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ROK VIII. Nr. 131 (2041) 

SŁOWO 
WILNO Wtarzk Mi czerwca 1929 r. 

Wilno. Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 do 4. Telefony: redakcji 243, Administracii 228, drukarni 262. 

  

  

: "PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłka pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

pocztowa uiszczona ryczałtem Opłata 2 a 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia 
DUKSZTY — Bufet kolejowy     
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

N. ŚWIĘCIANY — 
K. Malinowskiego. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księs 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Mich    

  

Księgarnia T-v 

  

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. | u 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — К   

  

sięgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

  

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 

WOŁKOWYSK — 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'*. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
| nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 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. 
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XXXV Sesja Rady Ligi Narodów 
Sprawa optantów węgierskich 

0 PERSPEKTYGIE 
TYGODNIA 

3 VI.—10 VI. 

Madrycka sesja Rady Ligi roz- 

poczęła się pod znakiem oiensywy 

dyplomatycznej „Niemiec. Aczkolwiek 

nie wszystkie siły niemieckie były w 

komplecie, ponieważ główny dowódca 

p. Stresemann przybył dopiero w so- 

botę, szef natarcia, dobrze nam zna- 
ny z Genewy podsekretarz stanu von 

Schubert, rozpoczął pierwszą wymia- 
nę strzałów. Celem ataku jest, jak 

wiadomo, raport londyńskiego komite- 
tu Trzech w sprawie procedury mniej- 

szościowej. Raport ten wprowadza 
%ieznaczne zmiany proceduralne, od- 
rzucając wnioski sen. Danduranda 
i Stresemanna złożone na poprzedniej 

sesji Ligi, a zmierzające do tego, aby 

przy Lidze stale urzędowała komisja 
do spraw mniejszościowych oraz aby 

w komisji tej uczestniczyły państwa 
zainteresowane skargami  mniejszo- 

ściowemi. W praktyce pomysł 
niemiecki prowadziłby do  te- 
go, że w komitecie załatwiającym np. 

skargę śląskiego Volksbundu przeciw- 

ko Polsce brałyby udział Niemcy, 
Agresywność dyplomacji niemiec- 

kiej ;przy rozpoczęciu obrad Rady 

„bierze asumpt z sytuacji jaka wynikła 

w rezultacie wyborów angielskich. * W 

Niemczech bowiem panuje mniema- 

nie, że teraz, kiedy doszedł do wła- 

dzy Mac Donald i współpraca angiel- 
sko-francuska ulegnie  rozlužnieniu, 

nadszedł czas powetowania sobie rze- 

komych krzywd, jakie, w rezultacie po- 

mienia anglo-francuskiego, dozna- 

ły Niemcy. 

Czy nadzieje i przewidywania nie- 

mieckie sprawdzą się, przekonamy się w 

niedalekiej przyszłości. Narazie jednak 
warto ;zaznaczyć, że przedstawiciel 

Anglji na sesji w Madrycie ambasa- 

„dor Graham złożył deklarację, która 
animusz p. Schuberta nieco ostudziła, 
Ambasador Graham wyjaśnił, że jest 

upoważniony zaakceptować raport lon- 
dyńskiego komitetu Trzech, w które- 
go redakcji jak wiadomo wziął wybi- 

tny udział sir Chamberlain. Oświad- 
czenie Grahama wskazuje, że Labo- 
ur Party nieżyczy sobie narazie, mo- 

że tylko w kwestji mniejszości, zmie- 

niać dotychczasowej linji polityki an- 
gielskiej. Deklaracja ta wywołała w 
sztabie niemieckim konsternację. Za- 

rządzono wstrzymanie ataku, co wy- 

raziło się w zgodzie Niemiec na przy- 

jęcie za podstawę do dyskusji rapor- 
tu londyńskiego. 

Zamknięcie; konferencji repa- 

racyjnej. W ubiegły piątek odbył się 
w botelu George V, ostatni akt prze- 
szło trzymiesięcznych narad repara- 
cyjnych. Tekst raportu Stampa oparte- 
go o plan Younga z uwzględnieniem 
poprawek Schachta, został przez rze- 
czoznawców reparacyjnych poraiowa- 
ny, a niebawem ma być w skrócie 

ogłoszony. Kwestja odszkodowań dla 
Belgji została wyeliminowana. Mają 
załatwić ją Niemcy w drodze bezpo- 
średnich rokowań z Bruksellą. 

Podkreślamy już, że plan Younga 

nie jest bynajmniej ostatniem słowem 

w problemie reparacyjnym, O roz- 

strzygnięciu którego mogą zdecydo- 
wać tylko odpowiedzialni przedstawi- 

ciele zainteresowanych rządów. Mimo 

to jednak plan Younga jest pewnym 

etapem na drodze rozwiązania Za- 
gadnienia odszkodowań niemieckich 
i długów międzysojuszniczych. W po- 
równaniu do obecnie obowiązującego 
planu Dawesa plan Younga przedsta- 
wia dla Niemiec znaczne korzyści. 

k Oburzenie prasy niemieckiej zwłasz- 

cza nacjonalistycznej, krzyczącej o 

„grabieży* i zaprzedaniu w niewolę 

całych generacyj _ niemieckich jest 
nieszczere i ma na celu zamaskować 
radość i zadowolenie z powodu kom- 
promisu reparacyjnego. 

Cyirowo korzyści te wyrażają się 
redukcją spłat niemieckich przeciętnie 

  

ECHA STOLICY 
Zjazd delegatów Federacji b. woj- 

skowych. 
W niedzielę odbył się w Warsza- 

wie doroczny walny zjazd delegatów 
Federacji Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny. 

Zjazd rozpoczął się uroczystem 
nabożeństwem, odprawionem w  ka- 
tedrze Św. jana. Po nabożeństwie de- 
legacje udały się na pl. Teatralny do 
gmachu ratusza, gdzie w sali Rady 
Miejskiej nastąpiło otwarcie zjazdu, a 
następnie obrady. 

Z chwilą przybycia protektora Fe- 
deracji p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej orkiestra wykonała hymn narodo- 
wy, zebrani zaś wznieśli okrzyk „Pan 
Prezydęnt Rzeczypospolitej niech żyje!'* 

Po przyjęciu preliminarza budże- 
towego na następny okres przystą- 
piono do w/borow naczelnych władz 
Federacji, które dały wynik następu- 
jący: na prezesa powołano ponownie 
przez akłamację gen. R. Góreckiego; 
na wiceprezesów — posła Kościałkow- 
skiego, płk. Langego i Ryszkiewicza. 

Francuska misja gospodarcza 
w Poznaniu 

POZNAŃ. 10. 6. (PAT). Dzisiaj 
prżybyła do Poznania z Paryża fran- 
cuska misja gospodarcza z ambasado- 
rem Noulens na czełe. O godz. 16 u- 
czestnicy misji francuskiej przybyli do 
westybulu reprezentacyjnego Powsze- 
chnej Wystawy Krajowej, gdzie ich o- 
czekiwał naczelny dyrektor dr. Wa- 
chowiak w otoczeniu członków dyrek- 
cji. Dyr. Wachowiak w przemówieniu 
powitalnem podkreślił radość z powo- 
du przybycia przedstawicieli przemysłu 
i finansów Francji i prosił o szczegó- 
łowe zapoznanie się zwynikami pracy 
polskiej w okresie 10 lecia niepodleg- 
łości. W odpowiedzi przemówił amb. 
Noulens, zapewniając, że misja iran- 
cuska jest misją nietyłko gospodarczą 
i polityczną; ale jest przedewszystkiem 
misją przyjacielską i że sfery przemysło 
we we Francji chętnie zapoznają się z 
produkcją polską celem zaciśnienia wę 
złów gospodarczych, łączących oba 
kraje. Następnie goście udali pod prze 
wodnictwem dr. Wachowiaka i innych 
członków dyrekcji na szczegółowe zwie 
dzenie wystawy. 

Pomoc Śląska głodującej Wileń- 
szczyźnie. 

KATOWICE, 10 VL PAT. W dniu 
dzisiejszym z inicjatywy woj. Grażyń- 
skiego utworzył się śląski komitet wo- 
jewódzki nięsienia pomocy głodującej 
ludności województwa wileńskiego. Na 
zebraniu Hs wyłonił się 
komitet gospodarczy, którego przewod- 
niczącym został pr. Sałoni. M. in. usta- 
łono, że zostanie urządzona jednodnio- 
wa zbiórka na terenie województwa 
śląskiego. Przedstawiciel okręgowego 
urzędu ziemskiego oświadczył, że urząd 
teu stawia do dyspozycji komitetu nie- 
sienia pomocy ludności Wileńszczyzny 
jeden wagon ziemniaków i że przytem 
zachodzi możliwość uzyskania dalszych 
dwu wagonów ziemniaków. 

Sprawozdanie dyr. Baranowskie- 
go © Cenfralnym Banku Ziemskim 

Dyrektor departamentu obrotu pie- 
niężnego min. skarbu, dr. Baranowski, 
po powrocie z Paryża przyjęty był 
przez kierownika min. skarbu p. Ma- 
tuszewskiego i złożył wyczerpujące 
sprawozdanie o przebiegu i obecnym 
stanie rokowań, dotyczących utworze- 
nia Centralnego Banku Ziemskiego w 
Polsce. 

Jak donosi Agencja Press, roko- 
wania te będą wznowione dn. 20 bm. 
w Paryżu. Do tego czasu nastąpić 
ma sformowanie szerszej grupy mię- 
dzynarodowej banków, która ma sii- 
nansować utworzenie Centralnego Ban- 
ku Ziemskiego. 

Przyjęcie dla jeźdźców zagra- 
nicznych na Zamku. 

„ „ WARSZAWA, 10 VI. PAT. W dniu dzi- Ssiejszym O godz. 17 odbyło się na Zamku przyjęcie jeźdźców drużyn zagranicznych, bawiących w Warszawie, przez Pana Pre- zydenta arcana, Na przyjęciu 
obecni byli przedstawiciele dyplomatyczni Ko: państw, biorących udział w kon- 
ursach. 

o 500 mil. mk. a na okres najbliž- 
szych lat nawet o 750 mil. Jest to 
ulga batdzo znaczna, ternbardziej, że 
plan Younga zawiera klauzulę o 

możliwości rewizji, która wcześniej czy 

później wejdzie w życie. 

— Antypolska kampania pra- 
sy sowieckiej. Pomiędzy wystąpie- 
niami oficjalnego przedstawiciela So- 
wietów wąWarszawie a prasą sowiec- 

ką istnieje stały kontakt. Bezpodstaw- 

ny protest p. Bogomołowa z powo- 

Prasa niemiecka atakuje 
Brianda 

BERLIN. 10.6. (PAT). Prasa berlińska 
atakuje min. Brianda za stanowisko, zajęte 
przez niego w Madrycie, w stosunku do ro- 
kowań niemiecko - francuskich. Prasa' hiu- 
genbergowska pisze, iż Briand stara się od- 
roczyć dyskusję w kwestji opróżnienia Na- 
drenji na później na okres po ratyfikacji u- 
mów paryskich, ażeby w ten sposób umowy 
paryskie nie mogły być traktowane przez 
Niemcy jako pewien ekwiwalent za ewakua- 

cie Nadrenji. W razie odroczenia sprawy 
Nadrenji na czas po ratyfikacji umów repa- 
racyjnych, Briand będzie mógi wzamian za 
ekwiwalent zażądać kontroli w Nadrenji. W 
związku z tem prasa berlińska donosi, że 
konferencja polityczna w sprawie rokowań 
konsekwencji paryskich odbyłaby się między 
Stresemannem, Macdonaldem i Briandem w 
Baden - Baden. 

Życzenia Chamberlaina 
LONDYN. 10.6. (PAT). B. minister spraw. 

zagranicznych w rządzie Bałdwina Chamber- 
lain przeszłał Radzie Ligi do Madrytu depe- 
szę, w której życzy pomyślnego zakończenia 
podjętych pracź, żegna się ze swymi kole- 
gami w Radzie i wyraża się z wielkiemi po- 
chwałami o uprzejmości i lojalności, jaką о- 
kazywano mu, jako członkowi Rady i przed- 
stawicielowi rządu brytyjskiego. Chamberlain 
oświadcza, że dalszy przebieg prac Ligi Na- 
rodów i jej rozwój śledzić będzie z niesłab- 
nącą sympatją i zainteresowaniem. 

Primo de Rivera kawalerem 
orderu Orła Białego 

MADRYT. 10.6. (PAT). Poseł Rzeczy- 
pospolitej Perłowski wydał obiad na cześć 
Primo de Rivery i min. Zaleskiego. Po obie- 
dzie min. Zaleski wręczył gen. Primo de Ri- 
verze order Orla Białego. 

WRS TRY PE WEZ DESI 

Nowy zamach terorystyczny w Ucianach 
Z Kowna donoszą o nowym 

zamachu terorystycznym: W no- 
cy z 8 na 9-go w Ucianach, te 
roryści napadli na dom niejakie- 
go Krafta, jak słychać, ajenta wy- 
wiadu litewskiego. Do domu rzu 
cona została bomba o dużej sile 
wybuchowej. Kraft został ciężko 
ranny, dom jego nawpół zdemo- 
lewany. Urzędowy komunikat wy- 
dany w tej sprawie stwierdza, że 
sprawcami zamachu byli prawdo- 
podobnie teroryści z obozu 
socjal-demokratów litewskich. 

Wizyta flotylji szwedzkiej w. Permowie 
Z Rewla donoszą: Szwedzka eska- 

dra, składająca się z 5 krążowników, 
2 pancerników i z górą 10 innych 
mniejszych jednostek w końcu czerw- 
ca zawinie do Pernowa, gdzie zosta- 
nie do 1-go sierpnia. 

Możliwa wizyta floty angielskiej 
w kłajpedzie 

Z Kowna donoszą: 19 bm. odwie- 
dzi Rygę flota angielska. Jak słychać 
możliwem jest, iż w drodze powrotnej 
zawinie ona również do Kłajpedy. 

Dochody repabliki Miewskiej 
Z Kowna donoszą: Dochody skarbu litew 

skiego w kwietniu wynosiły 23.436.792,47 li- 
tów ydatki — 19.783.006 It. Dochody za 
pierwsze 4 mies. rb. wynoszą 126.599.032,67 
lt. wydatki — 81.567.679,27 It. 

Šaktesy lotników polskich w Rydze 
Z Rygi donoszą, że w dniu dzi- 

siejszym wylecieli z Rygi z powrotem 
do Polski lotnicy polscy, którzy ba- 
wili w Łotwie w związku z 10-letnim 
Ea m pułku lotni- 
czego. Lotnicy polscy powracają do 
Lidy. W święcie dłotewskich lotników 
wzięli udział lotnicy polscy i estońscy 
Litewscy lotnicy odmówili zaproszenia 
ze względu na obecność Polaków. 
Goście podejmowani byli nadzwyczaj 
serdecznie. W dniu wczorajszym je- 
den z lotnikow polskich demonstro- 
wał lot nad aerodromem ryskim. Ga- 
zety łotewskie zamieszczają z tego 
powodu notatki, podnosząc wielkie 
postępy lotnictwa polskiego i olbrzy- 
mią umiejętność kierowania aparatem, 
czemu z podziwem przyglądali się 
lotnicy łotewscy. 

  

   

hasłem do wszczęcia niesłychanej w 
swej brutalności antypolskiej kampa- 

nji w prasie sowieckiej. Co prawda 
ton prasy sowieckiej w stosunku do 
Polski nigdy nie był wzorem, "po- 
twierdzając stale prawdę, że pomię- 

MADRYT. 10.6. (PAT). Dziś 
Narodów. Rozpatrywane były: poda 

odbyło się otwarcie 35 sesji Rady Ligi 
nie węgierskie w sprawie optantów wę- 

gierskich oraz niezałatwione dotychczas kwestje rumuńsko - serbskie. W 
sprawie optantów zainteresowane rządy zawiadomiły Radę, iż prowadzą о- 
becnie bezpośrednie rokowania w tej sprawie, prosząc w związku z tem o 
odroczenie rozpatrywania tego zagadnienia. Co się tyczy drugiej sprawy, 
zainteresowane rządy powiadomiły Radę, iż doszły zgadnie do porozumienia 
i że interwencja Ligi Narodów w tej sprawie jest zbędna. Wobec takiego sta- 
nu rzeczy Rada wyraziła obu rządom gratulacje z powodu osiągnięcia poro- 
zumienia. Dalej Rada przyjęła zalecenia komitetu higieny w sprawie reorgani- 
zacji służby sanitarnej w Grecji. Na wniosek rządu Rzeszy wpisano na porzą- 
dek dzienny sesji sprayę likwidacji mienia mniejszości niemieckiej w Polsce. 

Jak się zachowa Stresemann? 
MADRYT. 10.6. (PAT). Następne posiedzenie Rady Ligi Narodów odbędzie się 

we środę. Jutro Rada będzie zasiadała, jako komitet dla ostatecznego rozpatrzenia pro- 
pozycyj Adatciego i Quinones de Leona, dotyczących reformy procedury, która ma być 
zastosowana przy rozpatrywaniu skarg mniejszości ch. Adatci i Quinones 
Leon naradzali się dziś po południu nad ostatecznem 

de 
niem swoich propozycyj i 

opracowaniu tekstu, który mógłby być jednomyślnie przyjęty. Nasuwa się jednak py- 
tanie, zachowa się jutro min. Stresemann. 
przeciwko zbyt słabej interwencji wicemin.. Schuberta 

Napaści znacznej części prasy niemieckiej 
wielkie wrażenie wśród 

delegacji niemieckiej. Należy przypuszczać, że Stresemann będzie prosił o. włączenie do 
porządku dzienneg: o Rady rozpatrzenia skarg obywateli niemieckich w Polsce przeciw 
odbywającemu się tam rzekomo obecnie wywłaszczeniu ich. Stresemann będzie prawdo- 

bnie próbował przedstawić jutro na posiedzeniu komitetowi nowy wykład o sta1o- 
wisku Niemiec w sprawie zagadnień mniejszościowych. 

Sesja Rady potrwa do soboty 
BERLIN. 10.6. (PAT). Z Madrytu donoszą do dziermików, że porządek 

dzienny następnego posiedzenia Rady, wyznaczonego na środę przed połud- 
niem, obejmujący obok zasadniczej kwestji mmiejszościowej około 10 poszcze 
gólnych skarg z Górnego Śląska, został wozszerzony o jeden nowy punkt przez 
zgłoszenie niemieckich wniosków w sprawie rzekomej likwidacji mienia nie- 
mieckiego w Polsce. Sesja Rady — jak donosi korespondet „Vossische Ztg'— 
nie będzie mogła zakończ yć się przed najbliższą sobotą. 

Odwołanie spotkania Brianda ze Stresemannem 
BERLIN. 10.6. (PAT). Korespondent madrycki „Berliner Tageblatt“ donosi, że 

spotkanie między Briandem a Stresemannem, zapowiedziane na godz. 6 po południu, żo- 
stało w ostatniej chwili odroczone, ponieważ Briand zawiadomił Stresemanna, że wobec 
pilnych zajęć nie może się z nim spotkać. Korespondent zaznacza jednak, że z tego odro- 
czenia nie należy wysnuwać wniosku że konferencja wogólnie nie. ma się odbyć. 

WADLSZOZEABZERARC A 

Gabinet Mac Donal 
„Pierwsze posiedzenie gabi 

da objął ster rządów 
inetu.— -Parlament zbierze się 

25 czerwca 
LONDYN. 10.6. (PAT). Dzisiaj rano w gmachu przy ul. Downingstreet 

odbyło się pierwsze formalne posiedzenie nowego gabinetu pod przewodnic- 
twem Macdonalda. Większość mini 
dziś rano urzędowanie. Ministrowie 
sortów, korzystając z okresu przejśc 
nowego parlamentu. 

Parlament zbierze się w dniu 2 
wyborów speackera i złożenia przys 

strów gabinetu Macdonalda rozpoczęła 
zapoznają się z biegiem prac swych re- 
iowego do rozpoczęcia właściwych prac 

5 czerwca na krótką sesję dla dokonania 
ięgi. Tym razem mowa króla nie będzie 

odczytana a debaty nad tekstem mowyodłożone będą na początek lipca rb. 

Henderson o polityce zagranicznej nowego rządu 
LONDYN. 10.6. (PAT). W wywiadzie z przedstawicielem „Daiły He- 

ałd'* sekretarz stanu do sprław zagranicznych Henderson oświadczył, że za- 
równo on, jak i premjer Macdonald uznają, że stosunki z Ligą Narodów sta- 
nowią jeden z zasadniczych punktów polityki nowego gabinetu. Nasza poli- 
tyka — wyraził się nowy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanji — 
prowadzona będzie w duchu Ligi. Zagadnienia nasze traktować będziemy nie 
z punktu widzenia strategji narodowej, lecz na platiosmie współpracy mię- 
dzynarodowej. Ten duch przyświeca 
sunku do państw, które są członkami 
leżą, a więc do Stanów Zjednoczonyc 

ć będzie naszej polityce zarówno w sto- 
Ligi, jak i do tych, które do niej nie na- 
h i Rosji. Znaczenie Ameryki jest olbrzy- 

mie, zarówno dlatego, że w odniesieniu do problentatów, związanych z poko- 
jem powszechnym Stany Zjednoczone mają kłucz do sytuacji, jak i w odnie- 
sieniu do szeregu innych spraw znaczenia światowego. Czynić będziemy wszy 
stko, co w naszej mocy, ażeby zacieśnić węzły między dwoma wiełkiemi de- 
mokracjami anglo - saskiemi. 

Drugiem wielkiem państwem — powiedział Henderson — które znajdu- 
je się poza Ligą Narodów, jest Związek Republik Sowieckich. Polityka La* 
bour Party jest dobrze znana, to też rząd nasz pospieszy z wykonywaniem 
jej programu, przedewszystkiem w stosunkach z Rosją, przystępując w drodze 
rokowań do nawiązania stosunków dypłomatycznych i gospodarczych na 
podstawach koniecznych dla utrzymania pokoju powszechnego i dła wzgie- 
dów ekonomicznych. 

Mówiąc o odszkodowaniach niemieckich, Henredson zaznaczył, że rząd 
powinien poznać szczegółowo sprawozdanie ekspertów i upewnić się co do 
opinji w tej dziedzinie rządów zaintersowanych. Dopiero wówczas rzad może 
fądecydować o swym kroku. W sprawie Nadrenji Henderson oświadczył wy- 
raźnie, że dążeniem rządu będzie możliwie jak najspieszniejsze wycofanie 
stamtąd wojsk brytyjskich. Rząd p ragnąłby również takiego wycofania 
wszystkich wojsk obcych z obszaru państwa niemieckiego, dodał on jednak, 

że rząd przystępować będzie z ostrożnością do wyboru najskuteczniejszych 
środków osiągnięcia tega celu. Tak samo będzie postępował w odniesieniu do 
zagadnień rozbrojenia i bardzo ważnego zagadnienia arbitrażu. 

Pogłoski o wizycie Mac Donalda w Waszyngtonie 
WASZYNGTON. 10.6, (PAT). Pochodząca z Londynu pogłoska, jakoby Macdo- 

nald pragnął osobiście porozumieć się z 
gielsko - 

prezydentem Hooverem co do stosunków an- 
skich, była dla Waszyngtonu niespodzianką. Pogłoska ta spotka się 

niezawodnie ze szczególną aprobatą sen. Boraha, przewodniczącego komisji spraw zagra 
nicznych senatu, W Waszyngtonie przypuszczają, że redukcja zbrojeń morskich wyra- 
żonej. już przez prezydent Hoovera pewności, że redukcja zbrojeń morskich moża być 

wadzona, prezydent odnośnie się życzliwie do wspomnianej rozmowy osobistej przepro 
z Macdonaldem. Ambasador angielski nie otrzymał jeszcze żadnych instrukcyj w sprawie 
zwrócenia się do rządu amerykańskiego w kwestji rzeczonej konferencji. 

SS TT OO TT E TAP NE TI IIS TT I III AI I ISA ISIN TAPK 
du wzięcia udziału przez przedstawi- praktyką codzienną istnieje gruba waliśmy ostatnio czytamy między in- 
cieli naszych władz w akademii z ra- rozbieżność. Ale teraz szał nienawiś- nemi, że wyrazem owej „prowokacyj* 
cji 10-lecia Niepodległości Gruzji, był ci doszedł chyba do najwyższego na- nej „roboty polskiej „wojenszczyny” 

tej  bezsilnej 

Oto parę przykładów: „W polskiej 

pięcia; wystarczy zacytować kilka ty- jest dzikie wsciekanie się prasy pol- 
tułów artykułów i wzmianek  oficjal- 
nej „Prawdy* aby wyrobić sobie po- nasiewicza i niewyjaśńiionemi dotąd 
jęcie o rozmiarach 
wściekłości czerwonych publicystów. 

skiej w związku z wystrzalami Apa- 

okolicznościami jego Śmierci". @ 

Prasa sowiecka chciataby prawdo- 

podobnie, aby polska opinja publicz- 
dzy oŚwiadczeniami przedstawicieli Z, turmie narodów", „Prowokacyjna ro: na po ohydnej zbrodni zbira bolsze- 
S.S.R. w Polsce o ich dobrych bota polskiej kliki wojennej" i tp. 
chęciach i pokojowych zamiarach a W artykuliku którego tytuł zacyto- wszystko w porządku, sowiety są nikomu. 

wickiego musiała powiedzieć al right, 
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najmilszym sąsiadem. Bezczelność i 
tupet doprawdy niesłychany. 

Ale mało tego. W tymsamym nu- 
merze „Prawdy“ gdzie zamieszczone 
zostały ataki uzasadniające „„protest* 
p. Bogomołowa znajdujemy na czo- 
łowem miejscu odezwę Partji Komu- 
nistycznej Zachodniej Białorusi dato- 
waną: „Wilno w kwietniu* a zawiera- 
jącą jak każda podobna odezwa stek 
wymysłów i frazesów. 

Lojalność sowieckiego sąsiada w 
świetle tego faktu chyba nie wymaga 
komentarzy. ё 

Nowy środek na walkę z bez- 
robociem w Bolszewji. Zdawałoby 
się, że gdzie jak gdzie, ale w  pań- 
stwie proletarjatu, w państwie dykta- 
tury robotniczo-włościańskiej, plaga 
bezrobocia nie powinna istnieć. Oka- 
zuje się tymczasem, że bezrobocie w 
Bolszewji, mimo opracowywania „gi- 
gantycznych“ pięcioletnich planów 
gospodarki socjalistycznej doszło do 
tych rozmiarów, że czynniki rządzące 
wysuwają nową koncepcję zwalczania 
tego zła. Wynalazcą nowego środka jest 
wschodząca gwiazda na firmamencie 
komunistyczaym Łarin. Proponuje on 
aby zmienić porządek dni pracy a 
bezrobocie zniknie bez śladu. Chodzi 
o to, aby fabryki i zakłady przemy- 
słowe pracowały nie 300 dni w roku 
jak dotychczas ale 360 z tem, że 
każdy robotnik nadal 
wał tylko 300 dni. Rozwiązanie tego 
zagadnienia może nastąpić gdy do 
roboty stanie jeszcze 1/5 obecnej licz- 
by robotników. Nowością dla każde- 
go poszczególnego robotnika będzie 
zmiana dni odpoczynku podczas gdy 
ich ilość pozostanie bez zmiany. 

Według projektu Łarina każdego 
dnia może odpoczywać 1/6 robotni- 
ków, oprócz tego 5 dni w roku będą 
wolne od pracy dla wszystkich jako 
święta komunistyczne. Projektodawca 
wyłuszcza szczegółowo korzyści, ja- 
kie z tego rodzaju zmiany porządku 
dni pracy, popłyną dla państwa So- 
wietów: bezrobotnych nie będzie, pro- 
dukcja wzmoże się, koszta jej zmale- 
ją, plan pięcioletni uprzemysłowienia 
kraju wykonany będzie przed termi- 
nem, czerwoniec ustabilizuje się, głód 
towarowy zniknie, płace robotnicze 
wzrosną bez zwiększania podatków, 
słowem wynalazek epokowy. Jedra 
natomiast bieda, czy masy robotnicze 
zgodzą się na ten fantastyczny pro- 
jekt. 

Zacytowaliśmy projekt Łarina jako 

ilustrację katastrofalnej sytuacji w ja: 

kiej znajdują się Sowiety, skoro zmu- 

szone są szukać ratunku w tak fanta- | 

stycznych pomysłach. Sz. 

Cry wolno skracać męki leczyc i 
Przy łamaniu wczorajszego nasze- 

go numeru artykuł: „Czy wolno skra- 
cać męki nieuleczalnych'*— ukazał się 
bez zakończenia, bez najważniejszej 
swej części — t. j. bez oceny zdań 
wypowiedzianych przez Corbette w jego 
liście, inaczej mówiąc — pomi- 
niętą została odpowiedź na postawio- 
ne w tytule artykułu pytanie. Znie- 
kształcenie myśli stąd wynikłe pro- 
stujemy. ` 

Oczywiście, przy całem zrozumie- 
nin dla idei państwa, rozumiemy rów- 
nież, jak absurdalnym jest pomysł, by 
„nadać prefektowi policji prawo wy- 
dawania pozwolenia lekarzom na przy- 
špieszenie Śmierci nieuleczalnie cho- 
rych". Nawet najdalej idący stronnicy | 
„Polizejstaatu* o tem nie marzyli. 
Zasadniczą jest różnica pomiędzy ka- 
rą Śmierci, wymierzoną zbrodniarzo- 
wi, karą sprawiedliwą i społecznie ko- 
nieczną—a zabójstwem chorego czy 
samobójstwem. P. Corbette, będąc 
logicznym, powinienby popierać kluby 
samobójców. List tego nieszczęsnego 
mordercy własnej matki jest dla nas 
tylko wskazówką, dokąd nas dopro- 
wadzić może etyka „niezależna” czyli 
bezbożna. & 

Dbamy o to, by podkreślić, że w 
tej kwestji stoimy na jedynie słusz- 
nem stanowisku etyki katolickiej, któ 
ra stanowczo takie zabójstwa potępia. 

I na pytanie: czy wolno skracać 
męki nieuleczalnych, przyśpieszając ich 
Śmierć, z całym naciskiem odpowia- 
damy: nie, niewolno, nigdy. nigdzie, 

" Redakcja. 

będzie praco- | 
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Wykluczenie posła Harniewicza za demagogię 
2 grona członków budowego Banku Spółdzielczego 

LIDA. 10. 6. (tel. wł. „Słowa*). Wczoraj odbyło się tu walne zgroma- 
dzenie członków Ludowego Banku Spółdzielczego, zwołani z inicjatywy kil- 
ku malkontentów z posłem Harniewiczem na czele, dla dokonania uzupełnia- 
jących wyborów do Rady Nadzorczej 
soąe podniecony nastrój, gdyż p. poseł 

Banku. Zgromadzenie cechowało wy- 
Harniewicz stawiał zarzuty komiteto- 

wi budowy Domu Bankowego. Dla nastrojów panujących na zgromadzeniu 
charakterystycznem jest, że przytłaczającą większością głosów  wyniesioną 
rezolucję, o wykluczenie posła Harniewicza z pośród członków banku wraz 
z jego adherentem p. Stasiewiczem, a to za uprawianie demagogji na terenie 
instytucji służącym sprawom społecznym, wprowadzania w błąd opinji pu- 
blicznej, na czem cierpią interesy banku i t.d. 

  

Alarmowa inspekcja pożarnicza. 

Ze Święcian wyjeżdżamy późnym wie- 
czorem. Jedzie inspektor pożarnictwa Dal- 
stedt, instruktor poż. Łuczyński i naczelnik 
okręgowy na pow. Święciański J. Andrze- 
jewski. Przybywamy do Łyntup. Na dworze 
deszcz. Po blisko godzinnem budzeniu ko- 
lejno stróża gminnego, prezesa straży a 
następnie trębacza, robimy alarm. Na alarm 
przybyło 18 strażaków z ogólnej liczby 60. 

W roku bieżącym nie było jeszcze ani 
jednej zbiórki. W remizie nieporządek zimo- 
wy, w beczkach brak wody. Daje się odczuć 
brak właściwego dowódcy. Dla złagodzenia 
złego wrażenia, prezes prosi nas na gorącą 
herbatkę. Zaproszenie skwapliwie przyjmu- 
jemy, tembardziej żeśmy zmoknięci i prze- 
ziębnięci. Wyznaczamy za zgodą prezesa, 
"obecnego zastępcę naczelnika na p. 0. na- 
czelnika. Należy przypuszczać, że może na- 
reszcie straż w Łyntupach stanie mocno na 
nogach, czego jej szczerze życzę. ; 

Zaczęto šwitač, jak  wyruszylišmy  w 
stronę Hoduciszek. Okolica bezlešna, pagór- 
kowata. Konwulsyjne skoki auta po drodze 
uiożonej przez Niemców z okrąglaków, od- 
czuwamy dotkliwie, uderzając co  chwiła 
głowami o dach taksówki. Nareszcie oddy- 
chamy lżej przed samem miasteczkiem. Dro- 
ga tutaj, na przestrzeńi 8 klm. dość dobrze 
zakonserwowana, dzięki temu, że miejsco- 
wa ludność, mając przy wozach drewniane 
osie jeździ bokiem. 

Hoduciszki, miasteczko dość rozległe, w 
centrum murowane, z historycznym kościo- 
łem i pozostałemi w rynku budynkami po- 
klasztornemi daje w całości typowy obraz 
„miasteczek kresowych, gęsto zabudowanych, 
przeznaczonych jakgdyby zgóry na ofiarę 
czerwonemu kogutowi. Przybywamy o godz. 
5 rano. Miasteczko jeszcze śpi. Udajemy się 
ma posterunek P. P. dla załatwienia formal- 
ności, poczem na rynek do dzwonka alar- 
mowego. Dzwonię na alarm, instruktor zaś 
z zegarkiem w ręku, czeka w remizie, aby 
skontrolować sprawność straży. Remiza 
drewniana, niedawno wybudowana, bez su- 
fitu i podłogi. Klucz od remizy w szafeczce 
za szkłem. b pięciu minutach przybiega 
pierwszy strażak, za nim nadbiegają inni. 
Straż składa się z samych żydów. Po otwar- 
ciu remizy i obejrzeniu narzędzi, zaczęło się 
oglądanie ze wszystkich stron władzy. Na- 
czelnik straży, ze względu na święto (sobo- 
ta) przybył w lakierkach. Polecamy mu 
przeprowadzenie zadania taktycznego na 
stojącym obok remizy budynku szkolnym. 
Jednak brak należytego wyszkolenia przy- 
czynił się do tego, że akcja wypadła źle. 
Po zakończeniu akcji, wyjaśniamy znacze- 
nie alarmu i sposób przeprowadzania obro- 
ny. żegnamy drużynę i śpieszymy do Komaj 
na dekorację prezesa straży, druha J. Pióre- 
wicza, wójta gminy Komaje, jednego może 
z najbardziej zasłużonego działacza społecz- 
nego — strażaka. W ciągu swojej 19-letniej 
pracy na polu pożarniczem, zorganizował 
36 drużyn strażackich. Dekoracji ma dokonać 
prezes wojewódzkiego Związku Straży Po- 
żarnych, druh O. Rackiewicz. 2 

Miasteczko Komaje о zabudowaniach 
drewnianych, skupione wokół kościoła o cha- 
rakterystycznych _ strzelnicach obronnych 
wybudowanych przed najazdem Szwedów. 

Drużyna czeka w dwuszeregu. Nastę- 
puje meldunek i przywitanie. Drużyna nie- 
dawno zorganizowana przez dzisiejszego 
solenizanta, w ciągu jednego roku nabyła 
sikawkę z własnych funduszów i sporządzi- 
ła własnemi środkami bosaki, beczkę i dra- 
biny zaś otrzymała od P.Z.U.W. Dziwnie 
trochę wygląda ona w ubraniach cywilnych 
a uzbrojeniu strażackiem. Mówi to jednak o 
racjonalnej organizacji: przedewszystkiem 

narzędzia a potem mundury. Rzuca się w 
oczy charakterystyczna różnica między krzy- 
czącą strażą w Hoduciszkach, a cichą i za- 
chowującą się z godnością drużyną w Ko- 
majach. Ćwiczenia wypadły dobrze, co świad 
czy, że praca druhów, obecnych w roku 
ubiegłym na kursie, nie poszła na marne. 
Mimo wszystko jednak daje się tu wszędzie 
odczuć brak fachowego nadzoru w strażach. 
Z przykrością należy stwierdzić, że w po- 
żarnictwie za dużo poświęca się czasu i pie- 
niędzy na różne uroczystości, za mało zaś 
faktycznej i realnej, opartej na trwałych za- 
sądach pracy. Szczególniej tu na Kresach, 
gdzie trzeba walczyć z obojętnością samo- 
rządów dla spraw pożarniczych i z brakiem 
pieniędzy na pożarnictwo. 

O godzinie 18 przybywa druh, prezes 
O. Rackiewicz, w towarzystwie inspektora 
ubezpieczeniowego na pow. Święciański. 

Ustawiona w sali Domu Ludowego dru- 
żyna wita druha prezesa strażąckiem „czo- 
łem'. Następnie prezes w podniosłych sło- 
wach podkreśla zasługi druha  Piórewicza, 
jako jednego z tych nielicznych i bezintere- 
sowaych pracowników pożarniczych, który 
doskonale rozumie czem są dla ludności i 
kraju olbrzymie klęski, wyrządzane przez 
pożary. Po przemówieniu druha prezesa, na- 
stępuje przed frontem drużyny dekoracja 
druha Piórewicza bronzowym medalem za- 
sługi. Ze wzruszeniem odpowiada druh Pió- 
rewicz, przyrzekając że odznaczenie, nada- 
ne mu przez władze związkowe, będzie dla 
niego bodźcem do dalszej, bardziej jeszcze 
wytężonej pracy pożarniczej na zanied- 
banych terenach kresowych.  Strażactwo 
kresowe oczekuje już dość długo na zrozu- 
mienie potrzeb swoich w instytucjach samo- 
rządowych, jak również za pomocą i opie- 
ką fachową, jaką mają straże ochotnicze w 
innych województwach, i nie wątpi że 
związek Straży Pożarnych wojew. Wileń- 
skiego opieki tej udzieli, przysyłając częściej 
swoich instruktorów do poszczególnych pla- 
cówek strażackich. I. A. 

MEJSZAGOŁA p. Wil.-Trocki. 

— Koncert „Echa* wileńskiego. W nie- 
dzielę, 9 czerwca pierwszy raz w Mejszago- 
ie odbył się w sali szkolnej koncert utalen- 
towanego wileńskiego choru „Echo“. 

Miejscowe społeczeństwo miało sposob- 
ność ocenić wytrwałość, i pracę uczestników 
chóru, którzy doszli do perfekcji w wykona- 
niu swojskich znanych a miłych sercu pol- 
skiemu pieśni, odkrywając w nich nowe war- 
tości artystyczne. 

Publiczność owacyjnie przyjmowała ze- 
spół špiewaczek i śpiewaków, wyrażając 
oklaskami najwyższe zadowolenie. 

Na zakończenie proboszcz miejscowy w 
pięknem przemówieniu wyraził to, co czuli 
iwszyscy słuchacze. 

Za błogie chwiłe oderwania od rzeczy- 
wistości i zjednoczenia dusz wszystkich 
obecnych we wspólnym zachwycie i roz- 
rzewnieniu Panu profesorowi Kalinowskiemu 
i uczestnikom chóru gorące podziękowania 
w imieniu nauczycielstwa składa kierownicz- 
ka szkoły. ia 

— Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
Żńskiej W dniu 25 maja rb. obchodziło 

„Święto Druhen''. 
Po nabożeństwie w kościele, w Ognisku 

na plebanji odegrały druhny obrazek sceni- 
czny z czasów prześladowania mowy ojczy- 
stej polskiej pod zaborem pruskim: „Dla cie- 
bie Polsko” — szczere przemówienie druhny 
Alberty Tyszkiewiczówny, melodyjne śpiewy 
zakończyły tą miłą uroczystość. ; 

Zebrano podczas zbiórki ulicznej na cel 
Stowarzyszenia 39 zł. 6 gr. 

Patronat. 

SŁOWO 

Oświadczenie Maniu w kwesfji żydowskiej 

Żydzi zadecyduja sami czy są mniejszością narodową 
czy religijną. 

WIEDEŃ. 10.6. (PAT). Dzienniki donoszą z Bukaresztu, że prezes mi- 
nistrów Maniu udzielił dyrektorowi Żydowskiej Agencji Telegraficznej wy- 
wiadu, w którym powiedział, że żydzi rumuńscy sami zad ecydują, czy stano- 
wią mniejszość narodową, czy też religijna. Poglądy w społeczeństwie .ży- 
dowskiem '5а w tej sprawie podzielone. W myśl zapowiedzi zostanie wniesio- 
na w parlamencie ustawa o mniejszości. Sądzą, że żydzi zadeklarują się jako 
mniejszość, aby zapewnić sobie korzyści wypływające z tej ustawy. 

Król Fuad w Berlinie 
BERLIN. 10.6. (PAT). Dzisiaj o godz. 10 przed południem przybył do 

Berlina specjalnym pociągiem król egispski Fuad, witany na dworcu przez 
prezydenta Rzeszy Hindenburga. Po uroczystem powitaniu król Fuad wraz 
z prezydentem udali się powozem przez ulice, zapełnione publicznością do 
pałacu księcia Albrechta, w którym król Fuwad zamieszkał na czas swego ofi- 
cjalnego pobytu w Berlinie. W ciągu dnia król Fuad i prezydent Rzeszy zło- 
żyli sobie wzajemne wizyty. 

Wyniki wykorcze przedsfawicieli uniwersyteckich 
w Anglii 

Jeszcze dwuch konserwatystów 
LONDYN. 10.6. (PAT). W wyniku wyborów przedstawicieli uniwer- 

syteckich Szkocji do Izby Gmin wybrani zostali dwaj konserwatyści i jeden 
liberał, 

Przeniesienie prochów kłogosławóonego ks. Bosco 
TURYN. 10.6.( PAT).Odbyła się tu w obecności olbrzymich tłumów 

ceremonja przeniesienia prochów błogosławionego ks. don. Bosco do bazyliki 
Santa Maria. W ceremonji w bazylice brali udział: Prymas Polski ks. kard. 
Hlond, książe następca tronu, wilu książąt z domu królewskiego, szereg ar- 
cybiskupów oraz niemal 00 tysięczne rzesze pielgrzymów. 

Kafastrola lofnicza w Krakowie 
Pilot kpt. Pawlikowski ocalał przy pomocy spadochronu. 

KRAKÓW. 10.6. (PAT). W godzinach porannych podczas lotu ćwiczebnego wpadł 
w korkociąg kapitan - piłot Pawlikowski. Samołot runął na wał kolejowy, pilot zaś zdo- 
łał się uratować przy pomocy spadochronu. 

  

  

  

    

Zapytajcie się...! 

Zapytajcie się Waszych przyjaciół. którzy już mają "Kodaka" — 
a napewno takich jest wielu —jaką przyjemność eprawia szybkie 
chwytanie szczęśliwych chwil spędzonych wśród swoich dzieci 
lub swoich rodziców... 

Poproście ich by wam odmalowali pełnię zadowolenia jaką 
odczuwają, przeglądając prześliczne zdjęcia „Kodaka”, zróbione || 
tak łatwo i tak małym kosztem. i 

Zapytajcie się jak są szczęśliwi. przeżywając powtórnie wszystkie 
piękne momenty, niestety dawno już minione, a patrząc na zdjęcia 

napewno przyznacie słuszność, że..., 

Wszystko mija. 
Róbcie więc zdjęcia 

“ Kodak"? 
W ciągu kilku minut można poznać "Kodaka" 

i nauczyć się fotografować. 

zrobione "Kodakiem", 

W każdym większym składzie przyborów fotogra- 
zademonstrują Wam modele aparatów 

*Kodak* i Brownie". 

Zniżka cen na kilka modeli aparatów, 

Kodak Sp.z o.o. Werszawa, plac Napoleona 5.         

Cudowny lekarz biszpański. 
. Z Madrytu donoszą, że nowy 

system leczenia stosowany  przez 
doktora Asuero z San-Sebastian, zwró- 
cił na siebie powszechną uwagę, w 
świecie medycznym zaś stał się przy- 
czyną zażartych sporów, jak również 
polemik między dziennikami. 

Sława doktora Asuero rozprzestrze- 
nia się coraz bardziej, a system jego 
polega na operacji w kanałach nosa; 
skutki są jakoby cudowne, powodu- 
jące albo złagodzenie cierpień, albo 
w wielu razach zupełne wyzdrowie- 
nie. 

Dzienniki hiszpańskie są przepeł- 
nione doniesieniami o wypadkach ule- 
czenia, napływającemi ze wszystkich 
zakątków Hiszpanji, gdyż metoda 
doktora Asuero jest już stosowana 
przez wielu lekarzy. Tak np. kobieta 
zamieszkała w Valladolid, przygwoż:- 
dżona od ośmiu miesięcy do łóżka 
przez deformujący reumatyzm, do te- 
go stopnia, że palce jej ręki były jak- 
by zlepione razem i nie mogła żad- 
nym poruszyć, została zoperowana 
przez dr. Moreno metodą dr. Asuero 
i bezpośrednio po operacjj mogła 
wstać, chodzić, poruszać rękami i no- 
gami. Pewien lekarz z Soria, dr. Car. 
los Gonzalo Cortes, uzyskał komplet: 
ne wyzdrowienie chorego, który od 
siedemnastu lat cierpiał na bardzo bo- 
lesnv reumatyzm i paraliż ramienia. 
W Teriiel, głuchy odzyskał całkowi- 
cie słuch. Nie sposób wyliczać wszyst- 
kich bajecznych kuracji, tak ich jest 
pełno. 

Doktorowi Asuero złożono wspa- 
niałe oferty na wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych. Z  Anglji mnóstwo 
chorych przyjeżdża na Operacje do 
San Sebastian. 

W świecie medycznym Hiszpanji 
cudowny system dr. Asuero jest różno- 
rako Oceniany. Podczas gdy doktór 
Maranon oświadcza, że wchodzi. tu 
fenomen  sugestji, i że wyzdrowitnia 

„nie są zupełne, tylko chwilowe, inna 
z powag medycznych Hiszpanji doktór 
Gimeno, posłał swemu koledze do 
San Sebastian małę dziewczynkę 18 
miesięczną, całkowicie sparaliżowaną, 
w nadziei, że zostanie wyleczona jego 
metodą. 

W każdym bądź razie, 
Asuero prowadzi szczytna troska o 
ulżenie cierpiącej ludzkości, bowiem 
w San Sebastian nie tylko leczy za 
darmo większość swych pacjentów, 
ale nawet umieszcza ich w szpitalu na 
własny koszt. Kaka 

W jaki sposób malarz Dubois spor 
tretował Szeika Akamonk=eg Femma 
Dnia 7 czerwca została otwarta w 

Paryżu, w pawilonie Marsan, wystawa 
obrazów i rysunków z wysokiego 
Hoggaru, malarza Pawła:Eljasza Du- 
bois. 

Obrazy te malował pan Dubois 
będąc uczestnikiem naukowej ekspe- 
dycji zorganizowanej przez generalne- 
go gubernatora Algieru pana Piotra 
Bordes. Najciekawszą z prac pana 
Dubois, jest portret Akamouk-eg Yem- 
ma Szeika i absolutnego władcy staro: 
żytnego plemienia Tauregów. 

Ostatni etap podróży w górach 
Hoggaru, ekspedycja odbywała na 
wielbłądach, kroczących Śmiało nad 
urwiskami wśród niebotycznych skał. 
Szeik przyjął ekspedycję niezmiernie 
uprzejmie w swoim obozie, dając do 
jej rozporządzenia najlepszy namiot i 

doktora - 

zgadzając się pozować do portretu. 
* Podczas tygodniowego pobytu w 

obozie, członkowie ekspedycji zaprzy- 
jaznili się, z plemieniem Tauregów a 
zwłaszcza z ich władcą, który szcze- 
rze się ucieszył słysząc że jego por- 
tret jest przeznaczony dla jego kolegi, 
Prezydenta Francji. Chociaż uważał że 
pozowanie do portretu jest bardziej 
męczące niż do fotografji. Dobro- 
duszny Akammouk sta! Się ofiarą 
niewinnego podstępu doktora, przy- 
dzielonego do ekspedycji, którego mi- 
sja polegała na zebraniu pomiarów 
antropometrycznych.  Szeikowi  nie- 
zmiernie się spodobały okulary dok- 
tora, w rogowej oprawie, to też wy- 
raził życzenie posiadania takowych; 
doktor korzystając ze sposobność 
obiecał po wzięciu odpowiednich po- 
miarów przysłać mu pare upragnio- 
nych szkieł. Akamouk _ wyraził 
zdumienie że sporządzenie paru oku- 
larów wymaga aż tak drobiazgowycił 
pomiarów całego ciała, podobał im 
się jednak z całą uprzejmością. Ten 
przykład władcy tak podziałał na 
Tąuregów, że nie stawiali już dokto- 
rowi oporu w robieniu pomiarów. 
I w ten sposób para okularów przy- 
czyniła się do pomyślnego wyniku 
ekspedycji naukowej. Z. K. 

Śiypendjim za umiejętną propagandę. 
Dziennik „Matin*, w odpowiedzi 

na apel „Narodowego Komitetu Wal- 
ki z Gruźlicą" wyznaczył stypendjum 
wysokości 5000 franków, na podróż 
naukową, dla nauczyciela, który rozwi- 
nie największą propagandę wśród 
uczniów, skłaniając ich do sprzedaży 
największej ilości znaczków przeciw- 
gružlicznych. \ 

Najzupełniej słusznie stypendju 
otrzymał w roku bieżącym, Paweł 
Combes nauczyciel z wioski Tallard, 
którego 18 uczniów sprzedało po 844 
znaczków każdy, we wsi mającej 627 
mieszkańców i to w jednej z najuboż- 
szych okolic. 

Combes jest przykładem, jak wie- 
le może zdziałać dla dobra kraju i 
społeczeństwa gorliwy nauczyciel, ro-, 
zumiejący wysokie posłannictwo swo- 
jego zawodu. | ZK 

    

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

  

  

TASK USS ЯЕНО НЕВ й 

GZEKOLADA | 
„Daniusia”, ..Złofa” 

„Owocowa, 
fabryki 

й 

| A.PIASECHI 
w KRĄKOWIE 

Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 
V oe ii i AŚ 

    Inana Chiromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
rzepowiada przyszłość, sprawy Są- 
owe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
0-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
rzeciw Krzyża, ul. Mtynowa Nr 21 

m. 6, w bramie na prawo schody. 
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COKOLWIECZEK ROMANTYKI CZYLI POCHWAŁA PIECHOTOWANIA 
Są niemieckie wyrazy napozór naj- 

zupełniej zrozumiałe, jak das W an" 

dernalbo Wanderschaft, a jed 

mak nie mające w mowie naszej Ścisłe- 

go odpowiednika. Wędrowanie... wę- 

drówka... to niby to — ale nie to! 

Już rychlej gdy przypomnimy so- 

bie Wanderratte i szybko prze- 

(tłumaczymy w myśli na szczur wę- 

drowny obudzi się u nas odpowied- 

ni nastrój. Jeżeli jednak przypomni się 

nam „włóczenie się” lub „wałęsanie”.. 

+* znów znajdziemy się na manowcach. 

Bo wandern to bynajmniej nie 

wałęsać się bez celu i dobrej racji, ani 

też niema das Wandern nic wspól 

nego z... włóczęgą, jak ją sobie zwy- 

kle wyobrażamy. 

Wandern, hej! — wandern.. 

о, krótko mówiąc, zwiedzać świat Bo- 

ży... pieszo, co majwyżej pieszo i 

końmi na przemiany, a delektując SiĘ: 

zmianą widoków, gruntownie ogląda- 

nych, a rozkoszując się przyrodą w 

w nieprzeliczonych jej metamorfozach 

(broń Boże nie z myśliwską flintą w 

ręku, ze wzrokiem utkwionym w ogon 
wyżła!), a wchłaniając w siebie istot- 
mą, żywiołową, upajającą: radość życia 

tryskającą... ze zdrowej duszy w zdro- 
wem ciele, z odprężających się mer- 
wów, z płuc dyszących równo i swo- 
bodnie, wydychających z siebie kurze 

miejskie, swądy i opary.... Hej! hej! 

I jeszcze przychodzi mi momental- 

nie na pamięć wyraz — niestety, też 

miemiecki — Wanderjahre. 

My, Polacy, też tej „rzeczy“ nie 

znamy. Nie mamy jej — w tradycjach 

naszych. W Niemczech od niepamięt- 

nych czasów starał się każdy człowiek 
młody (choćby najciężej i najpilniej 
pracujący dla kawałka chleba lub dla 
wykształcenia się w danym zawodzie) 
odbyć, choć raz w życiu: dalszą wę- 
drówkę... po świecie Bożym, jak da- 
leko da się zajść lub dojechać! Ach, 
byle zgarnąć na życie całe jaknajwię- 

cej: przedrogocennych, niczem nieza- 
stąpionych, świetlanych — wrażeń 
młodości! 

My, Polacy, piecuchy Piecuchami 
byliśmy i pozostaliśmy piecuchami. 
Za piecem nam w domowym kącie sie- 
dzieć najmilej. Kto suty grosz poczu- 
je w kieszeni, pędzi luksusowym po- 
ciągiem kurjerskim... na Rivierę. W to 
nam graj. Nie odczuwamy od dziecka, 
potrzeby nieprzepartej, atawistycznej 
ruszyć w świat Boży, pobujać swobod- 
nie po szerokich przestworzach, za- 
znać podróżniczych przygód, nogi 
„wyprostować* w  rzeźkim, lekkim 

marszu; przyjrzeć się akuratnie bądź 

własnemu krajowi i różnym własnym 
rodakom bądź obcym, ciekawym stro- 
nom... 

Spytajmy ilu po ogromnych angiel- 
skich miastach poczerniałych od dy- 
mów, mgłami niemal wciąż spowitych, 
tkwi Anglików, którzy... nie raz, lecz 
bywa, że razy kilka w życiu byli — w 
Indjach, albo może w Australji! Polak 
za głowę się łapie. Gdzieżby jemu 
do takich rzutów... energji wędrowni- 
czej! Naprawdę jednak gust i potrzebę 
„wędrowania”* mają niejako we krwi 
—Niemcy. Ztąd w ich mowie tyle od- 
cieni i warjantów przenajrozmaitszych 
— wycieczek. Nie podróży, tylko wła- 
śnie wycieczek. 

Ą ile to pieśni istnieje niemieckich 
wysławiających upojenie, radość, cu- 
da, młodzieńczy zapał, młodzieńczą 
krewkość ponoszące w szeroki świat, 
w wiosnę, w słoneczność, na szlaki 
winących się, sadzonych dróg, usła- 
nych skośnemi promieniami pogodne- 
go słońca zachodu! Kto raz kiedy za- 
śpiewał złotą pieśń majową  Geibla 
„Der Mai ist gekommen — die Biume 
schlagen aus, — Da bleibe wer Lust 
hat — Mit Sorgen zu Haus! etc.“, ten 
już jej nigdy, do końca życia nie za- 
гроти!. 

Albo: 

O Wandern, o Wandern, 
Du freie Burschenlust! 
Da wehet Gottes Odem 
So frisch in die Brust... 

ło. Ot, lepiej — podeprzyjmy głowę 
na ręku, a oczy dłonią zasłońmy... 

I niech nam się zdaje, że pieszo 
idziemy sobie rzeżku i lekko, choć „ku- 
rzawą okryci'* mimo... mimo jakiegoś 
tarasu wysoce eleganckiego, drogiego 

Nie. Dosyć! Końca by temu nie by- i wytwornego hotelu w jakiejś niemniej 

  

ie 
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„W świat!* Kompozycja rysunkowa Lu- 
dwika Richtera, jednego z' koryfeuszów nie- 
mieckiej romantyki malarskiej. U dołu, jako 
przeciwieństwo, siedzą w domu, niańcząc 
wnuka, dwa piecuchy: dziadzio i babcia. 
Wróbelek albo czyżyk za oknem im šwier- 
gocze. Dość im i tego. 

eleganckiej, wytwornej, modnej i dro- 
giej miejscowości gdzie się... spędza 
letnie najwyszukańsze wywczasy. 

Kilkanaście osób na tarasie. Jacy 
wszyscy opaleni! Wypoczywają po 
wygodnych, trzcinowych fotelach i 
rocking-chair'ach. Mało kto usta otwo- 
rzy. Nerwy ich trapią; znużenie obez- 
władnia; w oczach ani krzty ożywie- 
nia a tembardziej wesołości; czoła się 
nie rozchmurzyły; nie wyprostowały 
się grzbiety. х 

Ci ludzie przyjechali tu — autem. 
Przelecieli dziesiątki, ba, setki ki- 

lometrów; górami, dolinami, znów 
przecinając góry, znów „zjadając 
błyskawicznie najpiękniejsze doliny 

cóż? А. по, — użyli, abo 
użyli. Ale spytajmy: co przeżyli! Nic 
nie przeżyli. 

Może mieli choć minut kilka... ra- 
dości? Ejże! Niebyło na to czasu. 

® 

= 

I ja też miałem moje Wander- 

— Tak! tak! — mówił Kurt Miin- 
zer — młodzieńczo przepijając do 
mnie — teraźniejsza młodzież ma je- 
szcze oczywiście nogi... dla tenisa, dla 
foutball'u, dla lekkiej atletyki... w póź- 
niejszym wieku — dla golfa. My kilku, 
jak nas pan tu widzi, nie zapomnieliś- 
my jeszcze, że Pan Bóg dał człowie- 
kowi nogi przedewszystkiem dla cho- 
dzenia pieszo. Ach! Kto dziś chodzi? 
Wandert man noch? Czyistnie- 
ją jeszcze gdziekolwiek piesze wy- 
cieczki? W najzamożniejszych domach 
musiał pan nadaremnie szukać choćby 
śladu bibljoteki lecz zato mapa auto- 
mobilowa wszędzie... 

: Kto my jesteśmy,, pyta pan? My 
niedobitki z Zakonu Włóczęgów Bo- 
żych... Została w nim garść studentów, 
młodzieży rzemieślniczej, artystów, 
chudych literatów, belirów, inżynie- 
rów... A wszyscy pod siwym już wło- 
sem. Och!... Ostatnie mohikany. 

Za młodu skoro wiosna się rozpro- 
mieni, wyciągaliśmy z miasta na wieś 

jahre! — mógłbym zawołać z poe- aby nam miasto co rychłej z krwi i 
tą. 

1 to do niedawna jeszcze... Bo kto 
się urodził wagabundem, tego się do 
końca życia trzyma pasja... jakby to 
się wyrazić?... peregrynowania. 

Otóż gdzieś w Niemczech południo- 
wych, w okolicach Konstancji, natkną- 
łem się na którymś z mało uczęszcza- 
nych a prześlicznych szlaków podróż- 
nych, na niedużą ale zacną kompanię 
kilku starszych wiekiem, jak ja sam, 
panów, ot... zwiedzających kraj ro- 
dzinny — pieszo! W gospodzie nie- 
jakiej schludnej i wesołej, popiwszy 
dobrego wina, zaprzyjaźniliśmy się — 
a jeden z panów tak (pamiętam dosko- 
nale) mówić do mnie zaczął. | 

Wymienię go z imienia i nazwiska: 
— aby mnie nie spotkał zarzut, że cu- 
dze słowa za własne podaję. Był to p. 
Kurt Miinzer. Jak się potem okazało 
był mi kolegą... po literackiem i a 
dziennikarskiem piórze, zażywającym 
w Niemczech i Austrji wcale zazdro- 
ści godnego. rozgłosu. 

płuc wyparowało. Nikt nie zląkł się 
przespania się pod otwartem niebem, 
pod gruszą lub jabtonią... Budzita go 
rzeźwego i wypoczętego świeżość po- 
ranka. A potem... potem... od takiej 
wycieczki spadały nam z pochylonych 
pleców dziesiątki lat. 

Odsapnął Kurt Miinzer, pociągnął * 
łyk z lampki z zielonkawego szkła i — 
kiedy nie zacznie wymyślać autom i 
ich zapaleńcom! 

— lIstna pasja, istna iurja, istna 
demencja! — wołał. Najwyższy szyk 
spędzić dziś tak zwane weekend 
czyli pół soboty i niedzielę... jaknajda- 
lej od miasta. Ośm godzin szalonej ja- 
zdy autem — godzina kąpieli (np. w 
morzu) — trzy godziny przy jedzenię! 
za stołem, cztery godziny dancingu:. 
Sliczna rekreacja. 

I pędzi taki pan rozwalony na po- 
duszkach auta jak pasza jaki; sto koni 
go unosi; wiatr go owiewa niczem wa- 
chlowanie kolosalnemi wachlarzami. 
Z tyłu za nim w kufrze: strój wieczo” 
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Ш +++ DZIŚ KWESTA NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA ŚW. IGNACEGO. 

Proces mord 
W dniu wczorajszym rozpoczęło 

się rozpoznawanie sprawy Szymona 
Klimcewicza oskarżonego m. in. © 
zabójstwo głównego świadka w głoś- 
nym procesie „Hromady“ Michała 
Huryna. Rozprawie sądowej przewod- 
niczy sędzia Miłaszewicz, oskarża pro- 

rkurator Kałapski, obronę wnosi adwo- 
Kat Duracz z Warszawy. Do sprawy 
powołano 20 Świadków ze strony 
oskarżenia i jednego ze strony obro- 
ny (brata oskarżonego Klimcewicza). 
Ponadto wezwano czterech biegłych. 

Po otwarciu posiedzenia i spraw- 
dzeniu personalij obecnych i zaprzy- 

bsiężeniu świadków, następuje odczy- 
tanie aktu oskarżenia. Według zebra- 
nych w trakcie Śledztwa szczegółów, 
cała sprawa przedstawia się następu- 

co: 
” W dniu 16 marca 1928 roku o 

. godzinie 10 wiecz. w kawiarence przy 
ulicy Jagielońskiej 5, kilku strzałami 
z rewolweru został zabity Michał Hu- 
ryn b. redaktor nielegalnego „Bol- 
szewika” i przywódca secesji w K. P, 
Z. B. Sprawca strzałów po dokonaniu 

, morderstwa, grożąc bronią wybiegł na 
ulicę i począł uciekać w stronę ulicy 
Gdańskiej gdzie zastąpił mu drogę 
jeden z przechodniów usiłując go za- 
trzymać. Uciekając wystrzelił do niego 
lecz chybił i widząc nadbiegających 
przechodniów i policję natychmiast 
Skręcił w ulicę Gdańską. Tam został 
zatrzymany przez funkcjonarjusza tow. 
„Klucze" i obezwładniony. Zatrzyma- 
ny wylegitymował się paszportem wy- 

„ stawionym przez starostwo słonimskie 
na nazwisko Piekarskiego Antoniego 

i podczas badania zeznał jedynie że 
zabił Huryna z pobudek ideowych, 
działając sam bez jakiegokolwiek na- 
cisku ze strony osób trzecich. 

Dalsze śledztwo jednak  ustaliło, 
że zabójca Huryna nazywa się Szy- 
mon Klimcewicz ma lat 29 i do roku 
1923 zamieszkiwał w miasteczku Tra- 
by powiatu wołożyńskiego. Od tego 
roku bierze czynny udział w akcji ko- 
munistycznej a następnie dywersyjnej, 

ercų Huryna 
napadając na miasteczka i majątki po- 
łożone w powiatach: wołożyńskim i 
stołpeckim. W bandzie dywersyjnej 
używa pseudonimu „Sieūka“. Oba- 
wiając się aresztowania, ucieka do 
Bolszewji, skąd po pewnym czasie 
przybywa z powrotem do Polski i 
ukrywa sią pracując nadal w jaczej- 
kach komunistycznych. 

Akt oskarżenia zarzuca Klimcewi- 
czowi przestępstwa przewidziane w 
artykule 51, 102 cz. I, 455 i 453 k.k. 
t. į. należenie do spisku który miał 
na celu obalenie istniejącego w Pań- 
stwie ustroju  społezcnego drogą 
gwałtu, zabójstwo Huryna dokonane 
w porozumieniu z osobami należące- 
mi do wyżej wymienionego spisku i 
usiłowanie zabójstwa przechodnia Gi- 
sajtisa podczas pościgu na ul. Gdań- 
skiej, Klimcewicz na zapytanie skiero- 
wane do niego wyjaśnia, (po białorus- 
ku) ze przyznaje się jedynie do za- 
bójstwa Huryna, wygłasza przytem 
dłuższą tyradę o roli Huryna  które- 
go on Klimcewicz uważał za zdrajcę 
ruchu rewolucyjnego i wobec tego 
sam bez niczyjej namowy postanowił 
go zabić; natomiast o należenie do K. 
P. Z. B. i usiłowanie zabójstwa Gi- 
sajtisa—nie przyznaje się. Następuje 
badanie świadków bezpośrednio obec- 
nych przy strzałach lub biorących u- 
dział w pościgu. Stwierdzają Oni, že 
Klimcewicz usiłował zastrzelić Gisaj- 
tisa a nawet groził bronią innym 
przechodniom. Następnie następują 
zeznania oficerów policjj z których 
znowu wynika, że K. P. Z. B. wyda- 
ła na Huryna wyrok Śmierci i że już 
raz dokonano na niego zamachu w 
Grodnie. Huryn został wówczas ran- 
ny i dłuższy czas leżał w szpitalu. 
Zeznawał również działacz białoruski 
p. Umiastowski, u którego podczas 
gdy ten redagował gazetę Huryn pra- 
cował. Św. Umiastowski twierdzi, że 
Huryn mówił mu o planowanym na 
jego życie zamachu i groźby brał tak 
dalece serjo,zże prawie nikt nie wie- 
dział gdzie on zamieszkuje. 

Klimcewiez skazany na hezferminowe więzienie 
Późnym wieczorem po przemówieniach prokuratora, który domagał się 

+ kary Śmierci i adw. Duracza, cego okoliczność, iż Klimcweicz dzia- 

łał w stanie aiektu poltycznego, sąd udał się na naradę. 

* _ Około godziny 12-ej w nocy ogłoszony został wyrok mocą którego 
- Klimcewicz skazany został za należenie do partji komunistycznej na 6 iat 
więzienia, za zabójstwo Huryna na bezterminowe więzienie i za posługiwa- 

nie się fałszywym paszportem na rok więzienia, razem na łączną karę bezter- 

minowe więzienie. 

Od zarzutu usiłowania zabójstwa w czasie ucieczki sąd Klimcewicza 

Morderstwo na ile seksualnem? 
Onegdaj w dzień, na drodze leśnej pomiędzy wsią Zabłocie a folwarkiem Ksa- 

weryno, gminy Jaźnieńskiej, powiatu Dziśnieńskiego znaleziono zwłoki 12-letniego 
chłopca. jględziny zwłok dokonane przez organa śledcze wykazały na ciele chłopca 
kilka kłótych ran jąkiemś ostrem a cieńkiem narzędziem, które to rany spowodowały 
silny upływ 
konano z 

krwi i natychmiastową śmierć. Zachodzi podejrzenie, że morderstwa do- 
pobudek seksualnych. Ustalono, że zamordowanym jest Andrzej Myśliwiec 

zamieszkujący we wsi Zabłocie. Dalsze dochodzenie prowadzą władze sądowe. (b,) 

? Grožny požar. 
Nocy onegdajszej z niewyjaśnionych narazie przyczyn wybuchł pożar w kolonii 

Bliniany, gminy ermanowickiej. Ogień dzięki sprzyjającemu wiatrowi momentalnie 
rzerzucił się na inne budowie tak, że cała kolonją spłonęła. W ogniu po za inwen- 
= zak m zginęło osiem krów, szesnaście owiec, kilka wieprzy. Ogólne straty 
sięgają 25 tysięcy złotych. (c.) 

SŁOWO 

Katastrofa aufobusowa z pielgrzymką do Kalwarii 
W niedzielę rano pod Bieniakoniami miała miejsce katastrofa autobusowa. Około g. 10 z Bieniakoń wyjechał е у sprowadzony z Wilna autobus, w którym znajdowało się 19 0- 

sób udających się do Kalwarji. Za miasteczkiem przy przejeździe przez przydrožny mo- 
stek autobus wpadł do rowu i wywrócił się. Wśród pasażerów i powstała nieopisana 
nika potęgowana niemożnością wydostania się z naładowanego pudła. Podczas kata- 
strofy kilka osób zostało rannych w tem jeden ciężej. Rannego, niejakiego Rozwadow- 
skiega z Bieniakoń odwieziono furmanką do szpitała. 

KRO 

  

  
  

WTOREK 
11 Dziś Wschód sł. g. 2 m. 44 

Barnaby Zach. sł. o g, 19 m. 51 
jutro 

Onufrego 

Meteorologji U. a B. 
z dnia 10 VI. 1929 r 

Ciśnienie | ew m) 763 

Temperatura j 2 - 
šrednia kz KS 

Opad za do- 1 
į ’ 

bę w mm. l 

Wiatr ! : 
przewažający | Zachodni 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -1-70C.. 
Maximum na dobę -|- 169C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA 
— (a) Zmiana nazwy gminy. Mini- 

sterstwo Spraw Wewnętcznych zatwierdzi- 
ło wniosek Urzędu wojewódzkiego w spra- 
wie zmiany nazwy gminy wilejskiej „Wilej- 
ka“ na „Kolowicze“. Siedzibą gminy pozo- 
staje nadal wieś Kołowicze odległa od 
miasta Wilejki o 5 klm. 

— (a) Ulgi celne na nasiona drzew 
iglastych. Władze skarbowe ustanowiły 
ulgi celne na nasiona drzew iglastych 
eksportowane za granicę. Ulgi te mogą być 
stosowane za każźdorazowem zezwoleniem 
władz centralnych i nie mogą przekrączać 
20 proc. cła normalnego. 

— (a) Przyjazd EE 
cego Komitetu Niesienia Pomocy Wi- 
leńszczyźnie. Dla nawiązania bezpośred- 
niej łączności z wileńskim wojewódzkim 
komitetem niesienia pomocy głodnym i za- 
poznania się z akcją pomocy na terenach 
najbardziej dotkniętych klęską nieurodzaju 
w dniu dzisiejszym przybywa do Wilna i 
uda się do miejscowości najbardziej po- 
szkodowanych wice-przewodniczący komi- 
tetu stołecznego p. Zagleniczny, w towa- 
rzystwie naczelnika wydziąłu w Minister- 
stwie Pracy i Opieki Społ. p. Grunwalda i 
kierownika biura p. Piskorskiego. 

— (a) Powrót J. E. ks. Biskupa Ban- 
durskiego. W dniu dzisiejszym powrócił 
z Warszawy J. E. ks. Biskup Władysław 
Bandurski, tak samo wrócił z Warszawy, 
gdzie bawił vw sprawach służbowych, p. 
Wojewoda Raczkiewicz. 

— (a) Choroby zakaźne na terenie 
województwa. W ubiegłym tygodniu na 
terenie województwa wileńskiego zanoto- 
wano nasiępujące wypadki zasłabnięć na 
choroby zakaźne występujące nagminnie: 
ospa—l (Wilno—1), tyfus brzuszny 6 (Wil- 
no—1), tyfus płamisty—17 (Wilno—1), pło- 
nica—2, błonica—6 (Wino—3), odra —4 
(Wilno —1), krztusiec—1, gruźlicą 20 (Wilno 
—11), jaglica 23 (Postawski -15). W tym 
samym czasie odkażono na terenie wilna 
1036 osób. 

— (0) Z posiedzenia Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie. Onegdaj, pod 
przewodnictwem naczelnika biura O. K. Z. 
p. W. Jodko, odbyło się posiedzenie Okrę- 
gowej Komisji Ziemskiej. 

Po rozpatrzeniu sprawy ze skargi Od- 
wolawczeį S. Stiepanowa, na orzeczenie 
Komisji uwłaszczeniowej na pow. Święciań- 
ski, w przedmiocie uwłaszczenia tegoż Stie- 
panowa z tytułu długoletniej dzierżawy 
ziemi we wsi Jasień, gm. Żukojńskiej, pow. 
Święciańskiego, należącej do majątku 
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rowy. I myśli, że do niego należą te 
góry, te doliny, te zachody słońca etc. 
etc. Myli się srodze. Do nas one nale- 

žą. Bo nie to jest naprawdę własnością 
człowieka, za co on płaci lecz to... co 
przeżywa. A co można naprawdę prze- 
żyć pędząc z szybkością 50 albo i 100 
kilometrów na godzinę! Próbowałem, 
oczywiście, że próbowałem. Nie! 
Przeżywać to, co się dokoła wi- 
dzi, przy takiej piekielnej jeździe — 

niema sposobu! 
A cóż za mnóstwo rzeczy... szcze- 

gółów... nie widzi się, nie Spostrzega 
pędząc autem? A przecież każdy taki 
szczególik: wpółotwarta bramą do ja- 

kiegoś sadu, skraj lasu w pełnem słoń- 
cu, jakiś krzyż nad górską przepaścią, 
jakiś włóczęga wylegający się w ro- 
wie przydrożnym... miły Boże! toć, że 
to wszystko skarby, skarby, skarby 
dla wyobraźni, umysłu, duszy ludzkiej! 

Piękno przyrody — powiadają — 
automobilista wchłania w siebie ogrom 
nemi dawkami. Blaga. Święta blaga. 
Die ScHónheit ist ein Ru- 

'hendes (tak dosłownie wyraził się 
wiecznie - młody pisarz niemiecki)... 
W błyskawicznym przelocie nawet się 
Piękna nie pochwyci... Tylko ten, co 

idzie pieszo i przystanie i zapatrzy się, 
ten jakby Piękne zatrzymał aby niemu 
przyjrzeć i niem się rozkoszować do 

+ syta. Prawda? 
› Na to ja rzekłem: 

— Najzupełniejsza racja. Pamięta 
pan jak Faust radby zatrzymać 
najpiękniejszą w życiu swojem chwilę? 
Jakże to tam u Góthego? 

Werd ich zum Augenblicke sagen, 
Verweile doch! Du bist so schón! 
Z wielką życzliwością popatrzył na 

mnie Kurt Miinzer. Uśmiechnął się, Po- 
chlebiło mu, że jakiś tam cudzoziemiec 

Śpotrafi choć strzępeczek „Fausta* za- 
cytować w oryginale. 

I rzekł sentencjonalnie: 

—Nur der Wanderer kann 
verweilen. Pędzący autem ma nie- 
pokój we krwi; drogi ma podzielone na 
kilometry a na krajobrazie widzi tylko.. 

garaże. Dziś zresztą każda wycieczka, 
każda podróż musi być... rekordowa! 
Nic bez rekordu. | dlatego to coraz 
mniej ludzi rzeczywiście zdrowych, to 
znaczy normalnych i tak szalenie jest 
w Zaniku: radość życia. Drogi panie! 
Czy pan słyszał kiedy aby kto, pędząc 
auteim, śpiewał? Chyba że urznął się 
jak bela. Nieprawda, że się wypoczywa 
pędząc autem; że się osiąga odprężenie 
się nerwów, Skądby znowu! Gorączka 
jaknajszybszego pomykania naprzód 
przeskakuje z motoru na szofera a z 
szoiera na siedzące za nim osoby. Cho- 
dzi już tylko o to aby jaknajszybciej o- 
siągnąć c e I podróży, a celem tym jest 
przecie najczęściej: hotel z wygodnym 
garażem. A co tam przelatuje mimo po 
obu stronach drogi... nic nikogo z ja- 
dących nie obchodzi. Pędzącemu 

autem na łeb na szyję co w głowie? 
Benzyna, olej, hamulce, igła magneso- 
wa, ta lub owa część motoru najwa- 
žniejsza... Ot i wszystko. Ježeli sam pro 
wadzi maszynę, wówczas przebiera no- 

gami, a jakże! Ale jedynie regulując 
maszyny chód... 

Pomilczał chwilę stary Kurt Miinzer 
aż wreszcie to jeszcze dorzucił do na- 
szej rozmowy: 

— Widziałem ich, tyle razy widzia- 
łem, przyjeżdżających autami własnemi 
spożyć wytworny obiad w przepysz- 
nych salonach jakiego hotelu „Jung- 
iraujoch“ albo w Majola Palace, w 
Traioi albo na Gornergrat'cie. Menu— 
akurat takie same jak u Ritza w Pa- 
ryżu. Kubek w kubek. I tu i tam, po 
obiedzie, puszczają się ci biedni w 
tancy.... z temi swojemi miejskiemi twa 
rzami, z nerwami swojemi zmęczonemi, 
z przygasłemi oczami,  pelnemi 
znużenia i przesytu. Ach, tak, dla blu- 
esów i fokstrotów mają oni jeszcze no- 
gi. Lecz tylko wówczas gdy dziki jaki 
jazz pójdzie im aż w pięty i całych ich 
zgalwanizuje. Bez tego ani rusz. Po- 
trzeba im tego jazzbandowego połech- 
tania, masażu, tej jazzbandowej tru- 
cizny... 

— Jazzband — podchwyciłem — 

muzyczna kokaina! 
— Ale my — dokończył Kurt Miin- 

zer — my, ostatni braciszkowie Zako- 
nu Wagabundów lub, jeśli pan woli, 
wir Ritter des Wander or- 
dens, my szliśmy sobie spokojnie 
szeroką szosą, mimo rzęsiście oświet- 
lonych okien, w jasną od gwiazd noc... “ 
w tę cudną noc, której tamte wiekuiście 
znużone oczy nigdy nie oglądały. My, 
my pełnemi garściami  zgarnialiśmy 
świat, jak się pełnemi garściami zry- 
wa konwalje leśne i polne narcyzy... i 
my cały ten przenajpiękniejszy świat 
Boży przynosiliśmy z sobą do domu, 
do miasta, do naszych izb i komnat. 

Tu palnął sobie Kurst Miinzer obie- 
ma rękami krzepko po kolanach i za- 
wołał: 

— O nogi moje, nagi! Bądźcie bło- 
gosławione, po trzykroć, po niewie- 
dzieć wiele razy! W czasach wszech- 
panowania imotoru mam ja jednak 
odwagę i śmiałość wyśpiewywać pea- 
ny na waszą cześć i chwałę i głosić 
niejako evangelium szlachetnej 
dobroczynnej i daj Boże nieśmiertelnej 
— piechty! 

— Brawo! — jąlem wolač — bra- 
wo! Przyjmicie mnie, niegodnego, do 
waszego Zakonu, a ślubuję dopóki mi 
tchu starczy szlachetnej i niczem nie- 
zastąpionej piechty być wiernym a za- 
razem wojującym rycerzem. 

Wówczas to huknięto chórem nie- 
pamiętam już jaką pieśń w tempie di 
marcia, co miała być kantatą na u- 
roczystość mojej promocji na wyższy 
stopień piechura. 

Potem zaś... 

Potem zaś — jeżelibym nawet pa- 
miętał, co było potem, przypuszczam, 
że niebyłoby rzeczą przystojną publicz- 
nie się do tego przyznawać. 

EE 
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NIKA 
Ignacogród, własność Edmunda Śwolkienia, 
Komisja okręgowa postanowiła sprawę od- 
roczyć i zobowiązać strony, przedstawić do- 
wody istnienia stosunku dzierżawnego obec- 
nie pomiędzy Stiepanowym i właścicielem 
spornej ziemi. 

Następnie Komisją postanowiła oddalić 
skargi odwoławcze: 1) na orzeczenie Ko- 
misji uwłąszczeniowej na pow. Święciański 
w przedmiocie uwłaszenia R. Borowskiego 
z tytułu długoletniej dzierżawy folwarku 
Girniki z majątku Komarowszczyzna, włas- 
ność Augusta Staszewskiego, gm. Swizskiej, 
pow. Święciańskiego; 2) na orzeczenie Ko- 
misji uwłaszczeniowej na pow. Mołodeczań- 
ski w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz 
W. Szymkiewicza ziemi z majątku Wyho- 
nicze pod nazwą „Pustką w Trypuciach, 
gm. Rakowskiej, pow. Mołodeczańskiego, 
własność Bohdana Hruszwickiego; 3) na 
orzeczenie Komisji uwłaszczeniowej na 
pow. Brasławski w przedmiocie uwłaszcze- 
nia na rzecz M. Krotą ziemi z zaścianka 
Olchówka, gm. Jodzkiej, pow. Brasławskie- 
go, własność Kazimierza Radzikowskiego. 

W sprawie uwłaszczenia na rzecz Pipi- 
rów i K. Janczewskiego gruntów zaścianka 
Wacławowo, gm. Opeskiej, pow. Brasław- 
skiego; własność spadkobierców Aleksan- 
dra Pelikana, Komisja postanowiła sprawę 
odroczyć i dać 2-tygodniowy termin Tama* 
rze Pelikanównie dla przedstawienia listy 
świadków a po złożeniu tej listy prosić 
Sąd Okręgowy w Wilnie o zarządzenie zba- 
dania tych świadków. 

— (b) Wykroczenia administracyjne 
w maju. Za ubiegły miesiąc Starostwo 
Grodzkie ukarało za niestosowanie się do 
obowiązujących przepisów administracyj- 
nych 1898 osób. W tem za zakłócenie spo- 
koju i opilstwo — 290, za nieprzestrzega- 
nie przepisów sanitarnych —635, za niesto- 
sowanie się do przepisów o ruchu—350, za 
handel w godzinach zakazanych - 136, za 
pobieranie wygórowanych cen na artykuły 
RA potrzeby — 5, wojskowych — 114 
1 je 

MIEJSKA 
— (a) Pożyczka na rozbudowę. Wo- 

bec przyznania Wilnu 100 tysięcy złotych 
na wzmożenie ruchu budowlanego w se- 
zonie bieżącym, na dzień 17 b. m. zostało 
zwołane posiedzenie Komitetu rozbudowy 
m. Wilna, który rozpatrzy podania o po- 
życzki na remont domów i zajmie się po- 
działem przyznanej sumy. 
„ _— (a) Inwestycje w parku im. gen. 
Żeligowskiego. W parku im. Żeligowskie- 
go rozpoczęto roboty nad przystosowa- 
niem parku do potrzeb sportowych mło- 

5 Przy robotach tych jest 
zatrudnionych 30 robotników zaangažowa- 
nych przez Magistrat. : 

— Posiedzenie Rady mus Z po- 
wodu przypadających we czwartek Žielonych 
świąt żydowskich, posiedzenie Rady miej- 
skiej odbędzie się we środę, dnia 12 czerw- 
ca. 

— Rozszerzenie ul. Lelewela. Magistrat 
uchwalił przystąpić do uregulowania naroż 
nika przy zbiegu ul. Lelewela i Wileńskiej 
w celu rozszerzenia tej A 

— (0) Uszkodzenie šieci wodociągowej. 
Tegoroczne mrozy we wszystkich miastach 
wyrządziły wielkie szkody w sieciach wodo 
ciągowych przez zamarznięcie rur. W na- 
szem mieście szkody wynoszą ogółem 177675 
zł. Zamarznięcie zanotowane było jeszcze w 
pierwszych dniach maja. Obecnie pozostaje 
do naprawy na 14 ulicach przeszło 3 kilome- 
try długości rur na sumę 105690 zł. 

— (0) W wie uruchomienia Teatru 
Polskiego w Wilnie, Dziś, dnia 11 czerwca, 
odbędzie się połączone posiedzenie komisyj 
miejskich: Kulturalno - Oświatowej i Finan- 
sowej w sprawie rozpatrzenia projektu umo- 
wy ze Związkiem Artystów Scen Polskich na 
uruchomienie teatru polskiego w Wilnie. 

— (0) Kołonje letnie. Z dniem 1 lipca u- 
ruchomione zostaną kolonje i półkolonje dla 
dzieci szkół powszechnych. Kolonje dla 250 
dzieci Magistrat urządza w Leśniszkach i w 
tym celu budują specjalne szopy. Półkolo- 
nje dla 300 dzieci będą urządzone na Zwie- 
rzyńcu, w Zakrecie i na Antokolu.. 

Kolonje dla 80 dzieci żydowskich będą 
mieścić się na Pośpieszce, półkolonie zaś dla 
130 dzieci przy ul. Szeptyckiego i Konarskie- 
go. 

WOJSKOWA. 
— (o) Przegląd poborowych. We środę, 

dnia 12 czerwca winni stawić się do przeglą- 
du w lokalu Komisji poborowej przy ul. Ba- 
zyljańskiej Nr. 2 poborowi rocznika 1906 
kat. B, z nazwiskami od lit. A do j włącznie, 
we czwartek, dnia 13 czerwca z nazwiskami 
od lit. K do P włącznie i w piątek, dnia 14 
czerwca, z nazwiskami od lit. R do Ż włą- 
cznie, zamieszkali we wszystkich komisarja- 
tach m. Wilna. 

SZKOLNA. 
— Zjazd nauczycieli Szkół  po- 

wszechnych.W ubiegłą niedzielę rozpoczął 
swoje obrady zjazd delegatów związku na- 
uczycieli szkół powszechnych z terenu 
województw wileńskiego i nowogródzkiego. 
Zjazd potrwa trzy dni i omówi cały sze- 
reg spraw oświatowych, pedagogicznych i 
zawodowych. Oficjalne otwarcie zjazdu 
qastąpiło w niedzielę o godz 16 w sali 
Śniadeckich U. S. B. wobec licznych dele- 
gatów z całej Polski i kilkuset nauczycieli 
2 terenu wymienionych województw. 
Otwarcia zjazdu dokonał prezes komisji 
zarządu głównego p. Dobosz. Przemówienia 
powitalne wygłosili p. Kurator Pogorzelski 
orzedstawiciel p. Wojewody p. Starosta 
Iszora,  wice-wojewoda nowogródzki p. 
Godlewski, wice-prezydent Czyż, delegaci 
nauczycieli szkół powszechnych z innych 
okręgów szkolnych. i > 

Wczoraj, t. j. w drugim dniu zjazdu, 
wygłoszono m. in. referat o oświacie po- 
zaszkolnej, omówiono sytuację ogólną i 
dokonano wyborów komisyj: matki, wery- 
fikacyjnej wnioskowej i sprawozdawczej. 

Wieczorem goście byli obecni na ra- 
ucie wydanym z okazji zjazdu, w salonach 
Kasyna Oficerskiego. 

— Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Egza- 
mina wstępne od ky do szóstej klasy 
włącznie odbędą się od 15 do 20 czerwca. 
Kancelarja czynna od godziny 9 do 14-ej 
codziennie. Podania będą przyjmowane do 
10-go czerwca włącznie. 

AKADEMICKA. 

"Związek Kół Matematy cznych, Fizycz- 
nych i Astronomicznych Pol. Młodz. Akad. 
(Warszawa Nowy Świat 72) zawiadamia że 
osobom zamierzającym studjować matema- 

» «Ф % % * 

tykę, fizykę lub astronomję udziela informa- Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
cyj o warunkach i trybie studjów tych przed 
miotów na uniwersytetach polskich. W spra- 
wach, dotyczących specjalnie USB w Wilnie 
zwracać się można do Koła Matem. Fizy- 
cznego USB (Wilno Zamkowa 11). Do li- 

pa- stów z zapytaniami należy załączać znaczek 
pocztowy na odpowiedź. 

KOMUNIKATY 
— Z T-wa prawniczego im. Ignacego 

Daniłowicza w Wilnie. Odczyt mecenasa 
Kazimierza Głębockiego z Warszawy p.t. „O 
kulturze kodyfikacji w Polsce" wyznaczony 
na dzień 11 czerwca 1929 r. (wtorek) prze- 
łożony zostaje na dzień 17 czerwca 1929 r. 
poniedziałek godzina 7.30 wiecz. (gmach są- 
dowy na Łukiszkach pokój Rady Adwokac- 
kiej). 

— Dnia 11 i 12 b. m. odbędzie się kwe- 
sta na odbudowę kościoła garnizonowego 
św. Ignac. Roboty już się mają ku końcowi. 
Obecnie odbywa s małowanie absydy (po- 
lichromja prof. atusiaka), wykończenie 
tynków ołtarza i chóru. Komitet boryka się 
z olbrzymiemi trudnościami (do 30 tys. dłu- 
gu) i zwraca się z gorącą prośbą do spo- 
łeczeństwa o pomoc w postaci choćby naj- 
mniejszej ofiary. 

— (a) Wygrane  loterji policyjnej. 
Wobec licznych zapytań podajemy, że ta- 
bele wygranych numerów loterii stowarzy- 
szenia „Policyjnego Domu Zdrowia* zo- 
staną podane do publicznej wiadomości 
najpóźniej do dnia 15 b. m. 

RÓŻNE 

— (b.) Otwarcie Wystawy Artystów 
Plastyków. W niedzielę w południe w Pa- 
łacu Reprezentacyjnym odbyło się otwarcie 
wernisarzu wystawy 'obrązów i rzeźb arty- 
stów-plastyków wileńskich. Uroczystość 
otwarcia zaszczycili swą obecnością liczni 
przedstawiciele świata urzędowego, samo- 
rządowego, naukowego i artystycznego. 
Symbolicznego rozcięcia wstęgi dokonała 
p. Raczkiewiczą. Wystawa robi nadwyraz 
dodatnie wrażenie i przedstawia się bardzo 
okazale. Są dzieła Śleńdzińskiego, Raubo, 
Jamonta, Kwiatkowskiego, Niesiołowskiego 
1 innych. ° 

— (b) Święto „Czerwonego Krzyża”. 
Tydzień wileńskiego Czerwonego Krzyża 
zakończył się w ubiegłą niedzielę uroczystym 
pochodem i nadwyraz pożytecznym pokazem 
na górze Trzech Krzyży. Rano, po nabożeń- 
stwie w kościele św. Jana odprawionem przez 
ks. prof. Miłkowskiego, w obecności przed- 
stawicieli władz i licznej publiczności odby- 
ła się defilada kół młodzieży „Czerwonego 
Krzyża”. Defilada przeszła ulicami św. Jań- 
ską, Zamkową i Królewską kierując się ku 
górze Trzech Krzyży. W tym czasie na 
wzgórzach trzykrzyskich władze wojskowe 
czyniły przygotowania. dla okazania najbar- 
dziej niezbędnych środków w razie ataków 
gazowych i obrony przeciwgazowej: Wobec 
licznie zebranych nastąpiły interesujące po- 
kazy w których wzięły udział wszystkie ro- 
dzaje broni garnizonu wileńskiego. Huk rzu- 
canych bomb był słyszany w całem mieście 
co stało się tematem różnych wersyj i plotek. 

— (0) Budowa szosy Ponary - Landwa- 
rów. Po ukończeniu robót polowych została 
wszczęta wzmożona akcja dostarczenia ka- 
mienia, potrzebnego do budowy drogi bitej 
Ponary — Landwarów. Dostarczenie kamie- 
nia idzie szybkiem tempem i przypuszczalnie 
w najbliższe 4 tygodnie dadzą możność za- 
opatrzyć w kamień pierwszą grupę robót. W 
dniu 8 czerwca odbyły się przetargi na ro- 
boty ziemne na tejże drodze, które muszą 
być ukończone w terminie 4 tygodniowym. 
W ten sposób trasa pod względem robót 
ziemnych na całej swej długości będzie cał- 
kowicie zakończona. Budowa pierwszych 7 
kilometrów na ogólną długość 9,1 kłm. ma 
być zakończona w końcu sierpnia. * 

— (0) Tarcja pomiędzy związkiem kup- 
ców żydowskich a związkiem przemysłow- 
ców drzewnych. Od pewnego czasu wyłoniła 
się rozbieżność w pracach związku kupców 
żydowskich i związku przemysłowców drze- 
wnych, którzy dotychczas pracowali w jed- 
nym lokalu i prowadzili wspólną gospodar- 
kę. Tarcia doszły do tego, że obawiano się 
rozłamu tych organizacyj. Jednakże na sku- 
tek usilnych starań doszło do porozumienia 
i obawa rozłamu minęła. 

ŻAŁOBNA. 

— Jako w 10-tą rocznicę śmierci śp. Ka- 
roliny Mączyńskiej zmarłej w więzieniu w 
Smoleńsku 1919 r. odprawiona będzie Msza 
św. we środę 12-go czerwca o godzinie 7.30 
rano w Bazylice w kaplicy = A. 

Na którą zaprasza krewnych, przyjaciół i 

zadcnsk ; RODZINA. 

TEATR I MUZYKA 

wysiępy. Antoniego Różyckiego |" Włady. nie występy iego Róży: 0 i ly 
RK iego. Dziś nasi znakomici 
goście warszawscy Antoni Różycki i Włady- 
sław Lenczewski wystąpią po raz drugi w 
niezmiernie aktualnej i dowcipnej komedji 
Bejlina „Zakład o miłość” na czele naszego 
zespołu. Dawno już widownia Teatru Pol- 
skiego nie była Świadkiem takich wybu- 
chów śmiechu i prawdziwej zabawy jak na 
„Zakładzie o miłość”. НАУ 

— Wystepy Wojciecha Brydziūskiego. 
Do najpotężniejszych, jakby ze spiżu wyku- 
tych kreacyj wielkiego artysty Wojciecha 
rydzińskiego należy postać Tokeramo w 

sztuce „Tajfun*, którą to kreacją Wojciech 

Brydziński rozpocznie u nas występy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Trujące usta. 
Kino Kolejowe „Ognisko* — Czarny 

Orzeł z Rudoliem Valentinem. 
Kino Lux — Pat i Patachon jako władcy 
Kino Miejskie — Magiczny Kryształ 

serja 5 i 6-ta. 
Kino Polonja — Skazańcy. 
Kino Piccadilly — Apasze paryscy. 
Kino Światowid — Jedna kobieta i oni 

dwaj. 
Kino Wanda — Czarne sylwetki czyli 

bohaterowie świata podziemnego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Dwóch podrzutków płci żeńskiej 

znaleziono przy posesjach Nr. 17 przy ulicy 
Tartaki i Nr. 19 przy ulicy Portowej. 

—(c) Uciekli z domu kierując się do Dru- 
skienik 13 letni Jan i 11 letni Stanisław Szy: 
szkowscy (Mickiewicza 62). Chłopcy zosta” 

wili listy wyjaśniające że chcą zwiedzić 
„Świat. ! Е 

— (c) Przejechanie. Na ulicy I Portowej 

taksówka Nr. 14187 kierowana przez szofera 

Edwarda Wersockiego przejechała przecho- 
dzącą przez jeźdnię Marję Miecžkowską (Po 

powska 34) Odniosła ona obrażenia głowy 

i rąk. 4 
— c) Zapalił się motor w samochodzie. 

Nocy wczorajszej na ulicy Zawalnej koło 
posesji Nr. 5 w autobusie 14138 należącym 

do Mojżesza Tejszowa (Piłsudskiego 38) za 
palił się motor. Wzywano straż ogniową. 
Ogień uszkodził poważnie przód maszyny. 

— (c) Wybuch zapałnika na placu Orze- 
szkowej. W niedzielę na placyku Orzeszko- 
wej jedna z nianiek bawiących się tam dzie- 
ci manipulując ze znalezionym kaps lem od 
naboju spowodowała eksplozję przez co zra- 
niła się w policzek i rękę. Ranną, „jak oka- 
zało się Marję Wołkowską (Wileńska 36) 

Warszawsko - wileńskie łabędzie. 
jakoś działo się to w czasie I targów 

wiłeńskich, czy też może tuż przed ich otwar 
ciem. Gazety doniosły, że Magistrat stołecz- 
nego miasta Warszawy w upominku miastu 
Wilnu przysłał parę łabędzi. 

'_ Łabędź to, powiedzmy sobie, nie syre- 
na, ale... darowanemu koniowi do pyska nie 
'zaglądaj“. 

Pan prezydent Folejewski podziękował 
panu prezydentowi Słonimskiemu, wyraża- 
jąc przy tej okazji, wiele, wiele « pięknych 
zdań na temat przyjaźni łączącej stolicę z. 
Wilnem i... łabędzie przyjechały. 

Było trochę kłopotu z tem, gr 
instalować. 

Ktoś chciał aby je poprostu na W.< "e 
osiedlić, ale mu wytłomaczono, że spłynę 
by do Wilji, a z nią razem do Kowna, tam 
zaś z pewnością szyje by im poukręcano, 
ba jakże miasto Kowno może coś od War- 
szawy przyjmować? 

ytanie jeszcze czyby po drodze de 
Kowna, jakaś gosposia nadwilejska nie za- 
chciała łabędziami powiększyć stąda swych 
gąsek białych? 

Był tedy, jak powiadamy kłopot z „urzą- 

  

dzeniem” łabędzi w Wilnie, bo także obie 
sadzawki w Cielętniku i Bernardynce, aku- 
rat, jak na złość, wysychały i wysychały, 
aż dno coraz bardziej widocznem się stawa- 
wało. 

Że jednak przecie coś z łabędziami zro- 
bić było trzeba, więc zdecydowano, że mi- 
mo wszystko, .w sadzawce Bernardyńskiej 
muszą zamieszkać, 

Wyremontowano mostek, wystawiono 
budkę, nalano wody i puszczono na nią ła- 
będzie. Odrazu stały się sensacją dla dzie- 
ciarni. 

— Mamusiu, czemu on taki biały? 
— Mamusiu, czego on szuka w wodzie? 
— Mamusiu, czy on gryzie? 
Takie to pytania usłyszeć można było 

raz wraz nad brzegiem sadzawki. | 
A łabędzie pływały sobie całe lato ze- 

szłe i pół jesieni, ciągle, w swej naiwności 
poszukując pożywienia na dnie wyasfalto- 
wanem. 

Przechodnie, jak przechodnie. Jeden 
przejdzie- i popatrzy, drugi nie wytrzyma; 
do kieszeni sięgnie i bułki kawałek rzuci. A 
łabędź przypłynie i zje. 

Ale widocznie opieka publiczności nie 
wyszła łabędziom na zdrowie. Bo oto teraz 
najczęściej jednego tylko łabędzia w Ber- 
nardynce oglądać można. Drugi w budce 
siedzi i choruje najprawdopodobniej. Tych 
bułeczek, pierników, sucharków i innych 
specjałów nawet łabędzi żołądek strawić nie 
jest w stanie. 

Zdrowy łabędź, osamotniony, nudzi się 
pewno, więc kilka wdzięcznych, młodziut- 
kich panienek wileńskich rozerwać go przy- 
szło. Ale ponieważ sam na sam z łabiędziem 
do najciekawszych nie należy, więc się za- 
raz kilku młodzieńców zjawia i idylla goto- 
wa: łabędź, panienki i chłopcy. Mik. 

opatrzyło pogotowie ratunkowe. Wieść o wy 
buchu zapalrfika rozeszła się szybko po 
mieście urastając do rozmiarów niebywałych. 
Mówiono o bombie, o granatach i nawet 
o pocisku armatnim, umyślnie podrzuconyńi 
Plotki te były powodem że większość matek 
nie zezwoliła swem pociechom na spacery 
i zabawy w tym ogródku. 

. — (c) Napad na samotną kobietę. W 
niedzielę wieczorem na przechodzącą ulicą 
Wielką 22 letnią Paulinę Treferównę (An- 
tokolska 35) koło kina „Eden* napadło 2 
osobników którzy usiłowali zedzreć jej z szyi 
kołnierz. Napastnicy, którym udało się  je- 
dynie urwać ogon od kołnierza poczęli u- 
ciekać lecz na wszczęty alarm jednego z nich 
zatrzymano, drugi zaś ukrył się w bocznej 
ulicy i zbiegł. ODJ okazał się nie- 
jaki Wereks (Młynowa 21). Dochodzenie 
prowadzi policja śledcza. 

— (c) Kradzieże. Feliksowi Cedro (Do 
brej Rady 22) skradziono garderobę wartości 
500 zł. Taksamo okradziono z garderoby na 
280 zł. Stanisławę Czaplińską (Trębacka 11) 

— (c) Oszustwo na „czarnej giełdzie”. 
Podczas rozmiany obcej waluty na ulicy 
Wielkiej rog Rudnickiej dwaj osobnicy oszu- 
kali na 30 zł. które ukryli podczas liczenia, 
Antoniego Daniszewskiego zamieszkałego 
stałe w Brasławiu. Jeden z oszustów Dawid 
Wiuszenc (Bosaczkowa 3) został zatrzyma- 
ny. 

— (c) Koń przestraszył się samochedu. 
Na ulicy Witoldowej począł ponosić | 
wystraszony trąbką samochodową koń za- 
przężony do wozu Julji Gracewiczowej zam. 
w zaścianku Korszanałówka gm. mejszagol- 
skiej. Wystraszone zwierzę pędząc ulicą wy 
wróciło wóz wyrzucając na bruk Gracewi- 
wiczową. Kobieta odniosła liczne obrażenia 
na całem ciele. 

— Wypadki za dobę. Za ubiegłą dobę 
ęzanotowano w Wilnie 118 wypadków. W 
tem 8 kradzieży, 30 zakłóceń spokoju i 80 
przekroczeń administracyjnych. 

RADJO. 

Wtorek, dnia 11 czerwca 1929 r. 
11.56—12.10; Sygnał czasu, hejnał, ko- 

munikat YE 12.50—13 00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznania. 15.10— 
15.35: Tr. z W=wy. Odczyt z_ cyklu „O 
wyborze zawodu”. 16,40 17.00: Kurs 
aliabetu Morsc'a dla krótkofalowców i 
amatorów. 17.00 —- 17,20: Program dzien- 
ny, repertuar teatrów i kini chwilka litew- 
ska. —17,25- 17.50: Transm. z Katowic— 
Odczyt. 17.50—18,10: Bajki wygł. Zula 
Minkiewiczówna. 18.10—18.35: „O Pani dla 
Pani*—wygł. Zula Minkiewiczówna. 18.35 
—18.50: Transm. z Warszawy. Recytacje 
poetyckie. Utwory Kasprowicza, Tetmajera, 
Iłłakowiczówny i Tuwima wyk. p. St. Stą= 
nisławski. 18,50 —19,10: Gramofon. 19,10 — 
19,45: Transmisja z Poznania. Komunikaty 
P.W.K. 1945—: Tr. z Poznania. Opera 
„Pomsta Jontkowa* Wailek-Walewskiego* 
Po operze z Warszawy Komunikaty: P. A. 
T., policyjny, sportowy i inne, oraz „Spa. 
cer detektorowy po Europie" (Retransmisja 
stacyj zagran. z lokalu P.A.P.w Wilnie). 

* je za-. 

ж 
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Wynik wyścigów konnych na 
Pospieszce. 

Godz. 2 min. 30. Konkurs hippiczny 
dła Pań: 3 nagrody honorowe. 8 prze- 
szkód wysokości do 1 metra, szerokości 
do 2-ch mtr. 50 cm. Tempo 300 mtr. na 
minutę. й 

Do konkursu stanęli następujące konie: 
„Puginał* Marii  Nitosławskiej, „Łazarz 
Frąckiewiczówny, „Obyta* Chełcpowskiej, 
„Polda*  Zdziechowskiej,  „Legendarny* 
Paprockiej, „Lord* Nitosławskiej i „Laik“ 
Frąckiewiczówny. Pierwszą nagrodę zdo- 
była p. Nitosławska na „Lordzie*, drugą — 
Franckiewiczówna na „Łazarzu”, trzecią— 
Chelchowska na „Obytej“. 

Wynik gonitwy |-szej z przeszkodami 

Dystans około 3200 mtr. Ogólna suma 
nagród 770 zł. Dla pierwszego jeźdzca 
500 zł., dla 2-go 150 zł., dla 3-go 50 zł. 

Gonitwę wygrała „Bajka* kl. gn. Min. 
ZAPACH (tp. Uł. Krechowiec- 

ich. | 1О AUG ь ы 

ynik gonitwy 2-giej z płotami: Dys- 
tans we, Ё mtr. O, olaa Suma nagród 
710 zł. Dla ł-go jeźdzeą 500 zł, dla 2-go 
150 zł., óla 3-g0 50 zł. Do gonitwy stanęli: 
„Urok II“ wał. gn. grona oficerskiego I 
pułku Ułanów Krechowieckich, ' „Evviva* 

m. por. Dóńnera, „tiękłos" og. ga. K. 
K. Śraeyńskieh „Dobosž Il“ wal. ga.“ 20 
szwadronu K.O.P. W gonitwie tej zwycię- 
żył por. Dońner ną „Evvivie" w czasie 3 

min. 1.3 sek», przed „Urokiem II“ z Grona 
Oficerskiego$ | p. Ułanów Krechowieckich. 
Totalizator 16 24, (400 

Wyaik gonitwy 11 ciej płaskiej. 

Dystans około 2100 mtr. Ogółna suma 
nagród 1078 zł., z których zwycięzca 
otrzymuje 700 zł., drugi jeździec 210 zł. 1 
trzeci 70zł Do gonitwy stanęły trzy ko- 
nie: „Dagobert“ og. gn. K. K. Wažytskich, 
„Esmeralda“, kl. gn+ por. Aleksąndrowicza 
i Sac-a«viu+B W.“ og. kaszt. por. -Donnera. 

Bieg wygrał por Aleksandrowicz na 
„Esmeral "w czasie 2 min. 23 sek. 
przed „Dagobertem“ K. K. Ważyńskich. 

Wynik IV gonitwy £ plotami. | 
_Dystans 2400 mtr. Nagroda 800 złotych. 

Zwyciężył „Pan Leon* w czasie 3 m. 7 sek. 
(z grona oficerskiego 27 pułku uł.) przed 
„Doboszem III“ i „Hektosem“. 

Wynik gonitwy V-tej płaskiej 

Nagroda 1009 zł. Dla 3 1, st. og. i kla- 
czy, które nie wygrały 1000 zł. w 1928/29 
r. Dystans około 2100 mir. Stanęło 5 koni. 

Zwyciężył „Sac-a Vin B.-W." por. Donnera 
w czasie 2 min. 26 sek. przed „Renatą* 
por. Donnera. 

Wynik gonitwy szóstej. 

Wileński Steeple Chase. Nagr. 1000 zł. 
i nagroda honorowa. Dystans około 3600mtr. 
Wyg. „Boston* rtm.Cierplickiego w czasie 
3 min. 26 sek: przed „Wojakiem“ por. Don- 
nera i „Hamburgiem“ rtm. Wroblewskiego. 

  

    

  

  

Dookola imprez sportowych na 
otwarcie Sradjonu Sportowego 

Okr. Ośrodka W. F. Wilno. 

Oprócz lekkoatietycznych zawodów 
międzynarodowych, w dniąch 15i 16 czerw- 
ca b.'r. odbędzie się w związku z uroczy- 
stem otwarciem Stadjonu Sp. Okr. Ośrod= 
ka W. F. Wilno na Fióromoncie kilka cie- 
kawych imprez sportowych o których dziś 
podajemy garść szczegółów. 

Turniej tenisowy. 

Turniej tenisowy, który odbędzie się z 
okazji otwarcia Stadjonu ną świeżo wybu- 
dowanych kortach tenisowych rozpocznie 
się w dniu 15 VI. o godzinie 17 m. 30, w 
dniu J6 VI. o godz. 10-14 i od godz. 15 
—20, Program turnieju jest następujący: 
1) Gra pojedyńcza panów w klasie I i Il. 
2) Gra pojedyńcza pań. 3) Gra podwójna 

‚ рапбм. 4) Сга mieszana podwójna. Roz- 
grywki odbywają się systemem olimpijskim 
(3 sety—w finałach 5 setów). Na kierowni- 
ka zawodów uproszony został przez Okr. 
Ośrodek W. F. znany dziąłacz i gracz te- 
nisowy p. Grabowiecki. Naczelnym sędzią 
będzie profesor Weyssenhofi. Wpisowe od 
singla 5 zł. od reszty konkurencji po 3 zł. 
Termin zgłoszeń do dnia 13 VI. b. r. (Lud- 
wisarska 4 II p. Osrodek W. F. Wilno) Lo- 
sowanie rozgrywek Odbędzie się w Okr. 
Ośr.W.F. o godzinie 18 w lokalu Ośrodka. 

Mecz szczypiórniaka: Makabi — Kurs 
Gier Sport. 

W dniu 15 VI. o godz. 18 jednocześnie 
z innemi imprezami odbędzie się mecz 
szczypiórniaka pomiędzy zespołami Makabi 
a no Gier Sport. Okr. Ośr. W. F. 

Lino. 

Mecz Piłki nożnej: Wilno — Grodno, 

W dniu 16 VI. o godzinie 15 m. 30 na 
głównem boisku Stądjonu odbędzie się b. 
interesujący mecz piłki nożnej pomiędzy 
repr. piłkarską Wilna i repr. Grodna. W 
skład reprezentacji Wilna wchodzą najlepsi 
WEG „klubów wileńskich (Ognisko, Pogoń, 

akabi. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 czerwca 1929 r. 

Dawity i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.89, 124.23.  124.23,5 
Kopenhaga  237,52,5 238,12,5 236,92,5 
Budapeszt 158,— 155,90 155,— 

Holandja 358,12 350,02 — 357,22 
Loadyn 43,24,5 43,35, 43,14, 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,87, 34.96, 8478 
Praga 26,39, 2638, 26.32,5 
Szwajcarja 171,63,  172.06.5339171.20,; 
Stokholm 238,48 239,02 237,82 
Wiedeń 125,27, 125585  124,96,5 
Włochy. 46675 46,79, 46.55, 
Berlin w obr. nieof. 212.69, , 

Papiery procentowe: i 

"Pożyczka inw. 103,25, —-103,75.. Dola- 
rówka 13 -— 73,25. 5 proc. konwersyjna 67. 
a kolejowa: 59. 6 proc. dolarowa 

. 6 proc: Stabilizacyjna 90.50. :10- ee. 
kolejowa 102,50. *8-proc. L.' Z:-B. Gosp. 

'B. Gosp. Kraj. 9. Kraj. i B. Roln, oblię 
83,25, 4,5 proc. ziemskie Te same 7 proc. 

41,50. 8 proc. warszawskie 65—64,75. 10 
proc. Siedlec 66,50. 

Beż Akcje: 3 

„B. Handlowy 116—117. B. Polski 167, 
Spółek Zarobkowych 78,50. Sole potasowe 
32,50—33, Siłą i. światło 122, Firley 78, 
Koleje żel. dojazdowe 20, Lilpop 28,75, 
Norblin 170, Ostrowiec 78. 

DALIS EAT DR KAS VISAS W 

Zanim kupisz fowar zagraniezny 
— Ohejrzyj towar krajowy. + 

  

—— 

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

uieezc Akumulatory 
radjowe, samochodowe i inne 

Części do akumulatorów: płyty, 
naczynia, kwas siarkowy. 

ŁADOWANIE i NAPRAWA 
fachowo, szybko i tanio. 6l£z*2 

HEMOROIDY 
С EE i an A 

    

       

SŁOWUG 

ZE ŚWIATA 

W POGONI ZA REKLAMĄ 

  

Zmysł przygotowania się do współ- 
czesnych warunków egzystencji objawia się 
zresztą u Amerykanów w -zaprowadzeniu 
całego szeregu inowacyj. W ostatnich la- 
tach n. p. eksport produktów do krajów 
Ameryki Poł. znacznie się zmniejszył. Cóż 

tedy robią? 
Stowarzyszenie tamtejszych  fabrykan- 

tów postanowiło zabrać się do utworzenia— 
podobnie jak się to ma na lądzie i na morzu 
— specjalnych także agentów ogłoszenio- 
wych w powietrzu. Tak więc samolot stanie 
się najnowszym typem commisvoyageur'a. 
Awjonty te będą kierowane przez znanych 
pilotów, mających za zadanie kolejne obje- 
chanie wszystkich ważnych centrów Ameryki 
i zarówno od strony Atlantyku jak i od stro- 
ny Oceanu Spokojnego. 

Setki tysięcy prospektów będą rozrzu- 
сапе z samolotów, czy też rozdawane w mia- 
stach, podczas, gdy filmy mówiące będą tłu- 
maczyły metody handlowe oraz sposoby 
rozmaitych fabrykacyj przemysłowców pół- 
nocnych. Organizatory tych rejdów ogło- 
szeniowych są przekonani, że w krótkim 
czasie potrafią w ten sposób zwiększyć zna- 
cznie swój eksport na rynki łacińskiej Ame- 
ryki. 

W naszej epoce reklamy, w której konku- 
rencja jest wprost szalona, należy 
skonstat'ować, że ta we Francji zwłaszcza 
ma, w przeciwieństwie do Nowego Świata, 
zawsze i względy natury estetycznej na wi- 
doku. I tak dwa największe statki francuskie, 
kursujące pomiędzy portem Le Havre a No- 
wym Jorkiem, noszą miano „,Paris* i „Ile de 
France". Obecnie zaś jest mowa 0 budowie 
trzeciego, bardziej jeszcze luksusowego, któ- 
ry ma się nazywać „Verzsailles". 

Łącznie z tym projektem, rada miejska 
Wersału wyraziła życzenie, aby dekoracje 
nowego statku, jego malowidła, meble, a wre 
szcie i całe urządzenie było odtworzeniem 
jak najwykwitniejszej siedziby Króla Słońca 
i wogóle wspaniałości Wersalu. 

Idea ta oryginalna ma oczywiście na celu 
propagandę, ala propagandę artystyczną, 
która niezaprzeczenie będzie się cieszyła du- 
żem powodzeniem w kraju jankesów. Ame- 
rykanie w swoich podróżach po Europie szu- 
kają przedewszystkiem sensacyj „historycz- 
nych*, starych zabytków, których nie posia- 
dają u siebie. To też można sobie wyobra- 
zić, z jaką « mą i zadowoleniem rozpano- 
szą się na tym pływającym „Wersalu* amery 
kańscy królowie nafty czy też żelaza i pu- 
szczając gęste kłęby dymu z grubego cyga- 
ra oraz przypatrując się portretowi Ludwi- 
ka XIV, będa powtarzali sobie z głębokiem 
przekonaniem: L, etat, c'est moi... 

  

W STREFACH POLARNYCH ISTNIEJE 
BOGATA FAUNA 

Duński zoolog, Alwin Pedersen, przeby- 
wający obecnie we wschodniej Grenlandji, 
zakomunikował, że odkrył nieznaną dotąd 
i wolną od lodów okolicę; w okolicy tej 
istnieje bardzo bogata 14: niedźwiedzie, 
lisy, woły—piżmowce etc. Pedersen, wysłany 
do Grenlandji. przez zoologiczne muzeum 
Kopenhagi, znalazł tam również ślady'dawnej 
kolonji eskimosów. 

To ostatnie odkrycie.jest szczególnie cen- 
ne dla badania emigracyjnych szlaków eski- 
mosów. 

  

BUDIENNY ODKOMENDEROWANY DO... 
WOJNY ZE SZCZURAMI 

Główny swojego czasu „twórca sowiec- 
kiej kawalerji*, pamiętny z czasów wojny 
roku 1920 gen. Budiennyj, dostarcza obec- 
nie jaskrawego przykładu zmienności losów. 
Gwiazda jego zachodziła już od czasu po- 
koju Brzeskiego. Teraz już doczekał się 0s- 
tatecznego upadku. 

Oto wynaleziono dla największej przed 
dziesięciu laty ozdoby i chwały armji sowiec- 
kiej stanowisko naczelnego wodza... wojny 
przeciw szczurom i myszom. 

Oficjalnie nazywa się to „prezesurą sek- 
cji dla walki ze szkodnikami w gospodar- 
stwie wiejskiem'* przy komisarjacie rolni- 
ctwa. 

Kilka dzienników moskiewskich donio- 
sło o tem w następujących ironicznych sło- 
wach: „Teraz więc sławny generał rozpo- 
cznie nową, pełną chwały, wojnę na nowyni 
froncie". 

Sam  Budiennyj przejął się swoją rolą, 
zwołał przedstawicieli dzienników i wygło- 
sił do nich mowę o doniosłości zadań, przed 

jednak | 

  

SEAT Ten Od dnia 5 do 13 czerwcą 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film „MAGICZNY KRYSZTAŁ į 

Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach — 36 aktach. W roli główniej: ELMO 

Katturałno-Oświstowy 

SALA MIEJSKA 
się od 11 do 

ut Owrobrumzka 5. 
13 VI włącznie. 

„UPIORNY OKRĘT". 

LINCOLN. Silny jak lew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNICZE PROMIENIE. 
Serja 2. W SZPONACH LWA 12 aktów, wyświetla się od 5 do 7 Vi włącznie. Serja 3. MIĘDZY 
WODĄ i OGNIEM. Serja 4. U WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. 
Serja 5, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDYJSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W nie- 
dzielę i święta kasa czynna od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4:ej. Następny program: 

  

Dziśl Przebój sezonu! 
Wszechświatowa 

sensacja rekordowa! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

jakiemi został na skutek swej najnowszej no- 
minacji postawiony, Oświadczył оп między 
innemi, że do kategorji szkodników w go- 
spodarstwie wiejskiem zaliczyć należy prze- 
dewszystkiem szczury i myszy jako też roz- 
maite choroby roślin, wyrządzające rok rocz- 
nie olbrzymie straty w rolnictwie i drzewo- 
stanie. W miesiącu bieżącym zorganizowa- 
ny zostanie w całej Rosji z inicjatywy „ge= 
nerala - prezesa“ Budiennego specjalny „ty- 
dzień wa ze szkodnikami w gospodarst- 
wie wiejskiem i leśnem*, w czasie którego 
prowadzona będzie wśród ludności szeroka 
akcja propagandowa. 

Podobno gen. Budiennyj ma zamiar 
również stworzyć... tajny wywiad do walki 
przeciw szczurom i myszom. Należy mieć 
wszakże nadzieję, że bez... prowokatorów... 

    

STRAŻ „KRÓLA BANDYTÓW* 

Telegram  doniosł, że słynny przywód- 
ca największej bandy przemytników alko- 
holu w Chicago, a zarazem grożnych roz- 
bójników Scarfacio al Capone, sam się udał 
do więzienia, aby uniknąć zemsty band kon- 
kurencyjnych, z któremi prowadził krwawą a 
zwycięską dotąd wojnę. 

Jeżeli ta wiadomość pochodziła od same- 
go bandyty - miljonera, który dotychczas 
prowadził życie wytworne na wyspie Pal- 
mawji koło Florydy, to było w niej wiele 
przechwałki. Capone bowiem, wraz z przy- 
wódcą groźnej gwardji przybocznej, Fran- 
kiem Clinem, czyli t. zw. „Śliskim Frankiem** 
ma odsiedzieć rok więzienia za noszenie u- 
kryte zakazanej broni śmiertelnej. 

Z tem wszystkiem prawda, że Capone 
nawet w więzieniu słusznie boi się zemsty 
konkurentów. Kiedy więc w tych dniach 
miano go przewieźć z tymczasowego wię- 
zienia w Filadelfji, do stałego miejsca pobytu 
na rok cały, w głębi prowincji, musiano roz- 
toczyć środki ostrożności, jakich nie używa 
się nawet przy podróży monarchów. 

Wysłano zatem najpierw w stronę wię- 
zienia kilka oddziałów uzbrojonych wywia- 
dowców policyjnych. Potem dopiero pod 
osłoną tej straży przedniej, wyruszył  do- 
brze strzeżony automobi, obsadzony poli- 
cjantami z karabinami i rewolwerami go- 

%% towemi do strzału. 
Po przybyciu na miejsce przeznaczenia 

przebrano wreszcie Caponego w gruby i 
pospolity kostjum więzienny, a jego cudo- 
wnie skrojone ubranie, z najwytworniejszego 
sukna i na podszewkach z najdroższych jed- 
wabi, powędrowało na rok do magazunu 
więziennego. Powędrował tam także wspa- 
niały pierścień z olbrzymim djamentem, wa- 
żącym 11 i pół karata, z którym Capone opu- 
szczając swój pałac, nie chciał się rozstać. 

a lecaki, menażki, tenis, rybołow- g 
m stwo, kostjumy kąpielowe. i g 
s gimnastyczne pantofle Ререде ® 
a po cenach najfańszych E 
z POLECA Н 
$ @. $р Myśliwska Ę 
u "_ Wileńska 10. —c i 
  

AA AT 

IFord “72 
| Wil 

sprzedania 

Sp. Myśliwska 
WILEŃSKA _ 10. | 

POŃCZOCHY GUMOWE 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

dla ciężarnych 
Wszelkie wyroby gumowo-chi- 
rurgiczne, czapki 
Ogrzewacze gumowe. Stale w 
większym wyborze w skł. apt. 

). PRUŻANA 
Egz. od 1890 r. Mickiewicza 15 tel. 482. 

  

<syfibe | skórne. Wit 

kąpielowe. |” 

„TRUJĄCE U$TA* 
konkursu piękności: kobieta o najbujniejszym temperamencie RAQUEL MELLER oraz WORWIK WARD. 
3.000 osob wzięło udział w karnawale Weneckim, legendarnej scenie, z bajek Szeherezady wyjętej. Wstrzą- 
sająca scena z wężan'i. Niebywały przepych oraz niewidziane napięcie akcji i grvl Pocz. sean. og. 6,8 i 10.15. | 

ZWAWAWE 

i LEKARZE | 
DAVAVAS UZ 
[""BoxróR "| Akuszerkaśmiałowska 
9. ZELDÓWIEŻ | oraz Gabinet Kosme- 

tyczny usuwa Zmar- chor. weneryczne, szczki, piegi, wiary. 

łupież, brodawki, ku». 
rzajki, wypadanie wło- 

@иии В 

  

—1, od 5—8 wiecz. 
Elektroterapia sów. Micxiewicza 46. 

(diatermja). m ó 

Kobieta-Lekarz == 
ieinu | aga S 

AL T J 
DOW MOCZOW. 
sd 12—21 Od 4—6, kobiecą 
ul. Mickiewicza 24, UrOdĘkoserwsje, 

tel. 277. doskonali. odświeża, 
a Lori i sKAsY 

abine osmetyki 
Br. 0. WOLFSOŃ | eczniczej „Cedibe 
weneryczne, moczo- j. Róslesaówej: 
płciowe i skórne, ul. Trwałe przyciemnianie 
leńska 7, tel. 1067. brwi. Wielka 18—9, 
ZIS godz. 10 19, 

W. Z. P* Nr. 26. 
DOKTOR 

GRAN GESEE АР Р ОНАЬЕ 
Wileńska 3, te- U0 NMK RGRIS UM 

14 + 567. Przyjmuje  Micszkania 
4 Bigo Uiaddidač ę centrum z 5—6 
Bt POPILSKI pokoi z wygodami od 

. : zaraz poszukuje le- 
choroby skórne i we- karz. Oferty składać, 
neryczne. aricje Wileńska 12—3. —& 
od godz: 10 do 1i od 

    

  

  

  

  

    

5—7 p.p. W.Pohulan- ; 
ka Z, róg Zawajnej BO WA 

*— DUŻE _ umeblowane 
pokoje do wynajęcia, 

Dokfór-Medycyny -0 Mickiewicza.31 - 4 

A. GYMELER 
choroby skórne, we. OSOBNY domek * 

czne moczo- dla małej inteligentnej 
owe. Elektrotera- rodziny, zaraz do wy- 

pia, słońce górskie, najęcia, CRA z góry 
diatermja.  Sollux.Za rok, ul. Sierakow- 
Mickiewicza 12, róg skiego 15. —į 
Tatarskiej 9—2 i 5—. 

W.Z.P_ 43, UERYUMUREENEM ODRZE 

| LETNISKA | 
Letnisko 

16 klm. od Wima z 
wygodną lokomocją. 
Jagiellońska 8, e 

u- 

DOKTÓR 

BLUMOGICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka ZI. 
Od 9 113 — 7. Kiersnowski i 
(Telet. 921). — żołek. 

Letniska 
w majątkach ziem- 

skiem. 
Wilno, Jagiellońska 8 

Z0Sz— 0 m 

Dramat kobiety, którą na- 
piętnowało przeznaczenie. 
W rol. głów.: laureatka 

2 letniska Okazy jnie 
1-sze 3 - pokojowe, sprzedaję kanarki 
2-gie 4 - pokojowe z turkoty, szafę z lust- 
kuchniami, do wyna-rem, biurko į t, g. 
jęcia. Las, rzeka, pro- Zamówienia stolarskie 
dukty na miejscu. Odi tapicerskie. Przera- 
st. kol. Woronowo 3bianie mebli i opako- 4 
klm. Warunki: Gar- wanie, Stolarnia Ko- 
barska 3 m. 16. —qzakiewiczą, ul, Zawąl- 

na 15. 0 
—- — Letn ska 

pod Wilnem w Do sprzedania 
ślicznej _ miejsco 
wości wynajmiemy TEDDOLIT 
Wileńskie _ Biuro | Heyde'go, Zawalna 22 
Komisowo - Hanal. | m. 2. Log 

МисК!ем!сла 21, | — — 
tel. 152. -0 O M drewniany ; 

w centrum, O 
3 _ mieszkaniach, Półwysep Hel, 

— Jastarnia, pensjonat 
„Wilnianka“.  Najlep- 
sza plaża i lasy, 
Kuchnia KRPEOWO 
smaczna i obfita. Wia- ; Mickiewi: | 
domość:  Orzeszko-| tel. 9-05. p 
wej 3 m. 7, g. 3 6. — — 

+057—0 
АЛН Н АЛЬЕ 7 ОМЕ 

RÓŻNE 
Aue ri an 

Každą sumę 
gotówki w dola- 
rach, rublach i 
złotych _ obiego- 
wych,  lokujemy 
bardzo dogodnie 
na dobre oprocen- 
towanie u ED 

majętnyc! 

D. H-K „Zachęta, 
Mickiewicza 1, 
tel. | 9-05. —i 

_Fachowo | 
PRZEPISUJEMY 
NA MASZYNACH 

( Wil Biuro Komi- 
« sowo - Handlowe, 
i Mickiewicza 21, 
i tel. 152, —Į 

placu 200 sąžni, 
sprzedamy natych= 

miast za 4,000 
dolarów 

D. H.-K. „Zachęta“ 

  

    

skich w wojew. Wileń- 
skiem i Nowogród- 

Informacje: 

m. 12. Jankowicz, 
tel. 5-60 9:66—% 

    

WAWAWAW 
OPAD | SPRZEDA 
WWYAWAYW 

В. Wilenkin | S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

    

  

    
  

BACZNOŚĆ !!E 
Do „SEOWA“ i do 
wszystkich pism ogło- 
szenia po cenach 
bardzo tanich, i na 
specjalnie uigowych 
warunkach płatności, 
załatwia Biuro Rekla- 
mowe Stefana Gra- 
bowskiego, * Garbar- 
Ska 1, tel, 82. =p 

  

  

POSADZKA DĘBOWA 
| ZUPEŁNIE SUCHA 

pierwszego gatunku wszelkich rozmiarów, stale w wielkim 
wyborze w SKŁADZIE LEŚNYM 

Jakėoba G:NSBURGA 
Wilno, ul. Teatralna 5, telefony 127, 282. 

Ceny konkurencyjne. 

jakości 

NUBRORNKEBRASKEBK ,.KDROESEKELCUJANASSSABUNKA 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

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

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
RNABRZNEKSOKODENNZRCOKESEBZAKONO BGBDZEZEEK 

Bogodnie 
ZAŁĄTWIAMY | 
POZYCZKI į 

Wil. Biuro Komi- Ъ 
sowo - Handlowe, į 
M.ckiewicza 215 | 
tel. 152. 8/p2—7 
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PRRRBM ТОАНЕ (2 рО 

Ę GARSAS PB СЕЛБ 

gubiono książecz- 
kę wojskową, 
wyd. przez P. K. 

U. Wilno, na imię 
Stanisława  Subocza, 

m wieś Chomucie, pow. 
m i gmina Dziewieniszki 

  

  

  

W. BRIDGES. 

" . $UBÓWTÓR 
Wszystkie oczy zwróciły się ku 

mnie. W innym wypadku takie zainte- 
resowanie moją osobą zrobiłoby mi 
przykrość, ale obecnie opowiadanie 
Miliorda pochłonęło mnie najzupełniej. 
Czekałem ze ściśniętem sercem, czego 

jeszcze dowiem się o losach człowieka, 
związanego ze mną tak ciasnym  wę- 

złem 
— Kiedy w panu obudziły się pier- 

wsze wątpliwości? — zapytał sędzia. 

: Milford miłczał, jakby chcąc dobrze 
sprawdzić własne wspomnienia. . 

— Tej nocy, gdy u lorda Sangatta 
był bal sir, tej nocy, gdy mego pana 
zamordowano. Mr. Barton wyszedł z 
domu po dziesiątej, a nie minął kwa- 
drans, jak chłopiec jakiś przyniósł mi 
kartkę, zapisaną ręką mego pana. Mr. 
Norscott prosił mnie, abym wziął ta- 
xis i przyjechał na ulicę Bacsters 7 w 
Stepny. Nie wiedziałem, co to ma zna- 
czyć, gdyż wiedziałem, że mój pan 
wyszedł przed chwilą z domu, nie miał 
więc czasu dojechać do Stepny. Ale 
znałem dobrze charakter pisma Mr. 
Norscotta, nie mogłem wątpić, co do 
identyczności podpisu, wobec tego 
zdecydowałem, że nie mam prawa nie 
wykonać rozkazu. 

Znalazłem na planie wymienioną 
ulicę i kazałem szoferowi dowieźć mnie 
do jej rogu. Jest to dzielnica, ciesząca 

— się jaknajgorszą opinją, mieszkają tam 
prawie wyłącznie cudzoziemcy. 

Numer siódmy był to dom z ume- 
blowanemi pokojami dla marynarzy. 
Znalazłem tam mego pana pod nazwi- 
skiem, które wymienił w liście... Ale 
odrazu nie poznałem go. Zwykle bar- 

  

jr. 

dzo uważał na swój wygląd zewnę- 
trzny, obecnie zaś nie golony, brudny 
i ubrany w zniszczony kostjum mary- 
narza. 

Wprowadził mnie do małego poko- 
ju, istny składzik na drzewo, zamknął 
za sobą drzwi na klucz i przysunął do 
drzwi łóżko z taką twarzą, jakby czuł 
grożące mu straszne niebezpieczeń- 
stwo. 

Na sali panowała cisza, naprężenie 
doszło do kulminacyjnego punktu. Od 
sędziego, aż do policjanta, dyżurujące- 
go przy drzwiach na przeciwiegł. koń- 
cu wszyscy zamarli, zamieniając się w 
nieruchome, wsłuchane w spokojne 
słowa świadka postacie. 

— Dopie1o wtedy domyślił się pan, 
że on i Mr. Barton to są dwie różne 
osoby? — przerwał sędzia. 

Milford niepewnie potarł czoło. 
— Nie wiem, sir, byłem tak zdu- 

miony, że doprawdy trudno mi powie- 
dzieć, co wówczas myślałem. Stałem 

prz.d panem, patrzyłem na niego, ale 
nie mogłem wymówić ani słowa, O ile 

mogę sobie przypomnieć, zdawało mi 
się, że to sen. 

— Co on powiedział panu? 
— Kazał mi usiąść na łóżko, 'a po- 

tem zaczął powoli i spokojnie mówić. 
Mówił, że jest sławnym Ignacym Pra- 
do, że jako chłopak jeszcze opuścił 
Anglję i w Santa-Lucia wszyscy my- 
śleli, że pochodził z Ameryki Południo- 
wej. Podczas rewolucji i pożaru uda- 
ło mu się uciec z pałacu i sądził, że 
nikt tego nie zauważył. Gdy byłem w 
Ameryce, słyszałem nieraz straszne 
opowiadanie o tem, jaką drogą Prado 
zdobył władzę i nie wątpię, że gdyby 
kto dowiedział się, że żyje, znalazłoby 
się wielu mścicieli, którzyby przybyli 
by go zabić. W tem właśnie kryła się 

cała tajemnica. Nie wiem, w jaki spo- 
sób dowiedziano się w  Santa-Lucia, 
że Prado żyje. Cała ludność nieszczę- 
snej Republiki rzuciłą się na poszuki- 
wanie prezydenta, którego nienawi- 
działa. 

— Pan mój nie był tchórzem, gdy- 
by mim był, nie zwyciężyłby Santa-Lu- 
cii, nie rzuciłby się w morze za mną... 
Ale rozumiał, jakie niebezpieczeństwo 
mu grozi, jeśli zostanie nadal w Londy- 
nie. Już prześladowali go od pewnego 
czasu członkowie jakiegoś tajnego spi- 
sku i kilka razy był bliski śmierci. Każ- 
dej chwili oczekiwał nowej napaści. 

Milford zamilkł i znów drżącą rę- 
ką podniósł szklankę do ust. Spojrza- 
łem ukradkiem, na Maurycego; oczy 
jego z trwogą i wściekłością wpiły się 
w ławę świadków. Ogarnęło mnie na 
ten widok uczucie zadowolenia. Nie ja 
jeden oczekiwałem w tej chwili roz- 
strzygnięcia swego losu, 

— Proszę dalej, — powiedział sę- 
dzia. 
— Właśnie wtedy sir, zupełnie przy- 

padkowo Mr. Norscott spotkał się z 
Mr. Bartonem. Było to wtedy, gdy wy- 
jechał z domu taksisem. Podpisał wów 
czas jakieś papiery u swego rejenta i 
piechotą wracał nad Tamizą, gdy uj- 
rzał nagle Mr. Bartona, stojącego na 
brzegu i patrzącego w wodę. Odrazu 
rzuciło mu się w oczy zdumiewające 
podobieństwa sir i błysnęła myśl, że 
podobieństwo to można wykorzystać, 
dla ucieczki. Wydawało mu się, że to 
sam los podaje mu rękę pomocy. Zbli- 
żył się do nieznajomego i rozpoczął z 
nim rozmowę. 

Znów na kilkanaście sekund  sta- 
łem się centrem zainteresowań i spoj- 
rzeń publiczności. Głowy zwróciły się 
w moją stronę, a panie wstawały i 

nachyłały się, wpatrując się we mnie 
przez lornetki, bez najmniejszej cere- 
monji. Było to bardzo nieprzyjemne, 
ale wsunąłem ręce do kieszeni i usiło- 
wałem udawać obojętność, 

— Mr. Norscott zaprosił Mr. Bar- 
tona na kolację do „„Milano'',—ciągnął 
dalej Milford. — Kolację zjedli w od- 
dzielnym gabinecie, sądzę, że zarzą- 
dzający tej restauracji będzie mógł po- 
twierdzić me słowa! 

Sędzia skinął głową twierdząco. 
— Tak, tak, proszę mówić dalej. 

Zarządzający zeznał już to wszystko. 
— Gdy pan mój przekonał się z 

kim ma do czynienia, zaproponował 
mu zamianę ról. Mr. Barton miał ubrać 
się w jego ubranie, pojechać do jego 
domu i w ciągu trzech tygodni 
wać Mr. Norscotta. 

Szept zdumienia i zachwytu prze- 
leciał po sali. Publiczność nie rozumo- 
wała, czy Milford mówił prawdę, czy, 

nie, chciwość sensacyj była zaspokojo- 
na! 

— Bardzo to wszystko jest cieka- 
we, — rzekł sucho sędzia. — I cóż, 

oskarżony przyjął tę zachwycającą pro 
pozycję? Czy był uprzedzony co go 
czeka, jakie sę powody tej zamiany? 

— Sądząc ze słów pana, Mr. Bar- 
ton, wiedział, że grozi mu niebezpie- 
czeństwo, ale czy znał szczegóły tej 
sprawy — wątpię. Za dużą sumę zgo- 
dził się zaryzykować. 

— Co znaczy „duža suma“? 
Milford wzruszy! ramionami. 
— Nie wiem, sir. Pan mój nie mó- 

wił ile wynosiła zapłata. Powiedział 
mi, że narysował szczegółowy plan do- 
mu i pozwolił dowolnie korzystać ze 
wszystkiego, co było jego własnością, 
i udzielił informacyj, dotyczących do- 
mowników i niektórych osób, z które- 

uda- - 

mi Mr. Barton miał się spotkać. Na- 
stępnie przebrali się i Mr. Barton po- 
jechał na Parc-Lyne... 

— A Mr. Norscott, co zrobił? 
Najął pokój na przedmieściu, sir 

następnego dnia przeniósł się i w prze- 
ciwłegłą stronę Londynu, już jako ma- 
rynarz. Miał zamiar uciec do Australji. 
Ale okręt odchodził dopiero za cztery 
dni, więc musiał czekać z odjazdem. 

— Dlaczego posłał po pana? 
— Miał kilka powodów by tak u- 

czynić. Przedewszystkiem chciał .. - 
dowiedzieć się, czy kto nie zauważył 
zamiany i czy Mr. Barton dobrze od - 
grywa rolę i czy dotrzymuje umowy. 
Następnie chciał żebym podpisał pe- 
wien papier i odniósł do Mr. Horstolda 

rejenta. 
— O jaki papier tak bardzo chodzi- 

ło zmarłemu? —— zapytał zaciekawio- 
ny sędzia. — Czy pan ma go przy so- 
bie? 

Milford wyjął z kieszeni długą, sza- 
firową kopertę. 

— O to jest sir. Nie wiem, co tam 
napisane, podpisałem się tylko na koń- 
cu, zaświadczając, że widziałem, jak 
pan mój własnoręcznie podpisał ten 
papier, będąc przy zdrowych zmysłach 
1 w pełni świadomości. 

— Proszę mi podać tę kopertę! — 
rozkazał sędzia, oglądając się po sali. 
— Czy niema wśród obecnych Mr. 
Horsfolda? 

Siwy, gładko agolony 
wstał z ławy. 

— Jestem nim, — rzekł z 
ukłonem. 

Sędzia wziął kopertę, 
przed sobą i skinął głową. 

— Doskonale, gdy świadek skoń- 
czy zeznanie, poproszę pana o odczy- 
tanie tego papieru i podanie nam je- 

  

staruszek, 

lekkim 

położył ją 

go treści. Proszę mówić dalej Mr. Mil-- 
tordzie, — dodał, zwracając się do 
świadka. — Niczego więcej nie żądał 
od pana Mr:-Norscott? 

— Nie sir, prosił bym napisał do 
niego do Australji i dał znać, jak się 
ta sprawa skończyła. Żądał jeszcze 
abym dostarczył mu kilku ubrań z do- 
mu i kupił bilet na okręt. Oczywiście 
było już zapóźno na wykonanie tego 
wszystkiego, ale obiecałem, że prze” 
nocuję gdześ w pobliżu i rano wszy- 
stko załatwię. Musiałem trochę odpo- 
cząć i uspokoić się, gdyż jak panowie 
rozumieją, w głowie mi się kręciła od 
tych wiadomości. 

— Czemu nie został pan na noc w 
tym samym domu? 

— Wszystkie pokoje były zajęte, | 
sir, i nie było ani jednego wolnego łóż- / 
ka, a byłem zbyt osłabiony po choro- 4 
bie, abym mógł spędzić noc siedząc. 

Gdzież pan nócował? 
— Na sąsiedniej ulicy znalazłem | 

pokój pod. Nr. 10 przy Śmidt-street... 
tam przenocowałem. . Prosiłem gospo- 
darza, by obudził mnie bardzo wcześ 
nie. O szóstej zastukał do moich drząf” | 
i odrazu zakomunikował mi o mor у 
stwie, którego dokonano na sąsiedniej 
ulicy, „teraz pełno tam policji'* — rzekł 
Gdy posłyszałem to, serce zamarło mi 
w piersi. Zrozumiałem, że zamordo- | 
wano mego pana i pomyślałem, że być 
może jeden z jego wrogów śledził mnie 
i gdy wyszedłem, zamordował pana. | 
Zerwałem się z łóżka i pobiegłem tam. „ 
Na ulicy tłum krzyczał i gestykulował, | 
wszyscy chcieli zobaczyć trupa, ale | 

я 
4 
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inspektor polieji nie wpuszczal nikogo. |


