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Najmłodsza „Liga 
Narodów” 

Dyneburg. 

Wszystkie chrześcjańskie skautin- г 

gi na Łotwie tworzą jedną, wspólną 

organizację, pod ogólnem zwierzchnic- 

twem łotyszy. 

Parę razy do roku ta najmłodsza 

„Liga Narodów", urządza wielki wie» 

czór reprezentacyjny, przytem każdy 

skauting narodowy daje to co ma 

najlepszego. Będąc raz na takim wie- 

czorku w Dyneburgu widziałem ro: 

syjską komedyjkę, łotewskie śpiewy 

chóralne, białoruskie bajki ludowe o- 

raz siarczysty polski mazur kontu- 

szowy. Wszystkie numery były okla- 

skiwane z jednakowym entuzjazmem. 

Kiedy się spogląda na te młode 

myszki i kotki zepchnięte do jednej 

sali, scementowane  rycerskością wiel- 

kiej idei, budzi się jakowaś otucha i 

wiara (wieczna co prawda), że za ja- 

koweś lat 20 będzie lepiej. Rodzi się 

nadzieja, iż skoro ta ostatnia genera- 

cja z rządzonej przeistoczy się w 

rządzącą, Europa przestanie dzielić 

się na myszy i koty z 1914 go. 

Ktoś powie, że takie coś amator- 

sko-taneczne jest za;male do takich 
wielkich wniosków. Skoro jednak je- 

steśmy tak lekkomyślni, iż wierzymy 

w Ligę Narodów u dorosłych. Sko* 

« rośmy złożyli naszą wiarę w pokój, 

w ręce wojennych generacyj bądźmyż 

już lekkomyślni do końca i pofan- 

tazjujmy na temat generacji powojen- 

nej. 
Młodzież z przed roku 1914 była 

dynamitem historji. Z kultur narodo- 

wych czerpała przeważnie to co było 

w nich bohatersko - niszczącego. By- 

liśmy przecież robotnikami Hausma- 
na rozwalającymi stary Paryż. A więc 

logicznie biorąc, ponieważ stary Świat 

jest juź tak zniszczony, że więcej 

niszczyć go nie podobna, może na 

dolę uczestnikom 

"wych rycerskości przypadnie dola ro- 

-potników Każimierza Wielkiego, dźwi- 
gających kraje murowane. 

Najwybitniejszą cechą ostatniego 

wydania człowieczego jest zdaniem 

moim pogłębienie własnej kultury i 

większe poszanowanie kultur cudzych. 

Bigos kulturalny z przed 1914 wy: 
twarzał stan, w którym żadna naro- 
dowość nie znała dobrze własnej kul- 
tury z wyjątkiem historji rodzimej, 

nienawiści do innych kultur. Powo- 

jenne odseparowanie się kultur naro- 

dowych nietylko je pogłębia, ale i 

zwiększa wzajemną tolerancję. Mło- 
dzież polska, widząc obok sceniczne- 

go zwierciadła duszy własnego Naro- 
du, zwierciadło obce, uczy się jej od- 
rębności co jest najtrudniejsze u 
plemienia _ „tutejszych”*. _ Młodzież 
łotewska i rosyjska prostuje w 

swych duszach ; poglądy rodziców 
na nieistnienie kultury polskiej, kon- 
statując przytem, że i przejawy 
„kultury panow* bywają jednak 

Sympatyczne. A wWszyścy ci ucze- 
stnicy Najmłodszej Ligi Narodów prze- 
chodzą duchowo od ofenzywy naro- 
dowej do defenzywy. Bronię, kocham 

i poznaję siebie, lubię część moich 
sąsiadów, nie wtrącam się do życia 

wewnętrznego żadnego z nich. 
Oto jest bodaj dewiza najmłodszej 
generacji. Czy ten szlachetny neo- 
nacjonalizm, utrzyma się, aż do wie- 

© ku męskiego, czy nie zgaśnie z pierw- 
szą maturą na walkę o byt u jedno- 

stki, a pierwszą zawieruchą wojenną 
u pokolenia? Epoki wojny i pokoju» 

burzenia i tworzenia nie są kromka- 

mi chleba, gładko oderżniętemi przez 
wprawną służącę. Życie całej Europy 
współczesnej jest jeszcze dwutoro- 
wem. Fabryki dobra i zła pracują z 

jednakową intensywnością. Gen. Sz. 
wyrabia pacyfizm, a gen. Groener— 
pancerniki, Ale dobrze jest, że gdzieś 
tam, w kącie zabitym deskami, rośnie 
taki uczciwy i czysty kwiat. 

K. Leczycki. 

skautowo-sporto- 

ECHA STOLICY 

Premjer Swifalski we Lwowie 

LWÓW, 13—VI. Pat. Dziś rano 
pociągiem pośpiesznym przyjechał do 
wowa p. prezes Rady Ministrów dr. 

K. Switalski z rodziną. Przyjazd p. 
premjera do Lwowa ma charakter 
czysto prywatny. 

Delegacja zrzeszenia sędziów i 
prokuratorów u min. ara 

WARSZAWA, 13 VI. Pat. Pan 
minister sprawiedliwości przyjął w 
dniu 12 czerwca r.b. delegację prezy- 
djum zarządu głównego zrzeszenia sę- 
dziów i prokuratorów, z którą omó- 
wił szereg kwestyj bieżących, dotyczą- 
cych sądownictwa, a w szczególności 
uposażeń oraz wprowadzenia nowego 
kodeksu postępowania karnego. 

Zniesienie ograniczeń przemiału 
pszenicy. 

W najbliższych dniach ukaże się 
rozporządzenie o zniesieniu ograni- 
czeń przemiału pszenicy. Wskutek te- 
go Ministerjum Spraw Wewn. zwróci- 
ło się do wojewodów, aby wydali 
władzom powiatowym zarządzenie za- 
niechania dokonywania kontroli prze- 
miału mąki pszenicznej. 

Redukcja wydatkdw w minister- 
stwie reform rolnych. 

W ministerstwie reform rolnych 
rozpatrywana jest od pewnego czasu 
sprawa zmniejszenia wydatków inwe- 
stycyjnych w tegorocznym budżecie 
ministerstwa. Jak słychać, zamierzone 
jest zaniechanie szeregu wydatków, 
tak, aby suma tej redukcji przekro- 
czyła 10 milj. złotych. Prawdopodob- 
nie ogólna suma wydatków, które zo- 
staną w tym roku zaniechane i prze: 
rzucone na budżet przeszloroczny, 
wyniesie 12.000.000 zł. 

Zmniejszenie wydatków inwesty- 
cyjnych w dziale ministerstwa reform 
rolnych nie dotknie niezbędnych inwe- 
stycyj, które zostały już zapoczątko- 
wane, zwłaszcza w dziedzinie meljo; 
racji. Postanowienie zmniejszenia wy- 
datków w resorcie ministerstwa re- 
form rolnych uzyskać musi aprobatę 
ministerstwa skarbu i rady rministrów. 

Zjazd Związku Syndykafów 
Dziennikarzy. 

Dnia 16 b. m. w Warszawie w Iokalu 
Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych w 
Sejmie odbędzie się doroczny zjązd Źwiąz- 
ku Syndykatów Dziennikarzy Polskich. 

„Sprawozdanie Zarządu Związku Syn- 
dykatów opracowane z okazji walnego 
zgromadzenia wylicza Syndykaty poszcze- 
gólne i iiość członków w ich skład wcho- 
dzących. Otóż Syndykat Dziennikarzy War- 
szawskich wraz z Sekcją Żydowską mającą 
94 członków liczy łącznie 316 członków. 
Syndykat Dziennikarzy Krakowskich —80 
członków. Wielkopolski—73, Łódzki wrąz z 
sekcja żydowska mająca 10 członków łącz- 
nie 73, Pomorski—4/, Lwowski — 38, Syn- 
dykat Dziennikarzy Śląskich—36, Syndykat 
Dziennikarzy Wileńskich — 35. 

Razem zatem Syndykaty dziennikarskie 
wchodzą w skład Związku liczą obecnie 
699 osób. 

Amhasador Noulens o PWK. 
POZNAŃ. 13,6. PAT. Ambasador No- 

ulens, kierownik oficjalnej misji  francu- 
skiej, w skład której wchodzą najwybitniej- 
si przedstawiciele francuskiego przemysłu 
i handlu, po trzydniowym pobycie w Po- 
znaniu i szczegółowem zwiedzeniu Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej sformułował 
swój sąd o niej w sposób następujący: | 

„Nietylko ja, ale każdy członek misji 
jest pełen podziwu dla Polski, która po- 
czyniła tak wielkie postępy we wszystkich 
dziedzinach swego życia. Wystawa w Po- 
znaniu podnosi znaczenie Polski w świecie 
gospodarczym i politycznym i jest wymow- 
nem świadectwem potężniejącej z dnia na 
dzień organizacji polskiego przemysłu i 
wszystkich stron jego wytwórczości. Polska 
uniezależnia się coraz szybciej od zagra: 
nicznych wyrobów, stwarza nietylko war- 
sztaty pracy dlą swych obywateli, ale w 
bardzo niedługim cząsie będzie mogła 
osiągnąć bardzo poważne rezultaty w dzie- 
dzinie eksportu. Naszą oficjalną misja, któ- 
rą wyłoniło ministerstwo handlu w poro- 
zumieniu z ministerstwem spraw zagranicz- 
nych, składa się ze specjalistów wszystkich 
gałęzi przemysłu franćuskiego,—i każdy z 
nas, składając raport o wystawie w Po' 
znaniu, w pierwszym rzędzie wyrazi opinię, 
że Powszechną Wystawę Krajową powinni 
zwiedzić licznie francuzi, aby dokładnie ją 
przestudjować tak w celach naukowych jak 
1 handlowych. 

Trzy kongresy 
W najbliższym czasie odbędą się trzy 

kongresy partyjne. Dzis rozpoczyna się w 
Warszawie kongres Wyzwolenia, dnia 29 
b. m. odbędzie się w Poznaniu „kongres 
Stronnictwa Narodowego, a w pierwszych 
dniach lipca zbierze się kongres  Stron- 
nictwa Chłopskiego. 

IW 

Lumknięcie debaty mniejszościowej 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bušet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. . 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S, Matecki. WOŁKOWYSK — 

wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Zej 40 gr. 
50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

CENY OGŁOSZEŃ: 
| nadesłane milimetr 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. į 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 2 
PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski. o 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy: Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc _drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne 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. 

w Lidze Narodów 
PRZYJĘCIE RAPORTU ADATCI'EGO 

Jakie zmiany wprowadza ra- 
port Adatci'ego 

MADRYT. 13.6. (PAT). jednomyślnie u- 
chwałony raport Adatciego zamyka etap 

prac Ligi Narodów, dotyczących stosunku * 

genewskiej organizacji międzyrarodowej do 

obrony praw mniejszości, otwartej przez wy 

stąpienie kanadyjskiego i niemieckiego człon 
ków Rady podczas marcowej sesji. Dotych- 

czasowa teorja i praktyka ustalona została 

przez szereg rezołucyj i postanowień, przy- 
jętych przez Radę począwszy od roku 1921. 

Razem wzięte stanowią one zbiór postano- 

wień proceduralnych, stosowanych przez 

Radę w związku z jej uprawnieniami co do 

załatwiania skarg mniejszościowych, Uzupeł 

nienia proceduralne przyjęte w dzisiejszej 

rezolucji Rady Ligi, ułożone w 6 punktach, 

dotyczą głównie zwiększenia jawności w 

tych sprawach, co umożliwi opinji publicznej 

dokładniejsze zaznajamianie się z położeniem 

Niemieckie żądania zostały całkowicie odrzu- 

cone. 
Komiłet londyński, jak również komitet 

madrycki potwierdziły w swych postanowie 

niach zobowiązania międzynarodowe,  po- 

wzięte w celu zapewnienia wolności, języka 

i poczucia narodowego obywateli, różniących 

się w tym względzie od większości, zamiesz 

kującej państwo. W ten sposób stwierdzono 

raz jeszcze nienaruszalność zasady  suwe- 

renności państw, uniemożliwiając wtrącania 

się z zewnątrz do wewnętrznych spraw pań 

stwa i uniemożliwiając zamiar dokonania w 

tej zasadzie w suwerenności państwowej 

wyłomu w celach destrykcyjnych. Stwierdzo- 
no raz jeszcze, że prawo do zachowanią 

odrębności rasowej, językowej i kulturalnej 

nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem lo- 

jalności do państwa. 

Policja ryska trafiła na ślad sprawców 
wysadzenia pomnika Landswetry. 
Z Rygi donoszą: Policja polityczna już 

trafiła na ślad sprawców wysadzenią pom* 
nika Landswehry. Według informacji „Ri- 
gasche Rundschau* wczoraj aresztowano 

kilka osób, które na jąkimś zebraniu mó- 
wiły o kenieczności wysadzenia pomnika. 
Obecnie władze wyjaśniają kwestję, w jaki 

sposób sprawcy wysadzenia otrzymali ma- 

terjał wybuchowy. Ustalić to będzie trudno 
ze względu na to, iż ostatnio różnym oso- 
bom wydano zgórą 50 ton materjałów wy- 
buchowych na rozsadzenie lodu, burzenie 
starych gmachów i t. d. 

fo robi gen. Candolle w Litwie. 
Z Kowna donoszą: Gen. Candolle cza- 

sowo wyjechał z Kowna. Obecnie bada on 
Litwę, jej mieszkańców, stosunki gospo- 
darcze z innemi krajami, jak również do- 
kładnie i wszechstronnie studjuje kwestję 
wileńską. R 

Cały zebrany materjał będzie podsta- 
wą jego sprawozdania komisji tranzytowej 
i Lidze Narodów. Wszelako przyjazd jego 
nie jest uważany, jako akt ważnego wyda- 
rzenia. Wkrótce gen. Candolle powraca do 
Kowna. 

Skazanie komunistów litewskich w 
Rydze 

Z Rygi donoszą: w tych dniach 
wysoki sąd okręgowy obywateli litew- 
skich Traubina, Mandela i Barkina za 
przynależność do partji komunistycz- 
nej skazał pierwszych dwóch na 4 la- 
ta ciężkiego więzienia każdego i trze- 
ciego na 2 lata twierdzy. 

Szczegóły katastrofy łodzi rybackich 
pod Połągą. 

Z Kłajpedy donoszą: O katastrofie pod 
Połągą donoszą uzupełniająco, iż rybacy 
wyruszyli w morze z trzech miejscowości, 
mianowicie: z przystani Połągi, Świętej i 
Karlinik. Ogółem było 20 łodzi. Większość 
z nich były to łodzie źaglowe, a -tylko 4 
posiadały motory. Prawie wszystkie trupy 
11 zatoniętych rybaków fale wyrzuciły na 
brzeg. Wszyscy rybacy oprócz jednego, 
liczącego 50 lat, byli to ludzie młodzi w 
wieku od 28 do 35 lat, żonaci i posiadają- 
cy rodziny. Trupy nieszczęśliwych są silnie 
poranione. Los pozostałych po nich rodzin 
jest okropny. Nieszczęścia takich rozmia- 
rów juź od dawna nie notowano na wy- 
brzeżach litewskich. 

Wyjazd z Rygi zastępcy polskiego о- 
jennego attachć 

Z Rygi donoszą: Na początku przyszłe- 
go tygodnia z Rygi do Polski wyjeżdża za- 
stępca polskiego wojennego attachć w 
Łotwie mir. Tomczuk. i 

Mir. Tomczuk przybył do Łotwy 15 
czerwca 1926 r. i na swem stanowisku 
przebywał do chwili obecnej. Na jego 
miejsce został mianowany kpt. Stanisław 
Pagrocki, który już przybył do Rygi. 

Mir. Tomczuk zamierza wstąpić do 
akademii sztąbu generainego w Warsza- 

wie. 

"denta madryckiego min. Stresemannowi że mówił „bardzo cicho* i że sie znalazł 

Przebieg czwartkowego posiedzenia 
MADRYT. 13.6. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Narodów 

ambasador Adatci odczytał sprawozdanie komitetu Rady do spraw mniejszo- 
ściowych, wyliczające zmiany i nowe zarządzenia, dotyczące procedury ba- 
dania petycyj mniejszościowych. Stresemann w przemówieniu swem przyznał, 
iż proponowane zarządzenia przyczynią się do uspokojenia umysłów, niemniej 
jednak oświadczył, iż podtrzymuje swą tezę. W konkluzji niemiecki minister 
wyraził zgodę na sprawozdanie, z tem zastrzeżeniem, iż stanowi ono nowy 
etap, który nie będzie ostatnim. 

Następnie zabrał głos min. Briand, sławiąc dzieło sprawozdawców i wy- 
rażając pogląd, że w interesie mniejszości winny być podjęte wszelkie środki 
ostrożności w celu uchronienia ich przed szkodliwą agitacją. Minister przy- 
pomniał, że w tej dziedzinie nic nie może być zmienione bez zgody państw 
zainteresowanych i bez osiągnięcia jednomyślności w łonie Rady Ligi. W dal- 
szym ciągu mowy Briand przypomniał szczegółowo działalność Ligi. Narodów 
na rzecz mniejszości i oświadczył w zakończeniu, iż jest przekonany, że min. 
Stresemann nie uczyni niczego, co mogłoby narazić Ligę Narodów na nie- 
bezpieczeństwo i zgodzi się w imieniu swego kraju na konkluzję sprawozda- 
nia. Stresemann przemawiając ponownie oświadczył, że nikt bardziej od niega 
nie pragnie szanować suwerenności państw w dziedzinie praw mniejszościo- 
wych. 

Oświadczenie ministra Zaleskiego 
MADRYT. 13.6, (PAT). Na dzisiejszem publicznem posiedzeniu Rady 

po odczytaniu przez Adhtciego projektu rezolucji, który został opracowany 
wczoraj zabierali głos Dandurand Stresemann, Briand, Titulescu, po prze- 
mówieniu którego minister spraw zagranicznych Zaleski złożył następującą 
deklarację: „Projekt rezolucji, która nam została dziś przedstawiona przez 
szanownego reierenta po rozprawach, jakie miały miejsce wi łonie Rady, 
zasiadającej jako komitet — zawiera pewne postanowienia, które mają być 
dodane do powziętych poprzednio przez Radę Ligi decyzyj, dotyczących pro- 
cedury rozpatrywania skarg mniejszościowych i pozostać w mocy. Przyjmu- 
ję projekt rezolucji w mojej podwójnej roli, członka Rady i przedstawiciela 
jednego z państw, które podpisały traktat o mniejszościach narodowych. Daję 
temu projektowi swoją aprobatę z zastrzeżeniem, które miałem już zaszczyt 
uczynić przed Radą, a mianowicie, że konkluzje praktyczne, dotyczące pro- 
cedury Rady, które są dziś przedmiotem naszej rezolucji, stanowią nierozer- 
walną całość z zasadami prawa traktatowego w dziedzinie opieki nad mniej- 
szościami, które wyłożone są w tym samym raporcie. 

Prasa niemiecka „atakuje* Stresemanna 
Ty BERLIN. 13.6. (PAT). Prasa berlińska podaje dziś do wiadomości o przebiegu 
posiedzenia Rady Ligi, ia któren: przyjęto raport Adatciego w tonie rozczarowania, 
oburzenia, albo pewnej rezygnacji. 

„Local Anzeiger" zarzuca min. Stresemannowi, że z fortissima jakiem była mo- 
wa lugańska Stresemanna zostało dziś tylko pianissimo madryckie, „Local Anzeiger* mó- 
wi w tytule, że mia. Stresseman poddał się i wyrzekł się w sposób godny ubolewania 
żądań niemieckich w sprawie mniejszości. Dziennik zarzuca w depeszy swego korespou- 

ani 
jednego cieplejszego słowa dla losów mniejszości natomiast chwalił w uderzająco silnych 
słowach drobne wyniki dodatnie w pracy komitetu Ligi. Pismo zarzuca dalej ministro- 
wi że tylko w dwu zdaniach zastrzegł sobie utrzymanie zasadniczego stanowiska wobec 
paktu londyńskiego. Dalej nie można doprowadzić rezygnacji — pisze „Local Anzeiger“ 
— podnosząc, že Briand A: się zwycięstwem pełną piersią. Przytączając w jednem 
zdaniu oświadczenie min. Zaleskiego, „Locał Anzeiger* zaznacza, że zgoda Polski na 
raport była do przewidzenia, ponieważ raport ten daje Polsce VA szanse. Niemcy 
muszą stwierdzić ciężką porażkę której zaprzeczać niema celu. „Vossische Ztg“, zazna- 
cza, że Rada Ligi jest zadowolona i cieszy się z załatwienia sprawy. „Berlirter Tageblatt** 
podkreśla w tytule depeszy, podającej mowę Stresemanna, że decyzja madrycka nie jest 
ostateczna. Huggenbergowski dziennik ,„Nachtausgabe* podnosi w depesz :y madryckiej 
że po wywodach Stresemarna w komitecie Rady, wszyscy spodziewali się, iż w dzi- 
siejszem przemówieniu zaprotestuje on conajmniej przeciwko kompromisowi i poczyni 
mocne zastrzeżenia. Tymczasem mowa Stresemanna jest niespodzianką nietylko dla człon 
ków Rady, ale i dla słuchaczy niemieckich, ponieważ wbrew swemu poprzedniemu sta- 
nowisku zaakceptował w pochwalnych słowach nieposiadające żadnego znaczenia zmia- 
ny procedury i określił kompromis jako postęp. Dziennik zarzuca Stresemannowi, że dzię 
kował autorom kompromisu i że z drugiej strony wyraził tylko skromne ubolewanie z 
powodu riieprzyjęcia żądań niemieckich o dopuszczenie państw spokrewnionych z mniej- 
szościami do rozważania skarg tych mniejszości. 

5 f: Przyp. Red. Oburzeniem prasy niemieckiej na p. Stressemana za jego rzeko- 
mą ustępliwość nie należy się zbytnio przejmować. P.  Stresseman niejednokrotnie 
podobne „gromy* prasowe w Swej ojczyźnie dla siebie zamawiał. Ułatwiają mu one 
bowiem pozycje w Lidzie, ułatwiają targ i służą doskonałem tłem do szantążów, w 
których polityka niemiecka celuje. W danym wypadku ustępliwość p. Stressemana, za 
którą tak wymyślają mu pisma niemieckie jest niczem więcej jak cofnięciem się do 

starych pozycyj. P Stresseman zorjentowawszy się w Setuacji, „že Labour Party nie 
życzy sobie radykalnie zmieniać swej polityki zdecydował swój atak mniejszościowy 
odłożyć na później. Dlaczego?;Dlatego przedewszystkiem, że teraz miał on małe 
szanse powodzenia. A w polityce nie wolno przegrywać. P. Stresseman woli więc po- 
czekać. Rezolucia Adątciego zawiera kilka furtek, które zawsze mu pozwolą na no- 
wo rozpocząć ofensywę. й 

Min. Zaleski u króla Alfonsa XIII 

MADRYT. 13.6. (PAT). Dziś po południu min. Zaleski złożył wizytę 
królowi hiszpańskiemu Alfonsowi XIII. 

Kiedy odbędzie się konierencja reparacyjna 
BERLIN, 13 VI. PAT. Biuro Wolifa donosi z Londynu za Reuterem, 

że konferencja dyplomatyczna w sprawie reparacji odbędzie się prawdopo- 
dobnie w przyszłym miesiącu w Londynie. Wezmą w niej udział ministro- 
wie spraw zagranicznych, zainteresowanych krajów. Biuro \Мо!На uważa za 
rzecz prawdopodobną, że konferencja ta odbędzie się jeszcze przed zamie- 
rzoną wizytą Macdonałda w Stanach Zjednoczonych. 

Niemiecko-belgijskie rokowania odszkodowaniowe 
BERLIN, 13 VI. PAT. Rokowania niemiecko-belgijskie w sprawie od- 

szkodowania za okupacyjne banknoty markowe rozpoczną się jutro w 
Brukseli. Ze strony niemieckiej prowadzić je będzie dyrektor ministerjalny 

- dr. Ritter, ze strony belgijskiej * delegat Gutt. 

Kara śmierci za przekonanie monarchiczne 
WIEDEŃ, 13.VI. PAT. United Press donosi z Moskwy, że najwyższy 

trybunał sowiecki skazał na śmierć za szpiegostwo młodego monarchistę 
Urykańskiego. Zapytywany na rozprawie o swą działalność monarchistycz- 
ną oskarżony oświadczył, że jako szlachcic i monarchista odmawia zeznań, 
przyznał tylko, że brał udział w ruchu antyrewolucyjnym. Był on areszto- 
w w październiku 1927 roku w chwili, kiedy chciał przekroczyć granicę 

estońską. 

  

Endeckie metody 
Dnia 6-go bm. kancelarja dowódcy 

6 p. piechoty otrzymała zaadresowany 
do dowódcy pułku list podpisany przez 
p. Józefa Wójcika z Piastowa. Ponie- 
waż treść tego listu obrazliwa dla do- 
wódcy pułku nasuwała wątpliwości co 
do poczytalności autora, adjutant ode- 
słał list p. Wójcikowi, nadmieniając, że 
dowódca pułku nie chce rozpatrywać 
listu pisanego przez człowieka chore- 
go na umyśle. 

Dnia 12 bm. kancelarja dowódcy puł 
ku otrzyniała od p. Wójcika drugi list 
grubjański i wysoce obelżywy dla ca- 
łego korpusu olicerskiego 36 p. piecho- 
ty. Wówczas dowódca pułku wyzna- 
czył dwóch oficerów, którzy udali się 
w dniu 13 bm. w godzinach rannych da 
Piastowa aby żastać p. Wójcika w do- 
mu w celu stwierdzenia co zacz jest ów 
p. Wójcik, a następnie aby zarządali 
satysfakcji honrowej. Oficerowie ci 
por. Stebrowski Wacław i por. Nowa- 
czyński Aleksander przybyli do Piasto- 
wa samochodem i udali się do mieszka- 
nia Wójcika. 

Po zapukaniu i wstępnych zapyta- 
niach i odpowiedziach przez drzwi ja- 
kiś głos”męski oświadczył oficerom, że 
będą za chwilę przyjęci. Istotnie po 
upływie kilku minut drzwi do przedpo- 
koju zostały otwarte przyczem mężczy- 
zna otwierający cofnął się wgłąb po- 
koju trzymając prawą rękę w kieszeni. 
Na zapytanie por. Stebrowskiego czy 
rozmawia z p. Józefem Wójcikiem ten 
odpowiedział przytakująco. Kiedy z 
kolei por. Stebrowski wypowiadał 
pierwsze słowa następnego pytania: 
„Czy... Wójcik dobył błyskawicznie re- 
wolweru i strzelił do Stebrowskiego ra- 
niąc go w prawe ramię. Wówczas No- 
waczyński rzucił się w kierunku strza- 
łu chwytając lewą ręką za rewolwer 
strzelającego a prawą wymierzył silny 
cios w głowę. W tej chwili Wójcik wy- 
strzelił po raz drugi raniąc por. No- 
waczyńskiego w lewą dłoń. W tymże 
momencie. wpadły do pokoju dwie pa 
nie wywołując zamieszanie. Por. Steb- 
rowski mając prawe ramię strzaskane 
wydobył lewą ręką szablę. Przebieg 
krótkotrwałego szamotania zakończony 
został tem że obu rannym oficerom u- 
dało się odebrać broń  strzelającemu 
Wójcikowi. Ranny por. Nowaczyński 
odprowadził por. Stebrowskiego do sa | 
mochodu, poczem wrócił do mieszka- 
nia Wójcika aby zabrać pozostawioną 
tam czapkę. Obaj oficerowie odjechali 
samochodem do pogotowia sanitarnego 
36 p. piech. gdzie otrzymali pierwszy 
opatrunek i złożyli adebrany Wójciko- 
wi rewolwer. Przebieg sprawy został 
niezwłocznie zameldowany dowódcy 
pułku, któr y ze swej strony zawiado- 
mił prokuratora wojskowego. Por. No- 
waczyński po zabiegu chirurgicznym 
został odesłany do domu na dalszą ku- 
rację, natomiast por. Stebrowskiemu 
musiano dokonaćciężkiej operacji wy- 
jęcia kuli. 

Powyżej przedstawiony wypadek 
gazety endeckie -przedstawiły w spo- 
sób kłamliwy i tendencyjnie ubliżający 
oficerom którzy padli jego ofiarą. Wy- 
starczy zacytować jednobrzmiące tytu- 
ły „Krwawy napad na b. oficera rezer- 
wy. 

Da podania krwawego zajścia w 
Piastowie w takim swietłe wystarczy- 
ły tym pismom relacje sprawcy zajścia 
Wójcika, którego postępowanie w naj- 
lepszym dla niego razie może znaleźć 
cień usprawiedliwienia tylko w niepo- 
czytalności umysłowej. Relacje człowie 
ka, który bez żadnej podstawy w spo- 
sób prowokacyjny w najsciślejszem 
znaczeniu tego słowa obraża zasłużo- 
nych oficerów wojsk polskich, po to 
aby przyjąć sekundantów kulami, wy- 
starczają rozuchwalonem szmatom en- 
deckim do przedstawienia opinji publi- 
cznej oficerów wojsk polskich w obel- 
żywem świetle. Musimy z całą stanow- 
czością przestrzec przed przebieraniem 
miary w zuchwalstwie. 

5 AKANNNNZURNENZNANNNNNENEM 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
pSZWAJCHSANĄ su ZIOŁA” 

marką „Kogut* są stosowane przy » 
chorobach _ ZOLĄDKA, KISZEK, m 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- * 
WYCH. „SZWAJCARSKIE QORZKIE 3 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym z 
środkiem  przeczyszczającym, _uła- z 

z twiającym funkcję ORGANÓW TRA- z 
3 WIENIA i działaj 
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ECHA KRAJOWE 
  

Troska o szfukę chrześcijańską. 
Papieska centralna komisja popierania 

sztuki chrześcijańskiej udzieliła związkom 
djecezjalnym wskazówek w sprawie konser- 
wacji kościelnych skarbów sztuki i pouczy- 
ła o sposobie nabywania nowych dzieł o 
wartości artystycznej. Specjalny nacisk po- 
łożono na konieczność budzenia w ludzie 
zamiłowań artystycznych. Za pośrednictwem 
papieskiego sekretarjatu stanu okólnik ten 
przekazano także poszczególnym zwierzch- 
nościom zakonnym, przedstawicielom dyplo- 
matycznym przy Stolicy Apostolskiej oraz 
wszystkim biskupom Świata katolickiego. 

Kurja biskupia w Bambergu wydała nie- 
dawno następujące rozporządzenie: 

„Różne spostrzeżenia z ostatnich czasów 
skłaniają nas do zwrócenia uwagi duszpaste- 
rzy na konieczność dokładnego przestrze- 
gania postanowień o popieraniu sztuki koś- 
cielnej, powziętych na synodzie djecezjal- 
nym: żadne przedmioty nie mogą być umie- 
szczane w kościołach bez wyraźnego ze- 
zwolenia zarządów kościelnych. Zarządy ko- 
ścielne winny bezwzględnie usunąć nieod- 
powiednie obrazy wszełkiego rodzaju nie- 
właściwe tablice wotyw,  bezwartošcio- 
we fabrykaty obrazkowe i tym podobne 
przedmioty. Należy stopniowo usuwać z roz- 
tropnością pasterską nawet rzeczy, będące 
już w używaniu. Dotyczy to szczególniej 
posągów gispowych (Serca Jezusowego i 
Najśw. Panny) oleodruków (Droga K 
żowa) i innych artykułów masowego wyr 
bu, narzucanych formalnie przez handlarzy 
i darowywanych potem kościołom przez kupu 
jących. W domu Bożym niema miejsca na 
tego rodzaju partaninę! Ostatnio na rynku 
handlowym znalazły się t.zw. krucyfiksy 
świetlne; zwracamy uwagę, że podobne 
brazy jako wizerunki niębodne, winny być 

'nieprzyjmowane. jest d chrześcijańskich 
malarzy i rzeźbiarzy, którzy czekają na ob- 
stalunki i żyją w formalnej nędzy, ponieważ 
daje się pierszeństwo tym tanim fabrykatom. 

   

  

   

    

  

Udzielanie obstalunków artystom i artystom- 
rzemieślnikom przy nabywaniu nowych dzieł 
sztuki dla kościołów i kaplic jest równocze- 
śnie popieraniem sztuki chrześcijańskiej i szla 
chetnym dziełem miłości bliźniego”. KAP 

BYTEŃ p. Słonimski. 

— 0 rewindykację kościoła. Rewindykacja 
dóbr kościelnych a w pierwszym rzędzie ko- 
ściołów i klaszt orów, znajduje się na po- 
rządku dziennym. Wkrótce podamy szcze- 
gółowe dane o rozmiarach procesów rewin- 
dykacyjnych. Nie wszystkie jednak objekta 
musiafyby przejść drogą sądową. Mówimy o 
tych, które są opuszczone i nie służą dziś 
celom kultu, a jednak znajdują się w rękach 
prawosiawnych. Objektów takich jest sporo. 
Dziś na myśli mamy Byteń w powiecie Sło- 
nimskim. 

W Byteniu znajdują się dwa kościoły po- 
unickie, przerobione na cerkwie, z których 
jedna jest już w ruinie i nawet prawosławni 
z niej nie korzystają. Jest to kościół przy 
dawnym klasztorze bazyljańskim, pamiętnym 
przedewszystkiem dzięki obecności w nim 
Św. Józafata Kuncewicza i błog. Symeona 
Stawrowskiego. Klasztor po-bazyljański pra- 
wosławni sprzedali swego czasu z: licytacji 
na cegły. Dziś katolicy, nie mając tam wła- 
snej świątyni, wybudowali prowizoryczny 
drewniany kościółek. Kościółek ten jest je- 
szcze nawet nie wykończony: bez okien, bez 
podłogi i sufitu, bez urządzenia wewnętrzne- 
go. Mimo to katolicy dzięki duchowieństwu 
poświęcili tę małą świątynię przed kilkoma 
dniami, gdyż niema gdzie odprawiać służby 
Bożej. 

Zapytujemy czynniki miarodajne, czyżby 
nie należało aktem administracyjnym prze- 
kazać katolikom jednego z objektów, po- 
siadanych przez prawosławnych? Władze 
nasze tak wiele okazują pieszczotliwości lu- 
dności prawosławnej, a czyż nie powinny 
choć trochę zająć się losem pokrzywdzonej 
ludności katolickiej na ziemiach wschodnich? 

(KAP). 

  

  

i najrozmaitsze okazje 

fotografować, pokazywać 

dokonanie zdjęcia. poniedziałek     

      Klucz do swobody... 

Każdy koniec tygodnia przynosi 36 godzin swobody 
poznania 

pięknych widoków. wesołego spędzenia c 
od gwaru miasta i codziennej szarzy 

Przypomnij sobie wszystkie 

swobodne chwile ze zdjęć 

“Kodak“ 
Wybierz sobie niezwlocznie “Kodaka", zabieraj ze 

sobą każdej niedzieli tego wiernego towarzysza 

i zbieraj wspomnienia tych chwil, które tak miło 

przeżywać samemu nawet po wielu latach. 

Każdy kto ma „Kodaka” nie zna kłopotów ani przykrości ciemni, 

wszystkie manipulacje odbywają się w pełnem świetle. Niedziela 

nia, a we wtorek otrzymacie doskonałe odbitki. 

Każdy większy skład przyborów fotograficznych 

dostarczy Wam "Kodaka". 
dał Waszym wymaganiom 
Kodaki w cenie od zł. 70.— i Brownie od zł. 33 — 

Żądajcie błon «Kodak w żółtem pudełku. 

Kodak Sp.z o.o. Warszawa. plac Napoleona 5 

okolic, 
su zdala 

nowych 

    

znajomym i powtórnie 

oddajecie rolkę do wywoła- 

który będzie odpowia- 
i Waszej kieszeni.       

  

O nich... zawsze o nich... 
Kobieta — to istna winoróśl: 

bez oparcia żyć nie może i upaj'. 

O kimżeby, jeżeli nie o — kobie- 
tach! 

Niewyczerpany temat, wieczyšcie 

aktualny, zawsze interesujący... nie- 

przymierzając, jak Napoleon, jak ro- 

mantyczne wielkich poetów przygody, 

jek eksperymenty spirytystyczne. 

Oto np. ta, o której za chwilę mó- 

wić będziemy. Wiadomo najdokład- 

niej, że umarła sporo łat temu, aż, 

hen, 28 listopada 1899 roku. A jed- 

nak żyć będzie w pamięci ludzkiej 

któż wie jak jeszcze długo... Ani się 

spostrzedz jak coś ją ludziom przy- 

pomni, albo jak zjawi się gdyby 
widmem z za Świata przed wyobraź- 
nią tych, którzy nawet nigdy o niej 
nic nie słyszeli... 

Pochodziła z rodu najlepszej szlach- 
ty florenckiej. Urodziła się w pałacu 
— w rodzinnym pałacu Oldoinich. 
Wirginja było jej na imię. Ojciec, 
młody wdowiec nie gardzący uciecha- 
mi życia, dosłownie krążył po całej 
Europie od jedrej posady dyploma- 
tycznej do drugiej. Wychowywaną w 
zbytku i pieszczotach Wirginijką zajął 

się gorliwie dziadek 'jej po matce 

słynny jurysta toskański Lamporecchi. 
Edukował najstaranniej, rozwijał przy- 

rodzone talenty. A piękną była, nie- 

słychanie piękną, prześliczną, czarują- 

cą ta latoróśl starych florenckich kar- 

mazynów. 
Z pomiędzy niezliczonej ilości 

konkurentów wybór jej padł na Fran- 
ciszka hrabiego Verasis-Castiglione, 
też florenckiego arystokraty, piastują- 
cego na dworze króla Piemonta urząd 
koniuszego. Mąż nie odegrał w jej 
życiu wybitniejszej roli. _ Niniejsza 

wzmianka o nim najzupełniej wy- 
starczy. 

A były to już czasy dojrzewania 
„kwestji włoskiej” a zarazem i szero- 

* 

kich planów Cavour'a. Cavour żywo 
zainteresował się przeuroczą i niesły- 
chanie „rozgarnietą“, młodziutką pa- 
nią koniuszyną, z którą, mówiąc na- 
wiasem, już był na stopie wcale in- 
tymnej... przyjaźni sam ve ga- 
lant'uo mo jego Królewska 
Mość Wiktor Emanuel. Cavour wprost 
wysłał hrabinę Castiglione—na dwór 
Napoleona Ill. Poruszywszy niebo i 
ziemię, ulokował ją w najbliższem 
otoczeniu: cesarzowej Eugenji... tak, 
aby nie uszła uwagi ówczesnego 
„arbitra Europy'* i aby Jego Cesarska 
Mość mógł z przecudną Włoszką za- 
wiązać kontakt corychlej i najwygo- 
dniej. Chodziło zaś o rzeczy bynaj- 

mniej nie bagatelne, nie o żadne 
umizgi, flirty i bałamuctwa; w grze 
była stawka gruba, polegająca na 
zniewoleniu Cesarza Francuzów do 
osobistego, a zakonspirowanego $ро!- 
kania się Cesarza z Cavourem w 
Plombićres - z czego, jak z historji 
wiadomo, wynikły dwudniowe narady 
(niewątpliwie pilnie patronowane przez 
hrabinę Castiglione) zakończone za- 
warciem historycznego układu z 10 
lipca 1858 r. na mocy którego przy- 
rzekł Napoleon III pomoc wojenną 
królestwu Sardynji w walce z, Austrją 
Oraz zaręczył mu posiadanie Lom- 
bardji i Wenecjj w związku z połą- 
czeniem w jedno Państwo Włoskie: 
Piemontu, Toskany, Neapolu i Pań- 
stwa Kościelnego. 

Z wyznaczonej jej przez Cavoura 
roli w zjednoczeniu się Włoch, wy: 
wiązała się hrabina Castiglione—zna- 
komicie. Przy tym ogniu upiekła też 
i dla siebie... Świetne, wręcz Świeczni- 
kowe na dworze tuileryjskim stano- 
wisko. Miała na niem brylować aż do 
samego upadku Drugiego Cesarstwa. 
Żadna ze słynnych pań stanowiących 
istny wieniec piękności i wdzięku, któ- 
rym się cesarzowa Eugenja lubiła ota- 
czać, sama nie obawiając się niczyje- 

ia a AA A 

SŁOWO 

Prasa niemiecka o zagadoienia ewakuacji Nadronji 
BERLIN, 13.VI. PAT. Prasa berlińska komentuje naogół pesymistycz- 

nie widoki dalszego rozwoju akcji politycznej w sprawie Nadrenii. 
„Kreuzztg.* zaznacza, że nieprawdopodobną jest rzeczą, ażeby Anglja wy- 
warła na Francję nacisk w kierunku wyrzeczenia się przez Francję żądań 
co do stałej kontroli w Nadrenii. Tego rodzaju nacisk jest —zdaniem „Kreuz- 
zeitung“— tem bardziej nieprawdopodobny, że Macdonald jest przecież twór- 
cą protokółu genewskiego, który reprezentuje te same tendencje, jakie wy- 
rażone są w komisji konstatacyjno-koncyljacyjnej, projektowanej przez re- 
zolucję genewską. Dziennik stwierdza zatem, że istnieje w tej sprawie prze- 
paść nie do przebycia. „Diisseldorier-Nachrichten* podkreślają, że Briand 
zupełnie dobrze zdaje sobie sprawę z tego, iż jeden czynnik w jego obli- 
czeniach politycznych zmienił się i że na przyszłość zamiast Chamberlaina 
będzie miał przy swym boku Hendersona, jako przedstawiciela stronnictwa, 
które wpisało ewakuację do swego programu. Dziennik zauważa jednak 
pesymistycznie, że odejście wojsk angielskich z Nadrenji nie wieleby  po- 
mogło, gdyż zostąłyby one zastąpione natychmiast przez francuskie, oraz 
podkreśla, że Labour Party zna doskonale metodę kompromisu i umie ją 
ocenić. Decydującym zagadnieniem ' pozostaje — zdaniem  „Diisseldorfer- 
Nachrichten '—kwestja co do jakich warunków przeprowadzenia ewakuacji 
Briand i Henderson porozumieją się. Na to pytanie Briand nie ma jeszcze 
odpowiedzi i dlatego stara się uchylić od odpowiedzi w tej sprawie. 

Lof nad Atlantykiem 
NOWY JORK, 13—V1. Pat. Jak podaje agencja Hyvasa, lotnicy 

Assolant, Lotti i Lefevre odlecieli na samolocie „Oiseau Jaune, o godz. 
10 min. 8 według czasu amerykańskiego z Old Orchard w celu dokonania 
przelotu nad Atlantykiem. 

Kafastroia samolofu 
OLD ORCHARD. j13,6. PAT. Samołot amerykański „Green Flash* w czasie 

próbnego odlotu w celu dokonania raidu ponad Atlantykiem do Rzymu rozbił się 
uderzając o ziemię. 

Burze nad Europą 
PARYŻ, 13 VI. PAT. „Paris Midi* donosi o niezmiernie gwałtownych burzach” 

które szaleją w Europie południowo-wschodniej. W Besarabji powódź zniszczyła pra- 
wie doszczętnie kilka miasteczek. 28 osób miało ponieść śmierć. Klęska dotknęła 
równieź Ukrainę. W Kijowie runęło w gruzy 300 domów. W Okolicy zginęło kilka 
tysięcy bydła. Liczba ofiar w ludziach, bardzo wysoka, jest jeszcze nieznana. 

BRUKSELA, 13 VI. PAT. Szalała tu straszna burza, która wyrządziła znączne 
szkody. 

Austrjaczka „Miss Uniuersum" 
NOWY JORK, 13—VI. We środę na rewji piękności Światowych w 

Galveston z grupy 11 młodych dziewcząt z różnych krajów europejskich i 
Stanów Zjednoczonych wybrana została królową piękności światowej aus- 
trjaczka p. Lisl Goldarbeiter, jako „miss universum". Sześć głosów padło 
na nią, a tylko jeden głos na piękność rumuńską Magdę Demetrescu. 
Miss universum otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 2 tysięcy dola- 
rów w złocie i srebrną odznakę honorową. Drugą nagrodę w wysokości 
tysiąca dolarów otrzyma nowojorska piękność Irena Allberg. Reszta nagród 
została podzielona między piękności amerykańskie. 

Decydującym momentem dla wyboru przedstawicielki Austrji była nie 
tylko jej piękność, lecz także elegancki i dystyngowany wygląd. 

Rugowanie języka polskiego z kościołów w Litwie. 
Z Kowna donoszą: W kościele pod wezwaniem sw. Jerzego w Kiejdanach na- 

bożeństwa majowe, które odbywały się rano, w roku bież. zostały zupełnie znie- 

sione. Znalazły się osoby złej woli, które starają się o to. aby nabożeństwa niedziel- 

ne w języku polskim, które obecnie odbywają się dwa razy miesięcznie, zostały 

równieź skasowane. Walczą one podstępem. W Kiejdańskiem Gimnazjum puszczo- 
no w obieg szpargał w rodzaju protestu, aby wymienione nabożeństwa w języku 
polskim zostały całkowicie zawieszone. Gorętsi politycy w. murach Gimnazjum 

zmuszają swych kolegów do podpisywania szpargału, grożąc bojkotem i prześladowa- 
niem, o ile ci odmówią złożenia podpisu.. Jakoby inicjatywa tak brudnej sprawy po- 

chodzi od osób, stojących „na czele wychowawców młodzieży i pedagogów. Rów- 

nież wikary kościoła nowomiejskiego czy to nie umie, czy też nie chce mówić po 

polsku. Okoliczni mieszkańcy mają wielki kłopot, gdy przychodzi czas spowiedzi. Osta- 

tecznie z odbyciem spowiedzi jeszcze pół biedy, bo ksiądz zazwyczaj milczy, a spo- 

wiadający się mówi . Lecz gorzej jest, gdy trzeba wyznaczyć pokutę. Spowiadający się 

najczęściej odchodzi od konfesjonału, nic nie rozumiejąc. 

Proces fałszerzy czeków w Kownie 
KOWNO. 13.6. (PAT). Przed tutejszym 

sądem okręgowym rozpoczął się sensacyj- 
ny proces przeciwko sprawcom fałszerstw na 

szkodę Banku Litewskiego. Na ławie oskar- 
żonych zasiedli buhalter Banku Lit. Landsber 
gis trzej urzędnicy bank. oraz dwie kobiety 
Jeden z głównych sprawców, nauczyciel lu- 

dowy Gilnius zmarł w więzieniu kowieńskiem 
w czasie śledztwa. Urzędnicy oskarżeni są 

o to, że działając w zmowie między sobą i 

posiłkując się fałszywemi czekami i doku- 

mentami, podnieśli w różnych terminach 7 

Banku Litewskiego okooł 190 tys. litów. 
Obie kobiety riależące do zmowy. oskarżone 

są o przechowywanie w ukryciu gotówki. 

Według zeznań oskarżonych | inicjatoresm 

go współzawodnictwa—żadna ze słyn- 
nych w najwyszukańszym stylu tuile- 
ryjskich „cocodettes de FEmpire", jak 
je nazywano, nie potrafiła ani na 
dzień jeden przyćmić ani przedziwnej 
urody fascynującej hrabiny ilorenckiej 
ani jej... głośnych swojego czasu na 
świat cały: tualet. 

Ona sama, miły Boże, rozumiała 
doskonale ile jest warta! Ona to prze- 

cie nietylko powiedziała Cassagnacowi 
ale miała tupet napisać na ofiarowa- 
nej mu fotograiji swojej: „Je les 
tgale par ma naissance; je les surpasse 
par ma beautė; je les juge par mon 
esprit". Tylko tyle. “) 

Historycy Drugiego Cesarstwa nie- 
tylko są jednomyślni co do ścisłości 
stosunku, który łączył hrabinę de Ca- 
stiglione (z francuska wymawiano 
zawsze jej włoskie nazwisko) z  Na- 
poleonem IIl-cim lecz nie robią sekre- 
tu ze sporej listy jego — następców... 
rozumie się, po zejściu z widowni 
Europy więźnia z pod Sedanu. Ogra- 
niczymy się tylko do wymienienia 
nazwiska jednego z najbogatszych 
magnatów angielskich, „Jorda Hertior- 
da... Mniejsza. Cały ten Splendor zgasł 
—w dosłownem rozumieniu —przed- 
wcześnie. Najjaśniejsza gwiazda cesar- 

skich Tuileryjów usunęła się sama— 

w zacisze prawie odludne. 

Jakby sama zabiegała o to, aby o 
niej corychlej i zupełnie zapomniano. 

Bodajże mnóstwo zniszczyła doku- 
mentów i listów... Usiłowała wyprzeć 

się wszystkich swoich krewnych i 

ewentualnych — spadkobierców. „Pas 

d'hóritiers... Sans aucune famille ni 
en France ni en ltalie...* pisała za- 
maszystem swojem pismem w  testa- 

mentowej notatce... Bodajże nie u- 

względniono tej kategorycznej dekla- 

racji. 
ady, którą popełniła niedyskre- 

*) Patrz ilustrowane, niewiedzieć które 
z roku 1927-go, dwutomowe wydanie pary- 

skie monografji Fryderyka Loliee „Les 

femmes du Second Empire*. 

  

i głównym kierownikiem całej afery był głó- 

wny buchalter Lantisbergis, który jednak do 

winy nie przyznał się. 
Zmarły oskarżony Giknius od grywał rolę 

wykonawczą i przychodząc do banku, po- 

dejmował pieniądze, przedstawiając fałszywe 

czeki. Był on aresztowany dnia 30 lipca r. 

ub. właśnie w chwili, gdy usiłował podnieść 
na znaczną sumę pieniądze. Podczas rewizji 

znaleziono przy nim zawc zasu przygotowa- 

ne fałszywe czeki na ogólną sumę około 355 

tys. Część podniesionych przez fałszerzy 
pieniędzy zdołano odzyskać, Z powodu skom 

plikowanych okoliczności sprawy proces po 

trwa prawdopodobnie kilka dni. 

cję, było polecenie na piśmie aby ją 
pochowano w koszuli nocnej (batiste 
et dentelles), którą miała na sobie w 
Compiegne w 1857 roku. 

Tej ostatniej woli stało się domnie- 
manie zadość. 

I oto po wielu, wielu latach — w 
naszem już stuleciu—w Ameryce —nie- 
dawno, bardzo niedawno temu — cóż 
się takiego mogło stać, coby wskrze- 
siło z grobu pamięć... hrabiny de 
Castiglione jednej z lwic salonowych 
drugiego Cesarstwa! 

Było—niech państwo raczą posłu- 
chać tak—że małżonka wielokrotnego 
amerykańskiego miljonera p. Harolda 
F. Mac Cormicka, prezesa Harvester 
Company, niemogąc dobić się godne- 
go jej rozgłosu jako... diva operowa 
(występowała na scenie jako Hanna 

Walska, pilnie bacząc aby wyrażano 
się o niej w prasie „polsko-ame- 
rykafska špiewaczka“) postano- 
wiła przerzucić się do dramatu i ko: 
medji! Ho! ho! A trzeba dodać, że 
pani Hanna (czy jak piszą w gaze- 

tach Ganna) Walska ma w Paryżu 

własny ogromny sklep z perfumerją. 
Naco on potrzebny żonie miljonera? 

Bóg to jeden wiedzieć raczy. 

Tedy p. Walska-Cormick zdecydo- 
wała się debiutować jako aktorka w 

paryskim Thćatre des Champs Ely- 
sćes. Regis Gignoux napisał specjal- 
nie dla niej (o miljony, czarodziejska 
w was Siła laski Mojżeszowej!) spe- 
cjalnie dla p. Walskiej - Cormick sztu- 
kę pod tytułem... „La Castiglio- 
ne". 

Za pozwoleniem! Proszę mi nie 
przerywać żadnem „A «a - ach!* Mam 
jeszcze coś do powiedzenia. 
Polsko - amerykańska p. Walska 

ufa oczywiście bezgranicznie w swój 
talent. Wszelako... wszelako bezpiecz- 
niej będzie dołożyć jaką sensacyjną 
pikantność. | p. Walska odszukała 
spadkobierców hrabiny de Castiglione. 
Przekonała się,że w ich posiadaniu 
znajduje się—jako rodzinna pamiątka 
— kilka najautentyczniejszych  tualet 

  

Midola_pozdomnyoh dzieci w Swietach 
Władze sowieckie mają wielkie tru 

dności z setkami tysięcy opuszczonych 
dzieci, które włóczą się po ulicach Mo- 
skwy i innych miast, żyjąc z żebractwa 
kradzieży i rabunków. Sierocińce i in- 
ne przytułki, zakładane dla tych dzie- 
ci prze zwładze sowieckie, nie spełniają 
należycie swej roli, ponieważ w więk- 
szości wypadków ci mali włóczędzy, 
nieprzyzwyczajeni do regularności ży- 
cia w czterech ścianach pokoju, umie- 
ją znaleźć drogę ucieczki i wracają na 
ulicę do dawnych towarzyszów. Kwe- 
stja ujęcia w karby tych licznych rzesz 
dziecięcych, uczących się zbrodni na 
ulicach miast i miasteczek, jest niewąt- 
pliwie jednym z najtrudniejszych pro- 
blemów, na jakie rząd sowiecki się nat- 
knął po rozwiązaniu rodziny. 

Ostatnio członkowie komitetu dla 
spraw podrzutków złożyli rządowi so- 
wieckiemu wniosek o zamianę trzech 
wielkich, z przepychem urządzonych, 
jachtów rodziny carskiej na okręty 
szkolne dla tych opuszczonych dzieci. 
Wspomniane jachty stoją bezużytecz- 
nie w porcie leningradzkim; dotychczas 
nie umiano użyć ich do jakiegoś poży- 
tecznego celu. Wnioskodawcy wycho- 
dzą z założenia, że w wielu wypadkach 
awanturnicze życie na morzu będzie 
miažo-wiekszy powab dla dzikiej natu- 
ry tych dzieci, niż włóczenie się po u- 
licach i związana z tem przestępczość. 
Zresztą takie rozwiązanie zagadnienia 
według wnioskodawców, ma jeszcze 
tę stronę dodatnią, że chłopcom, raz 
załadowanym na okręty, nie będzie już 
tak łatwo uciec, jak ze schronisk lą- 
dowych. (KAP). 

astosowanie magnesd w chirurgii 
Komunikują nam, że całkowite wydobycie 

na powierzchnię z jeziora Nemi pierwszej 
z galer cezarów, nastąpi dopiero w paździer 
niku. Pomimo wielkich uszkodzeń, jakie po- 
niosła galera, tak w wodzie jak też podczas 

wydobywania, Senator Carrado Ricci, dy- 
rektor wydziału włoskich starożytnych sztuk 
pięknych, uważa galery za niezmiernie cenną 
zdobycz artystyczną, gdyż da ona możność 
zbadania techniki budowy okrętów w sta- 
rożytnym Rzymie. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
konstrukcja drugiej galery, jest jeszcze o 
wiele ciekawszą i cenniejszą. Lecz niestety 
towarzystwa przewrysłowe, które się podjęły 
częściowego 0s.uszenia jeziora Nemi, zobo- 
wiązały się tylko do wydobycia jednej „galery 

W miarę postępu i udoskonalania się róż- 
nych zdobyczy technicznych, rośnie procent 
ludzi, dążących do wydobycia z dna mor- 
skiego, skarbów z zatopionych okrętów. 

W tych dniach przystąpiono do nowych 
prób wydobycia ładunku złota i drogich ka- 
mieni, ze statku Egipt zatopionego podczas 
wojny u wybrzeży francuskich. Poprzednie 
prace zostały przerwane zeszłego roku z po- 
wodu zbyt burzliwego stanu morza. 

Pracy wydobycia drogich kamieni, pod- 
jęło się obecnie towarzystwo włoskie, roz- 
porządzające kolumną wyćwiczonych nur- 
ków, ubranych w najnowszego typu ska- 
fandry. Celem ułatwienia dostania się do kas 
ogniotrwałych, jest projektowane wysadze- 

nie za pomocą min części statku w powie- 

Warszawa, 

Po przeniesieniu się do 
przyjmuje zapisy na kurs j 

      

    
nieboszczki  konfidentki Cavoura i 
przyjaciółki Napoleona III. Kupić 
tych parę sukien za... za 200.000 do- 
lsrów—było dla p. Walskiej dziełem 
jednej chwili. Wystąpi w sztuce, któ- 
rej heroiną jest hrabina Castiglione... 
w jej własnych, autentycznych, histo- 
rycznych tualetach! 

Tak się też i stanie. 
Debiut odbędzie się na rzecz ja- 

kiegoś francusko-amerykańskiego П- 
lantropijnego dzieła. Patronuje impre- 
zie księżna de Vendóme. Niezawodnie 
mnóstwo osób z najlepszego paryskie- 
go towarzystwa poleci... oglądać au- 
tentyczne, historyczne tualety tuileryj- 
skie tej—której oczy zapaliły, jak lon- 
tem, armaty pod Solferinem i Magen- 
tą i do której prochów w mogile 
przylega jeszcze może  ostatniemi 
szmatkami batystowa, cała w prze- 
dziwnych koronkach koszula, którą 
miała na sobie... kiedyś tam... kiedyś... 
w Compiegne gdzie w parkach bez 
końca tak szalenie się bawiono pod- 
m cesarskich niezrównanych  polo- 
wań... 

z 

„ Maurice Dekobra, głośny autor 
niezrównanej tandety belletrystycznej, 
lecz uchodzący w mniemaniu wielu za 
wielkiego znawcę natury niewieściej, 
wyraził się niedawno w wywiadzie u- 
dzielonym jednemu z redaktorów Lon- 
don General Press: 

— Tegoczesna technika tak sied- 
miomilowemi pędzi naprzód krokami, 
tak sypie niespodziankami, takie do- 
kazuje istne cuda, że pisarz teraźniej- 
Szy musi mieć nielada fantazję aby 
czemś... nowem wyprzedzić to, na co 
już jutro technika gotowa jest się 

zdobyć. Żyjemy w epoce rewolucyj- 
nej... wszystko dziś, i to jeszcze z 
zawrotną szybkością ulega zmianie 

- wszystko, wyjąwszy: kobiety i mi- 
łość. Kobiety i miłość pozostały ta: 
kiemi, jakiemi były i są od początku 
świata. Mówić o „miłości nowoczes- 
nej", mówić o „kobiecie teražniejszej“, 

Zarząd Warszawskiej 

Szkoły Pielęgniorston 
nowego gmachu ze Smolnej 6, 

jesienny codziennte w kancelarii 
Szkoły od godz. 10-12 i o” 3 4. Internat. — Kurs 2 lata 
4 miesiące—cenzus wymagany najmniej 6 klas gimnazjalnych. 

trze. Prace te mają za swoją bazę Szerburg 
i odbywają się pod kontrolą rzadu i mary- 
narki francuskiej. - 

3 Kiedy jest już mowa 0 wydobywaniu, 
nie możemy pominąć milczeniem faktu o cu- 
downem wydobyciu igły z mózgu ludzkie- 
go za pomocą magnesu. 

W Pottsville..w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, pewna matka spostrze- 
gła z przerażeniem koniec igły wystającej 
około oczka swego 9-cio miesięcznego dzie- 
cka. Przeražona chciała ją wydostać, lecz 
niezręcznym ruchem spowodowała całkowite 
schowanie się igły w ciele. 

Dziecko poddano prześwietleniu promie- 
niami Rótgena, które wykazały że igła tkwi 
w mózgu. Doktorowi Rogers udało się jed- 
nak za pomocą silnego magnesu, igłę wydo- 
stać, po poprzednim usunięciu kawałka skó- 
ry z włosami. 

Jest nadzieja że ten zabieg chirurgiczny 
pozwoli dziecko utrzymać przy życiu, ZK. 

* 

20-locio przelotu nad kanałom La Manche 

    

Dzisiaj w epoce tak silnemi krokami roz- Wh, 
wijającej się komunikacji lotniczej, epoce 
zdobywania "przez śmiałych lotników coraz 
to nowych wszechświatowych rekordów, w 
przededniu całkowitego opanowania przez 
człowieka przestworzy niebieskich, — рорго- 
stu wierzyć Się niechce, że zaledwie przed 
dwudziestu laty po 25 lipea 1909 r: Ludwik 
Bleriot, dokonał na swoim aparacie pierwsze 
go przelotu nad kanałerh la Manche z Calais 
do Duwru. 

Ten śmiały wyczyn genialnego konstruk- 
tora i odważnego lotnika dał początek roz- 
poczęcia prób. lokomocji powietrznej, tak 
tak szeroko już rozpowszechnionej w do- 
bie obecnej. 

Dla uczczenia dwudziestolecia tego pierw- 
szego przelotu, Francuski  Aero-Club pod 
patronatem Ministra lotnictwa, liczni przed- 
stawiciele awjatyki wojskowej i cywilnej, 
dziennik „„Matin* i Rada miejska z Calais po 
stanowili urządzić w lipcu bieżącego roku 

wielką manifestację. na lotnisku w Calais. 
ZE 

ARTERINIS TVO BEST TONIE 

NIEBYWALE FANTY * 

Wśród wszystkich przybywających do Po- 
znania, niezwykłą sensację budzą liczne fan- 

ty P. W. K., powystawiane na stoiskach wy- 
stawowych. Tłumy ludzi przystają przed lu- 
ksusowemi urządzeniami pokojów, przed dy- 
wanami, srebrem, porcelaną, bielizną i wy- 
kwintnym samochodem, tworzącymi razem 
kompletną wyprawę ślubną, jako jedną z 
głównych wygranych, wartości 75.000 zł. 
Nie mniejsze zaciekawienie wywołują liczne 
samochody, maszyny rołnicze, meble, pla- 
tery, zegarki, gramofony i t. d. W rzeczywi- 
stości, niema tam ani jednej błahostki, każ- 
dy przedmiot przedstawia dużą wartość 
żytkową. Loterja ta odpowiada w całej p+- 

ni powadze P, W. K. 
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kolońskie. 

Koszykowa 78, 

jako „0 nowym jakimś typie czy 
rodzaju istoty ludzkiej, doprawdy nie 
wypada. Co pewien czas jedne i te 
same rzeczy otrzymują nową nazwę... 
Ot, i wszystko. Ludzie wprost silą 
się aby za wszelką cenę dopatrzyč i 
pochwycić coś nowego zarówno w 
miłości tegoczesnej jak w tegoczesnej 
kobiecie. Ja nic nowego nie widzę i 
nie wyczuwam. 

Tak mówi autor „Madonny ze 
ślipingu”*. Czy ma rację, czy jej nie- 
ma? — rozstrzygną państwo najlepiej 
sami. 

Ja tymczasem... nie będę rozpisy- 
wał się o Świeżem rozejściu jeszcze 
jednego małżeństwa w  teatralnem 
świecie, choć znakomita śpiewaczka 
Louisa Tetrazzini znana jest dobrze 
Warszawie, gdzie w operze słuchaliś- 
my jej wielokrotnie. Niedawno odbył 
się w Rzymie z wielką pompą i pa- 
radą ślub jej z młodziutkim tenorem 
Vernati'm. Wszyscy ostrzegali: ostroż- 
nie! ostrożnie!... za bardzo już * mło- 
dy pan młody!.. a panna młoda właś- 
nie zbiera się witać 58 wiosnę swego 
życia. Czy co pomogło? Nic nie po- 
mogło. Ot, i rozwodzą się—już! Po- 
wód? Różnica charakterów. Delikatny 
powód—lecz to niema znaczenia. Koś- 
ciół katolicki nie udziela przecie roz- 
wodu i Louisa Tetrazzini musi 
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żegnać się z nadzieją wstąpienia Ww“ - 
związki małżeńskie—po raz trzeci. Bo 

pierwszym jej mężem był też tenor 
Bazelli... 

Lęcz ja o tem wszystkiem, broń 
Boże, rozwodzić się niemam najmniej- 
szego zamiaru. 

Krótko tylko i węzłowato dotknę 
materji, poruszonej ankietowo 
przez jedną z wielkich gazet zagra- 
nicznych. 

' Chodziło,o dowiedzenie się—z ich 
własnych ust—co czują wybitne 
aktorki i wybitne gwiazdy filmowe 
podczas najbardziej namiętnych scen 
erotycznych, których jesteśmy šwiad- 
kami bądź na scenie bądź naekranie? 
Gdzie kończy się udawanie i gdzie 

a
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AORIEK G00PODAKCZY ZIEM WSCHODNICH 
Akcja rządowa wobec nieurodzaju w woje” 

wództwie Wileńskiem 
W jednym z dzienników  mieįsco- 

wych podane były przed kilku dniami 
niezgodne z prawdą, względnie nieści- 

słe, wiadomości o: przebiegu i istocie 
wszczętej i prowadzonej przez czyn- 

puiki rządowe akcji niesienia pomocy 

rolnikom dotkniętym klęską nieurodza- 

ju 
Wymieniona akcja w rzeczywisto” 

ści przedstawia się następująco: 

Licząc się z najrozmaitszemi kon- 

sekwencjami nieurodzaju a działając 

w ścisłym kontakcie i porozumieniu 

zainteresowanemi rzeszami społecz- 

Bo witeni, władze lokalne jeszcze 

przed realizacją zbiorów w jesieni ubie 

głego roku, posiadając dane, że zbiory 

wypadną katastrofalnie nisko, wystą- 

piły przed Rządem z szeregiem wnio” 

sków  zdążających do zapobieżenia 

skutkom nieurodzaju we właściwym 

czasie. 
Przedewszystkiem uwzględnić na- 

leżało następstwa osłabionej zdoino- 

ści płatniczej i nabywczej wsi. To też 

jeszcze przed uzyskaniem ulg podatko- 

wych zarządzonem zostało w miesią- 

cu październiku wstrzymanie egzeku- 

cji podatku gruntowego. w listopadzie 

ukazało się rozporządzenie Minister- 

stwa Skarbu dotyczące ulg podatko- 

wych w postaci odroczeń terminu pła- 

tności podatku gruntowego, dochodo- 

wego i majątkowego. W tymże czasie 

zapadła decyzja co do prolongaty ter- 

minów spłaty pożyczek zaciągniętych 

przez rolników w Banku Gospodarstwa 

Krajowego i Państwowym Banku Rol- 

nym — 0 czem ludność zainteresowa” 

na została powiadomiona za pomocą 

specjalnych abwieszczeń. Termin taryf 

zniżkówych na przywóz pasz oraz łu- 

binu przedłużony został z 31.XII. 28 r. 

do 15.V. 1929 r. Jednocześnie udostęp- 

niono na większą skalę kredyty dyspo- 

nowane przez Bank Rolny na specjal- 

ne cele, jak zakup krów mlecznych, 

pasz treściwych i objętościawych i t. 

p. oraz przez Urząd Ziemski dla po- 

trzeb osadników cywilnych i wojsko- 

wych. W stosunku do rolników jako 

*-* kontrahentów Skarbu, stosowano 

również ulgi naprz., w postaci odrocze- 
nia terminów spłaty zobowiązań wyni- 

kających z odnośnych uwów. EB 

, Drugim obowiązkiem czynników 

© rządowych wobec klęski nieurodzaju 

było zapobieżenie niebezpieczeństwu 

nieobsiania pól na wiosnę bieżącego 

roku. Pierwsza kwota tytułem kredytu 

siewnego - została. przekazana -Oddzia- 

łowi P. B. R. w Wilnie w grudniu ub. 
r., następna zaś w dniu 6 marca r. b. 

Z tych kredytów powiat  Brasławski 

otrzymał pierwszy przydział w dn. 28 

grudnia ub. r., Święciański — 27 mar- 

ca, Postawski — 21 marca, Dziśnień- 

ski — 16 marca. 
Dalsze przydziały miały miejsce w 

kwietniu i częściowo w maju. 

Kredyty asygnowane przez Bank 

Rolny wykorzystane były w dwojaki 

sposób: na zakup i rozprowadzenie na- 

sion w naturze i pomoc w gotówce. Wo 

Bec braku podaży nasion na miejscu 
główna uwaga musiała być zwrócona 
na pomoc w naturze. Rozdawnictwo 

nasion, jeżeli chodzi o tereny najbar- 
dziej poszkodowane, zostało zakończo- 

ne całkowicie w pow. Postawskim do 1 
maja, Brasławskim i Święciańskim w 
połowie maja, zaś w  Dziśnieńskim 

į 

akcja ta była na ukończeniu w końcu 
maja. Względnie późniejsze zakończe- 
nie rozdawnictwa nasion w tym ostat- 
nim powiecie nie miało poważniejsze- 
go znaczenia, ponieważ na tym odcin- 
ku skutkiem warunków klimatycznych 
siew odbywa się wogóle później niż 
w innych powiatach. Z drugiej strony 
tu właśnie pomoc Siewna w naturze 
przybrała największe rozmiary wobec 
największych strat przy realizacji zbio- 
rów — mianowicie dostarczono owsa 
na obsianie 15 proc. jęczmienia na ob- 
sianie 25 proc. areału gruntów pod te- 
mi zbożami, koniczyny zaś na obsianie 
100 proc. 

Co się tyczy pomocy siewnej go- 
tówkowej, ta udzielana była przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego (dla 
większej własności) i Bank Rolny 
(dla własności mniejszej). Oddział 
Wileński B. G. Kr. wydał pożyczek 
ogółem na przeszło miljon zł. przyczem 
pomoc *kredytowa rozpoczęta została 
w miesiącu marcu. 

Pomoc gotówkowa udzielana kre- 
dytowo przez Oddział Wileński Pań- 
stwowego Banku Rolnego pierwotnie 
ograniczona była na korzyść pomocy w 
naturze, ponieważ drobny rolnik wo- 
bec braku podaży na miejscu niezaw- 
sze mógł wykorzystać otrzymaną poż 
czkę na właściwy cel. Przydział gotóv 
kowego kredytu został zwiększony nie- 
zwłocznie o 2 i pół milj., kiedy w po- 
czątkach maja rolnicy, którzy mniej 
ucierpieli skutkiem nieurodzaju zaczę- 
li wyrzucać na rynek przechowywane 
dotąd, zapasy. 

Tak w naturze jak gotówce kredyt 
udzielany był za pośrednictwem insty- 
tucyj spółdzielczych względnie kas ko- 
munalnych powiatowych i gminnych. 
Pewne niedociągnięcia, względnie bra- 
ki, siłą rzerzy musiały tu mieć miejsce 
zależnie od sprawności danej jednostki 
rozprowadzającej kredyt. Jest to jednak 
rzeczą nieuniknioną w akcji wymagaja- 
cej nadzwyczajnego wysiłku wszyst- 
kich czynników gospodarczych, zwła- 
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zaczyna się istotne.. przeżywanie? Jak 
dalece aktorka sama podziela uczu- 
cia, które interpretuje? 

Jedna odpowłada: 
— Nieznoszę wogóle takich scen. 

Najczęściej partner jest, co się zowie, 
niesympatyczny. Trzeba się mocno 
przezwyciężać... na próbach. Potem 
już się przywyka.. oOdrabia... Radzę 
Sobie: nie myśląc o tem, co on ze- 
mną wyrabia. Wyobrażam go Sobie, 
że mam do czynienia z automatem. 
Resztę dopełnia— rutyna. Tak rutyna! 
Można się przecie zaprawić dosłownie 
do wszystkiego? 

Powiada druga: 
— Wogóle gdy jestem na scenie, 

w Šwietle „kinkietow“, niemal niewiem, 
co się ze mną dzieje. jestem jak w 
transie. Działa, czuję jakieś inne 
moje ja. Wręcz niešwiadomą je. 
stem co się ze mną dzieje i co sama 
czynię. 

Ossi Oswalda mówi tak: 
— Gdy muszę znaleść się w sy- 

tuacji, która est mi wstrętaą, wobec 
której wzdrygam się... wówczas uŚwia- 
damiam sobie mocno, mocno, że 
gram. I to ogromnie lżejszą czyni 
mi ciężką pracę. Zawsze i zawsze 
mam świadomość, że wykonywam za* 
daną mi rolę w momentach, których 

„ta nic na świecie nie zdecydowałabym 
się być heroinią—w życiu. Wiem, że 
gram—i nie czuję dla samej siebie po- 

"gardy, nie rumienię się nawet. Dopie- 
ro w domu, wróciwszy z „nakręcania” 
filmu... opanowuje mnie wstyd. Wów- 
czas szukam ratunku w powtarzaniu 
Sobie, że przecież m u s zę wykonać 
zadaną mi rolę. Nie przypominam 
pe abym grała kiedy scenę miłoś- 
-"ą bez — bardzo, bardzo nieprzyjemne- 
go wrażenia. A już gdy mój mąż 
jest obecny na próbie... to 
już wcale grać nie mogę. 

Któraś ze Śpiewaczek operowych 
takie daje wyjaśnienie: 

— Muzykaždziala ogromnie silnie. 
Wprowadza w nastrój. Proszę 
zwrócić uwagę, że zarówno tekst li- 

  

breta jak melodja, jak orkiestra, jak 
cały aparat operowy, aż do kostju- 
mów włącznie, wszystko to działa na 
Śpiewaka (na mnie w szczególności) 
niezmiernie suggestywnie. Wprowadza 
ńas w stan istotnego upojenia. Pod- 
nieca! Czyni nas zdolnymi do... do... 
jednem słowem: gdy partner Sam 
dużo czuje, gdy dobrze gra, gdy umie 
brać się do rzeczy i w dodatku jest 
Sympatyczny i urodziwym mężczyz- 
ną, wówczas, Oczywiście... o wiele łat- 
wiej zagrać z nim scenę miłośną z 
ogniem udzielającym się sali. Nato- 
miast wszystko idzie jak po grudzie 
gdy partner sztywny, operuje tylko 
rutyną, niezdarny, i mocno niesympa- 
tyczny. Ba! Powiedziałabym, że nie- 
mal wszystko zależy—od partnera. Ja 
sama w jednej i tej samej operze by- 
łam w Dreźnie ośm razy inaczej ko- 
chaną! Tylu. właśnie zmieniono mi 
partnerów w 'ciągu sześciu tygodni! 
No, i ja sama za każdym razem ko: 
chałam inaczej. Raz lepiej—raz gorzej. 
Sama to doskonale czułam, ale nic 
na to poradzić nie mogłam. 

- Wrócimy do gwiazd filmowych. 
a. Arna powiada z całą szczeroś- 
cią: 

— Staram się zawsze być к 
prawdę zakochaną. e Ak 
kim to często trudem przychodzi, ale 
staram się, staram, jak tylko mogę. 
Gdy się trafi partner „w moim ty- 
pie“, o! wówczas sprawa o wiele, wie- 
le łatwiejsza. Nawet jednak gdy mam 
do czynienia z partnerem niesłychanie 
antypatycznym,  przemagam siebie... 
autosugestją. Autosugestja zdolna jest 
przezwyciężyć nawet wstręt * fizyczny. 
Albo... albo... gdy już nic nie poma- 
ga, staram Się mocno, mocno, mocno 
wyobrazić sobie, że-jestem w  obję- 
ciach i pod ustami—całkiem innego 
człowieka. Rozumie mnie pan? I do- 
myśla się pan o jakim mówię czło- 
wieku? 

Któżby nie rozumiał! ; Któżby się 
nie domyślał! Prawda? 

С. ]. 

szcza na terenie województwa Wileń- 
skiego, gdzie instytucje drobnego kre- 
dytu zaledwo wyszły z form organiza- 
cyjnych. Nie może tu również służyć 
zarzut, że nasiona dostarczane były po 
cenie wyższej niż obecnie, gdyż takie 
ceny, wówczas istniały. Wyczekiwanie 
niższych cen przyczyniłoby się do tego, 
że grunty pozostałyby właśnie nieob- 
siane. Zawdzięczając zawczasu udzie- 
lonej pomocy siewnej niebezpieczeń- 
stwo nieobsiania pól, nie mniej groźne 
jak zeszłoroczny  nieurodzaj, zostało 
zażegnane. 

Wreszcie jako trzecie (z pośród głó 
wniejszych) zjawisko, które należało 
przewidywać w związku z nieurodza- 
jem a wobec którego należało przed- 
sięwziąć jaknajenergiczniejsze kroki, 
była możliwość głodu. Na dokarmianie 
ludności głodującej, w pierwszym rzę- 
dzie dzieci, władze centralne asygno- 
wały w początku marca pół miljona, 
zaś w końcu tego miesiąca miljon zło- 
tych. Wobec stwierdzenia w początku 
kwietnia, że pomoc ta nie jest wystar- 
czająca, wyasygnowano uzupełniająco 
w różnych terminach łącznie jeszcze 
jeden miljon, oraz zapowiedziany jest 
na skutek interwencji Wojewody Wileń 
skiego u Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łecznej przydział dodatkowo pół miljo- 
na zł., co da możność, mając na wzglę- 
dzie i pomoc społeczeństwa, prowadzić 
akcję dożywiania do połowy lipca. 
Równocześnie z tem uruchomione zosta 
ły w poszczególnych miejscach punkty 
sanitarne celem likwidacji mogących 
powstać, na tle niedojadania, charób 
epidemicznych. 

Ogółem świadczenia rządu w zwią- 
zku z nieurodzajem w województwie 
Wileńskiem wyraziły się cytrą przeszło 
10 miljonów złotych, v jakiej to sumie 
poza 6 milj. na pomoc siewną drob- 
nym rolnikom i innych kwot, mieści się 
3 miljony w postaci subwencji (bez- 
zwrotnej i częściowo zwrotnej w posta- 
ci robót w gminach) na dokarmianie 
Ponadto, również w związku z nieuro- 
dzajem zwiększone zostały dotacje na 
budowę dróg i inne roboty inwestycyj- 
ne, przy których ludność mogłaby zna- 
leść uboczny zarobek. (—) 
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(b) Kłopoty policji z. przekupniami. 
W celu zabezpieczenia mieszkańców. miasta 
przed nabywaniem u ulicznych sprzedaw= 
ców produktów trzymanych w otwartych a 
często brudnych koszach policja przystąpiła 
do wyłapywania sprzedawców niestosu ją- 
cych się do wydawanych przepisów. Jedno- 
cześnie na wązkich uliczkach w dzielnicy 
żydowskiej tamują ruch stojący na chodni- 
kach przekupnie. Policja usunęła przekup- 
niów a na opornych sporządziła protokuły. 

. — (0) Fikcyjne likwidacje. Każdy ku- 
piec ma prawo urządzać wyprzedaż z tem, 
że zgłasza w tej sprawie do wydziału prze- 

į Termin   

  

mysłowego Magistratu meldunek. 
wyprzedaży przewiduje się maksymalnie na 
okres miesięczny. Celem obejścia prawa nie- 

  

którzy kupcy zgłaszają podania w sprawie 
otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie 
wyprzedaży likwidacyjnej. Taka wyprzedaż 
likwidacyjna trwać może 3 miesiące. Po tych 
likwidacjach jednak okazuje się, że firmy w 
dalszym ciągu egzystują i że nigdy faktycznie 
nie zamierzały się likwidować. 

W związku z tem wydział przemysłowy 
Magistratu zaznacza, że z tytułu ustawy ku- 

, którzy urządzają fikcyjne likwidacje, 

  

    
2 "FOJSKOWA. 

‚ — Interesanci a PKU. Podaje się do 
wiadomości, że PKU Wilno - Miasto przyj- 
muje interesantów i udziela informacyj w 
lokału służbowym w Wilnie przy ulicy Jakó- 
ba Jasińskiego Nr. 18 (parter) w dniach 
powszednich codziennie od godz. 11-№] д0 
godz. 12. 

Poza wyznaczoną godziną PKU intere- 
santów nie przyjmuje: 

— (a) Posady w instytucjach wojsko- 
wych. Wobec masowego napływu podań 0 
udzielenie posad w instytucjach  wojsko- 
wych Dowództwo Okręgu Korpusu III ko- 
munikuje, że wobec obsadzenia wszystkich 
stanowisk żadnemi wolnemi posadami nie 
rozporządza. W przyszłości w razie wakan- 
sów kandydaci na wolne stanowiska będą 
zapotrzebowani tylko z właściwych pań- 
stwowych biur pośrednictwa pracy. Temsa- 
mem składanie podań o zatrudnienie do 
DOK. III obecnie jest bezprzedmiotowe i nie 
będzie rozpatrywane ani też nie będzie się 
udzielać żadnych odpowiedzi. : 

SZKOLNA. . 
‚ — (0) Zaangażowanie nowych nauczy- 

cieli. jak się dowiadujemy, w związku z roz 
szerzeniem sieci szkolnictwa powszechnego, 
w czasie wakacyj roku bież. nastąpi zaanga- 
żowanie nowych nauczycieli dla szkół pow- 
szechnych. 

AKADEMICKA. 
— Do szanownych koleżanek Uniwersy- 

tetu Stefana Batorego w Wilnie. W dniu 15 
czerwca rb. w Sali Śniadeckich o godzinie 20 
odbędzie się wiec studentek USB organizo- 
wany przez Akademicką. Bursę Żeńską USB 
w sprawie wysłania delegatek na Zjazd Or- 
ganizacyj  Samopomocowych  Studentek 
wyższych uczelni polskich mający się odbyć 
w Poznaniu 28 i 29 czerwca rb. 

Wobec ważności spraw, które maja być 
poruszone na wiecu, prosimy 0 jaknajficzniej 
szą obecność. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem: 

KOMUNIKATY. 

„— (a) Walne zebranie weteranów. W 
dniu 14 bm. o godzinie 6 wiecz. w sali są- 
du okręgowego w Wilnie odbędzie się do- 
roczne zebranie stowarzyszenia weteranów 
63 roku, na które mają również wstęp i 0- 
soby interesujące się losem bojowników o 
wolność narodu. 

= (a) Pierwsze posiedzenie Izby Rze- 
miešlniczej.,Pierwsze posiedzenie Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie odbędzie się w nie- 
dzielę 23 czerwca rb. o godz. 13 w lokalu 
Banku Spółdzielczego Rzemieślników i Kup- 
ców Polskich w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 
Nr. 25. Porządek obrad będzie następujący: 
Otwarcia Izby dokona delegat p. wojewody 
poczem odda najstarszemu wiekiem prze- 

10-cio Iecią pracy zasłużónego oficera 
- W tych dniach komendant tut. PKU p. 

mjr. Maksymiljan Ossowski obchodził 10-cio 
lecie swej służby w Armji Polskiej inten- 
sywnej pracy nad organizacją obrony Pań- 
stwa. Jako obywatel niemiecki zamieszkujący 
w Gdańsku zostaje p. Ossowski z wybuchem 
wojny zmobilizowany. Przybywa do Wilna 
w styczniu 1916 roku na stanowisko sekre- 
tarza niemieckiego zarządu wojskowego. 

Na pierwszy zew już w połowie 
roku 1918 porzuca samowolnie armję niemie- 
cką i zaciąga się do konspiracyjnej służby 
w POW. ukrywając się jednocześnie przed 
aresztowaniem i sądem polowym za dezer- 
cję. W tym czasie wstępuje w związki mał- 
żeńskie z wilnianką. 

Gdy powstała samoobrona  wilenska, 
wstępuje w jej szeregi jako wolontarjusz i 
bierze udział w walkach na Pośpieszce i pod 
N-Wilejką. Wejście bolszewików do Wilna 
nie odstrasza go od pracy w POW. Grozi mu 
śmierć. Rozrzucając odezwy omal nie zostaje 
ujęty. Po wejściu ułanów Beliny do Wilna 
zaciąga się do wojska polskiego jako ochot- 
nik i walczy w pierwszej dywizji leg. W 
czerwcu 1919 roku zostaje definitywnie przy- 
jęty do wojska w vzarży pporucznika. 7а 
czasów Litwy Śroukowej jest szefem tut. 
„Defenzywy”* a następnie organizuje woj- 
skowe więzienie na Antokolu. Na stanowisko 
kapitana przechodzi do służby administracji 
już jako zastępca kom. PKU Wilno. Po od= 
powiedniem zapoznaniu się z tą pracą zostaje 
majorem , komendantem PKU. W między 
czasie mjr. Ossowski jest wysuwany na sta- 
nowisko starosty wileńskiego opróżnione po 
śp. Wimborze. Taksamo M.S. Wojsk. chce 
go sciągnąć do centrali jednak mjr. Ossow- 
Ski tak dalece czuje się związany z blizkiem 
mu Wilnem, że przeniesienia unikał nawet 
gdyby było związane z jednoczesnem awan- 
sem. 

Tych kiłka słów z racji 10-lecia służby 
zasłużonego oficera niech będzie skromnym 
upominkiem w radosnej dla niego rocznicy. 
Życzymy mjr. Ossowskiemu dalszej i owo- 
cnej działalności. t: 

LAKE NR SATIEROKIIIISA 
wodnictwo obrad. Nastąpią wybory proto- 

kulanta, wybory prezydenta, wiceprezydenta 

trzech członków zarządu lzby. Z kolei u- 
chwalony będzie budżet, regulamin zebrań 
Izby, zarządu i komisyj, regulamin służbowy 

dla personelu Izby i wreszcie regulamin biu- 
rowy lzby. W końcu dokonane będzie mia- 
nowanie sekretarza. ь 

— Dziś! Na rzecz opieki Rodzic. przy 

gimn. El. Orzeszkowej w piątek i soborę dn. 

14 — 15 czerwca odbędzie się loterja z tan- 
tami wartościowemi. Čo 4 los wygrywa — 

Cena 50 gr. Wydawanie fantów od godz. 

1i-ej do 10 wiecz. w sklepie W. P. Kulika— 

ul. Mickiewicza 9. 
— Z Ogniska kolejowego. W związku z 

zakończeniem roku szkolnego odbędzie się 

w dn. 16.6. br. o godz. 4 pp. w lokalu „Ogni 

ska kol. (ul. Kolejowa 19) przedstawienie 
dla dzieci i młodzieży w wykonaniu wycho- 

wanków „Domu Dziecka'* i szkoły powsze- 
chneį przy „Ognisku“ kol. w Wilnie, na któ 

re się złożą: Śpiewy, deklamacje, tańce, o- 

raz żywe obrazy. WAKE 
Wstęp bezpłatny. Małych milusińskich i 

sympatyków zaprasza kierownictwo „Domu 

Dziecka” oraz szkoły powszechnej. 
RÓŻNE 

— VII Doroczna Wystawa Obrazów i 

Rzeźb T-wa Artystów - Plastyków (pałac 

reprezentacyjny — plac Napoleona) otwarta 

codziennie od g. 10 do 19. 4 SŁ 

— (a) Zjazd delegatek Rodziny Policyj- 
nej. W dniu 11 6. rb, odbył się w Wilnie 

zjazd delegatek kół miejscowych i powiato- 

wych Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna* w 

celu wybrania zarządu okręgowego. Po uro- 

czystem nabożeństwie w Ostrej Bramie roz- 

poczęły się obrady: nastąpił referat p. in- 

spektorowej Praszałowiczowej o programie 

pracy Stowarzyszenia na rok bież. oraz od- 

czyty posła dr. Brokowskiego o higjenie ży- 

cia codziennego i profesorowej Weryho - 

Radziwiłłowiczowej o prowadzeniu wzoro- 

wego przedszkola. Następnie wybrano do za- 

rządu okręgowego Stowarzyszenia „Rodziny 

Policyjnej": pp. Praszałowiczową. Izydorczy- 

kową, Disterhoffową , Konopkową, Barto- 

szewiczową, Ostrowską, Siecińską, Hyllową 

Cybowiczową, Szweykowską, Gliūską, Jac 
kiewiczównę, Żochowską i Klekowską. Do 
komisji rewizyjnej wybrane zostały pp. Ba- 

sińska, Lindorfowa, Brusewiczowa. Delegat- 

kami na zjazd naczelny do Warszawy wy- 

brano: pp. Praszałowiczową, Kubarską oraz 

jako zastępczynie pp. Izydorczykową i Naj- 

dowską. 
— Kwesta na kościół garnizonowy Św. 

Ignacego dn. 11 i 12 bm. dała 693 zł. 84 gr. 
Wszystkim, którzy brali w niej udział, ko- 
mitet składa najserdeczniejsze podziękowanie 

staropolskiem „Bóg zapłać”. 

— (b) Nowy związek. W dniu 12 b. 
m. w małej sali Urzędu Wojewódzkiego od- 
było się zebranie  orgafńizacyjne Związku 
Broni Palnej. W zebraniu wzięli udział 
miejscowe kluby sportowe i strzeleckie. 
Po obszernem omówieniu statutu obecni 
postanowili założyć Okręgowy Związek 
Broni Palnej z siedzibą w Wilnie. W tym 
też celu w najbliższych dniach zostanie 
zwołane walne zebranie delegatów w celu 
przeprowadzenia wyboru władz związku. 

— Obozy skautów litewskich na po- 
graniczu. Sraż pograniczna litewska czyni 
obecnie przygotowania do przyjęcia skau- 
tów litewskich, którzy w roku bieżącym 
będą rozłokowani w obozowiskach w $po- 
bliżu granicy. Największy obóz będzie roz- 
mieszczony w powiecie trockim i będzie 

nosić nazwę „Obozu wileńskiego". Kierow- 
nictwo obozu przyjęli naczelnik powiatu 
trockiego Stajkunas i komendant wojenny 
tego powiatu płk. Matulunis. 
‚ — — (a) Kort tenisowy w parku im. 
Żeligowskiego. Prące nad dostosowaniem 
parku Żeligowskiego do potrzeb sporto- 
wych częściowo zostały już wykonane. W 
dniu 15 b. m. nastąpi oddanie do ogólnego 
użytku nowozbudowaaych czterech kortów 
tennisowych, urządzonych na terenie byłej 
slizgawki. Korty będą czynne od godziny 
6 rano do 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 

Ostatnie występy A. Ró- 
życkiego i W. |czewskiego. Nasi świetni 
goście niewątpliwie pozostawią po swym 
wyjeździe żal ogólny. Nic w tem dziwnego 
bo ci przemili artyści są również ulubieńca- 
mi stolicy. 
Dziś i jutro z udziałem gości warszaw- 

skich grana będzie pełna humoru dowcipna 
komedja polskiego autora Gustawa Beyli- 
na „Zakład o miłość”. 

— Występy Wojciecha Brydzińskiego w 
Teatrze Polskim. Z udziałem genjalnego ar- 
tysty Wojciecha Brydzińskiego ukażą się 
dwie oryginalne sztuki: „Tajfun Lenguela* 
i „Twarz i maska* Chiarelli. 

‚ № obu sztukach W. Brydziński tworzy 
niezapomniane kreacje. Pierwszy występ od- 
będzie się we wtorek 18 bm. 
„. — Ninka Wilińska w Wilnie. Ww sobotę 
i niedzielę odbędą się o godz. 5 pp. w Te- 

atrze Polskim tylko dwa występy popnular- 
nej dziś i w całej Polsce Ninki Wilińskiej, 
która wystąpi w nieznanym u nas specjalnie 
dla niej napisanym repertuarze. W przed- 
stawieniu weźmie udział przybyły do Wilna 
znakomity bajkopisarz Benedykt Hertz. 

A więc w Teatrze Polskim szykuje się 
uciecha dla grzecznych dzieci. Program pier- 
wszego widowiska składa się z następują- 
cych utworów:. „Pajac, lalka i piłeczka”, „Ro 
'qzon Kruzoe wśród ludożerców*, „Ninka 

— Teatr (BE 

i AAA 

Bezczelny napad na górze Trzech Krzyży 
Wczoraj w nocy na górze Trzech Krzyży miał miejsce napad rabunkowy doko- 

nany, jak to wynika ze szczegółów napadu przez bandę, w skłąd której wchodziła i 
kobieta. Około godziny 1-szej przechodzący ulicą Królewską Władysław Klukowski 
(Jerozolimska 66) został zaczepiony przez młodą kobietę, która wszczęła z nim roz- 
mowę i zaproponowała spacer. Klukowski nie podejrzewając nic złego skierował się 
na ulicę Syrokomli a następnie idąc za wskazówkami 
górę Trzech Krzyży. 

W chwili, gdy Klukowski i towarzysząca mu kobieta, 

nieznajomej przedostał się na 

znaleźli się w pobliżu 
miejsca, gdzie ustawione są krzyże z ciemności wypadło dwóch osobników, którzy 
rzucili się na przerażonego Klukowskiego i grożąc mu rewolwerem zrabowali mu 
palto i 20 złotych gotówką i po pobiciu go poczęli uciekać. 

‚ ‚ Zaalarmowana o wypadku policja, natychmiast zarządziła obławę i otoczyła 
miejsce gdzie dokonano napadu. jednak sprawców nie ujęto. jedynie w pobliżu zna- 
leziono palto Klukowskiego, porzucone przez napastników podczas ucieczki. Polic) 
zatrzymała towarzyszkę lukowskiego, która okazała się Antoniną Mikuć (Sadowa 14). 
W trakcie badania zatrzymana przyznała się, źe jednym z napastników był jej brat 
Bolesław bez stałego miejsca zamieszkania, drugiego zaś napastnika rzekomo niezna. 
Do udziału w bandzie Mikuć nie przyznaje się i twierdzi, Że spotkała się z bratem 
przypadkowo. Zachodzi poważne podejrzenie, że banda ta zorganizowała się specjalnie 
na okres letni w celu ograbiania nieostrožnych, udających się w nocy na położone 
w pobliżu miasta góry. 

Nawiązując ten wypadek do umieszczonych przez nas przed paru dniami 
o stanie bezpieczeństwa w pobliżu klubu szlacheckiego i ża Skalsace klub. == 
rzach jeszcze raz zwracamy się do policji 
zarządzeń. (c.) 

O wydanie w tej mierze odpowiednich 

2 lzy Przemysłowo tandlowej w Wilia 
W dniu 11 czerwca odbyło się pod prze- 

wodnictwem p. prof. W. Zawadzkiego po- 
siedzenie podkomisji fachowej dla spraw po- 
datku przemysłowego z udziałem radców pp. 
M. Borkowskiego, $. Szmuszkina, A. Załkin 

da i M. Żejmo. 
Po  szczegółowem  przedyskutowaniu 

wniosków, przedłożonych przez biuro Izby, 
zostały ostatecznie ustalone następujące po- 
stulaty z dziedziny podatku przemysłowego, 
które mogą być załatwione w drodze zarzą- 
dzeń administracyjnych: 

1) polecenie władzom skarbowym szero- 
kiego stosowania przysługującego im prawa 
rozłożenia na raty należności podatkowych 
z pobraniem ulgowych odsetek za zwłokę i 
odraczanie terminów płatności zaliczek na r. 
1929. 

2) zmniejszenie zaliczek  kwartałowych 
na r. 1929. 

3) liberalne traktowanie podań hurtowni 

ków nieprowadzących prawidłowych ksiąg 
handlowych o stosowanie do obrotów przez 
nich osiągniętych 1 proc. stawki podatkowej 
i obliczenia w wypadku przyznania im tej 
ulgi, zaliczek na r. 1929 według stawki 1 
proc. 

4) ujawnienie płatnikowi wszystkich da- 
nych dostarczonych władzom wymiarowym 
przez biura informacyjne w myśl okólnika 
MS. Nr. 175 z dn. 27. 1i. 1926 r. L.D. РО 
12287-III. 

5) ustalenie wymiaru podatku przemy- 

słowego dla przedsiębiorstw  nieprowadzą- 

cych prawidłowych ksiąg handlowych przy 

obowiązkowym udziale rzeczoznawców bran 

żowych, powołanych wyłącznie zlist kandy- 

datów przedstawionych przez lzby P.H. 

6) sumy przepłacone z tytułu podatku 

przemysłowego winne być wypłacone płat- 
nikom na ich prośbę. 

7) zwolnienie eksportu ziemiopłodów od 
podatku obrotowego. 

8) przejanie z urzędów skarbowych na 
Komisję Sžacunkową prawa stosowania | 

proc. stawki podatkowej dla hurtowników. 

nieprowadzących prawidłowych ksiąg han- 
dlowych. 

9) upoważnienie władz skarbowych, za 

przykładem lat ubiegłych, do prowizorycz- 
nego rozpatrywania odwołań z ogranicze- 

niem egzekucji do kwoty- zredukowanego 

podatku. 3 

10) przeprowadzenie kontroli, czy: został 

wykonany okólnik M. Skarbu z dnia 25 lu- 
tego 1929 r. LD V. 1564 - 4 o szczegółowem 

uzasadnieniu w każdym wypadku znacznej 

różnicy pomiędzy wymiarem bieżącym a ze 

szłorocznym. 
Omówienie postulatów z dziedziny po- 

datku przemysłowego, które mogą być załat- 

wione w drodze ustawodawczej. zostało od- 

roczone do następnego posiedzenia podko- 
misji. 

EET TODT TSR TARO PZW EOTEAPI 

nie chce iść do szkoły”. Widowisko niedziel- 

ne obejmuje bajki: „Tajemniczy . gość”, 

„Czerwony kapturek" i „Psotny Ignaš“. | 

Ceny miejsc od 50 gr. Bilety w kasie 

Teatru Polskiego. В 

CO GRAJA W KINACH? 

Kino Heljos — Trujące usta. 

Kino Kolejowe — „Ognisko* — 
Czarny orzeł z Rudolfem Valentino. 

Kino „Lux“ — Pat i Patachon jako 

władcy. 
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) Deski icegły spadają na prze- 
chodniów. Na przechodzącą ulicą Ostro- 
bramską Ewę Butrymowicz (Beliny 5) spad- 
ła na głowę cegła z remontowanego domu. 
Ranną, ze względu na jej stan, musiano 
ulokować w szpitalu żydowskim. Podobny 
wypadek na tej samej ulicy spotkał Dwejrę 
Bank (Ostrobramska 18) na głowę której 
apadła deska, Bank również odniosła bo- 
lesne obrażenia. й 

— с) Wypadek w Kalwarji. W lesie 
pod Kolwarją znaleziono nieprzytomną ko- 
bietę nieustalonego nazwiska (rzekomo Не- 
lena Trupkin) obok której leżał trup no- 
worodka. Oględziny 'noworodka nasunęły 
podejrzenie, że został on zaraz po urodze- 
niu uduszony. 

— c) Samobójstwo. We wsi Rabniuny, 
gminy Kostrzewickiej, powiatu Wilejskiego 
powiesił się 25 letni Miron Kiszan. Trupa 
samobójcy znaleziono w pobliskim lesie. 
Powodem targnięcia się na życie było nie- 
porozumienie rodzinne. 

— c) Ukarane sutenerstwo. Fryda 
Szewintal (Garbarska 9) powiadomiła po- 
licję, że skradziono jej z szafy 50 dolarów 
i 300 złotych. Okazało się, że kradzieży 
dokonała niejaka Marczenko trudniąca się 
nierządem, którą mimo zakazu władz, Sze- 
wintal przyjęła na noc. 

— c) Nieuważny sklepikarz. Przecho- 

dzący w nocy z patrolą posterunkowy ш 

ae R P. Wolski Si Ža ulicy Ja- 
ielońskiej otw. sklep spożywczy, mie- 
sani e w ŁA Nr. 3. Właściciel skle- 
pu Szapiro zapomniał zamknąć drzwi skle- 
pu z czego skorzystali złodzieje i wynieśli 
towar na kilkaset złotych. Dzięki szybkie- 
mu pościgowi skradzione artykuły znale- 
ziono porzucowe w pobliskiej bramie. 

— Zaginął 9 letni Wołyniec (Metro- 
politalna 3) który wyszedł z domu przed 
dwoma dniami i więcej nie powrócił. Po- 
licja wszczęła poszukiwania. 

— Podrzutek, W bramie domu Nr. 5 
przy zaułku Śniegowym policjant znalazł 
podrzutka płci żeńskiej, w wieku około 7 
tygodni. Niemowlę ulokowano w przytułku 
„Dzieciątka Jezus*. 

— (c) Rozprawa nożowa. Na tle pora- 
chunków osobistych Antoni Harasimowicz 
(Oszmiańska 12) zadał kilka ran nożem Sta- 
nisławowi Dimitrowiczowi (Raduńska 41). 
Rannego ulpkowano w szpitalu. Harasimowi- 
cza zatrzymano. 

  

SPORT 

WYNIK KONKURSU HIPPICZNEGO I 
WYŚCIGÓW KONN YCH W POŚPIESZCE 

  

O godzinie 2 min. 30 odbył się ciężki kon 
kurs hippiczny dła oficerów armji Polskiej. 
Warunki konkursu: 13 przeszkód wysokości 
120 mtr. Pierwszy do mety przybiegł „Le- 
pel* pod porucznikiem Jeljaszewiczem z 4 
pułku uł. Zaniemieńs kich, drugim „Port* 
porucznika Romaszkiewicza z 23 pułku uł. 
Grodzieńskich i trzecia „Renia* por. Antona 
2 4 puł. uł. Zaniemieńskich. 

Godz. 4-ta. Gonitwą pierwszą o nagro- 
dę 900 zi. na dystans 3200 mtr. wygra' . kpt. 
Rajewicz na „Oberku*. W biegu tym por. 
Minejko uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
spadając z „Bajki* złamał sobie obojczyk. 

Godz. 4.30. Gonitwę drugą z płotami na 
dystansie 2400 mtr. o nagrodę 700 zł. wy- 
grał rotmistrz Cierplicki na „Amo II* przed 
chł. st. Kondraciakiem na Renacie, 

Godz. 5ta. Gonitwę trzecią na dystansie 
2400 mer. dla H. i st. og. i kl. nagrodę 900 
zł. wygrała „Bajeczna”* z grona oficerskiego 
27 pułku uł. zwyciężając o szyję „Wielmo- 
żną” grona ofic. 4 p. uł. 

Godzina 5.30. Gonitwę 4-tą z 10 przesz- 
kodami dła 4 l. i st. koni na dystansie 3200 
mtr. o nagrodę 700 zł. wygrał ,„Jaazband* z 
grona oficerskiego 1 pułku uł, Krechowiec- 
kich, zwyciężając o 2 długości „Juljusza* z 
gr. oficerskiego 27 p. uł. 

Godz. 6-ta. Gonitwę piątą (z łaską dla 

31. i st. og. i koni na dystansie 1300, o na- 

grodę 500 zł. wygrała o szyję „Renata* por. 

Gromnickiego przed „Panem Leonem". 
- 

ROZGRYWKI © MISTRZOSTWO WOZGS. 

Zarząd WOZGS podaje do wiadomości sto- 
warzyszeń i klubów należących do Zwią- 
zku że poczynił już od kilku tygodni całko- 
wite przygotowania do rozgrywek o mistrzo- 
stwo Okręgu w piłce koszykowej i siatko- 
wej, lecz nie może rozpocząć rozgrywek z 

tego powodu, że nie zostali jeszcze zatwier- 

dzeni sędziowie na te zawody przez Polski 

Związek Gier Sportowych. 
Rozgrywki rozpoczną się natychmiast po 

zytwierdzeniu sędziów. 

  

RADJO. 

Piątek, dnia 14 czerwca 1929 r. 

11.56-12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12.50—13.00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznania. 16.40— 
17.00: Kurs alfabetu Morse'a dla krótkofa- 
lowców i amatorów. 17,00—17,20; Program 
dzienny. repertuar i chwilka litewska. 

17,25—17.50: Transm. z Krakowa. Odczyt 
p t „Młodzieńczy romans Napoleona i je- 
go nowela* gen. Dr. M. Kukiel doc. U. j. 
17.50—18,45: Kocert orkiestry Rozgl. Wil. 
18,45—18.55: Komunikaty ROWE z 
stawy Krajowej z Poznania. 18,55 - 19,20: 
Audycja dla dzieci „Czego ludzie nie wy- 
myślą* opowie Wujek Henio. 19,20 — 19,45: 
Odczyt p. t. „Powietrze i jego zanieczysz- 
czenia* wygł. dr. Feliks  Kasperowicz. 
19.45—20.00: Program na dzień następny, 
komunikaty; oraz sygnał czasu z Warszawy. 

20.00--20,25: Feljeton aktualny. 20,30 -: 
Transmisja z Warsz. Koncert Atono, 
Po koncercie komunikaty: P. A. T., - 
cyjny, sportowy i inne, oraz „Spacer de: 

tektorowy po Europie (Retransmisja stacy! 
zagranicznych) przez salon Philipsa w 

Wilnie). > 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 czerwca 1929 r. 

Dewizy I waluty: 

Tranz.  Śprz. _ Kupno 
Dołary 8,90 8,92 8,88 

Belgja 143.83,1 124.14. 123,52, 
Kopenhaga  237,52,5 238,12,5  236,92,5 

Budapeszt 158,— 155,90 155, — 

Holandja 353,14 359,04 357,24 

Londyn 43,23,5 43,34, 43,13, 

Howystork 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,86, 34.95, 34,77 

Praga 26,38,5 26.45, 26.37, 

Szwajcaria 171,56,5 171.99,5 171.13, 

Stokholm 238,55 239,15 237,95 

Wiedeń 125,23, 125.56, 12492, 

Włochy 46,67, 46,79, | 46,55, 
Marka niemiecka 212.56, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 104 — 103,75. Dolą- 
rówka 12,50 — 72,75. 5 proc. konwersyj- 
na 67. 5 proc. kolejowa 59. 6 proc. do- 
larowa 83,50. 7 proc. stabilizacyjna 92. 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. z. 
B. Gosp. Kraj. i B. Roln., oblig. B. Gosp. 
Kraj. '94. Te same 7 proc. 83,25, 4i pół 
ziemskie 47,50. 8 proc. warszawskie 65,25. 
8 proc. Częstochowy 55 - 55,50. 8 proc. 
Łodzi 59,25. 10 proc. Siedlec 66.75. 

Akcje: 
B. Polski 167, Zw. Spółek Zarobko- 

wych 78,50. Kijewski 96.  Lilpop 29; 
Modrzejów 23 — 23,50. Parowóz 21—23. 
Starochowice  25,25—25 —26. 

DFIARY. 
Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 5. 
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Są wyśmienite. Żądać wszędzie. J 
KSGRTB ОЕБ ОЕ ИЕА КАЛИ



ZE ŚWIATA 

CIEKAWE ZJAWISKO NA OCEANIE 
SPOKOJNYM 

  

Kapitan norweskiego parowca  „Silį2- 
stad", H. Welton, przesłał _ Towarzystwu 
Geograficznemu swojego kraju raport, opi- 
sujący niezwykłe zjawisko na Pacyfiku, za- 
pytując zarazem, czy który z uczonych człon 
ków Towarzystwa mógłby wyjaśnić jego 
przyczynę a zarazem zapytuje, czy zjawisko 
o którem mowa, było zaobserwowane i przez 
załogi innych okrętów. 

Parowiec „Siljestad* znajdował się po- 
między 77 st. a 180 dług. i 35 st. szer. półn. 
w dniu 7 kwietnia, kiedy z pokładu ujrza- 
no przestrzeń, ciągnąca się na przeszło 100 
mil morskich i złożona z niezliczonych pasów 
rdzawo-brunatnej wody. 

Barwa tych pasów była tak wyraźna, że 
nawet po zapadnięciu zmierzchu wyglądały 
one jak długie i szerokie wstęgi rozciągnię- 
te na wodach Oceanu. Próbowano zaczerp- 
nąć parę wiader tej zabarwionej na brunatno 
wody, kilkakrotnie też zdawało się, że za- 
czerpnięta woda była kolorowa, po wcią- 
gnięciu jednak wiader na pokład okazywało 
się, że jest ona zupełnie przejrzysta. Załoga 
statku doznawała wrażenia, jakgdyby bar- 
wa pasów zależała od niezliczonych brunat- 
nych cząsteczek, pływających po powie- 
rzchni Oceanu, nic wszeląko nie wskazywa- 
lo'na obecność życia w tej „rdzawo-brunat- 
nej* wodzie. Co nadto znamienne, obecność 
tej dziwnie zabarwionej wódy nie zdawała 
się zwracać uwagi mew, towarzyszących 
jak zwykle parowcowi. Stwierdzono również 
Że pasy bronzowej wody płynęły z kierun- 
kiem wiatru. 

Kapitan Welton dodaje, w swoim rapor- 
cie, że w trakcie jednej z poprzednich swo- 
ich podróży, znalazłszy się na tej samej sze- 
rokości, o kilka tylko stopni dalej na wschód 
zauważył dwie martwe ryby głębokich wód, 
płynące na powierzchni, jedna obok drugiej 

Ryby miały około sześciu stóp długości i 
trzy czy cztery stopy szerokości. 

Kapitan Welton wyraża przypuszczenie, 
że zjawisko wymienione może pozostawać 
w związku z wybuchami wulkanicznemi na 
dnie oceanu na północno-zachód od wysp” 
Hawajskich. Niewątpliwie zbadaniem feno- 
menu zajmą się Towarzystwa Geograficzne 
wszystkich krajów i tą drogą da się cieka- 
we zjawisko to naukowe wyjaśnić. 

      

SFILMOWANE I WYŚWIETLONE PEJZAŻE 
KSIĘŻYCA 

Jak zapowiedział dr. Jahn Stewardt, prof. 
fizyki astronomicznej na uniwersytecie w 
Princeton, uzyskano niedawno w obserwa- 
torjum w Princeton kinematograficzne wido- 
ki księżyca. 

Przedstawiają one w przepięknej pano- 
ramie pierwsze promienie świtu, powiększa- 
jace się stopniowo poprzez księżycowe prze- 
strzenie w stosunku tylko czternastu kilome- 
trów na godzinę. ż 

Podczas gdy doliny księżycowe są jeszcze 
pogrążone w cieniu, szczyty górskie już są 
oświetlone. 

W centrum dostępnej dla wzroku oko- 
licy wznosi się olbrzymi krater Kopernika, 
którego ściany wżnószą się o trzy kilome- 
iry ponad powierzchnią i tworzą prawie do- 
kladne koło. 

Zdjęcia były robione w stosunku jednego 
na sześć sekund, czyli o sto razy wolniej niż 
przy zwykłej pracy kinematograficznej; część 
filmu obejmująca wulkan Kopernika, liczy 15 
metrów długości i składa się z dwóch tysię- 
cy fotografji. 

Nowa metoda filmowania, dzieło inżynie- 
ra z Montelair, R. F. Arnotta, pozwała w 
ciągu kilku minut zdać sobie sprawę z tego, 
na co astronom musiał zużyć wiele godzin 
obserwacji przy pomocy teleskopu. 

Teleskop użyty do tej pracy, do którego 
został przytwierdzony aparat Arnotta, posja- 
da soczewkę o sześćdziesięciu centymetrach 
średnicy, 

z 
ZANIKANIE FAUNY AFRYKAŃSKIEJ 

Angielskie władze kolonjalne zajęte są 
obecnie organizowaniem w Afryce olbrzy- 
miego parku, przeznaczonego do zachowa- 
nia niektórych gatunków fauny i flory, ska- 
zanych na całkowitą zagładę. Utworzono już. 
na wzór tego, co istnieje w Stanach Zjed- 
noczonych, „narodowy park Alberta*; cho- 
dzi tylko o znaczne powiększenie go w oko- 
licach, gdzie ten „rezerwat“ nie przeszka- 
dzałby, ekonomicznej działalności. Cały świat 
naukowy zainteresowany jest wysoce tym, 
projektem, który beż wątpienia posiada nau- 
kowy charakter. 

Park taki w Afryce jest tem bardziej ko- 
nieczny, że niektóre gatunki zwierząt są w 
tej chwili tak ubogie ilościowo, iż w dzisiej- 
szych warunkach mogą wkrótce  zaginąć. 
Liczbę np. żyraf w Afryce obliczają obecnie 
na 62 sztuki! Tem się tłómaczy ceny żyraf; 
ogrody zoologiczne za jedną sztukę płacą 
przeszło 50 tys. złotych. 

Całkowite zniknięcie zagraża goryłom. 

JAKIM BĘDZIE ŚWIAT ZA ŁAT DZIESIĘĆ 

Niedzielny numer londyńskiego pisma 
„Sunday Dispatch' zawiera artykuł Ramsay 
Macdonalda, w którym ten stawia horosko- 
py co do sytuacji światowej w r. 1940. No- 
wy premier angielski pisze między innemi: 

„Widzę świat cały podzielony na ekono- 
miczne warsztaty, którymi zarząd będzie spo 
czywał w rękach potężnych syndykatów, a 
których granice będą określały jedynie ryn- 
ki zbytu. 

Co się tyczy sytuacji politycznej, jaką bę- 
dzie Liga Narodów w 1940 r. Wszystko bę- 
dzie zależało od politycznej i moralnej po- 
tęgi, którą wykażą mniejsze państwa Euro- 
py. Jeśli zdobędą się one na to, że będą mo- 
gły zaznaczyć swój rzeczywisty wpływ, 
wsżystko przemawia za tem, że po najbliż 
szych dzieSięciu latach będziemy mieli coś, 

  

odpowiadającego Stanom Zjednoczonym 
Ameryki. z 

Przed upływem dziesięciu lat Anglja i 
Ameryka dojdą do porozumienia w ciernistej 
kwestji wolności mórz. ž 

W ciągu dziesięciu lat rasy zachodnie 

   

SŁOWO 

staną wobec trudnego problematu podniesie- 
nia ras wschodnich. 

Macdonald niewierzy by w najbliższym 
dziesięcioletnim okresie ustalila się w Euro- 
pie dyktatura, ani też że pomost ku niej bę- 
dzie stanowiła demokracja. 

Słowem nowy premjer angielski jest 
przekonany, iż w czasie tym można liczyć na 
politykę europejską współpracy. 

SKŁĄD FARB 
Jana Mazurkiewicza 

w WILNIE 
Dominikańska 11, tel. 11-36. 
Poleca: 

Gwarantowanej dobroci _ pokost, 
pędzle, farby olejne i emaljowe i t. d.' 

TOWARY WYBOROWEJ JAKOŚCI. 
CENY NAJNIZSZE. — в 

BEES НРУРСТОВА KOTA CÓGARA © од TNIE | 

Letni rozk ład jazdy 

  
  

  

  

                    

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie zawiadamia, w celach iniormacyj- 
nych, iż w związku z ogólną zmianą rozkładu jazdy na PKP. z dniem 15 
maja r.b., niżej podane pociągi od wskazanej daty będą przybywały i 

odchodziły do i z Wilna, jak następuje: 

Przyjazd do Wilna | Odjazd z Wilna 

» = 4 
s2 8 syj ® ZZ, = = 

. > "Gl SB 

2& ЗЕ : ża| 3E DO 
707] 8,05 pał Gł. przez Biały- 1708 23,00 WY Gł, przez Biały- 

.0 sto 
711 | 17 | 40 OSY Wil. przez Biały- ||712| 9|25| Warszawy Wil. Przez Biały- 

sto! stok 
113] 6/50] Warszawy Wil. przez Biały- ||714|19|50| Warszawy Wil. przez Biały- 

stol 817 | 18 | 55 kM Wsch. przez Lidę, 
818 | 11 | 15 Ronas wsch. przez Siedlce sb atb Siedlce С с 

idę Turmontu (i Zemgale 
708 | 22 | 30| Turmontu ( i Zemgale) |711|18|00| Turmontu (i Zanięsie) 
a 9|05| Turmontu ( i Zemgale) *) | 723 13 z Rze B 
I i lowo - Święcian **) 
a 590] Paket 1 Młotgaecna 729 | 15 |25| Nowo - Święcian **) 
730 | 21 | 45| Nowo - Swięcian 311] 7/40] Zdołbunowa przez Lidę Łu- 
322] 7/25] Lidy S niniec 
312|23|30| Zdolbunowa przez Łuniniec, ||321 | 14|00| Bieniakoń i Lidę ***) 

Lidę | „_ |l823]15|35] Li d y ©) 
452 | 18 | 40 | Olechnowicz (i Radoszkowicz 41122 Mołod 
432 | 22 |50| Mołodeczna 35 | Mołodeczna 

Królewszczyzny przez Pod- ||431 15 | 48 | Mołodeczna 
512] 5|55 brodzie [451] 9|40| Olechnowicz (i Radoszkowicz) 
55218 | 10 POZ przez Pod- ||511 | 22 |55| Królewszczyzny 

324|18!50| Bieniakoń ***) ® 551] 11 |50 | Królewszczyzny 
332|21|50| Jaszun **) 331|19|55| Jaszun „*) 

*) zi do Dukszt — tylko w dnie robocze; 
**) tylko w niedziele i dnie świąteczne; 
<*) tylko w dnie robocze; 
««*j pociąg ten między Wilnem i Lidą kursuje tylko w niedziele i dnie świą- 

teczne oraz między Wilnem a Bieniakoniami kursuje dla polepszenia ko- 
munikacji uczniowskiej w dnie nauki szkolnej w okresie od 15—V—29 r. 
do 30— VI--29 r. i od 1-IX—29r. do 14—V 1930 roku. 

Do czasu wywieszenia na stacjach nowych rozkładów jazdy (afisz), 

bliższych informacyj o rozkładzie jazdy pociągów ruchu pasażerskiego od 
15 maja 1929 roku udzielają Zawiadowcy stacyj. 

egniotrw 
miecka 22 pod „Kasa 

Natychmiast kupimy używaną 

alą kasę 
tel. 1125 i 268“, 

Pismienne oferty: Biuro Ogtoszef J. Karlina, Wilno, „| | 
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ARTRETYCY - 
“ mie bierzcie za wodę © 

ICHY CELESTINS 
z naturalnego źródła Rządu Francuskiego 

wód fabrykowanych sztucznie 

noszących nieprawnie nazwę VICHY 
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diejsii Kinematograt 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

seansów 

Od daia 14 do 18 czerwca 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
Mackaill i Lawrence Gray. 
botny) aktów 2. 2) „WYPRAWA PO l 

od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna”od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 
4;ej._ Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAMI. 

„ESKO R 
am: 1) „MORYC II Nad pro, 
ŁOSOSIE* akt. 1. 

T A” Potężna epopea morska aktów 9. 
W  rolach a Dorothy 

lw OPAŁACH* (Czworonożny bezrr- 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek |. 

  

Dziś! Przebój sezonu! 
Wszechświatowa 

sensacja rekordowa! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

  

  

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. —I 

    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 
Publicznych ogłasza przetarg ofertowy na 
budowę piętrowego murowanego budynku 
Dozoru Sanitarnego w Sfołpcach o kubatu- 
rze 2300 m3. Oferty w zapieczętowanych 
kopertach należy składać w Dyrekcji Robót 
Publicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 w 
Nowogródku do dnia 22 czerwca r. b. do 
godz. l2-ej z załączeniem wadjum w wyso- 
kości 3 proc. od zaoferowanej sumy. Otwar- 
cie ofert nastąpi w tymże dniu o godzinie 
13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta oraz ewentualnego przeprowadze- 
nia dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winne być podane za jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepych kosztorysów, któ 
re " można otrzymać w Dyrekcji, gdzie 
także będą podane szczegółowe warunki, co 
do wykonania robót. 

Przygotowane materjały — kamień, ce- 
gła i inne będą po cenie kosztu przekazane 
utrzymującemu na przetargu * wykonawcy 
budowy. 
Nowogródek, dn. 7 czerwca 1929 r. 

DYREKTOR 
229/X1-—1 (—) Inż. A. Zubelewcz. 

ARK waka AE | 

OBWI ESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Konstanty Karmelitow zam, w Wilnie przy 
ul. Gimnazjalnej 6—12, na zasadzie art. 1030 
U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że dnia 26 czerwca 1929 roku o godz. 10-ej 
rano w Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 15, od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Domu sport. „Ch. Dincesa* majątku rucho- 
mego, składającego się z 2-ch  neseserów, 
składan. w skórzanej walizie, maszyny do 
pisania i 10 rakiet, oszacowanego na sumę 
1000 złotych ma zaspokojenie pretensji wie- 
rzycieli w sumie 1051 zł. 20 gr. z proc. i ko- 
sztami. Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji zgodnie 
z art. 1046 U. P. C. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 
744/V1 

do nich przyrządy žniwne 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

POLECA: 

WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze”, telef. 323. 

Maszyny źniwne  Deeringa są 
lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. — Pracuje w Polsce prze- 
szło 10.000 szt.,— to najlepsze świa- 
dectwo ich wysokich zalet. 
WK WF WOW (PARY WIE WRC? VO VS TIE UE UTI US 

5 pokoi ze wszelkiemi wygodami 
w rejonie ulic: Mickiewicza, Porto- 
wej lub Łukiszek. Oferty pisemne 

a.
 

  

do adm. „Słowa* pod W. L. 

  

„TRUJĄCE USTA" 
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- 

£ 58 i 10. sająca scena z wężami. Niebywały przepych oraz niewidziane napiecie akcji i gry! Pocz, sean. 0 

PRZETARG. 

Starostwo powiatu. Wileńsko-Trockiego 
w Wilnie (Urząd Architekta Rejonowego) 
ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na ro- 
boty remontowe w gmachach rządowych w 
N. Trokach, zajętych przez Seminarjum Na- 
uczycielskie Żeńskie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerw- 
ca 1929 roku o godz. 12-ej w Urzędzie Ar- 
chitekta Rejonowego, Wiłno, ul. Ostrobram- 
ska Nr. 7. 

Piśmienne oferty winny być złożone w 
tymże dniu do godz. 11-ej w kancelarji Urzę- 
du Architekta Rejonowego, łącznie z pokwi- 
towaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wa- 
djum przetargowe w wysokości 5 proc. za- 
oferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin, w którym firma podejmuje się 
wykonać objętą niniejszym przetargiem ro- 
botę. 

Ogólne warunki przetargu i Ślepy ko- 
sztorys otrzymać można w Urzędzie Archi- 
tekta Rejonowego za zwrotem kosztów wy- 
konania. Tam również można codziennie od 
godz. 10-ej do 13-ej przejrzeć ogólne i tech- 
niczne warunki wykonania robót przez 
przedsiębiorców, projekt robót, projekt umo- 
wy oraz ogólne przepisy Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych o przetargach, które dla 
oferenta są obowiązujące. 

Starostwo Wileńsko-Trockie (Urząd Ar- 
chitekta Rejonowego) zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa oraz prawo zredukowania ilości ro- 
bót lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Za Starostę Architekt Rejonowy ]. Rouba 
741—VI-£ 
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Inana (hiromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, Sprawy Są: 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

    

    

  

  

    

RERERRRZENEE NERUNNEEENE 

obuwie brezentowe 
własnego wyrobu i 

Sandały, fabryczne. 

Obuole spacer. gwarantowane 
į 
@ poleca w wielkim wyborze 

į 0Й, W. Rowitki wm. EO a. 

Lie. = Lb. GINSBERG 
a LEKARZE B choroby wenerycz De 
MAVAVAE” i skórne. Wil 

L | 
Wileńska 3, te- 

о4 & 60 11 
Przyjmuje 
od 4 do 8 

gS EM 

89 МОМЕН BB 
==== 

Ainszerka За аНО ке 
oraz Gabinet Kosme- 
R ro zmar- 
szczki, piegi, wągry. 
łupież, brodawki, ku”. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. 

роктов — # LOKALE @ 
ы'пно“”п В maa ал ВЙ 
Choroby weneryczne, imnazjum, 

syiilis i skėrme. — NAUĘE Tue 
MIESZKANIA w śród- 

+ mieściu: 3 4 suche; 
T. gwiątłe pokoje & 
— kuchnią. Opłacę zgó- 

ry za rok. Zgłoszenia 
do P. Zwiedryńskiego, 
Wileńska 28. 1 R 

  

DOKTOR 

  

  

DOKTOR 
B.ZELDGWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermia). 

Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
  

  

(Telet. 921). 

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

Mieszkanie 
$ pokojowe z kuch- 
nią, z w;godami, sło- 

Palma' 
(Kentia) do sprzedą- 

  

neczne, wejście Zi ulicy, Żżaraz do wy: "f% Mostowa 5 m, 4. 
najęcia bez Sdey Oglądać od sg: do 
nego. Nadaje się pod” *!* w 
biuro (parter), ul. 
Wileńska 22. Dow.| gOLWARK о оь- 
się u dozorcy od g. 122 104446 opi Sząrze przeszło 

100 ha, dobrze za- 

  

z w: 
ziemią dobra, las, D 002005 0 000578 | cr Owocowy, 

GLEN | EESSA dowania kompiet- 

NOZNA NNW | TC. Sprzedamy ną- 
Pod” za 

х ы е ‚ Н.-К. cheta“ 
Druskieniki | Mickiewicza 1, 

Estella _ Pruszakowa _ tel: 9-05. 220 
poleca pensjonat 
„Jutrzenkę“, ul. Pił- gg 
sudskiego, przy parku, 
blizko _ łazienek 
zdroju. Pokoje ładne, 
słoneczne. Kuchnia 
doskonała, na żąda- 
nie djetyczna. Ku- 
charz. Obsługa sta- 
ranna. Dowiedzieć się 
u wspólniczki p. Wan- 

hę Swolželrzerowej, 
asztanowa 3, 06 g. 

10-12 lub tel. e 

  

= 

Hi. Wilenkin 1 $4а 
WE z ogr. odp. 

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

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka nikłowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty 
biurka, krzesła 
dębowe i L p. Do-' 
gedne warunki 

    8 POSADY ĘĄ 

    

na raty. 

p lij ® 

ma a, (z 
dycji ma lato, ul. 
Jakobska 16 A 3. R 8 Nosmetyka EE 
—— "Ni nm 

Freblanko — 
_чцк!еніс&ппн lato. UrOWĘkonscrwaść: 
Zgłoszenia do adm. doskonali. odświeża, 
„Śłowa”. įusuwa braki i skązy 
— i Gabinet | Kosmetyki 

aw w 
3 ryniewiczowej. 

o ró Ва 
stycznego poszukuję Pi wrze |--W, 
kondycji na lato, ul. 

godz. 10 - 19, 

Św. Jakóbska 6 m. 4, 
W. Z. P* Nr. 26. 

róg ul. Dąbrowskie- LĄ 
So) łódz: TO VSK, аан SA S RI 

—— RÓŻNE 
o 

Każdą sumę 
gotówki w  dola- 
rach, rublach i 
złotych _ obiego- 
wych,  lokujemy 
bardzo dogodnie | 
па dobre oprocen= 
towanie plas 0 

majętnyc. 
D. > „Zachęta, 
Mickiewicza 2; 
tel. 9-05. 91s2-0| | 

Fachodo 
PRZEPISUJEMY 
NA MASZYNACH ; | 
Wil. Biuro Komi- | | 
sowo - Handlowe, | | 

  

  

iodlarze, tapicerzy 
wykwalifikowani 

potrzebni do dużej 
fabryki karoserjis 
Oferty z odpisami 
swiądectw: Plage La- 
śkiewicz, Lublin. —& 

WAWAWAW 
KON | SPRZEDAĆ 
WWWAWAY| 
Okazyjnie 

sprzedaję kanarki 
turkoty, szafę z lust- 
rem, biurko i t. d. 
Zamówienia stolarskie 
i tapicerskie. Przera- 
bianie mebli i opako- 
wanie. Stolarnia Ko- 

  

  

    

    

& as Mickiewicza 21 zakiewicza, ul, Zawal- i 
na 15. jej tel. 152, Tt 

BACZNOŚĆ!!! 
Do sprzedania Do „SŁOWA* i do 

na dogodnych warun- wszystkich pism ogło- 
kach dwa drewniane Szenia po  cenąch 
domy z owocowym bardzo tanich, i na 
ważywnym ogrodem, Specjalnie ulgowych 
w miescie Druja, ul. Warunkach płatności, 
Brasławska Nr 20 i 22, załatwia Biuro Rekla- 
Dowiedzieć się: Wil- mowe Stefana Gra- 
no, ul. Koszykowa 12 bowskiego,  Garbar- 
m. 1, u Bławdzie-Ska 1, tel. 82, —p 

wicza. о   

  

W. BRIDGES. Aa 

©  SOBOWTÓR 
— Czy pan nadal żąda odłożenia 

śledztwa? zapytał sędzia przedstawi- 
ciela policji. 

Po sali przemknął szmer i nastała 
chwila naprężonego oczekiwania. Za- 
pytany wstał z miejsca i odrzekł: 

— W imieniu policji cofam oskar- 
żenie pana Bartona. 

— Brawo! — rozległ się dźwięcz- 
ny, dobrze mi znany głos, z tłumu i zgi- 
nął w ogólnym krzyku tryumfujących 
widzów. Nerwowe napięcie, które wy- 
wołało opowiadanie Miliona, pękło na- 
gle i nastąpiła reakcja. Tłum krzyczał 
i klaskał. Momentalnie ze zbrodniarza 
i mordercy stałem się boh'aterem. Ale 
sędzia śledczy był niewzruszony, po- 
stukał w stół ołówkiem zawołał podnie 
sionym głosem: 

— Proszę państwa o ciszę i opano- 
wanie swych uczyć Jesteśmy w sądzie 

a nie w teatralnej sali. i 

Gdy na sali zapanował spokój, sę- 
dzia znów zwrócił się do przedstawi- 
ciela policji: о 

— Przyjmuję do wiadomości pań- 
skie słowa 

Mr. Horstolld już zapewne przeczy- 
tał doręczony mu dokument i będzie 
będzie mógł dołączyć swe zdanie o nim 
Uważam więc, że dalsze prowadzenie 
śledztwa jest zbyteczne. 

Gordon wstał z miejsca: 
— Więc pan cofa oskarżenie, panie 

sędzio? 

  

kreda ы j 

  

Sędzia schylił głowę i uśmiechnął 
się. 

—- Oskarżenie cofam, Mr. Gordon. 
Mr. Barton jest wolny. 

Rozdział XXVI — Yacht „Sigull“ 

Nie pamiętam kiedy i jak znalazłem 
się w małym pokoju, obok sali sądo- 
wej. Towarzyszyli mi Gordon i inspek- 
tor Nayl. Inspektor zamknął drzwi, aby 
w rozmowie nie przeszkadzał nam dziki 
krzyk rozentuzjazmowanego tłumu. 

— Nie wiem, czy powinszowanie 
moje będą panu miłe! — rzekł do mnie 
Nayl, — ale pan pozwoli że wyrażę mu 
swą szczerą radość z powodu tak 
szczęśliwego zakończenia sprawy. 

— Dziękuję panu odpowiedziałem 
z uśmiechem. 

— Przecież pan, zdaje mi się, nie 
bardzo wierzył w to że jestem winien. 

Trudna ta była i tajemnicza 
sprawa, ale szczerze mówiąc, myśla- 
łem, że robimy wielki błąd, od chwili 
gdy pana aresztowałem. Ten pokój jest 
na pańskie rozporządzenie, — dodał, 
wychodząc. — Pójdę wydać rozkaz, że 
by spakowali pańskie rzeczy i odesłali 
do mieszkania. 

— Serdecznie panu winszuję, — 
rzekł Gordon, ściskając gorąco moją 
dłoń. gdyśmy zostali sami. 

Dziękuję jestem 
wdzięczny za pomoc. 

Adwokat uśmiechnął się spokojnie. 
— Nie ma pan mi za co dziękować 

wszystko to zrobił ten zuch lokaj. 

panu bardzo 

Redaktor pdpowiedzialny Wftefd avoydytio. | 

Pierwszy to raz czułem 
zbytecznym. 

Niepokój mój który na chwilę za- 
głuszyła radość z odzyskanej wolno- 
ści, nagle wybuchł z nową siłą. 

Mr. Gordon, — rzekłem. — Teraz 
bardziej jeszcze potrzebuję pańskiej 
pomocy,niż dawniej. 

Coś się stało. miss Solano. Billi 
miał przyjść z nią do sądu, teraż nie 
uspokoję się, dopóki ich nie zobaczę. 

— Wiem, — odpowiedział żywo. 
— Ale niech się pan nie niepokoi. Naj- 
lepszy detektyw czuwa nad domem 
lorda Tragattoka. Drugi szuka Gua- 
rasa i jego szajki, jestem pewien, że 
wkrótce ich złapiemy. Zresztą sami są 
zbyt niepewni, bo znają że są tropieni, 
więc nie odważą się... 

— ja się nie boję Guarasa, — od- 
powiedziałem. — Ja się boję Sangatta. 

— Lorda Sangatta! — ze zdumie- 
niem powtórzył adwokat. 

— Tak, — powtórzyłem, —boję się 
Sangatta! — W tej chwili przypomnia- 
łem sobie, że opowiadając mu o swych 
przygodach opuściłem scenę z Sangat- 
tem w jego gabinecie. : 

— On kocha ją, — dodałem, 
kocha po swojemu, i boję się, że mógł- 
by się zdobyć na krok rozpaczliwy. 

Zaledwie skończyłem mówić, gdy 
rozległo się pukanie do drzwi i na pro- 
gu ukazał się policjant 

— Dwóch panów, sir, pragnie wi- 
dzieć pana Gordona. 

Czy mam ich poprosić? 
- Tak, tak, — zawołałem, a zwra- 

cając się do Gordona, dodałem-—To 

się zupełnie napewno Billi i pański detektyw, nikt 
inny być nie może! 

Policjant podał mi kartkę papieru. 
— Słucham sir, To dała mi pani w sali 
sądu, kazała oddać panu do rąk wła- 
snych. 

Wziąłem machinałnie kartkę, do- 
syć było rzucić jedno spojrzenie, by 
poznać charakter pisma lady Baradell. 
Nie czytając, włożyłem list do kieszeni, 
nie mogłem teraz myśleć o niczem, 
prócz Marji. 

_ Zaledwie ujrzałem Billa, a już wie- 
działem, że najgorsze moje podejrzenia 
się sprawdziły. Był blady i nigdy nie- 
widziana zmarszczka surowości i okru- 
cieństwa /ukazała się koło jego ust. 
Za nim szedł mały, czarny człowiek w 
granatowej kurtce. 

— (o stało się Billu? — skoczyłem 
ku niemu. н 

— Sangott porwat Marję, — od- 
rzekł ostro. — Jedziemy autem za ni 
mi, mam nadzieję że zdążymy 

Przerwał mu suchy i zimny głos 
Gordona: 

— Co to znaczy Wiltonie? 
Czarny człowiek chciał  odpowie- 

dzieć, alę Bili odsunął go. 
— Mr. Gordon, nie mamy czasu na 

rozmowy. L 
Pan musi pozwolić Wiltonowi je- 

chać ze mną. Miss Solano uwiózł lord 
Songatt na swój Yacht. Jadę tam i po- 
trzebny mi jest człowiek do pomocy. 

— Masz tego człowieka, niech dja- 
bli porwą wszystkich — krzyknąłem, 
dzko. — jestem wolny, Billu. 

Sprawa skończona, Milford zjawił 

  

się w ostatniej chwili z dowodami, że 
że zabił Da Costa. 

Billi krzykął z radości i podchwy= 
cił moją rękę. 

— Naprawdę Jacku? Boże! Dosko- 
nała wiadomość! 

Bierz kapelusz i jedziemy! 
wiem ci wszystko w aucie! 

— Do djabła z kapeluszem, — od- 
powiedziałem, chwytając z krzesła czy- 
jeś palto. — Jedziemy Billu. 

— Jedź z ni. mi Miltonie, — rozka- 
zał Gordon. A zbliżając się do mnie 
dodał pocieszająco: 

— Proszę pamiętać, że jeśli to por- 
wanie, sąd uniewinni nawet zabójstwo. 
W każdym razie może pan liczyć na 
mnie. 

— Dziękuję. Cieszy mnie ta mą- 
drość! — odpowiedziałem biegnąc ku 
drzwiom. 

— lnteresami pana zajmę się sam, 

Opo- 

* — krzyczat za mną adwokat. Gdy pan 
wróci, proszę telefonować do mnie. 

Skinęłem głową i wybiegłem za 
drzwi. 

Przed domem stał wspaniały samo- 
chód ze zdumionym szoterem. Dokoła 
zebrał się już tłum gapiów. Billi bez 
ceremonji rozepchnął łokciami niepro- 
szonych świadków i wepchnął mnie do 
auta. 
— Siądę z tobą, Wilton siądzie przy 

szoferze, rozporządził się zatrzasku- 
jąc drzwiczki za sobą. 

Za chwilę jechaliśmy cicho i lekko 
po mieście. 

Billi nie czekał na pytania. 
— ОЮ jak się ta wszystko stało, 

iusi Et 2 

Drukarnia „Wydawnictwo Wiłenskie” kw 

mój drogi, — zaczął: gdyśmy ruszyli. 
— Jak umówiliśmy się wczoraj, posze- / 
dłem dziś o wpół do jedenastej po Mar 
ję, żeby zaprowadzi ćją do sądu. Gdy 
zadzwoniłem, służąca odpowiedziała, 
że miss Solano wyszła zaraz po Śnia- 
daniu. Nie podejrzewałem nic złego. 
Zdecydowałem, że wyszła coś kupić da 
sklepu i zaraz wróci. Powiedziałem, 
że zajdę raz jeszcze za kwadrans. Zar 
ledwie zamknęły się drzwi, gdy podje- 
chało auto, z którego wyskoczył Wilton 
W/edziałem kto to jest, bo spotkałem 
się z nim wczoraj u Gordona, a gdy 
spojrzałem na jego zaniepokojon 
twarz, zrozumiałem że stało się M 

złego. 4 
Zapytał, czy nie wiem, czy Marja | 

wróciła do domu. Gdy powiedziałem 
że nie, on zbladł i jeszcze więcej się | 
zaniepokoił, przez chwilę nic nie mó” 
wił: Potem wyjaśnił mi, że Marja w 
szła z domu przed dziesiątą. Wiltfju 
któremu Gordon kazał nie spuszczać | 
oczu z miss Solano, poszedł za nią do 
domu Sangotta. Weszła do tego domit/ 
i Wilton stał pół godziny przed drzwia 
mi, czekając na nią. Nagle podjechała 
limuzyna Songatta, z domu wyszedł 
lord i Marja i wsiadli do samochodu. 
Nie było nigdzie w pobliżu taxisa, więć 
Wilton stracił ich z oczu. Nie mając in” 
nego wyjścia, Wilton przyjechał doo” 
mu Marji, dowiedzieć się, czy Sangat! 

nie odwiózł jej tutaj. 2 
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