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Pax Americana 
Nie nasze to określenie, lecz nie- 

boszczyka marsz. Focha. Niezadługo 

do Śmierci powiedział o tem, co się 

dzieje: „Pax Americana". Tragizm te- 

go określenia mieści się w tem, że 

wyrazy „Pax Americana“ wywołują 

Oczywiście pamięć o „Pax Romana“ 

a co znaczyła ta „pokojowość rzym- 

ska“? — To, że wszystkie inne pań- 

stwa i ludy trzymane były w ryzie 

przez rzymskiego żołnierza, to że 

Świat cały nie Śmiał wojować pomię- 

dzy sobą, bo bał się pięści rzymskie- 

go legjonisty. ; Niewątpliwie ten obraz 

miał na myśli marsz. Foch, gdy mó» 

wił, że wojna zakończona w 1917 r. 

byłaby wygraną Francji, wojna ukoń- 
czona w «1918 r.. stała się tylko 

„pax Americana". Do szczerych słów 

wielkiego żołnierza dodajmy, że „pax 

Americana“ jest wyrazem bardziej tra- 
gicznej sytuacji w historji, niż „pax 

Romana“. W pokojowości rzymskiej, 

Rzym był cywilizacją, ludy słuchają- 

ce go często barbarją. Teraz odwrot- 

nie. Europa jest cywilizacją, Ameryka 

reprezentuje tylko dolar zdobyty do- 

skonałym interesem, jaki zrobiła na 

wzajemnej rzezi europejczyków. 

Oczywiście, jeśli piszemy, „Pax 

Americana panuje nad Światem", to 

znowu myślimy raczej o kierunku, 

o tendencji rozwojowej w polityce 

globu, a nie o tem, cow danej chwili 

jest rzeczywistością. Polityka jednak 

jest dziedziną, w której kierunek dro- 

gi jest rzeczą najważniejszą; ważniej- 

sze jest zawsze w polityce, to „gdzie 

idziemy”, niż to, „gdzie się w danej 

chwili znajdujemy”. 

Stany Zjednoczone nie pozwalają 
nikomu wtrącać się do spraw amery- 

kańskich, same zaś coraz bardziej 

wchodzą w stosunki europejskie. 4TO 

jest ten stały kurs polityki globalnej, 

na który często na tem miejscu wska- 

zujemy. Zilustrujmy kilka ostatnich 

etapów, ostatnie postępy, które  Sta- 

ny Zjednoczone w tym kierunku po- 

czyniły. Punktami orjentacji niech nam 

będą: 1) Układ morski zawarty po” 
między Anglją i Francją z początkiem 
1928 r., 2) Nasza formuła Ligi Naro- 

dów, t. j. Liga „Narodów jest instytu- 

cją, która służy do uzgadniania życia 
politycznego całej Europy z in- 

teresami państwowemi Anglji» 

Francjj i Niemiec. 3) "Mowa 
Filipa Snowdena, jednego z leaderów 
angielskiej partji pracy, który powie- 

dział „zbyt byliśmy  wspaniałomy- 

šlni wobec Francji“, oraz „nie myśl- 

cie, abyśmy utrzymali traktaty zawar- 

te przez konserwatystów', 4) Mowa 
Gibsona, amerykańskiego delegata na 
Komisję Rozbrojeniową, który wf Ge- 
newie przychylił się raczej do stano- 

wiska francuskiego w sprawie woj- 

skowych lądowych „rezerw wykształ- 

conych“. — Nie będziemy tu wnikać 

w żaden z tych punktów zosobna» 
postaramy się tylko wykazać, że na 

ich tle uwidacznia się ta stała ten- 

dencja Stanów Zjednoczonych do 
wtrącania się do spraw europejskich, 
o której powyżej mówiliśmy, 

Układ morski anglo-francuski 

Nasi czytelnicy naczytali się chyba 

dosyć o układzie morskim anglo-fran- 
cuskim,, zawartym w początku ubieg- 
łego roku, i o jego oddźwiękach we 

Włoszech, w Bolszewji, wszędzie zre- 
Sztą. Układ ten przewidywał, że An- 
glia i Francja budować będą krąžo- 
wniki mniejsze od 10.000 tonn, to 

jest takie, ktorych Stany Zjednoczone 
nie potrzebują. Takie mniejsze krążo- 
wniki potrzebne są Anglji, a także 
Francji dla zabezpieczenia długich 
dróg morskich, które łączą ich me- 
tropolje z rozrzuconemi po całym 

globie kolonjami. Ameryka kolonij 
nie posiada tak dużo, ma znacznie 
bardziej skupioną granicę do obrony 
i stąd w swojem dążeniu do równo- 
wagi sił morskich wyrzucała z pro- 
gramu zbrojeń morskich te mniejsze 
krążowniki. Stąd anglo-francuski uk- 
ład morski stał się dla Stanów Zje- 

dnoczonych głównym kamieniem ob- 

razy. 
Liga Narodów była wyrazem so- 

lidarności pokojowej Anglji, Francji i 

Niemiec. Ale pomiędzy Anglią a 

Francją z jednej strony (to jest pań- 

stwami, które zawarły ten niekorzy- 

stny dla St. Zjedn. układ morski) a 

Niemcami ze strony drugiej istniały i 

istnieją niezałatwione rachunki z cza- 

sów wojny, reparacje, okupacja, etc. 

etc. I tutaj ;przychodzi to, cobyśmy 

nazwali _ pierwszym amerykańskim 

klinem, rozbijającym solidarność euro- 

pejską. W stosunkach pomiędzy An- 

glią i Francją a Niemcami; Ameryka 

już uprzednio zyskała sobie stano- 

wisko arbitra. Zyskała to stanowisko 

dzięki przeróżnym okolicznościom, “a 

przewadze swojej sytuacji finansowej 

przedewszystkiem. Nietylko od cza- 
sów układu morskiego uwidocznił się 

„ten stosunek Stanów jako arbitra w 

odniesieniu do wielkich państw Euro- 
py, ale w r. 1928 Ameryka zaczęła 

wyraźniej tej swojej roli przymuso- 

wego arbitra używać dla celów poli- 

tycznych. "W Niemczech powstały 
dwie orjentacje: jedna—locarneńska, 
a więc porozumienia z Anglją'i Fran- 

cją, a więc załatwienia spraw spor- 
nych z byłą koalicją w duchu soli- 

darności europejskiej, druga — ame- 

rykańska, a więc tendencja do ode- 

grania roli „zdrajcy interesów  euro- 

pejskich*, wykorzystania antagonizmu 

anglo-amerykańskiego w celu ulženia 
sobie w ciężarach traktatu wersalskie- 
go. — Jeśli ta druga orjentacja nie 

zwyciężyła, to dlatego, że Stany nie 

zdecydowały się na otwarte szanta- 
żowanie Niemcami, że wolały spokoj- 

nie i powoli podpiłowywać "przyjaźń 

anglo-francuską, wiedząc dobrze, że 

w sporze pomiędzy państwami euro- 

pejskiemi zawsze mogą swój głos 

decydujący rzucić na szalę wypad- 

ków. 

Mowy Snowdena i Gibsona. 

Rola Stanów jako arbitra po- 
między Niemcami a Francją i Anglją 

jest więc, naszem zdaniem, pierwszym 

potężnym klinem, którym wbija się 

polityka Ameryki na terytorjum Euro- 

py. Ale teraz przychodzi klin drugi, 
wbity już nie pomiędzy byłych zwy- 
cięzców i byłych zwyciężonych, lecz 

pomiędzy dwuch kombatantów wiel- 
kiej wojny pomiędzy dwuch sojuszni- 

ków, pomiędzy Angiję i Francję. 

Dlaczego stawiamy obok siebie 
przemówienia Snowdena i Gibsona? 

Co ma wspólnego angielski  labou- 

rzysta i jego przedwyborcze, agita- 

cyjne wykrzykniki i amerykański dy- 

plomata, który mówił na konierencji 

rozbrojeniowej w Genewie, na której 
to konferencji tak zręcznie szachował 

„państwa buržuazyjne“ swojemi pole- 

micznemi dowcipami „towarzysz“ 

dyplomata socjalistyczny Litwinow? 
Odpowiadamy: Dlatego, że to co 

jest istotne i ważne w obu mowach 
to jest im wspólne. Mianowicie za- 
równo mowa Snowdena jak i Gibso- 

na wywoływały  nieuiność i podej- 
rzliwość w stosunkach anglo-irancus- 

kich. 

Zróbmy małą dygresję, przypatrz- 
my się iigurze Filipa Snowdena. 

Jeśli w dniu 30 maja zwycięży 

Labour Party, to premjerem przyszłe- 

go gabinetu Jego Brytańskiej Mości 
Jerzego V-ego będzie albo Mac Do- 

nald albo Snowden. Pierwszy będzie 

reprezentował względne umiarkowanie 
i politykę Locarno. Drugi pójdzie na 

eksperymenty, a przedewszystkiem za- 

wróci ster angielskiej polityki zagra 

nicznej. Snowden był przyjacielem 
Mac Donalda podczas wielkiej wojny, 

to jest wbrew większości patrjotycznie 

wówczas nastrojonej Labour Party 

zwalczał udział Anglji w wojnie. W kil- 

ka lat po wojnie wypowiedział mowę 

w sprawie Alzacji i Lotaryngji, gdzie 

bronił tezy niemieckiej, a napadał na 

Francję. W swoim gabinecie ofiarował 

mu Mac Donald arcy-poważną tekę 

kanclerza skarbu. Snowden nie posia- 

dał żadnego wykształcenia teoretycz- 

nego, był niegdyś małym  urzędnicz- 

kiem służby cywilnej, ale już od bar- 

dzo dawna zajmuje się agitacją socja- 

listyczną. Jest człowiekiem dość sta. 

rym, urodził się w 1864 roku. Wyra- 

zy, których użył w swojej sławnej mo- 

wie, a które cytowališmy powyżej 

wskazują, że jego gabinet byłby ga- 

binetem antyfrancuskim, a w jspra- 

wie układów morskich z Francją 

gotów byłby pójść na rękę polityce 

amerykańskiej to jest układ ten anu- 

lować. 

Ponieważ niebezpieczeństwo dojš- 

cia do skutku po wyborach 30 maja 

gabinetu Snowdena rzeczywiście ist- 

nieje — łatwo sobie wyobrazić, jak 

przygnębiające wrażenie wywołały te 

słowa Snowdena we Francji. Cała 

prasa francuska napadła na Snowde- 

na atakiem frontowym, nie oszczędza- 

jąc go,z czego widać, że Francuzi nie 

liczą na to, aby Snowden mógł zmie- 

nić swoje stanowisko. Jeden z lor- 

dów robotniczych wystąpił w Izbie 

Lordów, zmiękczając wrażenie mowy 

Snowdena, powołując się na to, że 

Mac Donald jest zwolennikiem Locar- 

na, czem jednak szlachetny lord pod- 

śreślił tylko tę różnicę w  zapatrzwa- 

niach, jaka istnieje pomiędzy Mac Do- 

naldem a Snowdenem. 
Snowden, jeśli tak mówi, jak mó” 

wi,i jeśli tak pisze, jak pisze, to dla- 

tego, że sam jest człowiekiem o 

psychice wybitnie klasowej. Dla niego 

są obce kwestje rywalizacji na mo: 

rzach starego angielskiego sztandaru 

a pasiastej ilagi amerykańskiej. Jemu 

chodzi o to, aby robotnikowi angiel- 

skiemu podnieść zarobki. Konserwaz 

tyści odpowiadają mu na to, że nie 

jest w stanie zrozumieć, że za rywa- 
lizacją dwuch sztandarów na morzu 

kryje się właśnie kwestja, która jego, 

Snowdena, interesuje, kto będzie ob- 

sługiwał glob wytworami swojej pra- 
cy, czy robotnik angielski, czy też ten 

Irlandczyk, Metys, Włoch, Polak i Mu- 

rzyn, który pracuje w przemyśle Sta- 

nów. 

Teraz mowa Gibsona. Akceptował 
on w tej mowie stanowisko francuskie. 

Trzeba wiedzieć, że ta sama sprawa 

rezerw wykształconych lądowych była 

przedmiotem obrad pomiędzy Anglją 

a Francją, kiedy te państwa targowa- 
ły się o ten sam układ morski 1928 

r. | nietylko przedmiotem obrad, ale 

też przedmiotem presji Anglji na 

Francję. Anglicy wtedy mówili: „jeśli 

nie zgodzicie się na nasze warunki na 

morzu, to my wywleczemy sprawę 
rezerw lądowych". I Francuzi zacichli, 

Francuzi ustąpili. Dziś, jakby cofając 

dyskusję do chwili, kiedy układ mor- 

ski nie był pomiędzy Francją a An- 
glją podpisany, Gibson mówi: „Wy 

wtedy mieliście rację, a nie Anglicy". 
Oczywiście, to co tu opowiadamy 

nie oddaje dokładnie ani formalnie 

przebiegu wypadków, lecz chodzi nam 

o uwypuklenie amerykańskiej tenden- 

cji wbicia się pomiędzy Francję a An- 
glję w postaci podobnego klina—ar- 
bitra, jak się wbiły Stany pomiędzy 

byłą koalicją, a Niemcy. 

Wspomnienie Diilona, Venizelos 
i fantazje. 

Nie będziemy się tu rozwodzili 

nad tem, dlaczego hegemonję Stanów 

nad stosunkami europejskiemi uważa- 

my za rzecz złą dla całej Europy. 

Imieniem miecza mówiono kiedyś, 

imieniem dolara mówią dziś Stany. 
Możnaby traktat cały napisać, że wo- 

limy, aby rozstrzygnął miecz, a nie 

dolar, i że to nie jest jedno i to sa- 

mo, i że nigdy nie było jedno i to 

samo, i że cała nasza cywilizacja 
średniowiecza i renesansu, wojen krzy- 

żowych, reformacji i rewolucji, całe 

nasze cywilizacyjne, europejskie wszy- 

stko polega na tej cywilizacji miecza 

ipieniądza i że głupstwem wierutnem, 

bajką idjotyczną jest jakoby ten wy- 
grywał wojnę, kto rniał więcej pienię- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet koleżjowy. 
BRASŁAW — Księgarnia [-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Butet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — 1!. Hamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
BORODZIEJ — Dworzec koiejowy — K. Smaržyaski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Mwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jednošč“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateoki, 
MOŁODECZNO —— Księgarnia F-wa „Rush“, 
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Ujęcie sprawcy zamachu na Woldemarasa 
Korespondentowi „Siegodnia* ze źródeł nieoficjalnych udało się do- 

wiedzieć, że wczoraj zrana w lesie, w pobliżu Koszedar, niedaleko od po- 
granicza, litewska straż graniczna zauważyła grupę podejrzanych osobni- 
ków. Osobnicy ci na widok policji rzucili się do ucieczki w kierunku grani- 
cy odstrzeliwując się z rewolweru i rzuś4ając bomby. 

Wybuch bomby zranił jednego z terorystów. Lekarz, który przypiad- 
kowo znalazł się w pobliżu, zabrał rannego bombistę i w drezynie przy- 
wiózł go do Kowna. 

Ranny okazał się studentem technicznego wydzżału uniwersytetu 
litewskiego, członkiem partji litewskich socjalistów — rewolucjonistow. 
Obecnie znajduje się on w szpitalu wojennym. 

Panuje przekonanie, że Wasiilus jest jednym ze sprawców zkmachu 
na prof Voldemarasa. | 

BERLIN, 10-V. PAT. Biuro Wolifa donosi z Kowna, że między areszto- 
wanytmi w związku z zamachem na premjera Voldemarasa znajduje się oso- 
ba, której udział w zamachu — w/g doniesień litewskiej agencji telegra- 
ficznej nie-pozostawia żadnej wątpiiwości. Ciężko ranny adoptowany syn 
premjera Voldemarasa znajduje się na najlepszej drodze ku wyzdrowieniu. 

Jubileusz prasy lifewskiej 
KOWNO, 10-V. PAT. Wczarj w teatrze państwowym odbyła się zor- 

ganizowana przez związek litewskich dziennikarzy uroczysta akademja, po- 
święcona 25-leciu niezależności prasy litewskiej. Na estradzie honorowe 
miejsc zajęli weterani prasy litewskiej: prof. Leonas, prezes naczelnego try- 
bunału Kryszukajtis, kanonik Tumas, poeta Majtronis, dr. Staugajtis, gen. 
Bułota, b. prezydent Grinius. Przedowniczył i pierwsze przemówienie wy- 
głosił prof. Birżyszka. Następnie wygłoszono długi szereg powitalnych prze- 
mówie*. (Jak wiadomo, do roku 1904 istniał wydany przez rosyjski zakaz 
wydawania jakichkolwiek druków litewskich czcionkami łacińskieni, a nie 
rosyjskiemi). 

Jak Niemey likwidują komunistów 
BERLIN, 10-5. PAT Dziś w ministerstwie spraw wewnętrznych Rze- 

szy odbyła się narada ministrów spraw wewnętrznych poszczególnych kra- 
jów Rzeszy niemieckiej, która — jak donoszą dzienniki berlińskie — poświę- 
cona była głównie sprawie rozciągnięcia zakazu komunistycznej organizacji 
czerwonych.b. uczestników wojny na całe terytorjum Rzeszy. Prasa Berliń- 
ska zapowiada, że wszystkie kraje, które dotychczas jeszcze zakazu tego 
nie wydała, przyłączą się prawdopodobnie do wystąpienia rządu pruskiego. 
Żadnej oficjalnej uchwały w tej sprawie dzisiejsza konferencja powziąć je- 
dnak nie miała. 

„Bra dykfalury prolefariafu 
Nowe antyreligijne pomysły bolszewików 

MOSKWA, 10-V. PAT. W prasie sowieckiej pojawiły się głosy, domagające się 
wprowadzenia nowej ery kalendarzowej, która miałaby się nazywać „erą dyktatury 
proietarjatu*”. Pionierzy tej reformy wychodzą z założenia, że stosowana w życiu so- 

„wieckięm era chrześcijańska sprzeczna jest z podstawowym warunkiem antyreligijnym. 

Ponowne straszliwe trzęsienie ziemi w Persji 
100 wiosek zniesionych z powierzchni—Szczelina długości 

16 klm. 
BERLIN, 10-V. PAT. United Press donosi z Teheranu, że prowincja 

Khorasan nawiedzona została ponownie olbrzymiem trzęsieniem ziemi, któ- 
re zmiotło z powierzchni około 100 wiosek. Wskutek trzęsienia powstała 
wielka szczelina długości 16 klm. a szerokości 800 m.m6. 

Anfychrześcijański ruch w Turcji 
PARYŻ, 10-V. PAT Dzienniki donoszą z Konstantynopola, że członkowie prasy 

tureckiej utworzyli stowarzyszenie, zmierzające do wzbranienia misjonarzom  chrze- 
ścijańskim ich działalności, a nawet pobytu w kraju, celem rozpowszechniania chry- 
stjanizmu. i 

Kubala i Idzikowski znowu polecą 
PARYŻ. 10.V. Pat. Do Villacoublay nadesłano samolot, na którym lotnicy pols- 

cy Kubala i Idzikowski dokonać mają lotu przez Atlantyk z Paryża do Nowego 
Jorku. Po doprowadzeniu aparatu do stanu gotowości samolot odleciał do Istres, 
gdzie odbyły się próby silnika oraz startowania i lądowania. Samolot powróci wkrót- 
ce do Villacoublay, a następnie wyleci do le Bourget, skąd nastąpi odlot do Ameryki. 

Pierwsze spoikanie o puhar Davisa 
WARSZAWA. 10.V. Pat. Na rozpoczęte w dniu dzisiejszym zawody tenisowe w 

rozgrywce o puhar Davisa między Anglją a Polską przybyło liczne grono wybitnych 
osobistości, między innemi p. prem. Świtalski, min. Zaleski, min. Matuszewski, ko- 
mendant miasta Wieniawa-Długoszewski, radca Szumlakowski oraz wielu członków 
korpusu dyplomatycznego. Trybuny wypełnione były tłumnie przybyłą publicznością. 
W pierwszej rozgrywce między Austinem (Anglja) a Tarnowskim (Polska) - zwyciężył 
Austin w stosunku 6:1, 6:1, 6:1. W następnej parze Hughes spotkał się z Maksem 
Stolarowem, którego zwyciężył w stosurrku 7:5, 6:1, 6:2. 

OTSA ROOT DATE TECZCE SORO POT CEE TRANGO 

dzy. Niemcy oma! nie zwyciężyły trafił być reprezentantem zagadnień, 

świata. które interesowały cały Świat i na 

Przyjmujemy jako dogmat, że ten- tem polegała jego siła. Zdaniem na- 

  

dencje do wzrastania hegemonii Sta- 

nów nad stosunkami europejskiemi 

są rzeczą smutną, ciężką i antycywi- 

lizacyjną. Rozumiem dobrze, że moje 

wyrazy „przyjmujemy za dogmat" są 

bardzo zuchwałe, gdyż jak znam pra- 
sę europejską, to w językach, które 

posiadam, żaden dziennikarz nie wy- 

powiada takich poglądów, przeciwnie 

wszędzie widzimy mizdrzenie się i za: 

lecanie, tem šmieszniejsze, że Oczy 

wista bezpłodne, do amerykańskiego 

worka. 
Ale wolno nam będzie uznać tę 

hegemonię amerykańską, a raczej 

usiłowania Stanów do jej ugruntowa- 

nia, za rzecz antycywilizacyjną, za 

atentat zmechanizowania i zdolaryzo- 

wania Świata. I tutaj puśćmy wodze 
fantazji. W swej, dziś już zapomnia- 

nej, a przed 10 laty bardzo czytywa- 

nej książce, dziennikarz Irlandczyk 

Dillon powiada, że dlatego, aby być 

mężem stanu naprawdę wielkim, trze- 

ba się wznieść ponad .interesy swego 

państwa, trzeba wyjść z założeń ogó!- 
no-europejskich, lub ogólno - Świato- 

wych. I Dillon cytuje Venizelosa, że 
jako przedstawiciel małej Grecji po” 

szem, przyszłość może przynieść albo 
istotnie zwycięstwo hegemonji amery- 

kańskiej, albo stworzenie wspólnego 

frontu Europy przeciw Stanom. Tylko 
że tego frontu solidarności europej- 

skiej nie potrafi zainicjować polityk 

tak małego państwa, jak był grecki 
Venizelos. Snujmy dalej fantazje: mógi- 
by nim być Hiszpan, czyli reprezen- 

tant państwa spokrewnionego z Ame- 
ryką Południową, która tak ma do 
syć pretensyj Stanów do dyktatury 
panamerykańskiej. A pisząc jen arty- 
kuł w Wilnie, czyli pod wschodnią 
Ścianą cywilizacji, za którą zaczyna 

się niebezpieczeństwo bolszewickie, po- 

wiedzmy, że amerykanizacja, zdolary- 
zowanie i zmechanizowanie życia, to 

duże niebezpieczeństwo. Bo jak się 

mówi o ładnych : twarzach męskich. 

Mężczyzna musi mieć  inteligentne 
oczy, aby usprawiedliwiał piękno swej 

twarzy. Tak samo kapitalizm musi re- 

prezentować kulturę duchową, kuitu- 
rę wyższą, aby usprawiedliwić swoje 

istnienie. Tego uduchowienia brak 

Stanom, krajowi przemysłu przemy- 
mytniczego, awantur wewnętrznych 

burmistrzów— bandytów. Cat. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA —. Księgarnia Spółdz, Naticz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pei. Macierzy Szkolmej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'. 
WOŁKOWYSK —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

kiosk St. Michalskiego. 

WOACYNEGECIWTTROCTOT ZO 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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drożej. 

Memorjał rządu polski 
w sprawie mniejszaści 

WARSZAWA. 10.V. (Tel. wł. „Słowa*). Belgradzka, „Polityka* ogłasza treść me- morjału złożonego przez Rząd polskit przy Rządzie Małej Ententy Komitetowi Trzech w Londynie w sprawie zmiany procedury 
mniejszościowej, w której to sprawie 20-= stały zgłoszone przez de legację niemiecką 
i kanadyjską w Genewie odpowiednie pro- pozycje. Otóż w memorjale tym rządy tych 

Państw Przypominają, że państwa, które 
podpisały traktąt o mniejszościąch narodo- 
wych „chciały same zapewnić ,swoim mniej- 
szościom równe prawa z innymi obywate- 
lami, miały jednak wątpliwości, czy po- 
winny zawierać traktaty o mniejszościach 
sprzeczne zasadom równości Obywatelskiej. 
Państwom, które podpisały traktaty o 
mniejszościach narodowych zapewniono, że 
podpisaniem tych traktatów fspowodują za- 
gwarantowanie nienaruszalności terytorjal- 
nych granic przez wszystkie państwa sprzy- 
mierzone. Wiadomo jednak, że te obietni- 

ce nie zostąły zrealizowane w praktyce do 
dnia dzisiejszego.  Memorjai występuje 
dalej przeciwko zmianie procedury mniej- 
szościowej zaprojektowanej w Genewie, 
Skargi wpływające do Ligi Narodów przy- 
chodzą z zagranicy, a celem ich jest wy- 
łącznie propaganda przeciwko państwu. 
Dalej memorjał wskązuje na to, że przy 
wnoszeniu skarg mniejszościowych dzieją 
się nadużycia, jak prowadzenie propagandy 
Przeciw państwu. Memorjał zwraca uwagę, 
że należy przypomnieć mniejszościom obo- 
wiązki ich wobec państwa, do ktėrego 
należą. 

Pośrednie polączenie Iofnicze | 
Polski z Niemcami 

Naskutek ustanowienia w ub. tygodniu 
stałej komunikacji lotniczej między Wied- 
niem i Berlinem umożliwione zostało po- 
średnie połączenie między Warszawą a 
Berlinem, gdyż jak wiaaomo, samoloty 
tow. państwowo - samorządowego „LOT* 
utrzymują stałą komunikację z Wieaniem. 

. Ekshumacja zwłok Ś. p. por. 
Szałasa 

, WARSZAWA, 10.V. Pat. Jak się dowia- 
dujemy, zwłoki $. p. por. Szałasa, który 
zginął tragiczną śmiercią w czącie lądowa= 
nia w Bagdadzie samolotu Wąrszawa—Bag- 
dąd, zostały ekshumowane 5 maja r, b. W 
dniu dzisiejszym będą one przewiezione 
przez Syrję i Palestynę do Beyrouth i zo- 
staną załadowane na statek Alesia, który 
przewiezie je do Constanzy.  Nadejścia 
zwłok do Polski należy się spodziewać 
około 20—23 maja 

Wyjazd P. Prezydenta Mościekiego 
do Poznania ze Spały 

WARSZAWA, dnia 10 maja (tel. wi. 
„Słowa* Prezydjum Klubu Narodowego na 
posiedzeniu dzisiejszem, po rozpatrzeniu obe- 
cnej sytuacji politycznej, uznało, że istnieją 
ważne względy państwowe, wymagające 
zwołania w najbliższym czasie nadzwyczaj- 
nej sesji Sejmu i Senatu. W tym celu pre- 
zydjum postanowiło poczynić odpowiednie 
kroki, przewidziane konstytucją. 

Klub Narodowy za zwołaniem 
nadzwyczajnej sesji Sejmu 

WARSZAWA, dnia 10 maja (tel. wł. 
«3. „Słowa”). Pan Prezydent Mościcki 

wraca do Warszawy we wtorek, a w środę 
wyjeżdża do Pozsiania specjalnym  pacią- 
giem na otwarcie Powszechnej wystawy 
Krajowej. Tym samym pociągiem na zapro- 
szenie Pana Prezydenta wyjeżdżają do Po- 
znania akredytowani przy rządzie polskim. 
przedstawiciele Państw obcych i p. minister 
spraw zagranicznych Zaleski. 

Dnamienny artykuł „Lietawos Aidas“ 
KOWNO, 10 V. PAT. W związku z po- 

grzebem Gudinasa, jaki się odbył w dniu 
czisiejszym „Lietuvos Aidas" pisze: 
., Dzisiaj wszyscyśmy winni oświadczyć, 
iż przeklęci niegodziwcy, wyrodki swego 
narodu nie wezmą więcej ani jednej nie- 
winnej ofiary. Za każde wyrwaąne*z nasze= 
go środowiska życie ludzkie odpowie swem 
życiem dziesiątki i setki zdrajców i żadnej 
łaski dla terorystów nie będzie. Ich krew 
oczywiście, nie zaleczy tych ran, które oni 
spowodowali. Lecz śmierć będzie gwaran= 
cją tego, że więcej niewinnych ofiar oni 
nie zażądają. | dzisiaj obstajęmy przy swo* 
jem zdaniu, że inspiracja terorystycznych 
zamachów pochodzi z tamtej strony linji 
demarkacyjnej, gdzie zebrali się zdrajcy 
naszego narodu. Dla ludzi tych niema nic 
świętego. Lecz jak to będzie, gdy za ich 
przestępstwa wierni synowie Litwy zażądają 
1 па nich kary? 

Następnie „Lietuvos Aidas* pisze, że w 
Litwie są także ludzie, którzy negują teror 
i których rząd nie wini za, ostatnie wypad- 
ki, lecz którzy pocichu cieszą się, że nie- 
wygodny dlą nich rząd otrzymał cios. Ci 
ludzie nigdy już Litwą rządzić nie będą. 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

K.PIA$ECHI 
w KRAKOWIE || 

į jest bardzo smaczna 

J i požywna dla dzieci, 

Żądać wszędzie. 
 



ECHA KRAJOWE 
ŚWIĘCIANY. 

— 3-ci maj w Święcianach. Święto trze- 
ciego maja w Święcianach nieoczekiwane 
nasunęło mi refleksje. W dniu tym święci 
się pamięć spraw tak dawno minionych, że 
napewno już... bezpartyjnych. Właśnie przy 
tym obchodzie zgodnie spotkaćby się i uści- 
snąć mogły prawice... i lewice. A jednak... 

Już w wigilję uroczystości dał się za- 
uważyć pewien rozdźwięk. Niektóre domy 
prywatne oświetlono, inne nie; co gorsza, 
część urzędów iluminowano (Magistrat, Sąd 
Pokoju) część — nie (Starostwo, Urząd 
Skarbowy). Zwykły śmiertelnik całkiem się 
zdezorjentował. 

Pogoda sprzyjała, więc ludzi moc się 
zebrało na tę uroczystość. Ale i tu dał się 
odczuć jakiś brak planu, jakieś nigdy nie- 
bywałe tarcie. Nikt nie zdobył się na prze- 
mówienie, choćby najkrótsze. W pochodzie 
brały udział dwie orkiestry szkolne, lecz ka- 

_ żda z nich grałą wyłącznie dla siebie, t.j. 
dopóty, dopóki defilowali uczn. odnoś. za- 
kladu naukowego. Gdy orkiestry odeszły, 
władze, przyjmujące defiladę, miały mimo- 

" wolny może ruch odwrotowy— już się skoń- 
czyło, pocóż stać jeszcze? I jakgdyby nie- 
potrzebnie przechodziła przed frontem pu- 
bliczności reszta organizacyj. A przecież ta 
„reszta” to były drużyny harcerek, oddział 
strażaków, cały szereg szkół powszechnych 
ze wsi okolicznych. Niektóre z tych szkół 
np. z Perszukaty, przebyły siedem kilomet- 
rów, aby znaleźć się na obchodzie. 

Dnia nie zakończyła żadna akademia, 
żadne przedstawienie, pomimo, że od kiłku 
tygodni przebąkiwano coś o czynionych w 
tym kierunku przygotowaniach. Przed dzie- 
sięciu laty zupełnie inaczej obchodziliśmy 
dzień 3 _ maja. Czyż tak bardzo obrzydła 
nam już Wolna i Niepodległa i wszystkie jej 
rocznice? 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, w nocy 
z 3-go na 4-ty maja runęła ściana w je- 
dnej ze starych kamienic przy rynku. Może 
to rozgniewany niedość uroczystym obcho- 
dem auch Koliątaia w ten sposób wyłado- 
wał swoją irytację? Widocznie staruszek 
niedowidzi, gdy zamiast okazałego  jakie- 
goś gmachu, obrał za cel swego ataku sta- 
rą żydowską ruderę... — er. 

J WILEJKA. 

— Obchód 3 maja..W dniu święta naro- 
dowego 3-go maja Wilejka przybrała wy- 
gląd świąteczny. Już'w przeddzień cap- 

 strzykiem ogłoszono mieszkańcom, że jutro 
wielkie Święto Narodowe, w połączeniu ze 
świętem Królowej Korony Polskiej. Domy 
instytucyj rządowych (przodował Magistrat) 
jak i prywatne były b. ładnie udekorowane | 
odznakami narodowemi. W dniu 3-go maja 
przed nabożeństwem odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru szkoły powszechnej, 
rodzicami chrzestnymi byli: p. starościna 
Witkowska, i p. pułk. Nowaczyński, poświę- 

_ cenia dokonał ks. dziekan Snieszko. Nabo- 
żeństwo solerne zaczęto się o godzinie 10-ej, 
celebrowane przez ks. dziekana Snieszkę, 
podniasłe kazanie zastosowane do uroczy- 
stości, wygłosił ks. dz. Tyszko, kapelan woj- 
skowy. Po nabożeństwie sformował się po- 
chód, który wyruszył przed gmach Kasy 
Skarbowej, aby wysłuchać okolicznościowe- 

"go przemówienia p. mecenasa Steckiewicza 
po którem p. pułk. Nowaczyński i p. staro- 

„ sta Witkowski udekorowali kilku p.p. wojsko 
" wych na czele z ks. Tyszką, kapelanem woj- 

_" skowym, którego pierś przyozdobiono zło- 
_ tym krzyżem zaslugi. 

O 4-ej pp. w gmachu gimn. im. H. Sien- 
_ kiewicza, odbyła się akademja, wieczorem 

zaś tego dnia w „Domu Ludowym* została 
odegrana przez zespół amatorski sztuka „Za- 
czarowane Kolo“, Rydla. 2-g0 i 3-g0 Z na- 

"_ staniem zmierzchu miasto było iłuminowane. 
| Wielka szkoda że Wilejka nieposiada ża- 
-dnej orkiestry któraby w różnych obchodach 

__ podnosiła nastrój. 

— Dokształcanie policji. Na terenie po- 
wiatu wilejskiego prowadzone jest dok- 

_ ształcanie funkcjonarjuszy Policji Państwo- 
"wej rzecz niewatpliwie pożyteczna i o ile 
_ wiemy niepraktykowana w innych dzielni- 

° — cach Rzeczypospolitej. Z inicjatywy komen- 
danta powiatowego Policji Państwowej w 
Wilejce podkomisarza Najdowskiego, za zgo 

_ dą Głównej Komendy Policji Państwowej 
wszyscy posterunkowi i inni funkcjonarju- 

"sze Policji Państwowej, nie posiadający niż- 
szych szkół korzystali w godzinach poza 
służbowych z lekcyj udzielanych im bezin- 

“ teresownie przez nauczycieli w tych miejsco- 

- WRAŻENIA LITERACKIE 
` Wśród książek i czasopism 

o. Zygmunt Wasilewski: „Poeci 
l teatr". Warszawa. Gebethner 

1 Wolff. 1929.—Eugenja Kobyliń- 
"ska: „Utopiona lalka". Wilno. 

" Nakład i druk L. Chomińskiego. 
1929, — „Pamiętnik Warszawski". 

° Zeszyt l-szy. Pod redakcją Wacł. 
Berenta i J. Lechonia. Str. 283. 
Warszawa. 1929. | 

у Nowa ksiąžka Zygmunta Wasilew- 
“, skiego rozpada się na dwa dzialy: па 

garść wrażeń krytycznych literackich 
i garść wrażeń z teatru, z premjer 
warszawskich. Książka bardzo pięknie 
napisana, bardzo ciekawa i pełna po- 

_ żywnej treści dla intelektu. 
_ Wychodząc z założenia, że dzisiej- 

_ si poeci polscy grupują się nie wedle 
, prowincyj '(grupa litewska, ukraińska, 
_ mazowiecka) ani według szkół czy 

-  manjer, lecz według typu duchowego, 
_ jaki wytworzyły w nich wpływy róż- 
nych cywilizacyj, wpływy jeszcze w 
Polsce fermentujące, ale ulegające 
przemożnemu prądowi ducha polskiej 

/ cywilizacji - pokazuje nam Wasilewski, 
jakby jaką pars pro toto: 

° rzy typy wyobraźni poetyckiej, Oto 
' poeta par excellence narodo: 
"wy: Wyspiański, drugi Matejko, tylko 
wizje historyczne oglądający w ruchu, 

- ściśle związane z teraźniejszością, opa- 
 nowany na życie całe, aż do najgłęb- 
szych pokładów podświadomości 
psychiką narodu, cały w 
tragiczności widzeń, których naród 
nie odczuwał, mający Świadomość, 
że choć sam zginie, odrodziwszy się 
czynem, żyć będzie wieki w „braciach 
_ swoich" czyli w narodzie. Oto Leopold 

__ Staff, typ wyobraźni intelektualnej. Oto 
___ lłłakowiczówna, typ wyobraźni ekscen- 
"_ trycznej, świetnie przez Wasilewskie- 

go scharakteryzowana. lłłakowiczówny 

      

    

  

   

      

    

   

        

  

    

  

   

  

    

    

   

    

wościach gdzie są szkoły. Lekcje te odby- 
wały się po uprzedniem porozumieniu z Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 
już w roku 1928 i w roku bieżącym. W naj- 
bliższych dniach wszystkie wspomniane miej 
scowości powiatu wiłejskiego odwiedzi spe- 
cjalna komisja egzaminacyjna wysłana przez 
Kuratorjum. Egzaminowanych ma być 120 
funkcjonarjuszy Policji Państwowej. Są oni 
odpowiednio przygotowani i mają sposob- 
ność zdania egzaminów i otrzymania świa- 
dectw z 5i 7 klasy szkoły powszechnej, co 
będzie miało dla nich wielce poważne zna- 
czenie na całe życie. 

i 

  

W tych dniach 

w kinie „HELIOS“ 

POTOMEK DŽINGI!-CHAMA 
REZYJERJA PUDOWKINA 

Film, który wstrząsnął światem! 
Na taki film wyczekuje się całe- 

mi latami! 
Cud techniki, gry i reżyserji! 
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Dnia 11 kwietnia we własnym lokalu 
przy ul. Zawalnej 1 Związek Pola- 
ków z Kresów Biał. Zakordonowych 

urządza 

Zabawę taneczną 
Początek o godz. 9-ej w. 

Wszystkich członków i sympatyków 
uprzejmie prosi o przybycie 

Zarząd. 

  

  

Komunalna Oszczędności 
Kasa oprocentowuje 

Oszczędności — па 7 — 9 proc. 
m. Wilna 

ul. A. Mickiewicza 

Nr. 11 Udziela pożyczek 

M. Wilno ręczy za wkłady 

wszelkie zobowiązania Kasy cały 

swoim majątkiem. 
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twórczość poetycka jest jeszcze i m 
Werden, wciąż jeszcze nasiąka 
pierwiastkami zarówno  „ulegającemi 
przemożnemu prądowi ducha polskiej 
cywilizacji" jak kształtującemi sie w 
coraz czarowniejszej barwności, wyra- 
zistości i oryginalności w  iermencie 
własnego ducha niesłychanie wrażli« 
wej indywidualności autorki „Ikaro- 
wych lotów", „Polowu“ i „Płaczącego 
ptaka“—nie jest przeto sąd Wasilew- 
skiego, przy całej swej przenikliwości 
i głębi, „wyrokiem* ostatecznej in- 
stancji. Ani też nie jest bez niedomó- 
wień w wielu szczegółach. W każdym 
jednak razie, ze wszystkiego, co do- 
tąd o Iłłakowiczównie napisano, wy* 
daje mi się niezmiernie subtelne i mą- 
dre wniknięcie Wasilewskiego w we- 
wnętrzną istotę i duszy i talentu IHa- 
kowiczówny najcenniejszym, jak dotąd, 
nabytkiem naszej krytyki literackiej, 

Indywidualność pisarska i psychika 
Zygmunta Wasilewskiego, jednego z 
koryfeuszów obozu  wszechpolskiego 
jak niegdyś mówiono, lub jeśli kto 
woli, Stronnictwa Demokracji Naro- 
dowej, tak jest nawskroś przepojona 
dogmatami bojowego partyjnictwa, że 
raz po raz znajdzie się „punkt* ten 
lub ów, na którym muszą rozejść się 
z nim drógi wyznawcy innych 
doktryn narodowych i socjalnych a 
osobliwie taktycznych metod. Wszela- 
ko wysokiego respektu dla intelektu 
o wspaniałej kulturze tudzież spręży- 
stości i lotności zmysłu krytycznego 
nikt Wasilewskiemu nie odmówi. Wy- 
nosi go też ponad szablon partyjny: 
nie hołdowanie zacietrzewionej za- 
sadzie nul n'aura de l'ćsprit 
hors nous et nos amis. 
A i odwagi Śmiałego wypowiedzenia 
zdania „bez ogródek'* Wasilewskiemu... 
często nie zabraknie. 

Pisząc o premjerze „Mazey” w Te- 
atrze Narodowym nie zdecyduje się 
jednak powiedzieć, co myśli o Frenklu 
w roli.. wojewody! Natomiast nie 

SŁOWO 
т 

KTO JE$T ZNUŻONY I WYCZERPANY, NIECH $POŽYWVA CUKIER. 

Nadzwyczajne walne zebranie Bratniej Pomocy 
We czwartek 9 maja odbyło się 

nadzwyczajne walne zebranie Bratniej 
Pomocy. Dwa punkty porządku dzien- 
nego zwracały specjalną uwagę: Wy- 
bory władz i zmiany statutu. Mimo 
zmiany terminu walnego zebrania za- 
ledwie na 5 dni przed jego rozpoczę- 
ciem, zebranie cieszyło się niebywałą 
frekwencją, ponad 900 osób. Sprawiły 
to niezawodnie wydane po raz pier- 
wszy na U.S.B. ulotki przedwyborcze 
O ile ulotki Bloku Reform Samopomo- 
cowych z „Odrodzeniem** na czele wy 
dane dopiero w odpowiedzi na ode- 
zwy Bloku Gospodarczego, kierowa- 
nego przez Młodzież Wszechpolską, 
stanowiły wyłącznie odparcie fałszy- 
wych zarzutów i zawierały realny pro- 
gram samopomocy, o tyle treść ulotek 
wszechpolskich stanowiły same zarzu- 
ty uczuciom patrjotycznym i dobrym 
intencjom kol. Dembińskiego, czołowe- 
go przedstawiciela Bloku Reform, wy- 
bitnego samopomocowca, najpopular- 
niejszego i najzdolniejszego bodaj z 
pośród akademików w Wilnie. 

Punktem zaczepienia dla najcięż- 
szego zarzutu pod jego adresem, jako- 
by kol. Bembiński w sposób perfidny 
dążył do wprowadzenia żydów do 
Bratniej Pomocy, stał się fakt wniesie- 
nia przez kol. Bembińskiego na porzą- 
dek obrad wniosku o poprawkę statu- 
tu przez wstawienie uwagi, że przy- 
miotnik „polski“ w nazwie Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej należy rozumieć 
w znaczeniu państwowem, a nie naro” 
dowem. . 

Wniosek ów był odpowiedzią na 
wniosek członków Br. P. kol. Białoru- 
sinów, Litwinów i Ukraińców o skre- 
ślenie wyrazu „Polskiej'* w nazwie sto- 
warzyszenia wobec tego, że należą doń 
również nie Polacy. Należy nawiaso- 
wo wspomnieć, iż zachowanie się Bia- 
łorusinów, Ukraińców i Litwinów sta- 
nowiło rażący kontrast z szowinisty- 
cznemi wybrykami Młodzieży Wszech- 
polskiej przez swój umiar i dobrą wolę. 

Mimo, iż w statucie związku naro- 
dowego Polskiej Młodzieży Akademi- 
ckiej, organizacji o charakterze wybi- 
tnie narodowym istnieje uwaga, że 
przymiotnik „polski* należy  rozu- 
mieć w znaczeniu „,państwowy*, ta 
jednak kol. Wszechpolacy współtwór- 
cy tego statutu ukuli z wniosku O 
identyczną poprawkę w statucie Br. 
Pomocy broń przeciwko kol. Dembiń- 
skiemu i wszystkim jego stronnikom. 
Przy pomocy ulotek, z których szcze- 
gólnie wyróżnia się ulotka Komisji 
Międzykursowej Studentów Medyków 
Chrześcijan udało się wpoić w znaczną 
ilość wyborców przekonanie, że kol. 

Dembiński i kompanja, to zdrajcy na- 
rodu, pachołki żydowskie i t. d. Wo 
bec tego, że duża część obecnych na 
sali dobrze poinformowana 0 istot- 
nych zamierzeniach kol. Dembińskiego 
odczuwała niemniej wielkie obu- 
rzenie z powodu niesłusznych zarzu- 
tów, jak bohaterscy obrońcy polsko- 
ści Bratniej Pomocy przed majowem 
niebezpieczeństwem, zebranie nosiło 
wybitnie burz'iwy charakter i przecią- 
gnęło się do godz. I min. 30 w nocy. 

Obałamucony tłum, ufając całkowi- 
cie swym przewodnikom i nie biorąc 
pod uwagę wielokrotnych oświadczeń * 
kol. Dembińskiego, formalnie nie dał 
przyjść do słowa stronie przeciwnej. 
Wynik był zgóry przesądzony. Potra- 
ktowano łącznie oba wnioski o zmia- 
nę statutu mniejszościowy i kol. Dem- 
bińskiego, skreślając wogóle z porzą- 
dku dziennego punkt, dotyczący po- 
prawek statutu, a następnie po wyj- 
ściu kolegów Białorusinów, Litwinów 
i Ukraińców, którzy demonstracyjnie 
opuścili salę, wybrano na prezesa kol. 
Babickiego, contra Rusieckiemu, czte- 
rysta kilkudziesięciu głosami na trzy- 
sta kilkadziesiąt. 

Wobec obioru kolegi Babickiego, 
mimo bardzo poważnych zastrzeżeń, 
jakić miał przeciwko niemu Blok Re- 
form samopomocowych, większość kan 
dydatów na członków zarządu oraz 
obaj kandydaci na wiceprezesów z 
tego bloku nie chciała kandydować. 
Cały zarząd nie wyłączając Komisji 
Rewizyjnej ukonstytuował się całko- 
wicie podług listy Wszechpolskiej. 

Na zakończenie w wolnych wnio- 
skach rozpętała się dopiero dyskusja 
dookoła odezwy komisji międzykurso- 
wej medyków chrześcijan i oszczer- 
czych zarzutów na kol. Dembińskiego. 

Mimo perswazyj i tłumaczeń odrzu- 
cono wniosek potępiający metody wal- 
ki przedwyborczej, polegające na 
oczernianiu przeciwnika. 

Na zakończenie zabrał głos zapro- 
szony przez walne zebranie na kura- 
tora Br. Pom. ]. M. rektor prof. dr. 
Pigoń. 

Zaznaczając, że przyglądając się 
walce ideowej młodzieży, pragnie za- 
wsze zachować maximum  bezstron- 
ności i nie chce wkraczać ze swą in- 
terwencją, ani narzucać swego zdania, 
wyraził pogląd, że nie udzielenie sa- 
tysfakcji z tytułu wykroczeń persona|- 
nych jest jego zdaniem nie  właści- 
weyg, 

koka 
PTR 

s za 
m Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego p 
©Ą  niniejszem podaje do wiadomości, że Bank Polski i jego Oddziały opła- m 

cają kupony od 4.1|2 proc. listów zastawnych ztotych W. B. Z. в 

zawaha się A propos  wysta- 
wienia „Samuela Zborowskiego” Sło- 
wackiego w Teatrze Polskim napisać: 
„Ponieważ nie poprzedzono widowi- 
ska choćby krótkim wykładem litera- 
ckim, o co Słowackiemu mogło cho- 
dzić, więc oczywiście ogół niczego nie 
zrozumiał i śmiertelnie się znudził”. 
Trzeba dobrze znać „chimeryczność” 
i fanfaronję opinii publicznej „War: 
szawki* aby zrozumieć wysoką od- 
wagę takiego wypowiedzenia się. Nie- 
ma zgody na takie dictum acer- 
bum (z racji wystawienia „Zbojcow“) 
że „po Mickiewiczu (po jego „Dzia- 
dach“) ktėry genjuszem rasy wzniósł 
romantyzm na wyżyny i oczyścił, nie- 
ma wiełkiej potrzeby wracać do Schil- 
lera. Jest to upiór tego romantyzmu, 
któremu się oparły szlachetniejsze (!) 
cywilizacje”. O, la--lal Gdy się rusza 
z wieńcem przed Mickiewicza, niema 
najmniejszej racji szturchać po dro- 
dze „pana Schillera". A tembardziej z 
wyżyn własnej cywilizacji figę pokazy- 
wać... innym. niedorosłym do niej cy- 
wilizacjomi. Gest to nader podejrza- 
nej dostojności narodowej. Również i 
to, co pisze Wasilewski o Miłaszew- 
skim &а propos jego „Don Ki- 
szota* („Miłaszewski ma odwagę przy” 
pominać naszym literackim czasom 
złożoność ducha chrześcijańskiego, co 
nie jest w stanie wzruszyć umysłów 
nie posiadających organu wyczuwania 
Świata nadziemskiego”). „To się pisze 
a propos właśnie „Don Kiszota“ 
Miłaszewskiego, gdzie niestety Ów 
właśnie Świat nadziemski diablo... 
dziwacznie wygląda! Natomiast jakże 
nie zacytować opinji Wasilewskiego o 
Witkiewiczu „popisującym się szaleń- 
stwem pogardy dla wszystkiego, co 
bylo w sztuce logiką...“ Ibsen jest ka- 
ligraiem — pisał Wasilewski po obu 
premjerach, po „Warjacie i Zakonni- 
cy" oraz po „Nowem Wyzwoleniu* — 
a Witkiewicz robi' „żydy*, które roz- 
płaszcza papierem aby zobaczyć, co 

   

Z Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 
W niedzielę 12 b. m. o godz. 6 po poł. prof. Zdziechowski będzie 

miał pogadankę p. t. „Węgry w chwili obecnej, wrażenia z Budapesztu". 

Goście są mile widziani. Zebranie odbędzie się w Seminarjum Prawni- 
czem ul. Uniwersytecka w dziedzińcu, drugie drzwi na lewo. 

też z tego wyjdzie? Albo leje na wodę 
wosk i patrzy pod światło, a palcem do- 
pomoże. Ma pazur! powiadają krytycy. 
Ibsen umarłby gdyby go kto nie zro- 
zumiał — Witkiewicz dlatego się do- 
brze miewa, że go nie rozumieją. 
Witkiewicz ma  bezwątpienia talent 
ale jeszcze więcej ma Szczęścia, że 
urodził się w czasach kabaretu i wy- 
wrotu, które sprzyjają bezczelności i 
próżniactwu artystycznemu. Dla Pola- 
ka, który ma talent, w to graj!... Ten 
rodzaj sztuki jest współobjawem sa- 
dyzmu powojennego. Jest to sposób 
patrzenia na Świat nietyle poetycki ile 
kokainiczny. 

Nie są to w utartem rozumieniu 
„recenzje”*, które połowę książki Wa- 
silewskiego ;wypełniają; są to jędrne, 
jasne, głęboko przemyślane refleksje 
pop-emjerowe — bez względu na'za- 
łożenie ideowe i sąd taki lub , owy, 
interesujące zawsze. 

* 

Powieść debiutantki na niwie bsl- zgadnąć z jakiej to stery towarzy- upadają razem, aż. 
łetrystycznej, p. Eugenji gKobylińskiej 
tem się przedewszystkiem wyróżnia, 
że napisana i wydana w Wilnie — 
nie jest „regjonalną*. Pardon, 
owszem!... Gdy nagle z kart książki 
zaleci ku nam takie np. oto  poiryto- 
wane odezwanie się pani Lisiewiczo- 
wej do adoratora jej pasierbicy: 

— Jak matka prosza jacie- 
bie, serce, odejdź ty od Mańki mo- 
jej, bo jeszcze bieda jaka z tego 
wyjdzie... Żadnych ja amorów nie 
pozwalam. Jakby kiedyco,to skóra 
wyłoja i jej i tobiel 

Albo gdy zaleci ku nam  strzępek 
takiego oto dialogu między dwiema 
„panienkami“, 

— Zmiluj się! Cóżeś tak długo 
robila z tym Januszem? 

— Co? Catowališmy się! 
— Jesteś szalona! Narażasz się. 
— Ach, odczep się! Proszę cię, 

żebyś w moje sprawy nie qwtrącała. 

i 

Wieza Eiffel 
Dla „publicznošci stowo Eiifel nie teorologicznych — ale jest w każdym 

znaczy już dziś nic innego, jak miano razie spadkiem epoki, i wszyscy cu- 
wszystkim znanej żelaznej wieży. A dzoziemcy jej zazdroszczą. 

przecie słowo to jest poprostu nazwi- Ale nadszedł dzień, gdy wszyscy 
skiem inżyniera > twórcy tej gigan- Paryżanie i wszyscy Francuzi oraz ich 
tycznej konstrukcji. Ostatnio tedy, aby aljanci poczuli do olbrzymiej wieży 
uwiecznić jego pamięć, ustawiono u prawdziwą sympatję, albowiem, za- 
stóp wieży biast jej autora, inżyniera opatrzona w telegraf bez drutu, otrzy- 
Gustawa Eiffla. mywała z całego świata wiadomości, 

Wielka ilość prac poprzedzała bu z wielkiej wojny i rozsyłała wszędzie 
dowę trzystumetrowej wieży. Eiffel stu wskazówki i rozkazy. Ów monu- 
djowar wszystkie rodzaje konstrukcji z ment stał się niezbędnym przyrzą- 
metali, i nie tylko Francja, ale i kil- dem w obronie narodowej, jednym z 
ka obcych krajów zawdzięcza mu kil- twórców zwycięstwa! — I jeśli Victor 
kanaście bardzo śmiałych i potężnych Hugo z pietyzmem opisał katedrę No- 
mostów przerzuconych poprzez rzeki tre - Dame, Łuk Tryumialny i Kolumnę 
czy przepaście —między innemi wielki Vendóme, bezwątpienia w jednym z 
żelazny most w Bordeaux, w Douro i jego zbiarków lirycznych znalazłoby 
Viannie w Portugalji, w Szegedzie na się poczesne miejsce na olbrzymkę z 
Węgrzech etc. żelaza. i 

W starożytności uważano, iż czło- Czy długo jednak będzie stać ta 
wiek ułatwiający swym bliźnim wza- Potężna konstrukcja? Jakoby trwałość 
jemne porozumiewanie się przez pomoc igi była obliczona na przeciąg 30 lat 
w zwalczaniu przeszkód w naturze — ! rdza mocno nadjadła Silne jej wiąza- 
jest dobroczyńcą ludzkości. Starożytni "ia. Jak długo wytrzyma? | jak bez 
byliby tedy uwielbiali Gustawa Eiffla "iej będzie wyg'ądać Paryż, którego 
narówni ze swymi wielkimi ludźmi. Ogólnego widoku nie możemy już so- 

Poza budową mostów, wziął on bie dziś wyobraziś bez wybujałej syl- 
wybitny udział przy wznoszeniu Gale- Wety wieży Ejffel? | 
rji Maszyn w Paryżu, i był autorem Nieśmiertelne popielniczki i przeci- 

zadziwiającej kopuły Obserwatorjum "acze popularyzują ją w dalszym cią- 
w Nizzy oraz wielu innych robót. gu, 'a wjazd na nią stanowi do dziś 

W roku 1886 inżynier Eifiel przed” dnia dla każdego szanującego się 
kłada swój pierwszy projekt wieży trzy : | 

która ma być „gwož- dzenia Paryża. stumetrowej, 
dziem* Wszechświatowej Wystawy w 
Paryżu w roku 1889. Cała jego wiedza 
i praca lat ubiegłych znajduje syntezę 
w tem dziele. Ale uczeni i artyści pro- 

„etranžera“ jeden z obowiązków zwie- 

A żeby już nikt w domu nie mógł 
podać w wątpliwość, że się naprawdę 
na niej było, na samym jej szczycie 
sprzedają się karty pocztowe ze spe- 

    

  

testują. Co? Wznosić w środku Pary- 
ża ten prawdziwie olbrzymi gwo źdź? 
Co za herezja! Co za zbrodnia przes, 
ciwko piękności stolicy! 

A jednak projekt przeszedł. Roboty 
rozpoczęto i wieża zaczęła rosnąć w ih 
szybkiem tempie, stale oblężona przez = 
tłumy ciekawych. Opinja, z początku: CHROM ON 
nieprzyjazna, zaczyna się interesować 
tą pracą o tak nowym charakterze, wy AUTOBUSEM Z POZNANIA DO 

cjalnym stemplem La Tour Eiffel. I 
karty te naskrobane ołówkiem na po- 
ręczy balkonu szczytowego posyła się 
niezwłocznie kochanej rodzinie. 

Któżby śmiał zaprzeczyć już 
jasnemu dowodowi bytności? 

konanie której dało jednakże Francji WARSZAWY 
pewien tryumt zręczności. * bwajeź r GG k R również i nad Bałtykiem pojedzi Ó 

I oto wieża skończona. Choć nie- „Ake SA 
którzy artyści dąsają się jeszcze, tłum 
: а у Bi Jak już donosiliśmy, w- związku z bli- 
jest rozentuzjazmowany i każdy chce skiem otwarciem P. W.K. miasto Poznań 
oczywiście wdrapać się na wieżę Eifila. zyskuje nowy, nawskroś współczesny $го- 
Zwiedzający Wystawę mają to sobie dek lokomocji z kilkoma miastami kraju, 

za specjalny punkt honoru i czuliby Jak owe": a Gdynia SEA 
5 PORY, ść a < rzymywać będą wiel- 

się pohańbieni, gdyby, wracając dO kie, [uksusowe autobusy, które od dn. 15 
swego miasteczka na prowincji Czy W b. m. rozpoczynają regularną komunikację 
innym kraju, nie mogli o sobie powie- pomiędzy Poznaniem a wymienionemi mia- 

dzieć, że oglądali Paryż ze szczytu wo A E Ba SR ё Aa a ja leży w rękach Towarzy- 
wieży a Wizerunek wieży spotyka st.wa Komunikacji Autobusowej, w skład 
się na ażdym kroku, na nożach do którego wchodzą między innemi „Poznań- 
przecinania kart, filiżankach, kółkach ska Kolej Elektryczna, firma Coockson, oraz 
do serwet, popielniczkach i innych u- konsorcjum polskich am ANEL |4 RZ j. spoczywa w rękach dyr. P. Nestrypke, Ja- 
roczych przedmiocikach, które publi- go typ najbardziej odpowiadającego auto- 
czność chciwie kupu je na wystawie busu wybrano wozy Brockway* do których 
jako „Pamiątki z Paryża”, a wiadomo, karoserje wykonywane są w kraju. Wozy 
iż jest to majnieomylniejszą oznaką te posiadają luksusowe urządzenie, pasaże- 
sławy. 2 rowie siedzą w fotelach klubowych, cała 

й е ы 2 zaś przestrzeń np. z Warsz - 
„Po skończonej Wystawie, wieża Z0- nia (303 kim.) zonie przebyta i Gda 5 

staje i powoli paryżanie godzą się, by godzin. 
stanowiła część ogólnej fizjonomji ,. Autobusy będą odchodziły ze wszy- 
miasta, i nawet ten i ów czyni uwagę, $tkich krańcowych punktów 2 razy dziennie 
A . Ž „S. a i będą utrzymywały komunikację regularną 
że o zachodzie słońca wieża przybiera według rozkładu. i 
fantastyczny wygląd, wcale nie pozba- 
wiony uroku. Spacerujący po Marso- 127 3984790 450049 40106 56 OKI AAS 
wem Polu stwierdzają naocznie, iž wy- 
silek tych czterech olbrzymich podstaw 
z żelaza, wyłaniających się z ziemi, 
po to aby nieść ku niebu iglicę wieży 
— jest jednak czemś  imponującem. 
No więc — trzeba pozostawić wieżę. 
Wprawdzie nie na wiele się przydaje 
— oprócz jakichś tam obserwacyj me- 
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Jesteś cielę na niedzielę i nic tutaj całem polskiem wybrzeżu, jest wystar- 
nie masz do gadania. czająco zadowolona z wakacyj i by- 

Albo gdy innym razem powie jed- najmniej nie myśli zalewać witryolem 
na drugiej: Oczu swej przyjaciółce z racji, że p. 

— Słuchaj, blondasek, jesteś bycza Feliński zaręczył się (na dobre) z 
dziewczyna. Ale cóż ty zamyśliła się Danką, a nie z nią, Mirą, która tak 
jak kura na jajach? 1 na niego „leciata“. | 

Albo gdy „kawaler* młlaśnie jezY- = Wžašciwie przeto powiešė koriczy 
kiem i wybałuszywszy oczy na „pan- się wcale mdło. 
nę“ us ; i Świadoma niebezpieczeństwa, na 

— Ślicznie jest pani zbudowana!... które taka mdłość może w. dzisiej- 
Te toczone łydeczki! 

Ona, naturalnie prask jemu po 
buzi? A, broń Boże! Ona prześlicznie 
zadąsana, tyle tylko ile nieodzownie 

Szych czasach narazić powieść nawet 
najbardziej rozreklamowaną, rzuciła w 
nią autorka sporą garść jakiejś ko- 
rzennej, pikantnej ingredjencji — jak, 
nie przymierzając, rzuca się w ciasto 

r " 
— No, no!... Nie lubię tej anato- certum quantum. rodzynek 

mji. Ja się pańskiemi łydkami nie in- Więc — to p. Feliński któregoś 
teresuję. | proszę żeby pan moje po- dnia, przygarnąwszy Danusię gwałto- 
zostawił w spokoju! wnie do siebie „nakrywa jej usta pół- 

Gdy nas taka atmosfera ogarnie, otwarte żarłocznemi wargami"; to in- 
zaraz chcielibyśmy wołać: „Panie nym razem zberežnik Włodek w las- 
Wołłejko! To coś dla pana! Oszmiań- ku na morskiem wybrzeżu „przechyla 
czuki gadają!* Powtóre ciężko nam pannę Mirę gwałtownie na piasek aż 

ona jęknęła (bis- 
jego ciała” 

potrzeba, grożąc mu paluszkiem, 
wała: 

skiej pochodzą obie te panienki, daczkałl) pod ciężarem 
Danka i Mira (lat niepełnych 20 (Str. 244); to w kilka chwil później - 
każda) flirtujące i całujące się z ka- on „pasie oczy widokiem jej nagie- 
walerami to w Kuźnicy nad Polskiem go ciała, które odsłoniły pękające na 
Morzem, to w Gdyni, to na plaży w jej piersiach jedwabie". Zdziwionemu 
Hel. To jedno tylko wiemy najpozy- jej biernością i uporczywem  milcze- 
tywniej, że rzecz się dzieje ani w Os- nie 
tendzie ani w Trouville, ani w Biar- brze, symuluje prześlicznie bezwład- 
ritz.. ani nawet w Abazii.; O, nie! _ ność) ona nagle zarzuca ręce na szy- 

ję... Jemu usta napęczniały pragnie- 
niem nowych pocałunków”... Lecz gdy 
zaczął ją przeginać do ziemi, znów 

Kochały się 
Dwie Marysie 
W jednym kawalerze... 
A kawaler niewiadomo się wyrwała... 
Którą z nich wybierze! My też, na miły Bóg, oderwijmy 

Oto treść ideowa wszystkich tych się co rychłej od tych faunowsko-ba- 
mariwodazów nadbaltyckich, sezono- chanckich żywych obrazków, które 
wych miłości i topienia w morzu Da- spodobało się p. Kobylińskiej poroz- 
nusinowego Pierota przez popędliwą kładać, jak odurzające kwiaty po so- 
i zazdrośną Mirę, wilniankę z ogrom- sniakach i zaroślach na piaszczystem 
nym temperamentem i urodzoną ko- wybrzeżu szarego, chmurnego  Balty- 
kietkę. ku, po sosniakach i zaroślach dyszą- 

W rezultacie czarnobrewa Mira, cych jeno — zazwyczaj! — tylko le- 
nacałowawszy się dowoli 'niemal po czniczym, higienicznym, orzeźwiającym 

(panna Mira, my *to wiemy do: +
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przyznanego przez Ministerstwo 
ót Publicznych 2 i pół miljonowe- 
redytu zamierzone jest wykonanie 
ieżącym roku budżetowym 1929— 
następujących robót drogowych i 

hostowych na terenie województwa 
wiłeńskiego: 1. budowa państwowych 
dróg bitych Wilno — Raduń i Wilno— 
Lida. Z powyższych dróg budowa dro- 
gi Wilno — Raduń będzie ukończona 
da 1 września roku bieżącego, przez 
co zostanie osiągnięte połączenie z 
Warszawą przez m. Grodno. Budowa 

rogi Wilno—Lida zamierzona jest na 
jestrzeni dalszych 5 kilometrów. 
W roku ubiegłym będą w dalszym 
gu budowane drogi bite: Wilno— 
dwarów w pow. wileńsko-trockim, 

rozoroki — Jazno w pow. dziśnień- 
kim, — Widze — Rymszany w pow. 

brasławskim i Smorgonie Wilejka 
w pow. wilejskim i oszmiańskim. 

Budowa większych mostów na 
drogach państwowych zostanie wyko- 

dla następujących objektów: 

  

į: na 
most w Jaszunach, pow. wileńsko-tro- 
ckimprzez rzekę Mereczankę na dro- 
dze Wilno—Lida, rozpiętości 25 m. b., 
most w Podbrodziu na drodze Podbro- 

 Repartycja kredytów na rohkofy drogowe 
dzie — Święciany przez rzekę Żejmia- 
nę, rozp. 41, 28 m. b., most w Moło- 
decznie przez rzekę Uszę na drodze 
Mołodeczno—Wilejka rozp. 34 m. b. 
Budowa większych mostów samorządo 
wych zamierzona jest jak następuje: 

a) most przez Dzisnę w Szar- 
kowszczyźnie pow. dziśnieńskim, rozp. 
75,84 m. b. na drodze wojewódzkiej 
Duniłowicze—Pohost, 

b) most przez Drujkę w m. Drui, 
pow. brasławskiego, rozp. 73,20 m.b. 
na drodze wojewódzkiej Brastaw— 
Druja. 

Wspomniany na wstępie kredyt 
przyznany przez Ministerstwo na r. 
1929—30 wynosi 2.575.000 i rozkłada 
się jak następuje: na budowę nowych 
dróg państwowych 920.000, na zapo- 
mogi na budowy dróg samorządowych 
70.000, na przebudowę jeźdni na dro- 
gach państwowych 50.000, na budowę 
większych mostów na drogach pań- 
stwowych 243.000, na zapomogi sa- 
morządom dla budowy mostów samo- 
rządowych 185.000, na konserwację 
dróg państwowych 1.032.000. Kredyt 
nadzwyczajny na budowe drogi bru- 
kowanej Wilno—Widze 75.000. 

Znowu demonsfracja komunistyczna. 
W ubiegły czwartek wieczorem, ulica Niemiecka była znowu terenem 

emonstracji, urządzonej przez komunistów z racji wypadków w dniu I maja 
i śmierci jednego z komunistów-demonstrantow —fiirsza Ruffa. Około godziny 
8 wieczorem przy zbiegu ulic Niemieckiej i żydowskiej zebrała się większa 
grupa młodocianych komunistów, którzy na poczekaniu urządzili lotny wiec 
w trakcie którego rozrzucanc bibułę komunistyczną i wznoszono skierowane 
przeciwko państwu okrzyki, Po pewnym czasie gdy demonstranci zauważyli 

! :Ыіі‘-іцц się policję momentalnie rzucili się do ucieczki i rozproszyli się w 

rze obiadowej koło ryneczku przy zbiegu ulic Zarzecznej i Połockiej zebrał 

tłumie. 
' Natomiast wczoraj komuniści urządzili demonstrację już w dzień. W po- 
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się © wiele większy tłum niż na ul. Niemieckiej, Wśród zebranych uwijali się 
dwaj posłowie—Wołyniec i Krińczuk, którzy usilnie nawoływali do wyrażenia 
protestu przeciwko zajściom w dniu pierwszego maja. 
poczęli wznosić okrzyki z pobliskiego komisarjatu P. P. wypadli 

W chwili gdy zebrani 
policjanci co 

widząc zgromadzeni rzucili się do ucieczki. Jednak policji udało się wyłapać 
kilku bardziej zagorzałych agitatorów a wśród nich również pewnego żyda, 
który trzymał czerwoną płachtę o trześci komunistycznej. W trakcie likwido- 
wąnia zgromadzenia w ręce policii wpadli również i posłowie. których po 
wylegitymowaniu zwolniono. Wzmożona ostatnio akcja komunistyczna spowo- 

) dowana została poleceniem partji urządzania „protestów* przeciwko likwidowa- 
niu wystąpień komunistów w dniu I maja W Wilnie prym w całej tej akcji trzy- 
ma p. Wołyniec, BB 
tników. W tym też celu 

usiłuje poza demonstracjami wywołać strajki robo- 
p. Wotyniec odwiedził w ciągn ostatnich kilku dni po- 

szczególne grupy robotników zatrudnionych na robotach ziemnych nawołując 
ich do porzucenia pracy. 

Sprzedawcy nasicn—agifaforami wywrofowymi 
Komuniści pracujący po wsiach na terenie województw wschodnich usta- 

nowili nowy system prowadzenia agitacji wśród chłopów korportując wśród 
nich pod różnemi postaciami druki antypaństwowe. Akcja komunistów polega 
na tem, że wydeliogowani specjalnie w tym celu emisarjusze objeżdżali poszcze- 
gólne rejony podając się za sprzedawców nasion, które za bardzo nikłą cenę 
sprzedawano chłopom. Nasiona te. były owinięte w bibułę komunistyczną, ktora 
w ten sposób trafiała do rąk kupującego. Onegdaj pod Sokółką w przejeżdża. 
jącym drogą autobusie policja aresztowała dwóch mieszkańców m. Gródka W. 
Piotrowicza i S$. Czerepoka przy których znaleziono cały zapas paczek z nasio- 
nami owiniętemi w proklamacje. Aresztowanymi okazali się dwaj emisarjusze K. 
P.Z.B. którzy w ten sposób uprawiali agitację na wsi. Wyłapaniem pozostałych 
gitatorów zajęły się odnośne władze policyjne. 

Włamanie do tirmy „Philipsa” 
Nocy wczorajszej „nieujawnieni narazie sprawcy po uprzedniem otwarciu drzwi 

wejściowych do wileńskiego oddziału firmy ze sprzętem radjowym i t. p. pod firmą 
„Philips*_i po splądrowaniu całego biura zabrali z kasy znajdujące się tam 2 tysiące 
złotych. Złoczyńcy niezauważeni 
dziś rano, gdy otwarto biuro, Sprawcy mieli 

przez nikogo zdołali zbiec. i c. Kradzież zauważono 
ułatwione zadanie i nie zwrócili niczyjej 

uwagi, ponieważ drzwi frontowe, prowadzące jednocześnie do mieszczącego się tam 
klubu są stale otwarte więc na wchodzących i wychodzących -w nocy nie zwraca się 
zbyt bacznej uwagi. Powiadomioną O powyžszem policja śledcza po dokonaniu lustra- 
cji miejsca, gdzie kradzież dokonano, prowadzi dochodzenie w kierunku ujawnienia 
sprawców. 

Dziwaczny zakład kupców z ulicy Wielkiej 
Chcąc wygrać 150 zł., spacerował publicznie w bieliźnie 

„Onegdaj około godziny 9 wieczorem liczni 
środkiem ulicy Wielkiej przechadzał się młody mężczyzna 

przechodnie byli świadkami, jak 
ubrany tylko w bieliznę. 

Gdy „oryginał* doszedłszy do gmachu, gdzie mieści się hotel „Palace* wracał z pow- 
rotem w kierunku ulicy Zamkowej zatrzymał go policjant i mimo tłomaczeń zabrał 
go do komisarjatu, gdzie okazało się że zatrzymanym jest p. C—ski właściciel skle- 
puswpobliżu banku Bunimowicza. 

Przed paru dniami 0 
zał się za cenę 150 złotych przejść 

p. C. w rozmowie z jednym ze swoich klientów zobowią- 
przez ulicę jedynie w bieliźnie, O tym 

oryginalnym zakładzie dowiedziało się kilku znajomych. którzy zgłosili się ną świąd- 
ków przy eksperymencie. Umówiono się o dzień i godzinę i w oznaczonym czasie 
wobec licznych widzów C. stanął w bieliźnie koło banku Bunimowicza i na nikogo 
nie oglądając się, mając za asystę cały tłum gapiów, skierował się w stronę hotelu 
„Ра!асе“, Dalszy ciąg eksperymentu jest znany. 

Podobno p. C. jest zadowolony z wygranego zakładu. 

HAIKU 
zapachem... słońcem 
żywicy... — 

Nawet nie popatrujmy jak p. Fe- 
liński, przecie nie żaden zberežnik, 
całkiem serjo epuzer, „pozdrawia roz- 
grzanem spojrzeniem okrągłe Danusi 
kolanka”. Nieładnie w takiej chwili... 
zafbardzo interesować się: co oni też 
tam robią? 

Jest w powieści scenka i erotycz- 
na i estetyczna i pełna żywego senty- 
mentu—kiedy Mira, uratowana z 
morskich odmętów przez zakochanego 
w niej młodego rybaka, niechcącego 
oczywiście nawet słuchać o żadnej na- 
grodzie pieniężnej —wynagradza go 
pocałunkiem. 

Ale tego błysku rzeczywistego pię- 
Каа i głębszej kultury starczyło tylko 
na jedną stroniczkę. 

Szkoda. 

przypieczonej 

# 

Pierwszy ukazał się tom „Pamięt- 
ika Warszawskiego”. Ma to być 
erjodyk--narazie „ukazujący się co 
wartał. Obyż jaknajrychlej przeobra- 

ził się w miesięcznik! 
niema dziś dla publiczności czytającej 
żadnego uroku, nawet dla najpoważ- 

_niejszej. Czasy teraźniejsze „nastawio: 
ne“ na szybsze, o wiele szybsze tem- 

o. W każdej dziedzinie. 
Miesięczny „Przegląd  Warszaw* 

ski“, wręcz doskonały, o bogatej 
treści pełnej literackiego blasku, zdo- 
łał wytrwać tylko pięć lat! A przed- 
wojenaa „Bibljoteka Warszawska" 
wytrzymała 73 lata istnienia. 

„Pamiętnik Warszawski*—tytuł to 
historyczny, noblessa pierwszej klasy. 
Pierwszy „Pamiętnik Warszawski" za. 
czął wychodzić w 1782 roku. Nowy 
„„Pamiętnik* wychodził pod redakcją 
Osińskiego; ukazały się w nim wła: 
śnie „Śpiewy Historyczne” Niemcewi- 
cza... Potem prowadził „Pamiętnik* 
Brodziński... Sporo ma czcigodnych i 
„dostojnych antenatów obecny „Prze- 

Kwartalnik... I 

gląd Warszawski,, który do tego 
stopnia potrafił zainteresować polski 
czytający ogół, że w samem Wilnie 
pierwszego tomu, gdy się tylko w 
księgarniach ukazał nabyło 'kilkadzie- 
siąt egzemplarzy. Jak na Wilno te- 
raźniejsze—jest to cyfra prawie feno- 
menalna. х 

A tem mi przyjemniej podkreslić 
piękny odruch Wilna, że odrodzony 
„Pamiętnik Warszawski* godny jest 
swoich antenatów, i byłego organu 
Towarzystwa Przyjaciół Nauki i „Bi- 
bljoteki Warszawskiej* i Przeglądu 
Warszawskiego". 

Dwie kapitalne rozprawy: Briickne- 
ra o utworach przypisywanych mylnie 
autorom, którzy ich nigdy nie popeł- 
nili (np. erotyki miłosne najniewątpli- 
wiej są pióra Szarzyńskiego a Rej 
nigdy, przenigdy nie był autorem 
„Historjj w Landzie* it. p.) oraz 
prof. Tad. Zielińskiego a poezjach 

Bakchilidesa mogłyby być przednią 
Ozdobą najznamienitszego zagranicz 
nego wydawnictwa perjodycznego, te- 
go typu, co „Przegląd Warszawski”. 

což za rozkoszna jest .. aktu- 
alność tych odnalezionych niedaw- 
no w Egipcie epinikjów Bakchilidesa 
zamilkłych zdawać się mogło na zaw- 
sze... przeszło piętnaście wieków  te- 
mu! Nadaremnie wielki uczony tłuma- 
czy nam, że wysławianie koni wyści- 
gowych (a i ich szczęśliwych  właści- 
cieli i to jeszcze do siódmego poko- 
lenia wstecz!) jest tylko „zewnętrznym 
celem"  epinikjonów. _ Nieprzeparcie 
chodzi nam po głowie ultra:teraźniej- 
szy „Laur Olimpjiski*  Wierzyńskie- 
go, cykl poezyj w całkiem nowym 
rodzaju, cykl poezyj.. Sportowych! 
Zapomnieliśmy, że Wolter dworował 
sobie z Pindara... qui cćlóćbra 
autrefois leschevaux de 
quełques bourgeois.. Wolter 
nie znał oczywiście egipskiego papiru- 
$а z poezjami Bakchilidesa. Byłby do 
niego się zabrał, 

st 

Uroczystości 

оо 

Przypominamy, że uroczystości papieskie z powodu 50-lecia kapłań- 
stwa Ojca św. odbędą się dn. 12 maja r. b. wedle programu: 

Nabożeństwo w Bazylice o godz. 10 min. 15 o godz. zaś 1 po potu- 
dniu odbędą się dwie akademje: w Sali Miejskiej i w Sali „Reduta“. | 

Bilety nabywać można w kasach wspomnianych sal w dniach dzisiej- 
szym i jutrzejszym. 

Błogosławieństwo Ojca ów. dla Uniwersyiełu Stelana Batorego 
Jako odpowiedź na telegram, wysłany do Ojca św. przez J. M. rektora 

i dziekana wydziału teologicznego w imieniu całego grona profesorów Uni- 
wersytetu Stefana Batorego po odbytej dnia 5 b. m. w Auli Kolumnowej 
Akademii, otrzymał }. M. ks. rektor dr. Czesław Falkowski w dniu dzisiej- 
szym telegram treści następującej: „Augustus Pontiiex fausta  Professorum 
wota perlibenter acciniens apostolicam benedictionem impertit. 

CARD. GASPARRI“, 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

z dnia 10 — V. 1929 r 

Ciśnienie j 
šrednie w m. į 

  

761 

Temperatura : 1806 
šrednik ‘ 

Opad za do- 
bę w mm. | 

R i Południowo zachodni. 

Uwagi: 
deszcz. 

Minimum za dobę -l- 126C. 

Maximum na dobę -i- 230Q. 
Tendencja barometryczna: spadek poźniej 
wzrost ciśnienią. 

pół - pochmurno. przelotny 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jał na audjencji dyrektora Teatru Polskiego 
Franciszka Rychłowskiego w sprawach te- 
atralnych, dałej delegację Ligi Morskiej i 
Rzecznej w osobach dyr. Szwykowskiego, 
Szumańskiego i starosty Radwańskiego w 
sprawie wyboru miejsca pod budowę schro- 
niska w Trokach p. Jana Pawłowskiego 
delegata Związku Artystów Scen Polskich w 
sprawach teatralnych, wreszcie przedstawi- 
ciela pism amerykańskich Almuniego, który 
złożył p. wojewodzie wizytę. 

MIEJSKA 

— (0) Kredyty budowlane na rok 1929. 
-Ze względu na ograniczone środki kredyto- 
we, które są w tej chwili do dyspozycji na 
akcję budowlano-mieszkaniową, Min. spraw 
wewnętrznych zarządziło aby odbywało się * 
czujne nadzorowanie prac komitetu rozbu- 
dowy w tym kierunku, żeby nie uchwalały 
one wniosków do Banku Gosp. Kraj. o przy- 
znanie kredytów budującym, nie upewniwszy 
się uprzednio, że istnieją środki na zreali- 
zowanie tych wniosków, oraz by przy sta- 
wianiu odnośnych wniosków uwzględniano 
przedewszystkiem wykończenie tych domów 
mieszkalnych, których budowa została już 
zaczęta przy pomocy finansowej B. G. K. 

(o) Posiedzenie miejskiej komisji 
ogrodowej. W poniedziałek, dnia 13 maja, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
ogrodowej. Na porządku dziennym szereg 
spraw aktualnych ogrodnictwa miejskiego. 

— (o) Pożyczka na uruchomienie wy- 
twórni betonowych. Wydział powiatowy sej- 
miku Wileńsko- Trockiego uchwalił "poczynić 
kroki w państwowym zakładzie ubezpieczeń 
wzajemnych o zaciągnięciu pożyczki w wy- 
sokości 40.000 zł. na uruchomienie  2-ch 
wytwórni betononych w powiecie oraz na- 
rozszerzenie istniejącej już wytwórni w Sole- 
cznikach. 

— (0) Egzekwowanie podatku obroto- 
wego. Min. Skarbu ustaliło termin, w któ- 
rym w roku bieżącym rozpocznie się egze- 
kwowanie przymusowe podatku obrotowego. 
Egzekucja tego podatku rozpocznie się od 
1 czerwca. 

, Poezja jest w „Pamietniku“ obficie 
i mocno reprezentowana. Na froncie: 
nieznany wiersz Słowackiego. 
Bagatela! Napisany najpewniej w 1844 
r. dla Ludwiki Bobrówny, córki pani 
Joanny. Wiersz bardzo piękny i tak 
szalenie a la Słowacki, pobija tezę 
Briicknera, że kruchą jest rzeczą $а 
dzić o autorstwie na podstawie sa- 
mych «właściwości językowych. Bo 
czyliż styl nie jest jedną z kardynal- 
nych właściwości językowych? | któż 
nie pozna wiersza Słowackiego po 
samym tylko stylu? Stafi, liłakowi- 
czówna, Pawlikowska, Tuwim,  Wie- 
rzyński, Świetny przekład Iwaszkiewi- 
cza wiersze George'a (0 którym 
Śpieszno już nam już oddawna dać 
na tem miejscu w „Štowie“ obszer- 
niejszą wiadomość). Piękny poetycki 
bukiet. 3 

Gorzej słychać z działem krytycz- 
nym— wyjąwszy niebylejaki essay 
Wacława Borowego i to, co o „Kry- 
stynie“ Sygrydy Undset napisała Zo- 
fja Nałkowska. Byłoby do życzenia: 
mniej recenzyj krótkich a więcej for- 
malnych studjów krytycznych, dostęp- 
nych dla miesięcznika a cóż dopiero. 
dla kwartalnika wychodzącego w 
rozmiarze sporego tomu dużego  for- 
matu. 

Redaktorowie „Pamiętnika chcieli 
najwidoczniej... sypnąć hojnie nazwis- 
kami. Gest chwalebny. Może się już 
jednak więcej nie powtarzać. Non 
multum sed multa. 

„ To atoli redakcyjny detal. Pojawie- 
nie się „Pamiętnika Warszawskiego”, 
którego typ i charakter są już wy- 
starczająco widoczne, witamy—z  naj- 
żywszą radością. 

Cz; 

Jówółeka 
KAL 

POCZTOWA. 
— Zjazd pracowników Poczt. W dniach 

12 i 13 b. m. odbędzie się w Wilnie okrę- 
gowy zjazd delegatów pracowników poczt 
telegrafów i telefonów. W zjezdzie tym 
wezmie udział 26 delegatów Kół miejsco- 
wych z całego okręgu. 

Obrady poprzedzone będą uroczystem 
nabożeństwem w kościołku pocztowym, oraz 
złożeniem wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Poczem w sali Chrześcijańskiego 
Domu Ludowego przy ul opolitalnej 1, 
odbędzie się wiec spraw W 
gresu. 

Na zjezdzie obecny będzie prezes za- 
rządu głównego p. Stangreciak. 

Dziś, dnia 11 maja r. b. pod prote- 
ktoratem J.W.P. prezesa Wileńskiej Dyre- 
kcji Poczt i Telegrafów inż. Józefa Żółtow- 
skiego, a staraniem zarządu chóru, poczto- 
wego w Wilnie, odbędzie się koncert pod 
batutą inż. P. Juszkiewicza oraz zostanie 
odegrana sztuczka sceniczna „Opętany Bła- 
žek“ Anczyca, L sekcję kulturalno-oświa- 
tową związku P. P.i T. w sali Ogniska Ko- 
lejowego przy ul. Kolejowej 19. Początek 
punktualnie o godz. 20, bilety w cenie od 
50 gr. do 2 zł. 50 gr. 

Czysty dochód przeznaczony jest na 
budowę organów przy kościele S.S. św. 
Trójcy (pocztowym) w Wilnie. 

SZKOLNA. 
— Egzaminy w państw. seminarjum 

naucz.. Kuratorjum podaje do wiadomości 
osób zainteresowanych, że egzaminy — Фа 
eksternistów przy państwowem seminarjum 
nauczycielskiem w Wilnie (Ostrobramska 
29) rozooczną się dnia 21 b. m. dla ekster- 
nistek, zaś przy państwowem Seminarjum 
Nauczycielskiem żeńskiem w Wilnie (Augu- 
stjańska 4) dnia 3-VI r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Krajoznawczego. W  nie- 

dzielę, w dniu 12 b. m. odbędzie się w lo- 
kalu gimnazjum A. Mickiewicza  (Domini- 
kańska 3) doroczne walne zebranie oddzia- 
łu Wileńskiego Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego. 

Posiedzenie, na które zarząd usilnie za- 
prasza wszystkich swych członków i sym- 
patyków, rozpocznie się w pierwszym ter- 

minie o godz. 11 m. 30, w drugim, niezale- 
Żnie od liczby przybyłych członków — o 
godz. 12. 

KOMUNIKATY 
— W niedzielę dnia 12-go maja 1929 r. 

  

  

  

urządza Polski Touring-Klub oddział w 
Wilnie pierwszą wycieczkę do Zielonych 
Jezior. 

Odjazd autobusami z przed bramy Tar- 
gów Północnych punktualnie o godz. 9-ej 
i 11 rano. 

Powrót o godz. 15-ej i 17-ej po pol. 
Koszty przejazdu tam i z powrotem wyniosą 
zł. 4 od osoby — dla członków Touring— 
Klubu zł. 3 : : 

Uwaga: Restauracja na miejscu jeszcze 
nie czynna: wycieczka odbędzie się tylko 
w razie odpowiedniej pogody. 

— Zabawa dziecięca. Komitet rodziciel- 
ski seminarium wychowawczego organizuje 
z bardzo urozmaiconym programem zaba- 
wę dziecięcą, która odbędzie się w niedzie- 
ię 12-go b. m. o godz. 3 w sali zw. Pola- 
ków Kresowych Zawalna 1. х 

RÓŻNE 
— Powrót Į. E. ks. biskupa Bandur- 

skiego. ]. E. ks. biskup Bandurski powrócił 
z uroczystości 41 suwalskiego pułku piecho- 
ty, gdzie został odznaczony pułkową  od- 
znaką. я 

W 4dniu 9 maja przyjął delegację 3 puł- 
ku saperów wileńskich na czele z dowódcą 
pułku, która wręczyła |]. E. ks. biskupowi 
odznakę 3 pułku saperów. 

W dniu 11 maja wyjeżdża ]. E. na uro- 
czystości 10-lecia szkoły podchorążych dla 
podoficerów do Bydgoszczy, gdzie zabawi 
do 14 maja. 8 

— Subwencje na budowę kąpielisk. W 
najbliższym czasie zakończona zostanie w 

Min. spraw wewnętrznych repartycja Ssub- 
wencyj samorządom gmin wiejskich i mniej- 
szych miejskich na budowę kąpielisk. Pier- 
wszeństwo będą miały szczególnie zaniedba- 
ne pod względem higieny gminy na obsza- 
rze woiewództw wschodnich. 

— Komisja Organizacyjna Związku Sy- 
biraków Okregu wileńskiego urzęduje co- 
dziennie oprócz niedziel i świąt od godz. 18 
do 20 w lokalu Z. O.W. przy uł. Uniwer- 
syteckiej Nr. 6—8. 

° — Wycieczka Polaków brazylijskich 
zwiedzi Wilno, W dniu 17 b, m. przybywa 
do Wilna wycieczka Polaków  zamieszka- 
łych w Brazylji. Wycieczka ta zwiedzi sze- 
reg miast, w Wilnie zatrzyma się 2—3 dni. 

— Osobiste. Prezes okręgowego urzę- 
du ziemskiego w Wilnie p. Stanisław Łą- 
czyński wyjechał w dniu 9 b. m. do War- 
szawy w Sprawach służbowych. 

Dziennikarze zagraniczni w Wilnie. 
Bawi w Wilnie dziennikarz francuski Paul 
Ferdonnet, dyrektor berlińskiego biura fran- 
cuskiej prasy nacjonalistycznej,  współpra- 
cownik „Liberte* i dzienników  prowincjo- 
nalnych. Dziennikarz francuski zwiedzał 
miasto zachwycając się jego położeniem i 
zabytkami. 

Ponadto przebywa w Wilnie przedsta- 
wicieł pism amerykańskich p. Almuni. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Marji Gorczyńskiej. Dzisiejsze przed- 
stawienie „Panienki z Dancingu”, wskutek 
wyjazdu na dni parę Marji Gorczyńskiej do 
Warszawy, rozpocznie się punktuałnie o 
godz. 7 m. 45 wiecz. $ 

Nową serję występów znakomity nasz 
gość Marja Gorczyńska rozpocznie we wto- 
rek 14 b. m. - 

— „Za siedmioma Górami'* po cenach 
najniższych. Jutro, w niedzielę, o godz. 5-ej 
p. p. po raz ostatni w sezonie ukaże się 
czarodziejska bajka dla dzieci i młodzieży 
„Za siedmioma górami", dostarczająca mło- 
docianym widzom tyle wzruszeń. 

Ceny miejsc od 20 gr. ! 
— „W kalejdoskopie". Jutro, wniedzie- 

lę, o godz. 8 m. 30 wiecz. po raz drugi 
wystąpi na rzecz Polskiej Macierzy Szkol- 
nej, Rewia amatorska p. t. „W kalejdosko- 
pie“, ze swym świetnym programem prze- 
bojowym. ё ł RZ 

W programie: Prolog, Sketch p. t. „W 
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Kierownik zarządu Dróg Wodnych w Pińsku, po długich i 
ciężkich cierpieniach zmarł w Pińsku dnia 6-go maja 1929 r. 

Eksportacja z domu żałoby (Zarząd Dróg Wodnych, Pińsk, ul. 
Nadbrzeżna) do kościoła Katedralnego o godzinie: 19-ej i . 9-g0 maja. 
Pogrzeb dnia 10-go maja o godz. 10-ej rano ną cmentarzu miejscowym. 

O tym smutnym obrzędzie 
pogrążony w żalu 

powiadamia kolegów i znajomych 

ZARZĄD. 

ADEO RADEON" UDP TTT ORT POZ EREOROA RDODNINA ‚ 
Za spokój duszy 

$. 
Antoniego 

P. 

OWSIANKI 
Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wilnie, odbędzie się w dniu 13 maja 
r. b. o godzinie 8 rano, jako w siódmym dniu zgonu, msza żałobna w 
kościele Św. Jakóba, o czem zawiadamia kolegów i przyjaciół zmarłego 

Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów. 
(A KS TIA ASS DT RIO TE OST TIA T ADR INIT CBS 

redakcji“, Dwa blues'y, Taniec Mejszagoła, 
En face i profil, Debiut, Walc, Chór Murzy- 
nów, Basza, Szumańscy, Kowboje, Mono- 
log, Don Caramba, Taniec solowy, Józefina 
Kalejdoskop. 

|lenże sam program powtórzony bę- 
dzie w poniedziałek. 

— Popis baletowy L. Sawinej-Dolskiej 
w Teatrze Polskim. W niedzielę 19-go maja 
o godz. 12 m. 30 p.p. odbędzie się w Tea- 
trze Polskim popis baletowy L. Sawinej- 
Dolskiej oraz jej uczenie. _W programie: 
Czajkowski, Drigo, Grieg, Godard, Glinka, 
Aasza, Lange i inn. 

Bilety już są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego. 

— Reduta na Pohulance. „Wesele Fon- 
sia“. Dziś, po raz 5-ty „Wesele Fonsia“ z 
niezrównanym Fertnerem w postaci Mrozika. 

Początek o godz. 20-ej. 
a „Wesele Fonsia* po raz ostatni. 
ilety wcześniej w „Orbisie'* i od godz. 

17-ej w kasie teatru. 
— „Polka w Ameryce". Najbliższą no- 

wością Reduty będzie komedja Stanisława 
Kozłowskiego p. t. „Polka w Ameryce* z 
gościnnym udziałem Antoniego Fertnera. 

Premjera we wtorek, dn. 14 b. m. 
— Koncert E. Dziewulskiego. Dziś, w 

sobotę, 11 maja o godz. 5 p. p. w sali te- 
atru Reduta na Pohulance cdbędzie się z 
inicjatywy Wileńskiego Towarzyswa Filhar- 
monicznego koncert kompozytorski Euge- 
njusza Dziewulskiego, młody a znakomity 
kompozytor, którego znamy z jego śŚwief- 
nych ilustracyj muzycznych w Reducie, po- 
śród których zwłaszcza muzyka do „Księcia 
Niezłomnego* weszła do oficjalnych progra- 
mów koncertowych wojsk polskich, wystą- 
pił osobiście na czele orkiestry Filharmoni- 
cznej, jako jej dyrygent i poprowadził tylko 
szereg najciekawszych swoich utworów. Ła- 
skawy udział przyjęła orkiestra Filharmoni- 
czna oraz znakomita pianistka p. Kimmott- 
Jacynowa.. Kompozytor zaproszony został 
na szereg koncertów, które poprowadzi ja- 
ko dyrygent, podczas Powszechnej Wysta- 
wy Krajowej w Poznaniu. 

Koncert wywołał w Wilnie 
zainteresowanie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadek samochodowy. Na placu 
Katedralnym taksówka Nr. 106, wpadła na 
przechodzącą przez plac Annę Mikutowską 
(W. Stefańska 33), którą musiano ze wzgię- 
du na obrażenia odwieźć do szpitala żydow- 
skiego. Kierowca widząc wypadek zbieg. 

— Pożar. Wczoraj nad ranem w domu 
Nr. 38 przy ulicy Beliny należącym do Sta- 
nisława Dobrowolskiego powstał pożar, któ- 
ry mimo wysiłków straży ogniowej strawił 
częściowo i składy. Straty narazie nie obli- 
czone lecz znaczne. 

— Za dobę ubiegłą zanotowano w Wil- 
nie 122 wypadki w tem 15 kradzieży (2 wy- 
kryto) 60 przekroczeń administracyjnych i 
18 wypadków opilstwa i zakłócenia  spo- 
koju. 

ogromne 

— Wypadek podczas ćwiczeń. Wczo-- 
raj w dzień koło koszar 1i pułku ułanów 
na ulicy Kalwaryjskiej został postrzelony 
przez ćwiczących się ze strzelbami żołnie- 
rzy Konstanty Adamowicz (Chocimska 54). 
Rannego z postrzeloną nogą ulokowano w 
szpitalu św. Jakóba. Wypadek miał miejsce 
w czasie gdy Adamowicz zbierał na polu 
śmiecie. 

— Samobójstwo 67-letniego starca. One- 
gdaj w pobliżu toru kolejowego na linji 
Ignaiino — Dukszty znaleziono zwłoki star- 
szego człowieka, na ciele którego znalezio- 
no liczne rany, które spowodowały Śmierć. 
Dochodzenie policyjne zdołaao ustalić, że 
zmarłym jest mieszkaniec wsi Augustynowo 
pod Święcianami Józef Kupren lat 67, któ- 
ry w celach samobójczych rzucił się się pod 
przejeżdżający pociąg Nr. 707. 

— Kradzież leśna w .maj. Pośpieszka. 
Właściciel majątku  Pošpieszka p. Antoni 
Aleksandrowicz powiadomił policję, że je- 
den z oficjalistów, zatrudniony w majątku 
sprzedał samowolnie część lasu narażając 
meldującego na 2 tys. zł. strat. 

Podobny wypadek miał miejsce w Wo- 
iokumpji gdzie Szymonowi Jachimowiczowi, 
skradziono materjały budowlane  wartošci 
800 zł. część skradzionych materjałów zdo- 
łano ujawnić w pobliskiej wsi Rulekiszki. 

— Nie udało się Na gorącym uczynku 
kradzieży biletów w teatrze żydowskim uję- 
to Abrama Rudaszewskiego (Wiłkomierska 
91). 

— Jeden zaginął, drugi sam się zgłosił. 
Przed paru dniami zaginął uczeń fryzjerski 
19-letni Leon Biresto (Koszykowa 17) któ- 
ry wyszedł do pracy na ul. W. Pohulankę. 

— Samobójstwo podczas odczytu. We 
czwartek w południe w sali Miejskiej, pod- 
czas odczytu ks. Godlewskiego, popełnił sa- $! 
mobójstwo przez wypicie esencji octowej 
Konstanty Pfiejfert agronom z pod  Opsy. 
Zatruty po dostarczeniu do szpitala żydow- 
skiego w parę godzin zmarł. Powód  taf- 
gnięcia się na życie niewiadomy. 

— Mleko zdrożało. Z powodu zmniej- 
szenia 'dowozu mleka ceny na ten produkt 
codziennego użytku znacznie  podskoczyly 
w górę. Obecnie za litr mleka pobierane 
jest 60 groszy . Brak dowozu należy tłoma- 
czyć rozpoczęciem: robót rolnych i zmniej- 
szeniem wydajności mleka u krów. 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— tbejrzyj towar krajowy. 

Bi Restauracja 

OGRÓDEK. 
  

w tych dniach otwarcie sezonu letniego 

PRODUKCYJ ARTYSTYCZNYCH. 

SALE. 

Lisf do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Z powodu wzmianki w kronice „Słowa 
2 dnia 7-g0 maja r. b. Nr. 104, pod tytułem: 
„Odmowa lekarza udzielenia pomocy umie- 
rającemu dziecku”, proszę o umieszczenie w 
najbliższym numerze Pańskiego pisma na- 
stępującego wyjaśnienia. 

Q wypadku podanym w kronice, do- 
wiedziałem się z gazety, gdyż w kilku osta- - 
tnich dniach nikt się nie zwracał do mnie 
z proś bą o pomoc lekarską i nikomu —. tej 
pomocy nie odmawiałem. Nikt mię więc 
nie „błagał* o odwiedzenie chorego i dla- 
tego też nie odpowiada rzeczywistości, „że 
żadne prośby nie pomogły”, jak podano w 
notatce kronikarskiej. Natomiast, jak wyja- 
šnilem, już po zapoznaniu się z treścią no- 
tatki, ogłoszonej w „Słowie”, nad ranem 
przed kilku dniami zgłosiła się do mojej słu- | 
żącej jakaś kobieta, z żądaniem lekarza w 
cełu udzielenia pomocy choremu dziecku. 
Na podaną jej wiadomość, że doktór  Śpi, 
kobieta owa odeszła, nie wyjaśniając nagło- 
ści wypadku i nie czekając na osobiste wi- 
dzenie się ze mną. Nic więc o tej sprawie, 
która spowodowała ukazanie się w prasie 
krzywdzącej mię wzmianki nie wiedziałem. 
Nadmieniam, że jakkolwiek nie trudnię się 
praktyką prywatną, to jednak, jeżeli zacho- 
dzi nagła potrzeba, to nigdy chorym 
odmawiam pomocy. 

O całej tej sprawie złożyłem wyjaśnie- 
nia do Izby lekarskiej z prośbą zbadania. 

4 poważaniem dr. St. Mahrburg. 

     

  

„Krem TAKY jest niezbędny 
dla każdej wytwornej Pani“, 
mówi słynna artystka ekranu Marja 
Corda. „Przekonałam się o tem po zro- 
bieniu próby tym kremem; już w prze- 
ciągu 5 minut zniknęły włoski i puszek. 
Zapach kremu jest przyjemny. Skóra po 
użyciu kremu TAKY była biała i gładka. 
Jestem szczęśliwa, źe posiadam tak de- 
skonały środek*. 

TAKY wydostaje się z tuby w postą- 
ci miękkiego kremu, który działa Sku- 
tecznie już w przeciągu 5 minut. Niema 
nieprzyjemnego zapachu, niema żadnych 
dolegliwości! TAKY jest nieszkodliwy i 
dobry do użycia aż do ostatka." Nowy 
wybór kremu TAKY przewyźsza wszyst- 
kie dotychczas znane tego rodzaju środ- 
ki depilacyjne. Liczba pań, używających 
kremu TAKY, wzrastą z każdym dniem 
o kilka tysięcy, zaś każda Pani stosuje 
go z myślą, że nigdy nie będzie używa- ; 
łą innego środka. į 

TAKY jest do nabycia we wszystkich 4 
aptekach, drogerjach i t. p. sklepach w 
cenie 5.— zł. za tubę. Do każdej tuby 
dołączony jest bon gwarancyjny. 

Generalne przedstawicielstwo na w. 
m. Gdańsk i Polskę: A. Bornstein 8: Co., 
Gdańsk, Bóttchergasse 23' 27 Jl. 

Zalety kremu „TAKY 1929*: 
Doskonale  perfumowany — Dziąła | 

skutecznie — Zużytkować można nawet | 
najmniejszą resztę. PRD" 

  

  
RADJO 

Sobota, dnia 11 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: 
mał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej 
rakoawie, oraz komunikat metecrolo- 

iczny. 15.30 -— 16.20: Koncert życzeń z 
płyt gramofonowych. 16.20 — 16.25: Odczy- 
tanie programu dziennego. 16,25 - 16,50: 
„Kłopoty Oszmianczuka* ostatni monolog 
tutejszy. 16.50—17.60: Komunikat Aeroklu- 
bu Akademickiego.  17.00—17.25: Tr. z 
W-wy: Odczyt dla maturzystów p. t. „O 
Polsce współczesnej". 17.30—18.50: Transm. 
z Reduty. Koncert kompozytorski Eugenju- 
szą Dziewulskiego. 18.50—19.10: Czytanka 
aktualna. Wyjątki z dzieł Stanisława Szcze- 

Sy: 
w 

panowskiego, odczyta art. Reduty Tadeusz 
Białkowski. 19.10—19.35: Tr. z Warszawy; 
„Radjokronika*. 19.55—20.00: Program na - 
dzień następny, komunikaty i zana cza- 
gu z Warszawy. 20.00—20.25; dczyt z 
cyklu „Wychowanie narodowe* p. t. „Język 
narodowy*. 20.25 : Tr. 
retka „Ach, ta wiosna” J. Straussa. Po 
operetce komunikaty: P.A: T, policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczia @ 
Sali Malinowej hotelu Bristol. 

Niszkowski Ef 

GABINETY. 
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WŁOSÓW ze @ 
i „Esencja Chinowo - Chmielowa“ i 

  

„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
i Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skłąd Apteka Gą- 
i seckiego, ul. Freta Nr 16. 
a 0— L6SS Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, 

LII LII LL NY 

USUWA BEZ ŠLADV | 

„PIEGI, PLamv 
WĄGRY.OPALENIZNĘ „4 

    

Czopki he- = kogutki 
moróldalio „Varitol iais "ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
ł A s pteki i skłądjne. aptecz 

pokoje z utrzymaniem i elektrycz- 
nością Table D'Hote. Zarząd w 
Wilnie ul. Dąbrowskiego 10 m. 4 

Poncjonat „Urocze Warki wiwa j 

1-__ HELENA PIETKIEWICZOWA. ė 

I 
A 
В: 
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PRZETARG. 

Wileński Urząd Wojewódzki 
wa Dyrekcja Robót Publicznych) 
pismienny przetarg ofertowy na budowę 
machu posterunku Policji Państwowej w 

Głębokiem powiatu dziśnieńskiego. Przetarg 
odbędzie się w dniu 22 maja 1929 roku o 
KORE 12-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót 
ublicznych w Wilnie, przy ul. Magdaleny 

2, pokój Nr. 78. Pismienne oferty winne być 
złożone w tymże dniu do godziny 9-ej i pół 
w kancelarji wydziału Budowlanego Dyre- 
kcji pokój Nr. 92 łącznie z pokwitowaniem 
Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum prze- 
targowe w wysokości 5 proc. zaoferowanej 
sumy. W ofercie winien być podany mini- 
malny termin, w którym firma podejmuje 
się wykonać objętą niniejszym przetargiem 
robotę. — Ogólne warunki przetargu i ślepy 
kosztorys otrzymać można w Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, po- 
kój Nr. 78 za zwrotem kosztów wykonania. 
Tam również można codziennie od godziny 
12 do 13 przejrzeć ogólne i techniczne wa- 
runki wykonania robót przez przedsiębior- 
ców, projekt robót, projekt umowy oraz 
ogólne przepisy Min. Robót Publ. o prze- 
targach, które dla oferenta są obowiązujące. 
— Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa oraz prawo zredukowania ilości 
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Za wojewodę dyrektor inż. A. Przygodzki. 
414—VI—1 

(Okręgo- 
ogłasza 

| СЕОМЕТВА | 
g. Bronistaw Sobolewski 

przeprowadził się na ul. Zawalną 6, 
į m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- 

a melioracyjne. 
mus am zu ROR zz 

  в 
| | Oddział w 

ŚKŁAD CUKRU o OILNIE 
ul. Słowackiego 27, w Magazynach Polskiego Lloydu 

Sprzedażytokru hurtowa i detaliczna, poczynając od 1 workaj 

BANK CUKROWNICTWA 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Warszawie 

  

  

  

  

aa. 

PRZETAR G. 

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgo- 
wa Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza 
przetarg ofertowy na wykonanie betono- 
wych nagrobków (płyt i krzyżów) i takich- 
że słupków (dla ogrodzen) dla cmentarzy 
wojennych w powiatach: brasławskim (469 
nagrobków), dziśnieńskim (163 krzyże, 2 
nagrobki i 100 słupków) postawskim (27 
nagrobków), święciańskim (1134  nagrob- 
ków, 546 słupków) wileńsko-trockim (1292 
nagr. i 762 słupk.). 

Przetarg publiczny odbędzie się 21 ma- 
ja r. b. o godzinie 11 w Dyrekcji Robót 
Publicznych w Wilnie przy ul. Magdaleny 2. 
Pisemne oferty w zapieczętowanych koper- 
tach z napisem „Oferta na słupy i nagrobki* 
powinny być złożone najpóźniej do godziny 
10-ej dnia 21 maja r. b. pokój Nr. 81 1ас7- 
nie z pokwitowaniem kasy skarbowej na 
wpłacone wadjum przetargowe w wysoko- 
ści 5 proc. od zaoferowanej sumy. W razie 
zrzyjęcia oferty wadjum musi być uzupeł- 
nione do wysokości 10 proc., które będą 
zaliczone na poczet kaucji. — Obowiązują- 
ce warunki przetargu, warunki techniczne, 
projekt umowy, rysunki i ogólne przepisy 
Min. Rob. Publ. o przetargach obowiązują- 
cych dla oferenta, są do przejrzenia codzien- 
nie w Referacie Grobownictwa Wojennego, 
Dyrekcji Robót Publicznych od godz. 12-ej 
do 14-ej włącznie. — Urząd Wojewódzki 
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, od- 
dania robót jednej osobie lub kilku wzglę- 
dnie nieprzyjęcia żadnej oferty. 

Za wojewodę dyrektor inż. A. Przygodzki. 
411—VI—0 

E OGŁOSZENIE 
Poszukujemy sprzedawców _ @0 

nowego artykułu tj. FILTRÓW 
zmiękczających i odżelaźniających 
wodę. 

Zgłaszać się osobiście do Firmy 
„Electrolux“ —Zamkowa 2. w dniach 

m“ i 14 b. m. od godz. 5—7 p.p. 

  

  

POW RZE KN 

KOS A dead 

        
e AS dj 

A 

9694. 1. A. „KKorwel Dominika* w Święcianach, ul. Łyntup- 

  

  

Kino-Teatr REM JERA! Najpiękniejszy obraz z najczarowniejszą gwiazdą! Najurodziwsza kobieta Włoch, słynna 
Italja" czarująca, wiośniana CARMEN BONI (Partnerka Mozżuchiną) w najnowszej swej kreacji 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

= KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

„DZIECKO 
     
   

GAŁGANEK). Wielki dramat miłości i wz. 
Akcja toczy się w Rzymie! Początek Seans 
5. 4, 6, Si 10.15, ULICY** 

  

| życia młodej amerykanki, która zw 
kaballero w py C orka 

Argentynie p. t. 

Dziś! Kokiecy DOUGLAS FAIRBANKS urocza BEBE DANIELS w swoim najnowszym filmie osautym na 

  

   
   

innością i wyszkoleniem sportowem zyskuje sobie sławę najdzielniejszeg: 
Žorr 6š (SENORITA) oraz JAMES HALL i WILJAN 

У  _ POWELL. Początek o godz. 4, ost. 10.25. 
  

Kino „Piccadilly 
Dziś otwarcie sezonu letniegol PO 

  

kożyjskiezo „Niewolnicy 
MARIS, oraz słusznie zwany następca Janningsa HENRYK GEORGE w sensacyjnym filmie w 10-ciu akt, 

raz pierwszy w Wilnie! Młodziutka, zachwycająca argentynka MONA 

     

  

6“6 Potęż ł i: CAFSKIEgO KNUla“ pzńżzczycny za panowania cara Aleksan 
  

  

  

WIELKA 42. dra Il-go, wediug dramatu Piotra Niewskiego pod tytutem: „Daniszewowie“. 

KINO Dziś! Najpiękniejszy film obecnego sezonu Pod o DE ŻEROMSKIEGO, reżyserji H. S: A onumentalne arcydzieło w 12 aktach. Udział bi „Wanda R $ ZBYSZKO SAWAN, MARJA GORCZYŃSKA, STE Wielka 30. B ZEDWIO© NE JARACZ, MARJA MODZELEWSKA i Władysława WALT) 

     

  

  

  

  

  

„Araold Fibiger* niema nic wspólnag: 

  

Ostrzegem, że z firmą „Bracia K. i A. Fibiger", produkującą pianina, fabryka 

  

      
   

   

      

    
       

   
   

        

MISTRZE SWIATOWEJ SŁAWY mówią o instrumentach fabryki „Arnold Fibiger", g  TAMID nów M 
LEOPOLD SZPINALSKI. Stwierdzam z najwyższą satysfakcją i zadowoleniem, że lokomobila Lanca i8 
pianino nie ustępuje najlepszym markom zagranicznym, jak Bluther i Bechstein. Ma k. S; perlak, kamie- 
swietną stawiającą miły opór mechanikę i piękny silny ton. nica, gontarnia i 

KONSTANTY SMIRNOW. Z przyjemnością zaświadczam, że instrumenty „Arnold urządz. dla desek. 
Fibiger" zasługują na wielką pochwałę i nie ustępują tortepianom najlepszych zagra- Budynek  wydzierta- 
nicznych fabryk, z któremi zapoznałem się podczas moich koncertów. wiany na 2 latą, 

© 6 A. MICHAŁOWSKI. Fortepian koncertowy fabryki „Arnold Fibiger“, na którym gra- Adres: Woronowo, 
Ф «Е łem w dniu wczorajszym posiąda wybitne zalety, stawiające go na równi z pierwszo- pow. Lidzki, Miaśni- 
Še. rzędnymi instrumentami zagranicznymi. Pianina „Arnold Fibiger* zaliczyć można do kow. p 
z a” najlepszych w kraju i zagranicą. 

® s Takiež pochlebne odezwy podają: J. Winiawski, Js Šliwifski, A. Reisenauer, M. 1 
® Ё Ё Wąsowska, FH. Melcer, R. Koczalski, Artur Rubinstein, K. Jaczynowska, H. F. Hatch, Sprzedaje się 
® в ® Friedman, S. Niedzielski, Egon Petri, J. Turczyński, M. Orłow etc. piwiarnia z bilardem. 
® еа 5 Na wszystkich swiatowych wystawach fabryka otrzymała najwyższe nagrody. Kalwaryjska 62. — 
s GZ RMA : . Ё : 2 

e zystkie instrumeta posiadają najlepszą w Świecie repetyc hi 
8 = a „Schwander—Paris*. JE , РЕСЕ ee laniks laja WYIĘGOWE 
g 6 AA i od Kor różnych ras, 
3. A -cio letnią gwarancję daje fabryka „Arnold Fibiger" za dobroć i trwałość sprzedaje T-wo Ho- 

cl NM % instrumentów swego wyrobu. 2 Е K, dowli Drobiu. Adres: 
= 2 ui. Legjonowa Nr 1. 

    

  

Biurko dębowe 
szafkowe duże do! 

  

  

Felits MIRKOWSKI, 

Oddać mogę natychmiast; 

kilkanaście wagonów . owsianej słomy  prasow 
dobrej na paszę 

sadzenia 
„Parnassja Deodary“ 

owsa do siewu „Ligowo, Zwy- 
ciężca, Złoty deszcz". 

ziemniaków do ”„ 

Poznań, Ratajczaka 31. 
dom komisowo - zbożowy, 

Ww Zdr Nr. 152, EU I EEA GREKI sprzedania, Wileńska 

Br. E. WBLESDK | LETNISKA |” Bar Luwr. —0 
weneryczne, moczo- 
łciowe i skórne, ul. uamnsarzzem one OWN KRW CEO 
ileńska 7, tel. 1067. Letnisko Žž M E 
LLS 

: pensjonat w lesie s0- ОМНОСКО 18 РОИ E) EE Dr Hanusowicz saowym pół klm. od 3 

anej, 

  
Ordynator  Szpitala St: Laudwarów. Dow. _——- 
Sawicz, choroby skór» SiĘ: Zakretowa 2- 2 P p.ENIADZE па® 
ne, weneryczne, go- Olszewska. -© oprocentowanie 

w każdej kwocie dziny przyjęć 5—7 pp. A 
przyjmujemy do 

£611 156 Zamkows 11 [L amas СОИ 
  

  

Ryski oryginalny 

Karfofie do sadzenia wourmany 
„Silesia“ i „Deodara“ 

Siemie Iniane «o sewu „DoŁGUNIEC: 

  

ulokowania na 
absolutnie pewne 

gwarancie 
Wil. Biuro Komi- 

czenie światłem: Sol- : ? B 5 A B Y Ė : 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gÓr- rommnssumnuzzm | 

_ skie)i elektrycznością " ® 

Reiestr Handlowy 
. bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią« 

gnięto następujące wpisy: 

9718. I. A. „Mickiewicz Józef* w Brasławiu, ul. Rynkowa 
27, cukiernia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Mickiewicz 
Józef zam tamże. 234 — VI. 

9719. I. A. „Mackin Owsiej* w Święcianach, Rynek 12, 
sklep towarów bawełnianych i półwełnianych. Firma istnieje od 
1923 roku. Właściciel Mackin Owsiej, zam. w Święcianach, ul. 
Nowo - Święciańska 21. 235 — VI. 

9720. 1. A. „Munic Ilja“ w Brastawiu, ul. Pilsudskiego 138, 
sklep towarów żelaznych. Firma istnieje od 1923 roku. Właś- 
ciciel Munic lija, zam. w Brasławiu, ul. 3 Maja d. własny. 

* 236 — VI. 

9721. I. А. „Mirman Sonia“ w Dolhinowie, pow. Wilejskim, 
skiep drobnych towarów i resztek bławatnych. Firma istnieje 
od 1925 roku. Właściciel Mirman Sonia zam. tamże. 

237 — VI. 

w dniu 7. III. 1929 r. 
9691. I. A. „Kasperowicz Franciszek“ we wsi Gaucie, gm. 

Solskiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Kasperowicz dE > 

sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1890 roku. 
Właściciel Klawir Bejla zam. tamże. 261 — VI. 

. A. „Krawczyński Mendel* w Podbrodziu, pow. 
ę im, dostawa mięsa i innych artykułów dla wojska. 

Firma istnieje oti 1928 roku. Właściciel Krawczyński Mendel, 
zam. tamże. 262 — VI. 

   

ska 2, skle pbakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Korwel Dominika, zam. w Święcianach, ul. Nowa 7. 

263 — VI. 

9695. 1. A. „Kotler Rafał* w Święcianach przy rzeźni miej- 
skiej, skup zawodowy kiszek w celu odsprzedaży. Właściciel 
Kotler Rafał, zam. w Święcianach, ul. Piłsudskiego 21. 

264 — VI. 

9696. I. A. „Kowarska Chana* w Święcianach, ul. Łyntup- 
ska 3 piwiarnia i domowa sprzedaż wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Kowarska Chana zam. 
tamże. 4 265 — VI. 

9697. I. A. „Kowarska Chana“ w Šwiecianach, Rynek 30, 
sklep galantęryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ko- 
warska Chana zam. w Święcianach, ul. Łyntpuska 4. 

266 — VI. 

9698. I. A. „Kowarski Dawid* w Święcianach, ul. Łyn- 
tupska 3, sklep spożywczo - bakalejny i galanteryjny. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Kowarski Dawid, zam. w Świę- 
cianach, ul. Łyntupska 13. 267 — VI. 

9699. I. A. „Kowarski Eljasz* w Święcianach, ul. 3 Maja 9, 
hotel. Firma istnieje od 1868 roku. Właściciel Kowarski Eljasz 
zam. tamże. 268 — VI. 

    

  

  

WIOSNA! Jesteś zakłopotaną? 
Sukienka zniszczyła się pod 

pachami, ręce masz wilgotne? Negi się po- 
cą? Nie martw się i stosuj DINOL płynny, 
niezawodny śrocek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzeczyposg. 
Polsk., jako zupełna nowość w dziedzinie 
chemii kosmetycznej. —0 

   

poleca   
  

DOKTOR 
L. EIHSBEKG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 

Ę LEKARZE 5 
BAWAWAM i is 
Bokfór.Medycyny oń B do 1 iod4 do 8. 

A. BYMBLER SR 
choroby skórne, we- 
BE al Moczc: 

pia. słońce. górskie, przyjmuje, od U--12 
diatermja, - Sollux. | 0d Ra >: OO, 
Mickiewicza 12, rog SKOTNĖ, Jeczenie wro 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 sów, operacje kosme- 

DOKTOR 

Rawrytkiewiczowa 

  
  

tyczne i kosmetyka 
WZ. 43. lekarska. Wilno, Wi- 

leńska 33 m. 1. 
DOKTÓR L W.Z.P. 77 

BLUMOGICZ pr paznsa 
Choroby weneryczne, choroby skórne i we- 

syfilis i skórne.  neryczne, į Przyjmuje 

Wielka 21. 
Od 9 — 1i3 — 8. 
(Telef. 921). 

ka 2, róg Zawalnej 
W.Z.P, 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
WILNO, ZAWALNA Nr. 

telef. 323, telegraf „Rolnicze*. 
9, =p   

DORTOR 

W. ZEŁDOWICZ 
chor. weneryczne, 
zytilis, narządów 
moczowych. od 9 
—1. od 5—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE-= 
RYCZNE, NARZĄ” 
DOW MOCZOW, 
od 12—2i Od 4--6, 
ui. Mickiewicza 24, 

    

(diatermja)) = 0815- ° sowo - Handlowe, 
aa wen Poszukuję | Mickiewicza 21, 

GBEDORCZĄ PCL sz posad. szofera w tel. 152. ZE8I - 0 
T majątku, posiadai NIOM 

Aš ANUSTER! GB zawodowe prawo ia, SMICHALISZEK 
ZY Mi M 

| ОАУЕ ПУУО` komunikację autobu BUS odchodzi z Wil- 
sową. Popławska 14 
m. 13, Potocki. 
    Ninszerkaśmiałowska 

=0 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- ACHALZ 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, KU-. wykwalifikowani po- 
rzajki, wypadanie wło* trzebni na roboty ka- 
sów. Mickiewicza 46. roseryjne. Zgłoszenia: 
m. 6. — Plage i Laśkiewicz 

! HASŁA WRWAKAIEŁ ZE Lublin 3 

LOKALE й 

  

Tapicerzy 
MB ans ama siodlarze  wykwalifi- 

kowani potrzebni do 
Mi eszkan 1а tabryki karoserji, 

3 pokoje z kuchnią Zgłoszenia: Plage La- 
(albo dwa duże) po-śkiewicz, Lublin. — & 
szukuję. Oferty do 
adm. 
100". 

Do wynajęcia — НОРИ | SPRZEDAĆ 
dwa duże jasne po- 

  

  
  

tel zr 24 Įkoje, można z uży. WĄWAWAW 
walnością kuchni. Wi Samachod 

Doktór Medycyny todowa 1-1. bios 2 tonnowy 
LUKIEWICZ White“, w komolet- 

choroby weneryczne, Do odnajęcia nym porządku sprze- 
skórne i płciowe, ul 

przyjmuje od 
i od 5—7 p.. 

1.2 pokoje z wygodami damy. Obejrzeć: ul. 
od godz. 10 do 1i od Mickiewicza 9, wejściez meblami, lub bez. Legionowa Nr 5, wa- 

5—7 p.p. W.Pohulan- z ul. Śniadeckich 1,J. Jasińskiego 10—23.runki: W. Busz, A. 
1—2 Ogiądač od g. 9—10 jankowski i 

— rano i od 5—8 wiecz. Wileńska Nr 23. 
S-ka, 
T 

„Słowa Po WYWAWAW jaz zune go” 

na z przystanku koło 
Hali (róg Zawalnej i 
Sadowej) o godzinie 
5-tej po _ południu. 
(Z Placu Orzeszkowej 
odchodzi o godzinie 4 
m. 30 po ROCA 4 

2. 2.200 dołarów 
sprzedamy dom 

, drewniany z oficy- 
ną o 3 mieszka- 

| niach, placu około 
200 sąż. kw. Ogród 

owocowy 

  

    
| D. H.-K, „Zachęta* 
i Mickiewicza 1, 

tel. 9-05, zw 

  

  

tówki w dola- 
rach, rublach i 
złotych obiego- 
wych lokujemy na 
dobre oprocento- 
wanie u _ osób 
odpowiedzialnych i 

majętnych -, 
D. H.-K. „Zact.ęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05, —   

№ 

V, BRIDGES, 

*° SOBOWTOR 
Z uśmiechem czekałem na odpo- 

wiedź Maurycego. 
— Nie wiem, — wzruszył ramio- 

nami mój kuzyn, — ja sam pytałem go 
już o to, gdyśmy się za ostatnim razem 
widzieli, odpowiedział mi wtedy że cza 
sem przyjemnie jest zrobić sobie pew- 
ną przyjemność, «polegającą na tem, 
że się jest uprzejmym, jest to pewnego 
rodzaju rozmaitość. 

* Wybuch śmiechu przerwany został 
-. przez głos gongu, który wzywał na 

obiad. 
— Trzeba się przebrać, — przy- 

pomniała lady Mary. — Mój Boże, jak 

szybko nadszeał wieczór! i : 

Bez pośpiechu, skierowaliśmy się 

ku domowi. Maurycy wziął mnie przy- 

jaźnie pod rękę i sam zaprowadził:  * 
do przygotowanego na me przyjęcie, 
pokoju. 

— Sądzę, że będzie ci tutaj dobrze, 
— zauważył, wskazując na, wycho- 
dzące od ogrodu okna. — Nikt nie 
będzie tobie przeszkadzać. Obok jest 
pokój państwa Baradellów. Czy nicze- 
go ci nie brak? 

— Nie, dziękuję ci. 
— Śpiesz się na obiad, — przy- 

pomniał, wychodząc i zamykając drzwi 
za sobą. 

Rozpakowałem walizki i ubrałem 
się starannie w nowe ubranie, kupione 
specjalnie na te dnie przejściowe me- 
go życia. Narazie wszystko układało 
się-nieźle..Co prawda z rolą Norscotta 
nie bardzo dawałem sobie radę, ale ni- 
komu nawet Maurycemu nie przyszło 
do głowy podejrzewać mnie. Zdecydo- 
wałem więc, że śmiało mogę dalej tę 
grę przedłużać. 

Nie miałem pojęcia, 

+ i 
Na 

  

co to byli za 

ludzie, ci moi nowi znajomi. W każdym 
razie odrazu zdecydowałem, że Van i 
York są zupełnie nie niebezpiecnzi, na- 
wet nie można było przypuszczać, by 
oni należeli do spisku... jeśli taki spi- 
sek istniał. Co do lady Baradell, to mi- 
mo jej swobody * złośliwości, z jaką 
się do mnie zwracała, wyczułem wyra- 
źnie że musiało istnieć coś pomiędzy 
nią a moim sobowtórem. Czy znała 
historję Norscotta, czy wogóle nie mia- 
ła o niej pojęcia, nie mogłem odgadnąć 
ale pewien byłem, że jakiś ukryty wę- 
zeł łączył tych ludzi. Zawiązując kra- 
wat przyglądałem się sobie uważnie w 
lustrze, którego tafla odbijała płomy- 
ki dwóch świec. Doprawdy podbień- 
stwo było zdumiewające. Gdybym sam 
nie wiedział kim jestem, mógłbym, zda 
wało się, przysiąc, że patrzy na mnie 
z lustra ten sam człowiek, z którym 
rozmawiałem ma ulicy pod latarnią 
przed kilku dniami. 

Gdy wszedłem do jadalni, znala- 
złem wszystkich przy stole, z wyjąt- 
kiem lady Baradell. ‚ 

Ukazata się wkrótce, oślepiając nas 
Swą pięknością, w czarnej, wydekol- 
towanej suknie, z naszyjnikiem z ame- 
tystów na śnieżno - białej szyi. 

Usiadłem obok „cioci Mary*. Oba- 
wiam się, że nie zrobiłem jej tem przy- 
jemności. Lady Baradell i sir George 
Van siedli naprzeciw nas. i 

Nie pamiętam, o czem mówiliśmy 
w czasie obiadu. Jeden z panów opo- 
wiadał bez końca dobrze znane aneg- 
doty. Miałem wielką ochotę przerwać 
mu i opowiedzieć, z odpowiedniemi 
dodatkami, przygodę moją z Francisz- 
kiem. Zdawało mi się, że odpowiedzial 
ność za zjawienie się tego gentlemana 
w moim domu częściowo spadała na 
Maurycego, ale moje naiwne opowiada 
nie o zajściu, powinna było być dowo- 
dem, iż podejrzenie nie powstało w 

mej głowie. Przeciwnie, milczenie mo- 
je mogło mu się wydać podejrzanem 
i wywołać obawy, że będę się miał na 
baczności. Maurycy musiał już zresztą 
znać szczegółowo przebieg napad u. 

— Czy wiesz, Maurycy, — rzek- 
łem nagle, zwracając się do niego, — 
co się stało z tym lokajem, którego ra- 
zem z tobą najęłiśmy w biurze Sygre- 
wa? 

Jeśli Maurycy był istotnie wmiesza- 
ny do tej sprawy to muszę mu oddać 
sprawiedliwość, że doskonale władał 
swemi nerwami. 

— Nie wiem, — odrzekł 
nie, — a bo co? 

— Służba jego u mnie skończyła 
się dosyć nieoczekiwanie i nagle, — 
uśmiechnąłem się, — odszedł późną 
nocą! 

Widząc, że słowa moje wzbudziły 
zainteresowanie wszystkich obecnych, 
powtórzyłem historję, którą wymyśli- 
łem dla Sygrewa dodając sporą dozę 
humoru. Wykreśliłem tylko nazwisko 
sir Henryka Tragattoka. 

Gdy skończyłem, wzburzenie ogar- 
nęło wszystkich. Lady Baradell patrza- 
ła na mnie z dziwnym ogniem w 0- 
czach. 

— Co za łotr, — krzyknęła. 
Mam nadzieję, że pan dał mu dobrą 
nauczkę! 

— Obawiam się, że na wieki ule- 
czyłem go od kataru, gdyż musiałem 
mu zmiazdżyć nos. 

— Ależ to straszne, że taki zbój 
spaceruje sobie na wolności, — zau- 
ważyła, wzdrygając się, panna York. 
Czy pan dał znać policji. 

Wzruszyłem obojętnie ramionami. 
— Nie warto było niepokoić o to 

policję. Opowiedziałem wszystko Sy- 
grewowi i jemu tę sprawę pozostawi- 
łem. 

Maurycy rozsiadł się wygodnie i 

obojęt- 
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roześmiał się. ы 
—Doprawdy bardzo mi przykro, že 

to ja wciągnęłem ciebie w takie opały, 
— rzekł szczerze. — Ale uważałem do- 
tąd że na Sygrewa można liczyć. To 
szczęście, że tak dobrze dałeś sobie 
radę z tym złodziejem. 

— Nie mam do ciebie żadnych pre 
tensyj, odrzekłem wspaniałomyślnie. 

— Właściwie ten Franciszek za- 
sługuje na więcej współczucia, niż pan, 
skoro został bez nosa, — roześmiała 
się lady Baradell . 

— Dobrze, możecie omówić to zda- 
rzenie przy likierach, — oznajmiła cio- 
cia Mary, wstając od stołu, — gdy 
skończycie, znajdziecie nas w sali bi - 
łardowej. \ 

Pozostali sami i Maurycy, po wyj 
ściu pań, przysunął swe krzesło do 
mego. 

— Jakie masz plany na jutrzejsze 
polowanie, Stuarcie? — zapytał. — 
Jeśli pogoda dopisze, to, myślę, że 
powinniśmy pójść na kaczki. Rays 
twierdzi, że pełno ich jest na jeziorze. 

— Bardzo dobrze, —  odrzekłem 
spokojnie, jestem przygotowany do 
wszelkiego rodzaju polowania! 

—- Doskonale, — poklepał mnie 
przyjaźnie po ramien'u, — we czterech 
nastrzelamy mnóstwo kaczek. 

Chciałem coś odpowiedzieć, ale 
przerwał mi sir Van, który powiadał z 
przej eciem starą, dawno już prze - 
brzmiałą anegdotkę myśliwską. Roze- 
śmieliśmy się przez grzeczność i na 
propozycję Maurycego, przeszliśmy do 
sali bilardowej. Znaleźliśmy tam ciocię 
Mary, miss York i lady Baradell. 

— Wyjdę na chwilę, wydać roz- 
porządzenia kucharzom, — rzekł Ma- 
urycy, —a pa ństwo tymczasem mogą 
pograć w bil ard. Prędko wrócę, a zre- 
sztą gdybyście się, państwo nudzili, 
Van rozbawi was swemi anegdotkami. 

Nie była to przyjemna perspektywa 
Trzy lata praktyki w Buenos - Aires 
zrobiły ze mnie dobrego gracza, ale 
nie miałem pojęcia, czy mój sobowtór 
grał w bilard dobrze, czy źle. 

Kapitan York, dopomógł mi: 
— Jeśli się. nie mylę, —rzekł, — 

dobry z pana gracz. — Będę z siostrą 
grał przeciw panu. : 

— Dziękuję, — odrzekła ironicznie 
lady Baradeli. 

— Niech się pani nie boi, — uspra- 
kajał ją Maurycy, — państwo napew- 
no zwyciężą, Stuart nie spudłuje ani 
razu. 

— Będę się o to starał, — uśmie- 
chnęłem się, —ale, jeśli dziś nie będzie 
mi się powodziło proszę się na mnie 
nie gniewać! 

Maurycy odszedł, Rozłożyliśmy ku- 
le i rozpoczęła się gra. Grałem dosyć 
dobrze, aby zapewnić wygraną naszej 
partji, jednocześnie starałem się nadać 
swej grze charakter przypadkowo do- 
brych pchnięć. York i jego siostra gra- 
li dosyć dobrze, ale lady Baradell nie 
umiała prawie trzymać kija w ręku, 
to też nie powodziio się jej wcale. 

— Gdybym nie znał sir Karola, — 
zauważył żartobliwie York, — był- 
bym wyciągnął wniosek, że pani jest 
nieszczęśliwa w miłości, jak w grze. 

Właśnie w tej chwili ręka lady Ba- 
radell dotknęła mojej i przez chwilę 
zatrzymała się... 

— Nie sądzę, — odrzekła uśmie- 
chając się zagadkowo. 

Może wyobraźnia moja była zbyt 
podekscytowana, ale słowa te i uś- 
miech wzbudziły we mnie przykry nie- 
pokój. W ciągu wieczoru wzrastało 
we mnie uczucie niepokoju, gdyż kilka 

razy dostrzegłem  utkwione w sobie 
pytające spojrzenie pięknych oczu, w 
których czytałem wyraźnie więcej niż 
sympatję. Epizod tego rodzaju ogrom- 

Drukarnia „, 

nie gmafwał i tak dosyć trudną sy- 
tuację. | 

Mimo 'to ze spokojem filozoficznym 
grałem dalej, aż do powrotu Mauryce- 
go. Po partji bilardu, przeszliśmy do 
kart. 

O wpół do jedenastej lokaj podał | 

napoje oświeżające, a po kilkunastu 

minutach, ciotka Mary ziewnęła 1 07 

znajmiła, że chce spać. 
— Mnie się zdaje, że już nam wszy 

stkim czas spać, — dodała miss York. 

— Oczy mi się kleją. Niech panowie 
bez nas skończą grę. Ę 

— Lady Baradell postawiła mnie 

w możności oddawać się dłużej ha- 

zardom, — zauważył brat panny York, 

zapalając papierosa. — Jestem bez 

nóg. Nie wiem, czy dojdę do łóżka. 
Spacer nasz był zbyt długi! 

Wszyscy roześmieli się z tego do- 
wcipu, a Maurycy zapalił świece i ro- 
zdał je gościom. 

    

  

    
   

  

  —— Dobranoc, — pożegnała się la- 

dy Baradell, poddając rękę Yorkowi 
i Vanowi. — jestem zdaje się, jedyna 
w tem towarzystwie, nie zmęczona 
Dobranoc; master. Norscott, dodał 

podchodząc do mnie i szepnęła cich 

tak cicho, że tylko ja mogłem to sły” 

szeč: „Dowidzenia!“ ` 

Niejeden na moim miejscu czułby 

się zachwycony tak nieoczekiwanym 
zwrotem, 'ale ja zamiast radości, uczu- 

łem niepokój. Ukłoniłem się nisko, aby, 
ukryć zmieszanie i odrzekłem uprzej 
mie: 

— Dobranoc, lady Baradell. 
Zdaje się nie brałem udziału w ro- 

zmowie toczącej się, po odejściu pań. 
Mówiono o koniach _ wyścigowych, 
które miały wystąpić w. październiku. 
Nie znałem się na koniach,a zresztą 
myśli moje były zajęte innego rodzaju 
sportem, bardziej niebezpiecznym i ry 
zykownym. 
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