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SŁOWO 
WILNO Czwartek 30 maja 1929 r. 

„PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 5 
PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. ; 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. $ 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy ! 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy. S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

"Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad, Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262, MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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TALIZA TOREM. 

Linda Sion Stluntorem ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
4 Odbędzie się dziś po mieście do- 

roczna uroczystość — procesja Bożego 

Ciała. Wilno zewnętrznych uroczysto- 

Ści, wielkich parad, raczej unika. Mo- 

że klimat temu przyczyną, może 

duch miasta, spokojnego, napozór 

sennego, miasta, którego Serce jest 

„takie samo, jak Niemen". Głęboki, 

żywy prąd płynie mocno a cicho; 

zewnątrz dobrze przyglądać się trze- 

ba ciemnej głębi, by zobaczyć na gład- 

kiej powierzchni zarysy—strumienie 

i nawroty — pod któremi odgadujesz 

potęgi prądu i podwodne wiry. Pły- 

nie mocno a cicho,—bez piany, bez 

wodospadów. 

Uroczystości —iluminacje, capstrzy- 

ki, pochody—tak często niestety, że 

Mylko najświeższej daty republiczki 
mają ich więcej — odbywają się i u 

nas; wspaniałość naszych gór, gajów 
i świątyń przyczyną są do ich uświet- 
niania. Bierzemy w nich udział. 

Owszem, nawet po części sami 

tworzymy. Ale są one dla nas.— ga 

lówką. Patrzymy na nie obojętnie— 

okiem, które patrzy na iluminację, nie 

widząc jej prawie—okiem, zapatrzo- 

nem w pracę już zrobioną, i pozosta- 
jącą jeszcze do zrobienia. | z tego 

zapatrzenia w czyn — z tej obojętno- 

ści — jedynie widok  przeciągających 

wojsk nas budzi. W Wilnie na uro- 

czystościach iskra idzie przez tłum 

tylko w chwili, gdy grzmi krok pie- 

‚ choty, dudnią działa, i za fanfarą 
różowych czy niebieskich trębaczy, na 

tle lanc i proporców, zjawi się sztan- 
dar z Matką Boską To jedyny praw- 
dziwy uroczysty moment naszych „ob- 
chodów". 

Wilno nie lubi uroczystości. Ale 
jest przecie uroczystość jedna, w któ- 

rej całe miasto bierże udział—z naj- 
większym i najszczerszym zapałem. 

Procesja Bożego Ciała jest najwięk- 

szym, najbarwniejszym, najwspanial- 

szym pochodem w Wilnie. Pochód 
wypełnia nieraz wszystkie ulice, tak, 

„że kiedy Biskup z Najświętszym Sa- 
kramentem wychodzi z Katedry—od 

strony św. Jerzego już czoło procesji 

widać. Woisko, szkoły, uniwersytet, 

Korporacje ze sztandarami, cechy, 
* związki, Organizacje społeczne, chóry, 
Zakony, Kler, Kapituła w czerwonych 

togach, procesje z parafij. Las sztan- 
darów, feretronów—rzeczywiście naj- 
większa, znajbarwniejsza uroczystość, 

na jaką Wilno zdobyć się może. A 
za baldachimem, pod którym J. E 

Ksiądz Arcybiskup niesie Najświętszy 
Sakrament— Władze, Generalicja, Ma- 
gistrat, Senat Akademicki, Sąd. 

z 

Tej właśnie ostatniej, oficjalnej 
części procesji za baldachimem  daw- 
niej nie bywało; władze były obce. 
Zaledwie tolerowano nabożeństwa 

publiczne, robiono wszystko by je 
zamknąć jaknajszczelniej w kościele. 
I przez długi szereg lat—procesji Bo- 
żego Ciała w Wilnie nie można było 
odbywać. Był to ten czas straszliwej, 

zastygającej martwoty, po powstaniu. 
Obejmowała ta martwota wszystkie 

dziedziny życia, ciążyła nad wszyst- 
kiem, wszystko przygniatała — prócz 
może akcji ekonomicznej. Dopiero po 

1905 roku ukaz tolerancyjny pozwolił 
na pierwszą procesję Bożego Ciała. 

I może dlatego właśnie z takim  za- 

, pałem, z taką radością tą procesję 

) spotkano—że był to pierwszy błysk 
— pierwszy profizm — pierwszy Od- 

dech świeżego powietrza, po długich 

latach zadusznej stechlizny. 
Procesja Bożego Ciała stała się 

uroczystością nie tylko religijną—sta- 

ła się uroczystością PŁlski. Ona 
pierwsza odsłoniła prawdziwe Polskie 

„ Oblicze Wilna, pod stosem rosyjskich 
Szyldów. W tej procesji złączyły się 

religijne i patrjotyczne uczucia Wilna; 
i dlatego takim wyjątkowo żywym 
sentymentem jest ona oddawna. 
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Najbliższe posiedzenie Rady 
Ministrów. 

W piątek dn. 31 bm. odbędzie się posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem załat- 
wione zostaną sprawy bieżące. 

Dyplomaci cudzoziemscy o P.W.K. 

Poseł Wielkiej Brytanji Sir W. A. F. Er- 
skine wyraził o PWK następującą opinię: 

„Wrażenia moje z wystawy są niezmier- 
nie dodatnie. Największą niespodzianką było 
dla mnie niezwykle dałekoidące zaawanso- 
wanie gotowości wystawy, albowiem za; - 
zwyczaj wystawy nawet najstaranniej przy- 
gotowane. bywają w dniu otwarcia jeszcze 
bardzo niekompletne. Podobały mi się zwła 
szcza same pawilony, budowane z poczu- 
ciem całości, celowości, jak również — ogro- 
dy i kwietniki. Mam szczególnie dużo uzna- 
nia dla wszechstronności wystawy i jej ró- 
żnorodności. Bogato i ciekawie przedstawia 
się dział przemysłowy, zwrócił moją uwagę 
specjalnie dział elektrotechniczny. Nie mia- 
łem wiele czasu, aby przyjrzeć się dokład- 
nie wystawie, postanowiłem więc jeszcze 
powrócić do Poznania, ponieważ pragnął- 
bym zainteresować się bliżej działem rolni- 
czym*. 

Poseł SHS p. B. lazarević oświadcza na 
temat PWK m. in. co następuje: s 

„Zaimponowały mi konstruktywne zdol- 
ności Polaków, którzy w ciągu ostatnich lat 
dziesięciu zdobyć się mogli na tego rodzaju 
wysiłek. Podziwu godnem jest to, iż wysiłek 
ten stanowi dorobek jednej generacji. Jeżeli 
chodzi o ogólne wrażenie z wystawy, to 
przedewszystkiem zwraca uwagę jej amery- 
kański rozmach. Mogę Śmiało użyć określe- 
nia „amerykański", gdyż sam mieszkałem w 
Stanach Zjednoczonych prawie przez pięć 
lat. Wystawa jest odzwierciadleniem siły €- 
konomicznej Polski, która czerpie swe soki 
z głębi dusz polskich”. 

10-lecie 61 p. piechofy. 

BYDGOSZCZ. 29.5. (PAT). Roz- 
kwaterowany w Bydgoszczy 61 pułk 
piechoty obchodził - w -dniu-wczoraj- 
szym i dzisiejszym uroczyście 10-lecie 
swego istnienia. Zaproszony przez do- 
wódcę pułku ks. biskup Bandruski za- 
szczycił swą, obecnością uroczystość, 
przybywając do Bydgoszczy dnia 28 
bm. o godzinie 13. Na dworcu powi- 
tał dowódca 16 dyw. piechoty, dowód- 
cy poszczególnych pułków, oficerowie 
garnizonu oraz liczna publiczność. Or- 
kiestra 61 pułku odegrał: a hymn na- 
rodowy, kampanja honorowa sprezen- 
towała broń. Ks. biskup Bandurski za- 
szczycił swą obecnością wczorajszą a- 
kademiję żołnierską, w dniu dzisiejszym 
zaś celebrował uroczystą mszę polową, 
a następnie wygłosił podniasłe kaza- 
nie. 

ТА 1 PRZ ECIW 

Męki rywala. 

  

Głośne deklaracje delegata amerykań- 
skiego na przygotowawczej konferencji roz- 
brojeniowej w Genewie, p. Gibsona, wypo- 
wiądające się w duchu tez francuskich oraz 
projekt załatwienia problemu odszkodo- 
wawczęgo, złożony przez Owen Yonga w 
Paryżu, były w pewnym stopniu klinem, 
którego zadaniem jest osłabienie współ- 
pracy w polityce międzynarodowej Anglji i 
Francji, szczczególnie wzmocnionej po za- 
warciu tk. zw. sojuszu morskiego w 
r. 1927, Sowiety spekulujące na rozdźwię- 
kach i antagonizmach państw o ustroju 
kapitalistycznym usiłują wszelkiemi siłami 

wyolbrzymić iznaczenie manewrów  dyplo- 
macji waszyngtońskiej przypisując im jako 
jedyny i wyłączny cel rozbicia wspólnego 
frontu anglo-francuskiego. : 

Ilustracja, którą reprodukujemy za- 
czerpnięta z łamów  „Izwiestji* wyobraża 
„męki* a: rywala z powodu za- 
lecanek wuja Sabma do Francji. 

Powrót prezydenta lemgalsa 2  Stok- 
tolmu 

STOKHOLM. 29.5. (PAT). Prezy- 
dent republiki łotewskiej Zemgals po 
dwudniowym pobycie w Szwecji, do- 
kąd przybył w celu złożenia oficjalnej 
wizyty królowi szwedzkiemu, odjechał 
wczoraj do kraju. 

Rezaliaiy Śledztwa przeciwko sacjelde- 
mokratom 

KOWNO. 29.5. (PAT). „Litausche Rund- 
schau* komunikuje, iż śledztwo w związku 
z rewizją w redakcji „Sicialdemokratsa“ i 
przeprowadzertemiprzytem _ aresztowaniami 
zostało zakończone. Jak wiadomo, między 
aresztowanymi znajduje się były czionek sej- 
mu Gelinis, który razem z szeregiem innych 
członków partji socjal - demokratycznej jest 
oskarżony o zajmowanie się propagandą na 
rzecz pieczkajtisowców. Na podstawie uzy- 
skanego materjału obciążającego, partja so- 
cjal - demokratyczna została niedawno roz- 
wiązana, a organ partji „Socialdemokrats* 
zamknięty. Leaderzy partji socjal-demokra- 
tycznej zwróciłi się do sądu ze skargą na 
nieprawne rozwiązanie partji i w najbliż- 
szym czasie skarga ta będzie rozpatrywana 
przez kowieński sąd okręgowy. 

„Rytas“ 0 niezdrowej atmosferze 
KOWNO. 29.5. (PAT). „Rytas* we wstę 

pnym artykule pisze, że wszelkie powstania, 
pleczkajtin jady i zamachy dowodzą, iż w 
życiu wewnętrznem Litwy panuje niezdrowa 
atmosfera. W ostatnim czasie wprowadzony 
został specjalnie surowy regime. Projekto- 
wane są ustawy o walce z terrorem i zda- 
wałoby się, iż środki te powinny działać za- 
straszająco. Jednak ostatnie wiadomości ze 
strony linji demarkcyjnej i innych miejsc 
wykazują, iż środki te nie hamują terroru i 
wątpić należy, czy zaptbiegną nowym prze- 
stępstwom. Społeczeństwo nasze — pisze 
dziennik — może nie bez podstaw pragnąć 
ażeby w życiu wewnętrznem Litwy atmo- 
sfera została oczyszczona, uspokojona i u- 
porządkowana. Wszyscy —- ° 
pragną spokoju i pragną, by stan tymczaso- 
wy zamienił się w stały porządek. Wszystko 
to wyjaśnia, dlaczego wśród społeczeństwa 
prowadzone są rozmowy o naradach grup 
społecznych co do współnej taktyki. Póki 
jednak trwa walka z partjami jako takiemi, 
nie może być mowy o współpracy. 

(en. Condoll w Kownie 
KOWNO, 29 V. PAT. Wczoraj 

przybył do Kowna gen. Condell. 

„Ulepóżony” sposób niszczenia szyldów 
polskich w Rownie 

KOWNO, 29 V. PAT. Wychodzą- 
cy w Kownie dziennik polski „Dzień 
Kowieński* pisze, że stosowany do- 
tychczas sposób zamalowywania pol- 
skich szyldów przez nigdy prawie nie 
ujawnionych sprawców został ulepszo- 
ny w ten sposób, iż obecnie szyldy 
są kradzione, jak ostatnio np. szyld 
banku dla drobnego kredytu oraz 
włościańskiego związku ubezpieczeń 
wzajemnych. 

Muzeum mickiewiczowskie w Kownie 
Z Kowna donoszą: Litewski związek tu- 

rystyczny zwrócił się do magistratu m. Ko- 
wna z prośbą o pozwolenie na uporządko- 
wanie domku Adama Mickiewicza, który się 
znajduje naprzeciw uniwersytetu litewskiego. 
Magistrat zgodził się na prośbę związku pod 
tym jednak warunkiem, że w jednym z po- 
kojów ma być urządzone muzeum A. Mic- 
kiewicza, w którem byłby Skoncentrowany 
wszystek materjał rozrzucony obecnie po 
Kownie. Domek będzie odremontowany i 
zabezpieczony przed zepsuciem. Narazie bę- 
dzie się tam również mieściła siedziba zwią- 
zku turystycznego. 

Skarga: rosjan zamieszkałych na Litwie 
KŁA JPEDA, 29 М. PAT. „Meme- 

ler Dampiboot* komunikuje, iż na 
najbliższej sesji Rady Ligi Narodów 
w Madrycie będzie rozpatrywana skar- 
ga rosjan, zamieszkałych w Litwie, 
którzy uważają, iż została im uczy- 
niona niesprawiedliwość przez zasto- 
sowanie do nich ustawy o reformie 
rolnej. Skarga ta była przekazana 
przez Radę Ligi Narodów Specjalnej 
komisji, do której wchodzą po jednym 
przedstawicielu Anglji, Włoch i Fin- 
landji. Komisja postanowiła skargę 
przedstawić Radzie Ligi Narodów. 

Litewskie ordery dla belgijskich oficerów 
Z Kowna donoszą: Na mocy aktu prezy- 

denta republiki szereg oficerów belgijskich 
został udekorowany orderami litewskimi, mia 
mowicie orderem Gedymina 1 stopnia, 1 ofi- 
cer, 2 — 3 oficerów, trzeciego — 5 i czwar- 
tego — 1 oraz krzyżem Pogoni 2 stopnia — 
4 oficerów i trzeciego — 2. 

$CIGÓW KONNYCH W POŚPIESZCE 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

mi. 

Odprężenie na konferencji reparacyjnej 
PARYŻ. 29.5. (PAT). Jak przewidywano nie doszło do rozbicia kon- 

ferencji reparacyjnej. Niemcy rokują w dalszym ciągu, starając się o kompro- 
mis. Ocenia się dzisiaj sytuację korzystniej niż wczoraj. Niektóre punkty spor- 
ne posiadające charakter wybitnie polityczny przekazane mają być zaintereso- 
wanym rządom do bezpośredniego załatwienia. 

Rzeczoznawcy prowadzą w dalszym ciągu rozmowy, pragnąc znaleźć 
możliwość pogodzenia żądań obu stron. 

LONDYN. 29.5. Paryski korespandent„,Times'a* donosi, że rząd Rzeszy 
pod wpływem dr. Schachta rozpoczął bezpośrednie rokowania z Belgją o u- 
regulowanie należności za marki okupacyjne. W ten sposób sprawa ta wyeli- 
minowana ma być z rokowań reparacyjnych w Paryżu. 

„. Obecne konferencje rzeczoznawców zmierzają do rozwiązania nastę- 
pujących zagadnień: 1) umożliwienie kontynuowania tymczasowo planu Da- 
wi esa bez kumulowania tych spłat ze spłatami według planu Yonga, 2) 
uriknięcia tego, aby data rozpoczęcia stosowania planu Younga nie pociągała 
za sobą jakgdyby zaprzestania spłacania kosztów okupacji Nadrenji, 3) za- 
bezpieczenie zapomocą planu Younga niezbędnego pokrycia zwrotu długów 
międzyaljanckich, z wydzieleniem sprawy spłat czysto reparacyjnych, ca do 
których osiągnięto porozumienie z zastosowaniem systemu progresywności 
wysokości rat. 

Dr. Schacht widział się zmuszonym ze względów zdrowotnych przer- 
wać na przeciąg kilku dni udział swój w pracach i wyjechał do Wersalu na 
wypoczynek. 

Pogłoski o porózumieniu wierzycieli z dłużnikami 
BERLIN. 29.5. (PAT). Biuro Wolffa podaje z Paryża datowaną o godz. 

19 depeszę następującą: W kołach delegacyj aljanckich na konferencję repa- 
racyjną rozeszła się przed chwilą wiadomość, że delegacje wierzycielskie 
zakończyły swe obliczenia i osiągnęły porozumienie zarówno co do nowego 
podziału annuitetów na podstawie tego, że wpłaty z planu Younga rozpo- 
czynać się będą z dniem 1 września 1929 roku. Jak oświadczają dalej, doszło 
również do porozumienia w sprawie planu rozdziału rat. Odpowiedź delega- 
cji niemieckiej na nowe propozycje aljantów oczekiwana jest w ciągu dnia 
jutrzejszego. й 

Dlaczego Kowno uchyla się od wymiany 
więźniów. 

WARSZAWA, 29.V. PAT. Polski Czerwony Krzyż, korzystając ze 
swego charakteru członka organizacji międzynarodowej Czerwonego Krzy- 
ża, zwracał się już kilkakrotnie za pośrednictwem komitetu Międzynarodo: 
wego Czerwonego Krzyża w Genewie do Litewskiego Czerwonego Krzyża 
o wymianę więźniów politycznych. Kilka takich wymian doszło już do 
skutku i dziesiątki osób wydobyto z więzień, 
«W początku roku bieżącego Polski Czerwony Krzyż wszczął za po- 

Średnictwem komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 
Sprawę ponownej wymiany więźniów politycznych. Litewski Czerwony Krzyż 
zgodził się na przeprowadzenie rokowań, stawiając jednak żądanie, aby 
tym razem odbyły się one w Kownie, nie zaś w Genewie, lub w innem 
mieście neutralnem. jak bywało poprzednio. 

Dnia 8, 9 i 10 marca odbyły się w Kownie konferencje przedstawi- 
cieli Polskiego i Litewskiego Czerwonego Krzyża, na których ustalone zo- 
stały warunki wymiany personalnej więźniów politycznych i podpisana od- 
nośna umowa. Termin wymiany był wyznaczony na 10 kwietnia r. b. w 
Oranach. Tymczasem na kilka dni przed wyznaczonym terminem Litewski 
Czerwony Krzyż zawiadomił, że z powodu nieprzewidzianych przeszkód 
wymiana musi być odroczona. 

Prośba Polskiego Czerwonego Krzyża o oznaczenie nowego terminu 
wymiany została bez odpowiedzi, wobec czego Polski Czerwony Krzyż 
zwrócił się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Сепе- 
wie, prosząc o dalsze pośredniczenie w sprawie ustalenia Odnośnego ter- 
minu projektowanej wymiany. Po szeregu telegramów, wysyłanych przez 
Komitet Miedzynarodowy, nadeszła do Gienewy 13 maja rb. depesza od 
rządu litewskiego treści następującej: „Międzynarodowy Komitet Czerwone- 
go Krzyża. Genewa. W odpowiedzi na telegram Nr 82/29 zawiadamiamy 
z przykrością, iż rząd litewski nie może zadośćuczynić prośbie Litewskiego 
Czerwonego Krzyża, ponieważ większość przestępców są to obywatele 
litewscy i ponieważ stwierdzono, iż interwencja Czerwonego Krzyża znacz- 
nie podnieciła działalność żywiołów rewolucyjnych. (—) Zaunius, sekretarz 
generalny". 

Podając fakty powyższe do wiadomości publicznej, Polski Czerwony 
Krzyż wyraża ubolewanie, że pomyślnie przeprowadzone rokowania wsku: 
tek zdumiewającego stanowiska, zajętego przez rząd litewski wobec umów 
międzynarodowych, nie doprowadziły do pożądanego skutku i że grupa 
więźniów politycznych, podlegających wymianie, którym zaświtała nadzieja 
powrotu do wolności i do rodzinnego kraju, została skazana na ciężki 
i bolesny zawód. i 

Wojna domowa w Chinach 
Nawet w lazaretach walczą 

WIEDEŃ. 29.5. (PAT). Dzienniki donoszą, że w lazarecie w miejscowości Czing- 
Czang przyszło do ciężkich walk pomiędzy żołnierzami Chin południowych i пос- nych. Zabito 23 osoby, a 93 zostało rannych. 90 

Rewizja procesu Jakubowskiego 
BERLIN. 29.5. (PAT). Głośny na świat cały proces przeciwko rodzinie Nogensow 

rozpoczął się wczoraj przy przepełnionej po brzegi sali. Akt oskarżenia zarzuca zasia- 
dającym na ławie oskażonych zpmordowanie trzyletniego Ewalda lub udzielanie pomo- 
cy dokonaniu mordu, pozatem zaś krzywoprzysięstwo, popełnione przez złożenie fał- 
szywych i obciążających Jakubowskiego zeznań w pierwszym procesie. Na ławie oskar- 
żonych zasiadają bracia Fritz i August Nogensowie oraz matka Kehlerowa tudzież nie- 
jaki Bleecker. Fritz i August Nogens oskarżeni są o dokonanie mordu, matka ich o u- 
dzielanie mordercom ъ 

Na rozprawie przedpołudniowej oskarżona Kehlerowa na zapytanie przewodniczą- 
cego, czy przyznaje się do winy w udzielaniu pomocy przy dokonywaniu morderstwa 
oraz do złożenia fałszywych zeznań, obciążających Jakubowskiego, oświadcza, że tak 

Oskarżony Fryc Nogens powiedział, że brał udział w mordzie, dokonanym na ma- 
łoletnim Ewaldzie, i że pod przysięgą złożył fałszywe zeznania, obciążające jakubow- 
skiego. Natomiast trzeci oskarżony, August Nogens, zaprzeczył stanowczo, jakoby miał 
coś wspólnego z morderstwem, przyznając się jedynie do złożenia ch zeznań. 
Kehlerowa oświadczyła, powołując się na zeznania zmarłej córki swej Idy a matki 
Ewalda, że Jakubowski mie był ojcem zamordowanego dziecka. 

W drugim dniu rozpraw przeciwko byłym świadkom sensacyjnego procesu Jaku- 
bowskiego młodszy z braci Nogensów oskarżał kategorycznie swego starszego brata 
Augusta, stwierdzając kilkakrotnie, że to August Nogens sam aktu morderstwa doko- 
nał. Kehlerowa przyznała się, że wiedziała o planie zamordowania swego wnuka i dla- 
tego tylko wyjechała na ten dzień do miasta, Starszy z braci Nogensów zapierał się 
dziś kategorycznie wszelkiego udziału w mordzie. ь Adi 

W dotychczasowym przebiegu obrad obalone już zostały główne punkty, na których 
opierał się wyrok, skazujący Jakubowskiego ma śmierć. Następnie. udowodnione zostalo 
kategorycznie głównym Świadkom ówczesnego procesu i oni się sami do tego przy- 
znają, że w toku procesu przeciw Jakubowskiemu zeznawali pod przysięgą fałszywie. 
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sakrament, od dnia Jego ustanowie- uroczystościach wielko-czwartkowych wił dopiero w XIII wieku Urban IV. 
* 

Procesja ta ma swoją historję nie- 

tylko w Wilnie; uroczystości specjai- 

nej Bożego Ciała nie znały pierwsze 

wieki Chrześcijaństwa. Najświętszy 

nia przy Ostatniej Wieczerzy, w  Je- 

rozolimie, był czczony przez  wszyst- 

kich chrześcjan w całym kościele, od 

początku jego istnienia; oddawano ją 

przez Mszę Św. przedewszystkiem, w 

szczególnie. Ale dopiero na Zachodzie, Rafael w jednym ze swoich genjal- 

w średnich wiekach, przybrał ten kult nych obrazów, zdobiących Watykan, 

formy tak rozwinięte, tak bogate, jak przedstawia opowieść, która się bez- 

te, które obecnie widzimy. Specjalne pośrednio wiąże z ustanowieniem tego 

święto ku czci Bożego Ciała ustano- Święta — t. zw. Mnę Bolsenska. Śro- 

» 

  

W programie Wielka Gonitwa z przeszkoda- 

Marszałka Polski 
z l-ą nagrodą 10,000 zł. 

Józefa Piłsudskiego 

TTT 

dek obrazu zajmują dwie postacie: 
Ksiądz w ornacie, z hostją w ręku, 
pochylony nad niskim ołtarzem, wi- 
dzianym z boku. Naprzeciw niego, z 
drugiej strony ołtarza klęczy Papież. 
Postać Papieża sportretował Rafael 
ze swego protektora i mecenasa, 
Juljana Il. Jest to anachronizm oczy- 
wisty. Cud „Mny Bolsenskiej“, przy 

której wątpiący w prawdziwość Naj- 
Świętszego Sakramentu ksiądz zoba- 
czył krew w przełamanej Hostji. Zda- 
rzył się znacznie wcześniej, koło 1264 
roku. Dał on Urbanowi IV okazję do 
ustanowienia Święta Bożego Ciała; zla- 
ne krwią chusty z ołtarza zostały za- 
chowane, jako relikwie, i znajdują się 
w katedrze w Orvietto, gdzie właśnie 
pierwsze procesje Bożego Ciała się 

zaczęły, i stąd na cały Świat ten zwy- 
czaj się rozszedł. 

Ze czci ku Najświętszemu Sakra- 

mentowi wyrosła też w Orvietto — 

w tem  najdziwniejszem, najbardziej 
fantastycznem z miast — Katedra. 
Proszę sobie wyobrazić miasto, całe 

położone na płaskowzgórzu, półtora 

kilometra długiem, kilometr szerokiem, 
na płaskowzgórzu, tak stromemi zbo- 
czami skał otoczonem, że jedna tyl- 
ko, šlimakiem idąca droga, doń 40- 

chodzi. Miasteczko, jak inne wioski, 

stłoczone, ciasne, o wązkich malow- 
niczych uliczkach, gdzie to tu, to tam, 

jakiś portal, jakaś rzeźba zatrzymuje 
oko; miasteczko, z którego krańców 
rozległe perspektywy biegną na nizi- 

ny..A w środku tego miasteczka — 

na ciasnym placu — Katedra, Jedna 

z najpiękniejszych budowli Świata. 
Ogromna, strzelista, gotycka fasada 

— cała w płaskorzeźbie i złotych 
mozaikach, wprost pali się w słońcu, 

mieni się złotem i barwami, We- 
wnątrz — freski Łukasza Signorelli, 
z całą precyzją i śmiałością rysunku, 

z całem bogactwem barw tego mi- 

strza — przedstawia więc przyszłośći 
wizje z ostatnich dni Świata. 

Ale nietylko najwięksi malarze, jak 

Rafael i Siguirelli, nietylko jeden z 
największych architektów, do rzędu 
których należy Maitani, twórca Kate- 

dry w Orvieto, wysilili się na ozdo- 
bienie i podniesienie czci Najświętsze- 
go Sakramentu. 

Mocarz myśli, z jednego szeregu 

z Arystotelesem i Platonem, Święty 

Tomasz z Akwinu, autor zbitych» 
zwięzłych, jak ze stali „wiązanych ro- 

zumowań, gdy dotknął 5е tematu 
Eucharystji, okazał światu że genjusz 

filozofa łączył z geniuszem poetyckim: 
dwa jego hymny: „Lauda Sion Salva- 
torem" i „Pangue, lingua“ ;naležą do 

najpiękniejszych wzorów tej ślicznej, 

często zapoznawanej, rymowanej а- 

ciny średniowiecza. Włączył je św. 
Tomasz do nabożeństwa na dzień 
Bożego Ciała, którego treść na roz- 

kaz Papieza ułożył. 
Śpiewa tą pieśń cały świat, Dziś, 

w Wilnie, gdy do starych splendorów 
jakie Kościół na cześć Najświętszego 
Srkramentu roztacza, dołączymy to. na 
co nas stać będzie, gdy ulicami :na- 

szego miasta nieść będziemy Naj- 
świętszy Sakrament, rozlegać się bę- 

dą słowa pieśni, św. Tomasza. Pie- 
śni pełnej prawdziwej i szczerej wia- 
ry w to, o czem Chrystus nas "za- 
pewnił, gdy Chleb i Wino w Swoje 
Ciało i Krew zamienił. 

* 

Može dlatego spokojne, senne 
Wilno tak chętnie widzi obchód Boże: 
go Ciała — że obchód jten nietylko 
„podnosi ducha"; obchód ten, daje 

publicznie wyraz naszemu głębokiemu 
przekonaniu w obecności Chrystusa 

Pana w Najświętszym Sakramencie 
daje rzecz realną: wzmacnia podstawy 

wiary, na której opiera się cały nasz 

byt społeczny. | dzięki modlitwom, 
wspólnie zanoszonym, sprowadza 
łaski Boga. A on w ręku Swojem 
losy Świata. 

X. W. M.
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— Poświęcenie cerkwi. Dn. 22 b. m. we 
wsi Mitrofanowo pow. Wileńsko-Trockiego 
odbyło się uroczyste poświęcenie nowego 
gmachu cerkwi staroobrzędowców, zbudo- 
wanej w ciągu ostatnich lat przez Radę Sta- 
roobrzędowców. 

Po nabożeństwie odbył się obiad, na 
który przybyli członkowie Rady Naczelnej 
Staroobrzędowców. 

  

— Festyn w Przewałce. W dniu 20 ma- 
ja b. r. odbył się pierwszy festyn wiosenny 
we wsi Przewałka nad Niemnem, gdzie we- 
dług tutejszych legend zapadło się pod zie- 
mię wielkie i bogate miasto, zwane Rajgro- 
dem, skąd powstała i nazwa Przewałka. 

Pomimo niepogody, na zabawę przyby- 
to dużo osób nietylko z okolicznych wsi, 
lecz także i z miasta Druskieniki, chętnych 
nietylko tańca, lecz i posłuchania wojsko- 
wej muzyki, której w Przewałce od dawna 
niesłyszano. Zabawa w doskonałym nastroju 
przeciągnęła się do godziny 21-ej, pozosta- 
wiając niezatarte wspomnienie pośród ucze- 
stników, gdyż oprócz tańców było zgotowa- 
ne różne niespodzianki, imprezy, połączone 
z nagrodami. Przytem odbył się konkurs 
tańca — wyłącznie dla ludności wiejskiej. 
Nagrodę za najpiękniejszy taniec zdobyła 
para z Przewałki. 

Festyn zakończył się śpiewami — zor- 
ganizowanemi przez miłego i powszechnie 
szanowanego przez ludność cywilną i woj- 
sko ks. prob. Cyrynkiewicza Józefa. 

Przez cały czas festynu przygrywała 
orkiestra 23 baonu K. O. P. z Druskienik. 

Należy sądzić, że podobne festyny, urzą- 
dzane na łonie przyrody w pięknych okoli- 
cach Grodzieńszczyzny, będące rozrywką 
bardzo przyjemną i pożyteczną, ściągną za- 
wsze dużo osób, tembardziej, że oddawna 
czuło się palącą potrzebę takiej godziwej 
rozrywki dla ludności wiejskiej, przybitej do 
miejsca zajęciami i pracą na roli. 

Obserwator zabawowy. 

— (b) Pijani atakują policję. Onegdaj w 
dzień, ulica Brasiawska w Postawach była 
terenem zajść poborowych z policją. Około 
godziny 12, kilkunastu poborowych, będąc 
w stanie pijanym, wszczęli między sobą bój- 
kę. W celu zlikwidowania zajścia na miej- 
sce przybyli połicjanci z pobliskiego poste- 
runku. Wówczas poborowi rzucili się na in- 

' terwenjujących, lecz zdołano ich unieszko- 
dliwić i po pewnym czasie osadzić w aresz- 
cie do wytrzeźwienia. 

  

Lida. 

— Stały oddział wileńskiego Sądu 
$ogego. Niedawno wyjeżdżała z Lidy do 

a delegacja z burmistrzem Bergmanem 
na czele w sprawie utworzenia stałego od- 
działu wileńskiego Sądu Okręgowego w Li- 
dzie. Na skutek starań tej delegacji dnia 25 
maja przebywał w Lidzie prezes Sądu Ape- 
facyjnego p. Lucjan Bochwic wraz z se- 
kretarzem tegoż sądu p. Eblem celem zor- 
jentowania się na miejscu. Jak się dowiaduję, 
są pomyślne widoki załatwienia tej, tak nie- 
odzownej dla Lidy sprawy, przyczem Sąd 

ja po gimnazjum państwowem. 

GRODNO. 

— Pożar kościoła w Grodnie. Onegdaj 
po południu w kościele garnizonowym w 
Grodnie wybuchł na poddaszu pożar. Gdy 
ogień zauważono zaalarmowano natychmiast 
wszystkie straże pożarne w mieście t. j. 

_ miejską, ochotniczą i wojskową. Pożar zni- 
szczył część dachu. Jak stwierdzono, po- 
wodem wypadku było krótkie spięcie w 
przewodach elektrycznych. (b). 

Są WOŁOŻYN. 

— Ta ica pożarów leśnych. W Nr. 
115 r. b. „Słowa”, znalazłem korespondencję 
z powiatu Nowogródzkiego o tajemniczych 
pożarach lasów. 

Otóż śpieszę wyjaśnić Szanownej Reda- : 
kcji i jej korespondentowi tajemnicę powsta- 
"wania tych pożarów. Mianowicie: w dniu 
12 grudnia 1928 r. wojewoda nowogródzki 
wydał rozporządzenie za Nr. 7173 — R. III 
w sprawie pożarów leśnych i w tem roz- 
porządzeniu powiedziane jest: „Osobom 
wezwanym do ugaszenia pożaru wydaje 
właściciel lasu wynagrodzenie za każdy 
dzień ich bytności poza miejscem zamieszka- 
mia, według ustanowionych przez władze 
administracyjne norm*. Ustawa leśna rosyj- 
Ska przewidywała wypłatę djet lecz tylko 
tym, którzy zostali sprowadzeni do gasze- 
mia pożaru leśnego z odległości ponad 15 
kim. „Tymczasem, wypłacając wynagrodze- 
mie, jak to obiecuje powyższe rozporządze- 
nie wszystkim mieszkańcom, zachęca się 
ich do stwarzania sobie dobrych zarobków 

Okręgowy miałby swe locum przy ul. 3 Ma- @ 
C. A. 

w wolnym od zajęć po'owych czasie. Takie 
podpalanie i ustawiczne gaszenie, miało już 
miejsce w jednym z sąsiednich lasów, parę 
lat temu, kiedy to miejscowy gospodarz leś- 
ny wypłacał wynagrodzenie i pożar trwał w 
ciągu tygodnia bez przerwy. Zachęceni do- 
bremi zarobkami włościanie podpalili las 

majątku Wołożyn, położony w pobliżu ich 
wsi i gdy zostali wezwani do gaszenia po- 
żaru zapytywali, ile będzie im płacono. 
Otrzymawszy zapewnienie, że Ustawa rosyj- 
ska nie przewiduje zapłatę dla zamieszka- 
łych do 15 klm., pożar odrazu ugasili i wię- 
cej nie podpalali. 

Wobec powyższego należałoby zwrócić 
się do p. p. wojewodów, aby wprowadzili 
w swych rozporządzeniach odpowiednie ad- 
notacje, a wtedy napewno ilość pożarów 
leśnych wydatnie zmniejszy się. S. K. 

POSTAWY. 

— święto ochotniczej straży ogniowej. 
Ochotnicza straż ogniowa w  Postawach, 
święciła dzień swego patrona św. Florjana 
bardzo uroczyście. Członkowie zarządu, Oraz 
zaproszeni goście, wysłuchali mszę św., po 
mszy uformował się pochód strażaków wraz 
z całym taborem i maszyną na czele ku 
grobowi Nieznanego Żołnierza, gdzie złożo- 
no wieniec. Poczem nastąpiła defilada. Prze- 
defilowały przed władzami przy sporej ilo- 
ści ludności jako widzów — oddziały stra- 
żaków, przyodziane w piękne mundury ze 
szlifami akselbantami — miny tryumfato- 
rów i bohaterów dawnych czasów. Następ- 
nie wozy z pompami i rekwizytami. 

Cieszy nas, że wysiłek organizatorów 
tej straży ogniowej z przed 6 laty, nie prze- 
padł marnie i dziś pod wodzą energicznego 
komendanta straży ogniowej p. Bobowskie- 
go, który wziął w swe żelazne ręce straża- 
ków i niezmordowanego i upartego w swych 
pomysłach w wyszukiwaniu finansów dla 
podniesienia tej straży p. Hołobca, można 
mieć nadzieję, że straż będzie się rozwijać 
pomyślnie. Nie potrzebny był jednak ban- 
kiet. Możnaby było te pieniądze użyć na ce- 
le produkcyjniejsze. Wogóle te bankiety u 
nas, gdzie tyle głodujących, ujemnie mogą 
wpływać na umysły. Dodać jeszcze trzeba, 
że zarząd nie pomyślał o tem, żeby zapro- 
sić na swą uro zystość inne organizacje 
społeczne, toby dodało więcej powagi. Ale 
wszystko jednak było dobre, może trochę 
raziło, podpitych paru strażaków... ale nie 
bez ale. Sęk. 
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Raport Komitetu Trzech 
GENEWA. 29.5. (PAT). Tutejsze koła polityczno - prasowe podają następujące 

szczegóły z raportu Komitetu 3-ch, powołanego przez Radę Ligi na marcowem posiedzeniu 
dla zbadania propozycji Kanady i Niemiec w sprawie zmian w obecnej. procedurze Ligi 
w kwestjach mniejszościowych. Komitet 3-ch w składzie Chamberlain'a, Adatci'ego i 
Quinones de Leon'a obradował w Londynie z końcem kwietnia. Raport, który ma być 
przedłożony komitetowi Rady w dniu 6 czerwca w Madrycie, składa się z trzech części. 

Pierwsza część omawia kwestję powstania gwarancji Ligi dla spraw mniejszościo- 
wych, religijnych, językowych i rasowych oraz genezę obowiązujących obecnie zobowią 
zań międzynarodowych w tej dziedzinie. Część druga omawia dotychczasową procedurę 
w sprawach mniejszościowych, stosowaną przez organizacje Ligi Narodów, t.zn. sekre- 
trajat i Radę, przytaczając rezolucję Rady i zgromadzenia które ustaliły tę procedurę. 
Część trzecia zawiera uwagi ogólne i konkluzje komitetu 3-ch; w konkluzjach tych lon- 
dyński Komitet 3-ch nie proponuje żadnych ważniejszych zmian w dotychczasowej pro 
cedurze i nieuważa za wskazane, ze względu na brak odnośnych wskazówek w trak- 
tatach i zobowiązaniach mniejszościowych, organizowania <całego dozoru nad wykony- 
waniem zobowiązań mniejszościowych co do propozycyj wysuniętej napoprzedniej sesji 
Rady, a dotyczącej odwoływania się w zagadnieniach mniejszościowych do trybunału 
międzynarodowego w Hadze, autorzy raportu stwierdzają, że tego rodzaju odwoływanie 
się o interpretację jest dopuszczalne w razie różnicy poglądt ów, na interpretowanie trak- 
tatów mniejszościowych pomiędzy zainteresowanem państwem a którymkolwiek z człon- 
ków Rady. Dalej proponuje sprawozdanie szereg modyfikacyj zmierzających do większej 
jawności w procedurze mniejszościowej. Modyfikacje te, w iazie ich wprowadzenia, 
umożliwiają opinji publicznej dokładniejsze śledzenie za losem petycyj, odsyłanych do se- 
kretarjatu generalnego. Przedewszystkiem proponują sprawozdawcy, żeby sekcja mniej- 
szościowa sekretarjatu odpowiadała petentom, czy petycja ich została uznana za do- 
puszczalną, czy też odrzucono ją. W razie odrzucenia petycyj sekretarjat miałby według 
tego projektu załączyć do swej odpowiedzi tekst postanowień Rady odnośnie do warun- 
ków dopuszczalności petycyj. 

Następnie wypowiadając się przeciwko jawności posiedzeń Komitetu 3-ch sprawo- 
zdawcy proponują jednakże, żeby Komitet 3-ch po zakończeniu prac badania petycyj 
komunikował wyniki pozostałym członkom Rady. Sekretarz generalny w swem rocznem 
sprawozdaniu miałby komunikować o wyniku prac wszystkich Komitetów 3-ch, pracują- 
cych w ciągu roku, z załączeniem danych liczbowych co do ilości petycyj, nadsyłanych 
do sekretarjatu, odrzuconych i badanych. Jednocześnie sprawozdawcy podkreślają do- 
tychczas egzystującą możliwość informowania się każdego członka Rady u członków 
Komitetów 3-ch co do biegu sprawozdania. Sprawozdawcy podkreślają również mo- 
żliwość publikowania raportów Komitetów 3-ch, o ile niema sprzeciwu ze strony pań- 
stwa zainteresowanego. Następnie wypowiadają się przeciwko zwiększeniu ilości człon- 
ków Komitetu do spraw mniejszościowych, podkreślając korzyst ne strony utrzymania 
PRA Komitetów 3-ch. Autorzy raportu wypowiadają się przeciwko dopu- 
szczeniu do Komitetów 3-ch przedstawiciela państwa bezpośrednio zainteresowanego w 
danej sprawie mniejszościowej, jak również przedstawicieli państwa, którego charakter 
narodowy zbliżony jest do petentów. Do raportu dołączone ' są memorjały, nadesłane 
londyńskiemu komitetowi 3-ch, przez Niemcy, Austrję, Bułgarję, Chiny, Estonję, Szwe- 
cję, Węgry, Łotwę, Litwę, Holandję, Polskę, Rumunję,  Jugosławję, Czechosłowację i 
Szwajcarję, zawierające uwagi co do dotychczasowego postępowania w sprawach 
mniejszościowych. / 

Anglo-amerykański układ w sprawie Iraku 
WIEDEŃ. 29.5. (PAT). Prasa donosi z Waszyngtonu, że rokowania w 

sprawie zawarcia układu pomiędzy Anglją i Stanami Zjednoczonemi a Ira- 
kiem zakończyły się. Wkrótce nastąpić ma podpisanie układu. Zawiera on 
uznanie suwerenności królestwa Iraku oraz postanowienia, dotyczące ochro- 
my tamtejszych interesów amerykańskich. 

г Na podhój Aflanfyku 
Przygotowania do lotów z Ameryki do Europy 

OLD ORCHARD. 29.5. (PAT). Mechanicy dwóch współzawodniczących ze sobą 
samołotów, którzy podjąć mają lot transantlatycki do Europy, a mianowicie francuskiego 
„L* Qiseau jaune* i amerykańskiego „Green Flash", puścili już motory w ruch wobec mo- 
żliwego w dniu dzisiejszym odlotu. Yncey, jeden z lotników „Green Flash" oczekuje osta- 
tniego biuletynu meteorologicznego. Lotnicy francuscy Lotti i Levefre, byli jeszcze w dniu 
wczorajszym w Nowym Yorku, lecz oczekiwani są w Old Orchard dziś rano. Mechanicy 
ich mówią, że jeżeli „Green Flash'*' odleci, to „L'Oiseau jaune* nie będzie już -oczekiwał. 

Emilog buntu Giufad Real 
MADRYT. 29.5. (PAT). Rada wojenna w Ciutad Real skazała na karę Śmierci 

jednego pułkownika i dwóch kapitanów, na dożywotnie zaś więzienie trzech majorów, 
trzech kapitanńw i trzech poruczników, 'oskarżonych o udział „w buncie artylerji. 

Pożar Nižniowa. 
STANISŁAWÓW, 29 V. PAT. Wczoraj o godzinie Il przed południem po- 

wstał pożar w Niżniowie, powiatu Tłumackiego. Pastwą groźnego żywiołu 
Radio 50 domów mieszkalnych i 100 budynków gospodarskich. Wskutek burzy 
ardzo była utrudniona akcja gaszenia ognia. Poźar szalał przez trzy godziny. 

Natychmiast po rozpoczęciu się pożaru mieszkańcy zaczęli z wielkim pośpie- 
chem opuszczać swe domostwa, pozostawiając na pastwę płomieni narzędzia i 
sprzęty gospodarskie. Zdołano jedynie wyprowadzić żywy inwentarz. 

SZKOŁA FILMOWA [a 
Zw. Art, Szt. Kin. EJ 

Przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929 

Kancelarja czynna codziennie od godz. 11—1 — 5 -7 
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7 Najlepiej, najzdrowiej, najtaniej spędzisz lato 

W SŁONECZNYCH, LESISTYCH 

DRUSKIENIKACH ‹ 
in, Zarząd Zdrojowiska w DRUSKIENIKACH i Związek Uzdro- 

Informacje: wisk Polskie w Warszawie; Al. Szucha 8 m. 1, tel. 434-38. s G
Z
 

    

Na otwartych ostatnio dorocznych komunistyczną we Francji. Niektóre są 
Targach Paryskich (La Foire de Pa- po rosyjsku i te mogą jedynie dopro- 
ris), wśród innych cudzoziemskich pa- wadzać do rozpaczy emigrantów rosyj- 
wilonów, Sowiety również dzierżą nie- Skich, Ale obrazki są językiem mię- 
poślednie miejsce. Ale nie żdążono je- dzynarodowym. | : 
szcze dać poznać światu zdobyczy = Otóż w czasie otwarcia Targów 
przemysłu bolszewickiego, gdy już wy widziano na poczesnem mIiejSCIŁ wśród 

buchł skandal. książek propagandowych, okładkę ilu- 
Nazajutrz po otwarciu targów zja- strowaną, gdzie oficer franćuski w u- 

wiło się w bolszewickim pawilonie niformie, pod osłoną drutów kolcza- 
trzech podpitych urzędników sowiec- stych, z twarzą zaciętą popędza bi- 
kich i zażądało wina krymskiego. Dy- czem nieszczęśliwych robotników, u- 
żurny pawilonu postawił przed pod- ginających się pod ciężarem. Nazajutrz 
chmielonymi przyjaciółmi butelkę krym gdy chciano ją kupić dla zrobienia skan 
skiego. Wiesołe towarzystwo. wypiło 
jedną butelkę, potem drugą, wreszcie 
przejechato z „Krymu“ na „Kaukaz“. 
Rozweseleni mieszaniną Kachtyńskiego 
z Abray d* Urceau, towarzysze wybra- 
li się z wizytą do sąsiedniego włoskie- 
go pawilonu, aby zawrzeć znajomość 
z faszystami. 

Tu przyjęto ich nader uprzejmie. 
Towarzysze poznali z kolei smak cierp 
kiega Chianti, słodkawego Cinzano, i 
miast wody selcerskiej pili szumiące 
Asti Spumante. Przyjaciele faszyści do- 
lewali serdecznie, aż dopóki jeden z 
czerwonych gości nie powiódł po go- 
spodarzach ociążałym wzrokiem, i wy- 
głosiwszy rodzimym tonem i narze- 
czem: „A wsio taki wy Italiancy swo- 
Ioczi...“, przetłomaczył to zdanie na 
wszystkie mu znane obce języki. 

Uniesiony świętem oburzeniem, u- 
rzędnik włoski poprosił „sowieckie świ 
nie* aby szły precz! Przedsiębiorczy 
gości oświadczyli, że nie są żadne świ- 
nie, tylko przedstawiciele proletarjatu 
— i rozpoczęli rękoczyny. 

Drugi z Włochów, domyślniejszy 
od swego kolegi, wytłomaczył dyplo- 
matycznie obrażonym ' towarzyszom, 
iż należy zakończyć rzecz pokojowo, i 
przejść do bocznej ubikacji, gdzie ich 
się poczęstuje rzadkim neapolitańskim 
likierem. Czerwoni zaaprobowali pro- 
jekt i udali się do „bocznej ubikacji. 
Ta jednak okazała się składem pak, 
a w składzie tym urzędowało dwuch, 
bynajmniej nie chuderlawych tragarzy. 
Koniec był ten, iż miłych gości, odpo- 

* wiednio potłuczonych, wyrzucono ty|- 
nemi drzwiami „na sowieckie terytor- 
jum“. 

Chodzi jednak i o coś poważniejsze 
go w związku z udziałem Sowietów na 
Foirach Paryskich. 

Jeden z artykułów w dzienniku Li- 
berte wznosi swój głos ostrzegawczy 
pod tytułem „Wróg w naszych mu- 
rach*, piętnując zbytnią uprzejmość 
francuską wobec Bolszewji. 

Na Foirach bowiem, liczących 0- 
gółem 700 wystawiców, 200 z pomię- 
dzy ubiegających się o stoiska prze- 
mysłowców francuskich, zostało od- 
rzuconych z racji braku miejsca. Nato- 
miast Sowietom, przyznano instałację, 
której wielkości nic nie usprawiedli- 
wia, i z której Bolszewja korzystała by 
roztoczyć w środku Paryża propagan- 
dę rewolucyjną i antyfrancuską. 

Widzieliśmy już — woła artykuł— 
na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w 
roku 1925 co za korzyść potrafiły wy- 
ciągnąć Sowiety dla swej propagandy 
politycznej! III Międzynarodówka wy- 
stawiła liczne podobizny Lenina, któ- 
rych gipsowe odlewy sprzedawano pu 
bliczności, a na wzniesieniu przed biu- 
stem założyciela bolszewizmu 'agenci 
sowieccy ofiarowywali bezpłatnie zwie 
dzającym moc broszur propagando- 
wych, których kilka uległo na innem 
miejscu policyjnej konfiskacie. 

W tym roku na Foirach Paryskich 
III Międzynarodówka jeszcze wzmocni- 
ła swą taktykę tak korzystną w roku 
1925. Obecnie wystawiono na sprze- 

daż pełno książek, broszur, kart po- 
cztowych, przeznaczonych na agitację 

dalu w pismach, ktoś widocznie uprze- 
dził wystawców sowieckich, i książ- 
ka znikła ż powierzchni. 

I autor woła z oburzeniem, że jeśli 
Sowiety chcą obrażać Francję, i jej o- 
ficerów u siebie w domu, temu się 

nie da przeszkodzić, ale że im się po- 
zwala bezczelnie czynić to w 
sercu Paryża, podczas gdy 
tylu Francuzów zostało bez miejsca— 
to już przechodzi wszelkie granice głu 
poty i bezmyślności. 

Artykuł kończy się wykrzyknikiem: 
kiedyż nareszcie nasi politycy u steru 
władzy, zrozumieją, że aby walczyć 
skutecznie przeciwko komunizmowi we 
Francji, trzeba zacząć od wypędzenia 
komunistów rosyjskich, którzy organi- 
zują, kierują i opłacają go? Dzisiejsza 
polityka francuska w stosunku do Mo- 
skwy jest słabą, bezrozumną i samo- 
bójczą! 

I jeszcze mały szczegół. Czemuż to 
Sowiety! starały się tak usilnie o jak- 
najokazalsze „wystawienie się w Pa- 
ryżu? Oto aby podnieść swe papiery, 
mocno podupadłe na skutek zbankruto 
wania sowieckiego towarzystwa han- 
dlowego we Francji, t.zw. ,,„Torgpred- 
stwa”. 

Szczęściem nie wszyscy Francuzi są 
zaślepieni na ich temat. Т 

  

M jednak Pani Capas żyje 
Przed kilkoma dniami donosiliśmy 

*9 zniknięciu wdowy po Alfredzie Ca- 
pus, która w pozostawionych w jednym 
z komisarjatów listach, donosiła, że 
nie mogąc zapracować na bodaj znoś- 
ną egzystencję, postanowiła odebrać 
sobie życie. 

Dowiadujemy się .obecnie z listu 
pani Capus do Komisarza Sollier, że 
nie miała ona odwagi popełnić samo- 
bójstwa, i że po kilkodniowej włó- 
czędze po Paryżu, została ona przy- 
garniętą przez rodzinę cudzoziemców, 
która ją otoczyła troskliwą i serdeczną 
opieką. Pani Capus nie podaje ani na- 
zwiska rodziny, która się nią zaopieko- 
wała ani swego obecnego adresu, gdyż 
wezwany iekarz załecił jej dłuższy wy- 
poczynek i spokój, po tak ciężkich 
przejściach i wyczerpaniu ostatnich 
dni, zwłaszcza że perspektywa dalsze- 
go życia przedstawia jej się, jako twar- 
da i ciężka konieczność. 

Świat dziennikarski w Paryżu po- 
stanawia zbadać przyczynę dlaczego 
pani Capus jest pozbawiona wszelkich 
środków materjalnych, pomimo że Al- 
fred Capus był aż do śmierci stałym 
współpracownikiem „Figara jednego 
z największych dzienników paryskich. 
We Francji redakcje wszystkich dzien- 
„ników są zmuszone płacić za swoich 
pracowników dosyć znaczne ubezpie» 
czenia emerytalne, zapewniające im i 
ich rodzinom ostatnią egzystencję. 

оЛЬ, 
FENTY 

  

„ba Scala” podróżuje... 
W świecie artystycznym rozwija się 

przed oczami naszemi najaktualniejsze 
wydarzenie, prześcigające swoją e f e k- 
townością np. najzawrotniejsze 
niespodzianki z przyznawaniem nagród 
Nobla, najsensacyjniejsze małżeństwa 

į ba, nawe 
iście fenomenalne zarówno pod wzglę- 
dem artystycznym jak kasowym osta- 
tnie koncerty Paderewskiego, który 
pobiwszy na głowę wszystkich swoich 
współzawodników-pianistów, pragnie, 
jak widać, wyprzedzić ich jeszcze w 

wcale już przecie 
sędziwego. 

Tym efektownym nad wyraz ewene- 
mentem w Świecie artystycznym jest 
ruszenie się w Świat z Medjolanu naj: 

tynniejszej opery, jaką Świat posia- 
| da, na tournóe-monstre po 

Europie. 
_ Medjolańska „La Scala" jest obec- 
nie pod dyrekcją—wyraźmy się Śmia- 
ło: pod dyktaturą—najznakomitszego 

_ z tegoczesnych kapelmistrzów, którym 
jest Arturo Toscanini. Parokrotnie by- 
ła już o nim obszerniej mowa w 
„Stowie“. Niedawno jeszcze krótki 
zarys jego karjery tudzież jędrną cha- 
rakterystykę dał jeden z przygodnych 
korespondentów. „Słowa, ukrywający 
się pod pseudonimem Esquire, opisu- 

jąc wrażenia swoje turystyczne z 
"„Parsifala“, wystawionego niedawno 

z niezrównaną Świetnością w La Scali 
"pod batutą Toscaniniego. Była też w 
tej „kartce z podróży” mowa o prze- 
dziwnej organizacji opery medjolań- 
skiej, osiągającej maximum doskona- 
łości wykonania—a zawsze w Ścisłej 
zgodności z intencjami kompozytora 
(nie reżysera i kapelmistrza). La Sca- 

la osiąga tę nieprześcignioną dosko- 

nałość wykonania: intensywną nad 
wyraz pracą w połączeniu z najskru- 
pulatniejszą, jaka być może, sumien- 
nością artystyczną. Zasadą trzecią 
jest: ilość prób możliwie jaknaj- 
większa! 

Czem jest La Scala zapragnięto 
właśnie pokazać... tym Europejczykom, 
którzy niemieli bądź sposobności bądź 
możności oglądać jej osobiście w 
medjolańskiej siedzibie. Dla wszyst- 
kich zaś, dla których opera wykonana 
z perfekcją niedościgłą jest dziś jesz- 
cze źródłem wielkiego estetycznego 
zachwytu, postanowiła La Scala wy- 
prawić co się zowie—fetę. 

Pierwszym tej fety etapem był 
Wiedeń gdzie rozwinięto cały prze- 
pych i świetność medjolańskiego ze- 
społu w „Falstaffie* Verdi'ego i „Łucji 
z Lamermooru“ Doniaetti'ego. Zaraz 
potem skierowano medjolańską tour- 
nee do Berlina, 

Nigdy jeszcze La Scala nie opusz- 
czała Mcdjolanu tak, aby się wyrazić 
obrazowo; pełnym swoim taborem. 

Ostatnia jej wycieczka 20 lat temu— 
do Paryża miała na celu zaprezento- 
wania szerokiemu światu w interpre- 
tacji co się zowie jedynie opery Spon- 
tini'ego „Westalka“. Była to w peł- 
nem znaczeniu słowa— wycieczka. Na 
niedużą skalę. Obecnie wyruszyła La 
Scala w podróż własnym ekstra-pocią- 
giem składającym się: z ośmiu wago- 
nów pierwszej i drugiej klasy, wago- 
nu sypialnego [i restauracyjnego oraz 
dwóch wagonów bagażowych. Jedzie 
nietylko czołowy zastęp solistów i so- 
listek, jedzie Orkiestra; jedzie balet 
(20 uroczych, rodowitych medjolanek) 
—ogółem jedzie 305 osób. Kieruje 
technicznie całą skomplikowaną wy: 
prawą: commendatore Marco lnnocen- 
te Manglini. Towarzyszy wyprawie dy- 
rektor generalny Opery medjolań- 

skiej Scandiani. Z pośród gwiazd 
należących do La Scali (jest ich wie- 
le krążących swobodnie po świecie 
całym gdy w Medjolanie która nie za- 
jęta) wybrano dla tournće-monstre 
znakomitą Śpiewaczkę koloraturową 
Toti dal Monte. (Same nazwisko jak 
musi „dobrze robić" na afiszu!). Je- 
dzie najlepszy, jakiego Świat posiada, 
Falstaff Verdiego, Mariano Stabile, je- 
dzie też tenor nad tenorami Aurelia- 
no Pertile, co niedawno w New Jorku 
brał 3000 dolarów za występ jedno- 
wieczorowy. Wszystko mistrze i mi: 
strzynie del bel canto. Nie 
wspominając O chórach i drugo- 
planowych Śpiewakach wyćwiczonych 
—jak dawniejsze wojsko niemieckie 
na cesarską defiladę, 

Lecz po nad tą całą reprezentacją 
di primo cariello góruje, już 
jako sensacyjne zjawisko, maestro 
Arturo Toscanini, któremu w podró- 
ży towarzyszą: żona, syn trzydziesto- 
letni i obie córeczki Vally i Wanda. 
Europejskatournóće-monstre 

medjolańskiej La Scali ma znaczenie 
nietylko jako wielka manifestacja arty- 
styczno-kulturałna.  Traktowana też 
jest jako ewenement niepozbawiony 
charakteru politycznego. To coś jakby 
Mussolini gestem wysoko  podniesio- 
nej ręki—,rzymskim* gestem, którym 
dziś faszyści salutują—słał z za Alp 
pozdrowienie Europie. Popatrzcie! Oto 
jacy My jesteśmy! Nawet wówczas 
gdy chodzi tylko o zaśpiewanie 
opery.... ale tak, jak nikt na Świecie 
nie potrafi oprócz nas! 

No,—i przybywających do Wiednia 
medjolańczyków witał na dworcu ko- 
lejowym najwyraźniej ostentacyjnie i 
manifestacyjnie poseł włoski Auriti. 
On też pierwszy podał rękę wysiada- 
jącemu z wagonu Toscaniniemu.... 

Prasa wiedeńska była w ostatnich 

dniach pełna sążnistych sprawozdań z 
pobytu La Scali nad pięknym modrym 
Dunajem. A jakież sypnięto analizy 
obu danych przedstawień! Ożyły naj- 
świetniejsze tradycje przedwojenne 
wiedeńskiej krytyki muzycznej... Przy- 
znać trzeba, że sam Hanslick . šwiet- 
niej nie pisał... Rozkosz była czytać 
— choć się na przedstawieniu niejbyło. 
Wiedeń!... Wiedeń!... Przedziwnej, głę- 
bokiej muzykalności tego miasta bo: 
daj, że najpiękniejszego na Świecie, a 
w każdym razie najbardziej; wskroś 
rasowo - artystycznego — nie zdołało 
jeszcze przeżarć chamstwo powojenne, 
co jak dzikie zielsko osiadło i toczy... 
obecne już tylko zwaliska ukochanego 
grodu Habsburgów. Lecz mocny to, 
mocny Akropol Piękna i Sztuki... Da 
Bóg nie da się... Przetrwa i doczeka... 
Czego doczeka? 

Jakże tam pisze Ferrero? Jakże on 
pięknie, mądrze i głęboko pisze? 

„Wojny i rewolucje są bolesnem 
doświadczeniem losu, nie są zaś by- 
najmniej jakąś triumfalną przygodą. 
Są one kielichem goryczy, który pewne 
epoki wypić muszą za przeszłe lub 
przyszłe pokolenia..." Nastał dziś czas 
zapanowania kultury o typie, co go 
Ferrero nazywa ilościowym, którego 
to typu ideałem jest potęga fizyczna, 
społeczna, ekonomiczna lecz prędzej 
czy później nastąpi nawrót do dru- 
giego typu cywilizacji i kultury, ja-. 
košciowego, przedmaszynowego... 

Przeszłość jest niezniszczalna, 

* 

Dalekošmy, daleko odbiegli od 
medjolańskich festivalów w operze 
wiedeńskiej! 

Nic nie szkodzi. Dopędzamy — 
niczem radio! — ekstrapociąg medjo- 
lański mknący z Wiednia do Berlina 
gdzie w gmachu Opery Miejskiej ma- 

į 
ją natychmiast rozpocząć się próby z 
„Rigoletta“ i otošmy w przedziale 
samego Toscaniniego i słuchamy ist- 
nych dziwów 0..o samowystar- 
czalności medjolańskiej La 
Scali. 

Tak. Nie daje zysków — ale też i 
własne wydatki co do grosza sama 
pokrywa. Oczywiście, żadna to blaga, 
żadne przechwalanie się „przed Euro- 
pą”. Siedzi przecie tuż obok dyrek- 
tor Scandjani. A zresztą... jakże łatwo 
sprawdzić, Księgi administracyjne La 
Scali nie są bynajmniej zamknięte na 
siedm ; pieczęci. | 

W dodatku: dwa razy na tydzień 
daje La Scala przedstawienie po ce- 
nach do połowy zniżonych, aby i 
uboższa gludność Medjolanu mogła 
znać swoją słynną operę i nią się 
rozkoszować. Tę nowość wprowadzo- 
no na żądanie — Mussoliniego. No 
i śmiały eksperyment wytrzymał do- 
skonale próbę kasową, | 

Zanotujmy jeszcze jedną specjal 
ność medjolańską. Oto Toscanini nie 
pozwala transmitować przez  radjo 
oper wystawianych w La Scali — a 
już pod żadnym pozorem tych, któ- 
remi sam dyryguje. (Przedstawienia w. 
Wiedniu i w Berlinie też nie mają 
być „narażone” na radjową transmi- 
sję). Dla czego? Jaki powód? 4 

Toscanini wyjaśnia, że aparaty 
radjowe są jeszcze za mało dosko- 
nałe aby mogły oddać wszystką fi- 
nezję i precyzyjność możliwie „najlep: 
szego wykonania opery. Radjo daje 
tylko przybliżone wyobrażenie... Tego 
Toscaniniemu za mało. jeżeli zaś 
dyrygując operą w Ameryce zgadzał 
się na transmisję radjową, ;to jedynie 
z tego względu, że aparaty radjowe 
są w Ameryce o wiele, wiele lepsze 
niż w Europie. Czy tak jest w istocie? 
Będzie lepiej wiedział odemnie p. Wi- 

„nie dając 

told Hulewicz, Ja tylko powtarzam 
na ślepo za gazetami niemieckiemi, 
co Toscanini powiedział, Sam zaś, 
przyznam się, oper przez radjo nie 
słucham — bo mnie to tylko irytuje, 

bynajmniej zadowolenia 
estetycznego. 

Margrabia Capitani d'Arzago, bur- 
mistrz Medjolanu, bawił w Rzymie 
podczas wyruszenia La Scali w ро- 
dróż. Po występach w Wiedniu, przy- 
jętych z bezgranicznym entuzjazmem 
(zarówno „Falstaft* jak „Łucja” po- 
mimo horendalnych cen dały wcale 
pokaźny... zysk netto), wezwał Mus- 
solini do siebie p. medjolańskiego 
burmistrza i polecił mu jechać natych- 
miast do Berlina aby tam być obec- 
nym na przedstawieniach La Ścali — 
w charakterze oficjalnego 
przedstawiciela rządu 
włoskiego. To nadało ostate- 
cznie medjolańskiej tournóae zna- 
miona urzędowej włoskiej manife- 
stacji. Burmistrz Medjolanu złożył w 
darze Berlinowi w imieniu swego, 
miasta puhar srebrny będący arcy- 
dziełem sztuki. Odwzajemnił się ber- 
lińskk  oberbiirgermeister 
ofiarowując w imieniu Berlina Medjo- 
lanowi wysokiej wartości obraz olejny 
z wizerunkiem berlińskiej Staat's« 
oper, gdzie się przedstawienia La 
Scali odbywały, 

| czyż nie stokroć, tysiąckroć przy” 
jemniej czytać o ta kiej „akcji 
międzynarodowej” niż najbardziej aa- 
wet ekscytujące biuletyny wojenne, a - 
choćby najbardziej „pocieszające* w 
rodzaju „Na Szypkie wsio 
spakojno* lub „Im Westen 
nichts Neues“? 
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Syn aresziowany za zamordowanie ojca powie” 
sił się w areszcie. 

Policji powiatu Dziśnieńskiego udało się wykryć sprawcę morderstwa 
dokonanego na osobie Pawła Horowego, właściciela folwarku Jeziorki, gminy 
Pliskiej, powiatu Dźiśnieńskiego. W miesiącu sierpniu roku ubiegłego, na po- 
lach należących do majątku, znaleziono trupa Horowego, który miał przestrze- 

_ loną głowę. Oględziny zwłok i miejsca, 
LĄ 

gdzie znaleziono zmarłego wykazały, 
że miało tu miejsce zabójstwo, dokonane z zasadzki. Zbrodniarz wybrał mo- 

Й 'ment gdy Horowy spał i strzelił do niego wtył głowy. Wobec stwierdzenia za- 
bójstwa policja usiłowała wówczas ustalić winnego, lecz bezskutecznie. Nikt w 
obliżu nie widział nic podejrzanego i nie mógł udzielić żadnych informacyj. 

' Zdawało się, że zbrodnia zostanie nie wykrytą. Naraz nocy onegdajszej do 
mieszkania Horowego, zajmowanego obecnie przez syna zmarłego 26 letniego 

_ Piotra wkroczyła policja, która aresztowała goi przewiozła do aresztu w Plisie, 
Na skutek zebranych danych policja powzięła 

odziedziczy. 
dłuższego czasu nie był z ojcem w dobrych stosunkach. Aresztowany Horowy 
stanowczo wypierał się zarzucanej mu zbrodni ojcobójstwa lecz zarazem nie 
umiał wyjaśnić wiele szczegółów ściśle związanych ze siedztwem i jego osobą. 
W celu prowadzenia dalszych dochodzeń aresztowanego narazie zatrzymano w 
rareszcie w Plisie. W nocy z 27 na 28 b. m. Horowy Korzystając z chwilowej 
nieuwagi pilnującego go policjanta popełnił samobójstwo przez powieszenie 
na sznurze zrobionym z własnej bielizny. Wszelki ratunek okazał się bezsku- 
teczny. Nie zdołano go przywrócić do życia. 

zamordowany przez Syna, który 

  

wytmierzył sobie sprawiedliwość. (c.) 

poda. że |Horowy został 
po nim folwark, i ponadto od 

Winny zamordowania ojca sam 

| Głodówka na Łukiszkach wygasa 
DEMONSTRACJA KOMUNISTÓW NA UL. NIEMIECKIEJ. 

Głodujący komuniści wobec wywiezienia organizatorów z więzienia łukiskiego do 
' innych więzień, częściowo przyjęli pożywienie i tem samem spowodowali cofnięcie wy- 
„danego już zarządzenia zupełnej izolacji. Natomiast tych którzy odmówili przyjęcia je- 
dzenia natychmiast wyprowadzono z cel i pod silną eskortą przewieziono do etapowego 

" więzienia przy ulicy Stefańskiej. Wobec energicznych zarządzeń władz — demonstrację 
komunistów mależy uważać za zlikwidowaną. Z więzienia łukiskiego po za: osiemnastu 
komunistami wywiezionymi piewszym transpostem, wobec rozpoczętych awantur, wy- 
wieziono jeszcze 30 osób które zostaną osadzone w więzieniu białostockiem. 

Na wieść o awanturach komunistów w więzieniu miejscowi wywrotowcy otrzymali 
_ polecenie zorganizowania na mieście demonstracji a to w celu zaprotestowania przeciw- 

ko ich rozsadzeniu więzniów a jedqocześnie wyrażenia solidarności z głodującymi. W 
ubiegły wtorek około godziny 10 wieczorem na rogu ulicy Niemieckiej i Jatkowej zebra- 
ła się liczna grupa demonstrantów do których przemówił jakiś starszy osobnik. Demon- 

' stranci po wzniesieniu okrzyków i rozrzuceniu ulotek nozbiegli się. 

` Burza zerwała przewody telefoniczne. 
Wczoraj wieczorem, w pobliżu Wilna 

° tna terenie powiatów, szalała silna bu- 
— rza połączona z wichurą. Spowodowa- 

ło to liczne uszkodzenia w komuni- 
kacji telefonicznej. M. in. zostały zni- 

szczone trzy przewody telcfoniczne łą- 
czące nas z Warszawą. W celu napra- 
wienia uszkodzeń wysłano robotników 
wydziału technicznego Dyrekcji e 
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MIEJSKA 
0) Udział Magistratu w uroczystej 

procesji święta Bożego Ciała. Jak się dowia- 
dujemy, z ramienia Magistratu w dzisiejszych 
uroczystościach święta Bożego Ciała samo- 
rząd miejski reprezentować będą ławnicy dr. 

Maleszewski, Łokucjewski i Żejmo. 
— (0) Dar Magistratu. Magistrat posta- 

nowił wyasygnować 1000 złotych na „Ty- 
dzień dziecka”. 

— (a) Wyjaśnienie w sprawach opłat 
meldunkowych. Wobec licznych nieporozu- 
mwień, wynikających z powodu pobierania 
przez Biura Meldunkowe opłat za karty 
meldunkowe, cojak wiadomo zgodnie z de- 
cyzją Rady Miejskiej zostało zniesione jeste- 
śmy w możności wyjaśnienia całej sprawy. 
Rada Miejska uchwałą z dnia 21 marca rb. 
zniosła wszelkie opłaty związane z czynno, 
ściami biuremeldunkowych z tem, że za druki 
używane do zameldunku będzie pobierana 
opłata w wysokości 10 groszy za każdą 
kartę a to tytułem kosztów za druk i pa- 
pier. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem 
władz nabywanie tych kart nie jest przy- 

musowe wobec czego biura meldunkowe win 
ne przyjmować karty pisane odręcznie lecz 
sciśle według wzoru ustalonego przez Ma- 
gistrat. W tych wypadkach od zgłaszających 
się nie może być pobierana jakakolwiek о- 
płata. 

—(0) Uporządkowanie brzegów Wiuji, Se 
kcja techniczna wydziału Magistratu wydała 
zarządzenie, żeby nad brzegiem Wilji upo- 
rządkowano przyległy teren do przystani 
statków i klubów wioślarskich z usunięciem 
szpeczących osłon pozostałych po okupantach 
O ile te pozostałości nie zostaną usunięte 
w ustalonym terminie, Magistrat sam tego 
dokona. 

— (0) Opieka Magistratu nad dźiećmi. 
Magistrat uchwalił opłacać po 20 zł. miesię- 

cznie za każde dziecko rodzin biednych i 
bezrobotnych, przebywających w ochronach 
dziecinnych, Dzieci w ochronce powinny być 3 
razy dziennie karmione. Ogółem Magistrat 
będzie płacił za 200 dzieci i tę. tylko tych, 
które będą zakwalifikowane do ochrony 
przez wydział opieki społecznej. 

— ((b) Stan zachorowań na terenie wo- 
jewództwa. Według oficjalnych danych stan 
zachorowań na terenie miasta i powiatów 
przedstawia się następująco: ospa 3 (Wiłno 
3) tyfus brzuszny 6 (Wilno 2) tyfus plami- 
sty 46 (Wilno 1), czerwonka 1 (Wilejka) 
płonnica 3 (Wilno 1) odra 14 (Wilno 5), 
róża 1 (Wilno 1) krztusiec 4 (Wilno 4), 
gruźlica 25 (Wilno 11) jaglica 27 (Dzisna 
16). Z powyższego zestawienia wynika, że 
najgorzej pod względem zdrowotnym przed- 
stawia się powiat dziśnieński, tyfus plami- 
sty 27 i lc: 16) najbardziej cierpiący w 
skutek klęski nieurodzaju. Brak odpowied- 
niego odżywiania pociąga za sobą zwykle 
liczne choroby a najczęściej jak to widzi- 
my i w dziśnieńszczyźnie, liczne zachoro- 
wania na tyfus płamisty. 

— (a) Fałszywe pogłoski. Wydział 
Zdrowia Wileńskiego Urzędu Wojewódzkie- 
go nadsyła nam następujące sprostowanie: 

„Podaje się do ogólnej wiadomości, że 
wersje o rzekomo panującej epidemji duru 
brzusznego i plamistego w miasteczku Nie- 
menczyn, pow. Wil. - Trockiego, są nie- 
zgodne z rzeczywistością, ponieważ dotych- 
czas żadnego wypadku zasłabnięcia na dur 
brzuszny i plamisty w Niemenczynie i okoli- 
cy nie było, 

KRONIKA 
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Aparato Fotograficzny! 
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SZKOLNA. 
— Egzaminy wstępne da gimnazjum O. 

O. Jezuitów w Wilnie na rok szkolny 1929— 
30. Dyrekcja gimnazjum O. O. Jezuitów w 
Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny do 
ki. | rozpocznie się 28 czerwca o godz. 9 
rano. 

Podania o przyjęcie wraz z metryką uro- 
dzenia, świadectwem zdrowia, wydanem 
przez lekarza szkolnego (t. j. dr. Wrześniow- 
skiego — Wilno, ui. Wileńska 30 m. 17), 
świadectwem powtórnego szczepienia ospy i 
ostatniem świadectwem szkolnem ma kandy- 
dat złożyć osobiście w kancelarji gimnazjum 
(Wielka 58) w godzinach urzędowych (t. 
j. od godziny 11 do 13.) 

Egzamina wstępne do klasy 2, 3, 4, 5 
rozpoczną się 25 czerwca o godzinie 9. Po- 
dania wraz z dokumentami przyjmuje kan- 
celarja do dnia .5 czerwca. 

Zgłoszenia na rok szkolny 1929—30 
aktualnych uczniów gimnazjum przyjmuje 
kancelarja do dnia 15 lipca. 

О1а uczniów, uczęszczających do @- 
mnazjum O. O. Jezuitów otwarty jest przy 
Kolegium O.O. jezuitów internat na 70 
miejsc. a 

Zgłoszenia przyjmuje Rektor Kolegium 
ks. Stanisław Lic T. J. 

AKADEMICKA. 

— Koło Polonistów. W czwartek dn. 30 
5. 29 o godz. 5 pp. w lokalu Seminarjum 
Polonistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 
zebranie sekcji hist. - lit. 

Na porządku dziennym: referat p.t. „Ide- 
owe oblicze Skamandra'' — wygłosi kol. Ar- 
cimowicz. 

Goście mile widzianie. 
— „Akademicka Wolna Trybuna” z przy 

czyn od redakcji niezałeżnych ukaże się w 
najbliższą sobotę. Będzie zawierała poza zwy 
kłemi rubrykami echa wyborów do Bratniej 
Pomocy, mianowicie szereg _ dokumentów 
związanych z ostatniemi wypadkami na te- 
renie Uniwersytetu. 

Red. Wol. Trybuny. 

KOMUNIK»*" 

— Naukowe posiedzenie Polskiego T-wa 
Przyrodników im. Kopernika. W piątek, dn. 
31 b. m. og odz. 7 min. 30 wieczorem od- 
będzie się w lokalu Wil. T-wa Lekarskiego 
(Zamkowa 24) posiedzenie naukowe  od- 
działu Wileńskiego Polskiego 10w. Przyrod= 
ników im. Kopernika, na którem doc. dr. A. 
Safarewicz wygłosi referat p. t. „Higiena 
zawodowa a psychotechnika". Wstęp wol- 
ny. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Dr. Reczyński bawił w Wilnie. W u- 
biegłym tygodniu bawił w Wilnie prezes U- 
kraińskiego Komitetu na Wołyniu dokt. Re- 

czyński, na którego Synod Kościoła pra- 
wosławnego w Polsce rzucił klątwę. 

Reczyński prowadził pertraktacje z Bia- 
łorusinami w celu organizacji wspólnej akcji 
Ukraińców i Białorusinów, przeciwko rusy- 
fikatorskiej działalności Synodu prawosław- 
nego. 

— (a) Kary za radjopajęczarstwo. Sąd 
wojskowy w Wilnie po rozpatrzeniu prze- 
dłożonych mu dochodzeń o korzystaniu ra- 
dja bez należytego zarejestrowania skazał: 
ogniomistrza Stanisława Fuka na 50 złotych 
grzywny lub 3 tygodnie aresztu, szeregow- 
ca Jana Kościekiewicza na 3 złote grzywny 
łub 10 dni aresztu, ogniomistrza Józefa Pau- 
cha na 25 złotych i plutonowego Aleksandra 
Bobrowskiego na 35 złotych grzywny łub 3 
tygodnie aresztu. Taksamo Sąd Grodzki w 
Wilnie skazał Jana Bortkiewicza na karę 30 
zł. z zamianą na areszt. 

— Z Touring Klubu. Z powodu przeo- 
czenia dat w ogłoszeniu Polskiego Touring 
Klubu Oddział w Wilnie, zaszła omyłka w 
komunikatach podanych do wiadomości ogó- 
łu, głoszących, że najbliższe wycieczki Tou- 
ring Klubu miały się odbyć w dniu, 30 maja 
r. b., zamiast jak miało być podane, w dniu 
2 czerwca t. j. w najbliższą niedzielę, co 
niniejszem prostujemy. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Ich 
czworo“ — Gabryeli Zapolskiej grane bę- 
dzie dziś po raz ostatni. Znakomita ta sztu- 
ka, dająca wierny obraz kołtuństwa w sfe- 
rach mieszczańskich naszego  społeczeń- 
stwa, jest swojego. rodzaju arcydziełem i 
zawsze może liczyć na zasłużone powodze- 
nie. 

— Wieczory Hanki Ordonówny. Ulubie- 
nica Warszawy, artystka o niepospolitej in- 
wencji i talencie, nie mająca równej sobie 
w swych piosenkach, parodjacił i melode- 
klamacjach, artystka „Qui pro quo" Hanka 
Ordonówna wystąpi u nas w Teatrze Pol- 
skim z dwoma wieczorami własnemi, prze- 
platanemi produkcjami jej świetnego partne- 
ra Marjana Rentgena. Wieczory te, o dwuch 
zupełnie różnych programach, odznaczają 
się oryginalnością w pomyśle, nastroju i wy- 
konaniu. Zaintęresowanie wieczorami olbrzy- 
mie, 

— Występy artystów stołecznych. Po- 
mysł pokazania Wiłnu w sezonie bieżącym 
najświetniejszych artystek i artystów stoli- 
cy, spotkał się z zasłużonem uznaniem. Po 
Przedstawieniach całego zespołu Teatru Na- 
rodowego („Pan Jowialski*) przyszła kolej 
na Adwentowicza, Smosarską, Gorczyńską. 
Jutro przybywają do Wilna artyści tej mia- 
ry co Marja Majdrowiczówna, Antoni Ró- 
życki, Władysław Lenczewski, aby wziąć 
udział w jednej tylko, niestety, sensacyjnej 
sztuce „Kokoty z-towarzystwa*, której * *- 
premjerę wyznaczono na niedzielę. 

stepis sztuką będzie „Zakład o mi- 
łość* — Beylina (ostatnia nowość), w któ- 
rej wystąpią: Ola Leszczyńska, Marja Gella 
i Antoni Różycki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c). Przyjemności kąpieli. Panna So- 
botkiewiczówna (Antokolska 42) używając 
kąpieli w Wilji nie spostrzegła że skradziono 
jej pozostawione na brzegu ubranie. Ten sam 
los spotkał ubranie kąpiącej się wpobliżu 
koleżanki p. Sobotkiewiczówny. Powiadomio 
na o tym przykrym wypadku policja zdołała 
ująć sprawczynię kradzieży w osobie Janiny 
Borkowskiej (Chełmska 32(. 

— (c) Umysłowo - chorej połamano że- 
bra. W dniu 5 bm. do szpitala psychjatrycz- 
nego w Wilnie dostarczono umysłowo - cho- 
rą Anastazję Wieliczkównę l. 19 zamieszka- 
łą w gminie pliskiej. Chora w dniu+25 bm 
zmarła. Policję o tem powiadomiono w dniu 
28 bm. z zaznaczeniem, że oględziny zmarłej 
wykazały że ma ona złamane trzy żebra. 
Kto dopuścił się na Wieliczkównie uszko- 
dzenia narazie nie wiadomo. Policja prowa- 
dzi dochodzenie. 

‚ — (c) Kradzież garderoby. Do mieszka- 
nia Franciszka Dziwiłgowskiego (Wingry 5) 
po uprzedniem wycięciu szyby dostali się 
złodzieje i wynieśli garderobę wartości 1200 
złotych. 

— (c) Ujęcie poszukiwanego. Podczas 
obławy został ujęty poszukiwany przez poli- 
cje grodzieńską za liczne włamania Lejba 
Abramowicz. Etapem odesłano go do Grodna 

— (c) Taksówka zderzyła się motocyk- 
łem. Onegdaj w dzień przy zbiegu ulic Ja- 
giellońskiej i Portowej taksówka Nr. 14189 
zderzyła się z motocyklem Sokołowskiego 
(Tatarska 13). Zderzenie było tak silne, że 
Sokołowski został wyrzucony z siodełka na 
jezd uiegł poranieniu. Ulokowano go w 

pitalu żydowskim. Taksówką kierował Szo- 
fer Józef Dryl zamieszkały w N.-Wilejce. 

    

   

% SĄDÓW 

Banda szpiegowska. 
W Nr. 1J8 „Słowa* dawaliśmy zapo- 

wiedź procesu organizacji szpiegowskiej, 
jaką powstała w początkach 1927 r. na te- 
1enie powiatu Postawskiego i Wilna, wkrót- 
ce po zlikwidowaniu innej organizacji ko- 
munistycznej w 1926 r. i ucieczce do Rosji 
paru wybitniejszych jej przywódców, Wczo- 
rej pod zarzutem szpiegostwa zasiedli na 
ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym 
głośny organizator, emisarjusz z Mińska, 
Mikołaj Łukjaniec, oraz: Michał Dubo- 
wicz, Antoni Stojanowski, Piotr Balsewicz, 
Włodzimierz Chwalko, Eustachy Sawczuk, 
Jan Bartoszewicz, Jan Pirsztel, Włodzimierz 
Malewicz, Michał saranowicz, Antoni Zło- 
ty, Eustachy Ameljanowicz i Stanisław 
Gajdel. Są to wojskowi, kolejarze i inni 
wciągnięci przez Łukjańca do niecnej robo- 
2 Nie stawił się na rozprawę sądową 

nufry Szarancowicz, za którym wysłano 
listy gończe. 

Przewodniczy rozprawomi sędzia Kon- 
torek, w asyście sędziów Brzozowskiego i 
Miłaszewicza. Oskarża  podprokurator 
Gedrojć. 

Ławę obrofczą stanowią adwokaci: 
Engiel, Kulikowski, Czernichow, Sienkiewi- 
czówna, Szeskin, Szyndler, Szatkowski i 
inni. Ą 

W pierwszym dniu Sąd ograniczył się 
do zbadania kilkunastu świadków, odkła- 
dając dalszy ciąg przewodu do piątku. 
Jako eksperci występują: kaligrat Kaczor i 
mjr. Mayer. 

Sprawa toczy się przy drzwiach zam- 
kniętych i potrwa prawdopodobnie 2—3 dni. 
Sądząc z kuluarowych wieści, jest to jed- 
ną z najpowažniejszych spraw tego typu. 

  

  

TEATR LUDOWY | Gościnne wy- 
Ludwisarska 4. stępy Zespołu 

Ryskiego Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego. _ 

2 DZIŚ 30-go maja 2 
przedstawienia 

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

Piątek 31-go maja 
Łatwy pieniądz 

Komedja w 4 akt. A. Ostrożskiego. 

Sobota 1-go czerwca 
Niebieski Lis 

Komedja w 3-ch akt. Gerczeka. 

Bilety do nabycia codziennie 
również w święta i niedzielę do 
godz. 5-ej 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. 

SPORT 
Dzisiejsze imprezy sportowe. 

Piłka nożna. 

й BW dniu dzisiejszym, na boisku ŽTGS. 
„Makabi“, o godz. 17-tej, odbędzie się to- 
warzyski mecz piłki nożnej, między KKS. 
„Ognisko“, a ŽTGS. „Makabi“. Zawody te 
będą nosity charakter nieoficjalnego rewan- 
żu. („Makabi* przed paru tygodniami prze- 
grała do „Ogniska* 6:0). 

Koszykówka,„i siatkówka. 
Międzymiastowe rozgrywki. 

We czwartek 30 bm. na boisku „Maka- 
bi* odbędą się rozgrywki w piłce koszyko- 
wej i siatkowej mię zh drużynami Szkoły 
Podchor. Piech. z Ostrowia Mazow. a 
„Ogniskiem*. Amatorzy sensacyj sporto- 
wych i miłośnicy gier sportowych tłumnie 
pospieszą na boisko o godz. 14-tej (2 pp.). 

Wyścigi konne. 
Dziś we czwartek na torze wyścigowym 

na Pośpieszce rozpoczynają się wyścigi kon- 
ne zorganizowane przez Wileńskie Towa- 
rzystwo Hodowli Koni i Popierania Sportu 
Konnego Po oficjalnem otwarciu wyścigów 
co nastąpi o godzinie 4 pp. rozpoczną się 
natychmiast gonitwy, których razem z wiel- 
kim Steeple - Chase „Armji”* jest sześć. 

Program pierwszego dnia wyścigów jest 
następujący: godzina 4 pp. gonitwa pierw- 
sza — płaska w której wezmą udział konie: 
Bosfor (jezdziec por. Ważyński), Sac-a-Vin- 
B.W. (jeździec por. Donner), Esmeralda (je- 
ździec chł. st. Kondraciak). 

Godzina 4.30 — gonitwa druga z pło- 
tami. Konie: Dobosz III (jeździec chł. st. 
Kondraciak), jJuljusz (jeździec por. Juściń- 
ski), Jaazband (jeździec por. Mineyko), Pan 
jan (jeździec Uscinow). л 

Godzina 5 — gonitwa trzecia z przesz- 
kodami. Konie: Jaazband (jeździec por. Mi- 
neyko), Polis h (jezdziec właściciel), Hum- 

buy (jeździec N.N.). 
Godzina. 5.30 — gonitwa czwarta z pło- 

tami. Konie: Tancerka (jździec porucznik 

Donner), Urok II (jeździec por. Mineyko), 

Aino II (jeździec właściciel), Alba (jeździec 

por. Budzyński). 
Godzina 6 — wiełki Steeple-Chase „Ar- 

mji“ im. o Marszałka Polski Jozefa Pil 
sudskiego. Wyłącznie dla oficerów czyn- 
nych. Konie: Lapis Lazuri (jeździec por. 
Ważyński, Bajeczna (jeździec por. Juściń- 
ski), Wojak (jeździec por. Donner). 

Godzina 6.30 — gonitwa szósta — płaska. 
Konie: Wielmożna (jeździec chł. st. Rok), 
Renata (jeździec N.N.), Diomed (jeździec 
chł. St. Bews). Ogólna sumą nagroód w pier 
wszej gonitwie wynosi 1078 zł. (dla właści- 
ciciela I konia 700 zł.) w drugiej — 1078 zł. 
dla właść. 1 konia 700 zł.), w trzeciej — 
1078 (dla właść. 1 konia 700 zł.), w czwartej 
— 770 zł. (dla właść. 1 konia 500 zł.). w 
piątej — 15400 zł, (dla właściciela 1 konia 
10 tys. zł.) i w szóstej — 770 zł. (dla właść. 
1 konia 500 zł.). (b). 

Zebranie Wil. Okr. Zw. G. Sp. 
Jutro o godz. 8 wiecz. w lokalu;Okrę- 

gowego Ośrodka W. T. Wilno -przy _ul. 
Ludwisarskiej 4 odbędzie się zebranie Za- 
rządu Wil. Okr. Zw. Gier Sp. 

Policja ustala kto ponosi odpowiedzialność 
za wypadek. 

—(c) Uujawniono potajemne gorzelnie. 
We wsi Łuczajka gminy łużeckiej powiatu 
dzieśnieńskiego wykryto dwie tajne gorzel- 
nie należące do Michała Adzilewski. ego i 
Apolinarego Daniłowicza. 

— (c) Taksówka przejechała dziecko. 
Wczoraj w południe na ulicy Wielkiej koło 
kościoła św. Kazimierza pędząca taksówka 
przejechała przebiegającą przez ulicę 5 let- 
nią dziewczynkę nieustalonego narazie na- 
zwiska. Dziecko poważnie pokalesczone od- 
wieziono natychmiast do szpitala dziecięcego 

— (c) Pożar. W tartaku Gierszatera PK 
ulicy  Antokolskiej 114 z niewyjaśnionych 
przyczyn powstał pożar, który tylko dzięki 
szybkiej pomocy pracujących w tartaku ro- 
botników został umiejscowiony. Pastwą pło-. 
mieni padło jedynie urządzenie dachu, Straty 
wynoszą 900 zł. Tartak był ubezpieczony. 
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MIKOŁAJ BRONISŁAW HANULA 
Major intendent, 

Zmarł w Wilnie, w dniu 27 maja 1929 roku 
Eksportacja zwłok z Kaplicy AE Szpitala na Antokolu na 

cmentarz wojskowy odbędzie się w dniu 3 

© czem pogrążeni w smutku zawiadamiają 
Dowódca i olicerowie 

-go maja o godzinie711-tej, 

Sztabu 6 brygady K. O. P. 

Tym wszystkim, którzy z powodu nieodżałowanego, a przedwczesnego 
zgonu mężą 1 ojca naszego 

< T». Anfoniego Szymkowicza 
złożyli tak serdeczne dowody współczucia i pokrzepienia moralnego, a 
przedewszystkiem Wielebnemu Duchowieństwu, z Księdzem Proboszczem 
Piotrem Żarnowskim na czele, Radzie Zarządzającej i Dyrekcji T-wa 
Ubezpieczeń „Polonja* w Warszawie, Naczelnemu Dyrektorowi p. W. 
Piątkiewiczowi, Prezesowi p. Klemensowi Marcinowskiemu, Dyrektorowi 
p. A. Luboińskiemu, pracownikam Wileńskiego Oddziału T-wa Ubezpie- 
czeń „Polonia, b. pracownikom T-wa Ubezpieczeń „Rosja”, oraz wszyst- 
kim Kolegom i Przyjaciołom zmarłego, składamy z głębi serca szczere 

„Bóg zapłać" 

Źona, Córka i Rodzina” 

AL I T IATA KLO III TOS IAA 

RADJO. 
Czwartek dnia 30 maja 1929 r. 

9,00: Transmisja nabożeństwa z Kated- 
ry Poznańskiej. 11.45 — 11.55: „Transmisja 

z Poznania. Kom. Powszechnej Wystawy 
Krajowej. 11.56—12.10: Transmisja z War- 
szawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mar- 

jackiej w Krakowie, oraz komunikat meteo- 
rologiczny. 15,50—16.00: Tr. z Warszawy. 
Aktualja Ligi Samowystarczalności Gospo- 
darczej. 16,00—17,30: Transmisja z War- 
szawy. Koncert muzyki lekkiej z teatru 
„Atheneum*. 17.30—17,55: Tr. z Warszawy. 
„Wreženia z Wystawy Poznańskiej*—Marja 
Ankiewiczowa. 17,55—18,20: Tr. z W-wy. 
„Wsród książek" omówi prof. klenryk Moś- 
cicki. 18,20 - 18,45: Audycja dla młodzieży 
„Czego ludzie nie wymyślą" -opowie Wu- 
jek Henio. 18,45—19,10: Pogadanka radjo- 
techniczna. 19,10 — 19,25: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 19,25—19,45: Tysodniowy 
przegląd filmowy. 19,45 — 20,00: program 
na dzień następny i komunikaty i sygnał 
czasu z Warszawy. 20.00 — 20.25: Odczyt 
„W poszukiwaniu drogi do Indji* — wygł. 
prof. USB. Bronisław Rydzieewski. 20.30 — 
21,15: Tr. z W-wy, Koncert orkiestry Polsk, 
Radja p dyr. Józefa Ozimińskiegó. 21,15 5 

- 22,00 Audycja lęteracka „Marja* Antonie- 
go Malczewskiego. Radjofonizacja Witolda 
Hulewicza, muzyka W. Gawrońskiego. Wyk. 
Zesp. Drem. Rozgł. Wil. 22,00 22,25: Tr. 
z Warszawy „Odczyt. 22,25 -23,00: Tr. z 
Warszawy. Komunikaty: PAT., > policyjny, 
sportowy i inne. 23,00—24,00: Transmisja z 
Warszawy. Muzyka taneczna z Oazy. 

Piątek dn. 31 maja 1929 r. 
11.56 —12.10: Tr. z W-wy: Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Krako- 
wie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,50—13,00: Transmisja z Poznania. Komu- 
nikaty Powszechnej Wystawy Krajowej. 
16,40 — 17,00 Kurs alfabetu Morse'a dla 
krótkofalowców i amatorów. 17,00 17,20: 
Odczytanie programu dziennego, repertu- 
ar teatrów i kin i chwilka litewska. 17.25 
— 17.50: Transmisja z Krakowa. Odczyt 
p. t. „Wykopaliska na Krecie 3 kultura 
minejska wygłosi „dr.R. Gostowski. 17,50 
— 18,55: WAZA dla młodzieży. Opowiada- 
dania wygł. Fianna Kozłowska. 18,15—18,40 
Odczyt p. t. „Jak należy żywić dzieci star« 
sze" —wygł. lekarz naczelny miasta dr. Mi- 
chał Ninkiewicz. 18,45—19,15; Audycja we= 
soła. 19,15—19,45: Skrzynka pocztowa. Ko- 
respondencję bieżącą omówi Dyr. Program 
w Wilnie, Witold Hulewicz. 19,45—20 00: 
Program ną dzień następny, komunikaty i 
sygnał czasu z Warszawy. 20,15: Transmis. 
z Warszawy. Koncert symfoniczny. W pro- 
gramie muzyka francuska. Po koncercie 
Komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy 
iinne, oraz „Spacer detektorowy po Eu- 
ropie" (Retransmisja stacyj zagranicznych 
przez Salon Philipsa w Wilnie ui. Mickie- 

OFIARY. 
Na futdusz dyspozycyjny Pana Mi- 

nistra spraw wojskowych do walki ze 
szpiegostwem oficerowie, podoficerq+ 
wie i szeregowcyi 25, baonu K, O. P. 
w Druskienikach złożyli następujące 

Drużyna d-—cy Baońu zł. 330.10 
1. kompania zł. 172, 2 kompanja zł. 90, 
3 kompania zł. 45, 4 kompanja zł. 40, 
5 kompanja zł. 210 szkolna kompanja 
zł. 149, razem zł. 1036.10. 

Pieniądze zostały przekazane na 
konto P.K. O. Nr. 19544, 

Helena Kuncewicz, złożone do jej uzna- 
nia przez szkołę Nr. 9 — 72 zł. 86 gr. prze- 
kazuje Komitetowi pomocy ludności powiatu 
Wileńsko - Trockiego, dotkniętej klęską nie- 
urodzaju. 

Z sumy zebrańej na wieniec dla ś. p. 
dr. Leopolda Toczyłowskiego przez kolegów 
asystentów klinik i zakładów U. S. B. pozo- 
stałe 75 zł. ofiarowano na kasę zapomogową 
dla wdów i sierot po lekarzach przy Wilen- 
sko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej. 

Ku uczczeniu pamięci nieodżałowanej 
cótki i żony Ś. p. Wandy Pawłowskiej w 
dniu jej urodzin składają na Żłobek lm. 
Maryi z. 50 — matka i mąż. 

gg "AR 

WAKRUJE 
g w Gminie Kobylnickiej posada za- 

stępcy sekretarza, wymaga się zzajo- 8 
mości buchalterji i rachunkowości 
gm.  wyksziąłcenie. 4 kl, szkoły 

sj śrędniej i praktyka.  OSZZ- da 

BS rzecza tma ius i SS LAT 
FAO WRÓCI SER Oo COS IO PC ЕЕ ОЬ ЕВ СО ИЕ AS INS 
E Wh 5 $ ń W wypadanie, łupież, B 

łysienie usuw a 
a „Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gę- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
ji 2022 Wydz. Zdr. Pubie Nr 154, 

ROSKO OEB ZAKO ER 0030 GG CJ ODA SA FRA TŁ dO ZY 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 maja 1929 r. 

Dawizy | waluty: 
Trans. Sprz Kupno 

Dolary 8,90 8,92 888 Belgja 143.85, 124.12. 123,50, 
Kopenhaga 237,58 238,23 237,03 
Budapeszt 158,— 155,90 155,— 

Holandja 358,66 350,83 357,73 
Londyn 43,25, 43,36, 43,14,5 
Uowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryż 84,85, 34.94, 3476 
Praga 20,40, 26455 26.33, 
Szwajcarja 171,70, 172.14 171.28, 
Stokholm 238,37 238,82 231,62 

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: 
„ Požyczka inw. 105,— 
lizacyjna—92,50. Premjowa dolarowa 75,50. 

proc. konw. 67. S$ proc. kolejowa 59. 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. listy 
zastawne B. Gosp. Kraj. i B. Roln., obliga- cje B. Gosp. Kraj. 94, Te same 7 
SE: ył R; sim 48,75 Е 

proc. ziemskie dolarowe 94, - szawskie 66,25 66, 06,26 Proc WE 
Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. Polski 168,— 
169. Zachodni 74. Spółek Zosia 
78,50. Firley 52,50, Nobel 20. Lilpop 30. 
Modrzejów 24,25. Ostrowiec 83.50 Rudzki 
39. Starachowice 26.50 Borkowski 12,50. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
29 maja 1929 r. 
Czeki i wpłaty 

New Jork 8,891/4 

Listy zastawne 
4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. — 

100 zł. — 516 — 

Listy Zastawne w walucie zagr. 
$ proc. Poż. Premj. ser. Il 1926 r. 

5 Dol. — w zł, — 74 

powiedzialną posadę, ewentualnie 
może wstąpić jako wspólniczka do в 
samodzielnego Liko interesu. 
Oferty do iura_ Reklamowego, 
Garbarska 1 pod „Odpowiedzialn —— odka > 
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gpecyalistka rutynowana w. dam- 
«l skiej konfekcji, galanterji i bie- 
liźnie oraz dziecinnej, z długoletnią 
praktyką w  pierwszorzędnych fir- 
mach, dobrze polecona, obejmie od- 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! » 
„SZWA JCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 

3 (z marką „Kogut“ są stosowane 
a chorobach ŻOŁĄDKA, KIS = 

i KAMIENI Ż! Zk. a OBSTRUKC 
z WYCH. „SZWAJCARSKIE QORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 3 
środkiem. przeczyszczającym, — шач © 

s twiającym funkcję ORGANÓW TRA- * 
z WIENIA i działającym  przęciwka £ 

OTYŁOŚCI, 1165—0 
Sktad w Wilnie, Zarzecze 30—7, 
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Składnica. Sportowa 

  

WILENSKA 10. 
Posada „duży 

wybor e cenach  konkurencyjuych 
RAKIETY, piłki, siatki, przybory do 
RYBOŁOWSTWA oraz artskuy | 

OLE į wszelkiego SPORTU. 
RUS 

Į SULIRUDA ока ща Сич 
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‚ Stosowany przez p p. Doktorów 
; „Balsam Thiocolan Age" 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Fhiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać. tylko w oryginaliem. opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 

Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. * 

Waza AO Z MZC W cz 

104,50. Stabi- 
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ZE ŚWIATA 

DZIWY RADJOFONII ). 

  

Wszyscy prawni właściciele i pajęcza* 
rze, coście dumni z posiadanych przez siebie 
udoskonalonych aparatów radjowych, posłu- 
chajcie historji jaka miała miejsce w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

W  Santa-Barbara, w Kalifornii, pani 
Smithson smarzyła groszek na elektrycznym 
piecyku kiedy maraz z głębi rądla zaczęły 
się wydobywać słodkie tony „Ave Maria" 
Szuberta. 

Ponieważ pani Smithson nie ma ani apa- 
ratu iskrowego, ani fonografu, pobiegła opo- 
wiedzieć dziw ten wszystkim sąsiadkom. 
Jeden elektrotechnik tak jej wytłomaczył: 

— Nic naturalniejszego: komin wypeł- 
niony ciepłem powietrzem posłużył za ante- 
nę, piecyk elektryczny za akumulator, a spód 
rondelka za diafragmę. 

Jak uważacie szanowni  radjosłuchacze, 
umielibyście skonstruować taki radjoaparat? 

DOBRODZIEJSTWA BOLSZEWICKIEJ 
KULTURY 

Sowiecki dziennik „Krasnaja Gazeta“, 
podlegający zatem najściślejszej cenzurze 
bolszewickiej, pisał niedawno, że ostatnio 
przeprowadzony spis statystyczny w spra- 

"wie oświaty publicznej wykazał bardzo smu- 
tny stan rzeczy,, mianowicie, że młode poko- 
lenie Rosji sowieckiej zawiera więcej analfa- 
betów niż pokolenia starsze. Podczas kiedy 
wśród jednostek od 16-go do 34-go roku 
życia naliczono 15 proc. analfabetów u męż- 
czyzn i 44 proc. u kobiet, u chłopców od 
11-g0 do 15-go roku życia zanotowano 25 
proc. analfabetów, a u dziewcząt w tym sa- 
mym wieku — 47 proc. Szczególniej niepo- 
myślnie przedstawia się sytuacja na wsi, 
podług urzędowych statystyk; liczba chłop- 
ców analfabetów wynosi 40 proc., fakty- 
cznie jednak stosunek ten jest jeszcze bar- 
dziej ujemny. 30 proc. uczącej się młodzie- 
ży opuszcza szkołę już po roku nauki, a 60 
proc. po dwu latach; 10 próc. tylko młodzie- 
ży chodzi do szkoły miejskiej aż do czasu jej 
ukończenia; okres trwania nauki trwa czte- 
ry lata. 

SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE SYGNAŁÓW 
; SAMOCHODOWYCH 

Lokatorzy frontowych mieszkań uskar- 
żają się stale i słusznie na hałasy wywoły- 
wane sygnałami samochodowymi; zastana- 
wiano się wszędzie, jakby zarądzić takiemu 
stanowi rzeczy. 

To samo zagadnienie nasunęło się wła- 
dzom municypaliuym wysp Filipińskich. Tam- 
tejsi szoferzy znajdują podobno specjalne 
zadowolenie w nadużywaniu swych trąb, 
rogów i innych podobnego rodzaju narzędzi 
Doprowadzeni do ostateczności mieszkańcy 
złożyli zbiorowy wielki protest. Władze 
więc postanowiły określić ilość minimum 
sygnałów na miesiąc. Nie wiadomo że 500 
sygnałów ma miesiąc. powinno całkowicie 
wyctarczyć. Zainstalowano liczniki przy 
każdym ostrzegawczym aparacie, który 
może funkcjonować .po wrzuceniu do nich 
drobnej monety. Po miesiącu liczbo sygna- 
łów zostanie obliczona i właściciel otrzyma 
zwrot monet w stosunku do liczby 500, 
reszta przypadnie kasie municypalnej. Autor 
pomysłu twierdzi, że narazie przynajmniej 
kasa miejska w Manili, gdyż w tem to wła- 
śnie mieście praktycznie go zastosowano, 
zyska poważne wpływy ( 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

Dyrekcja Spółki: Akcyjnej pod firmą 
„Kileński Prywatny Bank Handlowy" 

Spółka Akcyjna w Wilnie zawiadamia 

P. P. Akcjonarjuszów, że na mocy uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonarjuszów z dnia 5-go grudnia 1928 r. 
zatwierdzonej przez Postanowienie  Mini- 

strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z 
dnia 23 maja 1929 r. (Monitor Polski z dnia 
27 maja Nr. 120) przystępuje do powiększe- 
nia kapitału zakładowego Banku do wyso- 
kości zł. 2.500.000 — w dwóch serjach A i 
B na warunkach w Postanowieniu wyszcze- 
gólnionych, a mianowicie: 

dla serji A: 
1) Kapitał zakładowy Spółki podwyż- 

sza się o zł. 500.00, — czyli do zł. 1.500.000, 
— przez wydanie 5000 szt. akcyj nowej 
emisji po zł. 100 nominalnej wartości każda. 

2) Kurs emisyjny określa się na zł. 105 
za akcję, z których zł. 100 — przeznacza 
się na kapitał zakładowy, resztę zaś po po- 
trąceniu kosztów związanych z emisją, na 
kapitał zapasowy. 

3) Pierwszeństwo do nabycia akcyj no- 
wej emisji przysługuje właścicielom akcyj 
dawnych emisyj w stosunku do ilości po- 
siadanych akcyj, t. j. po 1 akcji nowej emi- 
sji na każde 2 akcje dawne. 

4) Dla wykonania prawa poboru dla 
dawnych akcjonarjuszów (p. 3) winien być 
określony termin conajmniej 30-dniowy od 
dnia ogłoszenia subskrypcji na akcje nowej 
emisji w „Monitorze Polskim". 

5) Repartycji tych akcyj, na które do- 
tychczasowi akcjonarjusze z tytułu posiada- 
nia prawa pierwszeństwa się nie zapiszą, 
dokona Rada według swego uznania i okre- 
śli ich kurs emisyjny, który nie może być 
niższy od ceny emisyjnej, ustalonej w pun- 
kcie 2-gim. 

6) pod względem praw przysługujących 
akcjonarjuszom akcje nowej emisji zostaną 
zrównane z dawnemi z chwilą wpisania pod- 
wyższenia kapitału zakładowego do rejestru 
handlowego i uczestniczyć będą w dywiden- 
dzie od dnia 1 stycznia 1929 r. 

7) Całkowita wpłata kapitału zakłado- 
wego oraz zapasowego winna być uskutecz- 
niona do dnia 30 czerwca 1929 r. 

8) W ogłoszeniach o subskrypcji win- 
ny być podane w całości warunki podwyż- 

Śli kurs emisyjny, który nie może być niż- 
z. od ceny emisyjnej, ustalonej w punkcie 
-gim. 

6) Pod względem praw przysługujących 
akcjonarjuszom, akcje nowych emisyj zosta- 
ną zrównane z dawnemi z chwilą wpisania 
podwyższenia kapitału zakładowego do re- 
jestru handlowego i uczestniczyć będą w 
dywidendzie od dnia całkowitego uiszczenia 
wpłat na emisję tej Serji (punkt 7). 

7) Całkowita wpłata kapitaiu zakłado- 
wego oraz zapasowego winna być uskutecz- 
niona do dnia 30 września 2929 r. włącznie. 

8) W ogłoszeniach o subskrypcji winny 
być podane w całości warunki podwyžsze- 
nia kapitału zakładowego, ustalone w ni- 
niejszem Postanowieniu. 

9) Po  uskutecznieniu podwyższenia 
w/g zasad Serji A i B. winno być niezwłocz- 
nie złożone Ministerstwu Skarbu  szczegó- 
lowe sprawozdanie z przeprowadzenia sub- 
skrypcji wrąz z wnioskiem o zmianę odnoś- 
nego paragrafu statutu o wysokości kapi- 
tału zakładowego. 

10) Wniesienie do rejestru handlowego 
może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwo- 
lenia na zmianę paragrafu statutu, o której 
mowa w punkcie 9-ym. 

11) Wydanie akcyj nowej emisji winno 
nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od 
dnia wniesienia podwyższenia kapitału za- 
kładowego do rejestru handlowego. 

Wobec powyższego Dyrekcja wyżej 
wymienionej Spółki Akcyjnej powiadamia 
p. p. Akcjonarjuszów, że życzący skorzy- 
stać z prawa poboru, winni w terminie 30- 
dniowym od dnia 31 sierpnia 1929 roku 
złożyć odnośne deklaracje w lokalu Centrali 
Banku w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 8, 
wykazać swe prawa poboru, oraz wpłacić 
we właściwym terminie do kasy Banku cał- 
kowitą należność za nowosubskrybowaną 
akcję, t. j. zł. 105 za każdą akcję nowej 
emisji. 

  

  

UWĄGA! 
P. Florian Onoszko od 1-go 

kwietnia r. b. w mojem maiątku 
więcej nie pracuje i za żadne jego 
czynności i wystąpienia w mojem 
imieniu odpowiedzialności nie biorę. 

Antoni Alexandrowicz. 

  

  

  

   

szenia kapitału zakładowego, ustalone w : 
niniejszem Postanowieniu. 

Wobec powyższego, Dyrekcja wyżej 
wymienionej Spółki Akcyjnej powiadamia 
p. p. Akcjonarjuszów, że życzący Skorzy- 
stać z prawa poboru winni w terminie 30- 
dniowym od dnia ogłoszenia niniejszego 
złożyć odnośne deklaracje w lokalu Centrali 
Banku w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 8, 
wykazać swe prawa poboru, oraz wpłacić 
we właściwym terminie do kasy Banku cał- 
kowitą należność za nowosubskrybowaną 
akcję t. j. zł. 105 za każdą akcję nowej 
emisji. 

Dla serji B: 

1) Kapitał zakładowy Spółki podwyższa 
się o 1.000.000 — czyli do 2.500. 000, — 
przez wydanie 10.000 sztuk akcyj nowej 
emisji po zł. 100 nom. wart. każda. 

2) Kurs emisyjny określa się na zł. 105 
za akcję, z których zł. 100 przeznacza się na 
kapitał zakładowy, resztę zaś po potrąceniu 
kosztów związanych z emisją — na kapitał 
zapasowy. 

3) Pierwszeństwo do nabycia akcyj no- 
wej emisji przysługuje właścicielom  akcyj 
dawnych emisyj z właścicielami akcyj wzgl. 
świadectw tymczasowych Serji A włącznie, 
w stosunku do ilości posiadanych akcyj t. į. 
po 2 akcje nowej emisji na każde 3 akcje 
dawne. 

4) Dla wykonania prawa poboru dla 
dawnych akcjonarjuszów (p. 3) winien być 
określony termin conajmniej 30-dniowy od 
dnia ogłoszenia subskrypcji na akcje nowej 
emisji w „Monitorze Polskim. 

5) Repartycji tych akcyj, na które do- 
tychczasowi akcjońarjusze z tytułu posiada- 
nia prawa pierwszeństwa się nie zapiszą, 
dokona Rada według swego uznania i okre- 

  

Jest zakłopótaną? 
martw się i stosuj 

  

Sukienka zniszczyła 
się. pod pachami? 

ręce masz wilgotne? Nogi ci się pocą? Nie 
j DINOL 

niezawodny środek od POTU. Opatento- 
wany przez Urząd Wynalaz. Rzplit. Polsk. 
jako zupełna nowość w dziedzinie chemii 
kosmetycz. Sprzedaż w aptekach, składach 

apteczn. i perfumerjach. 

    
płynny 

  

W. BRIDGES. 

0. SOBOWTÓR 
Zegar hotelowy wybił w pół do 

ósmej. Zdążyliśmy już zjeść porządny 
obiad w „Płoffie”, zebrać rzeczy i 
przygotować się do ekspedycji. Gdy 
auto, pochylając się na wybojach, wy- 
jechało na ulicę, serce moje biło moc- 
niej niż zwykle. 

‚ Nie mieliśmy żadnych planów, 
prócz postanowienia uwolnienia Marii 
za wszelką cenę. W każdym razie po- 
trafimy dostać się do domu, a tam już 
damy sobie radę z metysami, nie była 
<0 do tego wątpliwości, mieliśmy zbyt 
dużo doświadczenia i odwagi. 

Wkrótce zniknęło za nami stare 
miasteczko, wypoczywające spokojnie 
pod promieniami zachodzącego słońca. 

jechaliśmy szosą do willi „Helios“ 

pozostało nam półtora mili. Billi w cią- 
gu swych dwuch nocnych spacerów 

poznał doskonale całą okolicę i orjen- 

tował się doskonale w drodze. Zatrzy- 

mał auta pomiędzy drzewami, rosnące- 

  

mi w odległości stu kroków od willi, 

zakręciwszy tak, 
na 

uprzednio © ':3, 7 
by można było wyjechać prędko 
drogę. 

To najlepsze miejsce dla auta, -— 
rzekł cicho, — motoru nie zatrzymuje, 
niech pracuje, być może, że będzieimy 
musieli bardzo śpieszyć w drodze po- 
wrotnej. 

Kiwnąłem głową zupełnie zgadza- 
jąc się z Billem. 

Wyjęliśmty ze skrzynki dwa pęki 
sznurów i duże klucze, do obrony. 

— Obejdziemy dom dookoła, —— 
szepnął, — tam znajdziemy kuchenne 
wejście. 

—. Dobrze, 
chodźmy tam. 

Słońce zaszło, zmrok zapadał i рса 
osłoną gęstych drzew mogliśmy sie 

„czuć zupełnie bezpiecznie, ze strony 
willi nie można było nas dojrzeć. Przy- 
tem nie napróżno spędziliśmy z Billem 
tyle lat w południowo-amerykańskich 
prerjach! Szliśmy tak cicho i zręcznie, 

— pochwaliłem, — 

  

że nawet skaczące po drodze wróble 
nie zwracały na nas uwagi. Po kilku 
minutach podeszliśmy do płatu, ota- 
czającego ogródek przy willi. 

Tutaj upadliśmy na ziemię i długi 
czas oglądaliśmy dom poprzez szpary 
w parkanie. 

Billi trącił mnie i szepnął: 
— Słuchaj Jacku, polazę pierwszy 

i zrobię wywiad, ty zostaniesz tutaj i 
będziesz osłaniał mój odwrót rewol- 
werem, ponieważ strzelasz lepiej ode- 
mnie. j 

Taki to już był zwyczaj Billa — 
brania na siebie najniebezpieczniejszej 
części roboty, ale nie było czasu na 
spory. ` 

— Dobrze, idź, — zgodziłem się, 
— daj znak, kiedy mam iść za tobą. 

Bez szelestu prawie odpełznął w 
stronę drzewa, którego gęste gałęzie 
przechylały się przez parkan. Z na- 
pięciem śledziłem go, ściskając rewol- 
wer w ręku. 

Willa „Helios* nie dawała znaku 
życia. Cztery okna wychodziły na po- 
dwórze z tyłu we wszystkich oknach 
było ciemno i okienice były zamknięte. 

Billi zniknął mi z oczu. Czekałem 
w najwyższem napięciu, wciąż wpatru- 
jąc się w drzwi, czy nie wypadną z 
nich nagle metysi. Coraz ciemniej by- 
ło i trudno było obserwować przez 
szparę, co się tam przy domu działo. 
Nagle doleciał stamtąd ledwie dosły- 

szalny krzyk sowy. 
Schowałem rewolwer do kieszeni i 

pełznąć zacząłem w ślad za Billem. 

Leżał przy ścianie domu, pod oknem, 

zupełnie niewidoczny prawie. : 

— Wszystko dobrze, szepnął mi 

na ucho, gdy podpełzłem do niego. 

Okno jest zamknięte. Tam jest jakaś 
piwnica, właźmy! 

Jak pantera wślizgnął się przez okna. 
a ja za nim. W rękach ściskaliśmy klu- 
cze, które nam miały służyć, jako broń. 

Na chwilę zamarliśmy na miejscu, 
z zapartym tchem oczekując hałasu, 
lib szmeru. Lecz nic nie mąciło ciszy 
domu. Ledwie dotykając ziemi nogami; 
podeszliśmy do drzwi. Oczy nasze 

ANEKE DROCUODZAGNZE „MOGOREGDYRNA SRNE NDEAGOWE 
T. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonii 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości- 
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Inana Chiromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
owe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
0-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 

przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

     

  

    

F-ma MICHAŁ GIRDA 
Wilno, ul. Szopena 8, tel. 16-72. 

Mec. Akumulatory najlepsze 

radjowe, samochodowe i inne. 
Części do akumulatorów: płyty, 

naczynia, kwas siarkowy. 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 
fachowo, szybko i tanio. 
    

Firma egz. od 1874 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
KE RABODSAWADA SARSEWOW       

pizyzwyczaiły się już do ciemności, 
znalazłem odrazu klamkę; drzwi nie 
były zamknięte. 3 

— Jesteś gotów Billu? — Szepną- 
łem, przygotowując -do strzału rewol- 
wer. 

— Chodźmy, — zabrzmiała odpo- 
wiedź. 

Otworzyłem drzwi i przestąpiłem 
próg. 

Znaleźliśmy się w długim, wąskim 
korytarzu, oświetlonym bladem świa- 
tłem gazowej lampy, wiszącej nad 
drzwiami w przeciwległym końcu kor 
rytarza. Cisza panowała miezmącona, 
tylko ledwie dosłyszalne tykanie zega- 
ra w sąsiednim pokoju, dolatywało do 
naszych uszu. 

Natężając słuch, gotowi da walki, 
w każdej chwili, szliśmy naprzód. Bi- 
Ili chciał zamknąć drzwi za sobą, ale 
zatrzymałem go, znakiem. Szczęśliwie 
doszliśmy do końca korytarza, gdzie 
paliła się lampa. Otworzyłem drzwi, 
ściskając drugą ręką rewolwer, gotowy 
do strzału. 

Stanęliśmy w sieni, umeblowanie 
jej było nędzne i niedbałe. Stąd drew- 
niane schody prowadziły na górę. Tu- 
taj również panowała cisza. 

Zaczynałem obawiać się, że łotry 
uciekli stąd, zabierając Marję! Wciąż 
zachowując ostrożność szliśmy po 
schodach. Nagle u góry, zatrzymaliśmy 
się jak zaklęci: z dwuch stron wycho- 
dziły drzwi na schody, z za jednych z 
nich dolatywały słowa rozmowy. 

Billi położył ostrzegawczo rękę na 
mem ramieniu. Słowa dolatywały do 
nas wyraźnie. Ktoś wymyślał, w od- 
powiedzi rozległ się wybuch śmiechu. 
W jednej chwili stanęliśmy z dwuch 
stron drzwi. 

— Dosyć już! Masz dziś szczęście, 
jakby ci sam szatan dopomagał! 

Z trzaskiem upadło krzesło, gdy 
mówiący wstał od stołu. 

*Billi chwycił za klamkę. 
— Gotów jesteś, Jacku? — szepnął. 
Kiwnąłem głową. 
Z trzaskiem otwarły się drzwi i 

na chwilę oślepił nas blask, z dzikim 

„Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło. 

BLUBO 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
obecnej! 

Dziś! Sensacja doby 
Przebój sezonu! „ŚWIAT NOCY" 

Początek seansów o godz. 4,30, 6, 8 i 10.15. 

ra REA mistrzowskiej 
b г k realiz. E. *A. W roli głównej i 

światowej sławy chinka ANNA-MAY-WONG. UWAGA! Głośny ną cały świat taniec „DRESZCZ PIEdABILLY*. 
Dzielnica szału i bogactw. Walka o serce mężczyzny. Tajemniczą zbrodnia. W szale zawiedzionej miłości. 

  

Dziś po raz pierwszy 
kreacji kino „Piccadilly ” 

WIELKA 42. 
SCHMITTERLOW. 

w Wilniei HARRY PEEL w swojej 

  

W sezonie bieżącym zostały otwarte 

wadzone przez 

p. Marię Odyńg 

Zamówienia ze wstiaząniem okresu pobytu 

cowa, 
informacje. 

  

szenia Techników Polskich 
ul. Ponarska 55, telef. 1 

    

pak b Br Hanusowiez 
i Ordynat Szpital 

s LEKARZB j] Sawicz, RAE 

BAWZTAE 
ne, weneryczne, — 20- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 

panu. ZAMKOWA 7—1 Le- 
* czenie światłem: Sol- 

DOKTÓR įlux, lampa Bacha 
B.ZELEOWIĘZ | (sztuczne słońce gór- 
chor. weneryczne, ; skie)i elektrycznością 

sylilis, narządów j (diatermia). — 0815 - 
moczowych, od 9 
—1, od 5- 8 wiecz. | Bokfór-Medycyny 
Elektroterapia A. SYMBLER 

(diatermja). choroby skórne, we- 
zac ueryczne 1  тосхо- 

Kohieta-Lekarz RECEĆ Elektrotera- 
ii. ZoldówICZOWA pia, słońce górskie, 

> „Į diatermja.  Sollux. 
KOBIECE, WENE Mickiewicza 12, ró 

  

  

  
  

  

RYCZNE, NARZĄ” 
DÓW MOCZOW. | Tatarskiej 9-2 i5- 
od 12-2i 0d 46, | -— P 42 
ul, Mickievicza 24, | Br, @. WALPSON 

tel. 277 weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 

DOKTOR Wileńska 7, tel. 1067. 

awryłkiewiczowa —Gę. FOBTĘSAI” 
pre je od 11—1Z choroby skórne i we- 

od 5—6. Choroby neryczne. Przyjmuje 
skórne, leczenie wło- od godz. 10 do 1i od 
sów, operacje kosme- 5—7 p.p. W.Pohułan- 
tyczne i AA ka 2, róg Zawalnej 
lekarska. Wilno, Wi- W.Z.P. 
leńska 33 m. 1. 

W.Z.P. 11 ВЫВ 

Ц LEAR perry) 
СВ 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 
41. Dżyńska-Smslska 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka” 

  

  

Od ' 2 Bao aa S 

a — Te Choroby jamy ustnej. Kole słoneczne. Wia- kobiecą 
(Telet. 921). я РіошЬо{п]\піеуі изши] domość ‚ м Wilnie, roda... cić 

nie zębów bez bólu. Uniwersytecka  4—6, doskonali. odświeża, 
DOKTOR porcelanowe i złote Swiętorzecka. OLÓL 0 ua S i skazy 

orony. Sztuczne zę- i abine osmetyki 
L. GIŃSBERG by. Wojskowym, u- Letnisko Leczniczej _ „Cedib* 

choroby weneryczne rzędnikom i uczącym 16 kim. od Wilną szo- J. _ Hryniewiczowej. 
sytilic i skórne. Wile się zniżka. Ofiarna 4są. Dowiedzieć się: Trwałe przyciemnianie 
© wł Wileńska 3,te- .5. Przyjmuje: od Jagiellońska 8. Biurobrwi. Wielka 18—9, złota, srebi-, brylan- wažnia się. Potrzebne 
lefc_ 567, Przyjmuje 8—1 i od 4—7. „Kiersnowski i Kru- godz. 10 -- 19, 
od 8 do $iod4 do8. Wydz. Zdr. Nr. 3 žolek“. —o W. Z. P* Nr. 26. 

krzykiem wpadliśmy do pokoju. Nie 
bardzo uświadamiam sobie, co się 
działo później. Pamiętam tylko, że 
przed sobą ujrzałem olbrzymiego, o 
ciemnej twarzy człowieka, który ze 
zdumieniem i przerażeniem ściskał po- 
ręcz krzesła w ogromnych dłoniach. 
Widocznie w tym momencie zaczął 
działać mój klucz, bo nagle olbrzymia 
figura zachwiała się i runęła na podło- 
gę. Ujrzałem Billa, przyciskającego 
kogoś do ściany, a potem upadłem ra- 
zem z przeciwnikiem na podłogę. Hisz- 
pan chrapał już a ja Śściskałem coraz 
mocniej jego gardło. Następnie związa- 
łem go szybko i wycierając pot z twa- 
rzy, wstałem. 

_ Drwiący i spokojny, jak zwykle 
głos Billa wrócił mi świadomość. 

— Doskonała robota Jacku! Pomóż 
mi skończyć z tym chłopaczkiem. 

Bill. siedział wygodnie na rzucają- 
cym się, jak ryba i przeklinającym w 
sposób, niedający się opisać, metysie. 

— Daj mi sznur, — mówił Bili, o 
tak! Wiąż go mocniej i uważaj, żeby 
cię nie ugryzł, bo to jadowita żmija. 

Za chwilę drugi nasz jeniec był 
związany. Billi zerwał się uradowany. 

— Doskonała robota, — wołał z 
radością, — djabło udana robota! 

Zostań tutaj, — przerwałem mu — 
idę poszukać Marję. 

— Dobrze. Ale pamiętaj, że jest tu 
gdzieś żona jednego z nich. Może ze- 
psuć całą robotę. - 

Nie słuchałem go, pragnienie uwol- 

nienia Marji opanowało mnie niepo- 
dzielnie. Wybiegłem na schody, nie 
wiedząc, gdzie rozpocząć poszukiwa- 
nia. Pokój sąsiedni był pusty. Zbie- 
głem w dół, kierując się ku miejscu, 
skąd dolatywał odgłos zegara. Pierw- 
sze drzwi prowadziły do kuchni. Pu- 
sto w niej było, tylko kot skoczył prze- 
straszony i nagle zniknął za oknem. — 
wybiegłem na korytarz i zrozpaczony, 
zapominając o ostrożności, krzykną- 
łem: Marjo! Marjo! 

Z końca korytarza, doleciał cichy 
głos. Pod naporem mego ciała drzwi 
poddały się i ja o mało co nie upadłem, 

"Fi 

Druskieniki 
rzędne pensjonaty: Katrywilla (Kasyno) i Omega pro- 

Oba pensjonaty położone są w dużych ogrodach i niedaleko 
łazienek, Pokoje słoneczne z werandami. 

pod adresem: Druskieniki, Omega lub Katrywilla p; M. Odyń- 
pod tym adresem są także udzielane wszelkie 

kursy Kierowców Samochodowych Sfowarzy” | 

Ostateczny termin przyjęcia ną kierowców zawodowych do & 

grupy XXXIII został wyznączony 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. 

Kryniea 
pierwszorzędny — реп- 
syonat „Lešna Pola- 
na“ blisko nowych 
łazienek wsród lasów 
poleca słoneczne po- 
koje* z całodziennem 
utrzymaniem, kuchnią 

dwa pierwszo- 

  

twą jes? R 

i i 3 4 i 
Bacty kiezówać | UHR ao ane 

blowanych z używal- 
nością kuchni i lo- 
downi, do wynajęcia. 

ku _ nadaje 
pensjonat. 
Kamionka na szlaku 

się 

3-30 stanku Kamionka, 6 
pociągów na dobę, In- 
formacje: 

na, maj. 
L. Sablińska. 

  

Hallerowo 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie. 1 pensjonat 

  

3 

S PRESS EAS 

Lekarz-Dentysta 

Jadwiga Piotrowska 
przeprowadziła się na 
ul. Jagiellońską Nr 10 

nalizacja, wodociągi, 
tenis, pianino. Pocztą 
i stacją na miejscu. 
Wiadomość: Warszą 

  

SZEŃ jm. od : 
a 10—2 P B 2 jao = 

ОНЕ WZI RSA 
"122 bai 
WB AKOSZEN 25725 rzębia (Góra 

nad pełnym morzem 
kiika najpiękniej po- 
ložonych will-pensjo- 

TSRS: 
(UD TRA 

nat „Jasna“ 
pod jednym zarządem. AinszezkaSulalosko ро Išėnym zarządem. 

oraz Gabinet Kosme- Warszawa, Polna 78 
tyczny usuwa zmąr= Me £961 —2 
re ie, wągry, с 

upiež, brodawki, ku-. A 
rzajki, wypadanie wło- JASTRZĘBIA GÓRA 
sów. Mickiewicza 46. „B A Ł T Y K* Hotel— 
m. 0. — Pensjonat, tuż nad 

morzem, k 

a żono uzadzory 
4, AUKALB B oskajatna. koka. 

ciepłe kąpiele. mor- WRZE TAFABKE A 
skie, wodociągi, kana- 
lizacją. Dojazd szosą 

Mieszkanie ze stacji Łebcz autem. 
3 pokoje z kuchnią Sezon od 15 czerwca 
natychmiast do od-do 15 października. 
najęcia. W. Pohulan- Zgłoszenia: Jastrzębia 
ka 7. Informacje u Góra, pow. Morski, 
właścicielki domu, od pensjonat „Bałtyk* lub 
godz. 1-szej, —]| Warszawa, Smolna 14 

m. 9, od I2 -- 14j 
NAROŻA FB CJEGREZIA ZA GERE Od 17 —19 codziennie 

| LETNISKA |azóg* 
=** 

303- 91. 
УРОБ (O CZEREWA GE CZAREDKE 

DE: Willa SBE GW W W EW. KG 
„Gražyna“, Ś-to fi KOSMETYKĄ i 

Jakóbską 19. Kuchnia SBEMEBUWEMME KE 

potknąwszy się o kamienny próg. 
W pokoju było ciemno, ale za 

chwilę uczułem w swych objęciach 
Marję. 

— Ach, to pan! — wołała gładząc 
moje ręce, szaloną radością. I nie wiem 
jak się stało, że usta nasze spotkały się 
nagle w gorącym pocałunku. Dzielą- 
cy nas „Zūur runął nagle. Wyszliśmy 
na korytarz i tam przy bladem świetle, 
z niepokojem wpatrywałem się w jej 
wybladłą twarzyczkę. Drżała tak sil- 
nie, że serce moje ścisnęło się z żalu. 

— Oni męczyli cię, Marjo? — szep- 
nąłem i nagle oczy moje zatrzymały 
się na czterech dużych sińcach na jej 

ręku. — O, Boże! Kto to zrobił? 
Śpiesznie zasłoniła rękawem  pla- 

my. 
— To nic, to nic, — jęknęła. — 

Ach, tak się cieszę, że pan przyszedł! 
Odsunąłem rękaw i obejrzałem 

uważnie sińce. Były to ślady uścisku 
silnych, męskich palców, które musia- 
ły ściskać ją tak silnie, że mogły zła- 
mać rękę. 

— Kto to zrobił, Marjo? 
— To Rothas, — odpowiedziała 

Marja, — ale to nic nie szkodzi, na- 
prawdę, to nic nie szkodzi! On mógł- 
by mnie zabić, gdyby Guares nie pow- 
strzymał go. O, prędzej, prędzej ucie- 
kajmy stąd, dopóki oni nie wiedzą, że 
pan tu jest! 

— Za późno Marjo, — odpowie- 
działem chłodno. Wiedzą już o tem. 
Billi siedzi z nimi na górze i pilnuje ich 
z kluczem w ręku. 

Z przestrachem i niedowierzająco 
spojrzała na mnie, 'ale jasny uśmiech 
rozjaśnił jej twarzyczkę. 

— Wczoraj mówili, że pan jest 
wcieleniem djabła. Zaczynam im wie- 
rzyć. 

Roześmiałem się wesoło. 
— Oni zaś nie mają już co do tego 

żadnych wątpliwości! A gdzie podzia- 

ła się ta kobieta, która tu mieszka? © 

— Chnanita? Jest w Londynie. 
Guares wysłał ją, by dowiedziała się, 

co stało się z Da Costą — опа та 

wrócić ostatnim pociągiem. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23, 

najnowszej, 

a Jego nainiebezpiecznieisza przygoda” 
nie interesujących przygod, których Harry Peel o malo nie przyplacit žyciem. Szczyt sensacji. Jazda moto- 
cyklem po schodach hotelowych. Partnerka Harry Peeia jest najpiękniejsza Szwedka — WERENG VERA 

Całość w jednym rę: * * 
na Majątek akis 

Wilno — Mołodeczno, a 
1 i pół. km. od przy- FEMAMUANAZOWYWUE 

Pocztą dependent notarjalay 
Ostrowiec, koło Wil- poszukuje pracy, któ- 

KamionkaTą utracił %ż powodu 
— gśmierci poprzedniego 8 

pracodawcy. 
do adm. „Słowa*. 

„Warszawianka”, Ka- rodziny, 

od 6 lat turjentów 

najpotężniejszej i najodważniejszej 
Ten wspaniały film w 12 akt. 
obfituje w mnostwo niesłycha- 

OROJ 
<a    

Czopki he- “ z kogutkiem 
moroidalne „Varital usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
s „oprzedają apteki i składy apteczne. 

  

      

FOLWARK 
o obszarze około 
6 ' ha, z zabudo- 
waniami i sadzaw- į 
ką sprzedamy та © 

6.000 dolarów 
D H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza Т 
tel. 9-05. —0 

POSADY į 
Kwalifikowany 

  

® 
Ofert, i in į i 

| M. Wilgnkin | $-ka 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 

  

Inteligentna 
Rosjanka z dobrej 

ze  znajo- 
mošcią polskiego ję- 
zyka poszukuje а- 
jęcia w charakterze 

gospodyni domu tu- 

  

taj lub na wyjazd. = aiski Ši 
Krakowska 19 m. 1. R ad = ' 

“| biurka, krzesła 
    

dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

EZERWOWY PO- 
RUCZNIK W. P. 

posiadający  gimna- 
zyum z egzaminem > 
dojrzałości Kurs Abi- TARRBMGZARE ZHR 8 

Akademii RÓŻ šą | 

    
  

Handl. w Krakowie, 
praktykę jako oficer 
gosp. ks powi Packard ow s kie 

letnią praktykę admi- ; . 
nistr. rachunk. poszu- Sa d Tuby cza: 
kuje odpowiednego Rotax WaRawa, 
zajęcia. Zgłoszenia N;ęcała 1. PII Z 

> 20* do adm. ad «nę s 
nDŁOWO . 5 у 

' к tówki w dola- 
WAWA SAW rach,  rublach i 

złotych  obiego- 
wych lokujemy na 
dobre Oprocento- 
wanie u osób od- 
powiedzialnych i 

AOPAO | SPRZEDAĆ 
WWWAWAW ; majętnych 

Okazyjnie D. H.-K, „Zachęta” 
niedrogo sprzedaje Mickiewiczą b 
się pół dziesięciny ! tel 9-05, —I 
ogrodu warzywno- GR Z RZA A CWA 
owocowego z iane). (GAJ EB 7 
mami (drewniane). 
Miejscowość — та!о- е 
wnicza, przy rzece. Skradzione 
Dowiedzieć się: Wil- dwa weksle in blanko 
no, ulica iKarsbadzka wystawione przez 
33, (pa. Markuciami). Gładkiego Wincente- 

go, jeden na 200 zło- 
„ tych i drugi na 100 

Oszczędności złotych, aieadaia 
: : się. 

swoje ulokuj na 12 ———— 
proc. rocznie. Gotów- Zgubiono 
ka twoja jest zabez- weksel wystawiony 
pieczoną złotem, srer przez firmę r 
brem i drogiemi ka-benthen“ w Warsza- 
mieniami. LOMBARD wie na zlecenie Ch. 

    

Plac Katedralny  Bi- Finkelsztejna za nu- 
Skupia 12, wyć .€ po- merem 382, płatny 22 
życzki pod 

tów, futer i różnych zastrzeżenia joczy* 
towarów E 5 ZL81—0 niono. 

= Obawiam się w takim razie, že 
nas juž nie stanie. Za dziesieė minut 
wyježdžamy stąd. Czy pani wystarczy 
ten czas na przygotowanie do drogi. 

— Tak, tak, mogę jechač zaraz. 
Muszę wziąč tylko walizkę. Ale, jak 
pojedziemy? Dokąd zawieziecie mnie? 

— W pobliżu willi czeka na nas 
samochód. W drodze wszystko pani 
wyjaśnię, ale najpierw muszę powie- 
dzieć kilka słów panu Rohasowi. 

— Czy pan chce go zabić? 
‚ — Nie, Marjo, — uśmiechnąłem 

się, — niech sobie pożyje tymczasem. 
Gdyby go nie stało, życie moje stra- 
ciłoby dużo uroku. 

— Lepiej byłoby, gdyby go pan 
jk a i Guaresa też! — rzekła pro- 
sto. 

W głosie jej dźwięczało tyle dzie- 
cinnej, naiwnej szczerości, że roze- 
śmiałem się z całego serca. 

— Ma pani rację, ale niestety, w 
Anglji prawo jest niezmiernie czułe 
na takie rzeczy. Gdybyśmy byli w 
Santa-Lucia — 0, tobym mógł postąpić 
inaczej! 

Wziąłem ją za rękę i poszliśmy na 
górę. Przed drzwiami raz jeszcze obją- 
łem ją i pocałowałem, długo i serdecz- 

nie. ' 
Zniknęła w drzwiach sąsiedniego 

pokoju. ja pośpieszyłem do Billa. | 
Billi ułożył jeńców na środku po” 

kojl, a sam rozsiadł się wygodnie przy 
stole, paląc fajkę. 

— Wszystko w porządku, — za- 
wołałem, — kobieta wyjechała do 
Londynu. Znalazłem Marję. Jedzie z 
nami, właśnie ubiera się. Я 

Skinął głową. , 
— Winszuję ci. 
— Jak się ma Guares? — zapyta- 

łem, wskazując jednego z leżących 
jeńców. 

— Ala, więc to jest sam Guares? 
— Billi z ciekawością zaczął się sej 
przyglądać, obchodząc dookoła. Nad“ 
psułeś mu trochę twarzyczkę. Ale to 
drobiazg! Widzisz, już odzyskał przy” 
tomność. 

„Tere- | 

E 
т
 

S
R
 

zastaw sierpnią r. b. unie- . 

-« 

   


