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Komitef przyjecia pielgrzymow lifewskich 
Do szlachetnego gestu rządu pol- 

skiego, który otworzył granice dla 

pielgrzymów z Litwy, dołącza się 

akcja powstała wśród samego społe- 
czeństwa wileńskiego, mianowicie Ko- 
mitet przyjęcia pielgrzymów  litew- 

skich. 
Witamy tę akcję jaknajserdeczniej, 

Polityka rządu kowieńskiego nie po- 
winna, zdaniem naszem, spadać na 

lud litewski. Jeśli rząd kowieński do 
tychczas stoi na stanowisku „wojny 

z Polską o Wilno“, ježeli zamyka 
granice przed ludem, który chciałby 
odwiedzieć Madonnę wiłeńską, jeśli 

jego agenci opowiadają, że klątwa 
kościelna spadnie na tych, którzy 

wezmą udział w tej pobożnej piel- 

grzymce — to tem więcej szacunku, 

tem więcej uczucia mamy dla tych 

pielgrzymów — Litwinów, którzy 
wbrew groźbom i postrachom, wbrew 

kordonowi przyjdą, aby wziąć udział 

w jednych modłach z polskim ludem 
wileńskim. 

Komitet ogłasza z naciskiem, Że 

żadnych celów politycznych nie po- 
siada. Uważamy to za bardzo słusz- 

b= Jeśli władze kowieńskie temu nie 
przeszkodzą, to z Litwy kowieńskiej 
przyjdą tłumy  poiskie i tłumy litew- 

skie. Bądźmy lojalni do końca. Nie 
wykorzystujmy: święta kościelnego, aby 

tłumom tym wsunąć propagandę: „wasz 
rząd. jest taki, czy owaki*. -Chcdzi 

nam tylko o zaakcentowanie, że to 

polskie Wilno, które tam uczą niena* 

widzieć, jako miasto zabrane, nic prócz 
serdecznych, braterskich powitań dla 

tego stęsknionego -do cudownego 

obrazu ludu nie ma i mieć nie może, 
Polskość Wilna zajaśniała specjal- 

nie jaskrawo w ostainich wyborach 
do Rady : Miejskiej. Nie. dlatego, żę 

lista litewska zdobyła 900 głosów i 

nie dlatego, że stwizrdzony jest noto- 

rycznie udział głosów polskich w tej 
liście. Lecz dlatego, že cała agitacja 

listy litewskiej, za wyjątkiem jednej 
Jedynej odezwy dwujęzycznej, prowa- 
dzona była po polsku. W ten sposób 
Litwini sami stwierdzili, co naprawdę 

myślą o litewskości naszego. miasta. 

Dlatego też o Wilno bać się nie 
potrzebujemy. Jesteśmy przeciwnikami 

polityki ustępstw, kompromisów czy 
ugody w stosunku de rządu kowień- 
skiego. Lecz byliśmy i będziemy go- 

rącymi zwolennikami pojednania się 

Zpośrednio z ludem kowie ńskim. 
( Są chwile uroczyste, które nowo- 
czesność czci przez uroczystą ciszę: 

Gdy Jerzy V podpisywał traktat wer- 
salski przez dwie minuty milczała sta- 
ra Anglja-matka i jej dalekie ko- 
lonje, milczały Kanada, Australja, Af- 
ryka. Chwila koronacji Matki Boskiej 

Ostrobramskiej niech będzie tą chwi- 

lą ciszy w tem zrozumieniu, że niech 
zamilkną w tej chwili / wszystkie 
Swary. 

Osoba przewodniczącego komitetu 

ks. Bronisława Żongołłowicza daje 
„wszystkie gwarancje, spełnienia pracy, 
którą rozpoczął. Włada językiem li- 
tewskim doskonale, będzie mógł się 
2 pielgrzymami z łatwością porozu- 

mieć, Teraz chodzi o to, aby jego 
akcja znalazła wielu chętnych do po- 
mocy. Jeśli tłumy litewskie wrócą do 
siebie z uczuciem ciepłem, z wraże- 
niem gościnności, to będziemy to u- 
Wažali za pierwszą łaskę wyświad- 

czoną krajowi przez Madonnę Wi. 
leńską. M. 
"=  PPOOOTOL SZCZ TR RO ATEFE RE NASZE 

Dyrektor Monopolu Tytonio. 
wego. 

ARSZAWA, 27.VI (fel. wł. Słowa) 
kołach zbilżonych do rządu ucho- 

dzi za pewne, że na najbliższej Ra- 
dzie Ministrów podpisana zostanie no- 
misącja p. Kreutza na stanowisko 

yrektora Moaopolu Tytoniowego, a 
. Chaliboga na zastępcę. 

Aplikacja sądowa będzie trwa. 
ła tylko rok. 

WARSZAWA, 27.VL.(żel. wł, słowa 
Opracowywany obecnie przez  Mini- 
sterstyo Sprawiedliwości nowy statut 
Palestry przewiduje skrócenie służby 
aplikantów do 1-go roku za każdora- 
ZOWem pozwoleniem Ministra Spra- 
Wiedliwości. 

pe" pocztową 4 5 | 

W dniu 27 czerwca zawiązał się pod przewodnictwem ks 
Bronisława Żongołłowicza profesora Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego, Komitet przyjęcia pielgrzymów litewskich. 

Komitet nie ma żadnych politycznych celów na widoku. Zada 
niem jego będzie opieka nad pielgrzymami litewskimi, którzy przy- 

będą na uroczystość korona cji Matki Boskiej Ostrobramskiej 

  

O zaproszeniu gen. Pawelsa. 
BERLIN, 23—VI PAT. „German'a“ i „Taegl'che Rundschau" 

podkreślają, że gen. Pawels zaprosł ne wszystk ch rzeczoznaw- 
ców wojskowych ambasad aljanckich lecz tyiko prosł ich o 
wybranie jednego lub dwóch z pośród ich grona, którzyby wraz 
z nim odoyli podróż do zburzonych umocn eń wschodnich 

Jak stwierdza „Germania“ okazało ,sę przy tej okazji, że 
ambasady i poselstwa aljanckie w Berlinie nie otrzymały do- 
tychczas żadnego of:cjalnego zaw.adomienia o uchwałach ge- 
newskich w tej sprawie i dlatego nie udziel ły dotychczas żadnej 
kategorycznej odpowiedzi gen. Pawels'owi, zastrzegając sobie 
czas na porozumien'e się ze swojem: rządami. Diatego też termin 
podróży rzeczoznawców wojskowych wraz z gen. Pawelsem nie 
mógł być dotychczas ustalony. Organ hr. Westarpa „Kreuzztg 
podkreśla, że czynniki dyplomatyczne kładą największy nacisk 
na nadan e temu zaproszeniu gen. Pawcisa charakteru jak naj- 
bardziej dobrowolnego i wyniklego z inicjatywy własnej Niemiec. 

Poprawa sytuacji finansowej Francji. 
PARYŻ, 27—Vi. Pat. Omawiając w Izbie Deputowanych projekt bud. 

żetu na rok 1928 Poincare stwierdził poprawę sytuacji finansowej w pan 
stwie, zaznaczając jednak, iż jest ona daleka od tego, by można było U- 
ważać że jest ona ostatecznie ustabilizowana. Następnie prezes rady mi- 
nistrów podkreślił konieczność utrzymania ścisłej równowagi budżetowej. 
Projekt budżeiu przedstawia się w sposób następujący: dochody wynoszą 
42,160,682,551 franków, wydatki zaś 41,527,952,171 franków. W dalszym 
ciągu premier wyjaśnił, iż przy układaniu budżetu rząd przyjął za podsta- 
wę utrzymanie dotychczasowych podatków bez jakichkolwiek zmian, Od- 
rzucając projekty wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacyj do obowiązu- 

ch ustaw. 
jacy L] 

Albanja przyjęła warunki Mocarstw. 
BIALOGROD, 27.VI, PAT. Rząd jugosłowiański został wczoraj urzę- 

dowó poinformowany, że rząd albański przyjął warunki mocarstw, celem 
zlikwidowania konfliktu z Jugosławją, 

Trzęsienie ziemi na Krymie, 
„MOSKWA, 27.VI, PĄT. Na Krymie odczuto trzęsienie ziemi przy to- 

warzyszeniu odgłosów mnych- Ściany wieiu domów zarysowały Się, 

Rokowania francusko=niemieckie. 
BERLIN, 27. VI. Przewodniczący delegacji niemieckiej do rokowań 

hndlcwych z Francją dyrektor ministerjalny p. Posse przybył dziś do Ber- 
lina. W ciągu dnia dzisiejszego i jutrzejszego odbywają się w lonie rządu 
narady na dalszem prowadzeniem rokowań z Francją. P. Posse ma naj- 
później jutro wieczorem odjechać z powrotem do Paryża. 

Stresemann przybył do Oslo. 
BERLIN, 27—VI. PAT, Biuro Wolffa donosi z Oslo, że minister 

spraw zagranicznych Stresemann przybył tam o godz. 12 w południe. 

> Niezawisłe państwo Transjordańskie. 
LONDYN, 27 Vi. PAT.. „Daily Expres* donosi z Jerozolimy, że 

Transjordanja ma być zamienieniona w państwo niezawisłe i posiadać ma 
specjalną konstytucję, 

Zamach na prezesa sądu w Moskw e, 
MOSKWA, 27—VI. PAT. Na przewodniczącego moskiewskiego sądu wojen: 

nego Orłowa dokonano w budynku sądowym zamachu Mianowicie dano do 
niego kilka strzałów rewolwerowych, skutkiem czego został on ranny. Sprawcę 
zamachu aresztowano. Kim on jesti jakie były motywy zbrodni dotychczas wy- 
jaśnić nie zdołano. 

7 Polaków ma być rozstrzelanych w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Sedmu Poaków oskarżonych o rzeko- 

me uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski stanie w dniach naj- 
biższych przed sądem polowym. Wszystk m grozi kara śmierci. 
L ii ii a 

Kto udziela pożyczki Polsce. 
Komunikat oficjalny Ministerstwa Skarbu, 

WARSZAWA. 27,VI, PAT. Wobec pojawienia się w dziennikach 
poniedziałkowych informacyj w sprawie pożyczki zagranicznej zupełnie 
fałszywych i prawdopodobnie o charakterze tendencyjnym, podanych do 
prasy przez polską agencję publicystyczną, Ministerstwo Skarbu ko 
munikuje: 

Nieprawdą jest, jakoby rokowania o pożyczkę zostały zerwane, Fał. 
szywa jest również informacja, dotycząca grupy bankowej, z którą rząd 
traktuje © zaciągnięcie pożyczki, Mianowicie grupa banków prowadząca 
rokowania z rządem składa się z pierwszorzędnych firm amerykańskich, 
do których dołączył się szereg najpoważniejszych banków europejskich. 
Kapitały własne banków amerykańskich, rokujących z rządem, sięgają su. 
my 200,000,000 dolarów, sumy bilansowe dwóch miljardów dolarów. 

Co się zaś tyczy obecnego stadjum rokowań, to w obecnym mo- 
mencie trwają prace techniczne, ;związane z pożyczką i czynione są przy- 
gotowania do jej realizacji w momencie, gdy stan rynku nowojorskiego 
i innych światowych rynków finansowych będzie dla emisji wszelkich po- 
życzek zagranicznych zadawalający. Publikowanie w sprawie pożyczki 
informacyj fałszywych jest działaniem na szkodę państwa, to też winni 
będą pociągani do odpowiedzialności isądowej. 

Ograniczenia importowe. 
WARSZAWA, 27 VI. (fel.wł.Słowa). Zły stan bilansu handlowego w 

ostatnich miesiącach zmusza Ministerstwo Przemysłu i Handlu do wyda« 
) nia zarządzeń zmierzających do surowej kontroli i kwalifikacji firm ubie. 

gających się o prawa wwozu. W Gdańsku jak stwierdzono istnieje formal- 
na giełda na pozwolenia wwozu takich artykułów jak pomarańcze i t. p. 
W myśl zarządzeń importer będzie musiał wykazać na podstawie ksiąg 
handlowych, że wwożone przez niego artykuły są stałym przedmiotem je- go handlu, Pozatem rozporządzenie to będzie zawierało znaczne ograni- czenia. 

w ed. detalicznej cena pjodyńczego t—ru 20 groszy. 
a Oplata A niszczeona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

Leży Maciek leży--na dębowej desce, 
Jak zagrają poruszy się jeszcze. 

Niektófzy ludzie mogliby u sie- 

bie otworżyć specjalne konto kom: 
plementów, któremi osypuje ich Sfo- 

wo. Do takich ludzi, którym stale 

mówimy komplementy, należy pos, 
Stanisław Thugutt. Sympatję naszą 
do tego wodza o wojsku, które po» 

szło w rozsypkę, wzbudza przede: 
wszystkiem to, że na horyzoncie par- 

tyj ludowych jest on przeciwieństwem 
posła Jana Dąbskiego. Tamten ogra- 
niczony demagog i ograniczony kar- 
jerowicz. Tamten dobrowolnie by nie 
dał pójść wojsku swemu w rozsyp- 
kę, wszystko zrobi, aby jaką taką 

kompanijkę mieć za sobą. Pos. Thu- 

gutt człowiek szczery, głębszy, szła- 

chetniejszy, wierzy że jest coś pięk- 

niejszego w robocie politycznej, sko- 
ro poszedł na front, skoro padł 
ranny. | 

Pos. Thuguit ogłosił „w Kurjerze 
Porannym artykuł w obronie perla- 
mentaryzmu w Polsce. Rzuciliśmy się 
na ten artykuł z całą zajadłością, 

którą daje nadzieja, że oto zaraz 

przeczyta się coś nowego i oryginal- 
nego. Niestety. Budowa całego arty- 
kułu już jęst zupełnie wadliwa. Pos. 
Thugutt skoro broni parlamentu pol” 

skiego, to powinien napisać artykuł, 
w którym realnie i konkretnie powi- 

nien wskazać, jak parlament polski 
może się naprawić, może się przebu. 

dować, 
Niema tego w artykule posła 

Thugutta, Przeciwnie, jest takie wez- 
wanie do braci sejmującej: «Bijmy się 
w piersi, postaaówmy sobie, że od 

dziś będziemy lepsi, będziemy mniej 
mówić, Więcej pracować, «mniej. wal- 
czyć z sobą, więcej myśleć o Ojczy- 

žaie“, To wszystko jest frazes. Fra- 
zes zresztą u pos. Thugulta może zu- 
pełnie szczery, lecz dla zimnego, obje- 

ktywnego obserwatora tej publiczno- 
Ści poselskiej zupełnie pusty. Bo 
przecież, gdyby brać poselska zdolna 
była do odczucia, do zrozumienia ta- 

kiego „bicia się w piersi" i takiej 

„poprawy*,—toby się już poprawiła, 

nie teraz po przeczytaniu artykułu 

posła Thugutla, lecz wcześniej, pry 
pierwszem z tych wielkich upokorzeń, 
które na Sejm roku zeszłego spadły. 

Artykuł posła Thugutta to taka 
ludowa piosenka” „Leży Maciek leży, 

na dębowej desce, jeśli mu zagrają— 
poruszy się jeszcze”. Poseł Thugutt 

gra co ma sił, —a może się poruszy? — 

Nie. = 

Niegdyś pos. Thugutt wystąpił z 
Wyzwolenia i napisał swój list. Tam- 
to było także takie „bijmy się w pier= 

si”, także miało taki żałobno dostojny 
charakter. Lecz było mniej frazesowa- 
te. Wskazywało na otwartą ranę Pol- 

ski, to jest na Sejm. Lekarstw nie 

wskazywało żadnych.  Przejmowało 
grozą i stawiało nas oko w oko z 
rzeczywistością. Obecny artykuł pos. 
„Tkuguita nie może się nawet porów" 

nać z tamtym co do siły, 
znaczenia. 

Zupełnie powierzchowne badanie 

artykulu pos. Thugutła wykazuje już, 
że treścią jego jest tylko frazes. 

Weźmy takie zdania: 
Na to, żeby się odegrać moralnie, mu- 

siałby Sejm dowieść ponad wszelką możli- 
wość, że walcząc o koncepcję rządów parla- 
mentarnych, szuka zysków dla państwa a 
nie dia stronnictw, które w nim zasiadają. 

Jest to nietylko frazes, jest to 
ucieczka przed rzeczywistością, jest 
to szukanie ratunku w  symplifikacji 
zjawisk. Istota parlamentaryzmu polega 
na walce stronnictw. lstnienie dwuch 
stronnictw w Anglji i walka ich mię- 

dzy sobą, to w historji parlamenta: 
ryzmu angielskiego składnik bardziej 
istotny, aniżeli bierne i czynne prawo 
głosowania, an'żeli inne ustawowe 
formy,  ujawniające funkcjonowanie 

parlamentu. Ta walka stronnictw to 
dobrobyt, to potęga w Anglfi. — I to 

się właśnie w Polsce nie przyjęło. — 

Dlaczego? — Długoby o tem gadać, 
dość, że się nie przyjęło, Od tej walki 
stronnictw, która w Angljl dawała 

powagi i 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ef I 3—e 
za tekstem 10 oszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczn; 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożeej 

| firtykuł pos. Thuqutta. 
państwu siłę i wyścig w pracy, — 
parlamentaryzm polski pękał, jak pę- 
ka wyszczerbiony garnek od gotują- 
cej się wody. Więc niepoważne, śmie- 
szne jest wołać: „obywatele posłowie, 
weźcie rządy nie w imię interesów 
partyjnych, lecz w imię dobra Oj- 
czyzny*, gdy się okazało, że obywa- 
tele posłowie raz po raz musieli two- 
rzyć rządy pozaparlamentarne, bo im 
się nic nie udawało. 

Pozatem dziwne jest, gdy zwolen- 
nik parlamentaryzmu woła: „panowie 
posłowie, jesteście nieuczciwi, bądźcie 
uczciwi*. — Przepraszam. Jeden czło- 
wiek może być nieuczciwy przez przy- 
padek, przez nieporozumienie, przez 
okoliczności, — lecz jeśli jest nie- 
uczciwych 555 ludzi, skupionych wła« 
śnie w sejmie, to trudno tu winić 
przypadek. Tu musiał zawinić system, 
Tak jest, system wyborów powszech- 
nych. 

Ale poseł Thuguti tego nie rozu- 
mie i oto pisze taki kapitalny frazes: 

:Wątpię, czy obywatele starsi ponad pięć 
lub sześć lat chcieliby do takiego Sejmu 
posłów obierać, ; 

Jakgdyby ci obywatele, którzy 
dziś Sejm obierali, posiadali świado- 
mość polityczną swego aktu. 

Wreszcie niezrozumiałą jest jesz- 
cze jedna doskonała rada posła Thu- 
gutta. Oto na zakończenie swego аг- 
tykułu pisze on: 

Nadewszystko dążyć do stworzenia wię" 
kszości, któraby wyrażała wolę Sejmu, 

To są żarty, Poseł Thugutt žariu- 
je, albo z nas, albo z samego siebie. 

Przecież o to właśnie chodzi, że 
Sejm nie może tej większości stwc- 
rzyć. Pos. Thugutt przypomina tu pe- 
dagoga, do którego przychodzi uczeń 
f mówi: „Kochany nańiczycielu, nie mo- 
gę podskoczyć tak wysoko, aby prze- 
skoczyč ten trapez“.—a pedagog po 
dłuższym i głębszym namyśle, powia- 
da; „ja ci dam doskonałą radę, pod. 
skocz wyżej”. 

Co to znaczy większość? Czy 
można tak tworzyć większość, aby 
naprzykład w Wileńskiej Radzie Miej- 
skiej dodać endeków, komunistów, 
bund i sanatorów i powiedzieć: jest 
większość przeciw mniejszości bez- 
partyjnych z socjalistami i narodowe» 
mi żydami. — Oczywiście nie. Wię- 
kszość jest dopiero wtedy wigkszo- 
ścią polityczną, jeśli może się opierać 
o jakiś program, a nie o mechaniczne 
podsumowanie pewnych ugrupowań: 
Otóż takiej większości ani Sejm obe- 
cny, ani Sejm przyszły, jeśli dożyje- 
my katastrofy jego wyborów — mieć 
nie będzie. 

Na tem też polega bezsiła nasze- 
go Sejmu i na tem się opiera dziejo- 
wa konieczność rządów marsz. Pił- 
sudskiego. Temu rządowi pos. 
Thugutt stawia zarzut, że ma „taje- 
mnicze cele". Zarzut o „tajemniczo: 
šci“ rządów obecnych (modny obe- 
cnie w Warszawie) wtedy będziemy 
rozpatrywać, gdy w jego interpretacji 
upatrzymy jakiś punkt, o któryby mo- 
żna konkretną dyskusję zaczepić. 

£ z: * 

Takie artykuly, jak pos. Thugutta 
złe sprawiają wrażenie. Nie dlatego, 
że bronią parlamentu polskiego, lecz 
że go pogrążają. Dopiero wtedy, jak 
się przeczyta takiego obrońcę parla- 
mentaryzmu, to widzi się wyraźnie 
jak dalece parlamentaryzm polski nie 
może sprawować tej władzy, której 
nominalnie i po dziś dzień jest pia: 
stuaem. Cat, 

10.000 osób na uroczystościach 
krakowskich. 

KRAKÓW. 27,VI, PAT. Według P 
obliczeń tutejszego komitetu, do 
wczoraj zgłosiło swój udział w uro- 
czystościach krakowskich  okolo 
10.000 osób. 

Prof Herbaczewski. 
KRAKOW. Wczoraj przybył tu 

na uroczystości krakowskie profesor 
uniwersytetu  kowieńskiego Herba- 
czewski, który w swoim czasie był 
lektorem języka litewskiego w uni- 
wersytecie Jagiellońskim. 

Sejm i Rząd. 
Wyjazd Marszałka Piłsudskie- 

go do Krakowa, 
WARSZAWA, 27.VI (tel. wł, Słowa) 

Dziś wieczorem wyjechał do Krako- 
wa prezes Rady Ministrów Marszałek 
Piłsudski w towarzystwie zastępcy 
szefa gabinetu wojskowego ppułk. 
Prystora i adjutanta mjr. Wendy. 
Marszałek Piłsudski zatrzyma się w 
Krakowie w apartamentach wojewo- 
dy Krakowskiego. Program uroczys: 
tości na Wawelu przewiduje jedne 
tylko przemówienie prezesa Rady Mi. 
nistrów »Marszałka Piłsudskiego, w 
chwili składania prochów  Wieszcza 
do krypty. 

Jednocześnie z marszałkiem Pił- 
sudskim wyjechali na uroczystości 
krakowskie Min. Składkowski, Zales- 
ki, Dobrucki i Miedziński. 

Przed wyjazdem marszałek Pił. 
sudski odbył dłuższą konferencję z 
Min. Zaleskim o bieżących sprawach 
z zakresu polityki zagranicznej. 
Przybycie abiegata apostol. 

skiego. 
WARSZAWA, 27 Vi. PAT. P. mi. 

nister Spraw zagranicznych przyjął w 
dniu 26 czerwca r. b. o godz 12-е] 
w południe ks. Fryderyka hr. Callori 
di Vignale, ablegata apostolskiego . 
umyślnie przysłanego przez Ojca Św. 
Piusa XI celem doręczenia Panu Pre- 
zyderitowi Rzeczypospolitej biretu 
kardynalskiego, przeznaczonego dla 
J. E. Augusta Hlonda, arcybiskupa 
gnieźaleńskiego i poznańskiego, Pry- 
masa Polski. 

Ks. ablegat przybył do Mipister- 
stwa Spraw Zagranicznych w towa- 
rzystwie swego sekretarza ks. Pawla 
Criga oraz charge d'affaires stolicy 
świętej w Warszawie msg. Karola 
Chiar'e i wręczył p. ministrowi spraw 
zagranicznych breve Ojca Św. i pismo 
kardynała  Gasparriego, sekretarza 
stanu, adresowane do p. ministra 
Spraw zagraniczuych. Ponadto ks. 
ablegat przedstawił kopje swoich 
listów uwierzytelniających, które do- 
тесгу Pajgu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej rt4 uroczystej audjencji dnia 
dnia 29 b. m. na Zamku Królewskim 

Stronn. Chrz Nar. 

Wczoraj, w dniu 27 czerwca о- 
trzymaliśmy z prośbą o umieszczenie 
komunikat stronnictwajChrześcjańsko- 
Narodowego. 

W dniu 24 czerwca 1927 r, odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego Stronnictwa 
Chrześcijańsko- Narodowego pod przewodnic- 
twem p. Leona hr. Żółtowskiego z udziałem 
pp. prezesa Tadeusza Szułdrzyńskiego, pre- 
zesa Klubu Parlamentarnego Edwarda Du- 
banowicza, Zygmunta Leszczyńskiego, Kazi- 
mierza Grodzickiego, Adama hr. Żółtowskie- 
go, Gustawa Śwtdy, Wacława Szujskiego, 
prof. Stanisława Strońskiego, ks. posła Ada- 
ma Wyrębowskiego, posła Marjana Jaro- 
szyńskiego, Stanisława Komorowskiego, Ka; 
zimierza Papary, Jerzego Ciechomskiego, 
Antoniego hr. Jundziłła, Wacława Sządur- 
skiego, posła Stanisława O: Al- 
treda hr. Morstina, Marjana Rudzińskiego, 
Tomasza Jełowickiego, Adama Piaseckie; 

P. poseł Stroński wygłosił dłuższy ak 
rat o ogólnej sytaacji politycznej, w którym 
przedstawił obecne międzynarodowe położe- 
nie Pols.i oraz główne momenty życia we« 
wnętrziego Państwa w ciągu ostatnich mie- 
sięcy. Zarząd przyjął do wiadomości rezolu- 
cję Klubu Parlamentarnego Stronnictwa 
uchwaloną w dniu 21 b. m. oraz omówiono 
cały szereg bieżących zz organizacyj- 
nych, stosunek do innych stronnictw przy- 
czem zaznaczono potrzebę stworzenia zjed- 
noczonego zachowawczego frontu polskiego 
w celu realnej pracy dla umocnienia рай- 
stwowości, ustalenia zdrowych warunków 
gospodarczych i przebudowy istniejącego 
ustroju państwowego. 

arząd wysłuchał dłuższego wyczerpu- 
iącego referatu p. mec, Gerlicza 0 polityce 
ubezpieczeniowej, poczem po wszechstron- 
nem rozpatrzeniu przedmiotu stwierdzono, 
że czo ustawy Oo scajeniu ubezpieczeń 
społecznych opraeowany przez Min. cy 1 
Opieki Sp. stanowi banda niebezpieczną 
próbę doświadczalną nigdzie w praktyce nie 
stosowaną, która grozi normalnemu rozwo- 
jowi wytwórczości tak rojnej jak i przemy- 
słowej. W szczególneści dążenie do scala- 
nła w jedną ustawę rozmaitych ryzyk ubee- 
pieczeniowych w obecnych warunkach wpro- 
wadzi niewątpliwie czynnik polityczny, któ- 
ry tak ujemnie wpływa obecnie na skutecz. 
ność świadczeń dla ubezpieczonych robotni- 
ków w dzisiejszej konstrukcji kas chorych, 
stanowiącej podstawową jednostkę admini- 
stracyjną w nowym projekcie. Realizacja 
projektu Min. Pracy i Op. Sp. obciążyłaby 
produkcję tak niezmiernie wysokiemi cięża- 
„rami, że uniemożliwiłoby zupełnie funkcjo- 
nowanie warsztatów wytwórczości w szcze- 
gólności w rolnictwie. 

Omówiono następnie sprawę wyborów 
samorządowych w b. ząborze rosyjskim i w 
Małopolsoe Wsch., stwierdzając w szczegól- 
ności szkodliwe następstwa interpretacji 
rzez Rząd ustawodawstwa obowiązu ącego 

w Małopolsce Wsch. w sensie odebrania 
obszarom dworskim przysługujących im we- 
dług litery prawa uprawnień. E 

W związku z polityką Min. Oświaty 
podniesiono szkodliwość okólnika z dnia 28 
kwietnia rb. w sprawie uczestnictwa mło: 
ze: szkolnej w akcji wychowawczej Y. 
M. Ć. A, niezgodnego z obowiązującem 
bezwzględnie orzeczeniem władz kościelnych. 
Omawiano także sytuację polityczną na Kre- 
sach Wsch. podkreślając szkodliwość prze- 
jawiających się tendencji sztucznego pod* 
sycania prądów i antagonizmów narodowo- 
ściowych w szczególności przez forsowanię 
ukrainizacji.
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Zakłady przemysłowe „Grzegorzewo*. 
W ubiegłą niedzielę odbyła się w 

okolicy Landwarowa uroczystość po- 
święcenia nowej fabryki tektury, sta- 
nowiącej część, znanych sferom hand- 
lowym i przemysłowym, zakładów 
przemysłowych  „Grzegorzewo*, p. 
Grzegorza Kureca. Zanim streścimy 
przebieg uroczystości zapoznać mu- 
simy czytelników z historją powsta- 
nia tej (najpoważniejszej w polskim 
przemyśle tekturowym) placówki, po* 
wstałej li tylko dzięki nadzwyczajnej 
i niesłabnącej energji p. Kureca. 

Podczas inwazji niemieckiej p. 
Kurecowi odebrano na terenie obec- 
nej Litwy fabrykę tektury. Nie zrażo- 
ny tem, mając do rozporządzenia nie- 
wielką sumę pieniędzy, postanawia 
stwcrzyć na terenie Polski podobną 
fabrykę. Powstaje ona w N.-Werkach, 
lecz po pewnym czasie zostaje z racji 
niedogodności terenowych sprzedana 
spółce Balberyski — Bunimowicz, na- 
tormiast powstaje druga, obecna — 
Grzegorzewo. Pan Kurec, doskonały 
fachowiec, zorjentował się odrazu, 
że wzięte w karby wody rzeki Waki 
mogą oddać mu ogromne korzyści. 
W tym celu łączy kanałem Wakę z 
Wilją i uruchamia turbinę wodną o 
sile 845 hp. Rzecz jasna, że zdobyta 
tą drogą siła jest bsz porównania 
tańsza od wytwarzanej maszyńowo, 
co pozwała fabryce konkurować z 
fabrykami zagranicznemi. 

Znaczne zapotrzebowanie na tek- 
turę żółtą, wyrabianą przez fabrykę 
oraz pomyślna konjunktura pozwoliły 
p« Kurecowi szybko rozwinąć  fabry- 
kę, czego dowodem jest niedzielna 
uroczystość poświęcenia budynku dru- 
giej już fabryki (pierwsza poświęcona 
została w maju r. ub.) Obecnie fa- 
bryka zatrudnia 500 robotników, a 
pracując na; trzy zmiany produkuje 
800 pudów tektury na dobę. Ten bądź 
co bądź wielki sukces nie zadawalnia 
p. Kureca,; to też obecnie robione są 
przygotowania do dalszego rozszerze- 
nia fabryki. Śmiałe plany p. Kureca 
przewidują wykorzystanie wód jeziora 
Popiskiego, które by przez połączenie 
kanałami z rzeką Mereczanką i obeć- 
ną siecią kanałów moglyby . wykonać 
pracę 2000 hp. Przy tej sile napędo- 
wej wytwórczość fabryki podniosła 
by się do 2500 pudów na dobę i to 
pozwoliło by dać pracę 2500 robot- 
nikom. Na nieszczęście, jak to Się 
zresztą często u nas zdarza, włądze 
centralae dotychczas nie mogły zde: 
cydować się dać zezwolenie na pro- 
jektowaną regulację Mereczanki i bu: 
dowę kanałów. W. razie otrzymania 
zezwolenia za rok znów będziemy 
mieli okazję pisać o poświęceniu trze. 
ciej fabryki,  wytwarzającea, papier 
biały. 

Kiedy się zwiedza Grzėgorzewo, 
uderza nas iście amerykański rozmach 
z jakim wszystko łam jest zorganizo- 
wate. Kanały, gmachy fabryczne, do- 
my robotnicze i willa właściciela 
powstały w tempie dotychczas nie 
spotykanem. Własna elektryczność 

UWAGA! 
Od jutra! Pierwszy film w którym 

widzimy Jego Świętobliwość 

„Papieża Piusa XI 

p. t „WATYKAŃ” 
w 10 częściach. 

Od mroków katakumb do cudów 
& 

a Watykanu, wyšwietla kino „Helios 
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MÓJ LOT... 
Ale śmierć czuwa;—zadaniem jej 

zajrzeć w oczy człowieka—nawet gdy 
najżywotniej żyje. 

Ona to— położyła swą lodowatą 
dłoń—na płomiennem Sercu naszego 
motoru, —że—po 2 i pół godzinach 
najcudniejszego lotu, —na wysokości 
3000 metrów—stanął—j zamarł—w ci. 
szy—i bezruchu..... Pilot—wierny przy * 
rzeczeniu —obrócił ku mnie spokojny 
—opanowany wzrok; 

„Motor—nie działa." 
Dwa słowa,—kto wie,—może wy- 

rok śmierci... у 
Rozpoczął się szybki— planowy 

zlot.—Jakiż kontrast z  dumnym—ra- 
dosnym wzlotem! 

Smutne— upokarzające uczucie — 
towarzyszące wszelkiej ucieczce—ści- 
ska serce i wtłacza je w gardło—tak 
—że literalnie, bije gdzieś wysoko — 
w krtani. 

To—ciało.—Duch—jeszcze obojęt- 
ny,—jeszcze daleki,—jeszcze porwany 
w Zaświaty... 

Wolno nam opadać planowo—w 
ciągu kilku minut.—Kilka minut—na 
zorjentowanie się,—na obranie punktu 
lądowania,—na wyminięcie możliwych 
przeszkód... Kilka minut—na pože- 
gnanie życia.—Kilka minut=jako pro- 

   

rozprasza ciemności, a auta w kilka- 
naście minut dowożą do stacji Land- 
Warowo. 

Rozwój tak poważnej placówki 
przemysłowej pozwolił wyrwać się 
przemysłowi papierniczemu z pod 
wpływów dotychczasowych dostaw- 
ców: Czechów, Austrji i  Finłandji. 
Jeszcze rok, dwa, a zakłady przemy 
słowe „Grzegorzewo* stworzą w bi. 
lansie handlowym Polski wyraźną, a 
dodatnią pozycję. 

Prawą ręką p. Kureca i jego gene- 
ralnym plenipotentem jest dyrektor p.. 
Moroz, sprężyście prowadzący admi- 
nistracyjną część zarządu zakładów. 
Jego to uprzejmości zawdzięczamy 
zdobycie cennych informacji o dzia: 
łalnqści zakładów Grzegorzewo, 

Powróćmy jednak do niedzielnej uro- 
czystości. 

O godz. 1 zaczęli zjeżdżać 
przedstawiciele władz, prasy oraz ża- 
proszeni goście. Pana wojewodę re- 
prezentował nacz. wydz. przemysło- 
wego inż. Sławiński, ponadto widzie- 
liśmy dyrektora dyr. robót publicz- 
nych p. Siła-Nowickiego, starostę 
pow. Wileńsko-Trockiego. p. L. Wit- 
kowskiego, jego zastępcę p. M. Łuka- 
szewicza, dyrektora Banku Gospodar» 
stwa Krajowego p. Jakubowskiego, 
burmistrza m. Trok p. Budrewicza, 
zawiadowcę stacji p. Paszkiewicza, 
oraz liczne zgromadzenie gości. 

Wszyscy goście udali się do no- 
Ni gmachu, gdzie przed specjalnie 
wybudowanym ołłarzem. J. E. ks. 
biskup Michalkiewicz dokonał, w 
asystencji landwarowskiego probosz- 
cza ks. Wojnisza aktu poświęcenia, 
poczem wygłosił do obecnych  króte 
kie przemówienie w którem podkreś- 
lił gospodarcze i moralae znaczenie 
fabryki stworzonej uczciwą ienergicz* 
ną pracą. 

Kończąc swe przemówienie J. E. 
ks. biskup. Michalkiewicz życzył go- 
Spodarzowi, by w najkrótszym czasie 
wybudował następny gmach. 

Po przemówieniu ]. E. obecni na 
łaskawe zaproszenie gospodarzy udali 
się do willi, gdzie podejmowani byli 
obiadem. Podczas obiadu imieniem 
Wojewody Wiłeńskiego, przemówił 
inż. Sławiński, składając wyrazy uzna« 
nia i życząc dalszego rozwoju zakła- 
dom. Pan Starosta Witkowski pod- 
kreślił moralne znaczenie zakładów 
„Grzegorzewo“, poczem przemawiało 
kilka jeszcze osób. 

Po obiedzie towarzystwo podzie- 
liło się na grupy, spędzając resztę 
dnia na pogawędce, tańcach i grze 
w tenisa. Na placu przed willą usta- 
wione były stoły, na których gospo* 
darze przyjmowali robotników  fab- 
rycznych, ich rodziny i mieszkańców 
wsi okolicznych. Specjalnie sprowa- 
dzona z Wilna orkiestra uprzyjem- 
niała chwile. 

Gościom rozbrojonym serdecznem 
przyjęciem państwa Kureców oraz ma- 
lowniczem położeniem Grzegorzewa 
wprost niechciało się wracać do za* 
kurzonego Wilna, W. 7. 

WILEJKA pow: 

— Pogrzeb por. Łakomiaka. 
23 b. m. odbył się pogrzeb ofiary 
Wilji ś. p. por. Bronisława Łako- 
miaka, którego -ciało po 3 dniach wy- 
dobyto z wody. Kondukt żałobny 
prowadził ks. kap. Tyszko, w asy- 
stencji ks. Dziekana Snieżki. Trumna 
tonęła na wozie żałobnym w zieleni 
i kwiatach, długi sznur wieńców od 
kolegów nieśli wojskowi, Dwie or: 
kiestry na zmianę grały marsze po- 
grzebowe. Licznie zebrana publiczność 
z wojskiem na czele oddała ostatnią 
posługę tragicznie w kwiecie wieku 
(27 lat) zmarłemu. Mowy pogrzebo- 
we wygłosili pułk. Skorobohaty Ja- 
kóbowski i ks. kap. Tyszko. ktėrz: 
w  serdecznie-rozczulających słowac 
żegnali dobrego, zacnego i obowiąz: 
kowego kolegę. Ś. p. por. Łakomiak 
zostawił matkę i siostrę. Matka po 
otrzymaniu wiadomości o tragicznym 

łog—do Wieczności... 
Przesuwam na bok turelkę od ku» 

lomiotu, i naśladując ruchy  pilota— 
wychyłam się by dojrzeć ziemię. 

Jest już—niedaleko. — Wyražnieją 
zarysy.—mocniej zabarwiają się pla- 
my.. Lecz—cóż to się modrzy i sre- 
brzy—tuż—zda się tuż — pod nami? 

To grupa jezior.—To—woda, 
Więc przymusowe lądowanie—w 

wodę. —Więc— najprawdopodobniej— 
śmierć.—Krótki—ostatni błysk modli- 
twy.—Zdaje się—że jestem gotowa. — 
Ostatnia minuta—rozstrzyga: Potęga 
miłosierdzia Bożego—wiąże sięz mo- 
cą czujnej—bacznej myśli Pilota.. je- 
"ziora — wyminięte... Opuszczamy się 
nad polem.—Jeszcze—blyskawica py- 
tania: „a može zapiąč pas?“ — Jakiś 
odruch—żeby tego nie czynič., Na- 
gły przypływ dusznego—upalnego po- 
wietrza... skąd to?... ach! to—ziemial..' 

Biedny—kochany Ptaku stalowyl-—- 
Za wiele byloby wymagač od ciebie— 
abyš—po uplywie przepisanych minut, 
zmuszony do lądowania—z szybko- 
ścią 170 klm. na godzinę, uczynił to 
z wersalską wytwernością... 

Zaledwie kółka twe—rozpędzone— 
dotknęły ziemi—schwytała je pulchna, 
głęboka rola — i związał jęczmień — 
zwarty,»=na pniu... 

ЗК ОМО 

Gdzie jest Daudet? 
PARYŻ, 27 V. PAT. Według pism tutejszych, w kołach zbliżonych 

do „Action Francaise" oświadczają, że Daudet spędził wczorajszy poranek 
w towarzystwie Maurrasa, niedaleko Paryża i że znajduje się on w zupeł- 
nem bezpieczeństwie. Połicja paryska zarządziła wszelkie możliwe kroki w 
celu uniemożliwienia Daudetowi i Delestowi: przekroczenia granicy, o czem 
oni, jak utrzymują ich przyjaciele, wcałe nie' myślą. 

Organ rojalistów ogłasza dziś artykuł, podpisany przez Leona Dau+ 
det. Dyrektor gabinetu ministra Sarraut Renard oświadczył współpracow- 
nikowi „Matin*, iż twierdzenie rojalistów o zajęciu w krytycznej chwili 
wszystkich linji telefonicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest 
absolutnie nieprawdopodobne. 

Interpełacja w sprawie więzienia La Sante. 
PARYŻ, 27. Vi. Pat. Deputowany socjalistyczny Lafont zgłosił wnio- 

sek o zainterwenjowanie rządu w sprawie nowych ułatwień wprowadzo- 
ES od pewnego czasu przy wchodzeniu i wychodzeniu z więzienia 

a Santė. 

Eksplozja na motorėwce, 
GDAŃSK, 27—VI. PAT. Dziś popołudniu wyleciała w powietrze motorów- 

ka <Falko» stojąca na kotwicy w przystani stoczni gdańskiej. Na motorówce 
znajdowały się 2,000 it: benzotu: Przyczyną eksplozji był prawdopodobnie. wy- 
buch motoru, spowodowany wielkim upałem. Wedle dotychczasowych wiado- 
mości z powodu wybuchu dwie osoby zginęły, a cztery zostały ciężko ranione. 
Motorówka momentalnie zatonęła. 

CHAMBERLIN W WARSZAWIE. 
WARSZAWA, 27.VI, PAT. Chamblin i Lewin, którzy wyruszyli dziś 

o godz. 10 min. 20 z Marienbadu, wylądowalijw Warszawie o godz. 15 
min. 20. Lotników witała entuzjastycznie liczna publiczność, przedstawi- 
ciele władz wojskowych i cywilnych, poseł Stanów Ziedn. Stetson. 

Jak spotkano Chamberlina na lotnisku Aerolatu. ; 
WARSZAWA, 27,VI, PAT, Dzisiaj o godz. l:ej popołudniu na aero- 

dromie Aerolotu zebrało się kilkaset osób, oczekujących przybycia słyn- 
nego lotnika Chamberlina. Z początku brak było dokładnych wiadomości, 
jaką marszru:ą Chamberlin leci. Wiadomo było tylko, że wystartował o 
godz. 10 min. 20 z Marienbadu i o godz. 11 min, 27 przeleciał już Pra- 
gę Czeską. Samołoty wojskowe i Aerolotu, które poleciały mu na spotka- 
nie powróciły bez rezultatu. Z Krakowa przez który, jak oczekiwan» Cham- 
berlin: przeleci, do godz. 2-ej i późaiej jeszcze nie było żadnej wiadomoś- 
ci 0 przelocie Chamberlina, 

Dopiero o godz. 3-ej popołudniu stacja Aerolotu w Łodzi, zawiado- 
miła telefonicznie Aerolot warszawski, że przed chwilą Chemberlin przele- 
ciał nad Łodzią. Wobec tego na lotaisku rozpoczął się gorączkowy ruch. 
Czyniono ostatnie przygotowania celem powitania lotnika. Aeroplan Aero- 
lotu oraz aeroplan wojskowy podniosły się wgórę, ażeby wskazać drogę 
amerykańskiemu lotnikowi. ‚ 

O godz, 3 min. 13 na horyzoncie ukazały się trzy aeroplany, Środ- 
kowy był aeroplaa Chamberlina, Okrążywszy naokoło Warszawy Cham- 
berlin nadzwyczajnie spokojnie opuścił się na lotnisko i wylądował o 
o godz, 3 min. 23. Rozentuzjazmowana publiczność otoczyła natychmiast 
aeroplan i porwawszy Chamberlina na ręce niosła go w tryumfalnym 
pa po lotnisku do oczekującego opodal posła amerykańskiego p. 

etsona, я 
„Po powitaniu przez posła Stetsona i przez członków poselstwa ame- 

rykańskiego, pułk. Rayskiego w imieniu władz lotniczych, dyrektora Wy 
garda w imieniu Aerolotu, przedstawicieli ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych i komisarjatu rządu oraz prezesa Kotnowskiego w imienia polsko- 
amerykańskiego towarzystwa, Chamberlin odjechał samochodem w towa- 
rzzstwie dziennikarzy i korespondentów pism amerykańskich do hotelu 
Europejskiego: Wraz z Chamberlinem przybył rówaież towarzyszący mu 
w locie z Ameryki Lewia, L 

Powitanie lotników amerykańskich, 
WARSZAWA 27 VI. (£el. wł, Słowa). Tłumy idąc za informacjami pra« 

Sy zgromadziły się na lotnisku już od południa. Gęste kordony policji 
pieszej i żandarmerji niedługo jednak potrafiły utrzymać porządek i w 
chwili gdy na horyzoncie ukazał się płatowiec Chamberlina, tłum przer- 
wał kordon i załał lotnisko. Dopiero szarża palei konnej przywróciła jaki 
taki porządek, Ukazanie słę fłłatowców nad lotniskiem, zebrane tłumy po- 
witały: okrzykami. Samolot Chamberlina poprzedzał aeroplan Aerolotu przy- 
brany flagami polskiemi i amerykańskiemi, który wskazywał: drogę. Samo- 
loty nad lotniskiem zatoczyły dwa koła poczem wyłądowały, 

Chamberlin i Lewin raźno wyskoczyli z aparatu zaszyci od stóp do 
głów w skórzanne ubrania lotnicze. Chamberlin młody, rozdawał serdeczne 
uściski jakby witał się z ludźmi, których dobrze i oddawna zna. Lewin 
jest starszy i ma wygląd bardziej reprezentacyjny. 

Samolot Chamberlina jest w doskonałej formie. Na kadłubie i na 
skrzydłach widnieją dwa portrety missis Columbji córki Lewina, Siedzenie 
zostało zamienione na rezerwuar benzyny wygięty w formie łóżka, na któ- 
rem kolejno odpoczywali lotnicy w czasie brawurowego lotu. 

Po powitaniu na lotnisku Chamberlin i Lewin udali się samochodem 
do gmachu poselstwa Stanów Zjednoczonych. 

Gdańsk zabiega o przyjazd Chamberlina. 
GDAŃSK, 27—VI. PAT. W związkuj z przyjazdem lotników amery- 

kańskich Chamberlina i Lewina do Warszawy senat wolnego miasta Gdań- 
ska ponowił swe zabiegi celem skłonienia ich do przyjazdu do Gdańska. 

mecz piłki nożnej i t. p, Rezultaty 
wykazały wysoki poziom pracy wy: 
szkoleniowej w oddziałach, Zawodom 
przyglądały się dość liczne tłumy, W 
czasie zawodów przygrywała orkiestra 
Straży ogniowej. Zwyciężcy otrzymali 
nagrody. Koszty poniósł Sejmik. 

Prócz tego z inicjatywy i staraniem 
Dyrektora Gimnazjum Łokuciewskiego 
w lokału Qimazjum odbył się wieczór 
literacko-muzyczny, zysk z którego 
przeznaczony został na rzecz nieza- 
możnych uczniów. 

wypadku Syna, rozchorowała się i nie 
mogła być na pogrzebie, była tylko 
siostra. 

OSZMIANA, 
Święto _ Przysposobienia 

Wojskowego. W dniu Święta P. W. 
i W. F. zorganizowanego w Oszmia- 
nie odbyły się zawody przy udziale 
hufca szkolnego Gjmnazjum Państwo- 
wego w Oszmianie, szkoły powszech- 
nej, Seminar'um Nauczycielskiego (w 
Borunach oraz Strzelca. Program za- 
wodów był następujący: pięciobój, 

   

  

Hamulec okazał się przemożny, — 
maszyna jak koń—na niewziętej prze- 
szkodzie—zaryła się czołem—i w sza- 
lonym obrocie—legła — kółkami do 
góry. 

Kółka owe dlugo jeszcze obraca: 
ły się w powietrzu — jakby nie 
mogły się pogodzić z podruzgota- 
niem aparatu, —a duch  mój—jeszcze 
dobrą chwilę szybował w powietrzu 
—zanim powrócił do ciała. —Maszyna 
—w upadku, swym—z  zawziętością 
właściwą rzeczom martwym, przy” 
gniotła mnie—i wraz z głową— po 
ramiona, zagrzebała w miękkiej roli. 

Ale pomoc była błyskawiczna— 
jak zwykle u lotników. — Pilot nie 
zważając ma wściekły własny ból 
(zerwane ścięgną pomiędzy żebrami) 
—zwołał w jednem mgnieniu, żniwia= 
rzy z pobliskiego pola, odchylono 
maszynę i wydobyto mnie z pod oka- 
leczonego olbrzyma. 

brzęczeć—tuż—blisko, — ni to mucha 
"uprzykrzona, — ni to głos jakiś—da- 

leki... 
.««.„Niech Pani otworzy oczy! — 

Niech Pani spojrzy! — Niech Pani 
przemówi!* — Zwolna poznaję głos 
pilota, — głos — wołającego mnie— 
napowrót w swe progi—życial... 

A mnie — tak dobrze cza świa- 
tem»... tak trudno wrócić z wyżyn. 

Więc odpowiadam — z obowiązku 
— podświadomie —sennie: 

«Paniel — wszystko — będzie — 
dobrze»... 

Wysiłek — towarzyszący tym slo- 
wom—wiąże mnie znowu—z padołem 
łez i trudów. 

Otwieram oczy.—Gorące — lipco- 
we popołudnie ubrał świat w błękit 
— w ślońce — i w złoto zbóż.—Na 
tem tle — barwna grupa žniwiarzy— 
jakby z żywego wyjęta obrazu. — 
Spotykam zatroskane spojrzenie jed- 
nej z kobiet i chwytam — tym razem 

Właśnie — tej chwili — duch mój już wyraźnie, jej —pełen współczucia 
uznał za stosowne — powrócić do wykrzyknik: „Biedactwol — biedact- 
ciała. wol — jak się też mocno zabiła!” 

Jeszcze mi szumiały — biblijne A tu już od strony dworu, -- Ww 
wichry, — jeszcze płynęły przez gło- którego pobliżu opadliśmy — rwie ku 
wę chmury, — jeszcze niósł pęd — nam para pięknych — rączych koni 
kosmiczny — żywiołowy... — ale już — i za chwilę—staje przedemną  zja- 
coraz wolniej — coraz ciszej... £” wisko — które każe mnie wierzyć, — 
nagle — poczęło coś dogadywać i że—bajka—trwa dalej. — Młodziutka 

Stolica w. hołdzie prochom Wieszcża, 
Od rana w niedzielę Warszawa 

przyjęła uroczysty wygląd przygoto- 
wiując sięna przyjęcie drogich pro- 
chów.. Domy poprzybierano flagami 
o:barwach narodowych. Balkony i 
okna ozdobiono dywanami i zielenią 
a tu i'owdzie wystawiono portrety lub 
popiersia Słowackiego. 

Przystań nad Wisłą cała tonie w 
zieleni. Około godziny 5-tej przybyli 
członkowie rządu, przedstawiciele Sej- 
mu i Senatu, korpus dypłomatyczny, 
duchowieństwo, senaty akademickie, 
związki literatów i dziennikarzy. Nieo- 
podal ustawiła się kompanja honoro- 
wa 36 pułku piechoty ze sztandarem 
i orkiestrą. 

Okało: godziny 6-tej dały się sły- 
szeć syreny parowca „Mickiewicz* na. 
którego pokładzie śmiertelne szczątki 
wielkiego poety płyną na miejsce 
wiecznego spoczynku u boku: wiel- 
kich Budowniczych. Polski. Niebawem 
ukazują się liczne żaglówki i łodzie 
eskortujące parowiec, który coraz wy- 
raźniej zbliżą się do przystani. Jesz- 
cze chwiła i burta parowca opiera się 
: przystań. Orkiestra gra „Anhel- 

ego". 
Duchowieństwo odprawia krótkie 

nabożeństwo, poczem na mównicy u- 
kazuje się p. Zenon 'Przesmycki i wy- 
głasza podniosłe przen.ówienie. Gdy 
padły ostatnie słowa uformował się 
imponujący kondukt który ruszył 
przez miasto do Katedry św. Jana. W 
chwili gdy rydwan wiozący” zwłoki 
Wieszcza znalazł się przed kolumną 
Zygmunta, z Zamku z odkrytą głową 
wyszedł Prezydent Mościcki i po krót- 
kiej modlitwie i pieniach reliigjnych 
wygłosił przemówienie, poczem kon- 
dukt ruszył dalej, 

Nabożeństwo w: Katedrze. 

WARSZAWA, 27 VI. PAT. Kate- 
dra św. Jana, gdzie na wzniesieniu 
wyobrażającem cztery orły srebrne, 
spoczywała trumna z prochami Julju- 
sza Słowackiego, wypełniła się już od 
godz. 8-ej rano przedstawicielami rzą- 
du, Sejmu i Senatu, korpusu dyplo- 
matycznego, generalicji, literatury i 
sztuki oraz szerokich kół społe- 
czeńswa. 

Punktualnie o godz. 8<ej przed 
wielkim: ołtarzem rozpaczęła, sig uro- 
czysta msza żałobna celebrowana 
przez ks. kardynała Kakowskiego w 
asyście licznego duchowieństwa. Po 
mszy św. podniosłe kazanie wygłosił 
ks, dr. Szlagowski. Pisarze polscy 
wzięli trumnę z prochami więszcza na 
swe barki i wynieśli przed katedrę, 
gdzie została” złożoną na: my 
szkarłatem 8-konnym rydwanie, Przed 
rydwanem stanął ks. biskup Gall w 
licznej asyście duchowieństwa. Przy 
dźwiękach dzwonów pochód ruszył. 
Otwierała go szpica. trzech szwoleże- 

"rów, za którą posiępowała orkiestra 
wojskowa, kompania piechoty i szwa- 
dron kawałerji, dalej za: duchowieńst: 
wem i rydwanem otoczonym. po o- 
bu stronach potrójnym  szpalerem 
przedstawicieli literatury, wojskowych W 

z obnażonemi szablami i harcerzy 
szli przedstawiciele rządu z wicepram- 
jerem Bartlem na czele, posłowie i 
senatorowie, przedstawiciele genera- 

licji z generałem Konarzewskim, lite- 
ratury i sztuki, delegacje stowarzy- 
szeń społecznych oraz tłumy publicz- 
ności. 

Zamykał pochód odział piechoty i 
szwadron policji państwowej. 

Z obu stron jezdni podwójny łań- 
cuch żołnierzy oraz harcerzy i har. 
cerek oddzielał kondukt żałobny od 
szpalerów licznych rzesz publiczności. 
Przy biciu dzwonów we wszystkich 
kościołach i przy dźwiękach orkiestry 
kondukt przeszedł Krakowskiem Przed- 
mieściem, ulicą Traugutta, Kredytową ° 
i Marszałkowską. 

Odjazd do Krakowa 
Q.godz. 10-ej kondukt stanął przed 

dworcem głównym. artystycznie ude- 
korowanym festonami i girlandami. 

Na placu przed dworcem specjal. 
nie na uroczystości pogrzebowe usta- 
wiono rząd monumentalnych szkar« 
łatnych kolumn, zakończonych posta- 
ciami złotych aniołów, oraz cztery 
olbrzymie znicze. I znów przed wy- 
soko wzniesioną trumną pochyliły się 
sztandary i morze głów. Baterja arty- 
lerji oddała honorową salwę, Przed- 
stawiciele piśmiennictwa przenieśli 
trumnę na dworzec, gdzie na torze 
pierwszym stał już przygotowany 
specjalny pociąg, Ostatni wagon tego 
pociągu wybity wewnątrz czerwienią 
i kirem został przeznaczony na prze- 
wiezienie prochów wieszcza. Wsta- 
wiono tam trumnę, obok zaś u jej 
stóp umieszczono wieńce od rządu 
Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu oraz 
pismiennictwa polskiego. W tym sa- 
mym wagonie umieszczono również 
rą, z ziemią francuską. 

rzy otwartych drzwiach "wagonu 
w imieniu ludności stolicy zabrał głos 
prezydent miasta inż, Jabłoński, Po 
tem przemówieniu kompanja honoro- 
wa sprezentowała broń. Wagon zam- 
knięto i przy dźwiękach marsza 2a- 
łobnego o godz. 12-ej w południe 
pociąg ruszył. 

Prochom wieszcza towarzyszą 
szef gabinetu. pręzesa Rady Ministe 
rów dr. Grzybowski, który z ramie- 
nia rządu odwozi prochy do Krako- 
wa, prezydent m, Jabłoński, prezez 
rady O, pp. Iwasz- 
kiewicz i Lechoń, jako przedstawicie- 
le piśmiennictwa, dyrektor P. A. T. 
Górecki, delegacja ziemi łowickiej, 
delegacja związku urzędników kole- 
jowych, delegacja Polaków z Francji, 
delegacja ziemi Wileńskiej i Wo- 
łyńskiej, straż honorowa pod do- 
wództwem mjr. Englerta, przedstawi- 
ciełe prasy stołecznej oraz wielu т- ` 

m nych reprezentantów władz i wojsko- 
wości. 

Dwa specjałne wagony bagażowe 
zapełnione zostały wieńcami. Około 
godz. 9-ej wieczorem pociąg przy- 

pzdzia do Katowic, skąd uda się do 
rakowa, gdzie stanie na godz. 

10 wieczorem. O godz. 11 min. 45 
wiecz, wyjeżdżają do Krakowa przed- 
stawiciele rządu celem wzięcia udzia« 
łu w złożeniu prochów na Wawelu. 

ciągu nocy ubiegłej prochy 
wieszcza odwiedziło około 100000 
osób, pragnących złożyć hołd u 
trumny, zawierającej jego śmiertelne 
szczątki. 
  

a!    

   

Wystawa 

Eksponat 
Radjokoncerty. p 

gandowy. 

A Bilety wejścia 

Organizaeja, Rachunkowość 
Porady, prowadzenie w WYDZIALE ORGANIZACJI C. T. R. 

Warszawa, Kopernika 30. 

Książki Rachunkowe 

Warszawa, Ordynacka 

kobieta — prześlicznej urody, w różo- 
wym cieniu parasolki — w białych 
haftach sukni, z łagodną — serdecz- 
ną stanowczością zabiera nas do po- 
wózu —.i odrazu — ujmuje akcję 
ratowniczą w swe mocne — choć 
wypieszczone dłonie. A my— słucha- 
my i poddajemy się jej rozkazom — 
z rozkoszą, 

Oto już dwór—w kwiatach toną- 
cy—Miły—wonny  chłód—wytworne- 
nego wnętrza, —zręczna—cicha usługa 
—sprawnych dziewcząt pokojowych, — 
buduar koloru rannej zórzy. — 1 na 
jakimś niesłychanie wygodnym, dłu: 
gim mebelku —niedžwiedž bialy—jed- 
wabisty—na którym—jakże słodko 
spocząć po owemnieco ostrem i 
surowem spotkaniu z Zjemią? 

Ziemia to była —Kutnowska—a 
dwór—zwał się—Lisice. 

I póki życia—nie zapomnę—do- 
znanej tam gościnności. 

Piękno— i dobroć, —urok i ży- 
czliwość—na każdym tam spotkasz 
kroku. 

„.. Piękno—bez próżności, —dob- 
roać—bez rozgłosu, —urok—nieodpar- ducha. 
ty,—i mądrą życzliwość—płynącą z 
glębokiego  zrozumienia—człowieka... 

l póki życia nieyzapomnę owych 
szczebiotów dziecięcych—bez których 
dwór polski—nie jest polskim dworem. 

Pod: protektoratem M'nsterstwa Przemysłu i Handlu 

Prób i Wzorów. Przemysłu Krajowego w Wilnie, 
UI, Arsenalska róg Zygmuntowskiej w b. pałacu Tyszkiewiczów, 

Otwarta od godz, 10 rano do godz. 10 wiecz. 
przeszło 300 tirm miejscowych i z całej Polski. 
adank' Pokazy. Kinematograf przemysłowy i propa- 
awiarnia na tarasie. Probiernia win krajowych. 

Od godz. 6 wiecz. KONCERTY orkiestry. 
do godz. 3 pp. po 50 gr., w zbiorowych wycieczkach po 

20 gr., po godz. 3 pp. po 1 zł., ulgowe po 50 gr. 

Co 10 ta csoba otrzymu!e premię 

Ruchoma 

majątków 
Da 

ido atku 
Re 

w ZIEM. BIURZE RACH. ROLN* 
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lnie zapomnę—róż wysokopien:, 
nych, które przez drzwi i okna — 
zaglądały do mego pokoju, —a z nimi 
—zaglądalo—i wracalo—žycie. 

Przyznać trzeba—że powrót ów— 
nie kazał na siebie czekać... Spor- 
towe sińce—o połowę mniej bolą — 

i szybko znikają,—a tego—co się tak 
cudnie przeżyło—tam — w górze, — 
nikt nie odbierze. 

Tak — skcńczyła się — bajka... 
A może tylko — przerwała, 
Może — wolno mi będzie jeszcze 

kledyś — w czasie i przestrzeni — 
nawiązać nić z niezapomnianymi Li-* 
sicami. 

Może odnajdę — gdzieś — w 
szerokiem przestworzu, — zawsze 
wdzięcznie wspominanego — „mojegu 
Piłota*..... 

Może kiedyś — radośnie — i bez 
scysyi z Matką - Ziemią — dokończę 
przerwanego Lotu...... 

Pragnęłabym tego — gorąco. | 
Bóg — dał mi zapamiętać z tej 

całej przygody — tylko tę — co by- 
ło miłe — piękne — i wzbogacające 

‚ — a faka. pamięć — rodzi 
zawsze tęsknotę za dalszym ciągiem. 

Zojja Markowska, 

(Konie c.)
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SŁOW В 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNRICH. 

Stan dróg 
w województwac 

Sprawę stanu naszych dróg poru- 

szaliśmy na łamach «Słowa> niejzd- 

nokrotnie—ale wyłącznie w odniesie- 

niu do województwa Wileńskiego, 

względnie poszczególnych, jego po- 
wiatów. 

w _ Obfity i szczegółowy materjał, do- 

fyczący Stanu dróg, lądowych w woje- 

wództwach wschodnich, podany przez 

inż. L. Borowskiego w jego cennym 

artykule „Komunikacje lądowe w wo- 

jewództwach wschodnich* umieszczo- 
nym w jePracach Instytutu, Badania 

Stanu Gospodarczego Ziem Wschod- 

nich» (zeszyt 1), daje nam obecnie 

h wschodnich. 

ujęciu bardziej ogólnem. 
Poniższe dąne czerpiemy właśnie 

z wymienionego artykułu inż. L. Bo- 
rowskiego. 

1. Drogi żelazne. Przy budowie 
dróg żelaznych w województwach 
wschodnich względy strategiczne ode- 
grywały decydującą rołę, drogi te więc 
nie są dostatecznie dostesowane do 
poirzeb gospodarczych. Nie można 
jednak twierdzić, by pod względem 
gęstości dróg żelaznych wojewódz» 
twa wschodnie były upośledzone. 

Gęstość dróg żel. w wojewódz= 
twach wschodnich ilustruje następu- 

  

  

  

    
  

  

możność powrócić do tej sprawy w ca tabela: 

Obszar Gęstość Długość kolei w klm. 

Województwa 2 | zaludnie-|=== 

EE nia Antinas |sanoo;| Razem 

ileński 27849 35,1 725 168 893 
owo Gaia 23451 35.1 599 160 759 
Poleskie 42286 20.8 754 274 1028 
Wołyńskie 30288 41.5 865 ы 865 

Stosunek gęstości sieci dróg że- województwach wschodnich przedsta- 
laznych poszczególnych krajów Euro: wia się następująco: 
py i dzielnic Polski do gęstości w 

< 

: = sis 3 za 3 
Województwa S £ > a 5 > ž = £ z Ę © SĘ 8 

wschodnie CJ EJ IE) Э15131 @15 | 12 1 3 | в < £5lš 
ajaje|jz|<|o|B|E|<|>|E|2|5 | £4| = 

: | ! 
ileńskie 35] 22] 20] 20] 19] 1.7] 15] 14] 1.4] 1.04 0.924 0.71] 092] 22] 1.04 

Nowagoódakia 3.5 | 22] 20] 20] 1.9] 1.7] 1.5] 1,4] 1.4] 1.04 0.924 0.71] 0.92] 2.2] 1 04 
Poleskie 35] 2.3] 21] 21] 20] 1.7] 1.5] 1.4] 1.4] 1.05) 0920.71] O 92] 2.3] 1 05 
Wołyńskie 45| 28] 26] 2.5] 24] 22] 20] 1.7) 1.7] 1.3 | tt | 0.95] 1.2 | 2.841.3         

To, że gęstość sieci województw 

wschodnich jest 2 razy mniejsza niż 
we Francji i prawie równa gęstości 

sieci we Włoszech, —powiada inż. Bo- 

rowski—wskazuje, że pod tym wzglę- 

dem stan nie jest znów tak zły, ale 

        
tu zachodzi inny czynnik, który robi 
tę sieć rzadszą, oddala kolej od lud. 
ności: tym czynnikiem jest fatalny stan 
dróg kołowych. 

Drogi kołowe. Długość dróg pu- 
blicznych wynosi w kilometrach: 

  

  

  

Pafistwowe Wojewódzkie Powiatowe Razem 

Województwa яя TIE a 
й n- - 3 Е > a 

bite oe bis dY twe | Ble | EOB NZ 

Wileński: 229 1122 20 802 60 2060 309 3984 

Nowogródzkie 475 721 33 386 53 1803 561 2910 
Poleskie 611 1096 35 680 119 1812 765 3588 

Wołyńskie 632 716 147 900 51 2040 830 3656           
Jak niedostateczną jest sieć dróg 

bitych w województwach wschodnich, 
wynika z następującego zestawienia: 

Geriots sieci 
Francja 
W. Brytanja 704 
Belgja 50.7 * 
Niemcy 440 
Szwecja 38.6 
Austrja 34.6 
Norwegja 326 
Holandja 27 4 
Włochy 270 

Wear 165 
PÓLSKA (cała) 13.2 
w-wo Pomo:skie - 33,6 
w-wo Poznańskie 25.5 
Małopolska 21.2 
w-wo Warszawskie 15.0 
w-wo Nowogródzkie = 

5 
w-wo Wołyńskie 
w-wo Wileńskie 

Według obliczeń inż. Borowskie- 

5 
4 

w-wo Poleskie 3 
3 

      
go, drogi bite stanowią zaledwie bar- 
dzo małą część ogólnej długości 
wszystkich służących do użytku dróg 
(dróg polnych), mianowicie w wojew. 
Wileńskim 1|45, Nowogródzkiem 1/22, 
Poleskiem 1/16, Wołyńskiem 1/24. (Od- 
bywając naprzykład przeciętny kurs 
30 klm., się: 

  

  

drog: 
Województwa dy Štogą 

tową tą 

Wileńskie 29.3 | 0.7 
Nowogródzkie 28.6 | 1.4 
Poleskie 28.1 | 19 
Wołyńskie 287] 13     

Zakreślając najskromniejszy pro- 
gram, zdaniem inż. Borowskiego na- 
leży dążyć, by po 20 latach stan dróg 

Słowackiemu —- Młodzież. 
Wczoraj o g. 8 wiecz. odbyła się 

w Sali Śniadeckich USB. akademja 
uroczysta ku czci j]. Słowackiego, 
zorganizowana przez Akademicki Ko- 
mitet sprowadzenia zwłok wieszcza 
do kraju. Na program akademji zło- 
żyły się okolicznościowe przemówie- 
nia, recytacja wyróżnionego na kon- 
kursie wiersza «Na sprowadzenie 
zwłok j. Słowackiego do kraju» p. 
Teodora Bujnickiego studenta USB., 
oraz szereg fragmentów z dzieł Sło- 
wackiego, odegranych przez człon- 
ków Koła Dramatycznego studentów 
USB. Do najlepszych należał frag- 
ment z «Lilli Wenedy» w którym kol, 
Е. Zdanowiczówna bardzo udatnie 
odegrała rolę Róży Wenedy. 

eszta fragmentów świadczy o 
„starannej prazy Koła Dramatycznego, 
lecz pomimo to posiadało szereg 
niedociągnięć. 

Po Akademji młodzież udała się 
na cmentarz Rossa, by złożyć hołd 
cieniom wieszcza na grobie ojca po- 
ety— Euzebjusza Słowackiego. 

W Akademji wzięła udział prze- 
ważnie młodzież akademicka oraz pro- 
fesorowie z J. M. Rektorem St. Pigo- 
niem na czele. Nasuwa się mimowoli 
krytyczna uwaga, dotycząca umie- 
szczenia papitrsia Słowackiego tuż 
na podjuni, na zbyt niskim pozio- 
mie. Czyniło to b. nieestetyczne wra- 
żenie. 

Miasto w dniu wczorajszym przy- 
gotowało się do uroczystości Słowac- 
kiego. Domy związane z pamięcią 
Słowackiego, a więc na Zamkowej 
24, Wielkiej 17 i gimn. Ad. Mickie- 
wicza zostały efektownie przyozdo- 
bione w chorągwie i zieleń, oraz uilu- 
minowane. Ч 

Dzisiejsze uroczystości rozpocznie 

msza św. na dziedzińcu Piotra Skargi 
w U. $. В. о g. 10-ej, Dalszy pro- 
gram przewiduje odsłonięcie _tablicy 
w podwórzu ATA przy ul. Zamko- 
wej 24 oraz otwarcie wystawy pa- 

miątek po Słowackim w sali Tow. 
Lekarskiego w tymże domu. 7, C. 

- Teatr górnosiąski w Wilnie. 
W dniach trzeciego i czwartego 

lipca zjeżdża do naszego miasta, na 
specjalne zaproszenie, zespół teatru 
górnośląskiego, celem dania na wol- 
nem powietrzu widowiska batalistycz- 
nego p.t. «Zwycięstwo Tad, Kościusz- 
ki pod Racławicami». Widowisko to 
jest przeróbką sztuki Anczyca «Ko- 
Ściuszko pod Racławicami». W wido- 
wisku poza pełnym zespołem arty- 
stycznym (40 osób) bierze udział woj. 
sko, mianowicie—piechota, kawalerja 
—artyletja, saperzy — nadto bandera 
Kosynierów z Krakowa (200 osób), 
chóry, 2 orkiestry i t. d. Wszyscy w 
barwnych kostjumach. Teatr Górno- 
śląski jest jedynym zespołem w Pol- 
sce, który jest w możności ukostju- 
mować tak wielkie masy statystów 
(600 osób) i dzięki temu, przy ogrom 
nem poparciu p. Wojewody Górno- 
śląskiego, urządzał niejednokrotnie te- 
go rodzaju widowiska na Górnym 
Śląsku, rozporządzając odpowiednim 
inwentarzem kostjumowym i rekwizy- 
torskim. W zespole artystycznym znaj. 
dujemy nazwiska znanych w Wilnie 
artystów: pp T. Bohdańska, M. Fi- 
szerówna, H, Jaworska, H. Krzywicka, 
K. Kijowski (Bartosz Głowacki) J. 
Mazanek (Kościuszko), F. Chmurkow- 
ski, J. Leśniewski (reżyser), St. Ma- 
tjafski, J. Sendecki (Katkow), poza- 
tem pp. Nettowna, Ludwižanka, Mi 
chałowska, Rozwadowska, reż. Kro- 
kowski, S$. Wrącki, W. Puchalski, F. 
Palański, M. Jastrzębski, E. Karasiń- 
ski, K. Zbyszkowski i inn. Bezwątpie- 
nia będzie to imprezą jak na nasze 
stosunki niecodzienną, która zapewne, 
podcbnie jak na G. Sląsku ściągnie 
całe masy ludności (Katowice 26 tys. 
Tarn. Góry 18 tys, widzów), tembar- 
dziej, że mając za podłoże temat wal- 
ki o niepodległość Ojczyzny—będzie 
pewnego rodzaju pokarmem ducho- 
wym dla tych rzesz pielgrzymów, któ- 
re ściągną do Wilna na uroczystości 
koronacji N. Marji Panny. Widowiska 
te odbędą się na boisku (Pióromont). 

kołowych przedstawiał się następują- 
co (w klm.): 
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EE 
в 

Województwo SZ 
Em 
EB 
BN 

Wileūskie 2460 1796 9636 
Nowogrėdzkie 2070 1518 8112 
Poleskie 2895 2123 7582 
Wołyńskie 3120 1288 14892   

W tem krótkiem sprawozdaniu 
nie mogliśmy, rzecz prosta, ująć nie 
tylko wysuniętej przez inž. Bo- 
rowskiego tezy ale i: jej szcze- 
gółów. Zdaniem jednak naszem, na- 
leżałoby tę tezę pogłębić i bardziej 
przeanalizować przez korektywę osta- 
tecznych cyfr zapomocą uwzględnie- 
nia potrzeb istniejących ośrodków 

gospodarczych, przez co uniknęlibyś- 
my niwelowania ogólnych potrzeb 
gospodarczych wyłącznie do obszaru 
i przeciętnej na województwo gęstoś- 
ci zaludnienia. ° H. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 czerwca 1937 5. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,915, 8,94 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,45 43,56 43,34 

Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35, 35,09 2 3491 
Praga 26,50 25,56 26,44 
Szwajcarja 172,15 17258 — 171772 

Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Włochy 5160 51,73 51 47 

Pąpiery Procentowe 

Dolarówka 5550 55,75 
Pożyczka dolarowa 85— 
kolejowa 102,50 103 
5 proc. konwers. 63, 62 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Bauku 

dka o Oka x ig. komun. Banku Gosp. Kraj. 92, 
4, 5 proc. ziemskie 52,56—51.25 kM 
5 proc. Warsz. 61,50 62:60,50 
4 5 proc. warsz.j 54, 53,50 

"KRONIKA 
WTOREK 
DB osis| Wsch, sł. o g. 3 m. 15 
Leona W. Zach. sł. o g. 19 m. 59 

Jutro 
Piotra i Paw. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnis 27—V1 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | уе 

Temperatura | Е, 
średnia 12306 

d za do: Z 
„m: mm, ) 

Wiatr | Wschodnii 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie Minimum za 
dobę -- 9 0С Maximum zadobę-|-26 @С. 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

— Gdzie można nabywać koronatki? 
Ku ja Metropolitalna podaje do wiadomości, 
że pamiątkowe medale, koronatki, medaliki, 
oraz plakaty wykonane przez Mennicę Pań- 
stwową, specjalnie zamówione na uroczysto- 

ści CAG będą sprzedawane w na- 
stępujących firmach: Składnica Związku S, 
M. P. Zamkowa 8 (dom wanakaoe, Księ- 
garnia Zawadzkiego — Wielka — Księgar- 
nia św. Wojciecha Dominikańska 4. <jan- 
kowska» — Zamkowa 14, Zamkowa 24, Wi- 
leńska 26, Borkowski Mickiewicza. Jurkie- 
wicz i Szałkiewicz ul. Ostrobramska, Bazar 
wytwórni Szkolnych Wielka 64, 

Dla ułatwienia przybywającym pielgrzy- 
mom. nabycia pamiątek koronącyjnych, bę- 
dą sprzedawane powyższe rzeczy w miej- 
scach większych skupień pielgrzymów: obo- 
zach, szkołach i t, d. 

Dla uniknięcia nieporozumień, będą u- 
mieszczane na stolikach napisy z pieczęcią 
Kurji Metropolitalnej, ANY zaś będą 
mieli odpowiednie zaświadczenia. 

URZĘDOWA. 
— Podróż inspekcyjna p. Wo- 

jewody. W dniu wczorajszym o 
godz. 15-ej p. Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz wyjechał na inspekcję 
niektórych gmin powiału Wileńsko- 
Trockiego. 

— Osobiste. Wojewoda Wileński 
Władysław Raczkiewicz składa za 
pośrednictwem naszego pisma wyrazy 
podziękowania wszystkim, którzy w 
dniu jego imienin przesłali lub złożyli 
mu osobiście życzenia, 

— Powrót z urlopu. W dniu 
wczorajszym powrócił z urlopu wy- 
poczynkowego i objął urzędowanie 
vice-wojewoda wiłeński p. Olgierd 
Malinowski. 

- _ SAMORZĄDOWA. 
— (0) Wyniki wyborów do 

rady gminy Rzeszańskiej. Wczo- 
raj wydział powiatowy sejmiku Wileń- 
sko-Trockiego otrzymał sprawozdanie 
o wyniku wyborów, odbytych do 
rady gminnej w dniu 19 czerwca r.b., 
w gm. Rzeszańskiej. Z 12:iu wybra- 
nych radnych wszyscy są Polacy, z 
których 1 pr edsiawiciel większej 
własności ziemskiej (właściciel ma- 
jątku Czerwony Dwór p. St. Sienkie- 
wicz), reszta drobni rolnicy, 

MIEJSKA. 

— Dziś domy winny być ude- 
korowane flegami. Komisarz Rzą- 
du na m. Wilno, w związku z uro: 
czystościami ku czci Juljusza Słowac- 
kiego, wzywa właścicieli domów m. 
Wilna do udekorowania dzisiaj we 
wtorek dnia 28 bm. swych domów 
sztandarami psństwowemi. 

(x) Frekwencja głosujących do 
Rady Mejskiej. Według cyfrowych 
danych frekwencja wyborców przy о- 
statnich wyborach do Rady Miejskiej 
w poszczególnych obwodach waha- 
ła się od 41,2 proc. do 73,1 proc. 

Najmniejszy proc. przypadł na ob- 
wód 53 przy ul. Beliny 10, w skład 
którego wchodzą przedmieścia jak Li: 
pówka, Dębniaki, Dzły, Kuprjaniszki, 
Oszmianka i t, d. 

Największa zaś frekwencja przy: 
padła na obwód 48 przy ul. Dobra- 
Rada 24, gdzie głosowało 73,1 proc, 
uprawnionych. 

Przeciętna frekwencja ogółem wy- 
nosi 58,61 proc. Na obniżenie tej 
przeciętnej frekwencji przyczyniło się 
tutaj w głównej mierze kilka obwo- 
dów na przedmieściach, 
©: Jeżeli porównać udział wyborców 
w wyborach obecnych z frekwencją 
przy wyborach do Sejmu w r. 1922, 
stwierdzimy pewne obniżenie, gdyż w 
roku 1922. frekwencja wynosiła około 
69,84 proc. 

Liczba zaś głosujących w r. 1922 

do Sejmu (38.153) była znacznie 
mniejszą, niż liczba do Rady Miej. 
skiej (60 362). 

— (x) Kto nie odebrał doku- 
mentów z b. Komisji Obywatel- 
skiej. Jak nas informują Komisja Li- 
kwidacyjna (Obywatelska) przy ul. 
Szeptyckiego 11 z końcem lipca r. b. 
przestanie istnieć, przeto osoby zain- 
teresowane winny się zgłaszać w go: 
dzinach urzędowych w celu odbioru 
zaświadczeń _ obywatelstwa, oraz 
wszelkiego rodzaju dokumentów po- 
zostawionych w. swoim czasie w b. 
Komisjach Obywatelskich. 

— (x) Wycieczka Weteranów z 
Ameryki przybędzie do Wilna z 
opóźnieniem. Ze względu na za- 
trzymanie się wycieczki Weteranów z 
Ameryki w Paryżu przez dwa dni, 
gdzis będzie podejmowana — przez 
Rząd Francuski i Ambasadę Polską, 
przyjazd tej wycieczki do Polski na- 
stąpi z opóźnieniem. 

Wobec powyższego też wycieczka 
ta przybędzie do Wilna w dniu 30/VII 
o godzinie 23. 

SZKOLNA. 
— Kurator Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego Dr. A. Ryniewicz * po- 
wrócił z Warszawy i objął urzędowa- 
nia w dniu 27 b. m. 

— Przeniesienie dyr. Fedoro- 
wiczą. Zarządzeniem ministerstwa 
W. R. i O. P. Naczelnik Wydziału 
Szkolnictwa Średniego w V st. sł. Dr. 
Z. Fedorowicz został przeniesiony z 
dniem 1 lipca r. b. na stanowisko 
wizytatora szkół z zachowaniem do- 
tychczasowego stopnia służbowego. 

— Wręczenie matur w Liceum 
im. Filomatów. Dnia 25 b. m. w 
sześcioklasowem Liceum im. Filoma- 
tów odbyło się rozdanie matur, koń- 
czącym tę szkołę abiturjentkom. Dru- 
ga to już z kolei taka uroczystość w 
tej szkole, Cechował ją niezwykle 
miły i serdeczny nastrój. Przewodni- 
czący Komisji Egzaminacyjnej, pan 
Wizytator Riess, żegnając uczennice, 
łdące w świat, podkreślił Swój wysoce 
życzliwy stosunek do szkoły, zazna- 
czając, iż jako wizytator stwierdza jej 
pomyślny rozwój i użyteczność. Zwró- 
cił też uwagę na to, iż ten typ szkoły 
zasługuje ze wszech miar na poparcie 
władz rządowych i społeczeństwa. 
Liceum daje ogólne wykształcenie, a 
oprócz tego gruntowną znajomość 
robót ręcznych, gospodarstwa domo- 
wego, rachunkowości i pedagogiki 
teoretycznej. W ten sposób, uczenice, 
kończące tę szkołę, mogą odrazu 
stanąć do pracy, nie goniąć za Wyž- 
szemi studjami na uniwersytecie, które 
przecie tak często są zbyteczne dla 
większości naszych dziewcząt. Liceum 
też powinno być tym czynnikiem, 
który przeciwdziała powszechnemu dziś 
a nieracjonalnemu pędowi do gimna- 
zjów. Dowiadujemy się, iż z począt- 
kiem następnego roku szkolnego ,zo- 
stanie przy tej szkole utworzone Li- 
ceum Handlowe, w którem mogą do* 
pełniać swe wiadomości w zakresie 
handlowym uczenice, mające świa- 
dectwo ukończenia 6-ciu klas szkoły 
średniej, Szczęść Boże nowej a poży« 
tecznej placówce, 

Po akcie maturalnym  zwiedzano 
piękną wystawę robót i prac uczennic 
szkoły. 

Świadectwa ukończenia szkoły 
otrzymały wszystkie dopuszczone do 
egzaminów: 1. Budrewiczówna Marja, 
2. Chądzyńska Zofja, 3. Doboszyńska 
Anna, 4. Dryżyńska Halina, 5. Jan- 
kowska Genowefa, 6 Jasińska Helena, 
7. Kiewszynisówna Natalja, 8. Kuliń- 
ska Janina, 9. Minkiewiczówna Matja, 
10. Rodziewiczówna Janina, 11. Wy- 
socka Helena. 

— Wstrzymanie wydawania 
bezpłatnych obiadów z kuchni 
higjenicznej. W myśl ostatniego 
zarządzenia Magistrat m. Wilna po- 
cząwszy od dnia 1 lipca r. b. na ca- 
ły okres wakacji letnich cofnął bez- 
płatne obiady wydawane uczącej się 
młodzieży z kuchni higjenicznej. 

POCZTOWA 

Połączenie telefoniczne 
Wilno — Veni-Spils. WileńskaDyrekcja 
Poczt i Telegrafów komunikuje, że 
od 1 lipca b. rr wprowadzony zosta- 
nie ruch telefoniczny w relacji Wilno— 
Vent-spils (Łotwa). Opłata za 3'minu- 
tową rozmowę zwykłą wynosi 4 fr. 
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Przygotowania do Koronacji 
Obroża Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Porządek nabożeństwa w Ostrej Bramie z powodu Uroczy: 
stości Koronacji Obrazu Matki Boskiej. 

We Środę d. 29 czerw. i we Czwartek d. 30 czerw. przed Cudow- 
nym Obrazem Uroczysta Litanja z nauką o godz. 6 wieczorem, ? 

W Piątek dnia 1 lipca o godz. 4 m. 15 po południu Uroczysta 
Litanja, którą odśpiewa zespół Lutni, chóru i orkiestry ostrobramskiej. Po 
odśpiewaniu Litanji i krótkich modłąch o godzinie 5-ej po południu prze- 
niesienie Cudownego Obrazu do Katedry, 

W Sobotę, dnia 2 lipca po Uroczystej Koronżcji przy Katedrze 
przeniesienie Cudownego Obrazu do Kaplicy. Ostrobramskiej, 

Poczynając od Soboty 2 lipca, aż do Soboty 9 lipca włącznie, 
codziennie w Kaplicy Ostrobramskiej będzie się odprawiało Uroczyste 
dzą na cześć i chwałę Matki Najświętszej, w następującym po- 
rządku: 

godzina 6 rano (poczynając od niedzieli 3 lipca) Msza Św. z nauką 
dla Litwinów, godzina 8 a rano Uroczysta Msza Św., godzina 11-a rano 
Msza gi do > w dnie powszednie) 

godzina 6:a wieczor. poczynając od Soboty 2 lipca U czysta 
Litanja z nauką, ' 7 z 

  

Powitanie Prezydenta. 
Prezydent Rzeczypospolitej p. Ignacy Mościcki przyjeżdża do Wilna 

przeddzień uroczystości Koronacyjnych o g. 8-ej wiecz. Na dworcu po- 
witają p. Prezydenta przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych oraz 
harcerze. Następnie przez Ostrą Bramę uda się p. Prezydent do miasta. 
Od dworca do Ostrej Bramy ustawi się szpalerem wojsko. W dalszym 
ciągu od Ostrej Bramy utworzą szpaler organizacje ze sztandarami, Ргегу» 
dent udzielać będzie audiencji, na które należy się uprzednio zapisywać. (c! 

Udział organizacyj w powitaniu Prezydenta. 
Okręg Wileński Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń w Wiln ie, po 

porozumieniu, niniejszem wzywa wszystkie organizacje o charakterze chrze- 
ścijańsko-narodowym, do wzięcia udziału w powitaniu pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, przybywającego na Koronację cudownego obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej w dniu 1 lipca r. b. 

Organizacje wezmą udział w powitaniu przez wysłanie delegacyj, 
wraz ze sztandarami, w składzie 4 osob każda, które przybędą w dniu 
1 lipca r. b. o godz. 6 wiecz. na plac przy kościele Św. Kazimierza ul. 
Wielka Nr. 60, przyczem Zwią”ek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, Stow. Dowborczyków i Tow. Gimn. „Sokół* — przy- 
będą w liczbie: pierwsze dwie organizacje po 24 osób, drugie dwie orga: 
nizacje — po 50 osób, zaś delegacje organizacyj, posiadających własną 
orkiestrę — z takowymi, 

Delegacje zek, ustawią się szpalerem, poczynając od Ostrej 
Bramy, w kierunku ul. Wielkiej i Zamkowej w następującej kolejności: 

Po lewej stronie: 
1. Liceum PP. Benedyktynek, 2. Gimnazjum żeńskie SS. Nazaretanek, 3. Gimna- 

zjum żeńskie (m. A. Czartoryskiego, 4. Gimnazjum męskie OO. Jezuitów, 5. Gimnazjum 
męskie im. Lelewela, 6. Miejscowy Komitet Akademicki, 7. К! Polonia, Ś, K! Vilnesia, 
9. KI Conradia, 10. K! Concordia, 11. Związek Harcerstwa Polskiego (drużyna męska 
i drażyna żeńska), 12. Liga Obrony Powietrznej Państwa. 13 Katolicki Związek Polek 
14. Narodowa rganizacja Kobiet, 15. Zw. Oficerów Rezerwy, 16. Stow. Stow. Dow- 
borczyków, 17. Zw. Hallerczyków, 18. Zw. Inwalidów Wojennych, 19. Polski Związek 
Kolejowców, 20. Związek Drużyn Konduktorskich, 21. Związek Ziemian, 22. Związek 17 
Cechów Rzemieślniczych, 23. Liga Robotnicza Św. Kazimierza, 24. Miejska Straż 
Ogniowa. 

Po prawej stronie; 
1. Liceum im. Filomatów, 2. Gimnazjum żeńskie im. E. Orzeszkowej, 3. Szkoła 

Przemysłowo-Handiowa, 4. Gimnazjum męskie im. kr. aaa Augusta, 5. Kursa 
Techniczne Stow. Techników, 6 Bratnia Pomoc USB, 7, K! Batoria, 8. K! Šniadecia, 
9, K! Cresovia, 10. K! Leonidania, 11. Stow. Młodzieży Pojskiej (drużyna żeńska i dru- 
żyna męska), 12. Polska Macierz Szkolna, 13. Liga Morska i Rzeczna, 14. T+wo Pań 
Św. Wincentego 4 Paulo, 15. Zw. Ziemianek, 16. Tow. Gimn. «Sokół», 17. T-wo Wio- 
$larskie, 18. T-wo Cyklistów, 19. Związek Pracowników Poczt i Telegrafów, 20. Związek 
Pracowników Miejskich, 21. Związek Kupców Chrześcjan, 22—23. Centrala Chrz. Zw. 
Zawodowych w liczbie 14 Związków, 24. Kolejowa Straż Ogniowa. 

Organizacja i porządek spoczywać będą w ręku przedstawicieli Zjed- 
noczenia Polskich Słowarzyszeń pp. Władysława Śmilgiewicza, Franciszka 
Martanusa, Marjana Waligóry i Romualda Tomaszewskiego, z opaskami o 
barwach narodowych na rękawach z literami: „Z. P, S<, ' 

zdjęcia do filmu  Koronacyjnego. 
Uroczystości koronacyjne będą sfilmowane. Przed tem jednak zro- 

bione będą zdjęcia miasta i okolic. W dniu wczorajszym dokonane zosta- 
ły zdjęcia na górze Zamkowej. Przy grobie Sierakowskiego zaimprowizo- 
wali harcerze gawędę obozową. Zdjęcia krajobrazowe poprzedzą w obrazie 
wyświętlanie uroczystości koronacyjnych. (c) 

Budowa trybun już rozpoczęta. 
Trybuny koło placu Katedralnego już są wznoszone, na terenie skła- 

du drzewa u wylotu ul. Bonifraterskiej. Trybuny z drugiej strony placu 
wznosić się będą u wylotu ulic Arsenalskiej i Mostowej i zamkną z tej 
strony dojazd. (c) ° 

Budowa ołtarza przed Bazyliką jaż się rozpoczęła. 
W dniu wczorajszym rozpoczęto prace około wzniesienia ołtarza 

przed Bazyliką, gdzie mają się odbyć uroczystości koronacyjne, Pracami 
kieruje p. prof. Kłos. Ludzi dostarczył 3 p. saperów. Koszta ponosi Kurja 
Metropolitałna. (c) 

Kioski na ulicach. 
Kioski gazetowe na ulicach, któremi przejdzie pochód koronacyjny 

zostaną usunięte, gdyż mogą ulec zniszczeniu przez napierające tłumy, 
Usunięto już kioski na ul. Zamkowej. Budki inwalidów wojennych ze 
Z 0, papierosów będą również ma czas uroczystości zabrane z tych 

ulic. (c 

Widma i Ostrobramska Litanja St. Moniuszki w kinie 
Miejskiem; 

„Od I do 5 lipca włącznie, a więc w pierwszych dniach uroczystości 
koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej, sekcja kulturałno-oświatowa Ma- 
gistrału wystawia w sali kina miejskiego z inicjatywy wiceprezydenta p. 
Łokuciewskiego i prof. Adama Ludwiga dwa arcydzieła muzyki i poezji 
polskiej a mianowicie: „Widma i Litanję Ostrobramską* Stanisława Mo- 
niuszki w formie scenicznej przy współudziale najwybitniejszych artystów, 
wzmocnionego chóru teatralnego i operowego, oraz orkiestry pod kierun- 
kiem kaplm. p. WŁ. Szczepańskiego. Nowa inscenizacja pomysłu prof. Lu- 
dwiga i Matusiaka. Nowe kostjumy i dekoracje. (x) 

ŻAŁOBNA. Bliźszych informacyj udzielają: Dr. 
— Zgon weterana powstania Dylewski—Zawalna 3—9, J. Stubieda— 

1863 r. Dn. 25 b.czerwca, w miesz. Archanielska 4—5. 
kaniu swem przy ul. Pióromont Nr. 3, RÓŻNE. 
w Wilnie zakończył życie weteran 
powstania 1863 roku p. Edward Par- 
fianowicz 82 lat. Zwłoki p. Parfjano- 
wicza zostały złożone w dn. 27 czerw: 
ca na cmentarzu wojskowym na An- 
tokolu. 

Zmarły pochodził z m Konwalisz- 
ki pow. Oszmiańskiego, udział brał 
w miejscowych oddziałach powstań- 
czych w charakterze łącznika, z wy- 
roku Sądu zesłany był na osied- 
lenie w Sybirze, w gub. Jenisiejskiej 
i wrócił stamtąd do Wilna dopiero 
przed 4-ma laty. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Dnia 4 lipca b. r, o godz. 

17-ej w wykładowej Kliniki Uszno- 
gardlanej U.S.B. na Antokolu, w par- 
ku przy szpitalu wojskowym, odbę- 
dzie się organizacyjne zebranie wileń- 

skiego koła stowarzyszenia byłych 
wychowanek i wychowanków gimna* 
zjów św. Katarzyny w Petersburgu. 

Na zebranie Kały prezes 
stowarzyszenia z Warszawy kol. St. 
Ostrowski. | 

— Akcja „tygodnia opieki nad 
dzieckiem*. W dniu wczorajszym w 
godzinach rannych p. Wojewoda przy- 
jął dr. med *Mieczys ława Michałowi- 
cza, prof. Uniwersytetu Warszawskie= 
go w sprawie zorganizowania „tygo- 
dnia opieki nad dzieckiem". 

— Uzdrowisko nauczycielskie. 
Pensjonat „Inocentówka* 1 kl. od. 
przystanku Pohulanka i Poligonu, 
3 i pół klm. od „Nowicze* uzdrowi* 
ska akademickiego. Swierkowy las, 
plaża, kąpiel, łódki,$rzeka rybna, miej- 
scowość ładna i sucha. 

Dobre odżywianie, 5 razy dzien- 
nie. Całkowite utrzymanie 5—6 zł. 
Osoby prywatne będą przyjmowane w 
miarę wolnych miejsc. Zgłaszać się do 
Zarządu uzdrowiska, Mostowa 7, przy 
szkołe powszechnej Nr. 24. 

— Otwarcie półkolonji letnich 
w Wilnie. W dniu 1 lipca r. b. 
odbędzie się uroczyste otwarcie 3-ch 
półkolonji letnich dla biednych dzieci 
szkół powszechnych m. Wilna. 

Kolonje te urządzone zostały: 1)
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w pobliżu Zakretu w lokalu szkoły 
powsz. Nr. 31 dla 70 dzieci, 2) Na 
Zwierzyńcu przy ul. Inflanckiej w lo- 
kalach szkół powsz. Nr. Nr. 2 i 4 
dla 75 dzieci. 

3) Przy ul, Filareckiej szkoła powsz. 
Nr, 42 dla 60 dzieci. 

Razem ulokowanych zostanie 205 
dzieci. 

Posiłek dla dzieci udzielany będzie 
3 razy dziennie i składać się będzie 
z następujących potraw: Śniadanie: 
kakao lub kawa i chłeb z masłem, 
obiad: zupa i drugie danie przyczem 
do 4-ch razy tygodniowo udzielane 
będzie mięso, zaś w pozostałe dni 
jarskie obiady. Kolacja: mleko lub 
kawa, kluseczki i chleb. Pozatem 
dzieci korzystać będą ze stałej opieki 
wychowawczej i lekarskiej. 

— (o) Okres wycieczkowy. Ruch 
turystyczny do Wiłna przyjmuje w 
ostatnich czasach wielkie ożywienie. 
Jednocześnie ze zjazdem pedjatrów 
przybywają wycieczki rolników z aka- 
demji w Puławach, profesorów wyż 
szego zakładu rolniczego w Dubla- 
nach z pod Lwowa i około 200 osób 
wycieczki inteligenckiej z Warszawy, 
kierowanej przez znanego Wilnu mec. 
Bułharowskiego. 

— Wieczór poświęcony pa 
mięci Słowackiego. Dziś, we wto 
rek,o godz. 20-iej w lokalu T-wa 
Miłośników historji Reformacji pol- 
skiej, im. Jana Łaskego w wigilję 
złożenia prochów Juljusza Słowackie- 
go w podziemiach grobów  Królew- 
skich na Wawelu, odbędzie się wie- 
czór poświęcony pamięci wieszcza. 
Na program złożą się: słowo wstępne 
p. Szymona Czarnockiego, następnie 
muzyka p. Zofji Wisłockiej i p. Wi- 
tołda Jodko,  melodeklamacja p. 
Wisłocki i p. Czarnocki oraz špisw 
pp Zofji Plejewskiej, Aldony Poto- 
powiczówny oraz p. Józefa Rewkow* 
skiego. 

— Wystawa fotograflj krajo- 
brazu polskiego, urządzona z ra- 
mienia Wileńskiej Wojewódzkiej Ko- 
misji Turystycznej przez Oddział Sta- 
nisławowski Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego, będzie otwarta w Wil- 
nie, w salach gimnazjum Lelewela 
przy ul. Mickiewicza Nr. 38 w czasie 
od 25 czerwca do 6 lipca b. r., co- 
dziennie od godz. 10 rano do 1 po 
południu i od 2 do 7 popołudniu. 
Obejmuje ona przeszło tysiąc wspa- 
niałych zdjęć fotograficznych krajobra- 

"zu, zabytków architektury i typów 
ludowych z całej Polski. Idąc za ha- 
słem «Poznaj swój kraj» powinien 
każdy zwiedzić tę wystawę. Wstęp 
na wystawę 60 gr., dla młodzieży 
szkolnej i wojskowych od sierżanta 
w dół 30 gr. 

„Rozmowa z  szoferem 
wzbroniona*. Taki nadpis widnieje 
w kaźdym autobusie. Dziwny jednak 
jest ten zakaz. Konkurować jedynie 
może w swej niewykonalności z za- 
kazem spożywania alkoholu w dnie 
świąteczne! Mimo wszystko jest to 
wszakże zjawisko niesamowite: koło 
każdego Szofera autobusu siedzi za- 
wsze jakaś osoba, która prowadzi 
mniej lub więcej ożywioną rozmowę. 
Może to być kolega szofer, jakaś 
znajoma pani, żona, wreszcie ktoś z 
krewnych czy znajomych, ale zawsze 
ktoś być musi kto z szoferem gada 

gada. ; ‘ 
Nie chcemy przesadzać, ale zu- 

. pełną prawdą jest, iż rzadko się tra- 
fia autobus, w którym by szcfer nie 
miał jakiegoś konwersatora. Stwier- 
dzamy zupełnie pewnie, że w 80 proc. 
autobusów szofer zajęty jest rozmową 
z osobą postronną. Zjawisko to jest 
nienormalne tembardziej, że ze smut- 
kiem stwierdzić należy, iż jadący autc- 
busem policjanci, nawet służbowo, 
nigdy w tej sprawie nie interwenjują. 

AKADEMICKA 

— (es) Koniec egzaminów. W 
sobotę skończyły się egzaminy na 
pierwszym roku studjów prawnych. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie ko- 
misji egzaminacyjnej, które trwało do 
godz. 7-ej wiecz. 

  

MAURYCY REN ARD 

"Czy on? 
Oczy jej, obojętne zrazu, cisnęły 

nagle błyskawicę, która zgasła na> 
tychmiast. Dzięki znacznej przestrzeni, 
która ich dzieliła, wyrazu twarzy 
dziewczyny nie dostrzegła ani Gilber: 
ta, ani jan, Chwilę jeszcze czuli na 
na sobie spojrzenie czarnych oczu, 
lecz uważali iż niechęć dziewczyny 
do tych, którzy zmuszali ją opuścić 
cukiernię, miała dosyć słuszne pod- 
stawy. Odwróciła się wreszcie i zwol- 
na oddalać się zaczęła, kołyszącym 
się krokiem. Wchodząc do cukierni 
pozostawiła ona przy drzwiach małą 
walizkę skórzaną. Otworzyła ją i chwy- 
tając garściami sploty wężów, wrzu- 
cała je do walizki pod czujaym i ba- 
dawczym wzrokiom czekoladowego 
pieska. Kelnerzy z serwetkami w rę- 
kach otaczali ją, zaciekawieni. Gdy 
odeszła, kelner, któremu było poleco- 
ne wyprawienie jej stąd zbliżył się do 
stolika, przy którym siedzieli narze- 
czeni. 

— Cóż to za cyganka? —zapytał 
Jen Marenil. 

— To Javal—brzmiała odpowiedzi. 
—Pan nie zna Javy? Jest to najpię- 
knlejsza ozdoba Porie-Masilot, cza- 
sem, jak pan widzi, przychodzi aż 
tutaj. Wpuszcza się ją tutaj, bo za- 

Bardzo duży odsetek kandydatów 
na Il rok zosjało ponownie na pierw- 
szym. 

Egzaminy na innych latach stu- 
djów kończą się w tygodniu bie- 
żącym. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>»). Dzi- 
siejszy wieczór uroczysty ku uczczeniu 
Juljusza Słowackiego składać się będzie 
z dwuch części. Część pierwszą wypełni 
przemówienie prof. Józefa Wierzyńskiego, 
oraz recytacje utworów J. Słowackiego. W 
części drugiej ujrzymy cztery obrazy Balla- 
dyny, w wykonaniu wybitniejszych sił zes- 
połu artystycznego z Z. Jaroszewską na 
czele. 

Ceny miejsc zwykłe od 20 gr. 
— «ja tu rządzę». Jutro, w środę uka* 

że się p3 raz drugi nadwyraz wesoła kroto- 
chwila W. Rapackiego <Ja tu rządzę», z Z. 
Jaroszewską w roli primadonny. 

W akcie lim — piosenka inscenizowa- 
za <Dulcyneo>! w wykonaniu Zofji Jaroszew- 
skiej. 

— <Obrona Częstochowy» w Teatrze 
Polskim. W czwariek z okazji uroczystości 
koronacji Obrazn Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej, na repertuar Teatru Polskiego wcho- 
dzi <Obrona Częstochowy» z Józefem Śli- 
wickim w roli Ks. Kordeciiego Znakomity 
nasz gość jednocześnie reżyseruje wymie- 
nioną sztukę. 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru od g. 11-ej do 9-ej w. bez przerwy. 

„ — Teatr Letni (ogród po Bernardyń 
ski). We wtorek 28 bm. premjera melo- 
dyjnej cperetki Gilberta <Królowa kina» z 
p. Sokołowską w roli tytułowej. 
cj W próbich «Kochanka prerojera», «Cio- 

о» 
Pozatem dyrekcja zapowiada w najbliž- 

szym czasie gościnne występy Elny Gistedt 
i Wiktorji Kaweckiej 

„„— Wileńskie Two Filharmoniczne. 
Dziś o godz. 8 wiccz. w Ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, kapelmistrz: Jan Kirstein-Ba- 

riański. у 
„— Teatr <Reduta» na Pohulance. 

Dziś z powodu uroczyst ści pogrzebowych 
ku czci Wieszcza Narodowego Juljusza Śło- 
wacziego przedstawienie operetki stołecznej 
«Nowości» zawieszone. 

roda 29 czerwca «Księżna cyrkówka» > 
udziałem Lucy Messal i Kaz. Niewiarow + 
skiej. 
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Oėtoszenie 0 przetargu, 
Urząd Wojewódzki — Okr. Dyr. Rob. 

Publ. w Nowogródku ogłasza przetarg na 
wykonanie w roku bieżącym przy gotowych 
fundamentach, budowy parterowego z facja- 
tami drewnianego 2 rodzinnego domu miesz- 
kalnego na kolonji urzędniczej w Nowogród- 
ku (bez otynkowania). Rejestrowane firmy 

budowlane, chcące wziąć udział w przetar- 
gu, zechcą zwrócić się do Dyr. Rob. Pabl. 
w Nowogródku, gdzie otrzymają ślepe ko- 
sztorysy. 

O. D. R.P. zastrzega sobie prawo wy- 
boru oferenta bez względu na wynik prze- 
targu. 

Oferty należy składać w zalakowanych 
kopertach do dn. 8'ViI r. b. 

Wadjum — w wysokości 5 proc. od za- 
oferowanej ceny należy dołączyć do oferty— 
kwitem Kasy Skarbowej lub papierami pro- 
centowemi. 

Za Wojewodę 
inž. E. Fryzendorf 

Dyrektor. 

chowuježsię zupelnie przyzwółcie. A 
przytem to co robi jest tak nadzwy- 
czajne tak nadzwyczajne.., Pani oba- 
wia cię wężów?.. 

— Proszę o rachunek —przerwał 
Jan Marenil, wyjmując z  pugilaresu 
nowy banknot stufrankowy. 

Zapłacił, Gilberta lekkiem sk nie- 
niem nakazała olśnionemu chłopcu, 
by resztę pozostawił sobie. 

— Ależ to królewski napiwek 
proszę panil—zawołał chłopak śmie: 
jąc się. у 

— Nazwał mię „panią*! Zrobiło 
mi to wielką przyjemność! . 

Poraz pierwszy w życiu nazwano 
mię takl.., „Pani, pani Janowa Mare- 
nil*..—O Janku! Jaki śliczny mamy 
dziś ranekl,.. 

Wolno mijali aleję parku, otacza- 
jącego cukiernię, gdy nagle na dro- 
dze ich stanęła Java. 
„Stała bezczynnie ze swą walizkąi 

nieodłącznym pieskiem, prawie nieru- 
choma. Uważnie wpatrywała się w 
twarze jadącej pary, kolejno ogarnia 
jąc swym ognistym wzrokiem: ich po- 
stacie, dłużej żatrzymała swój wzrok 
na rozjaśnionem obliczu Jana Mare- 
ой, Czarne jej brwi ściągnięte byly 
ponuro, jakaś złośliwa zmarszczka za: 
rysowała się koło ust, nadającim wy- 
raz bezczelnej wzgardy. 

— Ależ ta ma oczy! — mruknęła 
Gilberta niechętnie. 

Minęli ją. Zawołała za nimi pół- 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 
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wyświetlane filmy: 
Dziś będą 1) „Harold Lioyd w spodnicy 

aktach. Karkołomne, akrobatyczne przeżycia ekscentryczne reporterki z Dorotą Devirć— 
groźną rywalką Horolda Lloyda. 2) «DZIECKO 
cyrkowych w o:ciu aktach. W roli głównej Jackie Coogen. 
djo. Początek seansów w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie 

«6 dramat 3 
w 6.ciu 

YRKU» dramat z życia artystów 
W poczekalni koncerty ra- 

od g: 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkou — 30 gr. 

Niech każdy komu potrzebna żniwiarka 
zanim ją nabędzie, wpierw zapozna się ze 
szwedzkiemi żniwiarkami «Viking» nowego 
modelu. Znajdzie je w składzie Zygmunta 
Nagrodzkiego w Wilnie. 

  

Bol głowy 
i WYCZERPANI 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolegli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze - 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
& przedewszystkierm uzdrawiają żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła zjgór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł.1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
CA 

Jej Królewska Mość Królowa Holandji i Jej Wyso- 
kość W. Ks, Juljanna przed mikrofonem krótkofalo- 
wej stacji nadawczej Philips w Endhowen, (Holandja): 

głosem: 
Freddy! Fieddyl 
Piesek zaczął skakać przy koniach. 
— Freddy, —rozległo się przydu- 

szone jakby wołanie. 
— Proszę się nie odwracać, —szep- 

nęła Gilberta. — Byłcby to dla mnie 
wielką przykrością. 

Koń jej stanął nagle. Mała dłoń 
Gilberty, tak swobodnie trzymająca 
za cugle, scisnęła się nagle kurczo- 
wo. Jan uśmiechnął się do narzeczo- 
nej nieco przekornie. Lecz ona odwró: 
сНа się od niego, by ukryć dwie ma 
łe łezki i pomknęła galopa, po twar- 
dej i kamienistej drodze. 

IX 

Bar „De la Coterie* 
Plan działania został pomiędzy 

panią de Prase i Lionelem ułożony. 
Po powrocie z rannej wycieczki, Jan 
Marenil został zaproszony na obiad 
na wieczór, Dzień cały minął bez żad- 
nych zajść, a i obiad był zupełnie ba- 
nalny. Zresztą jedynym celem spiskow- 
ców było obserwowanie tego, które- 
go nadzieje chcieli zniweczyć. 

Przyszedł w eleganckim smokingu, 
wesoły i swobodny, jedynie chwilami 
myśl jego widocznie odbiegała od 
otoczenia w jakieś krainy marzeń. 
Wszystkie, obmyślone przez p. de 
Prase i jej Syna zasadzki, nie dały 
żadnego rezultatu. Gdy Lionel prze- 
glądać zacząłod niechcenia album, Jan 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski? Odpowiedzialny za ogłoszenia 

  

Magistrat miasta (0ilna 
ogłasza przetarg na roboty 
kończeniem gmachu Szkoły 
Smigłego i 

skie, szklarskie, 

do dnia 8 go lipca 

godz 10 ej 
kancelarji Sekcji Technicznej p 
rych należy dołączyć kwit Kasy Miejskiej na 
złożone wadjum w kwocie 4,000 złotych. 

udziela 
Budowlany Magistratu pok. 61* od godz. 12.ej 

Wszelkich informacji 

do 14ej codziennie. 

00090000020000000000000500000R900 

Zarząd Spółki Akcyjnej 
Przemysł Osikowy w Wilnie 

zawiadamia p. p. Akc,onarjuszy ze w dniu 
18 lipca r. b. o godz. 2 pp. w Warszawie 
w lokalu Banku Amerykańskiego w Polsce, 
nl. Królewska 3, odbędzie się ogólne zebra- 

nie akcjonarjnszy, Porządek dzienny: 
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda« 
nia rocznego. 2) Wybory członków zarządu, 
3) Wybory członków komisji rewizyjnej, 
4) Przeniesienie siedziby Spółki. do War- 
szawy i odpowiednia zmiana statutu, 
5) Zmiana paragrafu 33 ustawy Spółki co 
do iiczby tzłonków zarządu, 6) Wnioski 
akcjonarjuszy. 

nnnasnukRkuNRZNRZEZZNuUNNZNNANUZuNA 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof, Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, . korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 

związane 

Szeptyckiego roboty betonowe, 
żelazo betonowe, stolarskie, ciesielskie, tynkar 

malarskie i urządzenie dachu 
nad salą gimnastyczną Termin składania ofert 

1927 r Oferty w zapie- 
czętowanych kopertach należy składać do 

rano dnia 8 go lipca 1927 r. w 

* — 

+ Skład obić РАНЕКОНУСМ ф 

utynowana  na- 
R uczycielka i biu- 

rowa  pracow- 
niczka poszukuje po- 
sady « nauczycielki 

względnie zajęcia w 
biurze. Zgadza się na 
wyjazd na wieś. Po- 
siada znajomość języ- 
ka francuskiego, ry- 
sunków i muzyki. 

Łaskawe oferty: ul. 
Kalwaryjska 1 m. 11. 

z wy* 
przy ul. Rydza 

  

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ: 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
śliwek i wiśni, Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa od  Makowej 
dom 1 m. 14, od 10 

do 12 z rana. 

poszukuję 
I NIERUCHOMOŚCI | w rejonie ul. Królew: 

ziemskich  poszu- |Sklej, Św. Anny, i 
kujemy do sprze- |Ogród  Bernardyfski 

ców 2 Kongresów. | potolowago mieszka. 
ki za gotówkę nia z kuchuą, Oferty 

całkowicie do adm. «Słowa», 
Wileńskie Biuro 

ok. 53 do któ 

Wydział 

Bł sic na wsi w domu 

    

PANI 
z dwojgiem dzieci 
(dziewczyni 5 i 3 lat) 
pragnie spędzić mie- 

OGRÓD 
owocowy w dob: 
rym stanie, obsza- 
ru 9 ha, obficie 
owocujący wydzier- 

żawimy tanio. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

obywatelskim od po" 
łowy lipca. Łaskawe 
oferty poszę przezy- 

łać pod :dresem: 
arszawa, Targowa 18     Inż. St. Suszyński. tel. 152, 

Bezdzietne Poszukuje 
małżeństwo pragnie się mieszkania 5:cio 
spędzić 3—4 tygodnie 
na wsi w domu oby- 
watelskim od początku 
lipca. Łaskawe ofert 
z podaniem Szczegó- 
łów i warunków pro- 
szę kierować do adm. 
<Słowa» dla Inž. J. K. 

pokojowego z wygo- 
dami, bez odstępnego, 
z opłatą komornego 
za Kwartał naprzód, 

Oferty kierować: 
ul. Wiwulskiego 12—2, 
inż, B. Pietraszew: 

skiemu. 

  

DOKTÓR 

0, ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
8.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. al. 

pokoje 

  

   
    

  

   
   

      

ZAMIENIĘ 
bezinteresownie 

szefciopokojowe miesz- 
kanie przy Katedrze 
na inne bliżej dworca, 
lub na dwa pokoje 
bez mebli przy rodzi- 
nie. Oferty do adm. 

«Słowa» dia 
„Agronoma“, 

Student 
poszukuje lekcyj w 
Wilnie [ub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11—50. 

      

Komisowo-Handlo: Niskoprocen: 
we (kaucjonowane) Poszukuje A saywalnością kuch: towe pożyczki 
mt. Miekiewicze 21, | | mach U) ni do wynajęcia przy | załatwiamy szybko, 

tel. 152, uni) Zetos a ul, Zawalnej 16 m. 32. Pee 8 różne 

NAUCZYCIEIKA 22 — sa so so ra. | gpmtorcnia omisowo-Handlo- 
znająca język _fran- STUDENT Bado BP los kaucjonowane 
cuski i angielski, prag t Ž. B. Ps) 3 uł. a= 21, 
nie wyjechać na lato. kondycji na lato na T ia 
Mickiewicza 31 — 17. wsi. „ solidnym Stude nt 
(wejście od Ciasnej) domu może przyjąć prawa. — literat — z Lekarz-Dentysta 

bezpłatnie. Ul. 3 maja od 11-ej — 4-ej, SPŁM2-t pp 
  

  

  

2 pary portjer, 
4 lamberkiny koloru 

bordo ze złotem, za: 
raniczne. Adres: 
łynowa 21. m, 6, 
naprzeciw Krzyża. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
parze sprawy sądowe, o miłości 

& d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. į 

2 pokoje z osobnem 

wejściem. 

Ul. Ignacego 5, m 6. 

    

(tapety) | 
Otrzymano na sezon letni w wielkim 
wyborze najnowsze rysunki Tapet od 
najtańszych do samych wykwintnych 
po znacznie zniżonych cenach za 
gotówkę i na raty, Wyprzedaż resz- 
tek niżej kosztu. Papiery witraźowe 

na szyby w różnych kolorach 

  

  

  

ziemiańskiej rodziny 
wyjedzie na kondycje. 
Referencje. Oferty pod 
«Habdank» do adm. 

«Słowa» 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje _ kondycyj 
na wsi na Czas ferji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i. złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 

Wydz. Zdr. Nr 3 
    

” naleziono okulary 
czerń Z na ul. Ś-to Jań: 

5 skiej, was” 
ocztą a Uniwersy- 

ósmej klasy poszu- tetem' | o odebrania 
kuje kondycji na lato, 
posie jęz. niemiecki. 
głoszenia od 10— 

12 g. Mickiewicza 42' 
m. 11: 

w ad" «Słowa». 
    

gubiono książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Wilno, rocznik 1891, 
oraz pozwolenie na 
brofi, kk „przez 

szmiai 

  

Do sprzedania 
dębowa jadalnia, 
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Marenil nie uczynił najmniejszego ge- 
stu, zdradzającego chęć zobaczenia 
raz jeszcze fotografiji pani Lawał. Gdy 
rozmowę skierowano na temat o roz* 
dwojeniu osobowości, apropos „Pro- 
kuratora Hallersa*, którą to sztukę 
wystawiał ponownie „Odeon”, gość 
okazał czysto sałonowe zainteresowa- 
nie tą sztuką i psychozą, która po- 
służyła autorowi za tło. wiat apa= 
szów był dlań obojętny, jak twierdził, 
i nieznany Wreszcie, mimo późnej 
godziny, nie śpieszył się z odejściem 
i z widocznym żalem opuścił dom 
narzeczonej o północy, nie zdradza« 
jąc również najmniejszego zdenerwo* 
wania, któreby wskazywało na jakiś 
tajemny przymus z wewnątrz jego 
psychiki. 

Lecz to nie były żadne dowody, 
zdaniem uczonych, których  przestu* 
djować już zdążył Lionel, 

Wyszedł on z domu razem z Ja- 
nem, z którym rozstał się wkrótce, 
mówiąc, že idzie na hulankę do re- 
stauracji. 

Jednak natychmiast po wejściu do 
domu narzeczonego Gilberty, Lionel 
wśliznął się do swej kryjówki, naprze- 
ciw pałacu. 

Sam dzisiaj sprawował tu czaty, 
gdyż Aubry, stosownie do otrzyma- 
nych wskazówek, zajął miejsze po 
drugiej stronie alei. 

Ukryty w cieniu drzew na skrzy- 
żowaniu ulic, Aubry zdaleka mógł 

Zenon Ławiński. 

  

  

widzieć krzaki wśród których krył 
się Lionel, czekając niecierpliwie 
na ukazanie się apasza. 

Po godzinie pierwszej po północy, 
jasny punkt zamigotał wśród krzewów. 
Aubry wiedział, co miała mu zakomu- 
nikować mała latarka elektryczna 
Lionela: Jan Marenil wychodził z 
domu. 

Mała gwiazdka zgasła, potem za 
błysła dwa razy. Był to znak, że Jan 
Marenil szedł w tym samym kierun- 
ku, co wczoraj. х 

W istocie Aubry ujrzał cień ludz- 
ki wśród drzew i nie czekając dłużej 
skradzć się zaczął w stronę zwierzyny 
którą śledził. Apasz szedł bardzo 
prędko i nie zachowywał najmniej- 
szych ostrożności. Nie przewidując 
widocznie żadnego niebezpieczeństwa, 
nie oglądał się nawet za siebie. Z 
łatwością można było iść za nim, 
lecz niezbył długo.. Aubry szedł za 
nim cicho, na swych kauczukowych 
podeszwach, nie próbując nawet u- 
krywać Się w cieniu, co mogłoby się 
wydać apaszowi podejrzanem, jeśliby 
odwrócił się nagle, uprzedzony o 
blizkości człowieka przez szelest kro- 
ków Aubry'ego, lub też przez własną 
intuicję. 

Lecz wszystko szło doskonale. 
Dziwny człowiek szedł prosto przed 
siebie, do jakiegoś nieznanego celu. 
Przypuszczając, iż wczoraj Jan Mare- 
nil szedł tak samo, Aubry nie mógł 

wytłumaczyć sobie, w jaki sposób 
mógł stracić ślad tego człowieka? 

Tym razem wszystko szło jaknaj- 
lepiej na korzyść p. de Pase i jej 
syna. Dwuch policjantów, obchodzą- 
cych miasto, minęła fałszywego apa- 
szę i nieproszonego towarzysza. Spot- 
kanie to nie zaniepokoiło « bynajmniej 
Jana Marenil, który nie zwalniając 
kroku, zapalał właśnie papierosa. Mi- 
nęli ulicę „Malakoffa“, až wreszcie 
doszli do „Ternes*. 

Na niedużym placyku, pod zapa- 
loną latarnią stała młoda dziewczyna, 
widocznie czekała tu na kogoś. Wpa- 
trywać się zaczęła uważnie w ciem- 
ności na odgłos kroków Jana Mare- 
nil. Oczy jej rozbłysły i ruszyła na 
jego spotkanie. 

Aubry ukrył się ostrożnie. Zdążył 
jednak dostrzedz w świetle latarni 
piękne, charakterystyczne rysy, O wy» 
razie stanowczym, krucze włosy, ozdo- 
bione  błyszczącemi  grzebieniami, 
czarną suknię przybraną purpurowo. 

Przez chwilę przytulili się do sie- 
bie w gorącym uścisku, wreszcie 
rozstali się i objęci ruszyli przed 
siebie. 

„Doskonale, świetnie! — myślał 
Aubry, — Coraz lepiej*. 

— 1 1 uśmiechem, który nadawał 
jego twarzy wstrętny grymas, iść za» 
czął za objętymi kochankami. 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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