. Spr. We- 
wnętrzn. oraz projekt ustawy O pra- 
gmatyce urzędniczej, nad której sy. 
He biuro, Kierówane bezposrednio | 

Narady 
(Tel. od wł. kor. 

Wczoraj rono w Prezydjum Rady 
Ministrów odbyła się konferencja pod 
przewodnictwem p. premjera Sławka 
a z udziałem min. Zaleskiego, Matu- 

szewskiego, | Janty-Polezynskiego i 

Prystora, poświęcona, jak się dowiadu 

wylądowanie lotników 
WARSZAWA: 5.5. Pat. — W dniu 

5 maja ogodzinie 11.05 wylądowali na 
lotnisku Mokotowskiem w Warszawie 
lotnicy polscy kpt. Skarżyński i inż. 
por. Markiewicz, kończąc w ten spo- 
sób wielki lot dookoła Afryki. W chwi 
li, gdy aparat dotknął ziemi, orkie- 
stra odegrała hymn narodowy, po- 
czem dzielnych lotników powitali oraz 

cierpieniach, opatrzona 

MĄŻ, SYNEK I RODZINA.    
i urzędnicze na sesji 
wej. 
„z Warszawy. 

przez p. wicemin. Pierackiego. 
Obydwa te projekty, po uchwa- 

leniu przez Radę Ministrów, będą 
przedmiotem prac nadzwyczajnej 
sesji Sejmu i Senatu, której zwoła- 

„nie na koniec maja zostało już <- 

rządu. 
z Warszawy). 

jemy. sprawom gospodarczym. które 

będą przedmiotem obrad w międzyna- 

rodowych konferencjach, zbierających 

się w najbliższym czasie oraz kwestji 

umieszczenia na rynku francuskim li- 

stów zastawnych Banku Rolnego. 

polskich w Warszawie. 
złożyli gratulacje obeeni na lotnisku 

minister komunikacji inż. Kuehn, szef 

deparłamentu aeronautyki Ministerst- 
wa Spraw Wojskowych płk. Rayski, 

naczelnik wydziału lotnictwa Mini- 

sterstwa Komunikacji płk. Filipowicz, 
przedstawiciele prasy i in. Tłumy pu- 
bliczności zgotowały lołnikom gorącą 

owację. 

KNITAS 

Jednogłośny wybór Kemala. 
ANKARA, 5-V. (Pat). Czwarte 

zgromadzenie narodowe przystąpiło 
do wyboru prezydenta republiki. 
Ghazi - Kemal. Basza obrany został 
ponownie głosami wszystkich 289 
członków zgromadzenia. Ze wzglę- 

dów iormalnych premjer Ismet-Ba- 

sza podał się do dymisji, lecz otrzy- 
mawszy misję utworzenia nowego 
rządu, powołał go w niezmienionym 

składzie. 

wyjazd pułk. Gedrajtisa zagranicę. 

KOWNO, 5-V. (Par). „Rytas“, 
podając wiadomość o wyjeżdzie mi- 

nistra obrony krajowej Gedrajtisa 

zagranicę, podaje, iż: nie wróci on 

na uprzednio zajmowane stanowisko. 

Zagadkowy wypadek. 

Wyższy urzędnik sowiecki pod kołami pociągu. 

RYGA 5.V. Pat. — Zagadkowy wypadek 

wydarzył się na stacji kolejowej Indra. Ww 

pociągu zdążającym do Moskwy, znajdowa- 

ło się 10 pasażerów, pomiędzy którymi był 

również jeden z wyższych urzędników So0- 

wieckiego przedstawicielstwa handlowego w 

Berlinie Mogilewski, którego nie odstępowa- 

ło dwóch osobników. Na stacji Indra w pe- 

wnej chwili zauważono człowieka pod koła- 

mi manewrującego pociągu. Pociąg natyeli- 

miast zatrzymano i z pod kół wyciągnięto 

osobnika z odciętemi nogami. Jak się oka: 

zało, był to Mogilewski, który po kilkudzie- 

sięciu minutach zmarł. Zeznania świadków 

w tej sprawie są sprzeczne. Dwaj osobnicy 

którzy stale znajdowali się w towarzystwie 

Mogilewskiego, podali, iż Mogilewski cierpiał 

na rozstrój nerwowy i w celach kuracyjnych 

jechał do Moskwy. Inni podróżni natomiast 

zeznali, iż w ciągu dłuższej podróży nie za- 

uważyli u zmarłego najmniejszych objawów 

choroby nerwowej, gdy jednak pociąg zbli- 

żał się do granicy sowieckiej, Mogilewski 

zaczął wykazywać duże zdenerwowanie. 

Porozumienie łotewsko-estońskie. 
RYGA. 5.5. Pat. — Oficjalny komu 

nikat, wydany o odbywającej się w Ry 

dze konferencji ministrów spraw za- 

granicznych Łotwy i Estonji stwier- 

dza, że osiągnięto całkowite porozumie 

nie w wielu kwestjach, szczególnie co 

do spraw na terenie Genewy, w dzie- 
dzinie kredytów rolnych oraz udziału 
obydwu krajów bałtyckich w konfe- 

rencji rozbrojeniowej. 

' Egzekucja bandytów chińskich. 
SZANGHAJ 5.V. Pat. — Odbyła się tu 

egzekucja, przez ścięcie głowy — słynnego 

bandyty Hsu-Tin-Yunga i jego dwóch towa: 

rzyszy, którzy dopuścili się zgórą tysiąca 

zbrodni, jak morderstw, uprowadzeń, rabun- 

ków i grabieży. Egzekucji dokonał. sławny 

w Chinach kał Wang, ścinając głowy ban- 

dytów kolejno, jednem cięciem ciężkiego 

miecza. Dokoła miejsca kałastrofy zebrali 

się farmerzy i wieśniacy, ofiary bandytów. 

Po egzekucji głowy bandytów wystawiono 

na widok publiczny, zawieszając je na szczy 

cie słupa. ъ 

Posiedzenie komitetu bałtyc- 
kiego, poświęcone Litwie. 
PARYŻ, 5. V. (Pat). W dniu 5 b. m. 

odbyło się czwarte zkolei posiedzenie 
komitetu bałtyckiego, poświęcone tym 
razem Litwie. Przewodniczył prof. 
Emil Bourgeois, mając po prawej stro- 
nie ambasadora Chłapowskiego, po le- 
wej zaś posła litewskiego Klimasa. 
Przy stole prezydjalnym zajęli m. in. 
miejsca poseł estoński Pusta. poseł ło- 
tewski Szuman i finladzki Heimann. 

Pierwszy przemawiai prof. Bour- 
geois. Jako historyk podkreślił mów- 
ca doniosłość przewrotu, wywołanego 
przez wielką wojnę, dzięki któremu 
powstały na gruzach trzech wielkich 
mocarstw młode demokracje: Jedną 
z nich jest właśnie Litwa. Przemawiał 
również poseł litewski Klimas, który 
wspomniawszy o wielkiej przeszłości 
historycznej Litwy oraz o odwiecznej 
jej walce z pangermanizmem i bar- 
barzyństwem wschodniem, podkreślił 
skormność Litwy, która nigdy nie za- 
mierzała odbudowy swego państwa w 

granicach 1772. Jedynem jej pragnie- 
niem jest zachowanie swej niepodle- 
głości oraz uniknięcia wszelkich kom- 
plikacyj w celu dokonania pracy nad 
konsolidacją państwa i rozwojem do- 
brobytu swych obywateli. 

Sympatja Francji dla Hiszpanii 
PARYŻ 5.V. Pat. — W dniu 5 ma- 

ja o godzinie 15-ej rozpoczęły się ob- 
rady parlamentu. Izba Deputowanych 
m. in. uchwaliła 540 głosami prze- 
ciwko 6 wniosek, wyrażający sympa- 
tję dla republiki hiszpańskiej. Deba- 
ta nad układem celnym austrjacko- 
niemieckim rozpocznie się w czwar- 
tek. 

Zajście między socjalistami 
i komunistami w Francuskiei 

LL ania, 0. V Eat). NA posiedzeniu 
Izby Deputowanych w dniu 5 b. m, 
w czasie uchwalania wniosku, wyraża- 

jącego sympatję dla republiki hiszpań 
skiej, miało miejsce ostre zajście mię- 
dzy socjalistami i komunistami. Poseł 
komunistyczny Cachin zażądał głosu. 
aby oświadczyć, że powita republikę 
hiszpańską tylko wtedy, gdy stanie się . 
ona republiką sowiecką, a nie burżu- 
azyjną. W chwili, gdy przemawiał 
pos. Cachin, socjalista Ambrosini, de- 

putowany z Marsyji, rzucił się z pięś- 
ciami na drugiego komunistę Mar- 
ty'ego, rzuciwszy w niego uprzednie 
pudłem z kartkami do głosowania. 
Między obu deputowanymi wywiązała 
się bójka, której położyła kres inter- 
wencja innych deputowanych: Po 
przywróceniu spokoju odbyło się gło- 
sowanie, w wyniku którego, jak wiado 
mo, przyjęto wniosek 540 glosami 
przeciwko 6. 

Krylenko komisarzem 
sprawiedliwości. 

MOSKWA, 5. V. (Pat). Krylenko 
został mianowany komisarzem ludo 
wym sprawiedliwości jednocześnie 
zwolniono go z obowiązków prokura 
tora generalnego, jakie pełnił dotych- * 
czas, 

   

Niepożądany gość. 
MOSKWA. 5.5. Pat. — Prasa so- 

wiecka donosi, że władze Stanów Zje- 
dnoczonych odmówiły przedłużenia 
wizy pobytowej kierownikowi amery 
kańsko-sowieckiego towarzystwa han- 
dlowego, t. zw. Amtorgu. 
PONIPTY EP TRONIE TONER ORDO ZOWZOSE SSE 

Giełda warszawska z dn.5.V. b. r 

WALUTY i DEWIZY: 
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. 
Prza4 wažną sesįją 

Ligi Narodėw. 

Z pośród olbrzymiego kompleksu 
zagadnień międzynarodowych, cztery 
kwestje zajmą prawdopodobnie szcze- 
gólną uwagę przyszłejó3-ej sesji Rady 
Ligi Narodów w Genewie. Jako nacze 

Iny punkt obrad wysuwa się sprawa 

rozbrojenia powszechnego Trudno 

już obecnie przewidzieć, czy prace Li- 

gi Narodów postąpią nieco naprzód 

w tej tak ważnej dziedzinie, w każdym 
razie nie nałeży wątpić w to, że odpo- 
wiednie prace przygotowawcze są na- 
dal intensywnie prowadzone, zarówno 
ze strony odpowiedniego aparatu, jak 
i zainteresowanych mocarstw: Wiele 
mieć, które wydają na zbrojenia dwa 
razy tyle co państwo polskie, a pomi- 
mo tego ustawicznie narzekają na о- 

graniczenie zbrojeń. 

   

  

   

Drugim ważnym przedmiotem ob- 

rad 63-ej sesji będzie sprawa austro- 

niemieckiej unji gospodarczej. Pomi- 

mo, że kwestja ta tyczy się właściwie 

samej Europy, wywoła ona niewątpii- 

wie również duże zainteresowanie ze 

strony państw pozaeuropejskich ze 

względu na doniosłość gospodarczą, 

co przy obecnej wrażliwości świata 

pod tym względem jest całkiem zrozu 

miałe. Dlatego też przypuszczać nale- 

ży, że berlińskie starania o wywołanie 

desinteressement Ligi Narodów spełz 

ną na niczem. Właśnie zadaniem Li- 

gi*Narodów jest regulowanie całoksz- 

tałtu spraw międzynarodowych mię- 

dzy poszczególnymi członkami 

  

   

Trzecia sprawa nosi charakier ra- 
czej formalny. Tyczy się ona sprawoz- 

dania delegata Polski o sytuacji na G. 

Śląsku. Podczas ostatniej sesji w Ge- 
newie Niemcy oskarżali Polskę o rze- 

komy terror podczas wyborów na G. 

Śląsku. Sprawę tę sfinalizuje ostatecz 

nie sesja obecna, co podkreśli raz je- 

szcze bezpodstawność zarzutów niemie 

ckich i polską lojalność względem zo- 

bowiązań międzynarodowych. 

  

Czwartą wreszcie sprawą będzie 

historja ostatnich ekscesów gdańskich 

które paczą całkowicie ideę współży- 

cia polsko-gdańskiego w myśl inten- 

cyj Ligi Narodów. Zauważyć trzeba, 

że W. M. Gdańsk przez długie lata by 

ło pupiłem, choć bardzo swawolnym, 

Łigi Narodów, niezmiernie wrażliwej 

wówczas na sprawy narodowościowe 

z biegiem jednak czasu opinja publi- 

czna Europy zorjentowała się. że „u- 

ciskany Gdansk“ jest ostoją Yrybuja- 

iego nacjonalizmu pruskiego w naj- 

gorszych jego formach, że ludność poł 

    

- ska jest tam metodycznie uciskana i 

szykanowana przez oficjalne nawet u 
rzędy. Nawet największy idealista 

gdański przyznać musi, ż6 Gdańsk ist- 
i s ski ie Polska, dla Rikis Al? Fakiażn Zn? Eryha 

znaleźć właściwą ocenę, ale muszą 
być raz na zawsze ukrócone. Nie po- + 
trzeba w tym eelu wielkich zabiegów, 
wystarczy poprostu aby Wolne Mia- 
sto wyeliminować z pod wpływów 
niemieckich a utrzymać pod wpływami 
samej Ligi Narodów. 

  

Jak widzimy więc zbliżająca się 
sesja Ligi Narodów obradować będzie 
nad sprawami żywo obchodzącemi 
przedewszystkiem Europę, a następ- 
nie świat cały. W czasach kiedy wszel 
kie problemy rysują swe kontury w 
sposób najbardziej zdecydowany, Li- 
ga Narodów w działalności swojej ró 
whiež zdobyć się niusi na większą wy- 
razistość decyzji połowiczność bowiem 
i polityka przewlekła osłabiłaby znacz 
nie dzisiejszy autorytet tej wielkiej in- 
stytucji międzynarodowej. 

    

200-ecie Śmierci autora 
„Robinsona Crusoe", 
W dniu 26 ub. m. upłynęło 200 lat 

od chwili śmierci Daniela Defoe, auto 
ra słynnej na cały świat książki p. t. 
„Robinson Crusoe. W związku z tem 
zamieszczają pisma zagraniczne krót 
sze i dłaższe artykuły. 

O.,Robinsonie Crusoe“ pisać nie- 
ma potrzeby. Zna go eały świat od sze 
regu pokoleń. Wystarczy zaznaczyć, 
że dotychczasowe nakłady tej książki 
wyraziły się w cyfrach następujących: 
przeszło 200 wydań angielskich, 110 
wydań obcych,* 622 naśladownictwa, 
63 przekłady (w tem jeden na język Pa 
puasów), 12 przeróbek scenicznych. 
Cyfry mówią za siebie. Po Piśmie św. 
i „Naśladowaniu Chrystusa” jest „Ro- 
binson Grusoe* niewątpliwie najpoczy 
tniejszą książką na całym Świecie. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, o 
ile wszyscy znają „Robinsona Cruzoe* 
o tyle mało kto słyszał o autorze tej 
książki. Wartoby więc, za przykładem 
zagranicy, parę słów zapomnianemu 
Daniełowi Defoe poświęcić. 

Daniel Defoe urodził się około 1660 
r. w Londynie, jako syn rzeźnika. Żad 
nej szkoły nie skończył. Był samou.: 
kiem. Wcześnie ruszył w świat w pogo 
ni za zarobkiem. Próbował szezęścia 

w różnych zawodach. Był kolejno han 
dlarzem pończoch, komiwojażerem, in 

spektorem celnym, wspólnikiem pro- 
ducenta cegieł, doradcą królewskim, 

pamflecistą, tajnym agentem rządo: 
wym. współpracownikiem różnych 
pism, wreszcie pisarzem. 

Miał wielką łatwość pisania i wro- 
dzone poczucie stylu. Pozwoliło mu to 
poruszać z wiełką werwą i powodze- 
niem różne dziedziny. Występował ja 
ko polemista, satyryk i reformator. Pi- 

sał o sprawach politycznych, religij- 
nych, małżeńskich, wojskowych, peda 
gogicznych i t. d. Za autorstwo pewne 
go pamfletu został nawet raz skazany 
na więzienie i pręgierz: Nie przeszko- 
dziło mu to ułożyć „Hymnu do prę- 
gierza“, $piewanego potem przez mo- 
tłoch londyński, ku radości autora, 
który widział w tem najlepszą dla sie 
bie reklamę. 

Próbując różnych zawodów, nie za- 
znał Daniel Defoe szczęścia. Dwukrot 
nie bankrutował i stale był w kłopo- 
tach pieniężnych. Wszystkie jego pis- 
ma rychło uległy zapomnieniu. 

Mając już 60 lat i wielką dozę 
życiowych przejść za sobą, napisał 
Defoe „Robinsona Crusoe. Książka 
została rozchwytana. W 50 lat potem 
rozreklamował ją ponownie J. J. Rou- 
sseau, który uważał „„Robinsona Cru- 
soe* za niezrównany podręcznik ży- 
cia na łonie natury. Odtąd książka 
Defoe w zwycięskim pochodzie zdo- 
bywa całą kulę ziemską, zapewniając 
uteratuiy pPowszcciniej,” (AK 

Dzisiaj w dobie powojennych 
wstrząsów i kryzysów „Robinson Cru- 
soe* pozornie wyparty został przez 
bardziej „wziętą lekturę: Walłace'a, 
Franka Hellera, Dekobrę i in. Pozor- 
nie jednak tylko. I dzisiaj bowiem je- 
stešmy Świadkami żywiołowej tęskno 
ty za naturą, za przygodami, za bez- 
ludnemi wyspami. „W pogoni za słoń- 

cem'* błąka się trzy lata głośny Allain 
Gerbault w swej łódeczce po oceanach. 
Na łonie pierwotnej natury spędzają 
wolne od zajęć miesiące szeregi mło- 
dzieży amerykańskiej, _ uprawiając 
szlachetny sport „campingu”. Ten wła 
śnie drzemiący w człowieku odwiecz- 
ny instynkt „powrotu do natury” za- 
pewnia nieśmiertelność ,„„Robinsonowi 
Crusoe i jego autorowi niesłusznie 
dziś zapomnianemu Danielowi Defoe. 

J. Tadziewicz. 
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Proces chorwackich separatystów. 
WIEDEŃ. 5.5. Pat. — Do dzienni- 

ków wiedeńskich donoszą z Zagrze- 
bia: Wczoraj rozpoczął się przed są- 
dem zagrzebskim proces przeciwko 23 
chorwackim  nacjonalistom, oskarżo- 

  
nym o szereg aktów terorystycznych: 
Oskarżeni pozostawali 30 miesięcy w 
więzieniu śledczem. Do rozprawy po- 
wołano 77 Świadków. 

Trzęsienie ziemi w Armenii. 
MOSKWA 5.V. Pat. — Agencja Tass po- 

daje komunikat o trzęsieniu ziemi w Armen- 

ji z dn. 27 kwietnia r. b. i o wyrządzenych 
szkodach. W okręgu Sissian trzęsienie zie- 

mi nawiedziło 28 miejscowości, z których 
27 uległo całkowitemu zniszczeniu. 219 osób 
zginęło, 277 ciężko rannych wydobyto z. pod 
gruzów. Zginęło 5.500 sztuk młodego i sta- 
rego bydła. W centralnej siedzibie okręgu 
gmachy wszystkich instytucyj uległy znisz- 
czeniu, z wyjątkiem gmachu komitetu wyko- 
nawczego, przeznaczonego obecnie na szpi- 

tal. W okręgu Gueriussi poniosło śmierć 110 
osób, 225 jest rannych. W okręgu Kafan 
zginęło 30 osób. Bardzo wielu rannych było 
w kopalniach Kafan. Elektrownia w Kafan 
uległa uszkodzeniu. W Megli 5 miejscowości 
zostało całkowicie zniszczonych. W okrę- 
gach Ordubad, Abrakmunin i Szakbud w re- 
publice Nachiczewańskiej uległy zniszezeniu 
miejscowości, wiele osób zaś zginęło lub od- 
niosło rany. Rząd republiki armeńskiej prze- 
znaczył pół miljona rubli na rzecz pomocy 
dla ofiar katastrofy. 

Tragiczna przejażdżka po jeziorze. 
BERLIN 5.V. Pat. — Donoszą tu o tra- 

gicznej katastrofie, jaka się wydarzyła wezo- 
raj na jeziorze Bodeńskiem. 

Członkowie Marineverein z Friedrichsha- 
fen w liczbie 11, przeważnie młodzieńcy po- 
niżej 20 lat, wyjechali kutrem na jezioro, 
aby dotrzeć do brzegu szwajcarskiego. 

  

Gdy znaleźli się w połowie jeziora, wy- 
soka fala zalała kuter i wszyscy uczestnicy 
wpadli do wody. 10 utonęło natychmiast, 
11-go, który kurczowo przez dłuższy czas 
trzymał się wywróconego do góry dnem ku- 
tra, wyratował statek .„„Rohrschach*, zdąża- 
jący do Lindau. 

    

Sensacyjny lot. 
BERŁIN 5.V Pat, — Młody piłot Gro- 

enhoff z Frakfurtu nad Menem / dokonał 
wczoraj sensacyjnego łotu na aparacie bez 
silnikowym Groenhoff dał się holować de 
wysokości 500 metrów, poczem wzniósł się 
już sam na aparacie do wysokości tysiąca 
metrów. Przez pół godziny krążył wpobliżu 
miasta. Następnie, gdy wybuchła burza wie: 
trzna, rozpoczął koło godziny 5 lot w linji 

prostej, utrzymując się na wysokości © 
koło 1200 metrów. O godzinie 8 min. 30 
Groenhoff wylądował na terenie Czechosłe- 
wacji, po przebyciu 265 kilometrów w lin- 
ji prostej. Groenhoff w ten sposób pobił re- 
kord, ustanowiony przez wiedeńczyka Kron- 
felda, który przebył na bezsilnikowym apa- 
racie 164 kilometry. 

Katastrofa lotnicza. 
TALLIN 5.V. Pat. — Wczoraj wpobliżu 

lotniska wydarzyła się kaiasirofa lotnicza, 
której ofiarą padł dowódca eskadry lotni- 
czej stacjonowanej w Dorpacie Sót oraz me- 
chanik Sep. Samolot nad Tallinem natra- 

Ocaleni 
MONS 5.V. Pat. — 5 b. m e godzinie 

6 rano wydobyto z zasypanej kopalni 6 gór- 
ników. Są oni bardzo osłabieni, ale zdrowi 
i cali. Znajdowali się pod ziemią od 5 dni. 

Burza gradowa 
POZNAŃ 5.V. Pat. — W dniu 5 maja w 

godzinach popołudniowych przeciągnęła nad 
Poznaniem silna burza z gradem i piorunami 

    

fił w gęstą mgłę. Lotniey zbytnio zniżyli 
lot, przyczem aparat zaczepił skrzydełem 
o maszt i runął na ziemię grzebiąc pod 

swemi szczątkami obu lotników. 

r 

górnicy. 
W czasie wydobywania ocalonych górników 
działy się wzruszające sceny. Królowa bel- 
gijska ofiarowała uratowanym i ratownikom 
kwiaty i pamiątki. 

nad Poznaniem. 
wyrządzając znaczne szkody, zwłaszcza w 
ogrodach warzywnych. 

23 LOTERJA PAŃSTWOWA 

Główna wygrana 
  M 
Ogólna suma wygr. 32.000.000 zł. 

ILIJONŃ zł. 
Co drugi los wygrywa. 

KUP LOS W SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 
K. GORZUCHOWSKIEGO ZAMKOWA Nr. 3. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą. 

Należność P. K. O Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

  

Rozpowszechnił się rodzaj rewjo- 
wy i jest go może nadmiar. Rewje w 
różnych „kwiprokach“, rewje w zwią- 
zkach zawodowych, rewje wśród stu- 
dentów i literatów. W rezultacie mu. 
si się każdy koncept powtarzać. N A 
zabawniejsze bodaj są rewje-szopki 
miejscowe, ciekawe tylko dla danego 
środowiska czy miasta, ale bardziej 
urozmaicone i obdarzone treścią. War. 
szawska Szopka ma swoje specjalne 
cechy: po pierwsze jest polityczna i o 
niczem więcej nie mówi, a pozatem 
używa systemu wchodzenia i wycho- 
dzenia kukiełek prawie bez djalogów, 
co a la longue nuży. Kukły bardzo za- 
bawne, doskonale podobne, ale często 
przeszarżowane, np. ministra Żongo- 
łowicza, marszałka Raczkiewieza, (ten 
nawet niepodobny), Marszałka Pił- 
sudskiego. Poza tem panuje nad całą 

   

EURES PAW RODOWA 

W sprawie odnowienia Kościoła 
św. Teresy. 

Ktoby mógł przypuszczać, że w 
Wilnie powstanie organizacja impor- 
towana na nasz grunt z Bolszewji. 

- Organizacją tą jest cech malarzy, mu 
rarzy, kamieniarzy i sztukatorów, któ- 
remu p. W. Ch., autor artykułu za- 

mieszczonego w w numerze „Słowa* 
z dn. 23 kwietnia r. b. przypisuje ten' 
dencje bolszewickie i nazywa „„Sowie- 
tem roboczych deputatów*. Przypu- 
szczam, że określenie to było podyk- 
towane może nie przez złą wolę, ale 
przez nieznajomość psychiki rzemieśl- 
nika wileńskiego i stosunków panują- 
cych w rzemiośle. Rzemieślnik wileń- 
ski jest z natury konserwatystą i wpły 
wy komunistyczne w tem Środowisku 
nie odgrywają żadnej roli; nic dziw- 
nego, że po przeczytaniu artykułu bę- 
dzie żywił urazę do człowieka, który 
mu zarzuca wrogi stosunek do pań- 
stwowości polskiej. 

      

Nie chciałbym w tym wypadku wy- 
stępować w roli adwokata i specjalnie 
bronić rzemieślnika i spraw związa- 
nych z jego fachem, mojem zadaniem 
w artykule niniejszym będzie pewne 
wyjaśnienie, możliwie  objektywne 
sprawy odnowienia kościoła Św. Tere- 
sy i polemiki wynikłej na ten tle. 

  

  

Pan W. Ch. oburza się na rze- 
mieślników wiłeńskich za wysunięcie 
pewnych wątpliwości w sprawie kwa- 
lifikacyj zawodowych rzemieślników, 
sprowadzonych przez kierownika ro- 
bót p. Słoneckiego z poza Wilna. Mo- 
jem zdaniem oburzenie jest wynikiem 
postawienia sprawy w niewłaściwej 
płaszczyźnie i jest swego rodzaju nie- 

porozumieniem, które postaram się 
wyjaśnić. . 

W malarstwie dekoracyjnem 0g- 
romną rolę odegrywa materjał, z któ- 
rym się ma do czynienia, jego gatu- 
nek, sposób przygotowania gruntu i 
wiele innych czynników, które stano- 
wią o trwałości danego dzieła. Praca 
więc przygotowawcza spoczywa w rę- 
ku rzemieślnika i w danym wypadku 
sztuka ściśle wiąże się z rzemiosłem. 
Może być świetnie namalowany obfaz, 
ałe po pewnym czasie farba poczernie- 
je lub popęka, o ile grunt na ścianie 
lub płótnie jest nieodpowiednio przy- 
gotowany i dzieło sztuki ginie. Przy- 
kładów takich mógłbym przytoczyć 
sporo. 

Akademickie wykształcenie kiero- 
wnika robót nie zawsze w tym wy- 
padku jest gwarancją: w akademic- 
kich uczelniach artystycznych spra- 
wom techniki malarskiej nie nadawa- 
no wielkiej wagi i różnorodne zagad- 
nienia z tej dziedziny nie figurowały 
w programie nauczania. Jedynie Szko- 
ły Przemysłu Artystycznego, nie ma- 
jące aspiracyj czysto artystycznych, 
udzielają sporo miejsca zagadnieniom 
rzemiosła artystycznego w zakresie 
małarstwa i rzeźby. Kto zwiedzał mu- 
zea, zawierające obrazy najwybitniej- 
szych malarzy polskich, napewno zau- 
ważył, że niektóre obrazy z biegiem 
czasu albo poczerniały (obrazy prof. 
Stanisławskiego, malowane na nie- 
gruntowanej tekturze w Muzeum Kra- 
kowskiem) lub też na niektórych z 
niech widoczne są na powierzchni pęk- 
nięcia i rysy (Chełmoński, Gierymski 

  

„ znajmiony z 

i inni w zbiorach Zachęty w Warsz 
wie). Zgodzi się ze mną p. W. Cx, 
że są to nazwiska wielkich artystów, 
a jednak i te arcydzieła zależne były 
od materjału, na którym zostały wy- 
kononane i od farb, któremi się arty- 
sta posługiwał. Z tego wynika, że na- 
wet wielki artysta niezawsze jest ob- 

I wszelkiemi tajnikami 
rzemiosła artystycznego a zresztą czę- 
sto nie ma na to czasu. Współpracow- 
nikami genjalnych artystów Matejki 
i Wyspiańskiego przy wykonywaniu 
malowideł ściennych w kościołach 
krakowskich Marjackim i Francisz- 
kańskim byli nietylko uczniowie ze 
szkoły Przemysłu Artystycznego, lecz 
jednocześnie powołani zostali mistrze 
cechu malarskiego, oficjalnie odpo- 
wiedziaini za zaprawę gruntów i za- 
łożenie kołorami płaszczyzn i orna- 
mentów. Współpracownikiem Matejki 
był starszy cechu malarzy w Krako- 
wie p. Tuch, zaś współpracownikiem 
Wyspiańskiego mistrz cechu malarzy 
Mikulski. 

Nicią przewodnią artykułu p. W. 
Ch. jest stawianie na piedestale profe- 
sorów, doktorów i artystów, lekcewa- 
żące zaś traktowanie rzemieślnika i 
ignorowanie jego głosu właśnie w spra 
wach rzemiosła, związanego z restau- 
racją kościoła. Przypuszczam, że wła- 
śnie kontakt artysty z rzemieślnikiem 
wypadłby z korzyścią dla stron obu. 

   

Rzemieślnik wyszkoliłby się w kierun- 
ku estetycznym, artysta dowiedziałby 
się o wielu tajemnicach, zdobytych 
długoletnią praktyką i przekazanych 
tradycją w zakresie rzemiosła artysty. 
cznego. W tym wypadku byłoby to 
może.z większą korzyścią dla artysty, 
niż kilkumiesięczny pobyt zagranicą 
dla zdobycia wiedzy w tym zakresie. 
Zgadzając się nawet z tem, że kierow- 
nik artysta posiada wszechstronne 

  

   

  

  

IR mBElyn mma m WAB omisznemse naszy 

treścią i gwiazdą jest przewodnią dow 
cipów i powiedzonek... marszałkow- 
skie słówko... Trochę to ubliżające dla 
braci mazurów, że z siebie nie dowci- 
pu wykrzesać nie mogą, tylko pełnemi 
garściami od „Litwina* czerpią, z go- 
towego. 

W porównaniu do naszej skrom 
nej akademickiej Szopki, warszawska. 
stołeczna, zuchwała jest i miejscami 
sprośna, ale bardzo trafna w swej nie- 
miłosieznie gryzącej. satyrze na każde 
g0. i na wszystkich. Zabawnie było sły 
szeć jak się na sali manifestowały u- 
czucia polityczne słuchaczy. widzów. 
Raz po raz ktoś się cieszył z karykatu- 
ry bliźniego i bił brawo, słysząc inwek 
tywy na znienawidzonego przeciwni- 
ka, a tuż zaraz odwrotnie! Ten co się 
cieszył kwaśniał, mruczał: „żydow- 
skie dowcipy, a inni się cieszyli. 

kwalifikacje, pozwolę sobie zapytać, 
czy może sprostać zadaniu, jeżeli 
współpracownikami będą rzemieślni- 
cy partacze, których nieumiejętnie so- 
bie dobrał. Czy może na każdym kro- 
ku wchodzić w drobne szczegóły: tech- 
niczne, a przecież od tych szczegółów 
często zależna jest całość, jako wynik 
pracy. 

Autor artykułu powołuje się przy- 
tem na współpracę konserwatora, oraz 
kontrolę wybitnego artysty-konserwa- 
tora prof. Rutkowskiego. Kontrola 
przy robotach nie mogła być stałą, bo, 
jak zaznacza p. W. Ch. prof. Rutkow- 
ski tyłko parokrotnie przyjeżdżał do 
Wilna, nie mógł więc w każdym po- 
szczególnym wypadku występować z 
radą i udzielać odpowiednich wskazó- 
wek, Nasuwa się więc mimowoli pyta 
nie, czy prace w Świątyni Ostrobram- 
skiej, o ile nie była uwzględniona 
strona fachowa, z biegiem czasu nie 
ulegną zniszczeniu? Czy głosy rze- 
mieślników fachowców w danym wy- 
padku są tylko, jak powiada p. W. 
Ch.. „płaszczykiem obrony sztuki i 
praw tutejszości*? A może te wątpli- 
wości w dalszym ciągu wyjaśni nie 
autor artykułu, a Komitet, do którego 
apelują rzemieślnicy? Czy: w komisji 
oprócz artystów, profesorów i dokto- 
rów rzeczywiście byli ludzie, posiada* 
jący wszelkie arcana tego poniewie- 
ranego rzemiosła”, 

jestem prawie pewien, że przyj- 
mując i akceplując wykonaną pracę, 
komisja kierowała się przeważnie 
wzrokowem wrażeniem całości, nie 
wdając się w dociekanie na temat fa- 
chowości i trwałości wykonanej robo- 
ty. Tą sprawą zainteresowane jest 
społeczeństwo wileńskie, bo przecież 
roboty są opłacane z funduszów ze- 
branych dzieki ofiarności tego społe- 
czeństwa; niejeden rzemieślnik złożył 

Rzadka bezstronność cechowała te pro 
dukcje, wszyscy ukazywali się skąpa- 
ni w jednakowym sosie drwin, pod- 
kreślających ujemne cechy - ich osób 
i działalności. Raz tylko bodaj ryknęli 
wszyscy i śmieli się do łez, to na widok 
duetu Trąmpczyńskiego i Niedziałkow 
skiego — pierwszy śpiewał, (ubrany 
w kontusz): „Krew naszą długo leją 
katy“, a drugi w czerwonym krawacie 
piał: „Hej, bracia sokoły” i wychodzi 
li ze sceny we wzajemnych objęciach. 

Dobry był Car i wyborny Czerwiń 
ski, zwłaszcza głos i styl mowy, dobra 
maska Prystora, ale zeskamotowali 
cały prawie tekst. Czemu? Bardzo do- 
wcipne to, co mówi ks. min. Żongoł- 
łowicz i prałat Godlewski (pyszny ka- 
wał gdy się skarży, że strzeley inwigilu 
ją nawet świętych w kościele), piosn- 
ka Sławka nie pozbawiona głębszej 
myśli i nawet malutkiej melancholji, 
„nasz* pan Raczkiewicz, zbrzydzony, 

głowa jak u konia! I śpiewa o tem dla- 
czego kto tem czy owem został, a o 
sobie „bom -z Wilna i przystojny”. 

Wieniawa, . oczywiście wyskakuje 
mazura i „z pegazem zasypia pod ga- 
zem, tak jest rozkosznie zadowolony 
z siebie i doli swojej, że aż mu publicz 
ność brawo sypie, bo przecie widzieć 
choć w szopce szczęśliwego człeka, (i 
który napewno ma koszulę i nawet 
niejedną pidżamę) to przyjemnie. Wy- 
rzucili z przedstawienia znajdującą 
się w tekście Pannenkową, czemu? 
Wskutek tego w całej rewji widzimy 
tylko jedną kobietę, Smosarską, to za 
mało i czyni szopkę jednostajną, tem- 
bardziej że wiele z tych dowcipów, 
zwłaszcza na temat Marszałka i Jego 
powiedzeń, słyszy się w każdym ka- 
barecie warszawskim. Wszak dość jest 
kobiet w polityce i literaturze, które 

można było zaczepić i puścić w ruch 
na scence. Bardzo dobrą jest piosnka 
braciszka, (p: Jana Piłsudskiego), któ- 
ry opowiada o dzieciństwie „Ziuka* 
i śpiewa refren „Brat i bratiszą*, Wo- 
góle dowcipu w tem dużo i każdy kto 
dobrze jest poinformowany o rozma- 
itych odcieniach, zdarzeniach, kur- 

sach politycznych, fluktuacjach, sym- 
patjach i intryżkach, zabawi się na 
tej hecy doskonale. To też publiczność 
bawiła się cudzym kosztem wybornie. 

Hro. 
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Wiec protestacyjny 
Legjonu Młodych w sprawie 

rozbojów hitlerowców w Gdańsku. 
Można być zasadniczym przeciwni- 

kiem tego rodzaju wieców, nie można 
jednak nie zgodzić się, że w danym 
wypadku był on słuszną i konieczną 
manifestacją. Zresztą tego rodzaju ak- 
ty bardzo załeża ad. tego. kto ię orga- 
-houje a jak je przeprowadza. Sobotni 
wiec zwołany przez Legjon Młodych 
Akad. Zw. Pracy dla Państwa, organi- 
zację poważną, obcą jakiemukolwiek 
szowinizmowi, czy nacjonalizmowi, a 
tem samem, wszelkim możliwościom 
wypływających z tych nastrojów, wy- 
bryków, odbył się, . jak to można było 
przewidzieć w odpowiednio poważ- 
nym i pełnym należytej godności na- 
stroju. 

„Niedość, jak powiedział jeden z 
mówców — wywalczyć niepodległość, 
ale trzeba ją umieć obronić, co jest 
trudniejsze od poprzedniego. W żmud 
nej codziennej pracy pokojowej wy- 
stępuje cały szereg bardzo trudnych 
problemów, wobec których trzeba być 
ustawicznie pod bronią i to nie tą z 
czasu wojny — fizyczną, jest ona tu 
na drugim planie, ale przedewszyst- 
kiem duchową. 

Polega to na nieustającem napię- 

    

datek na ten cel. Niewątpliwie jak 
wszędzie na Świecie, wśród rzemieślni 

ków wiłeńsk. mogą znaleźć się „раг!а 
cze” nie wątpię jednak, że są tacy któ 
rzy mając długoletnią praktykę za so- 
bą, godnie reprezentować będą dawne 
chlubne tradycje rzemiosła wileńskie- 
go. Nasuwa się więc mimowoli pyta- 
nie, czy warto było sprowadzać rze- 
mieślników zamiejscowych, posiadając 
specjalistów w Wilnie. 

Go prawda pracował nad odnowie 
niem świątyni miejscowy artysta Ra- 
fał Jachimowiez, szezęśliwym zbiegiem 
okoliczności posiadający jednocześnie 
i wykształcenie w zakr. rzemiosła i 
w zakresie czystej sztuki, Upoważnio- 
ny jestem przez p.Jachimowicza do po 
dania treści rozmowy, jaką z nim mia- 
łem w sprawie restauracji sztukaterji 
i rzeźb. Jak wynika z treści tej rozmo- 
wy, udało mu się częściowo uratować 
od zagłady szereg ornamentacyj i fi- 
gur; powołany został w momencie, kie 
dy widocznem było, że roboty rzeźbia 
rskie, prowadzone przez poprzednika 
niefachowca, wykonane są nieudolnie. 
W razie potrzeby p. Jachimowicz mo- 
że przedstawić cały szereg dowodów 
rzeczowych. A więc, sądząc ze słów p. 
J. w dziale restauracji rzeźby nie 
wszystko jest w porządku. 

Tego zdania jest i p. Piotr Her- 
manowicez, artysta rzeźbiarz i jednocze 
śnie rzemieślnik, długi okres czasu 
terminował u p. Wasilewskiego, na- 
stępnie kształcił się w Petersburgu i 
Paryżu w zakresie rzeźby artystycz- 
nej. Podpis jego figuruje również na 
deklaracji cechów, skierowanej do Ko- 
mitetu. Jeżeli w głosach i zdaniach 
tych ludzi ukryty jest pierwiastek pło- 
tki i oszczerstwa, to“ pozostawaloby 
tylko dla wyjaśnienia sprawy pociąg 
nąć ludzi reprezentujących cech do 
odpowiedzialności sądowej. 
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ciu moralnem, ustawicznem zaznacza 
niu gotowości do odparcia wszelkich 
zakusów na naszą niezawisłość, nie- 
ugiętej woli zwalczania każdej napaści 
na nasze dziedziny. 

Jednym z takich probłemów jest 
sprawa naszych granic zachodnich, bę 
dących przedmiotem coraz to ostrzej- 
szych ataków rozpasanego nacjonali- 
zmu niemieckiego. Ostatnie wypadki 
na terenie Gdańska były epizodem z 
długiego pasma tych barbarzyńskich 
awantur, których ofiarami byli prze- 
ważnie nasi rodacy po tamtej stronie 
zachodniej granicy Rzeczypospolitej. 
Tym razem stało się to na terenie W. 
M. Gdańska. Zuchwalstwo i rozbest- 
wienie pruskich band szowinistyczn. 
doszło aż tutaj przebierając wsze!ką 
iniarę. 

Oczywiście, oficjalne czynniki pań 
stwowe uczynią wszystko co jest w 
ich mocy aby to ukrócić przez odpo- 
wiednią interwencję, niemniej jednak, 
zorganizowana, spontaniczna akcja 
protestacyjna społeczeństwa w całym 
kraju ma olbrzymie znaczenie jako pe 
wne moralne oparcie dla pracy M. 5. 
Z., i rozlegając się dzięki nowoczesnym 
środkom iączności szerokien: echem 
na forum międzynarodowem ułatwi 
służbie dyplomatycznej działanie w da 
nej kwestji na tym terenie. 

Pod tym kątem widzenia trzeba ro 
zważać te wiece i ich pożyteczność. a 
nawet konieczność okaże się oczywi- 
stą. 

Sobotni wiece Legjonu w kasynie 
odbył się następująco: zagaił go p. 5. 
Klaczyński; mówiąc o znaczeniu tej 
manifestacji, poczem przemawiali go 
rąco i entuzjastycznie p. A. Wojciecho 
wicz, rzeczowy ref. wygłosił p. Trę- 
towski, płomienny odzew do zebra- 
nych p. Wolski, poczem przez aklama- 
cję uchwalono następującą rezolucję: 

My, Modzież Akademicka, Uniwersytetu 
Stefana Batorego, zebrana na Wiecu w sali 

a Kasyna Garnizonowego w Wilnie w dniu 2 
maja 1931 roku: 

Piętnujemy postępek rozwydrzonych hit- 
lerowców, którzy wdarli się na znajdujący 
się w dokach stoczni gdańskiej okręt polski, 
zbezcześcili banderę polską i pobili mary- 

narza — obywatela polskiego: poranili go 
i wyryli mu na piersiach nożem znak hitle- 
rowski; — 

Protestujemy - przeciwko postępowaniu 
gdańskich władz policyjno-sądowych, które 
tolerują te karygodne czyny barbarzyńskie, 
a tem samem pozwalają znęcać się nad bez- 
bronnym obywatelem polskim; 

Nie wątpiąc, że Rząd nasz uczyni wszy- 
stko co jest w jego mocy dla zepewnienia 
bezpieczeństwa obywatelom polskim na te- 
renic Wolnego Miasta Gdańska; 

wzywamy całe społeczeństwo polskie w 
kraju i zagranicą do urządzania masowych 
protestów w sprawie gwałtów niemieckich 
w Gdańsku. 

Frekwencja na wiecu, jak na dość 
pośpieszne i słabe rozreklamowanie go 
była stosunkowo liczna, nastrój powa 
żny, chwilami nawet entuzjastyczny ż 
bardzo jednolity: R. 

 EGDYSŁAWGŚ* SOB ROZCECYE METAN SSTRA RACZYE ZEOAS AA CIRTASTOCZO 

Pierwsze biuro literackie 
w Polsce. 

, W. Warszawie powstaje na wzór 
istniejących zagranieą biuro literac- 
kie, p. n. „„Manuskrypt', którego za- 
daniem będzie podniesienie poziomu 
pisarskiego przez rzeczowe oceny 
nadsyłanych prac, ich krytykę, kory- 
gowanie i pośrednistwo przy publi- 
kacji. 

, Działalność „Manuskryptu* obej- 
mie działy: literacki, filmowy, publi- 
cystyczne, oraz tłumaczeń na języki 

obce. Celem wzmożenia propagandy 
piśmiennietwa polskiego zagranicą 
cenniejsze prace będą umieszczane w 
perjodykach zagranicznych. Niezależ- 
nie od tego „Manuskrypt“ będzie 
przyjmował zamówienia na wszelkie- 
go rodzaju publikacje, projekty rek- 
lam i t. p. (Iskra). 

Niestety mamy parę smutnych 
przykładów z niedalekiej przeszłości 
nieudolnej pracy niefachowców przy 
konserwacji zabytków na gruncie 
Wilna. Pozwolę sobie przytoczyć w tej 
sprawie wyjątki z artykułu miesię:2- 
nika „Architektura i Budownictwoś 
(wydawnictwo warszawskie zeszyt 10 
roku 1929) pióra p. J. H. i redaktora 
St. Wožnickiego. Pan J. H. pisze: 
„odczyszezono przed kilku laty w par- 
latorjum klasztoru Wizytek malowid- 
ła frescorsecco z życia Matki Boskiej. 
Freski przepadły. Tak przepadł obec- 
nie Mostek Egipski w Ogrodzie Ber- 
nardyńskim, stiuki w kościele Św. Ka- 
zimierza, jak wiele innych zabytków”. 
Pan St. Woźnicki dodaje: „Teraz z 
wielką uwagą i niepokojem śledziiny 
obecnie przebieg prac nad gruntowną 
restauracją kościoła Św. Teresy, pier- 
wszorzędnego zabytku wysokiego ba- 
roku w Wilnie. Zadanie obejmuje pra- 
ce murarskie, sztukatorskie, rzeźbiar- 
skie i malarskie. Wykonanie kovser- 
wacji od roku zeszłego powierzone z0- 
stało znowuż niefachowcowi. A roboty 
dopiero trwają i strata byłaby zbyt 
poważną, gdyby i ten zabytek miał 
spotkać los fresków z klasztoru PP. 
Wizytek w Wilnie”, Te uwagi wypły- 
wały chyba nie ze złej woli autorów 
artykułu, lecz spowodowane zostały. 
troską o los pięknych zabytków prze- 
szłości. 

Kończę swój artykuł w nadziei, że 
sprawa ostatecznie zostanie wyświet- 
lona przez Komitet i wtedy okaże sie, 
czy zarzuty cechu były słuszne i czy 
obawy p. St. Wożźniekiego nie były 
przedwczesne. . Autorowi artykułu p. 
W. Ch., który z takim sentymentem 
opisuje piękno Wilna, chyba również 
zależy na ochronie zabytków, świad- 
czących o tem pięknie. z 

Marjan Kulesza. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Aferzyści, którzy robili interes na powodzi. 
Na terenie gminyzaestrowickiej  graso- 

wali od kilku dni sprytni oszuści, którzy na 
podstawie sfałszowanych upoważnień i [- 

stów pełnomoeniczych, zbierali od zamoż- 
niejszych ziemian i włościan datki rzekomo 
na pomoe ofiarom powodzi w Wilnie. 

Działalnością oszustów zainteresowała się 

NIEMENCZYN 
   
     

nie ma stanąć nowa Sy- 

» społeczeństwo w Niemen- 
anowi tam znaczny odsetek 

mieszkańców od czasów wojny nie 

   nagoga. 
czynie, 

ogółu 

miało własnego domu modlitwy. 
magogę spaliły w roku 1915 woj. 

ustępując pod naporem armji niemiecki. 
ciągu kilkunastu lat sprawa budowy nowej sy 
nagogi ciągle stała otwartą, aż wreszcie w ro- 

ku bieżącym gmina żydowska — uzbierawszy 

    

    

  

policja, która ustaliła, że pieniądze zbierane 
niby dla ofiar powodzi, oszuści przepijali w 
restauracjach i podejrzenych lupanarach. 

W dniu wczorajszym oszustów areszto- 
wano. Okazali się nimi Waeław Jankowski 
i Jan Wauuelis. Oszustów, którzy nazbierali 
już 2.460 złotych osadzono w więzieniu. (e). 

drogą ofiar i poważniejszych zasiłków pry- 
watnych odpowiednie fundusze — przystępu- 
je do budowy gmachu synagogi na starym pla 
cu w centrum miasteczka. Jak widoć z repro 
dukowanych zdjęć projektu, gmach synago- 

gi — utrzymany w zmodernizowanym nieco 

    

  

    

„ie ozdobą tego sta- 
rego miasteczka. PAR synagogi sporządził 
Z0ŁdY, inżynier-architekt wiłeński M. Cholem. 

/ niebawem ma przystąpić do ich rea- 

   

  

ES 

MICKUNY ziemiach naszych, w gminie budslawskiej 
był obecny wójt gminy p. Franciszek Ru- 

Szkoła w błocie. Oddawna już szkoła 
powsz. w Ławaryszkach wyczekuje pomocy 
w wydźwignięciu się z błota. Z roku na rox 
grzęźnie coraz głębiej. w tym roku klęska 
tu a się wprost katastrofalna. Dostęp do 
szkoły stał się prawie niemożliwy. W czasie 

przerw, izb szkolnych nie można należycie 
przewietrzyć. Dzieci nie mają gdzie wyjść 
bo całe podwórko leży na bagnie. Izby s 
ne robią wrażenie wyspy na której tłoczy 

   

      

   

się liczna grupa rozbitków — dzieci SzkGł- 
nych. O żadnej zabawie na podwórku mo- 

  

Liczba dzieci w szkole w stosunku do 
dwu sił nauczycielskich jest znacznie za du- 
ża, więc lekcje w dusznej izbie ciągną się do 

godziny czwartej. Jak w takich warunkach 
wygląda higjena szkolna, komentarzy chyba 
nie trzeba! 

Ale przeciętnego obywatela gminy ude. 
rza tu jedno; jakaś niewytłumaczona bez 
czynność władz gminnych. Czemu to przyp'- 
sać — trudno zgadnąć. Czy może nawałowi 

w samej gminie? Ale przecież i ta 
set takiego stanu najważniejszej komór- 

ki gminnej jaką jest szkoła, nie usprawiedli- 
wia. Zresztą tu nie tyle pracy ile brak za: 

      

interesowania brak jakiejś inicjatywy dla za * 
radzenia tej klęsce. Czyż nie dałoby się te- 
go zażegnać np. przy pomocy szarwarko- 
wej pracy? szczególnie teraz na wiosnę po 
ukończeniu prac w polu kiedy podwórze 
trochę wyschnie i stanie się bardziej dostęp- 
ne? Możeby tak władze gminne o tem po- 
myślały! Swój. 

ŻUKOJNIE 
+ Wysiłek w pracy oświatowej nauczy- 

cielstwa. W dniu 19 kwietnia r. b. naprawdę 
miłą niespodziankę sprawił dla miejsc. lud 
ności w Żukojniach i okolicznych osiedli ze- 
spół świetlicowy młodzieży w wieku — роха- 
szkolnym ze wsi Troszczany, zorganizowany 
przez kierowniczkę. szkoły w Troszczanach 
P. Ali Bobrowską. 

Goście przybyli z Troszczan, odległych od 
Żukojń o 8 klm. 

Pod kierownictwem p. Alicji Bobrowskiej 
zespół ten odegrał bez zarzutu obrazek sce- 
niczny Edwarda Webersfelda „Carscy Boha 
lero następnie tenże zespół odegrał 
kowskie Wesele“ 

W przedstawieniu wzięły udział nas! pu- 

jące osoby:: Wołujewiez Jan, Wołujewicz Ka 
zimierz, Subocz Konstanty, Juchno Michał, 
Juchno Sylwester. Subocz Zygmunt, Pilimon 
Alfons, Wołujewicz Stanisław, Subocz Marja, 
Subocz Zuzanna. Juchno Józefa, Stwoł Józe- 
fa i Drozd Adolfina. 

Podkreślić należy, że p. Alicja Bobrowska 
od chwili objęcia kierownictwa szkoły w Tro 
szczanach, dba nietylko o dobro swej szko- 
ły. lecz. również poświęca wiele czasu dla 

y w wieku pozaszkołnym, którą ota- 
liwą opieką i którą zjednała całko- 

wicie w pracy świetlicowćj w Troszczanach 

  

  

    

   

    

     

  

  

   

  

Mieszkaniec Żukojń. 

BUDSŁAW 
-+ Kasa Stefezyka w Budsławiu. 

kraj zniszczony przez wojnę prz 
największy kryzys gospoda k 
wateł Polski bił się z myś 
mać swoją podupadłą gospodarkę i wykar: 
mić rodzinę, w tym czasie wyłoniły się w 
kraju postacie o silnej woli, pełne energii 
i wielkiej ofiarności, które potrafiły ul 
doli ludu przez zakładanie Kas Stefczyka. 

Bardzo czynną i zasłużoną jednostką ną 

Kiedy 

          mi, jak utrzy: 

  

     

PL. ORZESZKOWEJ З. 

LEKTURA SZKOLNA. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

-ków, wybawił n 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. 

DZIAŁ NAUKOWY. 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. Il.ej DO 18-ej. 

    

siecki, który głęboko rozumiejąc znaczenie 
Kasy Spółdzielczej i trzymając się zasady, 
że nie członkowie dla kasy, a kasa dla człon 

jednego z nieuniknionego 
kryzysu, przez założenie Kasy Stefczyka, w 
najtrudniejszych warunkach powojennych, 
w roku 1925, wydając pożyczki członkom na 

  

   

  

      

  

dogodne spłaty, trzymając się  przytem 
przepisanych formalności. Nie ograniczał 
swej działalności, tylko do terenu gminy 
budsławskiej, lecz chętnie służył pomocą są- 
siednim gminom jak: wołkołackiej, krzywic- 
kiej, parafjanowskiej i dołhinowskiej. W 
roku 1925 Kasa Stefczyka w Budsławiu I. 
"czyła 196 członków i wzrosła do liczby 895, 
lecz z chwilą powstania kas w wyżej wymie- 
nionych gminach liczba członków zmalała 
do 677. 

Należy podkreślić, że p. Fr. Rusiecki swą 
praktycznością i uczciwością dał dowody 
najlepszej gospodarki. Wykazało to Walne 
Doroczne Zgromadzenie członków Kasy Stef- 
czyka w Budsławiu, w dniu 26 kwietnia r. b. 
w 6-tą rocznicę założenia tejże. Po wyczer- 

paniu porządku dziennego i ożywionej dy- 
skusji, Walne Zgromadzenie opierając s 
na danych mianowicie że kapitał zasobo- 
wy na dzień 1 stycznia 1931 r. stanowił zł. 
10.508, a z udziałów 18.715, które są dowo 

dem żywotności Kasy i wielkiej sprężystości 
w jej organizacji, złożyło podziękowanie jej 
założycielowi i prezesi p. Fr. Rusieckie- 
mu za gorliwą i pełną inicjatywy pracę. 

      

  

Członek Kasy. 

ŚWIĘCIANY 
+ Odznaczenie za zasługi na polu pracy 

niepodległościowej. Starosta powiatu świe- 
ciańskiego p. Stefan Mydlarz i przewodni 
cząca Związku Pracy Ob. Kobiet w Świe- 
cianach p. Irena Mydlarzowa, zarządzenien: 
Pana Prezydenta Rzplitej z dnia 13 b. m. zn 
zasługi na polu pracy niepodległościowej, 
zostali odznaczeni Krzyżem Niepódległości. 

LIDA 
-+ Rybak ułonął, Rybak Włodzimierz 

Żyliński, mieszkaniec wsi Chodorowce gm. 
żołudzkiej w czasie połowu ryb na wędkę 
z mostu nad rzeką Lebiodą, przy młynie w 

Chodorowcach opart się silnie o poręcz mo- 
stu. Poręcz pękła i Żyliński wpadł do rzeki. 
Wydobyto go dopiero po kilkunastu minu- 
tach z wody. Pomimo zastosowania sztu- 
cznego oddychania Żyliński zmarł. 

-: Pożar stodoły, We wsi Jatmienino 
pow. szczuczyńskiego spaliła się na szkodę 
Antoniego Pryminowskiego stodoła. Przy- 

czyny pożaru narazie nie ustalóno. Poszko- 
dowany oblicza swe straty na 2500 złotych 

+ Podpalenie. We wsi Zapole pow. szczu 
czyńskiego podpalony został chlew, przy- 
legający do domu mieszkalnego  Bieliczki 
Józefa. Podpalenie zostało dokonane przez 
podłożenie tlejącego się pęku szmat, okre- 
conego nićmi. Ogień w zarodku ugaszono. 
Spaliło się jedynie około pół metra kw. 
strzechy. Podejrzanym 0 podpalenie jest 
brat poszkodowanego Michał, u którego pod- 
czas rewizji znaleziono szmaty i nici takie 
same, jakich użyto do podpalenia. 

GRODNO 
-F Obniżenie poborów pracownikom miej 

skim. Rada miejska miasta Grodna na 0s- 

tatniem posiedzeniu uchwaliła obniżyć peu- 
sje pracownikom miejskim — etatowym o 
15proc., kontraktowym o 10 proc. 
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К ОВ ОЕ 

Prasowa ekgkursja Saurer- 
Ursusem do Trok. 

Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych warszawskie władze Tow. „Ar- 
bon* urządziły próbną wycieczkę do 
Trok wielkim autobusem tej firmy z 
zaproszonymi przedstawicielami prasy 
wileńskiej. Był to już drugi, w Wilnie 
próbny pokaz jazdy samochodem tego 
systemu, tym razem autobus był nieco 
mniejszy (30 osób — poprzedni 50) i 
wykazał istotnie niepowszednie zalety 
tego systemu komunikacji, z wielu 
względów zasługującego na uwagę, 
przedewszystkiem zaś dzięki zastoso- 
wanym przy tych maszynach motorom 
Diessla, z ropą naftową „jako materja- 
łem pędnym. Pomysł ten już rozpoczy- 
na przewrót w komunikacji powietrz 
nej albowiem już zakłady Junkersa za- 
czynają stosować motory Diessla do 
samolotów. Przy wielkiej taniości ro- 
py i bardzo nieznacznem jej zużyciu 
obniża to niezwykle, koszty eksploa- 
tacji, dotychczas przeważnie deficyto- 
wych, linij komunikacji powietrznej, 
a pozatem dzięki drugiemu warunko- 
wi — znacznie rozszerza promień dzia- 
łania samolotu. W ten sposób będzie 
można wyruszać na przelot trasocea- 
niczny bez dodatkowego obciążenia 
samolotu materjałem pędnym. 

Inną zaletą jest jeszcze seiszenie 
pracy motoru, bardzo znaczne w po 
równaniu z hałaśliwością silników 
benzynowych, mieli okazję to spraw- 
dzić uczestniczący w wczorajszej wy- 
cieczce przedstawiciele prasy. 

Okazała maszyna wzbudzała wiel- 
ką sensację swoim widokiem po dro 
dze. Mknęła szybko, w 43 minuty z 
Wilna do Trok. W myśl żądań magi- 
stratu Wilna, autobusy, przeznaczo- 
ne do kursowania po mieście będą zna- 
cznie mniejsze, 24 osobowe, dostoso- 
wane rozmiarami do ulic wileńskich. 
urządzone jednak z niemniejszą sta- 
rannością, a nawet komfortem, niż po- 
kazywany obcenie w Wilnie: 

  

   

Vis. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

z== i Rzeczną |! 

  

  

    

Po kięsce powodzi. 
Straty i zabezpieczenie miasta 

przed powodzią. 
Podług sporządzonego ostatnio 

protokółu strat poniesionych przez 
miasto podczas powodzi, — ogólne 
koszty w związku z akcją doraźnego 
zebezpieczenia  objektów miejskich 
brzegów Wilji i Wilenki oraz mostów 
wynoszą 320.000 złotych. 

Jednocześnie obliczono że akcja 
zabezpieczenia miasta przed skut- 
kami rozlewu rzek na przyszłość po- 
chłonęłaby sumę 9 i pół milj. zło- 
tych. 

W sprawie tej zostanie opracowa- 
ny obszerny memorjał, który przez 
p. wojew. zostanie przedłożony wła- 
dzom centralnym. 

Straty prywatne okliczać 
będzie Wileński Komitet 
Pomocy Powodzianom. 

Ponieważ Magistrat nie ma możności ob- 
liczenia strat prywatnych, poniesionych przez 
mieszkańców Wilna podczas powodzi, posta- 
nowiono akcję tę przekazać Komitetowi Po- 
mocy Powodzianom. 

Myśl! powołania do życia 
spółki wodnej. 

Jak się dowiadujemy w związku z 
ostatnią klęską powodzi powstała 
myśl powołania specjalnej spółki wod 
nej, której zadanie sprowadzałoby się 
do umacniania i regulowania brzegów 
Wilji i Wilenki dla zabezpieczenia na 
przyszłość miasta przed ewentualnemi 
skutkami nowej powodzi. 

Sprawa ta jest jednak dopiero w 
sładjum rozważań i konkretnie nie zo- 
stała zdecydowana. 

Przedstawienie teatralne 
na powodzian, 

Związek Legjonistów i Stow. hb. 
Wojskowych zakupił na dzień 7 ma- 
ja b. r. przedstawienie teatralne i prze 
znacza cały dochód z niego na rzecz 
dotkniętych powodzią 

Dyr. Zelwerowicz odstąpił na ten 
cel sztukę „jubileuszową*, w której 
gra główną rołę, a mianowicie Molna- 
ra „Wróżka i adwokat". 

Bilety wcześniej nabyć można co- 
dzień od godz. 17 do 22 w cukierni 
B. Sztrala (Czerwonego) po cenach 
normalnych. 

Kto chce przyjść z pomocą posz- 
kodowanym, zakupi jak najrychlej 
bilet na dobrą i Beka, zresztą sztu- 
kę. 

Tydzień zbiórki na rzecz 
powodzian. 

Staraniem połączonych organizacyj Ко- 
biecych będzie w dniach od 10 do 17 maja 
urządzony w Wilnie Tydzień zbiórki na 
rzecz powodzian. Program tygodnia prze- 

widuje szereg imprez oraz zbiórki uliczne. 
Szezegółowy program: ogłoszony będzie w 
dniach najbliższych, o jednem tylko można 
już teraz zapewnić, że wszystkie zamierze- 
nia idą w tym kierunku, ażeby każdy bez 
wyjątku groszową nawet ofiarą przyczynił 
się do ulżenia doli powodzian Przy masowej 
tylko ofiarności Komitet Tygodnia osiągnie 
rezultaty, które umożliwią okazanie wydat- 
nej pomący poszkodowanym przez powódź. 
Niechaj każdy pamięta, że najmniejszy da- 
tek przynosi pomoce ofiarom powodzi. 

„Seabriwook Internacional Corp.“ 

WI £ E NS KI 

Firma amerykańska proponuje wyasfaltowanie 
jezdni w Wilnie. | 

W dniu wczorajszym Szefa Sek- 
cji Technicznej Magistratu m. Wilna 
wiceprezydenta Czyża odwiedził przed 
stawiciel wielkiej firmy amerykańskiej 

* inż. 
Witold Menke z propozycją wyasfal- 
towania jezdni w Wilnie. 

Firma ta przeprowadziła już asfal- 
towanie jezdni według najnowszego sy 
stemu na terenie Stanów Zjednoczo: 
nych Ameryki, ostatnio zaś w Mosk- 

wie. 
Wyasfaltowanie jezdni wileńskich 

firma zobowiązuje się przeprowadzić 
w drodze długoterminowego kredytu. 

Wkrótce w tej sprawie ma być zło- 
żoną szczegółowa oferta, z wyszczegól 
nieniem warunków na jakich firma po 
djęłaby się wykonania tych robót. 

Jak zapewnia omawiana firma as- 
faltowanie jezdni będzie mogło odbyć 
się na dotychczasowych brukąch. 

Aresztowanie zbiegłego więźnia Sucharskiego. 
Przed kilku dniami donosilišmy w „Kur- 

jerze Wileńskim* o zuchwałej ucieczce z 
więzienia wojskowego na Antokolu Jana 
Sucharskiego który odsiadywał dwuletnią ka 
rę za dezercję. 

Sucharski zbiegł podczas spaceru w pod 
wórzu więziennym. Korzystając z chwilowej 
nieuwagi straży więziennej przedostał się 
przez podmyty przez wodę parkan więzienny 
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Spostrzeżenia Zakładu Heteorologi! U. S. B. 
w Wilnie z dnia 5 V—1931 roku. 
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Wiatr przeważają” 

Tendencja baror. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 
— Komitet Wykonawczy Archidiecezjal- 

nego Kongresu Eucharystycznego w Wilnie 
zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich 
Związków Stowarzyszeń i Organizacyj, któ 
re przez delegatów swych zamierzają powi- 
tać otwarcie Kongresu w dniu 8 maja r. b 
o godzinie 16 (4 po południu) w Sali Miej- 
skiej przy ulicy Ostrobramskiej 5 o uprzednie 
zgłoszenie się w dniach 6 i 7 m. b. w godzi 
nach od 9 rano do 3 po południu telefonem 
Nr 783. 

Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględ 
nione. 

Jednocześnie przypomina się, że przemó 
wienia powitalne nie mogą w żadnym wypad 

ku przekraczać 2 minut 

  

URZĘDOWA. 

— P. Wojewoda przyjął wczoraj przed- 
stawicieli Związku Młodzieży Polskiej w Wil 
nie (mjr. Pilczewskiego, komendanta Związku 
i zastępcę sekretarza generalnego p. Bernar 
da *Rusieckiego).- Przybyli oni, ażeby zapro 
sić p. Wojewodę na zlot stowarzyszeń mło 
dzieży polskiej, który odbędzie się w dniu 8 
maja r b. z okazji pierwszego archidjecezjal 
nego kongresu eucharystycznego. Działalność 
Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie obej 
muje cały teren woj. wileńskiego, cztery po 
wiaty woj. nowogródzkiego i cztery powiaty 
białostockiego 

MIEJSKA 

— Prezydent" Folejewski zachorował. 
Z powodu choroby od kilku już dni nie u- 
rzęduje prezydent miasta mec. Folejewski, 
Aiorego zastępuje wiceprezydent Czyż. 

Jak się dowiadujemy, z powodu złego sta 
nu zdrowia prezydent Fo ski postanowił 
zwrócić się do Rady Miejskiej o udzislenie 

ma dwutygodnionego urlopu wypocz) 
wego. 

— Represje w stosunku do instytueyj za- 

legających z opłatą. Na wczorajszem posie- 

          

     

'dezniu magistratu między innemi szeroko 0- 

mawiana była sprawa zobowiązań finanso- 

wych Uniwersytetu wileńskiego, instytucyj 

państwowych i wojskowych w stosunku do 

magistratu z tytułu rozmaitego rodzaju świa 

dczeń rzeczowych. Ogólna suma tych zobo- 

wiązań przekracza 200.000 zł. Magistrat po 

wziął, uchwałę uprzedzić wszystkie instytue- 

je, zalegające z opłatą, że o ile do 20 b. m. 

dug wstrzymana 

zastanie podaż prądu elektrycznego. 

— Połączone komisje miejskie radzą nad 

sprawą autobusową. W poniedziałek wieczo- 

rem odbyło się w lokalu magistratu posiedze- 

nie połączonych Komisyj Technicznej i Fi 

nansowej oraz Prawnej. Komisja miała na 

celu przygotowanie wniosku na Radę Miej- 

  

nie zostanie uregulowany 

ską w sprawie udzielenia koncesji autobuso- 

wej. Po dokładnem i szczegółowem zaznajo- 

mieniu się z obydwoma ofertami wywiązała 

się dłuższa dyskusja, która ze względu na spó 

źnioną porę odroczona została do dnia dzi- 

siejszego. W posiedzeniu dzisiejszem poza 

członkami wymienionych Komisyj udział we- 

zmą starosta grodzki Iszora oraz zaproszeni 

rzeczoznawcy. 

Komisja ostatecznie już wypowie się, j“- 

ka z ofert jest dla miasta korzystniej i skie 

ruje odpowiedni wniosek na najbliższe pa 
siedzenie Rady Miejskiej. 

  

— Starania o kredyty i pożyczki. W dn. 
9 b. m. wyjeżdża do Warszawy vice-prezy 
dent miasta p. W. Czyż, który łącznie z in: 

Jenszem weźmie udział w zjeździe. dyrekto- 
rów wodociągów miejskich. Jednocześnie 
korzystając ze swego pobytu w stolicy p. 
vice-prezydent Czyż załatwi kilka spraw 
związanych z uzyskaniem dla miasta kredy- 

tów i pożyczek. 

    

  

   

LITERACKA. 
— 180 Środa Literacka. Dziesiejsza „Śro: 

da literacka* poświęcona będzie zagadnie- 
niom współczesnego teatru w Niemczech, 
Prof Stefan Srebrny po powrocie z dłuższe: 
go pobytu w Berlinie podzieli się swojemi 
wrażeniami z widzianych w stolicy Niemiec 
nowości teatralnych. ! 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp mają 
członkowie, sympatycy i wprowadzeni ge- 
ście. 

  

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata „Owent Kurjera*. Władze 

administracyjne skonfiskowały wczorajszy 
nakład; żydowskiego pisma popoludniowego 
„Owent Kurjer* za umieszczenie artykułu p. 
tytułem „Nowe drogi Wil. Kuratorjum Szkol- 
nego. omawiającego cofnięcie koncesji ży: 

i zbiegł. 
Za zbiegłym rozesłano listy gończe, na- 

skutek których Sucharskiego ujęto przed- 
wczoraj w Suwałkach dokąd przybył w za- 
miarze przedostania się przez granicę do 
Litwy. 

W dniu wezorajszym zakutego w kajdan- 
ki, przywieziono go do Wilna i osadzono 
zpowrotem w więzieniu Antokolskiem. (e) 

IKA 
dowskiemu seminarjum nauczycielskiemu w 
Wilnie. 

  

  

GOSPODARCZA 
— Bezrobocie zmniejsza się. Podług uzy- 

skanych przez nas informacyj bezrobocie na 
terenie miasta Wilna wykazuje obecnie silną 
tendencję zniżkową. Zawdzięczać to należy 
w pierwszym rzędzie rozpoczęciu się okresu 

robót rolnych oraz sezonu budowlanego. 
Obecnie Wilno liczy 3754 bezrobotnych. 

Przewidziany jest dalszy spadek bezrobocia. 

WOJSKOWA. 

— Kto ma stawić się przed komisją 
poborową. Dziś w dniu 6 maja przed ko- 
misją poborową (Bazyljańska 2) winni się 
stawić poborowi rocznika 1910 z nazwiskani 
rozpoczynającemi się od lilery C, zamieszka- 
li na terenie II, III, IV, V i VI komisarjatów 
P. P. oraz poborowi z nazwiskami na litere 
D z okręgu I komisarjatu. 

  

   

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Z Tow. Popierania Przemysłu Ludo- 
wego. W dniu wczorajszym t. j. 5 b. m. w 
lokalu Muzeum Etnograficznego ul. Zamkowa 
11 o godzinie 18 odbyło się Doroczne Walne 
Zgromadzenie członków  T-wa Popierania 
Przemysłu Ludowego. у 

Przewodniczył mecenas Br. Krzyžanow- 
ski, sekretarzowała p. Helena Samorewiczów- 
na. Sprawozdanie z działalności zarządu zło- 
zył prezes T-wa p. W. Lichtarowicz, po któ- 
rem Walne Zgromadzenie zgodnie z wnios- 
kiem Komisji Rewizyjnej udzielio absolutor- 
jum zarządowi 

Uchwalono preliminarz budżetowy na rok 
1931-32 w sumie zł. 17.850. Na miejsce ustę- 
pujących członków Zarządu wybrano ponow 

nie p. Helenę Wilczewską oraz dr. P. Jagmina 
i p. Irenę Lorentzową, zaś na członków za- 
stępców ponownie p. Znamirowską- Priiffero- 
wą oraz p. H. Samorewi iczównę i p. B Umia- 
stowską ® 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano ponow- 
nie p. dyr. St. Białasa, p Jana Piłsudskiego 
ip. P. Hermanowicza oraz na zastępcę p. A- 
nielę Sztrallową 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Związku Inwalidów. Dnia 
10 maja o godz. 10.30 odbędzie się w lokalu 
oficerskiego Kasyna Garnizonow. w Wilnie 
przy ulicy Mickiewicza Nr. 13 Walne Zebra- 
nie Doroczne członków Okręgowego Koła 
Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Wil- 
nie. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Polskich. We czwartek, dnia 7 maja b.r. 
o godz. 8-ej wiecz. w gmachu Uniwersytec 
kiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się zeb- 
ranie członków Koła z porządkiem dzien 
nym: 

Sprawozdanie delegatów z dorocznego 
Zebrania Delegatów Kół Związku. 

— Zebranie Koła P. M. S. Zarząd Koła 
Pol. Mac. Szk. im. T. Kościuszki w Wilnie 
ul Turgielska Nr. 12 podaje do wiadomości 
członków Koła, że w dniu 17 maja r. b. o 
godz. 5 (17) p. p. odbędzie się Walne Zgro- 
madzenie członków Koła z porządkiem 

dziennym: Zagajenie. 2) Sprawozdanie Za- 
rządu z działalności za rok 1930-31. 3) Spr 

wozdanie kasowe. 4) Sprawozdanie Komi 
Rewizyjnej. 5) Uchwalenie budżetu na rek 
1931-32. 6) Wybór nowego Zarządu. 7) Wy- 
bór delegatów na zjazd T-wa Pol. Mac. Szk. 

— Zebranie Towarzystwa  Bibljofiłów. 
W środę, dnia 6 maja o godz. 7 wieczorem 
odbędzie się w Dziekanacie Wydziału Sztuk 
Pięknych USB. przy ulicy Uniwersyteckiej 3 
Ogólne Zebranie członków, na którem w czę- 

j po odpowiedniem przemówieniu 
anie wręczona prof. Ruszczyco- 

NS ulotka, zaś w części dru- 

prz 
prof. Morelowskiego ph 

    

   
wi 
giej będzie miał miejsce ilustrowany 
zroczami referat 
„Źródła twórczości sztycharza nieświeskiego 

  

końca XVI wieku, Tomasza Makowskiego. 
Wprowadzeni goście mile widziani. 

—- Odezyt prof. K. Nitseha. Dziś we šro- 
dę dnia 6 maja o godzinie 17 i juiro we czwar 
tek w godz. 7—9 w lokalu Instytutu DR. 
Badania Europy Wschodniej prof. dr. 
mierz Nitsch z Krakowa będzie miał kę! 

dzinny wykład p. t. „Wzajemne wpływy je- 
zykowe polskie i ruskie*, Wstęp wolny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

i 

   
    

      

— Drużyny junjorów Z. M. R. Z 
Centralny Zrzeszenia Młodzieży Rzemi 
czej woj. Wileńskiego opierając się na fakcie 
który stwierdził jak koniecznem było sku- 
pienie młodzieży rzemieślniczej pod jednym 
szłandarem, postanowił również ё 

najmłodszymi, którzy nie pośpieszj 
pory w szeregi Harcerstwa Polskiego. 

Przy zakładaniu Zrzeszenia przewidzia- 
nem już było w statucie tworzenie drużyn 
„Junjorów* — młodzików w wieku od lat 
10-16. Dzisiaj ta wzniosła myśl wchodzi 
w życie. Przy Oddziale Z. M. R. im. Gabriela 
Narutowicza w Wilnie powstały dwie dru- 
żyny męska i żeńsk. Celem ich jest: 1) Rozbu 
dzenie ducha patrjotycznego wśród młodzie: 
ży. 2) Wyrobienie karn. i obowiązkowości. 

3) Rozwijanie się pod względem fizycznym 
i moralnym. 4) Propagowanie idei oszczed- 
nościowej. 5) Przygotowanie na przyszłych 
wzorowych członków Z M. R. 6) Rozbudze- 

nie zamiłowania do rzemiosła. W dniu 3-go 

  

     

          

maja — Święta Narodowego odbyła się w 

lokalu Szkoły Odzieżowej im. „Promieni- 
stych* przy ul. W. Pohulanka Nr. 14—19 

pierwsza zbiórka na którą stawili się w kom 
plecie do tej pory zapisani członkowie, jak 
również i liczni kandydaci. 

Na czele drużyn i sekcyj stoją członko 
wie Z. M. R. którzy zostali do pracy tej przy > 
gotowani na specjalnie w tym celu zorgani- 
zowanych kursach, na Komendanta zaś w>- 
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jewódzkich Drużyn Młodzików (Junjorów; 
został powołany przez Zarząd Centralny Z. 
M. R. p. Janusz Zdrojewski, który energicz- 
nie wziął się do organizowania — dobiera- 
jac do pomocy odpowiednio uzdolnione 
osoby. 

Cały obecnie wysiłek Komendy Drużyn 
Młodzików będzie skierowany w kierunku 

utworzenia w miesiącach letnich 4 tygod- 
niowego obozu stałego, jak dla drużyn mę- 
skich, tak i żeńskich. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Rekrutacja robotników i robotnie rel- 

nych do pracy w Łotwie. Jak się dowiaduje- 
my, Łotewskie Toworzystwo Rolnicze za- 
mierza przeprowadzić rekrutację robotni- 
ków i robotnic na roboty rolne w Łotwie. 
Z terenu województwa wileńskiego ma być 
zrekrutowanych około 2.000 osób. 

Poza całkowitem utrzymaniem płaca ro- 
botników wynosić będzie 40 łatów, Kobiet 
i chłopców 30 łatów miesięcznie. 

RÓŻNE 
— Z fzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Na posiedzeniu Związku Izb Prze- 
mysłowo-Handlowych w Poznaniu zaaprobo- 
wane zostały uzgodnione w Komisji Między- 
izbowej główne wytyczne i uzasadnienie no- 
wdliżacji przepisów, dotyczących Funduszu 
Bezrobocia. Jednocześnie zjazd polecił Izbie 
Wileńskiej, jako autorce projektu, opracowa- 
nie, w porozumieniu z Izbą Urzędującą, od- 
powiedniego memorjału do władz. 

* 

Dyrekcja Wydawnictw Państwowych uzu- 
pełniając swe poprzednie zarządzenia powia- 
domiła Izbę Przemysłowo-Handlową w Wil- 
nie, iż przy nadsyłaniu przez spółki akcyjne 
ogoszeń o walnych zgromadzeniach, oraz bi. 
lansach do „Monitora Polskiego* można za 
miast całkowitych wyciągów z rejestru han- 
dlowego, nadsyłać odpisy odnośnego ustępu 
rejestru, dotyczącego aktualnych pełnomoc- 
nictw do podpisywania zarządzeń członków 
zarządu spółki akcyjnej. Odpis taki winien 
być zaświadczony w Sądzie lub u notarjusza. 
Nieczytelne podpisy winny być powtórzone 
pismem maszynowem 

  

   

    

ZABAWY. 
Opiek  Rodzicielskich  Šr. 

Zakł. Nauk., urządza Daneing Towarzyski 
u Czerwonego Sztrałla (ul. Mickiewicza 14) 
w sobołę dnia 9-go maja r. b. 

Początek o godz. 11-ej wiecz. Wstęp 2 zł. 
Akad. 1 zł. 

Dochód przenacza się na kolonje letnie 
dla młodzieży szkół średnich. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś ka- 

pitalna „Wróżka i adwokat* F. Molnara, 
współczesna komedja, która zdobyła sobie 
na wczorajszej premjerze rekordowe powo 
dzenie, zarówno dzięki wesołej, pełnej dow- 

cipu i finezji treści, jak i dzięki koncerto- 
wej grze zespołu z dyr. Zelwerowiczem, Ka- 
mińską, Sewerynówną, Jaśkiewiczem, Krecz- 
marem, oraz -Wasilewskim w rolach głów- 
nych. 

Od dnia dzisiejszego widowiska w obu 
Teatrach rozpoczynać się będą o godz. 8-cj 
m. 30 w. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziesiejsza 
premjera „Pieśniarze Ghetta*. Dzisiejsza 
premjera „Pieśniarze Ghetta* wywołała w 
Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. Autor, 
będący zarazem wybitnym reżyserem; oraz 
zasłużonym propagatorem arcydzieł żydow- 
skiej literatury dramatycznej — ošobišcie 
kieruje próbami. 

Najwybitniejsze siły naszego Teatru za- 
jęte są w tem przedstawieniu, odtwarzając 
charakterystyczne typy ze społeczeństwa ży- 
dowskiego. Akcja, osnuta na tle prawdziwe- 
go zdarzenia, toczy się częściowo w Wilnie, 
częściowo zaś w prowinejonalnem miastecz 

ku. Wynikające z akcji śpiewy religijne oraz 
rodzajowe wykona specjalnie zaangażowany 
chór głównej synagogi. W akcie IIl-cim solo 
na skrzypcach wykona p. M. Szabsaj. Arcy- 
ciekawa ta sztuka zapowiada się jako jeden 
z większych sukcesów sezonu. 

Premjera zaczyna się o godz. 8 m. 30 w. 
Dyrekcja Teatów zawiadamia, że bilety 

zniżkowe i kredytowane ważne będą jedynie 
do dnia 10-go b. m. po tym terminie zaś zo- 
słają unieważnione 

— „Szopka polityczna 1931 r.* na przed- 
stawieniu popołudniowem.  Ciesząca się м 
nas ogromnem powodzeniem „Szopka poli- 
tyczna* ukaże się jeszcze w niedzielę dnia 
10-go b. m. w Teatrze „Lutnia* o godz. 8 
m. 45, oraz o godz. 5. m. 45 po cenach zni- 
žonych 

CZWARTEK, dnia 7 maja 1931 r. 

: Muzyka taneczna (pły- 
k y. 14.00: „Pech i 

szczęście* — pogad. 14.25: „Dniestrem do uj 
ścia Zbrucza* — odczyt. 15.30: Odczyty dla 
maturzystów. 1610: Kom. dla żeglugi. 16.15. 
Program dzienny. 16.20: Koncert symfonicz- 

5: „Wyobrażenie dzikiego o swojej 
osobowości w duszy* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert popołudniowy. 18.45: Kom. Akad. Koła 

— Centrala 

+ 

   
  

  

      

Misyjnego. 19.00: Skrzynka pocztowa Nr 
148. 19.20: Kom. Tow. do badania historji 

  

obrony Lwowa. 19. Kom. sportowy. 19.35: 
19.40: „Z polowań wiosennych* — felj. 20.157 
Program na piątek. 19.40: Pras. dzien. raćj. 

Albinowa mówi. 20.3 SAO wie- 
21.30: Audycja literacka. 22.15: Kon 
00: Kom. i muzyka taneczna 

ŚRODA, dnia 6 maja 1931 r. 

11.58; Czas. 12.05: Muzyka francuska (pły 
13.10: kom. meteor. 14.30: Radjokroni- 
15.30: Odczyty dła maturzystów. 16.10: 

16.15: Audycja dla dzieci. 

   

    

   

    

ty). 
ka. 
Kom. dla żeglugi. 
16.40; Program dzienny i koncert dła młe- 

  

dzieży (płyty). 17.15: „Dlaczego nie możemy 
zrobić złota” — odczyt. 17.45: Pół godziny 
muzyki tanecznej na harmonji. 18.45: Chwil 
ka strzelecka. 19.00: „Polskość powiatu bra-    

    

   

sławskiego* — odczyt.: 19.25: Kom. tow. gi- 
mnastycznego „Sokół*. 19.40: Pras. dzien. 
radjowy. 19. Program na czwartek.. 20.00: 
Tr. koncertu z Londynu. 22.10: „Ze świata 
radjowego* — pogad. 22.35: Kom. i muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
AUDYCJE, URATOWANE PRZED PO9- 

WODZIĄ. 

Powódź wywołała decydujące  przenie- 
sienia w programie i wstrząsnęła na długo 
normalnym trybem. Dziś jeszcze będziemy 
suchali dwóch audycyj, które w swoim cza 
sie nie odbyły się z powodu braku prądu. 
O godzinie 7.45 usłyszymy pół godziny mu 
zyki tanecznej na harmonji w wykonaniu p. 
Zygmunta Wajnberga. 

Również p. Otto Hedeman wygłosi zapo 
wiedziany poprzednio odczyt p.t. „Polskość 
powiatu brasławskiego* 

TRANSMISJA KONCERTU Z LONDYNU. 
O godzinie 20.00 słuchamy wszyscy trans 

  

w Police 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Akcja pomocy powodzianom. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Spraw Wewnętrznych rozes 

łało do wszystkich wojewodów za wy- 

jątkiem wileńskiego, nowogródzkiego 

i białostockiego okólnik, w którym po 

leca zaapelować do ofiarności społe- 

czeństwa celem przyjścia z jak najszyb 

szą i najwydatnieszą pomocą ludności 

dotkniętej klęską powodzi na terenie 

województw północno-wschodnich: O- 

kólnik zaleca powołanie do życia pod 

przewodnictwem wojewodów  woje- 

wódzkich komitetów powodziowych 

oraz utworzenie analogicznych komite- 

tów powiatowych pod przewodnict- 

wem starostów. 

Dowiadujemy się, że we wszystkich 

prawie województwach utworzone zo- 

stały już społeczne komitety pomocy 

powodzianom. W okresie od dnia 10 

maja do 15 czerwca będą utworzone 

tygodnie zbiórek publicznych na po- 

wodzian. 

Komitet główny w Warszawie or- 

ganizuje cały szereg imprez publicz- 

nych celem zdobycia funduszów po- 

trzebnych dla ulżenia doli ofiar klęski 

powodzi. 

Ulgi pocztowe dla komitetów pomocy 
powodzianom. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że minister P. i T. wy- 
dał zarządzenie do wszystkich dyrekcyj pu- 
blicznych o kredytowaniu korespondencyj O- 
bywatelskich Komitetów Niesienia Pomocy 
Powodzianom w Województwach Północno- 
wschodnich oraz korespondencji kierowanej 
do tych komitetów. 

Na mocy tego zarządzenia, wszelkie prze- 
syłki pocztowe komitetu opatrzone stemplem 
„kredytowana opłata* będą wolne od opłaty 
pocztowej. Również zostaną  zwolnio- 
ne od opłaty pocztowej przesyłki skierowa- 
ne do komitetów o ile w adresie podana bę- 
dzie szczegółewa nazwa komitetów. 

Konferencja Małej Ententy. 
BUKARESZT 5.V. Pat. — Konfe- 

rencja Małej Ententy zakończyła swe 
prace, ogłaszając komunikat następu- 
jącej treści. 

Doroczna konferencja ministrów 
spraw zagranicznych krajów Małej 
Ententy odbyła się w dniach 3, 4 15 
maja w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych w Bukareszcie, pod przewo- 
dnictwem , rumuńskiego / ministra 
spraw zagranicznych Ghici. Trzej mi- 
nistrowie omawiali kolejno zagadnie- 

"nia polityczne, dotyczące każdego z 
trzech krajów, a związane z obecną 
sytuacją międzynarodową. Wynikiem 
narad było stwierdzenie, że sytuacja 
międzynarodowa w Europie nastrę- 

  

cza w obecnej chwili pewne trudności 
i że interesy ogólne trzech krajów 
Małej Ententy nakazują im bardziej 
niż kiedykolwiek kontynuować zde- 
cydowanie ścisłą współpracę i dążyć 
do dalszego zacieśnienia węzłów tra- 
dycyjnych, które stanowiły podstawę 
ich wspólnej polityki ostatnich lat 10. 

Na posiedzeniu w dniu 4 maja de 
legaci trzech krajów omawiali w o- 
becności rumuńskiego ministra finan 
sów Argetojano i ministra handlu 
Manoilesco projekt austrjacko-niemie 
ckiej unji celnej, rozpatrując go z 
punktu widzenia politycznego i gos- 
podarczego. Obradowano szczegóło- 
wo także nad propozycjami, zgłoszo- 

X Uk IB R 

nemi przez rząd francuski oraz poru- 
szono zagadnienia gospodarcze w naj 
szerszym zakresie. Narady nacecho- 
wane były zwykłą, jeżeli chodzi o 
konferencje Małej Ententy, serdecz- 
nością oraz wspólnem dążeniem 3-ch 
krajów osiągnięcia jednomyślnej de- 
cyzji. Przedstawiciele trzech rządów 
stwierdzili zupełną identyczność po- 
glądów na wszystkie omawiane spra 
wy i postanowili zająć wspólne sta- 
nowisko w tych sprawach podezas 
przyszłych obrad Rady Ligi Naro- 
dów, w komitecie studjów, unji euro- 
pejskiej i w czasie innych ewent. ro- 
kowań między zainteresowanemi pań 
stwami. W sprawie kryzysu rolnicze- 
go wypowiedziano się za natychmia 
stowem wprowadzeniem w życie sy- 
stemu preferencyjnego w stosunku do 
produktów rolnych oraz za szybkiem 
rozpatrzeniem innych  propozycyj. 
Stwierdzono wspólność poglądów nie 
tylko co do linji i ogólnych zasad lecz 
także przy rozpatrywaniu porusza- 
nych zagadnień pod różnemi posta: 
ciami. 

Zkolei przystąpiono do omawia 
nia szeregu kwestyj, znajdujących się 
na porządku dziennym Rady Ligi Na- 
rodów oraz komitetu studjów unji 
europejskiej. Ministrowie ustalili 
wspólne stanowisko w sprawach u- 
zgodnienia paktu Briand—Kellog z 
paktem Ligi Narodów, w sprawie pa- 
ktu projektu traktatu, dotyczącego 
wzmocnienia środków zapobiegania 
wojnie, w sprawach, dotyczących u- 
kładu paryskiego o odszkodowaniach 
wschodnich i dotyczących funduszu 
„a“ i funduszu „b, wreszcie co do 

kwestji trybunałów  arbitražowych. 
Konferencja zakończyła się 5 maja 
rano, przyczem postanowiono; że 
przyszłe nadzwyczajne zebranie Ma- 
łej Ententy odbędzie się, jak zwykle 
podczas sesji Ligi Narodów we wrze- 
śniu w Genewie. 

RZ 

Jak zwykle, zwala się winę 
na Polskę. 

BERLIN, 5. V. (Pat). Na posiedze- 

niu komisji dla handlu i przemysłu, 
wyłonionej przez niemiecką partję lu- 
dową, w którem uczestniczył minister 

Curtius, pos. Schneider wyraził ocze- 
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kiwanie, że zawarcie umowy celnej 
między Niemcami a Austrją nastąpi w 
czerwcu r. b. Ratyfikacja umowy przez 
parlamenty obu krajów dokonana zo- 
stanie późną jesienią. Umowa będzie 
mogła wejść w życie w lutym względ- 
nić w kwietniu roku przyszłego: Mini- 
ster Curtius wygłosił dłuższe przemó- 
wienie, w którem m. in. twierdził, że 
winę z powodu niedojścia dotychczas 
do skutku traktatu handlowego polsko 
niemieckiego ponosi w pierwszej linji 
Polska, która przez cały rok zwlekała 
z dokonaniem ratyfikacji. 

e 

Odznaczenia francuskie 
dla muzyków polskich. 

WARSZAWA 5.V. Pat. — Na wniosek 
ambasadora Francji Laroche rząd francu- 
ski postanowił nadać krzyż Legji Honorowej 
p. Karolowi Szymanowskiemu, Grzegorzowi 
Fitelbergowi i Józefowi Turczyńskiemu, pra- 
gnąc w ten sposób uczcić muzykę polską 
oraz wyrazić artystom tym wdzięczność za 
dowody sympatji, które zawsze składali w 
stosunku do muzyki francuskiej i artystów 
francuskich. 

i 

Nowy rekord lotniczy. 
LONDYN 5.V. Pat. Lotnik Stack u- 

stanowił nowy rekord, przebywając prze- 
strzeń ze Stambułu do Londynu w przeciągu 
14 godzin 45 minut. 

Pismo gratulacyjne 
woj. Kirtiklisa do dyr. Zelwerowicza, 

P. wojewoda Kirtiklis wysłał do p. 
dyrektora Zelwerowicza w dniu jubi- 
leuszu trzydziestoletniej pracy arty- 
stycznej następujące pismo: 

„W dniu kiedy upływa trzydzieści 
lat od chwili rozpoczęcia przez Wiel- 
ce Szanownego Pana Dyrektora wytr- 
wałej i upamiętnionej wieloma sukce- 
sami artystycznemi pracy na niwie 
teatru polskiego, przesyłam serdecz- 
ne powinszowanie i najlepsze życze- 
nia na przyszłość. Wysiłki Pana Dy- 
rektora, jako kierownika teatrów wileń 
skich przyczyniły się w wybitnym sto 
pniu do ożywienia i podniesienia kul- 
tury artystycznej w szerokich warst- 
wąch społeczeństwa wileńskiego, za co 
w dniu jubileuszu proszę przyjąć ode 
mnie słowa prawdziwego uznania 

p. o. woj. Kirtiklis. 

  

  

Nr. 104 2046) 

Sprawa b. posłów białoruskich w Sądzie 
Apelacyinym. 

Wezoraj Sąd Apelacyjny rozpatrywał 
sprawę, skazanych przed kilku miesiącami 
przez Sąd Okręgowy b. posłów białoruskich 
Gawryluka, Kryńczuka, Dworczanina i Wa 
łoszyna oraz ich 6 sekretarzy. 

W wyniku przewodu pod przewodnie- 
twem prezesa Bzowskiego wyrok pierwszej 
instancji został zatwierdzony. Jedynie jedem 
z sekretarzy został uniewinniony. 

(e). 

Wycieczka akademików— 
harcerzy w Łotwie. 

Wycieczka akademików-harcerzy, 
która wyjechała z Wilna dn. 26 b. m. 
po wystawieniu „Dam i Huzarów* 

oraz zorganizowaniu odczytów kra- 
jożnawczych w Duksztach przybyła 
dnia 3 b. m. na Łotwę do Dynebur- 
ga, gdzie po zwiedzeniu miasta uda- 
ła się złożyć życzenia konsulowi pol- 
skiemu p. Babińskiemu Stanisławowi 
z racji uroczystości 3-ciomajowych. 
Serdecznie przyjęci przez pp. Konsu- 
lostwo harcerze-akademicy w licznie 
zebrane towarzystwo polskie i zagra- 
niczne ciało dyplomatyczne swym 
pełnym siły i tężyzny śpiewem wnie- 
śli powiew zdrowej Polski. Uroczysta 
akademja 3-ciomajowa w miejsco. 
wej kolonji polskiej zakończyła ten 
dzień. 

W nocy z niedzieli na poniedzia- 
łek wycieczka udała się w dalszą dro- 
gę do Rygi. Wycieczkę prowadzi druh 
Ludwik Bar, magister praw. 
W wycieczce bierze również udzieł in- 
struktor oświaty pozoszkolnej pow. 
wileńsko-trockiego p. Edward Alu- 
chna. 
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Akcja komitetu pomocy 
ofiarom pov:odzi. 

W poniedzialėk dnia 4 b. m. o godz. 18 
w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pod 
przewodnictwem p. gen. Żeligowskiego po- 
siedzenie wykonawczego komitetu pomocy 
ofiarom powodzi. 

Na posiedzeniu tem ustalono wytyczne 
prae komitetu oraz omówiono szereg spraw 
organizacyjnych. Sekretarz komitetu dyr. 
Biernacki złożył sprawozdanie z dotychcza- 
sowych prac komitetu, zaś dyr. Wysocki 
sprawozdanie kasowe. Postanowiono powo: 
łać komisję kwalifikacyjną, złożoną z na 
czelnika Jocza, dr. Maleszewskiego, prezesa 
Uniechowskiego, dyr. Biernackiego i Z. Rusz 
czyea, Komisja ta, obejmująca swą działal- 
nością teren m. Wilna, opierając się na orze- 

czeniach wydziałów opieki społecznej i ko- 
misji sanitarno-technicznej magistratu, Ба- 
dającej wysokość strat, decydować będzie 
© przyznawaniu zapomóg i dotacyj poszka- 
dowanym. Komitet wojewódzki będzie roz- 
dzielał globalne sumy komitetom powiate- 
wym, te zaś same zajmą się rozdziałem sum 
między poszkodowaną ludność. Prezes Czer- 
wonego Krzyża zobrazował przebieg prae. 
prowadzonych przez Czerwony Krzyż, pole- 
gających głównie na dokarmianiu głodnych. 
Woj. Kirtiklis z uznaniem podkreślił inieja- 
tywę komitetu organizaeyj kobiecych zorga- 
nizowania Tygodnia na powodzian w dniach 
od 10 do 17 maja. Naskutek polecenia, wy- 
danego przez p. Wojewodę p. p. starostora 
tygodnie powidzian urządzone będą w ca- 
łem województwie. Uchwalono powołać ko- 
misję rewizyjną i zwrócić się z prośbą © 
uczestnictwo w tej komisji do p. prezesa Ok- 
ręgowej Izby Kontroli Państw. Pietraszew- 
sikego, prezesa Kognowiekiego, dyr. Świą- 
teckiego, p. Kruka, dyr. Miśkiewicza, dyr. 
Maculewieza, dyr. Siemiradzkiego i dyr. Ma- 
terskiego. Na wniosek prezydenta miasta po- 
stanowiono udzielić m. Wilnu 10.000 zł. z 
sum komitetu do wyliczenia się na prace, 
związane z utrzymaniem w stanie sanitar- 
nym studzien i z osuszeniem mieszkań. 

Ofiary na powodzian. 
Do wileńskiego komiteta oby watelskiege 

niesienia pomocy ofiarom powodzi wpłynę- 
ły następujące składki: 

J. M. rektor prof. dr. Januszkiewicz —- 
100 zł. dyr. Bunimowicz — 1.000 zł. K. Mon- 
kiewicz — 20 zł. „Nowy Kurjer* Poznań — 
110 zł. dozorcy domów — 11 zł. 50 gr. J. Е. 
hachan karaimski — 100 zł. pracowniey za 
rządu 1-go Oddz. Rach. D. O. K. P. w Wił- 
nie — 40 zł. 25 gr. pracownicy drukarni 
państwowych w Wilnie — 44 zł. 10 gr. pra- 
cowniey Zakł. Przem. hr. Tyszkiewiczowej— 
50 zł. dyrektor departamentu administr. X. 
S. W. na ręce p. Wojewody wileńskiego —- 
50 zł. Helena hr. Tyszkiewiczowa — 100 zk 

Z ZASKAR ER ESNESTSTS 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PODRZUTEK. 

— W dniu 4 maja w posesji domu Nr. 5 
rzy ulicy Nowa Aleja znaleziono podrzuika     

  

j w wieku około miesiąca, któ 
rego umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus 
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=] człowiek, średnich lat, nie 
Alęcy: br dabzej oBłntio 
ma chorą żonę w szpita- 
lu, jest bez pracy, znaj- 
duje się w bardzo ciężkiem» 

położeniu materjalnem. 

apeluje do szlachetnych: 
serc osób o udzielenie luk- 
wskazanie możności zaro- 
bienia na chleb. B. A. 

ul. Subocz 65 m. 2. 

w ostatniej swej Zachwycający miłosny film špiew- 
triumfalnej kreacji M 0 J E S Ł 0 N E C 4 K no-dźwiękowy. Bajeczna wystawa. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz OSTATNIE NOWINY DŹWIĘKOWE FOX'A. 
Na |-y seans ceny zniżone. Seansy o g.4.6,8i10'15.. Wkrótce: Najw. arcydz. Konr. Veidta Ostatnia kompanja 

największy sukces ekran. zmaiy si Pod dachami Paryża (ow la tl ie pati) 
W rolach gł: Albert Preaju i Pola lllery. Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film który czaruje, olśniewa, za- 

chwyca i wzrusza. Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża” będzie śpiewać całe Wilno, 
NAD PROGRAM: Dodatek i tyg. dźwięk. Fox,a. Początek o g. 4, 6, 8 i 1015, Na |-y seans ceny zniżone 

  

a Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew' |-go, 
zamieszkały w Wilnie przy ul. Sawicz Nr. 16/6 na za- 
sadzie art. 1030 U.P. C. ogłasza, że w dn. 8-go maja 
1931 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Pił- 
sudskiego Nr. 9 m. 6, odbędzie się sprzedaż z przetar- 
gu publicznego, ruchomości, należących do Chono- 
na Rathausa, składających się z mebli i maszyny do 
szycia oszacowanych na sumę 1045 złotych, | 

Wilno, dnia 27 kwietnia 1931 r. 
2950/V1 Komornik Wł. Matuchniak. 

  

HELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„DOLLYWOÓD” 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARKA LNNTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

Dziś dawno oczekiwany 

  

  

  
  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Największy dźwiękowo-śpiewny film p. t. 

Piesniarz Paryża Dźwiękowe Kino 

  

  

  

    
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 

  

  

       

LETNISKO - OSOBNIAK 
(w Kolonji Kolejowej gór- 
nej działka inż. Fr Woj- 
ciechowskiego) 4 pokoje, 
pokój dla służącej, wodo- 

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

  

B. naucz. gimazjum 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze _ wszystkich. 

    

dowych, zakładów nau- ciąg, ogród, truskawki i| ul. Wielka Nr. 21, | przedmiotów w zakresi 
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5 NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. kiego rodzaju roboty 4—9. Tamże do sprzeda- Administracji „Kurj. W.* 
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ja niewinni d )» dług utworu Wiktoryna Sardau, ilustrująca tęsknotę matki zmuszonej do Da uj na wysokie oprocen- 
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Bino Kolejowe 
miłość ojczyzny. 

Dziś i dni następnych! b y 
Najpotężniejsze zagadnianie uczuć 

MOTTO: Miłość kobiety czy 

Na froncie nic nowego 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

  

Przyjmię wspólnika 

  

Kurjera Wileńskiego 
pod 8728. 
  

Plac katedralny, Biskupia. 
Nr. 12. Wydaje pożyczki. 
pod zastaw: złota, srebra. 

  

| w wielkim dram. wojennym wytwórni „Fox Film* p.t. Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- | z kapitałem od 7—15 ty- Wydam 3 pokoje | bylsntów. futer, mebli. 
: OB s ° L Н M Groza tajemnic wojennych! skiej Nr.25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- | sięcy zł. do prosperują- 2 р pianin, oraz wszelkich 

L 1 W rolach glėwnych: George rien I О15 oran. Serce szpiega! daje do wiadomości publicznej, że w dniu 7 go meja | cego już przedsiębiorstwa. w AA RCA: wejś- | towarów. 3900 — © (ebek dworca kolejow.) sej, w Ai i świ ej : : abtėw z Janet Gaynor | 1931 roku, o godz. 10 rano, w Wiłnie, przy ul. Niemiec- | Oferty do „Kur. Wil." — | cie frontowe, nadają się na (ob ) Początek o godz. 5-ej, w hiedz. i święta o g. 4-ej po poł. Następny program: Czterech djabłó J y. ass kas RE Bas Blada. z oda iso... © мленираей łat Zs: aa 

cego do Hirsza Perłowa majątku ruchomego, skła- wiedzieć się: ul. Jagielloń- , (Biskupia 12) Nr. 94130 
KINO-TEATR Emocjonujący dramat na tle rozwy- dającego się z manufaktury, oszacowanego dowód osobi- ska 3— 2. unieważnia się drzonego 

Światowid   
  

żołdactwa 
czasów panowania ostatniego cara p.t. 

To arcydzieło o silnem napięciu dramatycznem! 

zus . CZERWONA SZABLA 
To film dawno oczekiwany!   
  

na sumę zł. 58668 gr. 80, na zaspokojenie pretensji 
Mendela Perłowa i Jakėba Lemparta z aktu zastawu 
iinnych wierzycieli weksli w sumie 70663 zł. 62 gr. 
z %% i kosztami.   Zgu m sty,wyd przez 

Starostwo Lidzkie, na 
imię Morducha - Sendera 
Szapiro, rocznik 1890, u- 

  

z ks. woj wyd. przez 
P. K. U. Rzeszów na   im. Michała Kozioła, unie-   POWSOATERE DZA, 

Składajcie ofiary 
Н i ili Niepospolita trešč. - 

Mickiewicza 8. Kia Marion Nixon, Carmel Myers, Kllan Roscoe i William Collier. Koncertowa gral 278/V1 Komornik Sąde wy J. Mościcki. | niewažnia się. wažnia się na powodzian! 
EEE DRL TPS TSRS TI 

MIGNON G. EBERHART. 53 poprawiłam ogień i otworzyłam książ- skrzypiec? twarzyczkę. Rumieńce, wywołane po- mym wzrokiem na detektywa. Twarz: 
kę, postanawiając wyrzucić z pamię- — Jeszcze w nocy — zauważył z calunkami Lonergana „znikły bez Sia- jej była blada, ściągnięta i pozbawione 
ci pół-wyznanie March do chwili zo- namysłem. — Nie znalazła pani tego du. wszelkiego wyrazu. O'Leary powtó 

Gdy pacjent przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Siląc się na nonszalancję, wzięłam 
z podłogi jakąś książkę, wyszłam z al- 
kowy i pomaszerowałam ku drzwioin. 
Na nich nawet nie spojrzałam ale są- 
dzę, že bylo im tak samo nieprzyjem - 
nie jak mnie, co było ostatecznie jaką 
ką Izabellataką pociechą. 

Hall był pusty, zato w pierwszym 
salonie stała przed oszkłoną serwant- 
ką Izzabella, wyjmując pokolei muszle 
morskie, figurynki porcelanowe i ka- 
mienne przyciski. Na odgłos moich 
kroków wydała okrzyk przerażenia, 
lecz widząc kogo ma przed sobą, chwy 
ciła mnie za rękę: Poczułam przez rę- 
kaw gorąco jej palców i zobaczyłam 
błyszczące paznokcie. 

— Proszę pani — zapytała — czy 
dziadek wyzdrowieje? 

— Mam nadzieję — odpowiedzia- 
łam porywczo, probując się wyrwać. 

Przytrzymała mnie jeszcze moc- 
niej. 

— (Czy prędko? — garbaty nos i 
wystające kości policzkowe świeciły 

  

blado w zmierzchu pokoju. —- Prze- 
cież on musi mi coś zabezpieczyć, za- 
nim umrze. Czy prędko odzyska mo- 
wę? 

— Prawdopodobnie — odpowiedzia 
łam chłodno, wyrywając rękę, Świeża 
wdowa wydała mi się nagle odpychają 
ca — bił od niej ciężki zapach perfum 
i dymu papierosowego, harmonizujący    
logicznie z pomadą ust, różem, pud: - 
rem i powłóczystemi koronkami. Ja- 
ka prawdziwa Izabella kryła się pad 
temi sztucznemi pozorami ? 

Powróciłam do pokoju wieżowego. 
Kema wstała. Dziwne to było, ale po- 
mimo pogańskiego wyglądu. ta stara 
kobieta miała w sobie coś sympatycz- 
nego rozsądnego i dorzecznego. 

— Tylko patrzeć, jak przemówi — 
rzekła obojętnie. — Pewnie jeszcze 
przed ranem. 

Nie było to pytanie, lecz stwierdze- 
nie faktu. Kiwnęłam głową. Kema za- 
paliła lampy, zamknęła okiennice i o- 
deszła. Ogarnięta nieokreśloną trwogą 

baczenia O'Leary'ego. Pierwsze zda- 
nie książki przejęło mnie zimnym dre- 
szczem: Spojrzałem na tytuł: Czerwo- 
na Śmierć i wetknęłam pośpiesznie 
zdradziecką okropność pod drzewo w 
skrzynce. Pewnie tam jeszcze leży. 
Gdyby nie zmysł poszanowania cudzej 
własności, byłabym ją rzuciła w 0- 
gień. : 

Wszedł, cichym, wdzięcznym kro- 
kiem Eustachy, a za nim Genowefa. 
Drgnęłam gwałtownie, gdyż patrzył na 
schody i zobaczyłam go dopiero obok 
mego fotelu. 

— Jak z dziadkiem? — 
porywczo. 

— Kto widział straszyć ludzi w ten 
sposób! — rzekłam gniewnie, popra- 
wiając czepek. — Lepiej. 

Podszedł do łóżka, patrząc na rze- 
źbioną, surowa twarz nieprzytomnego 
starca. 

— Czy prędko przemówi? — zapy 
tał i pochyliwszy się nad leżącym, po- 
prawił dziwnie troskliwym ruchem 
kołdrę. Ręka jego pozostała chsvilę na 
przešcieradle. 

— Prawdopodobnie przed ranem — 
odpowiedziałam. Czy to ta ręka zacią- 
gnęła śmiertelną petlę ze struny od 

zapytał 

  

zielonego słonia, o którym mówiłem? 
Potrząsnęłam głową. 
— Po śmierci dziadka ja miałem 

dostać tego słonia —rzekł wyraźnym 
głosem. — Niech pani mnie zawoła, 
jeżeli dziadek odzyska przytomność 

Odprowadziłam go wzrokiem do 
drzwi i w umyśle moim skrystalizo- 
wało się pewne podejrzenie. Wiedzia- 
łam, że przeciwko temu młodemu czło 
wiekowi nie było żadnych dowodów, 
ale czy nie on czasem był głównym 
motorem rozgrywających się tragedyj? 
Wszak słyszałam na własne uszy, jak 
namawiał March na coś, przed czem 
ona się wzdragała, 

Może źle zrobiłam nie wspomniaw- 
szy O'Leary'emu o tym epizodzie? Na 
turalnie. 

Jakby w odpowiedzi na moją myśl 
zielona portjera zafalowała, przytrzy- 
mana ręką detektywa i do pokoju 
weszła March a za nią on. 

— Panna Keate jest moją powier- 
nicą rzekł O'Leary, jakby kontynu- 
ując rozmowę. — Sądzę, że nam tu 
nikt nie przeszkodzi. Niech pani sia- 
da, panno March. Tutaj. — March u- 
siadła nawprost lampy, która oświetli 
ła jej bladą, zmęczoną, zmizerowaną 

  

—Panno March, pani ma do mnie 
zaufanie, prawda? — Kogo pani u- 
krywa w domu? 

Nie spodziewała się widocznie le- 
go zapytania, bo drgnęła, poświadcza- 
jąc w ten sposób słuszność detektywa. 
Jej czarne brwi podniosły się wysoko, 
a wspaniałe oczy, ocienione bujnemi 
vzęsami, stały się niewiarogodnie nie- 
bieskie. 

— Nie... rozumiem pana — wyją- 
knęła niepewnym głosem. 

— Ojciec pani, ojciec pana Eusta- 
chego i Adolf Federie spoczywają w 
grobowcu rodzinnym Federie'ch na 
cmentarzu — odpowiedział powoli 
O'Leary. — Ale Karol Federie... € 
by Karol nie zmartwychwstał przy- 
padkiem po piętnastu latach niesław 
nego, szulerskiego zapomnienia? 

Dziewczyna wzdrygnęła się, 

nie odpowiedziała. 
— Może mi pani powiedzieć praw - 

dę — ciągnął O'Leary. — Jestem pe. 
wny, że to jest Karol. Grondal dawał 
do zrozumienia, że on umarł, ale nie 

znalazłem nigdzie potwierdzenia tej 
wiadomości. Karol jest podobny do A 
dolfa? х 

March milczała, patrząc nierucho- 

    

lecz 

rzył ostrym tonem: 
— (zy jest podobny do Adolfa? 
— T-tak — odpowiedziała sztywne 

mi, zsiniałemi wargami. 

— Odrazu to sobie pomyślałem 0- 
statniej nocy, chociaż podobieństwo 
między braćmi nie jest niczem nadzwy 
czajnem — ciągnął spokojnie O'Leary. 
— Więc jednem stoweM panna Mittie 
Frisling zobaczyła w korytarzu nie wi 
dmo Adolfa lecz żywego Karola. Gdzie 
on się ukrywał? 

— Na strychu i w pokoju z kufra- 
mi. Sypiał w starej skrzyni, wyłożonej 
kołdrami i Kema dostarczała mu je- 
dzenia. 

— Jakim sposobem nie dał się zła - 
pać policji? 

— Ukrywał się w stajniach, na 
strychu z sianem. Naturalnie zna tu 
wszystkie dziury i zakamarki. Mówił, 
że łatwo mu się było ukrywać. — Na 
bladych ustach zaigrał przelotny u- 
śmiech. — Skąd pan się o tem dowie- 
dział? — wykrzyknęła z nagłem prze 
rażeniem. — Czyście go już znaleźli” 

O'Leary, udał, że nie słyszy. 

(D. 6. N) 
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