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Akcja pomocy $łolnym ECHA STOLICY ZZA KORDONÓW 
d kole] Druja-OoropnjeGo 

W wyniku obrad Kresowego Związ- 

ku Ziemian, które odbyły się w dn. 

26 i 27 maja w Wilnie, między inne- 

mi powzięta została uchwała łącząca 

akcję niesienia pomocy  Wileńszczyź- 

nie nawiedzonej klęską nieurodzaju z 

budową linji Druja — Woropajewo. 

Uchwała ta zwraca uwagę czynników 

miarodajnych na „wadliwość okazy- 

wania pomocy wyłącznie rozdawni- 

ctwem zapomóg, ponieważ działalność 

zapomogowa powinna być tw pierw. 

szej mierze oparta na dostarczaniu 

ludności pracy“ a jednocześnie 

zawiera wezwanie pod adresem tych- 

że czynników, „by zapoczątkowane 

prace przy budowić kolei Woropajewo 

N— Druja nie były przerwane nietylko 

ze względu na konieczność dostar- 

czenia pracy głodującym powiatom, 

lecz i na to, że połączenie kolejowe 

Woropajewa z Drują ma ogromne 
znaczenie dla  północno-wschodnich 

powiatów pozbawionych dróg komu- 

nikacyjnych“. 

Takie postawienie kwestji było ze 
wszech miar słuszne i logiczne. Nie 

można wszak było domagać się bu- 

dowy kolei tylko dla tego że istnieje 

głód, — należało wskazać, że budo- 

wa ta, względnie wzmożone tempo 

jej leży w interesach gospodarczych 

kraju. A skoro tak jest — uzasadnio- 

nem było zwrócenie uwagi na wadli- 

wość organizacji pomocy na zasadach 
wyłącznie zapomóg doraźnych z po- 

minięciem możliwości dostarczenia za- 
robków szczególnie przy budowie 

kolei. ' 

Nie będziemy tu poruszali korzy- 

ści gospodarczych i kulturalnych po- 

łączenia Woropajewa z Drują. Stosy 

niezliczonych memorjałów w tej spra- 

wie, długie lata zabiegów  miejscowe- 

go społeczeństwa przed rządem, ty- 
siące uchwał i setki , konferencyj j 

narad utorowały przed rokiem drogę 

dla decyzji o preliminowaniu dwu- 

dziestu miljonów złotych na budowę 

kolei. Nie było tu jakiejkolwiek pre- 
sji, jeżeli wogóle można mówić o 

zdolności kresów wschodnich do wy- 

wierania "wpływu na postanowienia 

rządu. «Nie, decyzja powzięta została 
na skutek zrozumienia korzyści osią- 

ganych przez budowę kolei. Nie je- 

stem skłonny do egzegeracji, nie po- 

trafiłbym naprzykład przeciwstawiać 
równorzędnie Druję Gdyni, Nie ule- 
ga jednak dla mnie żadnej wątpliwo- 

ści, że zaniechanie projektu linji Wo- 

ropajewo—Druja oznaczało by ska- 
zanie na wegetację, jeżeli'nie powolne 
dogorywanie, odcinku gospodarczego 
na obszarze około 10 tysięcy kim. 
kwadratowych. 

A jednak pomimo wszystko robo- 
ty przy budowie zaczęły gd pewnego 

czasu zamierać, Na pierwszy kwartał 
roku budżetowego 1929—3Q asygno- 
wano zaledwie 300 tysięcy złotych 
zamiast przewidywanych 2 miljonów. 
Podobno termin pierwotnie wyznaczo- 

ny na ukończenie robót mianowicie 
31 grudnia 1930 r. ma być przesunię 
ty na 10 lat, a to w związku z. za- 
mierzonym gospodarczym sposobern 

prowadzenia budowy. Ograniczyć mu- 

siały produkcję przedsiębiorstwa do- 

starczające materjał niezbędny przy 
budowie kolei,—jak naprzykład cegiel- 
nia w Szarkowszczyźnie, gdzie zarzu- 
cić musiano również projekt wyrobu 
sączków (drenów). Uległo zawiesze- 

. niu postępowanie dotyczące odszko: 
dowania za ziemie wywłaszczone pod 
kolej—kiedy to wynagrodzenie będzie 
wypłacone nie wiadomo, a tymcza- 
Sem rolnik, którego. gospodarstwo 
uSzczupiiło się o część wywłaszczoną 
i przestrzeń obecnie nie korzystaną, 
płaci nadal podatki za całość. Setki 
głodnych rolników przybyłych w po. 
szukiwaniu zarobków przy budowie 
kolei bezradnie stoją nad  wytkniętą 
trasą, napróżno doszukując się przy- 
czyny zawiedzionych nadziei. A prze- 
cież mogli ci rolnicy wyjechać w swo- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-j). 

Prezydent Mościeki w Smoguleu. 

POZNAŃ. 28.5. (PAT) Dziś przed 
południem wyjechał Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej ze świtą do Smogulca 
celem zwiedzenia tamtejszej fundacji, 
Ponadto udali się do Smogulca rekto- 
rowie uniwersytetu i politechniki w 
Warszawie, jako członkowie kurator- 
jum tej fundacji. Wyjazd Pana Prezy- 
denta ma charakter nieoficjalny. 

Sprowadzenie zwłok gen. Bema 
do Polski. 

TARNÓW. 28. 5. (PAT). Dnia 27 bm. 
odbyło się tu posiedzenie ścisłego komitetu 
aaa zwłok gen. Bema. Na posie- 

dzeniu ierdzono, że wszelkie przygoto- 
i zwłok 

no O PER uroczy sto: 
nątrz kraju. ód delegacji komitetu, wy- 

jeżdżającej Po en Bema da Ałeppo, 
jest też przedstawiciel rodziny gen. Bema 
major w stanie ynku Włodzimierz Bem 
de Cosban. ówna uroczystość złożenia 
trumny w mauzoleum w Tarnowie odbędzie 
się dnia 20 czerwca rb. 

Zjazd konsularny w Paryżu. 

W dmiu 30'maja rozpoczyna się w Pary- 
żu obrady polskiego zjazdu konsułarnego. 
Wezmą w nim udział przedstawiciele wszyst 
kich polskich placówek konsularnych, dzia- 
łających na terenie Republiki POS: 
kormsułatu w Brukseli, oraz konsulatów pol- 
skich w Holandji. 

Zjazd zajmie się przedewszystkiem szcze 
gółowem rozpatrzeniem zagadnień emigracyj 
nych. Następnie omawiane będą sprawy eko- 
nomiczne i administracyjne. Na zjazd udaje 
się dyrektor departamentu konsułarnego MSZ 
p. Łukaszewicz, oraz naczelnik wydziału kon 
sularnego p. Obrębski. 

Wycieczka Pólakbw z Ameryki 
przybywa do Polski 

WARSZAWA, 28. V. PAT. Dnia 
3 czerwca o godz. 11 rano przybywa 
do Gdyni wycieczka największej orga- 
nizacji polskiej w Stanach Zjednoczo- 
nych Związku Narodowego Polskiego. 
Na spotkanie wycieczki wyjeżdżają na 
morze członkowie prezydjum głów- 
nego komitetu przyjęcia wycieczek 
zagranicznych, mianowicie prof. Poni- 
kowski, Sieroszewski i pos, Cieplak. 
Wycieczka przybywa okrętem  „Pen- 
land". Jest to pierwszy okręt tej po- 
jemności, zawijający do portu gdan- 
skiego. Wycieczka odwiedzi Gdynię, 
Toruń, Gniezno, Poznań, Warszawę. 
Częstochowę, Katowice, Zakopane i 
Kraków. 

Przedstawiciele Dziennikarzy Pol- 
skich u Premiera. 

„Dnia 27 b. m. Prezes Rady Ministrów 
Świtalski przyjął prezydjum Syndykatu 
Dziennikarzy Warszawskich w osobach p. 
p- Wł. Gielżyńskiego, prezesa, p. R. Boskie- 
go i M. Grzegorczyką wiceprezesów, którzy 
przedstawili się panu Premjerowi w imie- 
niu nowoobranego zarządu Syndykatu. 

Audjencją trwała przeszło pół godziny. 
Przedstawiciele Syndykatu informowali Sze- 
fa Rządu o zawodowych sprawach dzien- 
nikarstwa polskiego, przedstawiając jego 
bolączki. Pan Premjer wypytywał o roz- 
maite szczegóły, dotyczące bytu materjal- 
nego warunków pracy, przygotowania fa 
chowego i napływu nowych kandydatów 
do stanu dziennikarskiego. 

Kongres „Wyzwolenia”. 
W dniu 13 i 14 czerwca odbędzie się w 

Warszawie ogólnopolski kongres Polskiego 
Stronnietwa Ludowego „Wyzwolenia*. 

Posiedzenie parlamenfarnej kc- 
misji długów państwowych. 

W początkach miesiąca czerwca 
zwołane zostanie posiedzenie „parla- 
mentarnej komisji długów państwo 
wych, celem opracowania drugiego 
wykazu długów państwowych za rok 
bieżący, 

Koncert Szalapina. 
WARSZAWA. 27, 5» (PAT). Przybył do 

Warszawy znany bas rosyjski Szalapin, któ- 
ry wystąpi dziś z koncertem. 

% Żądać wszędzie. 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

В 

A-PIASECKI! 
w KRAKOWIE į 

l 
” 

jest bardzo smaczna 

i pożywna dla dzieci. 

Proces o zamach ma Woldemaraga 
BERLIN. 28.5. (PAT). „Deutsche 

Allgemeine Ztg.“ doniosi z Kowna, że 
rozpoczął się tam w sądzie wojskowym 
proces przeciwko 14 studentom uni- 

kowieńskiego, którzy aręsz- 
towani byli w związku z zamachem па 
premjefa Woldemarasa. W Kownie pa 
nuje wzmagające się zburzenie tak, że 
rząd uznał za koniecznie proklamować 
stan oblężenia. 

Petycje o ułaskawienie zamachowców 
KOWNO. 28.5. (PAT). Pisma donoszą, 

iż w związku z zamachem na Woldemarasa 

ostatnio aresztowano 14 studentów, którzy 

zostaną prawdopodobnie oddani pod sąd po 

łowy, 12 z tych studentów należy do litew- 

skiej partji socjał-rewolucyjnej i jest człon- 

kami studenckiej organizacji „„Auszra”. Dwaj 

pozostali są członkami partji socjaldemokra- 

tycznej. Kiłku z nich grozi kara Śmierci. 

Ażeby przeszkodzić  zasądzeniu sich na 

śmierć w litewskiem społeczeństwie zbie- 

rane są podpisy pod petycją, jaka ma być 

wręczona rządowi o nieskazywanie ich. Pod 

pisy swe już złożyli działacze polityczni wszy 

stkich kierunków poczynając od Ch. D. a 
kończąc na socjałdemokratach. 

Dałej komunikują, iż w Kownie został 

wzmocniony stan ochronny z obawy przed 

nowemi incydentami, jakie mogłyby się wy- 

darzyć w zwiczku z działalnością sądów po- 
towych. Wzmocniona została także ochrona 

osoby prof. Woldemarasa, który zjawia się 

obecnie na ulicy tylko w asyście 

«twóch oficerów. Ochrona wzmocniona z0- 

stała również na prowincji. Patrole wojska 
i szaulisów ochraniają wszystkie nawet naj- 

mniejsze mosty. 

Szczegóły Itewsko-polskiego nkładn o 
małym macha granicznym 

Organ policji litewskiej „Policja przynosi 
w Nr. 9 szczegóły litewsko —-polskiego u- 
kładu o małym ruchu granicznym. 

Na mocy tego układu właściciele lub 
dzierżawcy rolni, ich rodziny i inne osoby, 
zatrudnione w gospodarstwie rolnem prze 
ciętnym przez linję administracyjną, mogą 
uzyskać pozwolenie na przekroczenie lmji 
w sprawach gospodarskich. Naogół pozwo- 
łenie wydaje się każdemu zosobna. Nieletni 
do 13 roku życia, mogą przechodzić 
przez łinję adm. bez pozwolenia, jeśli towa- 
rzyszą osobie, posiadającej pozwolenie. O- 
sobne pozwolenia mogą uzyskać i nieletni 
w wieku od 7 do 14 lat, jeśli wymaga tego 
ich zawód, np. pasterstwo. Natomiast ucz- 
niom nie wydaje się poz wolenia na uczę- 
szczanie do szkoły po drugiej stronie lin. 
adm. gdyż nauka nie jest fachem rolniczym. 

Opłata za pozwolenie wynosi po stronie 
litewskiej 1 lit, polskiej — I złoty. Jeden raz 
pozwolenie można wznowić bezpłatnie na 
przeciąg 6 miesięcy. Żadnych innych opłat 
administracyjnych za przekroczenie lin. adm. 
nie pobiera się. Pozwolenia na przekroczenie 
granicy są zredagowane w 2 językach litew- 
skim i polskim. 

Osoby posiadające pozwolenie, mogą 
przekroczyć lin. adm. w miejscu ustalonem 
przez policję pograniczną. Naogół granicę 
można przekroczyć tyłko we dnie, mianowi- 
cie w godz. 4 — 21 od I marca do 30 wrze- 
śnia i w godzinach 7 — 17 od 1 październi- 
ka do 1 marca. Przekraczający granicę powin 
ni powrócić tegoż dnia. Żadnych opłat w 
związku z tem się nie PO i nigdzie się 
nie trzeba meldować. Przechodząc granicę 
można mieć z sobą pożywienie na 1 dzień. 
Z liczby produktów żywnościowych jednak 
wyłącza się produkty stanowiące monopol 
państwowy, jak spirytus, wódkę i t.d. 

W ten sam sposób bez żadnej opłaty 
można przewozić z sobą bydło, narzędzia 
rolnicze i służące do rybołóstwa, wozy ła- 
dunkowe, maszyny jednak pod warunkiem, 
iż po ukończeniu prac rolnych zostaną od- 
stawione z powrotem. Z gospodarstw prze- 
cięt ych i rozłączonych przez linję admini- 
stracyjną można przewozić: kamienie, pia- 
sek, żwir, glinę torf, drzewo na budowę i 
opał i t.d. Pozatem można przewozić z miej 
sca zamieszkania do drugiej części gospo- 
darstwa: nawozy, nasiona (stosownie do 
wielkości przecietego gospodarstwa), jako 
też przywozić stamtąd później odpowiedni 
plon. To samo tyczy rybołóstwa i paszy dla 
bydła. Nadzór nad tem wszystkiem Spra- 
wuje policja pograniczna. 

Tak się przedstawia układ w rysach za 
sadniczych. Wszelkie jednak szczegóły i nie- 
dokładności, które mogą wyniknąć przy re- 
alizacji tego układu, powierza się obopólnym 
decyzjom, organów policji pogranicznej byłe 
nie były one przeciwne zasadniczym wyty- 
cznym układu. 

Jeszcze © komunistów aresztowanych 
w Szawlach 

Z Kowna donoszą: W tych dniach poli- 
cja kryminalna zaaresztowała w Szawlach je 
szcze 9 komunistów, którzy zostali oskar- 
żeri O sz) demonstracji | w dn. 1 
maja w h. Sprawę rozważy Sąd 
Wojenny. 

lamknięcie związku robotniczego 
Z Kowna donoszą: Związek robotniczy 

„Lajdas“, który cały czas pracował na ko- 
leja ch i komorach celnych, założony przez 
„Darbo Federację, obeonie na mocy rozpo- 
rządzenia władz został zamknięty. 

Lamknięcie poniewieskiega oddziału 
Polsk. Zw. Lndzi Pracy 

s RIEREE 
dział poaiewieski Ogó Źwią- 
zku Ludzi Pracy. Przyczyna zamknięcia nie 
jest znana. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 1 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO -- Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzynški. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 2 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

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. 
  

Oświadczenie Marszałka Piłsudskiego 
w związku ze sprawą b. min. Czechowicza. 

WARSZAWA 28 V. (tel. wl. „Słowa”*) W związku z przeslu- 
chaniem Marszałka Piłsudskiego przez sędziego Sądu Najwyż- 
szego p. Zaleskiego w sprawie b. ministra Czechowicza dowia- 
dujemy się, że Marszałek Piłsudski podyktował sędziemu Zale- 
skiemu do protokułu oświadczenie, w któręm odmawia złożenia 
zeznań, zgodnie z zapowiedzią, którą uczynił w ostatnim swoim 
artykule. 

Po podyktowaniu powyższej deklaracji Marszałek Piłsudski 
spędził z sędzią Zaleskim przeszło półtorej godziny na rozmowie 

Jak wiadomo Marszałek uprzednio odmówił przyjęcia oskarży- 
ciela z ramienia Sejmu posła Wawrzykowskiego. 

| TETK RETE WRTAYKTGE ORT ARS ADO WIZOWE WORA KARATE ATZAONEC 

Kongres socjalistyczny w Niemczech 
Kancierz Miiller w obronie pancernika „A”, —- Najnowszy 

przyczynek do dziejów pacyfizmu niemieckiego 
MAGDEBURG. 28. 5. (PAT). W czasie dzisiejszych obrad kongresu 

socjalistycznego wystąpił z wielką mową w debacie obracającej się dookoła 
socjalistów w rządzie i budowy pancernika, kanclerz Miiller. Kanclerz w prze- 
mówieniu swem oświadczył, że uważa krytykę polityki partyjnej wygłoszoną 
na kongresie za przesadzoną. Kanclerz podniósł, że sukcesy wyborcze zmusi- 
ły socjalistów do zejścia ze stanowiska opozycji i do: wstąpienia do rządu. 

' Domaganie się tego, aby przedstawiciele socjalistyczni wystąpili z rzą- 
du może się tylko równać — zdaniem kanclerza — dążeniom do tego, aby w 
Niemczech znowu zaezął rządzić Stalhelm. Jesteśmy zbyt dobrymi socjalista- 
mi — mówił kanclerz — aby cieszyć się z koalicyji i aby uważać ją za coś 
innego, niż za zło konieczne. Z kolei przeciwstawił się kanclerz zarzutom, 
że ministrowie socjalistyczni prowadzą zbyt ustępliwą politykę w łonie rządu. 

Następnie kanclerz przeszedł da omówienia sprawy budowy pancerni- 
ka, charakteryzując sytuację, w jakiej się znalazła partja socjalistyczna, w 
ten sposób że musiała ona albo zgodzić się na budowę pancernika, albo do 
prowadzić w dwa tygodnie po otworzeniu rządu.do nowego krzyzysu. Kan- 
clerz podniósł następnie, że głosowanie jego wraz w całą frakcją przeciwko 
budowie pancernika sprzeczne byłoby z sensem i duchem konstytucji i że 
dlatego odrzuca stanowczo projekt powtórzenia tego samego eksperymentu 
nanowo skoro obecnie Reichstag uchwalił już dalszą realizację budżetu. Mi- 
nistrawie socjalistyczni — oświadczył dalej kanclerz — muszą głosować za 
drugą ratą, gdyż zobowiązali się przy tworzeniu wielkiej kaolicji przeprowa- 
dzić budżet w takiej formie, w jakiej był opracowany. 

: Możecie mnie zmusić — oświadczył kanclerz — do złożenia mego u- 
rzędu, nie możecie jednak. odemnie wyniagać, abym jako kartcjerz głosował 
przeciwka przedłożeniu rządowemu. Konsekwencje, któreby z tego wynikły, 
nmasicie rozważyć ponownie. Kryzys rządowy, spow: budową pajn- 
cernika — mówił kanclerz — ośmieszyłby tylko na zawsze partję socjalisty- 
czną. Nigdy nie przeszkodzicie nowym wojnom —zakończył kanclerz — 
= będziecie dążyć do tego, aby cocjaliści trzymali się zdala do rządu. 
głosowaniu kongres przyjął wniosek zarządu o przejście do porządku dzien 

nego rad wszystkiemi zgłoszonemi wnioskami w sprlwie pancernika i udziału 
w rządzie. Za wnioskiem zarządu padło w głosowaniu imiennem 256 gło- 
sów przeciwko 139. 

W przededniu wyborów angielskich 
Labour Party protestuje i oskarża Francję o .pomoc 

konserwatystom 
LONDYN, 28—V. Pat. Reuter donosi: Labour Party z okręgu Brentfoud zwró- 

ciła się z protestem do francuskiej ambasady z powodu obecności francuskiego de- 
putowanego kienri Haye pośród osób, popierających Konserwatywnego kandydata na 
wiecu wyborczym, który się odbył niedawno. Protest wychodzi z założenia, że mie- 
szanie się deputowanego obcego państwa w sprawy wewnętrzne jest sprzeczne ze 
zwyczajami międzynarodowemi i może ujemnie wpłynąć na przyjazne stosunki, zwa- 

żywszy, że popieranie konserwatywnego deputowanego w tym wypadku może być; 

uważane za wrogie i nielojalne w stosunku do ląbourzystów, którzy w jednakowe 
mierze prącują nad utrwaleniem międzynarodowego pokoju. 

.HEOCTFUEIEEOERNECKA 

Powiefrzna podróżyiks. prymasa kardynała Hlonda 
WIEDEŃ. 28. 5. (PAT). Dziś o godz. 13.25 przybył d oWiednia samo- 

lotem ks. prymas kardynał Hlond i udał się do zakładu Salezjanów. Ks. 
kard. Hlond wyjeżdża jutro rano samolotem do Rzymu. 

Rewizja w konsulacie sowieckim w Charbinie 
W poszukiwaniu nici łączących Feng-Ju-Hsianga z Moskwą 

PEKIN. 28. 5. (PAT). Donoszą tu, że policja chińska dokorała rewizfi w konsuła- 
cie sowieckim w Charbinie i aresztowała cały konsułatu wraz z pm a kon- 
sulem. Tą drogą policja chińska chciała zdobyć dowody obciążające Feng-Ju-Hsianga, 
t.zw. generała chrześcijańskiego, ogłoszonego obecnie za buntownika. 

Powodź w Mezopotamii 
Wody Eufratu zalały olbrzymie przestrzenie 

BAGDAD. 28.5. (PAT). Wyłew Eufratu trwa w dalszym ciągu. Chociaż w górnej 
Anatolji i Syrji poziom wody obniżył się, to jednak w Iraku położenie rtie zmeiniło się. 
Woda zalała ogromne przestrzenie. Między innemi pod wodą stoi linja kolejowa, łącząca 
Bagdad z Bassorab. Przywrócenie S ie bezpośredniej między temi miasta- 
mi nie nastąpi przed upływem 6 tygodni. 

Seismograf w YE trzęsienie 

BIAŁOGRÓD, 28 V. PAT. Tutejsza stacja sejsmograficzna zarejestrowała wczo - 
raj o godz. 23 m. 32 sek. 32 silae trzęsienie ziemi, którego ognisko znajdowało się 
w odległości 7 tys. klm. Trzęsienie ziemi trwało 2 godziny 12 minut. Jeden z tych 
wstrząsów był tak silny, iż odczuto go nawet w Białogrodzie. 

Ślub Lindbergha 
ENGŁEWOOD. 28. 5. (PAT). Odbył się tu ślub znanego lotnika amerykasńkiego 

Lindbergha z córką ambasadora Stanów Zjednoczonych w Meksyku p. Morrow. 

 KTSREAO RCZYIERŁI 

Kongres eucharystyczny w Toruniu 
TORUŃ, 29. М. PAT. Dnia 27 maja o godzinie 17-ej nastąpiło w 

bali powystawowej w Toruniu otwarcie kongresu -eucharystycznego. Na 
kongres prócz duchowieństwa z arcybiskupem Teodorowiczem i biskupem 
Okoniewskim przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych 
i wojskowych. 

2 Po przemówieniach powitalnych marszałek kongres u Janta-Połczyński 
odczytał nadesłane depesze od nuncjusza apostolskiego Marmaggi i od ks. 
kardynała Hlonda oraz depesze hołdownicze, którą kongres wysłał do 
Ojca Świętego i do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Następnie ks. arcybiskup Teodorowicz wygłosił referat na temat: 
„Najświętszy sakrament źródłem Światła", który wysłuchali obecni w wiel- 
kiem skupieniu. ю 

Miasto Toruń urządziło na cześć dostojników kościelnych raut w 
dużej sali ratuszowej, który przeciągnął się do północy. Dziś 'we wtorek 
daiszy ciąg kongresu. 

im czasie na roboty w Warszawie i 
Równem na Wołyniv. 

Podobno względy finansowe sta- 
nęły na przeszkodzie do finansowa- 

nia w należytej wysokości imprezy 

kolejowej Druja — Woropajewo. W 

danym wypadku tych względów zu- 

pełnie nie rozumiemy i nie wydają 
się one nam słuszne. Tu muszę wró- 
cić do uchwały Ziemian Kresowych, 
mianowicie do tego absatzu, który 
mówi, że działalność zapomogowa 
powinna być w pierwszej mierze 
oparta na dostarczaniu ludności pra- 
cy. Jeżeli względy iinaasowe nie sta- 
nęły na przeszkodzie do udzielenia 

kilku miljonów na dokarmianie głod- 

nych w rejonie objętym klęską nie- 

urodzaju,—to przecież użycie 2 miljo- 

nów na budowę kosztem części za- 
pomóg doraźnych wydawanych w na- 
turze nie oznaczałoby stworzenia no- 
wych trudności finansowych, a li tyl- 

ko nastawienie pomocy w. kierunku 
najbardziej właściwym. Z drugiej stro- 
ny przy takiem postawieniu sprawy 
realizacja budowy kolei nie uległaby 
przynajmniej na razie, zwłoce, Na 
posiedzeniu sejmowem, na którem 

rozważana była sprawa  nieurodzaju 

na Wileńszczyźnie, p. minister spraw 
wewnętrznych wskazywał na budującą 
się kolej Druja — Woropajewo jako 
źródło zarobku głodującej ludności, a 
nawet oświadczył, że odtąd roboty 
przy budowie będą prowadzone w 

jaknajszybszem tempie. To było wła- 
Ściwe i rzeczywiście słuszne ujęcie, 
jak należy organizować akcję pomo- 

cy, nie ograniczając jej wyłącznie do 

zapomóg. 

Veibavolant scripta manent. Cię- 
żar ciężkości i odpowiedzialności prze- 
niesiony został na poszczególne mi- 
nisterstwa. Wszystko skończyło się 
na „działaniu we własnym zakresie”. 
Nie było widocznego uzgodnienia i 
współdziałania poszczególnych ‘гезог- 
tów. 

Ministerstwo pracy i opieki spo- 
łecznej, świadome ogromu klęski nie- 
urodzaju i głodu na tem tle nie o- 
mieszkało przyjść z pomocą w posta- 
ci znacznych sum asygnowanych na 
dokarmianie głodnych. Ministerstwo 
rolnictwa w zrozumieniu skutków nie- 
urodzaju dbało o otwarcie nowych 
kredytów dla rolnictwa, odterminowa- 
niu starych, „dostarczeniu ziarna na 
zasiew i t. p. Ministerstwo skarbu za- 
stosowało pewne ulgi podatkowe. Mi- 

nisterstwo komunikacji uczyniło za- 

dość postulatom miejscowego  rol- 

nictwa udzielając ulg taryfowych w 

przywozie pasz i zboża t 

W tem wszystkiem jednak nie by- 

ło jednoczącej myśli i nie było ce- 

mentu spajającego poczynania po- 
szczególnych resortów. Było, jak po- 
wiedziałem, oderwane, jakkolwiek nie- 
wątpliwie owiane najlepszemi chęcia- 
mi, „działanie we własnym zakresie”. 
Przy akcji osnutej fna uzgodnionym 

planie postępowania nie mogłoby mieć 

miejsca niewiązanie się terminów po- 

czynań wzajemnie uzupełniających się, 

jak to było naprzykład z ulgową ta- 

ryfą Nr. 48 na przywóz sowsa, jęcz- 

mienia i ziemniaków do województwa 
Wileńskiego, która izostała wprowa- 

dzona zaledwie z dniem  1-go maja, 
kiedy kredyty udzielone przez mini- 

sterstwo rolnictwa na zakup zboża 
zostały już prawie całkowicie wyko- 
rzystane. Drugim charakterystycznym 

przykładem braku jednoczącej myśli 
jest właśnie sprawa budowy kolei 
Druja—Woropajewo. Ministerstwo ko- 
munikacii w myśl zasady „moja cha* 
ta s' kraju" (od wszystkiego co nie 
jest koleją) zdecydowało, że kolej 
nie ucięknie, jeżeli będzie się budowa- 
ła w tempie powolniejszem, z powo- 

du braku pieniędzy. A przecież, gdzie 
jak gdzie, ale tu przedewszystkiem 

dla dobra sprawy i celem właściwego 
postawienia akcji pomocy, potrzeba 

było połączyć kwestję zapomóg z bu- 

dową kolei jako źródłem zarobków. 
Z. Harski. 

—Ё
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Strajk w gimnazjum żydowskiem trwa 
BARANOWICZE. 28. 5. (tel. wi. „Stowa“). Strajk w tutejszem gimnazjum żydow- B i 

skiem trwa nadal. W związku z tem przybyli onegdaj do 

ównież mają przybyć 2 posłowie żydowscy. Społeczeństwo żydowskie podzie- 
centralnej organizacji „Heahulec Pioner' i 
skiego. R : 
liło się na dwie grupy. 

przedstawiciele 
harcerstwa żydow- 

Jedna stoi na stanowisku, że strajk winien trwać do tychczas, dopóki język hebraj- 
ski nie będzie językiem wykłado 

Wczoraj przybyli do Baranowicz 
li óbecni na zebraniu komitetu 

wiedziała 

wym, druga natomiast jest za wykładowym ‹ językiem 
przedstawiciele centr. kom. „Tarbut*, którzy 

na którym większość rodziców wypo- 
się za językiem wykładowym hebrajskim, jednak decyzji żadnej nie powzięto. 

Ujęcie bandy fałszerzy stu złatówek -- 

3 policja uj 
i Szymona Leszków 

śledztwa 

Marjan 

z tłami banknotów, papier f 
Šio ki6" aookiocjia: totograi 

SLONIM. 28. 5. (tel. wi. „Slowa“). Od S 
si A aa stuz! A: uje każ Zn 

puszczających w obieg te banknoty Audrze, micza, Konstan- 
i Wiktora Drakowicza. W wyniku dalszągo dochodzenia 

prowadził Wojciechowski i Kazimierz Bubrowski, w miesz- 
kaniu których w czasie. i itograiczny, 14 

czasu na terenie pów. Słorim- 

o u- 

klisz banknotów stuztotowych, desziczulki 
raficzny, farby i td. W mieszkaniu Wojciechowskiego 

Masowe zafrucie żolmierzy na zabawie 
LIDA. 28. 5. (tel. wł. „Słowa*) W niedzielę żołnierze 5 p. lotniczego poszli rem- 

jalnie na zabawę do okolicznych wsi. W czasie zabawy żołnierze obficie roczyli się 
napojami chłodzącymi: Po powrocie do Lidy 78 żołnierzy rozpoczęto gorączkować, przy- 
czem wystąpiły u nich objawy zatrucia. 56 z nich zdołano już uratować, pozostali znaj- 
dują się w stanie gorączkowym, istnieje jednak nadzieja utrzymania ich przy życiu. 

  

Hytty" birmistra п Ма 
O trudnościach wynikłych przy wybo- 

rze burmistrza, pisałiśmy przed tygodniem. 
— szczęśliwie zostały one usunięte i na po- 
siedzeniu Rady w dn. 21-V, wybrany został 
na burmistrza p. Rudolf Chołowiecki. 

. Przebieg posiedzenia był taki. — Prze- 
wodniczył ustępujący burmistrz p. Zygmunt 
Krupski. — Przed przystąpieniem do wy- 
borów radny z „Bundu”, p. Graubart w 
imieniu swoich kolegów złóżył umotywo- 
wany wniosek nieufności 'wzgiędem całego 
zarządu, czyli domagał się, by prócz ustę- 

'pującego burmistrza podali się do dymisji 
również wiceburmistrz Rozowski, oraz ław- 
nicy Zdralewicz i Basińkiewicz, ponieważ 
według przekonania wnioskodawców, caly 
"zarząd nie spełnił swych zadań. — Kandy- 
datura burmistrza była już uprzednio omó- 
wiona i ustałona, nie napotykając na żadne 

«sprzeciwy, przesilenie natomiast obejmujące 
cały zarząd musiałoby z natury rzeczy spra- 
wę poważnie skomplikować, a możliwie 
"znowu wybory. burmistrza ku wielkiej szko- 
dzie spraw miejskich byłyby odroczone. — 

*" Wobec tego radny Domański w imieniu gru- 
« py. chrześcijańskiej sprzeciwił się wniosko- 

wi w danej chwili, zastrzegając jednak na 
przyszłość wolną rękę. Do tego oświadcze- 
nia: przyłączył się również choć bez  za- 
strzeżeń w imieniu większości grupy ży- 
dowskiej radny  Bomsztejn. — Wniosek 

„wszystkiemi głosami przeciw gło- 
som radnych z „Bundu”. — Jednakże vi- 

"ceburmistrz Rozowski wobec votum nieuf- 
„ności zgłosił swoją dymisję. Spowodowało- 

by to również trudności, o których powyżej 
pisaliśmy, a które wobec takich kwestyj, jak 

. chwalenie dotąd budżetu, nierozstrzygnię- 
cie sprawy budowy szkoły powszechnej i 
seminarjum i t. d. byłyby dla miasta niepo- 
wetowaną stratą; wszelkie kwestje perso- 
nalne powinny były iść na bok, byłeby tyl- 
ko prędzej dokonać wyboru burmistrza i 

« umożliwić normalną pracę, « zahamowaną 
przesileniem  burmistrzowskiem. — Wobec 
tego radny Domański zgłosił wniosek o 
nieprzyjęcie przez Radę do wiadomości dy- 
misji p. Rozowskiego; jeżeli w przyszłości 
p. Rozowskie zechce podtrzymać swoją de- 
<cyzję, to będzie czas nad nią się zastana- 
wiać, byleby teraz nie komplikować wybo- 
rów burmistrza. Rada znaczną większością 

. głosów wniosek przyjęła. 
Przystąpiono do wyboru bunmistrza. — 

W. imieniu wszystkich trzech grup chrze- 
ścijańskich, radny Domański zgłosił kandy- 
daturę radnego Chołowieckiego. Przy gło- 
sowaniu p. Chołowiecki otrzymał 18 głosów 

„przy czterech wstrzymujących się. 
Po ogłoszeniu wyników wyborów, p. 

Chołowiecki podziękował Radzie za zaufa- 
nie i wygłosił krótkie przemówienie progra- 
mowe, zaznaczając, że jest ono improwizo- 
'wane i że na następnem posiedzeniu przed- 

. stawi szczegółowy plan pracy samorządo- 
wej, bez którego miasto obejść się nie mo- 
że. — Narazie podkreślił ogromne trudno- 
ści płynące z ustawodawczego prowizotjum 
w dziedzinie samorządu. Szczególne trudno- 
ści-ma może Nieśwież, który z małego „ро- 
zasztatnėgo“ miasteczka stał się Siedzibą 
władz powiatowych z wszystkiemi płynące- 

mi stąd ciężarami. — Żeby pokierować po- 
myślnie życiem miejskiem p. burmistrz Cho- 
łowiecki zamierza opracować dokładny plan; 
w, każdym jednak razie wysuwa na pierwsze 
miejsce następujące zagadnienia: ustalenie 
ścisłe majątku komunalnego i jaknajlepsze 
jego wyzyskanie, zbadanie możności płatni- 
czych całej ludności i sprawiedliwe obcią- 
żenie; dalej idzie budowa szkoły powszech- 
nej, . budowa  seminarjum, uregulowanie 
spraw szpitałniczych, budowa łaźni, przebu- 
dowa rzeźni, ułożeriie i utrzymanie bruków, 
sprawy społeczne. Na dalszym planie uregu- 
łowanie miasta, kanalizacja i t. d. — P, bur- 
mistrz wypowiedział swoje głębokie przeko- 
nanie, że w przyszłej pracy znajdzie chętną 
i lojalną współpracę tak w Radzie jak i w 
zarządzie. — Zakończył podziękowaniem 
ustępującemu burmistrzowi p. Krupskiemu, 
za jego pracę, stwierdzając, w jak ciężkich 
i trudnych warunkach była Ona prowa- 
dzona. 

Następne posiedzenie Rady zwołane bę- 
dzie w niedałekiej przyszłości; prócz ekspo- 
se szczegółowego nowego burmistrza na 
porządku dziennym będzie uchwalenie bud- 
żetu odesłanego przez wydział. Dom. 

ŚWIĘCIANY. 
— „Doła* gajowych. Tyle w ostatnich 

czasach pisano w „Słowie* o niedoli gajo- 
wych, że zapragnąłem przedstawić państwu 
Eeynego osobiście mi znanego  gajowego. 
rzedstawić nie z nazwiska, broń Bože! nie 

piszę przecież „donosu*. Będzie to pópro- 
stu portret — kto zna, ten. pozna. 

Gajowy X. piastuje tę godność prawie 
dziedzicznie: przed wojną był gajowym je- 
go starszy brat, a kiedyś, w zamierzchłej 
przeszłości, ojciec. Przez tyle łat rodzina 
zgromadziła znaczny zapas doświadczenia, 
co daje gajowemu możność wyjścia ze swej 
pa sytuacji, tak, by wilk był syty i koza 
cała. у 
Gajowy ; mieszka we wsi, przylegającej 

do rządowego lasu. Ma tam kilka dziesięcin 
ziemi, dom, gospodarstwo. Ma prawo kosić 
bagniste łączki w lesie. Zresztą z zasady 
nigdy nie pracuje na roli, nie orze, nie sie- 
je, ani też kosi. Wszystką pracę około ziemi 
wykonują za niego sąsiedzi, oczywista nie 
dla pięknych oczu pana gajowego. Popro- 
stu:kradną w lesie „na odrobek'. т 

Gajowy jest notorycznym pijakiem, 
Trudno — w tych warunkach i świętyby się 
rozpił. Wszakże każdy, schwytany w lesie 
na gorącym uczynżu, musi butelczynę po- 
stawić, taki już zwyczaj, taniej zresztą i 
wygodniej postawić, niż przed sądem sta- 
wać. Jeśli schwytany ma młodą żonę, spra- 
wa załatwia się jeszcze taniej. Gajowy, po- 
mimo, że ma dorosłych synów, jest wielkim 
miłośnikiem płci pięknej. 

Lasy okoliczne były w swoim czasie 
mocno zniszczone przez Niemców. Przed 
paru laty rząd polski zasadził na nowo 
wszystkie poręby — stąd zakaz pasania by- 
dła w lesie. Lecz z drugiej strony — wsie 
nie mają swoich pastwisk. Gdzież się po- 
dziać z nieszczęsną „żywiołą*? Gajowy jest 
wyrozumiały, sam zresztą kilka krów po- 
siada, więc.... jakoś to się robi. : 

A władza? Cóż... władza aeroplanu nie 
posiada, przejechać musi drogą, a wszystkie 

Nowa próba kompromisu! Pogłoski o odroczeniu obrad 
do września. 

BERLIN. 28.5. (PAT). Prasa tutejsza donosi w depeszach z Paryża 0 

nowych próbach znalezienia porozumienia na konferencji odszkodowawczej. 

M iędzy innemi ,„Vossische Ztg." donosi w depeszy z Londynu, że główny 

rzeczoznawca angielski Stamp miał spotkać się w Londynie z propozycją 

kompromisową, polegającą na tem, że podjęty byłby. nanowo plan Ovena 

Younga, przyjęty przez Niemców z tem, że dołączone byłyby do niego zastrze 

żenia, pozostawiające kwestję rozdziału rat niemieckich decyzji któraby za- 
padła w toku rokowań między rządami. 

Ta sama „Vossische Ztg“. w następnej depeszy datowanej z Paryža 

twierdzi że delegacja niemiecka poczyniła ustępstwa, trzymając się nadal 

zasadniczej cyfry planu Younga i odrzucając wszelkie podwyżki rat rocznych. 

Delegaci niemieccy mieli oświadczyć gotowość przesunięcia terminu wejścia 

w życie planu Younga z dnia I kwietnia na dzień I września i przeznaczenia 

nadwyżki, osiągniętej w ten sposób na pokrycie kosztów armji okupacyjnej 

i utrzymania organów kontrolnych. Różnica, wytworzona przez to posunięcie 

w'terminie spłat, miałaby wynosić ponad 300 miljonów marek. ' 

Nieoficjalna akcja von Kuehim'na 
LONDYN. 28. 5. (PAT). Reuter dowiaduje się, że von Kuebimrann, były niemiec- 

ki minister spraw zagranicznych, wręczył ostatnio angielskiemu ambasadorowi w Paryżu 

Williamowi Tyrellowi memorandum w Sprawie możliwości zwrócenia Niemcom Koło- 

nji. Ministerstwo sptaw zagranicznych poroziumiało się z Berfinem, który deżawuje po- 

czynania von Kuehlmanna, działającego w charakterze nieoficjalnym. , 

Wyjaśnienia p. Arnolda Rechherga 
Oficjalna i nieoficjalna. dyplomacja 

BERLIN. 28.5. (PAT). W związku z wczodajszem oświadczeniem min. 
Stresemanna znany publicysta i przemysłowiec Arnold Rechberg ogłasza w 
„Vossische Ztg” że podróż jego do Paryża nie miała na celu czynienia Fran- 
cji jakichś propozycyj przymierza ze stiony Niemiec, tylko dalsze prowadze- 
nie rozmów, toczących się już oddawna pomiędzy angielskimi i francuskimi 

mężami stanu. W rozmowach tych — jak aświadcza p. Rechberję — brhli 

i biorą udział posłowie i politycy niemieccy z różnych stronnictw od prawicy 
do lewicy. P. Rechberg stwierdza, że angielskim i francuskim mężom stanu 
oświadczył zgóry, że działa bezi polecenia i bezj uprzedzenia niemiedkiego u- 
rzędu spraw zagranicznych. 

Dalej oświadcza p. Rechberg, że osoągirdięciu tymczasowego pozytyw- 
nego wyniku w rozmowach z angielskimi i tranquskimi mężami stanu w Pary- 

żu, poinformował on w obecności generała rezerwy von (de Lippe ambasa- 

dora niemieckiego w Paryżu von Hoescha i zwrócił się do niego o skłanienie 
urzędu spraw zagranicznych da podjęcia rokowań. Niemiecki, urząd sprłiw 

zagranicznych miał jednak tę myśl odrzucić. W związku z tem p. Rechberg 

zakomunikował — jak pisze — francuskiemu premierowi p. Polincaremu q 
tej odmowie niemieckiego urzędu spraw zagranicznych pismem z dn. 5 marca. 

drogi do lasu prowadzą przez wieś tę czy mandolinistów pod kierownictwem. prof. Bo- 
inną. Mieszkańcy danej wioski zawsze już 
zdążą w porę ostrzedz gajowego i bydło z 
terenu zakazanego wypędzić. A jeśli pan le- 
śniczy znajdzie Świeże, ciepłe, że tak powiem 
ślady pobytu krówek w lesie, winę zawsze 
złożyć można na,,, ptaszki. 

W wyniku ostatecznym ów pan gajowy, 
nie będąc zbyt źle widzianym u swoich 
władz przełożonych, nie jest również uwa- 
żany za wroga przez sąsiadów. Wisząc po- 
między młotem a kowadłem, pędzi żywot 
iście jedwabny, który na uwagę władz nie 
mniej zasługuje, niż nędzne życie innych 
gajowych, tak wymownie opisywane przez 
p. Hopko i innych korespondentów a 

— Przedstawienie teatralne. Dnia 25 b. 
m. kółko amatorów przy P. K. U. odegrało 
w lokału miejscowego. gimnazjum dwu- 
aktówkę Bałuckiego „Teatr amatorski", W 
porównaniu z poprzedniem przedstawieniem 
należy przyznać, iż zespół P. K. U. robi po- 
stępy, utrzymując się w tonie komedji, p. 
burmistrz i p. burmistrzowa, przyczem do- 
brym efektem było zestawienie ich kontra- 
stujących postaci: maleńki, dobroduszny 
mąż obok wspaniałej, pewnej siebie żony. 
P. sędzia, grający zwykle bardzo dobrze, 
na ten raz wpadł w szarżę, szczególniej w 
scenach z Trombolińskim-Radostem. Dobrą 
parę stanowiły p. Smętnicka z córką, co do 
tej ostatniej należy tylko wytknąć złą cha- 
rakteryzację. Stanowczo była „pomalowana 
na młodo”, a to zupełnie nie odpowiadało 
roli. jest to zwykły grzech amatorek, ale w 
sztuce, gdzie właśnie ośmieszają się narowy 
amatorskie, należało tego grzechu nie po- 
pełniać. P. inżynier grał nieźle, a Śpiew jego 
był zachwycająco fałszywy. Para amantów 
miała role dość niewdzięczne, zagrali je też 
dość słabo. Należy wspomnieć o doskona- 
łych kostjumach p. burmistrzowej i p. Smęt- 
nickiej, jak również o bajecznie dopasowa- 
nym brzuszku p. burmistrza. 

Wieczór został zakończony koncertem * 

janowskiego. Jako profan nie mogę sądzić 
o wartości muzycznej ich produkcji, lecz 
ośmielam się serdecznie im podziękować za 
ogromną przyjemność, jaką mi sprawiło 
słuchanie, szczególniej gdy chodzi o gawot,, 

„ wprost prześlicznie wykonany. 

Część dochodu z przedstawienia prze- 
znaczoną była na wycieczkę do Poznarńa 
uczniów gimnazjum. Wypada tu podnieść 
uspołecznienie kółka amatorów P. K. U. 
które prawie zawsze dzieli się dochodami 
ze swych imprez z innemi organizacjami. 

Przedstawienie to ma być ostatniem w 
tym sezonie. Pozostaje nam życzyć, by na 
przyszłość zespół P. K. U. nie omieszkał do- 
starczać Święcianom rozrywki, a dobrym 
celom gotówki. B. 

TEATR LUDOWY | Gościnne wy- 
Ludwisarska 4. stępy Zespołu 
у Ryskiego Ro- 

syjskiego Teatru Dramatycznego. 

Środa 29-go maja 
Serenada Nocna 

Komedja w 4-ch akt. Logiela 

Czwartek 30-go maja 2 
przedstawienia 

o godz, l-ej p. p. po cenach zniżo= 
nych od 50 gr. do 4 zł. Urwisko 
0 godz. 8 m 45 Panna z Fiołkami 
Komedja w 4-ch akt. T. Szczepkinej- 
Kupernik. 

Piątek 31-go mają 
Łatwy PPE 

Komedja w 4 akt. A. Ostrowskiego. 

Bilety do nabycia codziennie do 
godz. 5ej w. w księgarni „Lektor“ 
(Mickiewicza 4) od godz. 6-ej wiecz. 
w kasie teatru, Bilety na przedsta- 
wienie popołudniowe do nabycia w 
kasie teatru od godz. 1l-ej rano.     

  

Święto lotnicze W Vintennóg. 
W czasie Zielonych Świątek odby- 

ły się w Vincennes pod Paryżem za- 
wody lotnicze na wielkim poligonie, 
zamienionym przy tej akazji na aero- 
drom. Pierwszego dnia zawodów оБёс- 
ny był prezydent republiki pan Gaston 
Doumergue, i żywo interesował się ich 
przebiegiem, zaś 300 tysięczny tłum pu 
bliczności entuzjastycznie reagował na 
wielkie powietrzne wyczyny. 

Pierwszego dn'a jedynie słońce nie 
dopisywało, mimo to jednak zawody 
odbyły się. według naznaczonego pla-' 
nu. Nazajutrz zato, świetlisty Febus dał 
się przebłagać i sam rozciekawiony 
przyglądał się z wysokości tym prze- 
dziwnym ludzkim latawcom. A było ich 
mnóstwo, wszelkich typów i marek — 
i popisy odznaczały się wielką rozma- 
itością. Był więc i wyścig szybkości i 
konkurs na szybkość wznoszenia się 
patrolów myśliwskich, akrobacje wspól 
ne po 3 aparaty myśliwskie dla mary- 
narki, bombardowanie, skoki ze spa- 
dochronami poszczególne i jednoczes- 
ne z'kilku aparatów zaopatrywanie w 
żywność w pełnym locie, bitwy po- 
wietrzne i szalone akrobacje, w których 
celował zwłaszcza lotnik Doret, to też 
po skończonym locie, otrzymał. serde- 
czne powinszowanie od samego pre- 
zydenta republiki Doumerpue'a nie kry 
jącego swego zachwytu dla jego nad- 
zwyczajnej zręczności i odwagi. 

W rekordzie wysokości dla pilotów 
cywilnych, polegającym na wzniesie- 
niu się jaknajwyżej w ciągu 20 minut, 
i opuszczeniu się z powrotem w cią- 
gu maximum godziny, zwyciężył lot- 
nik Detroyat, osiągając 7000 metrów 
w 12 minut, i 8.200 metrów w mniej niż 
20 miut. 

Aby uwieńczyć szereg popisów, od 
był się atak zgóry ma wioskę umyślnie 
w tym celu zbuowaną z dychty w 
rogu lotniska. Na zakończenie miała 
miejsce otbrzymia defilada wojskowe- 
go lotnictwa francuskiego. | 

Uroczystość ta, organizowana przez 
Aero - Klub Francji na rzecz kasy po- 
mocy lotniczej, zakończyła się bez żad 
nych katastrof (nie licząc dwuch lek- 
kich wypadków) co przynosi honor 
pilotom i jakości aparatów. 

Oczywiście komuniści mieli szczery 
zamiar uczynić bundę i przeszkodzić 
świętu, ale wczas ódkryto te machina- 
cje, kilku aresztowano, reszta zac ich- 
ła w samą porę i obyło się bez skan- 
dali. 3 

Francuzi ż radością i dumą podno- 
szą swe popisy lotnicze, i cieszą się 
na następne, które będą miały miejsce 
w czerwcu na lotnisku w le zwa. 

świątynie, sarkofagi 1 „dowci” 
hiszpański. 

Przy przeprowadzaniu robót ziem- 
nych w parku koło zamku Colchester 
w Anglji, natrafiono na stary budynek, 
który według archeologów, jest świą- 
tynią Mitry, boga słońca z mitologji 
perskiej, którego kult rozpowszechnił 
się na wyspach brytyjskich w czasie 
podbojów rzymskich. Ddwie podobne 
świątynie odkryto już dawniej, jedną 
niedaleko muru Sladrjana, drugą koło 
miejscowości Rochester. 3 

Jednoczešnie donoszą z miasta To- 
urs we Francji, że jeden z z okolicz- 
nych właścicieli ziemskich, kopiąc na 
swem polu o 200 metrów od cmenta- 
rza, natrafił na głębokości 3 metrów, 
na sarkofag z kamienia, złożony z 
dwóch części jedna na drugiej. We- 
wnątrz znaleziono szkielet dziecka, wa- 
zę ze szkła, dwa medale i monetę z 

  

Nasza ankieta 
Rozsyłamy dziś ankietę 

Bardzo nam o to chodzi, aby' odpo- 

wiedzieli na nią łaskawie wszyscy naśi 

czytelnicy. I ci, którzy zajmują się 

polityką, 

piej od członków naszej redakcji, i ci, 
którzy pretensyj politycznych nie mają, 

„Słowa. | 

a o wszystkiem wiedzą Ie- | 

spokojnie siedzą gdzieś na prowincji, 
czy na wsi i jedną gazetę czytają. 

Dużo się często słyszy uwag, rad, 

wskazówek, oburzeń, wykrzykników, 
Pofatyguj się więc łaskawy czytelniku 

i to, co tak łatwo wygłaszasz ustnie 

zapisać zechciej na papierze i nam 
przysłać. : 

Nie prosimy o podawanie nazwisk, | 
jeśli kto chce, może swoje odpowiedzi | 
podpisać. Ale interesuje nas bardzo „ 

charakter socjalny każdego z odpo- 

wiadających. To jest bardzo ciekawe 

dla redakcji, kto nas czyta i co miano- 
wicie czyta. ` 

W rozesłanych z dzisiejszym ni- 
merem  „Słowa*  kwestjonarjuszach 

ankietowych miejsca na odpowiedzi 

zostawiono bardzo mało. Toteż kwe- 
„stjonarjusze są wysłane tylko @а 

tych, którzy chcą zbyć naszą ankietę 

kilku słowami. Ci, którzy chcą nam 
więcej uwag udzielić, powinni wziąść 

arkusz papieru, a kwestjonarjusz an- 

kietowy położyć przed oczami i sta- 

wiać numerki jeden, dwa, trzy, kolej- 

no odpowiadając na zadane pytania. 

Pożądane jest oczywiście, aby od- 
powiedzi nie były. ogólnikowe, lecz 

motywowane i poparte przykładami. 

Ktoś, kto nie pamięta tytułu jakiegoś 
feljetonu czy artykułu, na który chciał- 

by się powołać dla poparcia swego 

argumentu, może taki artykuł określić *. 
kilku słowami, np. „tam gdzie była | 

mowa o zamachu na Voldemarasa*. 

Raz jeszcze prosimy wszystkich 

naszych czytelników o wzięcie udziału 

w ankiecie i obiecujemy rozpatrzeć 
najpoważniej wszystkie ich życzenia, 

nam w tej ankiecie wypowiedziane. 

UTI OT POOR ATEITIS T 

glową kobiety i napisem Diva Fausti- 
na. Obok sarkofagu leżały dwie am- 
fory. Według archeologów, jest to sar 
kofag gallo - romański. 

A propos sarkofagów, to przykra 
historja miała miejsce na Maladze. 
Mianowicie pewna rodzina zamieszku- ” 
jąca koło miasta św. Trójcy, dostała 
niedawno pocztą paczkę zawierającą 
małeńską trumnę, w której znajdowało 
się kilka innych trumienek, każda no- 
sząca imię jednego z członków rodzi- 
ny i dokładną datę jega śmierci. 

Rodzina dość zabobonna, przejęła 
się ogromnie tą posyłką. I oto na za- 
jutrz po jej otrzymaniu, w dniu ozna- 
czonym ma trumnie ojca rodziny, ten- 
że zmarł nagle. 

Pozostali przy życiu są w najwyž- 
szym stopniu przerażeni. Cała okolica 
poruszona ogromnie. Policja poszukuje 
sprawców tego złowrogiego żartu. 

      

        

TYSIĄCE KOBIET | 
używa codziennie kremu; | 

NTA 
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POMNIK MIGKIEWICZA —PARYSKI 
Szczęśliwie, bardzo Szczęśliwie się 

stalo, że właśnie Ferdynand Rusz- 
czyć reprezentował na inauguracji pom- 
nika Mickiewicza w Paryżu — „miasto 
Mickiewicza”, Wilno, czy jak pisano 
w gazetach paryskich „ła ville 
natale de Mickiewitz“. 
(Nie trzeba się dziwić ani owemu 
„rodzinnemu miastu* ani niemniej fan- 

“ tastycznej pisowni nazwiska. W per- 
spektywie z jednego krańca Europy 
w drugi zlewają się z sobą takie 
punkty geograficzne jak Zaosie — 
Nowogródek — Wilno... osobliwie w 
oczach Francuza). 

Dlatego zaś należy poczytywać za 
nader pomyślne zrządzenie losu, że 
właśnie Ruszczyc jeździł do Paryża 
na wielką— jak ze wszechstron pod- 
krešlono — profesorską uro- 
czystość wyprawioną na cześć poety, 

ponieważ Ruszczyc też ma przecie 

я prawo do tytulu profesora, i nawet 

tu u nas, w | Wilnie, gdzie przecie 
chyba co trzeci przechodzień wie do- 
skonale jest przedewszy: 
stkiem twórca całego (szeregu 
znakomitych obrazów, gdy kto poka- 
że znajomemu idącego  przeciwległą 
stroną ulicy twórcę „Ziemi*, „Balla- 
dy” i „Nec mergitur“, „inaczej przecie 
nie powie, jak: 

— A,olidzie profesor Ru- 
szczyc! ; 

„ Owóż profesorskie mrowie two- 
rzące w Paryżu asystę gloryfikacji 
jednego z największych poetów, 
jakiego ludzkość wydała, jakże mu- 
siało być wysoce ukontentowane, że 
Polska, że Wilno przysłało do Pary- 
ża nie jakiegoś tam gryzipiórka, strzeż 
Boże, jeszcze może w dziurawym pła- 
szczu iw pięć lat temu podzelowa- 
nych butach, lecz... kolegę, co się 
zowie kolegę! &Тгосве Ruszczycowi 
bruździło, że jest profesorem kunsztu 
za bardzo do Mickiewiczowskiego 

zbliżonego, nie zaś profesorem np. 
chemji lub mechaniki, ale ponieważ 
przybył akurat z Wilna aby partycy: 
pować w ;hołdach paryskich  składa- 
cych Mickiewiczowi wszechświatowej 
sławy, znakomity profesor okulistyki, 
w dodatku zajmujący wysokie, bar- 
dzo wysokie stanowisko w... parla- 
mencie, tedy wszystko było w po- 
rządku. 

Ruszczyca można było z. czystem 
sumieniem nie zagadywać —jakże nie- 
dystyngowanie! „cher maitre“, tyl- 
ko walić i walić jak na wiwat z mož- 
dzierza: 

— Panie profesorze! Kochany pa: 
nie profesorzel Niech profesor siada... 
Może profesorowi kieliszeczek bur- 
gunda? 

Albo, gdy tak wszyscy stali we 
frakach i przy orderach, na placu de 
Alma, wobec i świeżo odsłoniętego 
pomnika, czyliż to do Ruszczyca nie 
podsunął się z całą koleżeńską pou- 
fałością profesor wyższej farmakologii, 
delegat uniwersytetu, aż z Monatpel- 
lier przybyły, aby spytać półgłosem, 
z dłonią przy ustach: , 

— Cher professeur! Illustrissime 
collega! Cóż powiesz o tym pomniku 
Bourdelle'a? Bardzom ciekaw właśnie 
pańskiego zdania. Wy tam, w Wilnie 
musicie przecie mieć od dawien da- 
wna przewspaniały pomnik Mickiewi- 
cza... co? Oczywiście! Najpięknicjszy 
w Polsce? Prawda? Nie zaprzeczaj 
pan; 
No, i co? W porównaniu do wasze" 
go wileńskiego pomnika Mickiewicza... 
ten nasz Bourdelle'owski...przy ogrom- 
nych swych zaletach... jak pięść do 
nosa? Co? Zgadłem? ? 

Ruszczyc oczywiście przestąpił z 
nogi na nogę i tylko charknął, jakby 
istotnie miał coś powiedzieć. 

Lecz Francuz wrócił do ataku: 
— Nie chcesz pan powiedzieć, że 

to samo przez się rozumie... 

ogromnie erotycznym musi się wam 
wydawać ten nasz pomnik. Wyobra- 
żam sobie wileński! Nie Nawet wy- 
obrazić sobie nie potrafię. W nim 
dopiero musi tkwić cała, ogromna 
polskość zarówno całego dzieła 
Mickiewicza... jak jego potężnej indy- 
widualności. Przyznaj pan, że intuicja 
mnie nie myli? 

Tym razem Ruszczyc był wymow- 
niejszy. Poruszył głową z góry na 
dół co mogło też oczywiście 
oznaczać zerknięcie na zakurzone 1а- 
kierki. Lecz entuzjaście z Monpellier 
wystarczyło. 

— A u was w Wilnie — zawołał 
zgoła już natarczywie — gdzie stoi 
pomnik Mickiewicza? Macie może 
wzgórza? A jeżeli na placu, to chyba 
na największym? Jakie tło? Jakie ar- 
chitektoniczne otoczenie? Słowem, 
gdzieście wy wznieśli w Wilnie pom- 
nik Mickiewiczowi? * 

Tu już nastąpił moment, że trzeba 
było Rubikon przekroczyć. 

Ruszczyc oderwał zwolna prawą 
rękę od kieszonki kamizelki frakowej, 
w którą był jeden „palec zapuścił, i 
rozłożywszy dłoń, położył ją na le- 
wej stronie piersi. 

— Dwa słowa tylko rzekł. 
'— Dans nos coeursl 

naszych sercach. 
Żaden lapidarny aforyzm samego 

Napoleona, żadne bon mot Wol- 
tera lub Talleyranda gnie odbiło się 
nigdy tak rozgłośnie od szpalt pra- 
sy francuskiej jak ta * odpowiedź, 
którą w lot rozniosły dzienniki po 
Francji całej i którą — rzecz *prosta 
— zrozumiano jako przedziwnie sub- 
telne ' przetransponowanie + 'potoczneį 
odpowiedzi na głęboką symbolikę. 
# * : 

Wysoka, strzelista kolumna ze 
znakomitą w ruchu postacią Mickie- 
"wicza-Pielgrzyma (czy Tułacza) u 
szczytu, stojąca. na ładnym, niedu- 
żym placu, tworząca z nim całość 

Ww 

harmonijną i estetyczną, w górnej 
części jakby przewiązana ko- 
kardą skrzydlatej postaci z mie- 
czem zamachniętym «podniesionym 
nad głową, przyczem ta postać żywo 
przypomina Marsyljankę Rude'go — 
sprawiać musi, tak wyobrażamy  so- 
bie sądząc z $reprodukcyj  fotograii- 
cznych, które do nas doszły, wrażenie 
nietylko niezmiernie estetyczne, ale i 
intrygująco zaciekawiające.% 

Jest to bądź co bądź, na tle i 
ka Paryża — niepospolity egzo- 
tyk. 

Francuz czy nie-Francuz będzie 
musiał na tę kolumnę zwrócić uwagę 
i zadarłszy głowę ku jej Swierzchoł: 
kowi, spytač: „Mais qui est ca? 
A toż kto, u licha?" 

I dobrze jest, że tak jest. Życzyć 
sobie nie możemy większej, skutecz- 
niejszej propagandy nie tylko 
dla Mickiewicza lecz dla Polski. Tego 
faktu wbicia w jeden z placów Pary- 
ża takiego, i bodaj na wieczne czasy, 
słupa propagandowego — nikt nam 
już nie odbierze. Arcydzieło rzeźbiar- 
skie czy nie zupełnie arcydzieło, sza- 
lenie Mickiewiczowskie w duchu czy 
dalekie od wyrażania językiem rzeźby 
monumentalnej: całego ogromu Mi- 
ckiewiczowskiego ducha i dzieła — 
mniejsza. Chodzi jedynie o fakt po- 
siadania przez nas w stolicy Świata 
takiej — i to jeszcze 'bezterminowej i 
zgoła złamanego grosza nie kosztują- 
cej — placówki propagandowej  pol- 
skiej. Za taki prezent możemy bez 
najmniejszej przesady wdzięczni być 
Francji całem sercem. 

Nech nam to jednak bynajmniej 
Oczu nie zamyka na niektóre szcze- 
góły Bourdelle'owego monumentu... o 
których się dotąd, pod nastrojem pa- 
ryskich uroczystości nie mówiło. Nie 
śmiało mówić. i 

Napomknęliśmy już o wątpliwo- 
ściach co do Mickiewiczowskiego sty- 
lu pomnika. Jest bo też on z epoki 
niesłychanie od Mickiewiczowskiej od- 

ległej. Z jakiejś prawie, prawie... 
przedhistorycznej. Osobliwie postacie 
trzech figur niewieścich mających sym- 
bolizować trzy zabory Polski trzy fi- 
gury pozierające wzwyż ku Mickiewi- 
czowi na szczycie kolumny, tak są 
bezpamiętnie archaizowane, 
że przywodzą natychmiast na myśl, 
pochodzące z najdalszych czasów na- 
szej narodowej egzystencji figury ka- 
mienne pomorskie, posąg Światowida 
z nad Zbrucza i t. p. A dalsze po- 
stacie mające być rzeźbiarską. syntezą 
np. „Aldony“, „Dziad6w“ (?) etc. to 
przecie jakby jakie warjanty głęboko Śre- 
dniowiecznych pieczęci!.. Co takie re- 
miniscencje i echa epoki dosłownie nic 
nie mającej wspólnego z duchem i 
stylem wszystkiego tego, co my przy- 
wykliśmy zawierać w jedno pojęcie 
„Mickiewicz“, co one mogą mieć 
wspólnego z reprezentacyjnym pomni- 
kiem Mickiewicza, a choćby Epopei 
naszej Porozbiorowej? 

Bo dodajmy jeszcze, że ową po- 
stać skrzydlatą, którą w naszych ga- 
zetąch nazywano Sławą, sam Bour- 
delle tłumaczy na język literacki jako 
„L*Epopće de la Defence 
Polonaise". A chybaż na pom- 
niku osobliwie mającym gloryfikować 
przez długie wieki męża Ściśle realne- 
go wszystko musi tłumaczyć się— 
możliwie jaknajjaśniej. Dla rebusów i 
„rozrywek umysłowych" miejsca na 
takim pomniku być nie może. 

Zresztą Bourdelle włożył w dzieło 
swoje dość „duchowego materjału”, a 
nawet symboliki. Wystarczy przyto- 

*czyć jego własne słowa. Oto one: 
„Posąg wznosi się prosto jak 

wielki miecz, osadzony w skale. Ma 
swoją wielką linję poziomą, utworzo- 
ną przez dwa skrzydła genjusza epo- 
pei, który unosi się u głowni miecza, 
„a wielką rękojeścią jest sam Adam 
Mickiewicz. Całość jest wyrazem na- 
dziei wcielonej, a także krzyżem jest 
ten pomnik, utworzony z dwóch zna- 
ków: pionowego, który od ziemi 

idzie w niebo, tudzież poziomego, któ- 
ry obejmuje Świat. Przedstawia on 
zarazem Polskę rycerską i Polskę 
natchnioną, a mówi sam także o 
Polsce, która tak długo, w oczach 
całego Świata była ukrzyżowana”. 

Chyba wystarczy dla poszukiwaczy 
A tout prix alegorji, symboliki 
i ekspresjonistycznych gestów wewnę- 
trznych—w rzeźbie monumentalnej. 

® 

„Nie łudźmy się,—pisał w artyku- 
le wstępnym paryskiej „Gazety Pol- 
skiej" Kazimierz Smogorzewski. Uro- 
czystości Mickiewiczowskie *w Paryżu 
nie odbiły się głębszem echem nietyl- 
ko w masach francuskich, sale nawet 
wśród sfer intelektualnych tego kraju, 
Tylko drobna część elity francuskiej 
wie kim był Mickiewicz, podziwiając 
go zresztą z zamkniętemi oczyma i 
nie mając chęci czytania jego dzieł... 
A jednak za wyjątkiem komunistycz- 
nej „Humanite“, która wogóle uro- 
czystości przemilczała, oraz socjali- 
stycznego „Populaire'a" (który dał: 

*) Oczywiście nie jest to żadne od- 
żegnywanie się od wszelkiego „uduchowie- 
nia“; tem bardziej nie jest to negowanie 
murowanej zasady, że pomnik powinien być 
zarazem dziełem sztuki. Sam gotów jestem 
przypomnieć ucieszną anegdotę. W pewnem 
mieście stawiano pomnik znakomitemu ar- 
tyście, chlubie tego miasta. Odbył się kon- 
'kurs. Najwięcej zwolenników miał model 
wystawiaiący pomnikowaną znakomitość, 
opartą w najswobodniejszej pozie O plot, 
jakby artysta wypoczywał sobie spokojnie 
po-odbytej przechadce. Za tym modelem 
„gardłował najbardziej pan burmistrz. Nada- 
remnie starał się go jeden z sędziów kon- 
kursowych przekonać, że... tak przecie nie- 
można.. że wielki artysta nie może takim 
stać na pomniku... że to nazbyt wściekły 
realizm... Na to burmistrz: „A pan znałeś ' 
nieboszczyka?" — „Niel*—powiada  sędzia- 
esteta. —„No, widzi pan—burmistrz na to— 
właśnie on był takim kubek w kubek zą 
życia".—„Mniejsza z tem!“ — „Bynajmniej 
nie mniejsza. My tu chcemy mieć nle żad- 
ne arcydzieło sztuki, tylko naszego Stele- 
hamera* (tak się nazywał artysta). Na to 
oburzony sędzia-esteta wybuchnął: „No, to 
trzeba go było wypchać!* 
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TEATR ROSYJSKI 
w Wilnie. : 

Tak się jakoś złożyło, że po raz 
„pierwszy słyszałem mowę rosyjską 
na scenie dramatycznej. Zagranicą na- 
potykałem tylko wokalne teatry i 
teatrzyki rosyjskie. Tutaj w Wilnie za 
czasów szkolnych jako członek sądów 
honorowych młodzieży narodowej wy- 
rzucałem z organizacji kolegów, któ- 
rzy się odważyli odwiedzić 
syjski. Opatrzność pozwoliła nam 
wyjść z czasów niewoli, żyjemy my 

|. Polacy w warunkach normalnych, pol- 
skość już nie jest w rozpaczliwej de- 
fensywie i oczywiście nie tylko nie 
mamy już potrzeby, ale i nie wolno 
nam bojkotować teatru rosyjskiego, 
ńarówni z każdą inną . trupą zagra- 
niczną. Zrozumiała to doskonale „Re- 
„duta* przesyłając swoim rosyjskim 
kolegom piękny wianek w dzień ich 
pierwszego przedstawienia, 

į Sala Krengla na Ludwisarskiej, 
duszna i okropna. Rozpoczęcie przed- 
stawienia spóźnione o trzy kwadranse. 
"Tak było w dzień pierwszy kiedy by- 
ła na afiszu sztuka wielkiego, nie- 
śmiertelnego Lermontowa. Ale po 
podniesieniu kurtyny zachwyca widza 
niezrównana dykcja członków ryskie- 
-go zespołu dramatycznego. Każde 

_ słowo pięknego lermontowskiego wier- 
sza brzmi oddzielne, wyraźnie, dźwięcz- 
nie jakby uderzenie srebrnego dzwon 
ka. Mowa rosyjska pieszczotliwa i 
twarda, jakby nieociosana, gruba, nie- 
zgrabna, a jednocześnie tak subtelna 
i tak. rzewna. Zachwycałem się nie- 
dawno arcydziełem najmłodszego z 
*Tołstojów, Aleksego Tołstoja, wnuka 
ALwa, a więc stryjecznego prawnuka 
Aleksego starszego. Dziś ten młody 
„Aleksy służy bolszewikom. Ale napi- 
szę kiedyś wiele o tem, że całe 
upiśmiennictwo piękne u bolszewików 
jest rodzajem palimpcestu. Pisze się o 

. jednem, a podtym jest podkład, sym- 
dol, tęsknota zupełnie inna, którą 
się wyczuwa przez ten zwierzchni ja- 
skrawy pokład farby. Tak jest i u 
Aleksego Tołstoja, służy u bolszewi- 
ków, a pisze „Dzieciństwo Nikity", 

"ksiąžkę & 1а Andree Lichtenberger 
* „mon petit Trott'— wrażenia i półwra- 
żenia małego panicza-z białego dwo- 
ru gdzieś nad rosyjską rzeką, w ro- 
syjskich stepach, przed rewolucją sto- 
jącego. I gdy czytałem wrażenia tego 
małego Nikity to myślałem: „jak to 
trudno jest tłumaczyć", Właśnie ten 

"język rosyjski ;małego chłopca jest 
jednocześnie ciężki i niekształtny, jak 
brewna nieociosane z kory i pachną- 

ce żywicą, a jednocześnie iniękki, de- 
likatny i zwinny jak mały kotek. 

* Acałyjęzyk „Dzieciństwa Nikity" przy- 
pomina Weysenhoffowski obraz: w 
promieniach jesiennego wieczoru, na 
zeschłych liściach jesiennych bawią się 
małe niedźwiadki. Język tamtej książ: 
«i ma właśnie taką pol-zgrabnošė 
pół-niezgrabność małego zwierzątka. 

Napisałem tę dygresję, aby powie- 
dzieć o mowie rosyjskiej. Hołd jej 
najlepszy składa teatr dramatyczny 
goszczący w Wilnie przez tę swoją 

teątr ro- . 

dykcję dobrej szkoły, dobrej klasy. 
Teraz o członkach zespołu ryskie- 

go teatru dramatycznego. Po dwuch 
przedstawieniach (widziałem Lermon- 
towa  „Maskarada* i Ostrožskiego 
„Złota Klatka") trudno bardzo się 
rozpisywać. Rzuca się w oczy nie- 
równomierność talentów. Obok sił 
istotnie pierwszorzędnych jak prze- 
dewszystkiem Lilja Sztengel, Studen- 
cew, Jurowski, Jakowlew, E. Rudberg, 
W. Czengery, Astarow widzimy siły 
zupełnie do tych niedopasowane, o 
wiele niżej stojące jak np. p. Baraba- 
now. Przelotne wrażenie (może naj- 
niesłuszniejsze) że artyści tego teatru 
chcą grać tylko pierwsze role, a ról 
drugorzędnych nie przyjmują, posił- 
kując się kolegami słabszych zdolno- 
ści. Metoda taka bardzo ujemnie od- 
bija się na sztuce. 

Każdemu miłośnikowi piękna mu- 
siał być przyjemny ten serdeczny pie- 
tyzm z którym artyści teatru drama- 
tycznego grali Lermontowa. Poeta 
podlotków, największy, najgenjalniej- 
szy, który - najbujniejsze myśli 
podlotków  rozplomienit własnym 
genjuszem. Sam: padł od kuli poje- 
dynkowej mając lat 25, a to co pisał 
nieśmiertelnego pisał w wieku, w któ- 
rym genjusze Świata stawiali dopiero 
pierwsze swoje kroki. | dlatego tak 
Świeże jest wszystko co z kwiatów 
Lermontowa zostało, Świeża, niepo- 
hamowana fantazja i nitki naiwności. 
Pietyzm: artystów i reżyserji znać by- 
ło ito było przyjemne. Inscenizacja 
miała szczęśliwe pomysły, wpakowa- 
no 10 obrazów w dwie scenki, zktó- 
rych jedna była stałą, a druga w głę- 
bi zmienną i zrobiono to nie wywo- 
łując u widza żadnego dyssonansa, 
ale inscenizacja miała też i swoje man- 
kamenty. „Biednost* nie porok“ po- 
wiada rosyjskie przysłowie i dlatego 
nie mówimy już nic O nie - stylowych 
fotelach, wtedy gdy Lermontow. tak 
wymąga petersburskiego Empire, nie 
mówimy .o dentystycznych garniturach 
meblowych w pokojach magnata-kupca 
w sztuce Ostrożskiego — bo miebli z - 
sobą oczywiście teatr dramatyczny nie 
przywiózł. Ale kostjumy. Był tam ta: 
ki huzar wyprowadzony na scenę w 
„Maskaradzie". Znowuż: nie żądam, 
aby miał „mentik* i nie będę spraw- 
dzał, czy pułk grodzieńskich zielonych 
huzarów istniał za czasów Mikoła- 
ja l-ego — ale doprawdy czarne 
spodnie tego huzara mogłyby być 
mniej „amatorskie”*, oczywiście nie w 
zachęcającym tego słowa znaczeniu. 
Para pończoszek na nóżkach jednej z 
baletnic - maseczek zupełnie  niepo- 
trzebnie podkreślała, że ich nadobna 
właścicielka nabyła je w czasie zimo- 
wym. Artyści teatrów Cesarskich któ- 
rzy grają w zespole dramatycznym 
pamiętają piękną kostjumerję, rozu- 
mieją jak wielką ona rolę odegrywa 
w oddaniu tego co autor sztuki my- 
Ślał. Szczęście, że te mankamenty wy- 
nagradzane były Świetną grą arty- 
stów. 

Dziś „Nocna 
„Dziewczę z fjołkami". 

serenada“, 
rz. 

jutro 
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Wykrycie pofwornej zbrodni 
W roku ubiegłym w październiku zaginął w zagadkowy sposób mieszkaniec wsi 

złPodówka pod Wilej ką powiatową Jan G   cki. Wszelkie poszukiwania za zaginionym 
niedały narazie rezultatu. Dopiero po ustąpieniu lodów na trakcie Wilejka — Smorgo- 
nie znaleziono wyrzucone przez wodę zwłoki 
kiego. Trup: miał uwiązan 
tu wypadek morderstwa. 

jak następnie okazało się zaginionego Galec 
do szyi kamień co odrazu nasunęło podejrzenie, że zachodzi 
ochodzenie władz zdołało ustalić, że Galecki został zamordo- 

wany. przez sąsiadów braci Romana, Siergieja i Michała Szabunów którz 
Galeckim z pracy w lesie wszczęli z nim kłótnię na tle podziału pieniędzy 

   wracając z 
Szabunowie   

tak go ciężko pobili że ten wyzionął ducha a następnie dla zatarcia śladów zbrodni u- 
wiązali mu kamień do szyi i wrzucili do pobliskiej Wilji. Winnych morderstwa areszto- 
wano. (c). 

WSE ON ITA ST TS TAI RT INS 

krótkie sprawozdanie z odsłonięcia), 
wszystkie dzienniki paryskie zamieści- 
ty artykuły okolicznościowe, wszystkie 
dały obszerne opisy głównej cere- 
monji na placu Alma. Słowem, miał 
Mickiewicz „doskonałą prasę”, —Czem 
wytłumaczyć tę rzeczywistość „praso* 
wą“ tak daleką. od rzeczywistości... 
rzeczywistej?" 

Prawie że całkowitą odpowiedź p. 
Smogorzewskiemu znajdujemy w tem, 
co pisał w krakowskim „Kurjerze 
ilustr. Codziennym“ prof. — Магап 
Szyjkowski. : 

Ażeby Bourdelle mógł swoją ko- 
lumnę— pisał—rzeźbić przez dwadzie- 
Ścia lat, na to Polska musiała przejść 
ogrojcem męki. Niebylby Bourdelle 
nawet poznał Mickiewicza-Tułacza idą- 
cego szlakiem ofiary do Polski gdyby 
ten pielgrzym polski nie był także 
francuskim profesorem i francuskim 
dziennikarzem w wielkim stylu. Sam, 
M'ckiewicz robił w Paryżu najlepszą 

ia siebie propagandę—a i jego syn 
Władysław. 

Aż i stosunek Francji do narodu 
polskiego dobiegł '-do—zakrętu dziejo- 
wego. 

Ażeby pomnik Mickiewicza —pisze 
Szyjkowski — mógł stanąć na placu 
Almy w Paryżu, musiała naprzód sta: 

* nąć Polska jako państwo niepodległe 
z Francją sprzymierzone. Tutaj zaczął 
się godny uznania trud polskiej am- 
basady i polskich czynników politycz- 
nych, który zdobył wreszcie decyzję 
paryskiej gminy, ażeby kolumnę usta- 
wić na placu Almy. Cóż teraz? Uro- 
czystość odsłonięcia—fakt niewątpli- 
wie epokowy w dziejach kultury pol- 
skiej, posiadający również wybitne 
znaczenie polityczne (odnośni pano- 
wie zwykle związku kultury z polity- 
ką w takich razach nie chcą widzieć). 
Pokolenia w niewoli nawet nie marzy- 
ły o tem, ażeby najwyższy symbol 
Polski nieśmiertelnej mógł w spiżo- 
wym kształcie pojawić się na pary- 
skim bruku. Ażeby odtąd przez wieki 

opowiadał rzeszom obcych o sile 
polskiego piękna. Ażeby nas „re- 
prezentował” w najpiękniejszej, 
bohaterskiej pozie”. 

Krótko mówiąc: Tylko zmienionej 
radykalnie sytuacji politycznej w 
Europie zawdzięczamy wzniesienie 
Mickiewiczowi pomnika w Paryżu i to 
jeszcze jako dzieło największego rzeź- 
biarza francuskiego a przy ostenta- 
cyjnych owacjach... francuskiego rzą- 
du. Cała Mickiewiczowska uroczystość 
paryska (nic dziwnego, że niemal che- 
micznie wyprana ze wszelkich cech 
manifestacji literackiej) miała charak- 
ter wysoce i niemal wyłącznie polity- 
czny. Potrzebną była w równej mie- 
rze Francji jak nam — może nawet 

więcej. ° 

Że zaś nie skończyły się na wiwa- 
tach bankiętowych i fanfarach, na 
przebrzmieniu hymnów narodowych i 
miodopłynnych orac patetycznych, 
lecz zostawiła po sobie tak nad wyraz 
drogocenny Ślad jak stojący na placu 

Almy pomnik Mickiewicza—oto zaco 
winniśmy Opatrzności jaknajwdzięcz- 
'niejszem sercem dziękować. 

Mniej, tysiąckroć mniej było na 
świat cały hałasu w Paryżu podczas 
dni Mickiewiczowskich, między 27 
kwietnia a 3 maja niż... swojego cza- 
su w Tulonie i Kronsztacie, ale też i 
coś więcej pozostało po nich niż nie 
przebrana moc wypróżnionych butelek 
i kapsli po wypalonych fajerwerkach. 
Ai kto wie? jeżeli w Paryżu prze- 
trwał do dziś dnia majestatyczny mosi 
Aleksandra Ill-go, to tyleż chyba 
szans wiecznotrwałości ma dzieło 
mistrza Bourdelle'a: paryski pomnik 
Mickiewicza. 

Cz. j. 
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Organizatorów głodówki na Łukiszkach wywieziono do Wronek 
Głodówka komunistów na Łukiszkach 

monstranci nie usłuchali wezwania władz. 
celowej wobec miemożności uwzględnienia 

więzieniu regulaminem, urząd prokurątorski 

obecności prokuratora dokonano sztu 

trwa w dalszym ciągu. Wobec tego, że de- 
a ada odziane 
ich żądań niezgodnych z obowiązkującym w 
postartowił zastosować przymusowe karmie- 

karmienia mlekiem. Karmienie do- 
konano mimo oporu ze strony więzniów. W razie gdyby komuniści nie przerwali gło- 

i stosawane codziennie. dówki, sztuczne karmienie 
Ceremonja karmienia odbywa się zasadniczo w._ten sposób ze każdego z więzniów 

z osobna wyprowadza 
kanału 0. роКагтомег! astępnie, 
dwóch dozorców i odbywa z nim szybki spacer, a to w celu 

z celi i OC: jalnego aparatu włewa się mleko do NA AZ * ' w ten sposób więznia bierze pod ręce 
uniemožliwienia więzniowi 

wyrzucenie pokarmu. Poza próbami robienia awantur wszyscy głodujący zachowują 
się węzeł spokojnie. 

owyższy stan trwał do południa dnia wczorajszego. 
zgkończenia głodówki, 

Kiedy wznowiono wezwanie 
«jie usłucha wezwania lec 

„międzynanodówki*. To spowodowało że władze 
sądowe pea ieniu się z organami bezpieczeństwa postanowiły zastosować sankcj 
karne. Har zaangażowanych w demonstracji i jej OrĘENZEŃCCÓW Tadas a 
Wilna wywieść. O godzinie 5 pp. do więzienia wezwano 

pieszej i konnej i rozpoczęto 
nie trwało dłuższy czas a to 

stronę dworca kolejowego. Do 

oddziały policji 
w je wyznaczonych do ży. W. ki permie ck eo dą 

miasto prezmknęły dwa kryte samochody otoczone przez policję KA 

-sposłowrizć d = valerienia DS Makiai dzie zostaną dłuższy Pozostali 
ma Łukiszkach komuniści, na wieść o wywiezśtńiu odzsnizatorów głodówki, okazu 
przycichii i są zdezorjentowani. W razie da 
dziej surowe 
dówkę. (b) 

'0 uporu, władze są zdecydowane ma bar- 
sankcje. jednocześnie formują nas że część więżniów przerwała gło 
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ŚRODA 
29 Dziś Wschód sł. g. „2 m. 58 

Maksymilj. Zach. sł. o g, 19 m. 35 
jutro 

Boże Ciało 

Meteorołogji U. S$. В. 
z dnia 28 — V. 1929 r. 

Ciśnienie ! 164 
średnie w m. | A 

Temperatura | ar 
śródnik +230C 

Opad za do- |- _ 
bę w mm. | 

SE południowo-wscho zni 

Uwagi: Półpochmurao. 

Minimum za dobę?-1-12%. 
Maximum na dobę -1- 28 C 3 
Tendencja barometryczna: spadęk cišnienią 

URZĘDOWA 
„— Przyjęcia u p. wicewojewody. Zastę- 

pujący p. wojewodę p. wicewojewoda przy- 
jął w dniu 28 bm. przybyłego z Warszawy 
delegata Federacji Obrońców Ojczyzny 
Krzyżanowskiego. który zaprosił Pp. woje- 
wodę i wicewojewodę na zjazd Federacji 
Obrońców Ojczyzny, który odbędzie się w 
dniu 9 czerwca w Warszawie. Przyjęty był 
następnie m. in. prezes Towarzystwa Wyści- 
gów Konnych p. Aleksandrowicz, który przy 
był aby zaprosić pp. wojewodę i wicewoje- 
wodę wileńskiego na uroczyste otwarcie wyś 
cigów. Był również przyjęty dowódca 3. Bry 
gady KOP w Wilejce pułk. Nowaczyński w 
sprawach służbowych. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji 
rewizyjnej. We wtorek, dnia 28 maja, od- 
będzie się posiedzenie miejskiej Komisji 
rewizyjnej. Na porządku dziennym, m. in., 
wysłuchanie sprawozdań z prac podkomisyj 
do rewizji elektrowni, kina i szpitali miej- 
skich oraz sprawą wyłonienia podkomisyj 
do rewizji straży pożarnej i robót kanali- 
zacyjnych i wodociągowych. 

— (0) Budżet miejski. W dnlu wczo- 
rzjszym Magistrat przesłał do Urzędu wo- 
jewódzkiego do zatwierdzenia uchwalony 
przez Radę miejską budźet m. Wilna na 
rok 1929/30. х 

„Po skorygowaniu wszystkich poprawek, 
wniesionych przez Komisję Finansową i 
Radę miejską, budżet tegoroczny, tak pó 
stronie dochodów, jak i wydatków, za- 
mknięty został w sumie 17,884,844 zł, co 
w porównaniu z rokiem zeszłym stanowi 
różnicę około 5,800,000 zł. 

Przedewszystkiem zwiększono: wpływy 
za oględziny weterynaryjne, udział w pań- 
stwowym podątku dochodowym, podatek 
od przemysłu i handlu, wpływy z dodatku 
do państwowego podatku od nieruchomo- 
ści, podatek od lokali, od ładunków, od 
protestu weksli, od plakatów, od widowisk, 
podatek inwestycyjny i t. d. Nawet koszta 
Z: od opłąt zleconych zwiększo- 
no o 6,000 zł. czyli do 110,000 zł. 

Po stronie wydatków zwiększono kre- 
dyty na reprezentację, na budowę jezdni i 
chodników, na budowę nowych studzien w 
dzielnicach miasta, pozbawionych wody etc. 

— (0) Kłopoty Magistratu ze zbo- 
żem interwencyjnem. Magistrat m. Wilna 
ną skutek nalegań rządu nabył w jesieni 
roku ubiegłego 40 wagonów zboża, które 

miał rzucić ną rynek w wypadku podwyż- 
ki cen. Wobec tego, że dalsze przechowy- 
wanie tego zboża w składach intendentury 
jest niemożliwe, ceny zaś rynkowe  znacz- 
nie się zniżyły i mają tendencję dalszej 
zniżki, Magistrat przekazał swe zapąsy zbo- 
ża Państwowemu Bankowi Rolnemu, lecz 
Bank propozycyj Magistratu nie przyjął. 
Po długich naradach, w dniu wczorajszym 
Magistrat postanowił zwrócić się do Min. 
Pracy i Opieki Społecznej z prośbą o przy- 
jęcie wzmiankowanego zboża i przekazania 
go Wileńskiemu Komitetowi pomocy głod- 
nym. 

AKADEMICKA. 
„= Adres hołdo Ojcu świętemu. 

Wileński Komitet Akademicki niniejszem po- 
daje do wiadomości koleżanek i kolegów, 
że z racji złotych godów kapłaństwa Ojca 
Świętego Piusa 11-go, Komitet Obchodu Pa- 

pieskiego postanowił złożyć Ojcu św. adres 
hołodowniczy ziemi wileńskiej. Arkusze, 
które stanowić będą księgę z adresem hołdo- 
wniczym, mogą akademicy podpisywać w 
Wileńskim Komitecie Akademickim codzien- 
nie za wyjątkiem świąt i niedziel pomiędzy 
godz. 19 — 20. 

— Akademicy w dniu Bożego Ciała. 
Zbiórka młodzieży ukademickiej © odbędzie 
się we czwartek dnia 30 mają rb o godz. 
10 min. 15 na podwórzu Piotra Skargi, po- 
czem odbędzie się nabożeństwo w kościele 
šw. Jana. 

Po nabożeństwie młodzież akademicka 
wezmie udział w uroczystej procesji Bożego 
Ciała. O najknajliczniejs zy udział wzywa 
niniejszem całą polską młodzież akademicką 
Wiłeński Komitet Akademicki. 

— (0) Służba wojskowa akademików. 
W związku z kończącym się rokiem aka- 
demickim, miarodajne władze przypominają, 
że w myśl art. 366 ustawy o powszechnym 
obowiązku służby wojskowej, w razie opu- 
szczenia szkół lub wyższych zakładów nau- 
kowych przez osoby, korzystające z odro- 
czeń służby wojskowej; władze szkolne są 
obowiązane natychmiast zawiadamiać o tem 
właściwe władze administracyjne [I instancji 
z podaniem przyczyn, dla których dana 
osoba opuściła zakład. Również i na po- 

borowych ciąży obowiązek zawiadamiania 
w ciągu 8 dni o wystąpieniu ze szkoły lub 
ukończeniu uczelni. Decydującym momen- 
tem w tej mierze nie jest data odebrania 
dyplomu, lecz faktyczne ukończenie stu- 
djów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
o sztuce na temat: „Sztuką 

pierwotna (człowieka jaskinowego i busz- 
menów) — i jej treść i forma', ilustrowany 
przeszło 70 przezroczami wygłosi art. malarz 
Witold Kajruksztis dzisiaj, we środę 29 maja 
rb. o godz. 19 w sali „Domu Inwalidy Wo- 
jennego“, Zawalna 1. Wstęp 1 zł. dla młodz. 
akademickiej — 50 gr. 

— Walne zebranie T.wa Łowieckiego. 
Przypominamy że zgodnie z ogłoszoniem w 
gazecie „Słowo” z dnia 16. 5. 29 r. walne 
zebranie T-wa Łowieckiego Wileńskiego 
odbędzie się dnia 29. 5. we środę o. godz. 
7 wiecz. w małej sali konferencyjnej urzędu 
Wojewódzkiego. .. ‹ 

— Zarząd koła b. wychowanków gim. 
jm. Czackiego zawiadamia, że w dniu 29 ma- 
ja odbędzie się ogólne zebranie członków 
koła z następującym porządkiem dziennym: 
1) odczytanie protokułu z poprzedniego ze- 
brania, 2) referat _ kol. Karpiejczykówny 
„Wartość pracy”, 3) dyskusja nad refera- 
tem, 4) sprawy bieżące, 5) „wolne wnioski, 
6) kwadrans towarzyski, Obecność sz. kol. 
kol. jest nieodzowną. 

— Zarząd koła -biblj im. To- 
masza usilnie zaprasza wszystkich swo 
ich członków i sympatyków na Walne Ze- 
branie Koła, które się odbędzie dziś 29-go 
w lokału Bibljoteki im. Tomasza Zana. (Wiel 
ka Pohulanka 14) Pierwszy termin Zebrania 
o godz. 17.30, drugi termin godz. 18. 

—Zebranie komitetu marszu szlakiem Ba- 
torego. Wielka impreza sportowa „Drugi 
marsz szlakiem Batorego" odbędzie się w 
dniach 29 i 30 czerwca rb. w Wilnie. Trasa 
86 kim. (Konstantynów — Słobódka 45 km 
Słobódka — Wilno 41 km). 

Zebranie Organizacyjne „Mar- 
szu zagaił w dniu wczorajszym w Wielkiej 
Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
p. kurator Wileńskiego Okręgu Szk. Pogo- 
rzelski w imieniu Wojewódzkiego Komitetu 
WF i PW, zaznaczając że drugi marsz szla- 
kiem Batorego ma AAC jak pierw- 
szy probieżem sprawności fizycznej Wileń- 
szczyzny. ы к 

Bragi marsz szłakiem Batorego nie bę- 
dzie biegiem lecz ściśle marszem. | 

Zawodnicy poniżej 20 lat wieku nie będą 
dopuszczeni. Zawodnicy będą się musieli wy- 
kazać zaświadczeniem lekarskim, że byli ba- 
dani na 14 dni przed terminem Marszu i że 
uznani zostali za zdolnych do zawodów. Bę- 
dą poddani badaniu również przed samym 
marszem. Na etapach będą wprowadzone 15 
minutowe wypoczynki. Na kilka kilometrów 
przed metą na specjalnej strzelnicy polowej 
zawodnicy uczestniczyć będą w ostrem strze 
laniu. Za trafny strzał będą im  doliczone 
punkty, zaś za chybiony — odliczone. Nie 
będzie wymagane przybycie drużyn do me- 
ty w komplecie 13 osób, a za każdego mniej 
tczestnika zespołu będą doliczone punkty 
karne. Osobno startować będą zawodnicy 
wojskowi, a odrębnie przysposobienie woj- 
skowe i kluby sportowe. 

Komitetu Mar- 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie wzywa 
wszystkich pp. członków do przyjęcia udzia- 
łu w procesji w dniu Bożego Ciała. Zbiórka 
w lokalu Stowarzyszenia (Bakszta 7) о & 
-ej. 

2 Zarząd okręgowy Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich wzywa wszystkich pra- 
cowfiików kolejowych do wzięcia udziału w 
procesji Bożego Ciała w dniu 30 bm. Zbiór- 
ka w lokalu Związku ul. Wiwulskiego 4 — 3 
godz. 9 rano, skąd wymarsz na wyznaczone 
miejsce. 

Wil. Tow. Cyklistów wzywa 
wszystkich pp. członków do stawienia się 
w lokalu klubowym, Niemiecka 9, o godz. 
9 rano — celein przyjęcia udziału ze sztan- 
darem w procesji Bożego Ciał4 w dn. 30 
bież. m. 

Zarząd Katolickiego Związku Polek 
uprasza swe członkinie o wzięcie udziału 
w procesji Bożego Ciała. Zbiórka o godz. 10 
m. 30 w mieszkaniu p Jeleńskiej  Mickie- 
wicza 19 — 2. 

— Wileńskiego Związku Towa- 
rzystw Sj ch i Muzycznych wzywa 
wszystkie Związkowe Chóry do wzięcia u- 
działu w dorocznej Procesji Ao Ciała 
i do przybycia na próbę we środę 29 bm. o 
godz. 7.30 wiecz do sali prób T-wa „Lutnia* 
(A. Mickiewicza 6). 

RÓŻNE 

— (0) Zamknięcie kursów dla leka- 
rzy szkolnych. W _ poniedziałek, dnia 3 
czerwca, w lokalu T-wa Lekarskiego, od- 
będzie się zebranie uczestników kursów z 
racji zakończenia wykładów. 

Na porządku dziennym są: sprawozda- 
nie organizacyjne sprawozdanie naukowe i 
sprawozdanie finansowe. 

— (a) Do abonentów elektryczności. 
Dowiadujemy się, że w celu uniknięcia nie- 
porozumień z wystawianiem rachunków, 
abonenci elektryczności, w razie wyjazdu 
na letniska winni powiadomić o tem wy- 
dział elektryczny Magistratu. 

- (a) Wycieczki do Trok i Zielonych 
Jezior. Niedawno zorganizowany w Wilnie 
Polski Touring-Klub urządza w dniu 30 bm. 
wycieczki do Zielonych Jeziori Trok, Odjazd 
z pod bramy Targów Północnych o godz. 
9, 10i 11 rano, powrot zaś o 17 i 18. 

— (a) Strajk rękawiczników. Zatarg 
w przemyśle rękawiczniczym trwa w  dal- 
szym ciągu. Wobec tego, że część praco- 
dawców nie chce zgodzić się na warunki 
stawiane przez robotników, ci ostatni po- 
stanowili uniemożliwić pracę w ten spo- 
sób, że Opieczętowali maszyny i skóry 
przeznaczone do wyrobu rękawiczek. 

Nabożeństwo za duszę 

Tr 
Br. PAWLA URBANOWICZA, 

jako w dziesiątą rocznicę śmierci, odbędzie się we czwartek, dn. 30 maja 
w kościele Św. jana o 8-mej rano, o czem powiadamia krewnych i zna” 
jomych RODZINA. 

ių] 

Uroczysta procesja Bożego Giala 
Nabożeństwo w Bazylice Metropo- 

litalnej w dniu Bożego Ciała , t.j. jutro 
rozpocznie się uroczystą Sumą punktu- 
alnie o 10 godz. z rana. 

Bezpośrednio po Sumie (w razie 
niepogody — po nieszporach o 4 godz. 
pp.) odbędzie się wielka procesja, jak 
w ubiegłych latach, przez ulice Zamko- 
wą, św. Jańską, Dominikańską, Wileń- 
ską, Orzeszkowej i Mickiewicza. 

Nabożeństwo zakończy się przy Ba 
zylice hymnem Te Deum, w czasie któ 
rego po zwrotce: „Salvum fac populum 
tuum Domine et benedic hereditati 
tuae' zostanie udzielone błogosławień- 
stwo. Najśw. Sakramentem. 

Układ procesji jest następujący: 
1. Wojskowa Orkiestra. 
Il. 1) Koło Młodzieży Polsk, Czer 

wonego Krz. 2) szkoły powszechne 
„Świt (L. 22) i „Caritas“ (L. 25), 3) 
Panstw. sem“ Ochron., 4 )szkola zaw. 
dokszt. Stow. Technikėw. Polsk., 5) 
szkoła Zaw. żeń. SS. Salezjanek, 6) Li 
ceum P.P. Benedektynek, 7) Liceum 
Handlowe, 8) Liceum im. Filomatów, 

9) Żeńska Szk. Przem. Handl., 10) 
gimn. im. Czartoryskiego, 11) gimn. 

S.S. Nazaretanek, 12) średnia szk. 

Handl. Stow. Kupc. i Przem. Chrześc. 

13) gimn. im. Słowackiego, 14) gimn. 

im. Lelewela, 15) gimn. im. Zygmunta 
Augusta. 

II. Wilenskie Koto Miedzykorpo- 
racyjne: 1) Konwent Polonia, 2) Kon- 
“went Batoria, 3) Vilnensia, 4) Crėsovia 
5) Leonidanja, 6) Concordia Vilnensis 

IV. Związki zawodowe: 1) Zw. 
Młodz. Polsk. Męsk. i Żeńsk. 2) Stow. 
kuchmistrzów, 3) Stow. Zdunów i Gar 
carzy, 4) Stow. Garbarzy, 5) Zw. Prac 

więzień Wil., 6) Zw. Niż. Funkc. pań- 

stwowych 7) Zw. Prac. Poczt i Telegr. 

8 Zw Drużyn Konduktorskich w Wilnie 

9) Kolejowa Straż pożarna st. Wilno, 
10) Liga Morska i Rzeczna 11) Chrz. 
związki Zawod.: a) Zjedn. Kolejowców 
Polsk. b) Centrala Chrześc. Zw. Zaw. 
c) Chrześc. Zw. Zaw. Żeńsk. służby 
dom. im. św. Zyty, d) pozostałe 12-cie 
Chrześc. Zw. Zaw., 12) Liga Robotni- 
cza św. Kazimierza, 13) Zw. Cechów, 
14 Stow. Kupc. i Przem. Chrześc., 14) 
Zw. Prac. Miejsk. Magistr. m. Wilna. 

V. Stowarzyszenia ideowe i re- 
ligijne: 1) Narod. Org. Kob., 2) Stow. 
Matek Chrześc. par. Ostrobramskiej, 
3) Stow. „Dzieci Marji“, 4) Sod. św. 
Piotra Klawera, 5) Tow. Pań Miłosier- 
dzia św. Wincentego 6) -Sod. Marjań- 
skie, 7) Arcybr. Serca Jęzus..8) Arcybr 
Straży Honor. N. Serca Jezus. 9) Apo- 
stolstwo Modlitwy, 10 Koło Euchary- 
styczne. 

VI. Procesje kościelne i kong. II 
zak. św. Franciszka. : i 

VII. Chór Tow. „Lutnia*. 
VIII. Zakonnice, duchowieństwo 

zakonne i świeckie. 2 
IX. Tuž za baldachmem idą: 1) 

Przedstawiciele wyższych władz cy- 
wilnych, wojskowych i miejskich, 2) 
Senat Akademicki, 3) Prezydjum Sądu 
(Dla osób, wymienionych w tym pun- 
kcie i dla zakonnic będą przygotowane 
miejsca przed prezbiterjum w Bazylice 
na czas Mszy Św.). | 
„X. "Wojskowa honorowa kompanja 
Kierownictwa poszczególnemi częścia- 
mi procesj''zostanie powierzone księ- 
żom. Aby w wyśl wymagań liturgicz- 
nych jutrzejsza uroczysta Procesja by- 
ła najokazalsza, uprasza się mieszkań- 
ców i właścicieli domów przy ulicach, 
prz.z które będzie przechodzić pochód 
o przyozdobienie domów i okien i bal- 
konów. (b) 

FACET 

— w iwie stanku autobusowego 
przy Taatrze E Polskim. Wobec licznych skarg 

i utyskiwań ze strony publiczności na nie- 

stosowanie się personelu autobusowego do 
wydanych przez Urząd Wojewódzki zarzą- 

dzeń, niniejszym się wyjaśnia, iż autobusy 
ilinji Nr. I muszą na żądanie publiczności 
zatrzymywać się przy Teatrze Polskim (Lu- 

tnia). W razie niezastosowania się do po- 
wyższych zarządzeń, należy niezwłocznie 

komunikować o powyższem do najbliższego 

posterunku policji. i : 

Pożyczki na metjoracje. Podania o u- 
dzielenie pożyczek długoterminowych w zł. 
7 proc. obligacjach meljoracyjnych Państ. 

Banku Rolnego z terenu wojew Wileń- 

skiego i Nowogródzkiego oraz powiatów 

Grodzieńskiego i Wołkowyskiego wójewódz-. 

a Białostockiego winny być kierowane do 

Oddziału Banku 5 Wilnie, ul. Wielka Pohu- 
lanka 24, gdzie przy ubieganiu się o powyż- 

sze pożyczki również są udzielane szcze- 
gółowe informacje jak Spółkom Wodnym, 
tak i wszelkim innym osobom fizycznym i 

prawnym. ‚ 
— Сепу у Wilnie z dnia 28 maja. rb. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 

zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- 
to 28 — 29, owies zbierany 29 — 30, ję- 
czmień na kaszę 28, otręby pszenne 25 — 26 
żytnie 21 — 22, makuchy lniane 48. Tenden- 
cja bardzo słaba. Dowóz dostateczny, brak 

nabywców. Ceny rynkowe: ziemniaki 9 — 10 

gryka 39 — 40, siano 9 — 11,5, słoma 9 

— 10. 
Mąka pszenna 80 — 100, żytnia razowa 

39 — 40, pytlowa 49 — 50 za klg. 
Kasza jęczmienna 65 — 85, jaglana 65— 

100, gryczana 100 — 130, manna 100 — 140, 

owsiana 100 — 130, perłowa 80 — 110, pę- 

czak 60 — 70 za 1 kg. ю 
Mięso wołowe 250 — 300, cielęce 180 — 

220, baranie 300 — 320, wieprzowe 300 — 

350, słonina swieża 380 — 420, solona 400 — 

440, smalec wieprzowy 480 — 500, sadło 

460 — 480 za kg. : > 
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 280 — 300, twarog 160 — 170, 
ser twarogowy 180 — 200, masło niesolone 
650 — 700, sołone 550 — 600. 

Jaja: 120 — 130 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 80 — 90, fasola 

biała 180 — kartofle 9 — 10, kapusta 

świeża 80 — 120, kwaszona 50 — 60( mar- 

chew 30 — 40, buraki 30 — 35, brukiew 25 
— 30, cebula 50 — 55, młoda 5 — 10 (pe- 
czek). : 

Drób. kury 3 — 6 zł. za sztukę, kaczki 
6 — 8, gęsi 8 —12. Е 

Ryby: liny żywe 480 — 500, śnięte 420— 
450, szczupaki żywe 450 — 480, śnięte 350— 
400, okonie żywe 480 — 500 śnięte 380 — 
400, karasie żywe 300 — 320, śnięte 200 — 
250, karpie żywe — 320 — 400, Śnięte 200 
220, leszcze żywe 480 — 500, śnięte 380 — 
400, sielawa — 250, wąsącze żywe 
480, śnięte 380 — 400, sumy 200 — 250, 
miętusy 180 — 220, płoci 180 — 200, drob- 

ne 50 — 60. ' 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dzisiejsza Dziś 
przemówi ze sceny niepospolity talent Ga- 
bryeli Zapolskiej, w jej świetnej sztuce „Ich 
czworo*. Sztuka ta, dzięki dalszym wystę- 
R, gości WRZE BS bedzie tyl- 
ko dwa razy tj. dziš i jutro. y U ch ut stów 

miejskiego w Warszawie. arszawie 
„pora ogórków”, tj. urlopy artystów, be- 
dzie u nas porą gościny najlepszych arty- 
stów. Idąc śladem lat ubiegłych, w najbliż- 
szym czasie (niedziela) znowu rozpocznie 

się przegląd największych „talentów aktor- 
skich Warszawy. W najbliższej premierze 

„Kokoty z towarzystwa” wystąpią: Marija 
Majdrowiczówna, znana najpiękniejsza ar- 
tystka w Warszawie, Antoni } óżycki i Wła- 

dysław Lenczewski. RE ci zaangażowani 
Iko do tej jednej sztuki, poczem w prem 

fa sztuki Berlina „Zakład o miłość”, gra- 
nej obecnie z ogromnem powodzeniem w 
Warszawie, wystąpią: Ola Leszczyńska, je- 
dna z najmłodszych, wielce obiecujących, 
cieszących się wyjątkowem uznaniem kry- 
tyki i publiczności artystek. Marja Galla, sty- 
nąca z wdzięku, oryginalnego talentu i ek- 
pora toalet, oraz tenże Antoni Ró- 
życki. 

— Gościnne zespołu ryskiego 
rosyjskiego teatru nego. Dziś prem 
jera. Odegrana zostanie „Serenada nocna* 
komedja w 4 aktach Logiela. 

Bilety wcześniej nabywać można w. księ 
garni „Lektor* (Mickiewicza 4) do g. 5, 
zaś od 6 wiecz. w kasie teatru Ludowego 
(ul. Ludwisarska 4). 

Z. PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. - 

"NA ULICY POPŁAWSKIEJ. 
Odwiedził mnie w tych dniach obywai 

tel Podław p. Z. Przyszedł do Redakcj- 
wielce wzburzony, gestykulujący. Bez wstę- 
pu tedy, jak na taki stan podniecenia przy- 
stało z miejsca, oświadczył: | 

Wracam ja onegdaj wieczorem z mią- 
stą do domu. Prawda, wypiwszy był trochi. 

      

Ida, ida, cość, ciągle zdai się mnie, jakby 
daleko. Wiadomo człowiek ustawszy. Tak 
i uszed na Popławska, a Popławska ulica, 
pan wie, wońska. Pomaleńku ja po jej 
przebieram sie, až stu ktości nie puska. Ja 
jego z tej strony ja jego z tamtej. On nic, 
ciongle nie ustępni. Co za licho! myśla so- 
bie. Nic. Mówia tak: 

— Co pan ludzi na ulicy zagabasz. Ja 
do chaty ida. a pan jakieści sztuczki urzą- 
dzasz | 

— Myslał odpowie, a on nic. Powiem 
panu prawda, zląk się ja. Kto jego wie? 
może jaki żulik! Pieniądzów, prawda, wiele 
nie miał. 

Ja do jego po dobrości. Mówia, tak i 
tak, przepuść pan, co ja panu zrobił, ci to 
ja bogaty? Jaż do domu odpocząć ida, ju- 
tro ną rauku i znów na miejsca stanowić 
się trzeba (w Magistracie pracuja). On nic. 
Prosto milczy, ani słowa. ; 

-— Tak my stali kilka czasy. Ja do je- 

go mówił a on ciągle milczał. > 
— Aż tu taksówka jedzi. Chwała To- 

bie Panie! jak podjedzia, myśla, zawołam 
na pomoc. Tylko taksówka podjeżdża; 

szofer fanar zapalił, Patrzą ja, aż tu prze- 
demno słup stoi na choaniku, aż od ele- 
ktryki, ci od telefoaa, nie wiem. 

— Zeb ciebie licha, toż ja musi zdur- 
niął. Stał i ze słupem gadał. 

— Teraz ja przychodzę do państwów 
prosić, żeb obtem napisać. Jak to tak mo- 
że "> żeb na środku tretuaru słup stalby. 

biecałem p. Z že „napiszę“. Powtó- 
rzylem tyłko wiernie to co mi opowiedział. 
Posłałem na Popławską fotografa. Właśnie 
ten obrazek, co go wyżej podajemy przy- 
niósł mi. 

Obrazek — jest wymowny. Nie trzeba 
bowiem iść nocą, nie trzeba być „wypiw- 
szym”, żeby mieć zatarg ze słupem, który 
przecież, jak wół na środku pot > zo 

TPS EAS" ATS SN UOS, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzieże. Stefanowi Siemieciowi skra 
dziono z mieszkania 250 rubli w złocie zaś 
Stanisławowi Juckiewiczowi (Słomianka 45) 

garderobę wartości tysiąca zł. Taksamo u- 
kradziono drzewo opałowe Jana Polakowa 
(Wojsk. Cmentarna 8). Winny 5 kradzieży 
Lejba Kogut (SS. Miłosierdzia 8) został u- 

Rt — Ofiary kąpieli. Znowu zanotowano 
kilka padków utonięć podczas kąpieli na 

Wilji. Na Zwierzyńcu utonął były marynarz 
22 letni Romuald Niewiadomski (W. Po= 
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hulanka 11) i 17 letni lcek Gołąb (Wiłko- 
mierska 79). Taksamo koło wsi Lesniki wy- 
dobyto trupa młodej kobiety "niewiadomego 
nazwiska która utonęła podczas kąpieli. Zdo- 
lano rozpoznać zwłoki wydobytego onegdaj 
topielca. Jest to Wiaczesław Karpiński (Ar- 
chanielska 3) który jak donosiliśmy w dniu 
9 marca popełnił samobójstwo przez rzuce- 
nie się do Wilji. 

— Zaginięcie. Wyszła ż domu i dotych- 
czas nie wróciła 28 letnia Karolina Baturo 
(Kalwaryjska 117) Za zaginioną wszczęto 
aa 
— Uj sprawcy napadu na ulicy Za- 

walnej. W dniu 15 maja donosiliśmy 2 nie- 
zwykle zuchwałym rabunku dokonanym w 
biały dzień na ulicy Zawalnej. Na przecho- 
dzącą tą ulicą Teofilę Janikową (Gdańska 
4) napadł jakiś osobnik który uderzył ko- 
bietę tak sinie po głowie, że ta straciła 
przytomności i wyrwał jej z rąk zawiniątko 
z zł. Sprawca mimo pościgu zdołał 
wówczas zbiec. Dopiero teraz zdołała policja 
ująć go i winę udowodnić. Winnym okazał 
się 19 letni Abram Aronowicz zamieszkały 
dotychczs przy ulicy Pierwszej Jatkowej 4. 
Aronowicz mimo poszłak narazie nie przy- 
znawał się do winy wobec tego zarządzono 
konfrontację z poszkodowaną. Wezwana do 
policji Janikowa w okazanym jej Aronowiczu 
poznała stanowczo tego osobnika który ją 
napadł i obrabował. 

Ofiarności Sz. Czytelników po- s 
lecamy chorą wdowę niezdolną do 
pracy, mającą 4 małoletnich dzieci 
(lat 11, 9. 4i 11 mieś.), znajdującą 
się w ostatniej nędzy materjalnej. 
Łaskawe ofary w gotówce lub na- 
turze prosimy składać w adm. „Sło- 
wa" dla Karpowiczowej. —1 

  

  

  

SPORT 

— Jak się dowiadujemy pierwszy dzień 
wyścigów konnych odbędzie się jutro, 30 ma 
ja. Sezon wyścigów wzbudził wielkie zain- 
teresowanie wśród amatorów sportu. Spo- 
dziewany jest liczny udział stajeń wyści- 
gowych. Wiełką sensacją będzie gonitwa z 
rzeszkodami im. Marszałka Polski Józefa 
iłsudskiego z nagrodą 10.000 zł. Początek 

wyścigów o godz. 4 pp. 

Treningi lekkoatl. rozkład 
Poniżej podajemy dla informacji klu- 

bów rozkład treningów lekkoa!l., które od- 
bywają się na stadjonie Okr. Ośr. W. F. 
Wilno na Pióromoncie pod kierownictwem 
trenera p. Klumberga: у 

1) Poniedziałek od g. 10—11,30 3 p. 
sap. gr. 1. od 11,30—12,30 5 pp. Leg. (II gr. 
od 17—18,30 KI. sp. cywilne) gr. 1) od 18,30 
19,30 gr. Il cyw. т 

2) Wtorėek: od g. 10—11,30 wojsko gr. 
1. ód g. 11,30—- 12,30 policja (gr. 11) od g. 
17. 18. KI. sp. cywilne (Il gr.) 18- 19,30 
Panie. S : 

3) Środa Jak w poniedziałek 
4) Czwartek Jak we wtorek | 
8 Piątek Jak we srodę i poniedziałek 
6) Sobota: od g. 10—11,30 wojsko gr. 

1. od 11,30—12,30 policja (gr. II) od godz. 
17-18,30 Kl. sp. gr. 1. od 18,30—19,30 kl. 
sp. gr. Il. й 

7) Niedziela: od g. 10—11,30 Panie od 
g. 11,30. 12,30, panowie gr. |. Masaże dla 
zawodników przeprowadza p. Klumberg na 
Stadjonie Okr. Osr. W. F. w poniedziałki, 
srody i piątki od godz. 17 - 18. 

Z Pośiedzenia Rady Miejskiej. 
Posiedzenie Rady Miejskiej z dn. 27-go 

b. m. obfitowało w szereg momentów o 
niesłychanem napięciu, silnie zabarwionych 
politycznemi namiętnościami. Padały więc 
ciężkie pociski oskarżenia pod adresem 
i magistratu i rządu, za sprzeniewierzenie 
się R robotniczej, Duża część prze- 
mówień obliczoną była na galerję, która 
= się licznie na zew radnego Dzi- 
lula. 

Roboty kanalizacyjne i wodo- 
ciągowe. 

* Po uczczeniu pamięci zmarłego Resty- 
tuta Sumoroka, długoletniego członka Ko- 
misji prawniczej przez powstanie przystą- 
piono do rozpatrywania dość długiego po- 
rządku dziennego, którego upierwszy punkt 
zajął blisko dwie i pół godziny, ze wzglę- 
du na ze dyskusję. Odczytano 
komunikat Magistratu w sprawie pianu ka- 
nalizacji na najbliższą przyszłość poczem 
Magistrat zwrócił się do Rady z ią o 
możność korzystania z sumy 50,000 zł., z 
sum inwestycyjnych powstałych z budżetu 
na rok 1928/29, przyczem traktować się bę- 
dzie to jako pożyczkę zwrotną z chwilą 
gdy Magistrat otrzyma przyrzeczoną z Ban- 
Ku Gospodarstwa Krajowego. Momentem, 
który wywołał formalną burzę na lewicy, 
było.wypowiedzenie „pracy 38 robotnikom 

W. dyskusji wzięli udział 
j klubów radziec- 

ei Pławski pobił 
fi - zabierając głos 

(rytyki gistratu przerodziła się 
u torych mówców w krytykę o ogól- 

nej linji polityki rządu, tak, że przewodniczą- 
wiceprezydent ZY 

    

      

  

cy faworyzowani 5». yszy partyj- 
nych musiał mówców przywóływać do po- 
rządku albo prosić o nieodbieganie od te- 
matų. | лее 

W łu dyskusji zgłoszono 5 wnio- 
sków, które z koleji stały się podstawą 
do zredagowania jednego wspólnego o 
brzmieniu następującem: 

„Po wysłuchańiu komunikatu Magi- 
stratu o konieczności stopniowti redukcji 
osób zatrudi Ka" „ inwestycyjnych 
robotach miejskich ; 

  

powodu nieudzielenia 
przyrzeczonych kredytów rządowych - Ra- 
da eska, Ewa waży, że wytwarza się 
przezto niezmiernie trudna sytuacja, zagra- 
żająca poważnie wzrostem bezrobocia, 
szczególnie wobec ogólnego stanu mater- 
jalnego Wilna—wzywa władze rządowe do 
udzielenia m. Wiłau przyrzeczonych kredy- 
tów, na kontynuowanie rozpoczętych robót 
inwestycyjnych, jak również do powiększe- 
nia udzielanych dotychczas subwencji na 
cele opieki społecznej dla utrzymania co 
najmniej dotychczasowego stanu zatrudnie- 
nia bezrobotnych. Rada Miejska uchwala 
wysłać specjalną delegację dla przedstawie- 

nią powyższej uchwały włądzom  państwo- 
wym. 

Jako delegaci zostali wybrani: Pilsuė+ 
ski, Engiel, Czernichow i Plawski. 

Po przyjęciu do zatwierdzającej wiado- 
mości szeregu znajdujących śię na porząd- 
ku dziennym kwestji, po przyjęciu dodat- 
kowego budżetu na rok 1929/3U. Przystą- 
piono do rozpatrywania nagłych wniosków. 

Sprawa dr. Brokowskiego. 

Klub PPS. wniósł nagły wniosek w 
sprawię dr, Brokowskiego, który umieścił 
w Nr. 112—„Kurjera Wileńskiego" z dnia 
19 maja ar jkuł p. t. „Psychotechnika w 
Radzie miejskiej" czem zdaniem wniosko- 
dawców w wysokim stopniu obraził przed- 
stawicieli Rady Miejskiej. Wobec tego 
wnioskodawcy Kuracsją SIS do Rady o po- 
ciągnięcie do. odpowiedzialności dyścypli- 

narnej dr, Brokówskiegó, który poinimo 
piastowania mandatu poselskieso pozostaje 
Fo rzeczoznawca do spraw sanitarnych 
śzkół miejskich. Pomimo . oświadczenia p. 
wice-prezydentą Cżyża, że jako zastępca 
bawiącego na urlopie prezydenta Folejew- 
skiego poczynił odpowiednie zarządzenia w 
kierunku pociągnięcia do odpowiedzialnoś- 
ci"dr. Brokowskiego, . wywiązała się długo- 
trwała pomimo późnej pory  dyskuSja, 
którą można nazwać przelewaniem puste- 
'go w próżne. W końcu postanowiono po- 
zostawić Magistratowi wolną rękę w prze- 
prowadzaniu dochodzenia dyscyplinarnego, 
z zaznaczeniem, by na następne posiedzenie 
mogła już Rada otrzymać konkretną wia- 
domość o wyniku dochodzenia. 

Zmęczenie wzięło górę — wiadomo o 
godzinie 1,30 po północy w słabo prze- 
wietrzanej sali to też bez żadoej dysku- 
sji przyjęto dwa następne negłe wnioski o 
drożyźnie mięsa i o ustanowieniu opieku- 
nów społecznych. "(— )' ; 

RADJO 

Sroda dn 29 maja 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.50—13.00: Transmisja z Poznania. Kom. 
Powszechnej Wystawy Kraiowej.. 16.00— 
17.50: Tr. z teatru Reduta: „Święte pieśni" 
dzieci szkół powszechnych m. Wilna. 17,50 
—18,00:Komunikat Związku Młodzieży Pol- 
skiej. 18;00—18,25. Odczyt p. t. „Wyspiań- 
ski" —wygł. prof. USB, dr. Stefan Srebrny. 
18,25—19,00; Przerwa. 19,00 — 19,25: Co się 
dzieje w Wilnie Pogadankę wygł. prof U. 
S.B. Mieczysław Limanowski. 19,25— 19,45; 
Kwadrans Akademicki. 19,45 — 20,00: pro- 
gram na dzień następny i komunikaty i 
Sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 20.15: 
Transmisja z Poznania. Komunikat Pow- 
szechnėj WystawyKrajowej. 20,15 — 22,25: 
Tr. z Poznania Festivał muzyki polskiej. 
Orkiestra Filharmonji Warszawskiej pod 
dyr. Grzegorza Fitelberge, Paweł Kochań- 
ski (skrż.), Stanisław: Szymanowska (śpiew) 
Transmisja z Auli Uniwersytetu Poznańskie- 
go. Po transmisji Komunikaty 
P. A. T., policyjny, sportowy i inne, oraz 
EA taneczną z Sali Malinowej hotelu 

ristol. 

  

— Audycja literacka w Radjo. W ponie- 
działek 10 czerwca o godz. 19.25 odbędzie 
się audycja  recytacyjna poezji Czesława 
Jankowskiego 'w wykonaniu Zbigniewa 
Smiałowskiego. 

Z SĄDÓW 
Krwawa zabawa, 

„A Litwina kto zahaczy, 
„To mu w grobie nie prze- 

[baczy*. 

Aleksander Brundó zamożny włościa- 
nin že wsi Jelszczyzna gm. Rudziskiej, po- 
siadacz 19 ha ziemi, kawaler I. 21, z daw- 
na miał porachunki z Michałem Dojlidą 
na tle, jakie w tych latach zjawia się czę- 

sto, „Zazdrość, emulacja, wystarczą aby 
młodego chłopaka zmienić w krwiožądne 
zwierzę. - Do porachunku długo nie docho- 
dziło, aż wreszcie 15-1X—28 r. we wsi 
Jelszczyzna była zabawa u  Auksztalisa, i 
tam spotkali się oko w oko obaj antago- 
GE Zły błysk oczu, błysk noża—i Dojli- 

da pod ciosem padł trupem. Zabójcę aresz- 
towano. 
„.„„Przed Sądem Okręgowym pod prze- 
ABY sędziego Bobrowskiego prze- 

6 

    

sun i korowód świadków, wyjaś- 
niających okoliczności zabójstwa. Sam о- 
skarżony ze skruchą przyznał się do wi- 
ny, tłomacząc uniesieniem. —Temu też tyl- 
ko zawdzięczać może stosunkowo łagodny 
wyrok 2 lata 6 miesięcy więzienia, z zali- 
czeniem 7 mies. aresztu prewencyjnego. 

  

GIEŁDA 
28 maja 1929 r. 

Dawizy | waluty: 
Trant. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.12. 123,56, 
Kopenhaga 237,58 238,23 231,03 

Budapeszt 158,— 155,90 155, 

Holandja 358,66 359,83 357,73 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 

Howy-York 8,90 8.92 $.58 

Paryż 34.85, 34.94, 34.76 

Praga 2040, 26455 2633, 

Szwajcarja 171,70, 17214 171.28, 
Stokholm 238,37 238,82 237,62 

Wiedeń 125,25, 125.56, 124,94, 
Włochy 46,69, 40,82, 46.58, 
Gdańsk 172.85 
Berlin w obr. nieof. 212.40, 

Papiery procentowe: 
104,50. Stabi- ożyczka inw. 105, — P. 

lizacyjna — 92,50. Premjowa dolarowa 75,50. 
5 próc. konw. 67. 5 proc. kolejowa 59, 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy 
zastawne B. Gosp. 

giai I kia 

‹ p. Kraj. i B. Roln., obliga- 
cje B. Gosp. Kraj. 94. Te "m Ę 

48, 
roc. 
8,50. 

8 proc. ziemskie dolarowe 94. 8 proc. war- 
szawskie 66,25 66,— 66,25. 

Е Akėje: 
-_ Bank Dyskontowy 126. Polski 168,— 

169. Zachodni 74. Spółek Zarobkowych 
18,50. Firley 52,50. Nobel 20. Lilpop 30. 
Modrzejów 24,25. Ostrowiec 83.50 Rudzki 

39. Starachowice 26.50 Borkowski 12,50. 

P> OŁ va 2 58 

  

mošci buchalterji 
gm., tCi 

średniej i praktyka. 

  

WAKUJE 
w Gminie Kobylnickiej posada za- 
stępcy sekretarza, wymaga się znajo- 

i rachunkowości 
wykształcenie 4 kl. szkoły 

EO 

RT 0 

WŁOS ū UV į padanie, tupies, 5 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą-- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, B 

(z 

s Piłsudskiego 121. 

BEOBDO 

  

Dziś! Sensacja doby 
Przebój sezonu! KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
obecnej: „ŚWIAT NOCY” 

światowej sławy chinka ANNA-MAY-WONG. UWAGA! Głośny na cały świat taniec „DRESZCZ PIC! 
Dzielnica szału i bogactw. Walka o serce męż. „ Tajemni i e 
Początek seansów o godz. 430, 6, 8 i 10.150 A CAR 

„PICCADILLY*. Potężne arcydzieło mistrzowskiej 
realiz. E. A. DUPONT'A. W roli głównej gwiazda 

ADILLY*, 
W szale zawiedzionej miłości. 

  

Dziś po raz pierwszy w Wilniej HARRY PEEL w swojej najnowszej, najpotężniejszej i najoaważniejszej 
kreacji Kns „Pica“ 

WIELKA 42, 
CHMITTERLOW. 

Reiestr Handlowy 
Во Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

9726. 1. A. „Narocka Michla* w Święcianach, ul. 3 Maja, 
25 sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Narocka Michla zam. tamże. 326 — VI. 

75 9727. I. A. „Narkiewicz Jan* w Kamieniu, pow. Wołożyń- 
skim, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Narkiewicz Jan zam. tamże. 327 — VI. 

a 19728, |. A. „Nikitin Jan“ w, maj. Uźmiony, gm. Leonpolski 
pow. Brasławskim, eksploatacja łasu. Firma istnieje od 1929 
roku. Właścicieł Nikitin Jan zam. w Wilnie, ul. Jasna 6 - 3. 

328 — VI. 

AA "0729. 1. A. „Orzechowska Itka* w Bielicy, pow. Lidzkim, 
piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Orzechowska 
itka zam. tamże. 329 — VI. 

9130. L "A. „Ożyński Abram* w Święcianach, Rynek 19, 
sklep mąki i zboża. Firma istnieje od 1898 roku. Właściciel 
Ożyński Abram, zam. w Święcianach, ul. POWO 

9740. I. A. „Hurtowy skład piwa — Chana Pogorzelska* 
"w Niemenczynie, pow. Wiłeńsko - Trockim, hurtowy skład pi- 
wa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Pogorzelska Chana, 
zam. tamże. 334 — VI. 

7 9741. 1. A. „Michlo Prużan” w Niemenczynie, pow. Wileh- 
sko - Trockim, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel Prużan Michlo, zam. tamże. 332 — VI. 

ki "9742. I. A. „Palczewski Antoni“ we wsi Achremowcach, gm. 
i pow. Brasławskiego, sklep bakałejno - spożywczy i wyrobów 
tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Palczew - 
ski Antoni zam. tamże. 333 — VI. 

TS anna B IL 297 
9743. I. A. „Bielak Sonia“ w Braslawiu, ul. Piłsudskiego 145 

drobna sprzedaż towarów bakałejno - galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właścicieł Bielak Sonia, zam. tamże. 

334 — VI. 

© 76744. |. A. „Szewel Baranowski" w Wilnie, ul. Kałwaryjsk 
69, skup gotowych feśnych materjałów w celu odsprzedaży na 
eksport. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Baranowski 
Szewel, zam. tamże. 335 — VI. 

m | 9745, |. A. „Szymszel Bieniakoński* w Wilnie, ul. Zawal- 
ha 43, handel żelazem. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Bieniakoński Szymszel, zam. w Wilnie, ul. M. Stefańska 21. 

; 336 — VI. 

5% 19746. 1. A. „Elperyn Chaja" w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep bakalejny, mąki i zboża. Firma istnieje od 
1901 roku. Właściciel Ełperyn Chaja, zam. Miła, 

7 79747. |. A. „Ejdelson Lejba" w Brastawiu, ul. Piłsudskiego 
138, drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Ejdelson Lejba, zam. w W ul. 

9748, 1. A. „Gerbiedziowski Berko" w Lidzie, ul. Suwalska 
111, skłep spożywczy, kolonialny i wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel Gerbiedziowski Berko, 

zam. tamże. 339 — VI. 

"| 79766. |. A. „Rabinowicz Paja - Sora" w Święcianach, Ry- 
nek 18, sklep bakalejno - spożywczy”. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Rabinowicz Paja - Sora zam. w Święcianach 
Rynek 16. 340 — VI. 

a 19767. 1. A. „Rubin Bej “ w Wolmie, pow. Woložynskim, 
sklep towarów manufakturnych, a i spożywczych. 
Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Rubin A W tamże 

541 — VI. 

9768. 1. A. „Ring Owsiej* w Święcianach, ul. Rynek II, 
sklep produktów naftowych i smarów. Firma istnieje od 1912 

  

s roku. Właściciel Ring Owsiej, zam. w Święcianach, ul. Szkol- 
na 23. 342 — VI. 

9769. |. A. „RAKIETA — Ilutowicz Abram" w Lidzie, ul. 
Sadowa 2t, wyrób mydła i sody do bielizny. Firma istnieje od 

pt. „JBg0 najniehezpieczniejsza przygoda” 
nie interesujących przygod, których Harry Peel o mało ni łacił ь 
yklem po schodach hotelowych. Pirtoerki Harry Peela j jg dusios 

  

Ten wspaniały film w 12 akt. 
obfituje w mnostwo niesłycha- 

| ił ży: Szczyt sensacji. Jazda moto- 
jest najpiękniejsza Szwedka — WERENG VERA 

Kursy Kierowców Samochodowych Stowarzy- 
szenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, telef. 13-30 i 
Ostateczny termin przyjęcia na kierowców zawodowych do 
grupy XXXIII został wyznaczony na dzień 3 czerwca r. b. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat 
kursów codziennie od godz. 12-ej do 18ej przy 

ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. —3 

w 

    

$KRZYPKA 
oraz PIANISTĘ — KĘ 

poszukuje Kino Miejskie na prowincji, posada do objęcia 
od 1 czerwca, o warunkach dziś i 

  

MWAWAWE 
i LEKARZE ; 

DO 

D.Zži 
| chor. weneryczaa, 

sylilis, 
moczowych, od 9 
—], od 5- 8 wiecz. 

jutro ul. 

Nr 19 m. 8, S Salomon оё & 4—7 po poł. 

| LETNISKA |„SS023 

Do wynajęcia 
letnisko w Jaszunach 
2 pokoje i kuchnia, 

iejscowość sucha i 
urocza.  Dowiedzieć 
się: „Bławat Wileń- 
ski“, ul. Wileńska 31, 

teczna, 
stolarska, 

AVAB 

KTÓR | 
DOWIEZ 15. 

Za 2.000 

  

i 

narządów sprzedamy 
drewniany 

  

Kozakiewicza, Zaw. 

brym stanie 034 

Targowa 

Oknzy) 
ię biurko, 

bieliżniarka z 
lustrem, szafa bibljo- 

pracownia 
kanarki - 

© 

dolarów B 
dom | 

w do- į 

  

Kaki apie p. Eucieaiiejo mieszkaniach, pla- 
i cu 200 sąż. kw. z 

zwł Letnisko Asus owo- 
Kobieta-Lekarz | domek o 2 pokojach, cowym 
i Leldowiczowa salce i kuchni, ż klm. B. Hak. sZachęta* 

я, o ilna autobusem ckiewicza 1, 
KOBIECE, WENE- |co godzina.  lnfor-| 9-05. -0 
RYCZNE, NARZĄ- | mącji zasięgnąć: ul. 
DOW MOCZOW. | Zygmuntowska 12 TEE CAM УнО х 
od 12--21 Od 4-0, 
al. Mickiewicza 24. 

  

m. 1, godz. 1-3. —1 

  

RÓŻ tei 977, L į 

: : en SKO CZĘOWIECZE! į 
DOKTOR w majątkach ziem-| W linjach Twych 

po 
od 5—6. Choroby Wilno, Jagiellońska 8 

skórne, leczenie wło- m. 12. 
sów, Oper: 
tyczne i 
lekarska. 

leńska 33 
W.Z.P. 77 k 

DOKTÓR 

BLUMOGIĆ 
Choroby 

syfilis i skórne, 

Wielka ZI. 

skich w wojew. Wileń-| dłoni i 
skiem i  Nowogrėd- 

od 11—12 skiem. Informacje: 

Jankowicz, | czytać 

I LOKALE 8 
B. ŁADNE 

2 lub 1 pokój w po- 
bliżu sądu przy małej 

weneryczne, a 2 zde 
„to Jakobska 16 Najserdeczni. 

m. 7, WŁ K. = © zdrowienia, 

acje kozme* tel. 5-60. 
kosmetyka 
Wilno, Wi- 
m. 1. 

Wilno, 

w_ Wilnie! 

    

  

przeszłość 
przyszłość z tych 
linji, dać najlepszą 
radę, może słynny | 
CHIROMANTA 
WASILEWSKI 

Wielka 3 
m. 10, od g. 9 10 
rano do g. 8 we 
Ostatnie trzy dni 

twarzy 
masz ukryty Ho- 
roskop całego ży- 
cia. Dokładnie od- 

tr"; 

—
 

0 i
 

ejsze po- 
dla „cho- 

rego z urojenia" M.i ]. 
Od9 —113— 8. ° 

SS: 2 -Mieszkanie "R*"" sumy po-€ 
3 pokoje z kuchnią siadamy do 

DOKTOR natychmiast do od- | ulokewania bardzo 

h. GIRSEERU 
zie» 

Wi 
1 _„ 567. Przyjmuje 
od B do iiod4 doB. 
  

kórne. Wir 

najęcia. W. Pohulan-' korzystnie 
ka 7. Informacje u 

wenerycz n* włąścicielki domu, od' 
godz. 1-szej, = 

leńska 3, te- 1_tel- 9-05. 

i POSADY; 

  

na hi- 
poteki miejskie | 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewiczą 1, 

L 

z W-wy: ;        

       

  

ZNN 

Ar r 

moroidalnc „WAKICÓ[” usuwają bal, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają Pozy (żylaki). 

  

1929 roku. Właściciel llutowicz Abram, zam. tamże. 

19700. I. A.. „Rabinowicz Fryda" w Święcianach, ul. Łyn- 
tupska 7, herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Rabinowicz Fryda, zam. tamże. 

w dniu 16. Ill. 1929 r. 
9771. 1. A. „Romanowski Wacław* w Iwju, pow. Lidzkim, 

sklep win i wódek. Firma istnieje od 1925 roku. 
Romanowski Wacław zam. tamże. Plenipotentem jest Rafał Mar- 
golin, zam. w Iwju, pow. Lidzkiego. 

9772. I. A. „Rozental Anna“ w Wiszniewie“ pow. Wolo- 
žynskim, sprzedaž !wędlin i herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Rozental Anna, zam. tamże. 

opczczda a składy atiesa MS TS TTT с 

Akuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
SE Mesa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
tzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. = 

344 — VI. 

Właściciel 

345 — VI. 

346 — VI. 

GARIESE 5 TERA R HEPIESC Szukam An: i k. posady pokojowej na Z, wojskowi, rocz” 
wyjazd, albo kelner- nik 1896, wyd. 
ki na wyjaza. Kaszta- przez P. K. U. Wilno 
nowa 4, u dozorcy _ Powiat, na imię 
domu. —9 Drozd Franciszka, -TUPRO | SPRZEDAĆ unieważnia się. z 

: Skradzione 
Sprzedaje się dwa weksle in blanko 

w N.-Wilejce plac z wystawione _ przez 
domami i ogrodem w Gładkiego Wincente- 
malowniczej miejsco- 40, jeden na 200 zło- 
wości nąd rzeką, ko-tych i drugi na 100 
ło lasu i dobre nazłotych, unieważnia 
letniską. Ul. Lutnia 15 SIĘ, = 

  

W. BRIDGES, 4 

2 SOBOWTOR 
ВЙ ля о)х — 

*— Alež, naturalnie! — Zawotalem, 
czy sądzisz, że wypuszczę cię stąd, 
gdy sprawy przybrały tak niespodzie- 
wany obrót? Musisz być drużbą na 
moim ślubie! в 

— Dziękuję ci za zaproszenie, — 
uśmiechnął się Billi. Obawiam się jed- 
nak, żebym nie poszedł przedtem za 
twoim pogrzebem!... 

Nie mogłem odpowiedzieć na tak 
dodającą otuchę uwagę, bo właśnie 
zobaczyłem idących ku nam miss York 
i męża lady Baradell. 

— Więc pamiętaj, Billu, — doda- 
łem szybko, — przygotujesz auto i 
wyślesz do mnie depeszę z podpisem 

Maurycego. Spotkamy się o siódmej w 
„Ploftie“. 

Billi kiwnął głową 
do idącej ku nam parze. 

— Wysłano nas pa panów! — za- 
wołała miss York, — match ma się już 
ku końcowi. 

— Zuch York! — oznajmił tryum- 
fująco sir George. Czy widzieliście pa- 
nowie, jak wspaniale grała jego par- 
tja? 

, — Nadzwyczajnie! — zawołałem, a 
Billi, który nie miał pojęcia o tej grze, 
ograniczył się do nic nie znaczącego 
uśmiechu. ! 

Podeszliśmy do pozostałych wi- 
dzów siedzących na ławkach, w cieniu 

i podeszliśmy 

niem zaczęła wyjaśniać wszystkie 

prawidła gry. 
— Mam nadzieję, że pan zostanie u 

nas na śniadaniu, panie Loban? — 

prosiła uprzejmie ciocia Mary. — 

Wszyscy bylibyśmy bardzo radzi, gdy 

by pan zechciał dłużej zatrzymać się 

w Aston. 
Billi z zadowoleniem przyjął za- 

proszenie. : j 
Śniadanie dnia tego niczem nie 

różniło się od poprzednich, tylko cio- 
cia Mary kazała mi usiąść na miejscu 
nieobecnego pana domu. Zaszczyt ten 
zaimponował bardzo Billowi. Miałem 
ochotę kilka razy roześmiać się ser- 
decznie na myśl, jakąby minę zrobili 
ci spokojni Anglicy, gdyby wiedzieli 

całą prawdę! i 

Nie chcąc zwracać uwagi towarzy- 
stwa na naszą przyjaźń z Billem, zo- 

stawiłem go pod opieką lady Baradeli, 

sam zaś zaproponowałem jej mężowi 

spacer po parku. Billi, który zawsze 

wolał towarzystwo kobiet, niż męż- 

czyzn, był uszczęśliwiony: rozmowa z 

rudowłosą pięknością zachwycała go 

do tego stopnia, że dopiero o wpół do 

czwartej przypomniał sobie swój obo- 
wiązek i podszedł do cioci Mary, by 

się pożegnać. a 
— Ale pan nas jeszcze odwiedzi? 

— prosiła uprzejmie gościnna starusz- 
ka. — Siostrzeniec mój wróci jutro z 
Londynu i żałowałby bardzo, gdyby 

się już z panem nie mógł zobaczyć. 
— Właśnie, bardzo pragnę widzieć 

pana Foornivela, — odrzekł uprzejmie 
drzew. Miss York, z wielkiem ożywie- Bili. 

  

Kedavror udpowiedziałny Wiołń Woydyłło. 

Pożegnawszy się ze 
przyczem nieco zbyt długo zatrzymał 
się przy pięknej lady, Billi oddalił się. 

— Bardzo sympatyczny człowiek, 
— zauważyła ciocia Mary. — Nie ro- 
zumiem, co mogło zwabić go do na- 
szej pustyni? 

— Chce kupić majątek w okolicy, 
— wytłomaczyła miss York. — Mówił 
mi, że życie w mieście dokuczyło+mu 
i zapragnął osiąść na wsi. 

Z trudnością powstrzymałem się od 
parsknięcia śmiechem. 

— Ach, byłby bardzo miłym sa- 
siadem, — kiwnęła głową dobrodusz- 
na staruszka. — Właśnie takiego czło- 
wieka nam brak. Mówiłam z nim o 
naszej Lidze Pomocy Dzieciom — i 
bardzo się nią zainteresował. Jeśli 
osiedli się w sąsiedztwie, będzie nam 
bardzo miło, nieprawdaż lady Bara- 
dell? 

Piękna pani uśmiechnęła się. 
Reszta dnia przeszła mi w nieopi- 

sanym niepokoju.  Zniecierpliwienie 
moje wzrastało w miarę zbliżania się 
wieczoru. Myśl o Marji, która dostała 
się w łapy łotrów bez czci i wiary, do- 
prowadzała mnie do rozpaczy. Z naj- 
więkczym trudem i nadludzkim wysił- 
kiem zmuszałem się do banalnej roz- 
mowy, opanowując swe wzruszenie. 
Nie mogłem doczekać się upragnionej 
depeszy, która umożliwi mi wyjazd z 
Woodford. 

Match krokietowy skończył się zwy- 
cięstwem Orbridgskiej partji. Ja, jako 
gospodarz byłem zmuszony powinszo- 
wać im i zaprosić na herbatę. Po her- 

   

wszystkimi, bacie zwycięzcy odjechali. W chwili, 
gdy po odprowadzeniu odjeżdżających, 
wróciliśmy na werandę, ujrzałem loka- 
ja wchodzącego ze srebrną tacą. Ser- 
ce przestało mi bić na chwilę. Prze- 
prosiłem towarzystwo i otworzyłem 
depeszę: 

„Jesteś niezbędny na konferencji. 
Niezmiernie ważna sprawa w związku 
z Towarzystwem. 

Jakob“... 
Czytałem z irónicznym uśmiechem 

na ustach. 
— A to bieda! — zawołałem z nie- 

chęcią. — Wczoraj wezwano do Lon- 
dynu Maurycego, a dzisiaj mnie. 

— Jakto dzisiaj? — zawołały je- 
dnocześnie, zdumiona ciocia Mary i 
Miss York. 

— Niestety, tak bardzo ważna spra- 
wa wzywa mnie do Londynu. 

Przeczytałem głośno depeszę. Nie 
miałem odwagi pokazać jej, bo w ro- 
gu wyraźnie było napisane: „podana 
w Woodford o 5 m. 40“. 

— Ach, mój Boże, cóż za przy- 
krość, — westchnęła ciocia Mary. — 
Cóż teraz zrobisz, niema pociągu przed 
dziesiątą? 

— Ach, to nic nie szkodzi! — zau- 
ważyłem, — Jeśli ciocia pozwoli mi 
wziąć bryczkę, ta pojadę do Woodford 
a stamtąd 'autem. 

— A cóż będzie z obiadem? 
— Po smacznej i obfitej herbacie, 

trudno jest mówić o obiedzie! — ro- 
ześmiałem się wesoło. 

Ciocia Mary była zrozpaczona. 
— Ależ nie, nie, musisz coś zjeść 

14 

przed drogą! Kažę natychmiast kucha- 
rzowi przygotować kawę i buterbrody, 
które węźmiesz na drogę. 

Nie słuchając mych prótestów, mi- 
ła staruszka pośpieszyła do kuchni. 

Poprosiłem lokaja, by dopomógł 
mi spakować rzeczy moje do wspania- 
łej skórzanej walizki Norscotta. 

Gdy już rzeczy były spakowane, 
pod ganek podjechała bryczka, Wszy- 
scy goście Aston wyszli pożegnać 
mnie. 

— Ale wrócisz Stuarcie, — prosi- 
ła ciocia Mary, — jak tylko załatwisz 
swe sprawy? Obiecujesz? 

Wstyd mi było, że tak bezczelnie 
oszukiwałem dobrą staruszkę, Ale nie 
była to moja wina! 

— Naturalnie, że wrócę! — obie- 
całem. Miss York miała nauczyć mnie 
gry w tennisa. Czyż mógłbym nie sko- 
rzystać z takiej propozycji. 

— Zatelefonuj do Morysia i wracaj 
z nim jutro. 

— Cudowna myśl, jeśli nie będzie 
bał się jechać ze mną autem! Do wi- 
dzenia państwu! 

Uścisnąłem dłonie wszystkich, 
prócz lady Baradell, która stała przy 
koniach i gładziła ich delikatne chrapy. 
Podeszła do mnie, gdy miałem wsia- 
dać i szepnęła: 

— Do widzenia, Stuarcie. Czy mo- 
że pan załatwić w Londynie pewną 
moją sprawę? — zapytała głośno. 

— Naturalnie! 
Szybkim ruchem podała mi jakąś 

kaitkę. 
— Napisałam wszystko tutaj! — 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kw 

dodała i podając mi rękę, pożegnała 
mnie wesołym uśmiechem. 

Schowałem kartkę do kieszeni i 
kazałem stangretowi ruszać, Chór gło- 
sów żegnał mnie, a głos cioci Mary 
wyraźnie się odznaczał „nie Zapomniį“ 
— wołała staruszka. 

Koła zadudniły po mocno ubitej 
alei i wkrótce znalazłem się na drodze 
do Woodford. 

Gdy już straciłem z oczu piękny 
dwór w Ashton, przypomniałem sobie 
o „poleceniu'* lady Baradell i wyjąłem 
jej kartkę. Było na niej tylko kilka 
słów: 

„Depesza, którą wczoraj dostał 
Maurycy, dotyczyła pana. Boję się, że 
grozi panu wielkie niebezpieczeństwo, 
ale nie wiem Ściśle, jakie! 

I są ludzie, którzy twierdza, że ro- 
zumieją kobiety. 

Rozdział XIX. Aresztowanie. - 

— Dobrze, wystarczy tutaj takie- 
go klucza! — powiedziałem. 

Billi wyjął ze skrzyfiki/'z narzę- 
dziami klucz, który mit, Wskazywałem 
i podał mi go. : 

; — Jeśli potrafisz go używać, za- 
stąpi ci doskonale rewolwer. 

Schowałem tę  improwizatorską 
broń do kieszeni. ; 

— Rewolwery možemy užyč tylko 
w ostateczności. Musimy być z tymi 
łotrami jaknajdelikatniejsi. 

Billi mruknął z zadowoleniem i 
puścił w ruch motor. 

  

   szelna 23. 
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