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0 PERSPERTYOIE 
TYGODNIA 

10 VI.—17 VI. 

Biłans sesjł Rady Ligi Naro- 

dów w Madrycie. Zamknięte, w u- 

biegłą sobotę, obrady Rady Ligi poza 

nieudaną zresztą próbą oienzywy nie- 

mieckiej na froncie mniejszaściowym, 

nie obfitowały w wydarzenia, które 

mogą w jakikolwiek sposób mieć na- 

stępstwa w przyszłości. Atak niemiec- 

ki poprowadzony przez „ zastępcę 

Stresemanna von Schiiberta załamał 

się z chwilą gdy ambasador angiel- 

ski Grahame reprezentujący Anglję na 

obradach Rady Ligi, oświadczył, iż 

otrzymał instrukcje, które upoważnia- 

ją go do zaakceptowania raportu 

trzech opracowanego w Londynie 

przy bezpośrednim udziale  sir 

Chamberlaina. 

Po tem oświadczeniu Stresseman 

odrazu zrozumiał, że jego tezy nie- 

mogą mieć żadnych szans powodze- 

nia i upieranie się przy swoim punk- 

cie widzenia naraziłoby go tylko na 

porażkę. Oświadczenie ambasadora 

angielskiego wyjaśniło sytuację o ty- 

le, że zbyt wielkie nadzieje na rady- 

, kalną zmianę polityki angielskiej są 

zawodne i jeżeli można ich oczekiwać 

to sporo wody upłynie w Tamizie 

zanim one jaskrawo się uwydatnią w 

tendencjach polityki gabinetu Labour 

Party. 

Jako polityk zręczny p. Stresse- 

© man Odrazu przedzierzgnął się w 

męża pojednawczego,  stawiającego 

całość i prestige, Ligi wyżej od drob- 
nych różnic, które pomiędzy jego za- 

, patrywaniami a poglądami większoś- 

ti Rady panują. W ten Sposób ra- 

, port Adatciego został przyjęty a p. 

, Stresseman zapewnił tylko sobie, pra- 

| wo ewentualnego powrotu do swych 
| tez o procedurze  mniejszościowej. 

, Oznaczać to będzie w praktyce, że 

przy lada sposobnej okazji kiedy sy- 

tuacja międzynarodowa będzie dla po» 

lityki p. Stresesmana składała się po- 

myślnie, wyciągnie on przed Ligę 

, zńowuż kwestję ochrony mniejszości. 

| Postępując w ten sposób nie- 

miecki minister spraw zagranicznych 

przygotowywał i przygotowuje sobie 

grunt do innych bardziej go interesu- 

Sprawa mniejszościowa problemów. 
Zagadnieniami temi są reparacje i 

| | jących a o wiele donioślejszych niż 

| 
| ewakuacja Nadrenji o której teraz co- 

„ raz głośniej w związku z zakofcze- 
niem prac ekspertów  reparacyjnych. 
Swoją ustępliwość w kwestji mniej- 
szościowej będzie p. Stresseman  dy- 
skontował przy rozmowach o ewaku- 
acji Nadrenii. 

W sprawach polskich jak wiado- 
mo nastąpił kompromis. Stresseman 
zgodził się na propozycję ministra 
Zaleskiego załatwienia sprawy likwi- 
dącji mienia niemieckiego w drodze 
bezpośrednich rokowań. Należy więc 
mieć nadzieję, że sprawa ta o ile za- 
pewnienia p. Stressemana są szczere 
i nie są tylko manewrem, będzie za- 
łatwiona szybciej niż traktat handlo- 
wy o który rokowania toczą się po- 
między Polską a Niemcami już cztery 

lata bez żadnego rezultatu. 
  
LY Labour Party a Stany Zjedno- 

czone. Kierownik polityki zagranicz- 
nej w nowym gabinecie angielskim 
Henderson w ogłoszonym niedawno 

wywiadzie sprecyzował główne wy- 
tyczne polityki zagranicznej jaką rząd 

"Partji Pracy zamierza prowadzić. ©- 
żywienie współpracy angielskiej z Li- 

gą Narodów, zmiana kursu wobec 

Ameryki i nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych z Sowietami oto trzy 
główne punkty nowego programu. ° 

O ile pierwszy i ostatni punkt 

będą posiadały znaczenie ograniczo-   ję* O tyle drugi, odprężenie stosunków 
bomiędzy Ameryką a Wielką Brytanją 
będzie miał znaczenie wszechświato- 
we. Należy bowiem pamiętać, że po 
wielkiej wojnie w ciągu ostatnich lat 
dziesięciu Stany Zjednoczone wyrosły 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 
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ECHA STOLICY 
Zmiana w sowieckim komisarja- 

zie spraw zagranicznych 

-WARSZAWA. 17.6. (tel. wł. „Słowa”). 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzyma- 

ło zawiadomienie, że naczelnikiem wydziału 

do spraw polskich w sowieckim komisarja- 
cie spraw zagranicznych na miejsce p. ]ó- 
zeia Dobranickiego łodzianina z pochodzenia, 

który pełnił tę funkcję przez lat kilka miario- 
wany został p. Michał Karski również Polak 

z pochodzenia. 

Przedsfawicielstwo Il międzyna- 
rodówki w Warszawie 

WARSZAWA. 17.6. (tel. wł. „Słowa”). 
Dziś rarto przybył do Warszawy pierwszy z 

zapowiedzianych gości socjalistycznych b. 

premier belgijski Vandervelde z małżonką i 

zamieszkał w hotelu sejmowym. Wieczorem 
przybył prezes Labour Party p. Cramp a ju- 

tro rano przyjedzie reszta wycieczki II Mię 

dzynarodówki. 

We wtorek w godzinach wieczornych od 

będzie się w cyrku wielka akademja na któ- 

rej będą przemawiali wszyscy goście socja 

listyczni. 

PPS Frakcja Rewolucyjna czyli grupa 

pos Jaroszewskiego przygotowuje demonstra 

cję na jutro. Były one zapowiedziane na nie- 
dzielę, jednakże zostały odłożone aż do przy 

jazdu tych przeciwko którym są skierowane. 

Sprawa podkładów kolejowych 
WARSZAWA. 17.6. (tel. wł. „Słowa*). 

Dziś zebrała się w Sejmie nadzwyczajna ko 

misja dla zbadania sprawy podkładów kole 

jowych dla Ministerstwa Komunikacji. Ko- 

misja przesłuchała dwóch przemysłowe. drze 

wnych p. Wiercińskiego i Krygiera. Następ- 

ne posiedzenie komisji odbędzie się 16 lipca. 

Poświęcenie Szfandaru Zw. Sy” 
hirakdw 

KRAKÓW. 17.6. (PAT). Na Wawelu od- 
była się uroczystość poświęcenia sztandaru 
Związku” Sybiraków, organizacji należącej do 
Federacji Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny. Uroczystość rozpoczęła się nabo- 
żeństwem w katedrze wawelskiej oraz po- 
święceniem sztandaru. Na: dziedzińcu wawel 
skim odbyła się ceremonja wbijania gwóż- 
dzi do sztandaru. Przemówienia wygłosił.: 
gen. Wróblewski, wicewoj. Duch i wicepre- 
zydent m. Krakowa Schneider. Z kolei przes 
Zw. Weteranów z roku 1863 p. Krzyżanow- 
ski wręczył poświęcony sztandar prezesowi 
zw. Sybiraków profesorowi uniwersytetu |a- 
giellońskiego dr. Romanowi Dybowskiemu, 
uczestnikowi dywizji syberyjskiej, wskazu- 
jąc w przemówieniu, że sztandar ten oddaje 
Zw. Sybiraków, jako symbol łączności ideo- 
wej między nimi a powstańcami 1863 r. W 
imieniu Zw. Legionistów przemawiał prezes 
oddziału krakowskiego Łukasik, wznosząc 
okrzyk na cześć Marszałka Piłsudskiego, 
którzy obecnie z entuzjazmem trzykrotnie 
powtórzyli. W tym momencie orkiestra woj- 

skowa odegrała hymn państwowy. Na zakoń 
czenie przemówił prezes Zw. Sybiraków z 
Górnego Śląsku p. Sawicki. 

Nowy zarząd związku syndyka” 
fów dziennikarzy 

Na obradującym wczoraj w Warszawie 
zjeździe syndykatów dziennikarzy polskich 
wybrano nowy zarząd Związku Syndyka- 
tów w następującym składzie: Zdzisław 
Dębicki—prezet, dr. Kordys (Kraków) i 
Stefan Grostern—wiceprezesi, członkowie 
zarządu:  Bazylewski, Beaupre (Kraków), 
Błoński (Pomorze), Feldman (Kraków), 
Gotlieb (z sekcji żydowskiei). Jarochowski 

   

  

(Poznań), Kargiel (Łódź),  Krawczyńska, 
Renik (G. Śląsk), Wierzyński i Zdanowicz 
(Wilno). 

Osfafnie nominacje 

WARSZAWA, 17. VI. PAT. „Mo- 
nitor Polski“ podaje, že postanowie- 
niem z 12 b. m. Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej zamianował naczelnika 
Zygmunta Zabierzowskiego dyrekto- 
rem departamentu w Ministerstwie 
Spraw Wewn., — głównego inspekto- 
ra  ministerjalnego w Ministerstwie 
Spraw Wewn., Stanisława Twardo 

wojewodą warszawskim, — _ podpuł- 
kownika dyplomowanego szefa + szta- 
bu 9 korpusu Kazimierza Stamirow- 
skiego dyrektorem departamentu, #40 
odwołania, w Ministerstwie „Spraw 
Wewn., radcę ministe'jalnego inżynie- 
ra Antoniego Krahelskiego dyrekto- 
rem departamentu w  Ministerst wie 
Skarbu, radcę ministerjalnego Witolda 
Suchodolskiego dyrektorem departa- 
mentu w ministerstwie W. R. i O.P. 

Franeuska misja gospodarcza 
przybyła do Warszawy, 

WARSZAWA, 17 VI. PAT: Dzisiaj przy- 
była do Warszawy misją gospodarcza fran- 
cuska z ambasadorem Noulensem na czele. 
Misja francuska bawiła ostatnio w Zagłę- 
biu dąbrowiecko-górnośląskiem, dokąd uda- 
ła się po zwiedzeniu Powszechnej Wysta- 
wy Krajowej w Poznaniu. W godzinach 
popołudniowych kierownik tej misji amba- 
sador Noulens złożył ię podsekreta- 
rzowi stanu w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych Wysockiemu. Następnie goście 
francuscy podejmowani byli śniądaniem 
przez ministra przemysłu i handlu Kwiat- 
kowskiego, zaś wieczorem wzięli udział w 
bankiecie, wydanym przez izbę handlową 
polsko-irancuską w związku z 10-leciem 
tej izby. , 

2 ŻA KORI DONÓW 

188 pariji tadtjninków. 
Z Kowna donoszą: 15 b. m. w 

Kownie został otwarty zjazd partji 
tautininków, w którym wzięło udział 
około 200 delegatów. W imieniu cen- 
tralnego komitetu partji zjazd przywi- 
tał inż. Wilejszys, który następnie 
przedstawił zjazdowi sprawozdanie. 

Na zjazd przybył premier Woilde- 
maras, który przywitał zjazd w imie- 
niu rządu i wygłosił długi referat na te- 
mat bieżącej polityki zagranicznej i we- 
wnętrznej. Wystąpili z reieratami ró- 
wnież i inni członkowie gabinetu mini- 
strów. Zjazd potrwa kilka dni. 

Nawiązując do zjazdu, „Lietuvos 
Aidas* w ostatnim numerze wskazu- 
je, że zjazd został zwołany w celu 
wspólnego rozważenia bieżących spraw 
politycznych i określenia najbliższych 
zadań rządu. Mylnem byłoby mnie- 
manie, że wynikiem zjazdu mogą być 
jakieś zmiany w  politycznem życiu 
Litwy. Ideały partji tautinników irzą- 
du są wszystkim dobrze znane i-jasne. 
Niekiedy może się zdawać, że rząd 
oddala się od swych zadań, są to 
jednak drobnostki, które nie mają za- 
sadniczego znaczenia, 

Artykuł kończy się życzeniem, aby 
w przyszłości w pracy państwowej 
brali udział nietylko oiicjalni i nie- 
oficjalni tautininkowie, lecz również 
działacze innych byłych i istniejących 
organizacji, jeżeli tylko stosunek ich 
jest minimalnie lojalny do obecnego 
ustroju. 

Chłopi biją teksatorów podatkowych 
Z Mińska donoszą: Z szeregu miejsco- 

wości ną Białorusi sowieckiej dochodzą 
wiadomości © czynnych wystąpieniach 

chłopów, którzy nie chcą płacić podatku 

do skarbu państwa. Tak np. we wsi Żyta- 
narze pow. kiomeiskiego chłopi gromadnie 

napadli na urzędników podatkowych so- 

wieckich i tylko dzięki pomocy  miejsco- 

wego komsomołu urzędnicy, bardzo pobi- 

ci, uszli śmierci. We wsi Masłakowo, pow. 
Kopyś, chłopi zaczęli strzelać z rewolwe- 
rów do sołtysa, gdy ten przystąpił do spi- 

sywania objektów podatkowych. Wszystkich 

winnych napadów, aresztowano jako „ku- 

łaków* i osadzono w więzieniu.) 
I z innych miejscowości nadchodzą ta- 

kież same wieści. 

Ostatnie wiadomsści a zatonięciu łodzi 
rybackich pod Połągą 

Z Kłajpedy donoszą: ;W sprawie  nie- 
szczęśliwego wypadku z rybakami pod Po- 
łągą, wyjaśniono ostatecznie, iż dnia tego 
wypłynęło w morze 25 bark rybackich z 
99 rybakami. Z liczby tej—11 zatonęło, 88 
zaś ocalało. Zwłok 4 topielców jeszcze 
nie Odnaleziono. Miejscowi rybacy twierdzą, 
iż nieszczęścia o takich rozmiarach nie 
zanotowano już od 20 ląt, gdy to utonęło 
16 rybaków. 

Chrzest nowego samolotu litewskiego 
Z Kowna donoszą: 14 b. m na lotni- 

sku kowieńskiem odbyła się ceremonia 
„chrztu* nowego samolotu „C. K. 20*, Na 
uroczystości był obecny premjer  Wolde- 
maras, inni ministrowie; b. przedstawiciele 
armji i mnóstwo inn. Kpt. Morkus świet- 
nie zademonstrował 
podnosząc się na wysokość 800 mtr. i po 
upływie 2,24 min. pomyślnie lądując na 
spadochronie. 

Kalastrófa samolotowa. 
Z Kowna donoszą: Onegdaj podczas 

lotów praktycznych nad lotniskiem wojen- 
nem, w samolocie ćwiczebnym zepsuł się 
motor. Lotnicy próbowali lądować planując, 
samolot jednak zaczepił za drzewa, upadł 
na bok i uległ zupełnemu zniszszeniu. Lot- 
nicy nie odnieśli powaźniejszych obrażeń. 

„Torrida“ na pryncypalnej ulicy Kowna. 
Z Kowna donoszą: Onegdaj jakiś wieś- 

niak przeprowadzał, przez Aleję Wolności 
krowę. pewnej chwili krowa, wystraszo- 
na sam ami i motocyklami, wyrwała 
się z rąk wieśniaka, przybiła go rogami do 
ziemi, następnie rzuciła się na jakąś ko- 
bietę, podrzuciła ją na rogach do góry i 
również przygniotła do ziemi, poczem zau- 
ważywszy przejeżdżający motocykl, rzuciła 
się go dopędzać, motocyklista jednak, wi- 
dząc za sobą rozszalałe zwierzę, postarał 
się uiść przed niem, wobec czego krowa 
znów skierowała swą uwagę na publicz- 
ność i wzięła ną rogi policjanta, podrażnio- 
na jego czerwonemi wyłogami. Kres zajś- 
ciu położył jeden z przechodniów, który 
zadarł krowie łeb do góry, poczem zawią- 
zano jej oczy i zaprowądaono na jakieś 
podwórze. 

    

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

lot na spadochronie, . 

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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiega. 
NOWOGRÓDEK' — kiosk St. Michalskiego 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

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

miejsca. Terminy druku megą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 

Ausfrja idzie na rękę Rzeszy niemieckiej 
GENEWA, 17. VI. PAT. Minister Briand wystosował w imieniu kon- 

ierencji ambasadorów do Rady Ligi Narodów pismo, zawiadamiające, że 
likwidacja międzysojuszniczej wojskowej komisji kontrolnej w Austrji zo- 
stała przerwana. Przy tej sposobności stwierdza Briand, że Austrja nie 
wykonała w całej rozciągłości swoich zobowiązań rozbrojenia się w wyko- 
naniu traktatu z St. Germain. W posiadaniu wielkich prywatnych związ- 
ków wojskowych austrjackich znajdują się karabiny maszynowe, karabiny 
ręczne i amunicja. Pomiędzy sztabem generalnym Rzeszy niemieckiej i 
Austrją istnieją tajne stosunki. Wiedeń jest ośrodkiem bardzo rozwinięte- 
go tajnego handlu bronią. 

Minister Zaleski w bizhonie 
LIZBONA, 17.VI. PAT. Przybył tu p. minister spraw zagranicznych 

August Zaleski. 3 

Klara Zeikin uciekła z Moskwy 
BERLIN, 17.VI. PAT. Organ trockistów „Volkswille* donosi, że przed 

kilku dniami powróciła z Moskwy do Berlina Klara Zetkin, jcdna z naj- 
wybitniejszych komunistek niemieckich, która od kilku lat bawiła w Rosji 
sowieckiej. Powrót jej ma pozostawać w związku z konfliktem między Sta- 
linem i kierownictwem Kominternu a Klarą Zetkin, należącą do prawico- 
wej opozycji niemieckich komunistów. 

Zaburzenia komunistyczne 
„HAMBURG, 17.VI. PAT. Wczoraj przyszło tu do starcia między ko- 

munistami i policją, przyczem wielu agentów "policyjnych odniosło rany 
kłóte od uderzeń nożem. 

Tajny skład broni. 
BERLIN, 17.VI. PAT. W czasie pożaru w miejscowości Hohenneuen- 

dori w okolicy Poczdamu doszło do całego szeregu eksplozyj. Policja wy- 
kryła na poddaszu spalonego domu karabin maszynowy i 10 karabinów 
ręcznych. Policja przypuszcza, że musiała się tam znajdować większa iiość 
amunicji, która podczas pożaru eksplodowała. Właściciela domu, jednego 
z przywódców. Stahlhelmu aresztowano. Jednocześnie „Vossische Ztg.* do- 
nosi, że urzędnicy policji berlińskiej wykryli w innem miejscu większy 
skład broni, w którem było między innemi 10 karabinów _ maszynowych. 

Min. Stresemann w Barcelonie 
„ BERLIN, 17-—VI. Pat. jak donosi prasa berlińska, min. Stresemann 

wyjechał wczoraj wieczorem z Madrytu do Barcelony celem zwiedzenia wy- 
Stawy. We wtorek minister ma opuścić Barcelonę, ażeby udać się do Pa- 
ryża, gdzie zatrzyma się przez: całą Środę. „Vossische Ztg.* zapowiada, że 
w czasie swego pobytu w Paryżu min. Stresemann odbędzie rozmowę z 
Briandem i prawdopodobnie odwiedzi Poincare'go. 

Japonja dąży da pokoju 
TOKIO, 17. VI. PAT. Japoński prezes rady ministrów powiadomił 

korespondenta Reutera, iż Japonja gotowa jest zaoiiarować swą „współpra- 
cę w rokowaniach o rozbrojenie na morzu, które to rokowania mają się 
odbyć w następstwie rozmowy . Macdonalda z Dawesem. Premjer dodał, iż 
OR pragnie uczynić wszystko, co jest w jej mocy na rzecz pokoju 

wiata. ; 

Przyjęcie na cześć kardynała Hlonda 
MEDJOLAN, 17. VI. PAT. Na cześć / przybyłego tu ks. kardynała 

prymasa Hlonda tutejszy konsul generalny Rzeczypospolitej Hublcki wydał 
przyjęcie. W dniu wczorajszym na zakończenie obchodu z powodu beaty- 
fikacji ks. don Bosco ks. kardynał Hlond odprawił w kościele Salezjanów 
uroczyste nabożeństwo, poczem odjechał z powrotem do Rzymu. 

„żółfy Plak' w Paryżu 
PARYŻ, 17.VI. PAT. Wczoraj o godz. 8,45 wylądował na lotnisku 

paryskim Le Bourget samolot francuski „Żółty Ptak", 

Owacje na cześć lotników 

PARYŽ, 17 VI. PAT W chwili przybycia do hotelu lotników, którzy dokonali 
przelotu nad Atlantykiem, zebrana w pobliżu publiczność zgotowała im serdeczną 
owację. W dniu dzisiejszym przewidziany jest szereg przyjęć na cześć lotników. 

Rajd hydroplanów włoskich 
ATENY, 17 VI. PAT. Eskadra włoska, złożona z 35 hydroplanów pod przewod- 

nictwem wiceministra lotnictwa Balbo, opuściła się na wodę w zatoce Phaleron po 
dokonaniu lotu z Konstantynopola, który trwał 4.15. W drodze przez morze Marmara 
towarzyszyło eskadrze hydroplanów 35 samolotów tureckich. Przybyłą do Grecji 
eskądrę witali minister marynarki, przedstawiciele włądz i wojskowości, członkowie 
kolonji włoskiej oraz liczne rzesze publiczności. Na spotkanie eskadry włoskiej wyle- 
ciała eskadra samolotów greckich, która w chwili spotkania eskadry włoskiej dóko- 
nała szereg pięknych ewolucyj nad morzem. 

Lai okrężny samolotu sowieckiego 
MOSKWA, 17 Vł. PAT. Sowiecki samolot metalowy trójmotorowy „A. N. T. 9* 

rozpocznie w końcu b. m. lot okrężny nad krajami europejskiemi. Trasa pójdzie z 
Moskwy przez Berlin, Rzym, Wiedeń, Warszawę do Moskwy. W podróży tej wezmą 
udział inspektor sowieckiego lotnictwa cywilnego, dyrektor sowieckiego łowarzystwa 
lotniczego oraz kilku dziennikarzy sowieckich, 

Tragiczny wynadek w Tairach 
ZAKOPANE, 17—VI. Pat. Wczoraj w godzinach popołudniowych, jak 

już podawaliśmy, w dolinie Białego 22 letnia Marja Motykówna uległa 
wypadkowi, obsuwając się ze skały wysokości 30 m. Motykówna uległa 
złamaniu obu nóg. Stan ofary wypadku jest bardzo groźny. Według opi- 
nji jednego x profesorów, który z okazji przypadkowego pobytu w Zako- 
panem, badał chorą.zajdzie potrzeba amputacji obu nóg, o ile tylko Mo- 
tykówna przetrzyma cierpienia. 

Były poseł Ulifz przed sądem 
KATOWICE, 17—VI. Pat. Rozprawa przeciwko b. posłowi na sejm 

śląski Ottonowi Ulitzowi o pomaganie do dezercji została wyznaczona na 
dzień 27 czerwca: Do rozprawy zostaną powołani oprócz Świadków, wy- 
mienionych w akcie oskarżenia, także świadkowie powołani przez obronę. 

Porażka Socjalistów 
TARNOW, 17. VI. PAT. Wczoraj odbyły się wybory do Rady miej” 

skiej w Tarnowie, w 4-em kole. Wszystkie 12 mandatów zdobyła lista 
RB polsko-żydowskiedo. Lista socjalistyczna nie zdobyła żadnego man- 
atu. 

groszy. 
-——— | ra 

na mocarstwo, którego kierownikom 

Śni się rola hegemona Świata. Na swej 

drodze spotykają Anglję zazdrośnie 

strzeżącą swych praw „królowej 

mórz". Antagonizm pomiędzy dwoma 

mocarstwami anglo-saskiemi szczegól- 

nie się zaostrzył w ostatnich czasach, 

przypadających na rządy konserwa- 
tystów w Anglji. 

Ameryka w odpowiedzi na po- 

wstanie Ligi Narodów do której nie 

weszła, a która z jej inicjatywy zo- 

stała utworzona stając się instrumen- 

tem w wielu sprawach polityki angiel- 

skiej, wysunęła koncepcję ;paktu Kel- 

loga. Oczywista pakt. Kelloga to nie 

jest to samo co Liga Narodów z jej 

organizacją i metodami pracy, ale 

pakt Kelloga miał na celu zaszacho- 

wać instytucję genewską w jej roli 

arbitra w polityce międzynarodowej. 

W pierwszych latach po pokoju w 

Wersalu harmonja pomiędzy — а- 

szyngtonem a Londynem wyraźnie się 

zaczęła psuć. Najbardziej jaskrawo 

uwydatniły się różnice na Dalekim 

Wschodzie gdzie Ameryka od paru 
lat prowadzi politykę jeżeli nie wrogą 

interesom angielskim, to usilującą 

każde potknięcie się dyplomacji angiel- 

skiej wykorzystać w celu umocnienia 
swych wpływów. 

Zmiana polityki angielskiej wobec 

Stanów Zjednoczonych bedzie ozna- 
czała pewną rezygnację na rzecz 
wielkomocarstwowej roli Ameryki, któ-- 

ra dzięki swej pozycji generalnego 

bankiera Świata i największego rezer- 

wuaru złota co raz silniej zaznacza 

się również i na kontynencie europej- 

skim. Pojednawczość gabinetu: Partji 
Pracy wyrażająca się w zapowiedzia- 

nej wizycie Mac-Donalda w Ameryce 

odbije się na załatwieniu spraw euro- 
pejskich w kłórych pośrednio Stany 
są zainteresowane a więc w kwestii 

reparacyj związanych z niemi spraw 
długów między sojuszniczych — о- 
raz ewakuacji Nadrenii. 

Rzecz charakterystyczna, że w 
Niemczech, którym dawno uśmiecha 

się nadzieja wygrywania nieporozu- 

mień pomiędzy b. aljantami, zyskuje 

coraz liczniejsze koła zwolenników 

t. zw. gorjentacja amerykańska, gpole- 

gającagna tem, że Niemcy powinny 
być pośrednikiem pomiędzy Stanami 
a Europą. 

Kłopoty Trockiego. Mimo usil- 

nych zabiegów, mimo apelowania do 

uczuć demokratycznych, Niemcy od- 

mówiły wizy Trockiemu. Postanowił 
tedy próbować szczęścia w Anglji. W 

depeszy skierowanej do Mac Donal- 
da Trocki podkreśla, że być może 

Sowiety z któremi Labour Party įza- 

mierza nawiązać stosunki, będą wy- 

suwały żądanie, aby Trockiemu od- 

mówiono prawarżwjazdu do Londynu, 

tem; niemniej ufa on, że Anglja nie 

pozwoli nigdy na tego rodzaju wtrą- 

canie się do swych spraw ;wewnętrz- 

nych i udzieli Trockiemu wizy. Do- 
tychczas niewiadomo czy prośba 

Trockiego załatwiona będzie pozytyw- 

nie. Pobytw Turcji nie należy widocz- 
nie do najmilszych skoro wszelkie- 

mi siłami stara się Trocki opuścić 

Konstantynopol. Być może wpływa 

na to zmiana orjentacjj w polityce 

Kemala, który zaniechał i czerpania 

natchnienia z Moskwy zwracając wzrok 

swój na Rzym. W ostatnich miesią- 
cach zaszło kilka wypadków które 

zdecydowanie przekreśliły £dotychcza- 
sową orjentację iilobolszewicką turec- 
kiej polityki zagranicznej na rzecz 
orjentacji włoskiej. Sz. 

r""NA SEZON BUDOWLANY EE 
n E 5 E K suchych budowlanych 

i stolarskich 
oraz WSZELKIE MATERJAŁY BU- 
DOWLANE poleca skład tartakowy 

D. MARGOLIS Wilno, 
UI. PIJARSKI 2, 

(za Zielonym Mostem na lewo). —o CZ 

Podwójna. 
kierownica ułatwiająca i przyspie- 
szająca naukę tylko na Kursach 

Samochodowych _ Prylińskiego. 
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 27, 
Opieka i mieszkanie dla przyjezdnych. 
Największe warsztaty szkolne. — —0 
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ECHA KRAJOWE  Mugust iogens skazany na smierć 
  

GRODNO. 

— (a) 10-lecie Sądu Okręgowego. 
Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Wo- 
jewoda wileński i cały szereg innych osób 
otrzymało zaproszenie na uroczysty 
obchód 10-lecia istnienia Sądu Okręgowe- 
.go w Grodnie. 

— (a) Teatr miejski do wydzierża- 
wienia. Komisarz rządowy w Grodnie roz- 
pisął konkurs na wydzierżawienie teatru 
miejskiego w Grodnie. Termin składania 
ofert do 24 b. m. Magistrat zobowiązujz 
się dać teatrowi 4 tysiące złotych zapomo- 
gi miesięcznej, łokal, światło i wodę. 

IGNALINO. 

— Ignaliūskie wędrówki. Wędrując po 
tym Božym šwiecie spotykam wiele dobrego 
i złego. Spotykam rzeczy zasługujące na 
rzeczową pochwałę, — przykłady godne na- 
šladowania, — jednostki ofiarne pracujące 
ideowo dla dobra Państwa z zaparciem się 
i całem poświęceniem, spotykam też ludzi 
szlachetnych, .sumiennych, gorliwych, grzecz 
nych, uprzejmych i t.p. i t.p. Spotykam, lecz 
o nich milczę. U nas dawno utarł się zwy- 
czaj poruszać na łamach pism kwestje dra- 
żliwe. Zazwyczaj na szpaltach tego lub 0- 
wego dziennika wytykamy błędy poszcze- 
gólnym działaczom społecznym,  oświato- 
wym lub też piętnujemy zachowanie się per- 
sonelu poszczególnych pewnych urzędów, 
czy instytucyj społecznych, niekiedy nawet 
wyrażamy oburzenie za nienormalne stosun- 
ki panujące w tych instytucjach i piszemy 
wiele, wiele inych bolączek. Dlatego też 
tradycyjnym zwyczajem  poruszę kwestje 
wielce nieprzyjemne, które może od dawien 
dawna trapią Bogu ducha winnych mieszkań 
ców głuchego i brzydkiego miasteczka — 
Ignalino. Otóż onegdaj o godz. 11.15 rano 
znalazłem się niespodziewanie na (w rzeczy- 
wistości nieistniejącym) bruku ignalińskim. 
Wiedząc, że urząd pocztowy zwykle o godz. 
12 w południe przestaje „urzędować*, aby 
dać odczuć interesantom tą nieznośną trwa- 
jacą aż całe trzy godziny przerwę — na- 
tychmiast podążyłem w kierunku północnym 
i w rezultacie stanąłem pode drzwiami nad 
któremi widniał  ładnie(?) wymalowany 
szyld — „Urząd pocztowo-telegraficzny Igna 
lino*. Po raz drugi sprawdziłem czas, — 
cyferblat zegarka i wskazówki wyraźnie 
wskazywały godz. 11 min. 49. Śmiało też 
zapukałem w drzwi Urzędu ciesząc się w 
myślach, że jeszcze mi pozostało akurat 11 
(jedenaście) minut czasu do „zabawienia* 
na poczcie. Czekam... Pukam po raz drugi... 
Milczenie... Poraz trzeci... Głucho... Wresz- 
cie zniecierpliwiony nacisnąłem na wiełce 
prymitywnie skomplikowaną klamkę i silne 
pocągnąłem ją, nestety drzwi nie otwarły się 
dając do zrozumienia, że (co później ogla- 
dałem) zamknięte silnym, ogromnym hakiem 
Jednocześnie do mych uszu doszedł odgłos 
ożywionej rozmowy p. Kierownika urzędu 
z jakimś interesantem, który po paru minu- 
tach otworzył drzwi urzędu, aby go ори$- 
cić. Korzystając z okazji otwarcia drzwi 
wsunąłem w powstały otwór swą głowę, 
nie zdążyłem jeszcze odezwać się, gdy usły- 
szałem ostry głos p. kierownika — „Urząd 
zamknięty”. Natychmiast cofnęłem się z głoś 
nym protestem i... drzwi kierowane niewi- 
"doczną ręką zamknęły się mi przed nosem. 
Stanowczo twierdzę, że według właściwego 
czasu godziny 12-ej jeszcze nie było, zega- 
rek mój uregulowany poprzedniego dnia w 
urzędzie pocztowym w Świecianach, mógł 
opóźnić się maximum o I — 2 minuty. Może 

£ Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
(Z PROGRAMEM ROCZNYM) 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praklykę 
przedszkoląch i 

Wykładane są następujące przedmioty: 5 
w  szpitalach, 

Anatomia i fizjologja. 
Hygiena i bakterjologja. 
Patologja ogólna. 
Hygjena dziecka. 

Opieka społeczna nad dzieckiem. 

Jasińskiego). 
Zapisy są przyjmowane w lokalu Ri 

s przy ul. Mickiewicza 22 -5, od g. 

|| W kursach biorą udział profesorowie naszej 
cjaliści w chorobach dziecięcych (pod kierownictwem Prof. U. S. B. Wacława 

5—7 wiecz. codzień oprócz świąt. 1 
eV itaka Sa D Si SS E A SAS ok ASN, 

zegar ignalinn skiego urzędu pocztowego 
żawiódł? Dość dziwne. Nie mając nic do ro- 
boty udałem się drogą wiodącą około dwor- 
ca kolejowego w stronę jeziora. Zaledwie 
uszedłem kilkadziesiąt kroków, gdy oczom 
mym przedstawił się wspaniały(?) widok. 
Oto przodownik P.P. :prawdopodobnie ko- 
mendant miejscowego posterunku w towa- 
rzystwie żyda jedną ręką ujmując ze spodu 
wywrócił (dosłownie wywrócił) ustęp. Jak 
się okazało p. przodownik przeprowadzał łu- 
strację stanu Sanitarnego szczególnie, zaś 
ustępów. I nie dziwię się, że ów ustęp zo- 
stał obalony, bo była to buda sklecona z de- 
sek ustawiona bez żadnego fundamentu, 
lecz dziwię się, że w m-ku Ignalino dotych- 
czas ustęp ten stał naprzeciwko lokalu w któ 
rym mieści się posterunek PP. tuż przy 
mej drodze. Uszedłem jeszcze kilkanaście 
kroków, gdy usłyszałem hałas, krzyk, gwar 
i tupot. To uczniowie szkoły powszechnej 
pod nadzorem nauczycielki (może kierowni- 

  

a- 

czki szkoły — niewiem), zajęci są pracą w 
ogrodzie... grabieniem liści zeschłych zeszło- 
rocznych, — drzew dosyć ładnie reprezentu- 
jących budynki kolejowe. Prawdopodobnie 
większość uczniów była zadowolona, lecz 
odosobniona grupka, stojąca wpobliżu drogi 
widocznie uczniów starszego Oddziału, na- 
rzekała na ów porządek. Naprawdę mieli 
oni rację twierdząc, jak 
słyszałem, iż zimą mrozy, silne zawieje i 
nieogrzane klasy nie pozwalały na regularne 
uczęszczanie na lekcje, zaś wiosną grabienie 
liści. Wędrując dalej nic szczególnego więcej 
nie zauważyłem, dopiero powracając do do- 
mu (w kierunku Nowo-Święcian) w odle- 
głości paru kilometrów od Ignalina widziałem 
pracownika kolejowego zajętego bieleniem i 
malowaniem słupków hektometrowych usta- 
wionych na plancie. W ubiegłym roku wi- 
działem na tym samym odcinku podobne 
malowanie. Czyżby Wil Dyrekcja  Kole- 
jowa zamierzała rok rocznie dokonywać w 
rzeczywistości niekoniecznej „imprezy“? A 
może zatrudnia tylko bezrobotnych? 

Na tem kończę swe spostrzeżenia. Bę- 
dąc po raz drugi w Ignalinie może coś no- 
wego zobaczę i.. też napiszę. Dobrze? 

Józef Terlecki. 

SUZRANURENZANKZANARENNANCNZNNNA 

do nich przyrządy żniwne 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚC! ZAPASOWE 

POLECA: 
WILEŃSKI 

śpóldzielczy 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. 
| AE ASKA A KA LACĄ AJ 

  

żłobkach. 

Dyetyka dziecka, 
Choroby dzieci i 

dziecka chorego. 
Psychologia i wychowanie. 
Gry i zabawy. * 

wszechnicy i lekarze spe- 

pielęgnowanie 

OCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH 

Sąd wątpi w winę Jakubowskiego 

BERLIN. 17.6. (PAT). Dziś ogłoszony został w Neustrelitz wyrok w procesie No- 

gensów który to proces powszechnie był nazywany w Niemczech procesem Jakóbow 

gbokej ciszy przewodniczący sądu odczytałskiego. Wobec przepełnionej sali i wśród gł 

o godz. 12.30 wyrok, na mocy którego August Nogens skaząrty został za ktzywo- 

przysięstwo na półtora roku ciężkiego więzienia, za morderstwo zaś na śmierć. Mołdszy 

brat Fritz Nogens za okazywanie pomocy w morderstwie i za krzywoprzysięstwo pa 
uwzględnieniu wieku młodocianego, jako okoliczności łagodzącej, na 4 lata 3 miesiące 

więzienia. Matka Nogensów Kellerowa za współudział w morderstwie i za ciężkie krzy- 

woprzysięstwo ma 9 lat ciężkiego więzienia. Bloecker za krzywoprzysięstwo na półtora 

roku ciężkiego więzienia. W ustnem uzasadnieniu wyroku przewodniczący podniósł, że 

sąd przyjął powszechne przyznanie się oskarżonych za prawdziwe o tyle, o ile 

zeznaniach tych obciążali sami siebie a w szczególności przyznanie się Augusta Nogensa 
* przy 

do winy złożone radcy sądowemu Hundowi w czasie śledztwa uznał sąd za wiarogodne, 

ponieważ zeznanie złożone zostało przy najdalej idących zarządzeniach ostrożności. Roz 

bieżność w zeznaniach poszczególnych oskarżonych uznał za mniej ważne. ponieważ 

wskutek odległości czasu tego rodzaju detale są siemożliwe do uniknięcia. Alibi Augusta 

Nogensa uznał za nieudowodnione i przyszedł do wrjiosku, że musiał on być w dniu 

krytycznym na miejscu przestępstwa. 

W sprawie udziału Jakóbowskiego w morderstwie sąd 'wstrzymał się od wydania 

ostatniego orzeczenia, stwierdzając, że wyjaśnienie tej sprawy będzie zadaniem pos tępo 

wania o rewizję proces u, do którego doprowadziła niemiecka liga obrony praw człowie 

ka i obywatela. Sąd przyszedł do wsniosku, że nie może ogłosić niewiriności Jakóbowskie 

go i tylko podkreśla że co;do winy jego istnieją poważne wątpliwości. 

Ciężkie kary na oskarżonych, przekraczające nawet, jak w stosunku do Kellerowej 

wniosek prokuratora, sąd uzasadnia między innemi tem, że oskarżeni fałszywemi swemi 

zeznaniami w poprzednim procesie przyczynił się do stracęnia Jakóbowskiego. Po zgło- 

szeniu przez „przewodniczącego wyroku i motywów adwokat Brandt 

obrony praw człowieka i obywatela prosił, 

w imieniu Ligi 

ażeby sąd zwrócił się do rządu ineklembur 

skiego 0 niewykonywanie wyroku na Auguście Nogensie. 

Prasa podaje wyrok obszernie. Dzienniki prawicowe, jak „Locał Anzeiger* prawie 

całkowicie pomijają nazwisko A sprawę Jakóbowskiego. „Berliner Tageblatt" podkreśla 

że sąd wbrew wywodom prokuratora, który w dalszym ciągu ipodtrzymywał tezę o 

współwinie Jakóbowskiego, powstrzymał się od orzeczenia co do udziału Jakóbowskiego 

w morderstwie. Ostrożnie siormułowana motywacją wyroku oznacza zdaniem „Berliner 

Tageblatt'" — jednakże całkowicie zdezauwowanie wyroku na Jakobowskiego. 

  

Katastrofa samolofowa 
ч PARYŻ. 17,6 Pat. Jak donoszą z Calais, samolot lecący z Croydon w Anglii i 

wiozący 11 podróżnych, wpadł do morza w czasie przelotu nąd- kanałem La Manche. 
6 podróżnych samolotu wyratował statek 
pozostał na samołocie, 
prądem. 

który utrzymuje 
rybacki, 5 zaś osób dotychczas brak. Pilot 

się na powierzchni wody i płynie z 

Wybuch wulkanu Comagafake 
TOKIO 17,6 Pat. Wulkan Comafatake wznowił dziś rano swą czynność. Lawa 

zniszczyła dwie wioski u stóp wulkanu całkowicie, a jedną częściowo. Słup dymu i 
płomieni sięgał dwu mil. Ludność sąsiednich miejscowości jest ewakuowana. 
tychczas nie otrzymano wiadomości o ofiarach. 

Do- 

WIEDEŃ, 17 VI. PĄT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Kairu, że dżuma szerzy 
się w Egipcie w sposób zastraszający. 
nawiedzione są zarazą. 

Wielkie obszary w Egipcie górnym i dolnym 

Dfwarcie wystawy regionalnej w bowiczu 
ŁOWICZ, 17—VI. Pat. W dniu 16 czerwca odbyło się otwarcie okrę- 

gowej wystawy regjonalnej powiatów łowieckiego, sochaczewskiego, kutnow- 
skiego, skierniewickiego i rawskiego. 
jewoda w :rszawski p. inż. Stanisław 

Na otwarcie wystawy przybył p. wo- 
Twardo, dyrektor departamentu Mini- 

sterstwa WyznańReligijnych i Oświecenia Publicznego p. Jastrzębowski, dy- 
rektorzy departamentów Ministerstwa Rolai:stwa Królikowski 
i inni, Wystawa przedstawia się imponująco, pomimo krótkiego czasu, w 
którym została zorgan-zowana i minimalnych funduszów, jakie posiadała 
w swem rozporządzeniu. 

(zytajdie Myśl Motarstwowa 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 
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i Stefanowski- 

Dr.matyczne następstwa zbjł łagodnego wyroku sąda w. Limogos 
Miasto Limoges we Francji, sław- 

ne z największych i najlepszych po 
Sevres, fabryk porcelany i ceramiki, 
stało się terenem krwawych walk tłu- 
mu podburzanego przez komunistycz- 
nych agitatorów z policją i wojskiem. 

Niemal cała ludność Limoges zaele- 
ktryzowana toczącym się od kilku ty- 
godni przed sądem przysięgłych, pro- 
cesem, przeciwko Karolowi Barataud, 
oskarżonemu o zamordowanie w ce- 
lach rabunkowych szofera Faure, kra- 
dzeż jego auta i zabójstwo młodego 
Bertranda Paynet, ludność rządała i 
spodziewała się dla podsądnego zasto- 
sowania najwyższej kary. 

Karol Barataud, piękny Lolek, jak 
go powszechnie nazywano, syn boga- 
tego przymysłowca z okolic Limoges, 
zboczeniowiec i degenerat, prowadzą- 
cy życie hulaszcze, cieszył się ogólną 
nienawiścią. 

Sprawa ciągnęła się parę tygodni, 
podczas których przesłuchano okoła 
100 świadków, a zeznania tychże w 
coraz to gorszem światle przedstawia- 
ły oskarżonego. Piękny Lolek nie mo- 
gąc swojej winy w obu morderstwach 
zaprzeczyć przyjął system otaczania 
się w swoich zeznaniach tajeinniczoś- 
cią i starał się w komedjancki sposób, 
wpoić w przysięgłych przeświadczenie 
że był on tylko nieszczęśliwym narzę- 
dziem splotu wypadków zmuszających 
go do zbrodniczych czynów, za które 
moralną odpowiedzialność ponoszą in- 
ni lecz niestety nazwisk tych ludzi wy- 
mienić niema prawa. 

Eksperci udowodnili że Barataud 
chociaż degenerat, jest za swoje czyny 
odpowiedzialnym, to też prezes sądu i 
prokurator domagali się od przysięg- 
łych wydania wyroku kary śmierci. 

Sędziowie przysięgJi biorąc pod u- 
wagę wywody obrońców, skazali pię- 
knego Lolka na dożywotnie ciężkie ro- 
boty. I właśnie ten zbyt łagodny wy- 
miar kary na zbrodniarza stał się powo 
dem rozlewu krwi niewinnych ludzi. 

Już poprzednio musiano przewozić 
podsądnego na każdą rozprawę z wię- 
zienia do sądu, pod silną eskortą, aby 
go ochronić przed zlinczowaniem roz- 
szalałego tłumu, podburzanego artyku- 
łami pism komunistycznych, głoszące- 
mi bezkarność burżuazyjnych przestęp- 
ców. 

Po ogłoszeniu wyroku kilkutysię- 
czny tłum krzyczący „Śmierć zbrodnia 

Sztuczna wyspa 
W stanach Zjednoczonych konstru- 

ują obecnie pierwszą sztuczną wyspę 
przeznaczoną na schron i posterunek 
żywnościowy dla aeroplanów  transa- 
tlantyckich. Pracę podjął pewien syndy 
kat, który projektuje zaprawadzenie 
regularnej powietrznej służby poczto- 
wej pomiędzy Ameryką i Europą. 

Wysepka ta ma być przykotwiczo- 
na na pełnem morzu, o kilkaset mil od 
brzegu, i będzie stanowiła pierwszą 
próbę umieszczenia podobnych wysp 
pomiędzy Ameryką a Irlandją, którą 
wybrano na końcowy punkt przyszłej 
linji lotniczej. 

Według Daily Chronicle, dyrektor 
lotnictwa przy Amerykańskiej Izbie 
Handlowej major Gardner, przebywa 
obecnie w Irlandji gdzie prowadzi nara 
dy z prezydentem Cosgrave w sprawie 
tego planu. L. 

rzowi* zgromadził się na placu przed 
więzieniem, chcąc wtargnąć do wię- 
zienia by więznia odbić. Pluton żan-, 
darmerji chcącej tłum rozproszyć ob- 
sypana gradem wyzwisk i kamieni, tak 
że rozpoczęła się regularna walka po- 
między  żandarmerją i policją a tłu- 
mem. Walka ta trwała przez popołud- 
nie, wieczór i część nocy i dopiero u- 
życie broni palnej przez sprowadzoną 
kompanję piechoty zdołało rozproszyć 
tłum. 

Rozmownicę w więzieniu zamienio- 
no w prowizoryczny ambulans, w któł 
rym lekarze opatrywali rannych, z po- 
licji i żandarmerji rannych jest przesz- 
ło pięćdziesiąt osób, niektórzy nawet 
dosyć poważnie. Liczby rannych z tłu- 
imu nie można jeszcze ustalić. 

Silna kompanja wojska otacza plac 
wyglądający jak prawdziwe pobojowi- 
sko, ima bronić dostępu do więzienia" 
aż do czasu wywiezienia skazańca na 
ciężkie roboty. 

Kilku prowokatorów komunistycz- 
nych ujęto, i osadzono w więzieniu, o- 
czekują oni w ponurym nastroju dalsze 
g0 przebiegu wypadków. 

I tym więc razem udała się mene- 
rom komunistycznym, zmienić zdrowy 
odruch społeczeństwa francuskiego pię 
tnującego zbrodnię, w krwawą masa- 
krę i zbrojne wystąpienie przeciwko 
przedstawicielom rządu i bezpieczeńst- 
wa publicznego. Z.K. 

Kradzież biżoterji znanej artystki paryskiej 
Popularna artystka komedji {гап- 

cuskiej, pani Cecylja Sorel, która przez 
swoje małżeństwo z młodym hrabią 
de Sćgur, była przed paru laty naj- 
ulubieńszym tematem aktualnych sa- 
tyrycznych piosenek, wszystkich nie; 
mał kabaretów paryskich, padła przed 
kilku dniami ofiarą wyrafinowanego 
złodzieja. 

Do pałacyku zamieszxałego przez 
hrabinę de Sćgur przy Polach Elizej- 
skich, zgłosił się w rannych godzi- 
nach człowiek, który się podał za 
ślusarza, przysłanego przez właścicie- 
la posiadłości, w celu sprawdzenia 
zamków. Sprawdziwszy w  towarzy- 
stwie lokaja zamki w kilku pokojach, 
pozbył się pod jakimś pretekstem nie 
porządanego świadka, i w ciągu kilku 
minut zdołał Sskraść z kasetki w sy- 
pialnym pokoju, biżuterję wartości pół 
miljona franków i ulotnić się niepo- 
strzeżenie. 

Pomimo wielkich trudności, Śledz- 
two doprowadziło do ujęcia złodzieja, 4 
Szwarca, kilkakrotnie już sądownie 
karanego i dwóch paserów będących 
z nim w zmowie, w chwili gdy jeden 
z paserów, usiłował spieniężyć ko- 
sztowny pierscionek, przedstawiający 
najcenniejszą wartoŚć z całego skra- 
dzionego łupu. 

Policja obecnie, stara się odnaleźć 
szpilkę od krawatu z perłą, którą 
złodziej pozostawił wpiętą w podusz- 
kę taksometru, sądząc że jest fał- 
szywą. 

Okoliczność że tak prędko udało 
się pani Sorel odzyskać stracone klej- 
noty, nasuwa podejrzenie, że leciwa 
artystka sama dla reklamy całą aferę 
zaaranżowała, aby znów wzbudzić za: 
interesowanie swoją osobą całego 
Paryża, gdyż nie ma ofiar, którychby 
nie poniosła artystka dla zdobycia, 
lub utrzymania popularności. Z. K. 

  

PO ZATARTY 
Boy-Żeleński, oświadczywszy w 

komentarzach do rozgłośnej przedmo- 
wy, którą zbiorowe wydanie pism Ada- 
ema Mickiewicza opatrzył, że nie po- 
siadamy wyczerpującej biografji twór- 
cy „Pana Tadeusza* oświetlającej do 
najdrobniejszego szczegółu, bez reszty, 
przebieg jego żywota a przez to i ka- 
żde drgnięcie jego ewolucji duchowej; 
zahazardowawszy dalej śmiałe a kate- 
goryczne twierdzenie, że „w wiedzy na 
szej o Adamie Mickiewiczu, oprócz 
cenzury wynikłej z jego przebóstwienia 
że zawsze był czemś odrębnem w na- 
szem piśmiennictwie a studja nad nim 
czemś pośredniem między hagiografją 
a historją literatury, weszła w grę je- 

szcze i cenzura faktyczna, tycząca sa- 
mych źródeł i dokumentów" *) nie po- 
przestał na gołosłownem dictum 
acerb um. 

Już, korzystając z szeroko dlań ot- 
wartych szpalt „Wiadomości Literac- 
kich“, werznął się z ostro świecącą la- 
tarnią w jeden—exempli gratia 
— kąt, bodajże najciemniejszy, niby to 
już ustalonej ne varietu r, nie- 
jako oficjalnej, biograiji Mickiewicza i 
— i stwierdził przedewszystkiem nie- 
zbicie, że panuje tam mrok, mrok, 
mrok... bynajmniej nie „„naturalny* 
lecz sztucznie zaaranżawany — ad 
usum Delphini —jawnie ioczy- 
wiście dlatego aby pozostały niewyjaś- 
nione i niezgłębione „ma wieki wiecz- 
ne“ niektóre, a pierwszorzędnej wagi, 
niektóre strony i szczegóły tej istnej | 
zmory, zwanej popularnie i ogólniko- 
wo „towianizmem', co zaciążyła tak 

fatalnie na całym, sporym okresie ży- 

cia i działalności Adama Mickiewicza 
—a i innych jeszcze, jak wiadomo, wy- 
bitnych przedstawicieli naszej Wielkiej 
Emigracji oraz złotego wieku naszej 
romantycznej i mesjanicznej literatury. 

*) Stosowana przedewszystkiem na 
szeroką skalę przez Włądysława Mickiewi- 
cza we wszystkich jego, a tak licznych, pra- 
cach biograficznych dotyczących wielkiego 
ojca, którego pragnął być najbardziej auto- 
rytatywnym i wpływowym egzegetą i apo- 
logetą. 

CH ŚLADACH 
Więc najpierw wyprowadza Boy- 

Żeleński na światło dzienne, iście dra- 
matyczne, losy dokumentu pierwszo- 
rzędnej wagi, co go tropił i tropił Wł. 
Mickiewicz aż dobił się, przynajmniej 
choć połowicznego, jego unicestwie- 
nia. jest to pamiętnik Zoiji Szymano- 
wskiej, późniejszej żony Teofila Lenar 
towicza, przyrodniej siostry Celiny z 
Szymanowskich Adamowej Mickiewi- 
czowej. Zoija Szymanowska spędziła 
w domu Mickiewiczów w Paryżu lat 
kilka, od 1848-go roku. Jedna część jej 
obszernego pamiętnika była w posia- 
daniu Kraszewskiego i dziś znajduje 
się w zbiorach warszawskiej Bibljoteki 
Narodowej, druga część, o wiele wa- 
żniejsza, była własnością Artura Wo- 
łyńskiego, uczonego i działacza dla 
sprawy polskiej we Włoszech ;Włady- 
sław Mickiewicz potrafił, po długich 
zabiegach, wydostać od Wołyńskiego 
drogocenny rękopis i — ta druga część 
pamiętnika Zofji Szymanowskiej prze- 
padła. 

Tem niemniej już w pierwszej czę- 
ści pamiętnika Szymanowskiej tudzież 
z rozmaitych wzmianek rozrzuconych 
po biogratjach Mickiewicza i po jego 
korespondencji tudzież po pismach to- 
wiańczyków współczesnych Mickiewi- 
czowi wyziera sylweta niesłychanie in- 
trygującej i niepospolitej osobistości, 
na którą Boy-Żeleński — właśnie za- 
czął naprowadzać światło. 

Tą osobistością jest może najmniej 
znana, z pewnością najmniej znana, ze 
wszystkich figur zaludniających bio- 
graiję Mickiewicza: Xawera Dey- 

ek 
Ta początkowo skromna nauczyciel- 

ka dzieci Mickiewicza urasta w jego 
domu jakby na stróża opiekuńczego 
nad bratem-towiańczykiem, jako lepiej 
niż on sam pojmującą naukę Mistrza! 
„Uderzyło mnie — pisze Boy-Żeleński 
— jako coś niezwykłego, aby można 
było tak zakonspirować nazwisko i ist- 
nienie kobiety, która, jak się okazuje, 
więcej niż dziesięć lat ży 
ła tuż obok Mickiewicza i 
która w historji towianizmu odgrywała 

bardzo czynną, a nawet chwilami wpły 
wową rolę“. Między Xawerą a Mi- 
strzem Towiańskim toczy się formalna 
walka o wpływ na Mickiewicza, w re- 
zultacie której Mickiewicz zostaje przy 
siostrze Xawerze, poświęcając — М 
strza... i do dziś dnia my nie mamy 
takiego epizodu biograficznego 
wyświetlonego przez  mickiewiczolo- 
gów do ostatniego odcienia! „To są w 
istocie rzeczy bardzo osobliwe!'* 
możemy śmiało powtórzyć za Żeleń- 
skim. 

Jaka była rola tej Xawery Deybel 
w życiu Mickiewicza? Niewątpliwie 
ważna rola. Tajemnica... niemal zupeł- 
na tajemnica. „Częśc tej tajemnicy 
zagrzebano — pisze Boy - Żeleński— 
z pamiętnikiem Zofji Szymanowskiej. 
Fakt, że potrafiono zataić tę kobietę aż 
do nazwiska, dowodzi, jakie musiano 
w tym celu spustoszenia uczynić w do- 
kumentach“. ‹ 

Skądże się wzięła w najbliższem 
Mickiewicza otoczeniu, bo w jego włas 
nym domu, ta kobieta z tak fascynują” 
cym wzrokiem, że aż sam Towiański 
nie śmiał rozmawiając z nią, patrzeć jej 
w oczy? Co ona tam robiła w domu 
państwa Mickiewiczów przez czas dłu- 
gi ta, jak ją Towiański nazywa „księ- 
żniczka Izraelska do wielkich przezna- 
czeń gotowana”, a na którą miota — 
po zabrnięciu z nią w ostry konflikt— 
przekleństwa, jako na będącą „ w 
spółce z piekłem na zabicie Chrześci- 
jaństwa*? Przypomnijmy sobie w na- 
wiasie co pisał Bohdan Zaleski do Go- 
szczyńskiego (lipiec 1842) o mesjani- 
zmie Mickiewicza, że jest „apoteozą 
judaizmu”... 

W swoim „Żywocie* Adama Mic- 
kiewicza nic Władysław Mickiewicz o 
Xawerze Deybel nie wspomina. Jest 
tam tylko wspomniany pensjonat 
panien Deibel w Wilnie, 
gdzie dawał lekcje Tomasz Zan. 

„W. jakim stosunku były te panny 
Dieibel czy Deybel, bo nazwisko ich 
pisane jest rozmaicie, do Xawery, te- 
go — pisze Boy-Żeleński— nie wiem““. 
Dwie rzeczy zdają się być pewne: że 
pochodziła z Wilna i była izraelitką, 
co przyjęła chrzest. Ona to w Paryżu 
sama ochrzciła konającego młodego 

— my się, że Xawera Deybel, 

Rama, syna kupca wileńskiego. W lat 
Sporo po „misyjnym* swoim pobycie 
w domu Mickiewicza wyszła za mąż za 
młodego przyjaciela Mickiewicza, Fran 
cuza Mainrada, autora  entuzjastycz- 
nej broszury francuskiej o Mickiewiczu 
wydanej w 1862 r. 3 

Oto co pozytywnie wiemy o Xawe- 
rze Deybel. A i jeszcze ... oto z listu 
Krasińskiego, z roku 1848, dowiaduje- 

i głęboko 
przeniknięta duchem Sprawy i bezgra- 
nicznie jej oddana, starała się pozyskać 
dla Sprawy (ma znaczyć: dla towiani- 
zmu) bawiącego w Paryżu „młodego 
Dymszę*. 

Boy-Żeleński żadnym tego nazwi- 
ska nie opatruje komentarzem. Nie o- 
mylimy się dodając w formie objaśnie- 
nia, że mowa jest w liście Krasińskiego 

o Kleofasie Dymszy ze Zdaniszek na 
Żmudzi (parafja Telszewska) ojcu pię- 
ciu synów, z których Lubomir Dymsza 
chlubnie zapisał się na kartach obrony 
praw narodu polskiego w przedwojen- 
nych czasach walcząc z niepospolitą 
energją o Chełmszczyznę z ław Dumy 
Państwowej, w której zasiadał. Brat 
jego Henryk, też posłował w Dumie 
Państwowej i czynnym był wielce w 
sprawach publicznych na widowni b. 
gubernji Witebskiej, Ściślej na b; Pol- 
skich Inflantach. Sporo jest o nim wia- 
domości w „Pamiętnikach' Jakóba Giey 
sztora. W przypisach (Tom I, 291, 
292) informuje Korzon, że Kleofas 
Dymsza (co zresztą z jego ust wielo- 
krotnie słyszałem) studjując rolnictwo 
w instytucie w Grignon pod Paryżem, 
brał w samym Paryżu czynny udział w 
życiu tam naszem  emigranckim, że 
„zetknął się w Paryżu z Mickiewiczem, 
Słowackim i Towiańskim „którego nau 
ką był przejęty”, że w 1846 podążył 
z Mickiewiczem do Rzymu i był wraz 
z Wieszczem na audjencji u Piusa IX- 
go. Czynny brał potem udział w roz- 
wiązywaniu t.zw. Kwestji Włościań- 
skiej, był na wygnaniu w Woron eżu, 
majątki jego uległy sekwestrowi (póź- 
niej udało się sekwestr uchylić a Zda- 
niszki odkupić). Żonaty z Teresą Na- 
łęcz Gorską, umarł Kleofas Dymsza w 
1902 r. i pochowany z Zdaniszkach. 
Podczas kilkoletniego pobytu w Mita- 

wie, gdzie pp. Dymszowie mieli dom 
własny a pięciu synów w tamtejszem 
gimnazjum, wspominał Kleofas Dym- 
sza o pobycie swoim w Paryżu i ,,zna- 
jomości z Mickiewiczem* względnie 
często, natomiast nie zdarzyło mi się u- 

słyszeć aby kiedykolwiek o swojem na- 
leżeniu do uczniów mistrza Towiańskie 

go wspominał. A dla nas, młodych, 

którzyśmy się tak bardzo, za gimnazjal 
nych czasów, interesowali wielką na- 
szą, narodową, romantyką i specjalnie 
Mickiewiczem z takim zapałem „stu- 
djowali* byłby to przecie temat do 
nieskończonych rozmów — jak wyma- 
rzony! Mam wrażenie że „stary* Dym- 
sza, tak chętnie szukający kontaktu z 
młodzieżą, wręcz unikał jakiegokol- 
wiek wskrzeszania tego, co z nim się 
działa w Paryżu w epoce bujnej mło- 
dości, a osobliwie nastrojów, którym 
wówczas podlegał. W każdym razie 
niepowszednią i interes ującą indywi- 
dualnością był ów człowiek, nawet z 
zewnętrznego pięknego wyglądu, o 
czarnych, do końca życia żarzących się 
oczach, typ. „z innej epoki", kryjący w 
sobie wiele, wiele więcej niż z siebie 
dawał... co „znał Mickiewicza”, a któ- 
rego — o czem bodajże nikt nie wie- 
dział z najbliższego nawet śp. Kleoia$ 
Dymszy otoczenia — udało się głębo* 
ko wplątać w towianizm... Xawerze 
Deybel. 

Co kto o niej wie? — pyta Boy- 
Żeleński zwracając się do wszystkich, 
którzy nie podzielają opinii, że obłud- 
ne  tajenie prawdy jest  rzeko- 
mo niezbędne dla kultu naszego naj- 
większego poety. Co kto o niej wie— 
powtarzam i ja, wsłuchując się w re- 
zonans o wiele ciaśniejszego widnokrę- 
gu, ale niebylejakiego, bo naszego 
Wilna. 

Moje własne, osobiste wspomnie- 
nia wileńskie, aczkolwiek sięgające ro- 
ku bezpośrednio popowstaniowego, bo 
aż 1864-go, lecz redukujące się do 
zwiedzenia podówczas z matką Szpi- 
tala na Antokolu gdzie osadzono ska- 
zanych na wygnanie „miatieżników*, 
wspomnienia dorywcze z tak odległych 
czasów, przywodzą mi, niestety, na pa- 
mięć tyle tylko, że dawno, dawno te- 
mu obiło mi się raz i drugi o uszy na- 

zwa „pensji panien Deibel* uchodzą- 
cej swojego czasu w Wilnie za pier- 
wszorzędną, za najlepszą. Tyle tylko. 

Lecz ktoby dziś jeszcze, z „najstar- 
szych“ nawet wilnian, wiedział cokol- 
wiek o owym zakładzie.. a osobliwie 
o jego kierowniczkach? Nieżyje nie- 
odżałowany dr. Titius. On by wiedział! 
Zastosunkowany z całem Wilnem; zna- 
jący każdą kamienicę a w niej curi- 
culum mieszkańców do siódmego 
pokolenia. Podobno pozostały pa d-rze 
Titiusie pamiętniki. Co się z niemi dzie 
je? Nieżyje Karol Wikszemski. Ten by 
może coś z ustnej wiedział tradycji o 
pensji panien Deibel. Ale może coś o 
niej słyszeli, coś zwłaszcza takiego, 
coby mogło być nazwiązane do osoby 
paryskiej „księżniczki Izraelskiej* nie 
koniecznie „Najstarsi“ z rdzennych wil- 
nian, lecz nażarliwiej interesujący się 
przeszłością naszego grodu, tak sciśle 
związaną z wieloma najgłośniejszemi 
imionami na polskim Parnasie, i dzie- 
jami polskiej kultury?... 

Może słaby mój głos do nich doleci 
— bo przecie jakby z sąsiedniego po- 
dwórka pochodzi! Odezwij się najsza- 
nowniejszy panie Lucjanie  Uziębło! 
Może byś miał cokolwiek „w tej ma- 
terji:: nam do powiedzenia, skrzętny, 
wiem, zbieraczu wszelkich wileńskich 
pamiątek, osobliwości, druków etc. pa- 
nie Bronisławie Umiastowski? A czy- 
liż nie odezwie się p. Michał Bren- 
sztejn albo p. Ludwik Abramowicz? 
Prawie chciałoby się rękę w ogień włożć_ 
żyć, że tak znakomity mickiewiczoloś$ 
jak rektor profesor Stanisław Pigoń 
więcej, o wiele więcej wie niż.. chciał 
by powiedzieć. A prof. Kłos, a Ferdy- 
nand Ruszczyc? Czyżby nie mieli ocho- 
ty z latarką wielkej sw ojej znajomości 
dawnego Wilna, zestąpić do ciemnego 
labiryntu, po którego wertepach maja- 
czeje widmo — istne widmo!-—Xawery 
Deybel? A zachowałem rozmyślnie, 
jakby na wety nazwisko niestrudzone- 
go, za przeproszeniem, „szperacza* (i 
to jak jeszcze szczęśliwej zawsze rę” 
ki!) dyrektora Wacława Gizbert-Stu- 
dnickiego. Możeby zechciał zapuścić 07 
ko swe jastrzębie w dna niemające 
swych archiwów głębie?! 

Czyżby Wilno—ani drgnęło? Cz.j. 
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„braniach Rad wydziałowych uniwersy- łecznych dziekanem ponownie 

X-lecie 4 p. uł 
W dniach 8, 9 i 10 lipca r. b. 4 

pułk ułanów Zaniemeńskich obcho- 
dzić będzie X-lecie swego istnienia. 
Program uroczystości ustalony został 
w sposób następujący. W dniu 8-go 
o godz. 9ej odprawiona zostanie w 
kościele Św Jana Msza żałobna za 
poległych i zmarłych żołnierzy. Wie- 

Zaniemeńskich 
czorem capstrzyk. 

Dnia 9go o godz. 10 rano  so- 
lenna Msza św. w Bazylice poczem 
nastąpi defilada pułku i obiad żołnier- 
ski w koszarach. 

W ostatnim dniu t. į. 10go od 
godz. 12 min. 30 zawody sportowe 
na placu koszarowym. 

Wybory władz uniwersyfeckich 
W ciągu zeszłego tygodnia na 2e- Na wydziale prawa i nauk spo- 

prof. 
'tetu U. S. B. odbyły się wybory dzie- dr. Stefan Ehrenkreutz. 

+» 

kanów na rok akademicki 1929/30, 
które dały wynik następujący: 

Na wydziale humanistycznym dzie - 
kanem został poraz pierwszy prot. dr. 
Stefan Glixelli. 

Na wydziale Teologicznym dzieka- 
nem nada! ks. proi. dr. Ignacy S vir- 
ski. 

Na wydziale matematyczno-przy- 
rodniczym dziekanem został prof. dr. 
Bronisław Rydzewski. 

Na wydziale sztuk pieknych —dzie- 
kanem prof. Ferdynand Ruszczyc. 

Termin wyborów rektora jeszcze 
nie został ustalony. 

Wiec P. P. S w Heliosie z przeszkodami 
   W niedzielę odbył się w sali „Heljos” 

* zapowiadany przez czerwone plakaty rozle- 
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pione w pobliżu gistrackich robotników 
kanalizacyjnych w zwołany przez Qkrę- 
gowy Komitet PPS. Na wiec przybył z War- 
szawy poseł Barlicki. Podczas jego przemó- 

wienia na sali powstał nieopisany hałas. 0- 
kazało się że krzykliwą awanturę wszczęli 

posłowie Dworczanin i Wołyniec oraż radny 

    

    

Dzidziul przy pomocy grupy członków PPS 
lewicy. 

Bojówka PPS likwidując zamieszanie wy 
niosła awanturujących się i protestującycn 
przeciwko swobodzie wypowiadaniu się po- 
słów na rękach. Interesujący ze względu na 
widok pochód otworzył poseł Dworczanin 

Po usunięciu tej przygodnej opozycji 
wiec oczywista odbył się bez przeszkód. 

   

Mariawici w Wilnie 
Z Płocka przybyło kilku marjawitów i kil 

kanašcie marjawitek na czele z „biskupem* 
Próchniewskim. Punktem oparcia jest Žwie- 
zzyniec gdzie kiedyś istniała kaplica. R 

  

  

ciekawą jest, iż przybyli marjawici prowadzą 
"ożywioną agitację wśród ludności prawosła- 
wnej. 
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WTOREK 

: 18 Dziś Wschód sł g. 2 m. 43 

4 Marka Zaca. st. o g, 19 m. 55 

3 jutro 
Gerw. i P. 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 17 — VI 1929 r. 

Ciśnienie ] 
średnie w m. 165 

"Temperatura k. Šredija + 210C 

Opzd za do- 
bi w mm. 

—
 

о 
—
 
о
о
 

Wiatr 
przeważający 1 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -I-110C, 
Maximum na dobę -|- 250C. 
Tendencja barometryczna: spacek ciśnienia 

północny. 

  

_ — Erata. Do artykułu p. Harskiego skut- 
kiem niedopatrzenia korektora wkradł się 
szereg przykrych omyłek, zniekształcających 
sens poszczególnych zdań. Między innemi 
w 6 szpałcie od góry zamiast „statystyczne* 
należy czytać „etatyczne”*, zamiast „proś- 
bą okolicznościową* — „próbą okolicznoś- 
ciową*; także od dołu: „hamowany* — „na 
zwany”. Ponadto w pierwszej szpalcie przy 
łamaniu opusźczony został jeden wiersz; od- 
nośne zdanie powinno brz mieć następująco: 
„chociażby do roznoszenia ich była w pogo- 
towiu armja dewotek i służących" i t.d. 

Р 
KOšCIELNA 

— (a) Ferje w sądzie Arcybiskupim. Do- 
wiadujemy się, że z powodu feryj letnich 
sąd arcybiskupi będzie nieczynny od dnia 
28 czerwca do dnia 2 września. 

— (a) Wyjazd kancjerza Kurji Metro- 
politalnej. Kanclerz Wileńskiej Kurį“ Metro- 
politalnej ks. kanonik Sawicki w bieżącym 
tygodniu wyjeżdża na dłuższą kurację do 
Krynicy. 

. — (a) Rekolekcje dla księży. W dniu 2 
lipca w gmachu seminarjum duchownego 
rozpoczną się rekolekcje dla księży z Wil 
na. Rekolekcje potrwają 3 dni. 

— Przyjęcia kandydatów w Seminarjum 
talnem  Wileńskiem. Seminarium 

Metropolitalne Wileńskie przyjmować będzie 
w tym roku Kandydatów do stanu duchow- 
nego dła studjów filozoficznych i teologicz- 
nych na Wydziale teologicznym Umwersyte- 
tu Stefana Batorego 1 

Dla przyjęcia koniecznemi są: świade- 
ctwo dojrzałości gimnazjalne, polecenie ks. 
prefekta lub proboszcza, oraz metryka uro- 
dzenia. 

Abiturjenci obowiązani do służby woj- 
skowej, mają się zwrócić do Seminarjum 
przed powołaniem do wojska. 
Adres Seeminarjum: Wilno, Śniadeckich 6. 
— Przyjęcia Kandydatów do Gimnazjum 

Archidjecezjalnego. Kandydaci do stanu du- 
chownego posiadający Świadectwa z 7 klas 
gimnazjum humanistycznych, mogą być 
przyjęci do 8 klasy Gimnazjum Archidjeccz- 
jalnego przy Seminarjum Metropolitalnem, 
© ile będą wolne miejsca, i o ile Kuratorjum 
wyrazi na to swoją zgodę. Kandydaci będą 
musieli zdać specjalny egzamin. Ostateczny 
termin przybycia upływa we wtorek 27 sierp 

nia o godz. 7 wiecz. a 
Wymagane są: metryka urodzenia, świa- 

dectwo z 7-ej klasy, polecenie ks. Prefekta 
lub Proboszcza. | и ; 

Adres Gimnazjum: Wilno, Šniadeckich 6. 

ÓRZĘDOWA 
— Przyjazd delegata Miristerstwa WR i 

OP. Wczoraj przybył do Wilna dyrektor de- 
p.artamentu wyznań w Ministerstwie WR i 
OP p. Franciszek Potocki powtany na dwor- 

  

  

», > cu przez kierownika oddziału wyznań Urzędu 
wojewódzkiego p. A; Milikont - Narwoysza. 
W tym samym dniu dyrektor Potocki w to- 
warzystwie naczelnika Narwoysza składał 
wizyty oficjalne przedstawicielom wyznań. 
Dyr. Potocki weźmie udział w imieniu mini- 
stra WR i OP. w d szej uroczystości od- 
słonięcia nagrobka ks. Arcybiskupa Ciepla- 
ka w Bazylice. 

— Audjencje u dyrektora Potockiego. 
Dyrektor departamentu wyznań w Minister- 
stwie WR i OP p. Franciszek Potocki przyj- 
mować będzie we środę dnia 19 bm. między 
godzinami 12 a 2 pp. interesantów w spra- 
wach urzędowych w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim (pierwsze piętro pok. Nr. 40) 

— Minister Prystor w przejęzdzie przez 
Wilno. W dniu wczorajszym przybył do Wil- 
na Minister Pracy i Opieki Społecznej płk. 
A. Prystor. Pan Minister spędził w Wilnie 
kilka godzin poczem udał się do swego .ma- 
jatku. ` 

    

  

    

NIKA 
—Podziekowanie. p. Prezydenta Rzepli- 

tej. Z polecenia Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Ignacego Mościckiego szei kancela 
rji Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na 
desłał na ręce p. wojewody podziękowanie 
Pana Prezydenta uczestnikom zjazdu Polskie 
go Związku Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych województw wileńskiego i nowogródz- 
kiego za depeszę hołdowniczą wysłaną do 
Warszawy w dniu 9 bm. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. We 

czwartek, dnia 20 czerwca, odbędzie się po- 
siedzenie Rady miejskiej. Na porządku dzien- 
„nym sprawy następujące: 1) program robót 
drogowych (ježdnie) na okres 10 letni, 2) 
wniosek w sprawie zamiany działek ziemi z 
p. B. Malinowskim dla rozszerzenia ul. Pań- 
skiej, 3) podanie Julji Maciejewiczowej, kie- 
rowniczki bursy dla uczenie szkół średnich o 
umorzenie zaległości za lokal, zajmowany w 
domu miejskim przy ul. Ostrobramskiej 5; 
4) podanie b. pracownika Magistratu A. So 
plicy o przyznanie emerytury, 5) uzupełnia- 
jące wybory 2 członków do komisji rewizyj- 
w na miejsce radnych Czernichowa i Gor- 
ona. 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji do 

spraw opieki społecznej. We środę aa 19 
czerwca odbędzie się posiedzenie miejskiej 
komisji do spraw opieki społecznej z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 1) wybory 
prezydjum, 2) sprawa wprowadzenia w Wil- 
nie instytucji opiekunów społecznych. 

— (o) Przeciwko obciążaniu podatkami 
komunalnemi ludności miejskiej. W sprawie 
poboru przez związki komunalne podatku na 
cele inwestycyjne, Min. Sprw. wewnętrznych 
wydało okólnik w którym wyjaśnia że od- 
tąd: 1) zatwierdzane będą tylko takie u- 
chwały sejmików, względnie rad miejskich, 
o poborze podatku inwestycyjnego, które 
uzasadnione będą istotnie wyjątkowemi oko- 
licznościami, zbadanemi indywidualnie przez 
urzędy wojewódzkie przy uwzględnieniu 
miejscowych stosunków; 2) nie będą zaś 
zatwierdzane uchwały o poborze podatku 
inwestycyjnego na cele nie wchodzące bez- 
pośrednio do zakresu działania związku ko- 
munalnego, uchwalającego podatek; 3) z 
reguły winny być przestrzegane  miej- 
skie normy podatku ko 
munalnego do państwowego podatku od nie- 
ruchomości, podane w okólniku z dnia 12 lu- 
tego 1926 r. („gminy miejskie, które pro- 
wadzą budowę, kanalizację lub wodociągi 
oraz gminy, które podejmują roboty inwe- 
stycyjne dla zatrudnienia bezrobotnych, mo- 
ga wyjątkowo pobrać dodatek komunalny 
w wysokości 60 proc. państwowego podatku 
od nieruchomości, o ile zwiększone wpływy 
z tego źródła użyte być mają na wymienio- 
ne cele"), a przekroczenie tych norm będzie 
mogło następować tylko w wypadkach spe- 
cjalnie uzasadnionych, po uzyskaniu zgody 
ministerstwa. 

    

— (o( Odnawianie domów. Według u- P 
stawy budowlanej, przesiębiorca, przyjmują- 
cy odnowienie domów, obowiązany jest za- 
wiadomić deklaracją o zamierzonych robo- 
tach urząd inspekcyjno - budowlany w termi 
nie 24 godzin. Chodzi mianowicie o ustale- 
nie, kto jest odpowiedzialny za rusztowania 
i za dokładne wykonanie robót. Wobec te- 
go, że szereg przedsiębiorców nie stosuje się 
do tego przepisu ustawowego, władze odnoś 
ne uchwaliły pociągać do odpowiedzialności 
winnych niestosowania się do tych prze- 
pisów. 

— Wezwanie do rejestrowania zapasów 
mąki. Wileńskie Starostwo Grodzkie wzywa 
wszystkich kupców, piekarzy i młynarzy do 
natychmiastowego zgłoszenia do rejestracji 
posiadanych w dniu 17 bm. zapasów Žžyta, 
mąki żytniej, razowej i pytlowej 70 proc. 
Piekarze mają niezwłocznie zgłosić zapasy 
do zarządów swych cechów, kupcy do 
swych związków, niezależnie od tego, czy 
są członkami tych związków, zaś młynarze 
i zarządcy składów na bocznicach kolejo- 
wych winni zgłosić je bezpośrednio do Wi- 
ERC Starostwa Grodzkiego, pokój Nr. 

Rejestracja powyższa dotyczy wszelkich 
ilości żyta i mąki żytniej, jakie są w posia- 
daniu kupców i przemysłowców w dniu 17 
b. mies. 

Związki, cechy, zarządy młynów i skła- 
dów bocznicowych prześlą wykazy zapasów 
maki w terminie najdalej do dnia 20 bm. do 

wileńskiego Starostwa Grodzkiego. | 
Osoby, winne niezgłoszenia zapasów w 

terminie wskazanym, jak też winne podania 

fałszywych danych do rejestracji — ulegną 

w trybie administracyjnym karze aresztu do 
6 tygodni lub grzywny do 3.000 zi. lub obu 

karom łącznie, przyczem może być zasto- 

sowana konfiskata towarów. : 
— (a) Przyśpieszenie robót remonto- 

wych. Wobec zdarzających się wypadków 
umyślnego przeciągania robót nad odnowie- 
niem domów, względnie rozpoczęcia tych ro 
bót a następnie zaniechania, policja otrzyma- 
ła polecenie przystąpienia do komisyjnego 
zbadania stanu remontów i w razie stwier- 
dzenia powyższych wypadków  nakazania 
wykończenia robót w oznaczonym terminie. 
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WOJSKOWA. 
(a) Udzielanie ułg wojskowych uczniom 

szkół średnich. Władze odnośne wyjaśnia- 
ją, że uczniowie szkół średnich, zakwalifiko- 
wani podczas poboru do kategorji A przed 
zakończeniem roku szkolnego którzy z 
ukończeniem tego roku szkolnego przecho- 
dzą do ostatniej klasy szkoły, mogą wnieść 
podania z prośbą o odroczenie w ciągu 14 
dni od chwili uzyskania świadectwa szkol- 
nego Uczniowie ostatniej klasy szkoły $тей- 
niej zakwalifikowani do kategorji A przed 
skończeniem roku szkolnego, nie mogą 
uzyskać odroczenia służby wojskowej. O 
odroczenia takie mogą się ubiegać jedynie 
ci z pośród nich, którzy nie zostali. dopu- 
szczeni do matury, lub egzaminu tego nie 
zdali i za zezwoleniem władz szkolnych po- 
zostali na drugi rok. Podania mogą wnieść 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji 

szkolnej: Władzami kompetentnemi 
do rozstrzygania podań o odroczenie służby 
wojskowej są władze administracji ogólnej. 

POCZTOWA. 
— (a) Wyjazd prezesa Dyr. Poczt. 

Wczoraj wyjechał do Warszawy w spra- 
wach związanych ze służbą. Preżes Dyrek- 
cji Poczt i Telegrafów p. inż. Żółtowski. 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Wilnie komunikuje, 
że z dniem 13 lipca rb. zwinięta będzie agen- 
cja pocztowa Perszukszta w pow. święciań- 

KOLEJOWA. 
— (a) Inspekcja linij kolejowych. W 

przyszłym tygodniu na lustrację południo- 
wych linij kolejowych uda się Prezes Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej p. inż. Staszewski. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia 19 czerwca rb. o godz. 8 w. 
odbędzie się w lokału własnym (Zamkowa 
24) kolejne posiedzenie naukowe Wileńskie- 
go Towarzystwa Lekarskiego z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) odczytanie 
protokułu z poprzedniego posiedzenia, 2) Po- 
kazy chorych, 3) dr. Cz. Ryll-Nardzewski: 
Pokaz chorych z wyłysieniem plackowatem 
4) doc. dr. i. Abramowicz: Rozpoznawanie 
zaćmy zapomocą diafanoskopji, 5) dr. T. 
Wąsowski: Wpływ eterowej rektalnej narko- 
zy na odruchy błędnikowe, 6) dr. M. Mie- 
nicki: Badania nad wpływem bismutu na 
krzepliwość krwi, 7) dr. Marynowska: Sto- 
warsol jako środek czerwiogubny u dzieci. 

— Zebranie Walne Polskiej Macierzy 
Szkolnej odbędzie się w dniu 20 czerwca rb. 
w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie przy ul. Wileńskiej Nr. 33 z na- 
stępującym porządkiem: godzina ł0 rano na- 
bożeństwo w kościele św. Jana, godz. ll ra- 
no — obrady sekcyj, godz. 2 pp. przerwa 
obiadowa, godz. 5-ta pp. — 1) oficjalne o0- 
twa”cie zebrania Walnego, zagajenie i po- 
witanie przedstawicieli władz i organizacyj 
społecznych, 2) odpowiedzi, 3) sprawozda- 
nie Centralnego Zarządu, 4) sprawozdanie 
i wnioski Rady Nadzorczej, 5) wybory uzu- 
pełniające do władz Towarzystwa, 6) wnio- 
ski komisyj, 7) referat p.t. „Jak należy orga 
nizować pracę społeczną”, 8) godzina 9-ta, 
zebranie towarzyskie. 

— Doroczne Zgromadzenie członków 
Zjednoczenia Kolejowców Polskich. W pią 
tek, 21 czerwca rb. o godz. 17.30 w chrześ- 
cijańskim domu ludowym, ul. Metropolitalna 
Nr. 1 (wejście z ul. Wielkiej, naprzeciw Głów 
nej poczty przez zauł. Literacki) odbędzie 
się doroczne zgromadzenie członków Zje- 
dnoczenia Kolejowców Polskich. 

O przybycie na to zgromadzenie jaknaj- 
liczniej proszeni są członkowie PZK i ZZP. 

SZKOLNA. 
— W liceum im. Filomatów (z prawami 

szkół państwowych) egzamina wstępne do 
kl II — V wł. odbędą się dn. 25, 26 i 27 
czerwca o godz. 9 rano do kl. wstępnej i I 
— dn. 28 czerwca o godz. 9. Wilno ui. Że- 
ligowskiego 1 m. 2. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (a) Rekrutacja robotników do Fran- 

cji. W dniach 13 i 15 bm. w Brasławiu i O- 
szmianie odbyła się rekrutacja robotników 
reflektujących na wyjazd na roboty rolne 
do Francji. Zaś w dniu 17 bm. podobna re- 
krutacja odbędzie się również w Wilnie, Jed 
nakże będą przyjęci jedynie fachowcy do 
robót budowlanych. Rekrutacja odbędzie 
się w Państwowym Urzędzie Pośrednictwa 
Pracy przy ul. Subocz przed specjalną ko- 
misją. 

— (a) Wypłata zasiłków bezrobotnym 
pracownikom umysłowym. Wobec przyzna- 
nia funduszów na udzieienie zapomóg pie- 
niężnych pozostającym bez pracy inteligen- 
tom, Obwodowe Biuro Funduszu Bezrobocia 
postanowiło przystąpić w dniu 20 bm. do 
wypłaty zasiłków tym bezrobotnym umysło 
wym którzy korzystają z państwowej akcji 
dorażnej. Wypłata zasiłków odbędzie się w 
gmachu po - Ratuszowym przy ul. Wielkiej. 

RÓŻNE 
Obrazów 

(pałac 
POS otwarta 

      

  

— VII Doroczna Wystawa 
Rzeźb T-wa Artystów Plastyków 
reprezentacyjny — plac 
codziennie od $ 10 do e 

— Z T-wa Przyjaciół Węgier. W niedzie- 
lę 16 bm. odbyło się posiedzenie poświęco- 
ne uczczeniu pamięci zmarłego przed kilku 
dniami znakomitego męża stanu hr. Juljusza 
Andrassy'ego. Na wstępie przewodniczący, 

rof. Zdziechowski, przypomniał obecnym, 
że zmarły był pierwszym w latach wojny 
światowej który uznał konieczność stworze 
nia suwerennego państwa Polskiego i odtąd 
stale przy każdej sposobności tego się do- 
magał poczem wezwał zebranych do uczcze- 
nia pamięci jego przez powstanie. Poczem 
uchwalono wysłać depeszę kondolencyjną do 
wdowy. Następnie prof. Zdechowski dał w 
odczycie swoim interesującą sylwetkę znako- 
mitego męża, którą „Słowo? w  naj- 
biższych dniach  wydrukuje. 

Po odczycić zabierali kilejno głos zgodnie 
podnosząc znaczenie i zasługi” Juljusza An- 
drassy'ego prof. Bossowski, hr. Marjan Pla- 
ter, rektor Parczewski i sędzia Hołownia. 

.— (a) Powstał związek sybiraków. W 
dniu 14 bm. w lokalach ZÓW przy ul. Uni- 
wersyteckiej odbyło się organizacyjne ze- 
branie członków zw. sybiraków okręgu wi- 
leńskiego. Na zebraniu byli obecni liczni 
przedstawiciele organizacyj społecznych i 
wojskowych. Na posiedzeniu wybrano za- 
rząd w skład którego weszli: sędzia Sądu 
Okręgowego p. Kazimierz Kontowt (prezes) 
inż. józef Sobolewski (wice-prezes) aplikant 
sądowy p. Wacław Stecki, (sekretarz) 
Alicja Skrzyńska (skarbnik), dr. Jadwiga Pio 
trowska (zast. sekretarza) p. Józef Bance- 
wicz - Dawgialewicz, dr. Janina Hurynowi- 
czówna, i p. Ignacy Mackiewicz ,(członko- 
wie zarządu). Zebrani jednomyślnie posta- 
nowili wysłać depeszę do p. Marszałka Pił 
sudskiego z wyrazem czci i hołdu Wielkie- 
mu Budowniczemu Polski, który nawet bę- 
dąc na wygnaniu na Syberji opracowywał 
plany wyzwolenia Ojczyzny. Również wy- 
słano depeszę gratulacyjną do jednego z 
najbardziej zasłużonych sybiraków,  człon- 
ka byłego Rządu Narodowego w roku 1863 
p. prof. Benedykta Dybowskiego. 

— (a) Po oddaniu teatru ZASP-owi. W 
tych dniach przybywa dó Wilna nowy dy- 
rektor teatrów mi ich w Wilnie p. Zel- 
werowicz, który przystąpi do wstępnych 
prac organizacyjnych nad otwarciem teat- 
rów i przeprowadzi cały szereg rozmów w 
tej sprawie z przedstawicielami miasta. 

— Walka z alkoholizmem w szkołach. 
się dowiadujemy, nauczyciele szkół po- 

wszechnych otrzymali polecenie prowadzić 

   

            

   

-nym wypadku zdolności płatni 

wo 

1 liby Przemysłowo-Handlowej w W lnie 
W sprawie ulg podatkowych dla płatników 
państwowego podatku przemysłowego na 

obszarze Izby Skarbowej w Wilnie. 
W związku z ciężką sytucją gospodarczą 

przeżywaną przez płatników wileńskiej Izby 
Skarbowej, Ministerstwo Skarbu reskryptem 
z dnia 4 czerwca rb, Nr. D. V. 8420 - I upo- 
ważniło Pana Prezesa lzby Skarbowej w 
Wilnie do rozkładania na trzy raty na indy- 
widualne należycie uzasadnione podania, za- 
ległości z tytułu państwowego podatku prze- 
mysłowego za lata ubiegłe po koniec 1928 
r. — nie dłużej jednak jak na 12 miesięcy 
lub odraczania na okres 6 miesięcy oraz do 
odraczania lub rozkładania na raty bieżą- 
cych należności z tytułu tegoż podatku na 
przeciąg 6 miesięcy t.j. do końca listopada 
1929 r. 

Uugi powyższe mogą być 
uprzedniem ustaleniu w każ 

udzielane po 
poszczegól- 

zej podatnika 
tudzież innych okoliczności uzasadniających 
potrzebę przyznania tych ulg. 

Od rozłożonych na raty lub odroczonych 
należności podatkowych należy pobierać ul- 
gowe odsetki za odroczenie od ustawowych 
terminów płatności. 

w szkołach propagandę antialkoholową na 
szeroką skalę celem spowodowania w jak 
najszybszym czasie likwidacji alkoholizmu 
w szkołach. Według statystycznych danych 
25 proc. dzieci szkół powszechnych wcale 
nie używa alkoholu. 62 pije od czasu do cza- 
su a 13 proc. pije stale. Jak widać z tych 
cyfr, niebiezpie two alkoholizmu jest 
naprawdę zastraszające. 
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TEATR I MUZYK 

— Dzisiejsza premjera. Pierwszy występ 
W. Brydzińskiego. Dziś genjalny artysta Woj 

ciech Brydziński, rozpoczyna krótką goś- 
cinę na naszej scenie swą wspaniałą kreacją 
d-ra Tokeramo w egzotycznej sztuce M. Len 
gylea „Tajfun*. Dla miłośników prawdziwe- 
go piękna, będzie to nielada okazja, bowiem 
kreacja W. Brydzinskiego w „Tajfunie“ jest 
rzadkim klejnotem w dorobku artystycznym 
największej miary artystów. Dzisiejszy więc 
wieczór obiecuje być jednym z najbardziej 
interesujących wieczorów sezonu. 

Uroczystość szkołna w Teatrze Pol- 
skim. W związku z kończącym się rokiem 
szkolnym, goszczący w Wilnie artyści war- 
szawscy z Ninką Wileńską i Ben. Негк.ет na 
czele, w czwartek 20 b. m. wystąpią z spe- 
cjalnem widowiskiem dla młodzieży 1 dzie- 

„ci o godz. 5 pp., którego gwoździem będzie 
konkurs dla najlepszych wykonawców wier- 
szy i bajek, wśród znajdujących się na sali 
młodocianych widzów. 

Najlepsi wykonawcy przez jury będą na- 
grodzeni specjalnemi cennemi podarkami. 

Odegrane będą sztuki Hertza z muzyką 
Aleksandra Wilińskiego 1) Lalka, Pajac i 
Piłeczka — bajka fantastyczna, ze śpiewami 
i tańcami w I akcie, oraz Robinson Kruzoe, 
wśród ludożerców — groteska w 3-ch aktach 

Bilety już są do nabycia w Kasie Teatru 
Polskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — „Rozita“. 
Kino Lux — Ludzie bez ojczyzny. 
Kino miejskie — Eskorta. 
Kino Polonja — Szczęście u kobiet. 
Kino — Picadilly — Pożar serc. 
Kino Światowid — Faust. 
Kino „Wanda* — Czarne sylwetki czyli 

bohaterowie świata podziemnego. 

ap WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— c) Między przyjaciółmi. Podczas 

wspólnej libacji złodziejskiej wynikła bójka 
na noże, w trakcie której, właściciel mie- 
szkania złodziej zawodowy Paweł Jezierski 
(Wiłkomierska 67) zranił ciężko nożem 
również pa © Władysława Wysoc- 
kiego (Lwowska 49). Rannego z rozpła- 
tanym brzuchem odwieziono do szpitala 
św. Jakóba. Jezierski korzystając z zamie- 
szani 

   
dO 

— c) Zaginęło czworo małoletnich. 
Do policji wpłynęły zameldowania rodzi- 
ców o zaginięciu 10 letniego Stanisława 
Szyszkiewicza (3 Maja 1), 9 letniego Ada- 
ma Naumowicza (wieś Bołtupie), 14 Ietnie- 
go Witolda Wieromieja (Rydza Smiglego 
19) i 14 letniej Marji Pietkiewiczówny (Nad- 
leśna 45). 

— c) Zabity przez pociąg. Na linji 
kolejowej Bieniakonie— Jaszuny znaleziono 
zmasakrowane zwłoki robotnika kolejowe- 
go Michała Subocza, który jak okazało się 
został zabity przez pociąg przy niewyja- 
śnionych okolicznościach. 

— c) Wypadek z kołowcem. Podczas 
zjeżdzania 2 Om ulicy Wiłkomierskiej 
przy u ulicy ańskiej spadł z rowe- 
rui US sri Leon Wróblewski (Wił- 
komierska 33-a). 

— c) Dorożka zderzyła się z samo: 
chodem. Przy zbiegu ulic Mickiewicza i 
Jagielońskiej miało miejsce zderzenie do- 
rożki Wacława Karolkiewicza (Kalwaryjska 
134) z autob Nr. 14348 kierowanym 
przez szofera Włodzimierza Uspińskiego. 
W autobusie wybite zostały szyby. 

— (c) Samobójstwo żony dyrektora 

| pano t žona dyrektora [J a samobėjstwo 
RZ spółdzielców-żydów w Wilnie Zofja 
Zakhejm. Desperatka rzuciła się do głębo- 
kiej studni w domu. gdzie mieszka, pono- 
sząc śmierć na miejscu. Powodem Ergai - 
cia na życie był rozstrój nerwowy. Zakhej 
mowa przed paru miesiącami usiłowała 
otruć się lecz zostąła uratowana. 

— (c) Postrzelenie chłopca. Wczoraj 
rano w lesie koło ulicy Borowej bawiło 
się dwoje dzieci tamtejszych letników. W 
pewnym momencie rozległ się strzał karą- 
binowy, który ranił jednego z chłopców M 
Rabinowicza w brzuch. Kto spowodował 
AC w skutkach wystrzął bada po- 

icja. 
— (c) Znaczna kradzież. Morducho- 

wi Epsztejnowi podczas gdy znajdował się 
na letnisku do mieszkania przy ulicy Sło- 
RE 8 dostal się złodzieje i wynieśli 
około 300 sztuk bielizny, futra i różną gar- 
derobę. Ogólne straty 12 złotych. 

— (c) Zamykać okna. Przez okno do- 
stali się złodzieje do mieszkań: Marji Не- 
likowskiei (maj. Markucie). Marjana Sta- 
siaka (Jakóba Jasińskiego 10), skąd wy* 

p. nieśli palto i inne rzeczy. y. 
— (c) Bezczelność występowicza. W 

piwnicach domu Nr. 17 przy ulicy Wielkiej 
Janowicz przyłapał złodzieja, który usilo- 
wał dostać się do jednego ze składów. 
Zatrzymany po przybyciu na miejsce poster. 
l komis. Kononowicz, a gdy został zatrzy- 
many i ząkuty w ręczne kajdanki rzucił 
się na policjanta zadając mu kilka ciosów 
w głowę. Konowicz został poraniony _że- 
laznym kajdankiem w głowę i twarz. Za-, 
trzymanym okazał się Stanisław Kruszyn 
stale zamieszkujący w Warszawie. 

(c) Oszustwa czarnogiełdziarzy 
Podczas wymiany obcej waluty u przygod- 
nego „bankiera* stojącego na ulicy Rud- 
nickiej została oszukana па 49 zł. 50 @г 
Ewa Ślepakowska (Słowiańska 13). Winne- 
go oszustwa Benjamina Minikesa (Straszu- 
na 12) policja zdołała ująć. 

— (c) Zamach samobójczy. Z powo- 
du nieporozumień domowych usiłowała 
pozbawić się życia przez wypicie esencji 
octowej Anna Weryk (Żurawia 8). Despe- 
ratkę zdołano uratować. 

w dzień w Podbrodziu | 

Uroczystość odsłonięcia pomnika Ś. p. arcy- 

Dziś o godz. 9-ej rano odbędzie się w Bazylice archikatedralnej uro- 
czyste odsłonięcie pomnika pierwszego Metropolity Wileńskiego š. p. 
cybiskupa Jana Cieplaka. 

ar- 

Po egzekwjach odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie pomnika po- 
czem odprawiona zostanie Msza Św. pontyfikalna, podczas której ks. pra- 
łatyGawroński wygłosi przemówienie. 

W uroczystościach wezmą udział licznie przybyli do Wilna dostojnicy 
Kościoła i przedstawiciele władz pań 

Z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych weźmie udział 
wyznań p. Franciszek Potocki. czystościach Dyrektor departamentu 

Prof. Bałzukiewicz przy pracy nad pomnikiem 

  

stwowych i samorządowych. 
w Uro- 

  
2 śp. Arcybiskupa Ciepłaka. 

Kto przybył już na uroczystość 
W dniu wczorajszym, przybyli już do Wilna aby wziąść udział w 

uroczystościach: JJEE Arcybiskup Irocz) ‹ etropolita 
piński Łoziński, biskup podlaski hr. Przeždziecki 

o, 
mohylowski baron Ropp, up 
Oraz osobisty įprzyjaciel i wsp6l- 

pracownik š. p. Arcybiskupa Cieplaka ks. proboszcz Kruczek z Chicago. 
Dziś spodziewaay jest przyjazd szeregu dostojników. 

Zjazd b. wychowanków Wyższej Akademji Duchownej 
W dniu dzisiejszym odbędzie się w Wilnie po uroczystościach związanych z 

odsłonięciem pomnika $. p. ks, Arcybiskupa Cieplaka ściśle koleżeński zjazd byłych 
wychowanków Wyższej Akademii c k 2 k uchownej 

„wziąć udziął 7 biskupów i przeszło 100 księży. 
petersburskiej. W zjeździe tym ma 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Przysłuchując się w dniu 12 czerwca, w 
charakterze gościa, obradom Rady Miejskiej 
kiedy była rozważana kwestja wydzierżawie- 
nia teatrów miejskich i kiedy jednocześnie 
wyłoniła się samorzutnie krytyka działalności 
Teatru Pol. w Wilnie, pod mojem kierownict 
wem,  doznałem wielu niezapomnianych 
wrażeń a że niezawsze mogłem się zgodzić 
z opinją pp. radnych chciałbym tą drogą od- 
powiedzieć zarówno moim obrońcom jak i 
antagonistom. 

Zaczynam od wyrażenia żalu pod adresem 
Magistratu, który w taki sposób obszedł się 
ofertą moją jak gdybym był znanym 
tylko w Wilnie z destrukcyjno szantażowej 
roboty. Mimo całego szeregu obrażających 
moją godność osobistą uczynionych przez 
Magistrat posunięć należało, sądzę nad ofer 
tą moją się zastanowić i przy rozważaniu pun 
któw niedość jasnych, zażądać odemnie wy- 
jaśnienia; 

Co do gorącej dyskusji, która rozgorzała 
na posiedzeniu, to muszę zaznaczyć, iż kryty 
ka pp. radnych naogół była dla mnie łaskawa, 
stwierdzono bowiem tylko że ponieważ przez 
szereg lat prowadzę komedję i farsę, działał 
ność moja nie daje rękojmi, że potrafję po- 
prowadzić repertuar, który zadowolniłby rze- 
sze robotników, że w ofercie za wiele, jak 
dla „smutnego Wilna'(!) obiecuję prze 
to tego „rozmachu nie można brać na ser- 
0. 

Otóż na te właśnie zarzuty chcę odpo- 
wiedzieć. 

Zanim osiadła w Wilnie „Reduta*, Teatr 
Polski miał za zadanie prowadzić repertuar 
szeroki, oparty na arcydziełach literatury dra 

. matycznej. Jak zadanie to spełnił można się 
przekonać w wyliczonym, w chronologicz- 
nym porządku za ten okres _ repertuarze 
(patrz księga jubileuszowa F. R.). 

W tych to latach przełomowych, lecz 
zarazem _ najszczytniejszych w _ dziejach 
Teatru Polskiego w Wilnie, widziało się 
bowiem młodzież wychowaną na kuturze 
rosyjskiej, jak z podręcznikami i słowni- 
kami w ręku studjowała w teatrze li- 
teraturę polską dramatyczną,  wciągaliśmy 
do teatru jedne po drugich nie mając zaufa 
nia do polskości koła i jednostki. Z chwilą 
przyjażdu do Wilna „Reduty”*, Teatr Polski 
z konieczności objął repertuar rozrywkowy, 
mimo to wyliczyłbym cały szereg arcydzieł, 
które zdołałem wystawić; a zupełnie odrębny 
stały repertuar dla młodzieży, dziec wojska; 
a to że Teatr Polski jest naprawdę wileń- 

skim, bo jest czynnym stale na terenie Wił- 

na? Niestety apmięć ludzka jest zbyt ułom- 

na, szczególniej, gdy się ją do tego skłania 
a więc zapomniano, że z śmiesznie małą po- 

mocą Departamentu Sztuki prowa- 

dziłem w ciągu 2 lat bez przerwy operę i 

operetkę, że Teatr Polski przez szereg lat 

był najtańszy w Polsce, że frekwencja teatru 

w ciągu kilku lat (za wyjątkiem bieżącego) 

sięgała 70 proc. kompletu widzów, że w Wil- 

ERZE NAKTINIAI 

— (c) Matki pozbywają się dzieci. Do 
Blumy Kurkniskiej (Wiłkomierska 131) zgło- 
siła się jakaś nieznana żydówka która po 
prosiła o nocleg. Wieczorem nieznajoma nie 
zauważona przez nikogo ulotniła się pozo- 
stawiając swoje jednoroczne dziecko. 

Na tarasie szpitala wojskowego niezna- 
na kobieta pozostawiła jednorocznego chłop 

a. 
W kościele św. Kazimierza znaleziono 

podrzutka w wieku około 6 tygodni. 
— (c) Kradzież pieniędzy. Z mieszkania 

Marji Krocik (Mickiewicza 27) zginęła to- 
rebka z 200; zł. 

nie w Teatrze. Polskim rozpoczynający swą 
karjerę artyści, dziś w bardzo wielu teatrach 
są filarami scen tamtejszych, że teatr Polski 
pozwolił pi Ć Wilnu w kich bez wy- 
Jątku n. sce artystów, że 

  

      
   ych w Pi 

   

    

przez szereg latu ubiegłych miał opinię najlep 
szego (po stołecznych) w Polsce teatrów, że 
mimo to wszystko Magistrat aż po dzień dzi- 
siejszy grosza jednego nań nie wydał, że zaw- 
sze będąc jaknajdalej od jakiegokolwiek obo- 
zu polity (uważam że teatr musi stać poza 
politką), tr Polski zawsze spełniał z god- 
nością swe zadanie, gdy chodziło o zadoku- 
mentowanie służenia ogółowi, chociażby 
przez obchody w teatrze uroczystości pań- 
stwowych czy narodowych. Za tę działalność 
miałem zaszczyt w roku zeszłym być odzna- 
czonym Złotym Krzyżem Zasługi. Dumny je- 
stem i zapamiętam na całe życie ocenę dzia- 
łalności mojej, wypowiedzianą przez pp. Rad 
nych i z ich obrazy czerpać będę podnietę do 
dałszej pracy. 

Fr. Rychłowski. 

      

Z SĄDÓW 

CO SIĘ ODWLECZE TO NIE UCIECZE. 

W Kaznowski, A. Kołyszko i Br. Sejko- 
wski stanęli wczoraj przed sądem Okręgo- 
wym, które mu przewodniczył p. sędzia Kon- 
wym, któremu przewodniczył p. sędzia Kon 
towt aby otrzymać zasłużoną karę za upra- 
wianie szpiegostwa, które uprawiali przez 
dłuższy czas. Pomimo wielkiej dozy ostroż- 
ności działalność ich została ujawniona co 
spowodowało aresztowanie i oddanie do roz- 
porządzenia władz sądowych. Podczas spra- 
wdzania listy obecności świadków wyjaśni- 
ło się, że brakuje kilku osób, których zezna 
nia mają dużą wagę dla sprawy. 

Sąd po naradzie postanowił sprawę odro- 
czyć. Oskarżyciel p. prokurator Szaniawski 
prosił Sąd o nakazanie zajęcia mienia oskar 
żonych aż do czasu zakończenia się sprawy. 
Obrona w osobach pp. Sztukowskiej, Andre- 
jewa i Stępowskiego nie oponowała gdyż... 
okazało się, że oskarżeni nic nie posiadają. 

Sprawa wyznaczona zostanie ponownie. 

  

KAT TUL SPE S | IIS 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

POŃCZOCHY GUMOWE 
wszelkich gatunków 
PASY BRZUSZNE 

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

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

Pr | 
ZWZ 

YUuica DOBRA O) 
|| KOPIOWANIE 
i 2PLANOWT 
AS WIĄTŁODRUKI 

= wies 
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s-Z2T 
Międzynarodowe zawody lekkoatlefyczne 

Drugi?dzień 

Drugi dzień międzynarodowych za- 
wodów lekkoatletycznych odbywają- 

cych się na nowopoświęconym stadjo- 
nie na Pióromoncie przyniósł widzom 
niemałą dozę pierwszorzędnych emo- 
cji. Rekordy sypały się jak z rogu 
obfitości. Niemal każda konkurencja 
przynosiła nowe niespodzianki witane 
przez rozentuzjazmowane audytorjuni 
oklaskami. 

l w tym dniu sztandar polski po- 
wiewał największą ilość razv na 
maszcie. Z jedenastu konkurencji wy- 
graliśmy pięć (w tem iedna w konku: 

rencji pań), Łotwa 4, Finlandja i Esto- 
nja po jednej, a co do ilości rekor- 
dów to—zawodnicy nasi pobili. rekord. 

Przed zawodami lekkoatletycznemi 
rozegrany by! mecz piłkarski pomiędzy 
reprezentacjami Grodna i Wilna. Wil- 
no zwyciężyło w stosunku 2:1 do 
czego w niemałej mierze przyczynił 
się doskonały bramkarz nasz, Nowak 
(Pogoń) pracujący niezmordowanie. 

Konkurencje lekkoatletyczne roz- 
począł bieg pań 100 mtr. Wygrywa 
go Dauksza :(Ł) ustanawiając nowy 
rekord Łotwy 12.6, drugą jest Tajtel- 
baum (E) znów rekord, Estonii 12.8 i 
wreszcie Sawicka AZS Wilno rekord 
Wilna 13,8. 

Bieg panów 200 mtr. przynosi zwy- 
cięstwo Janisa Kiwit (Ł) w czasie 22.8 
(rekord Łotwy). Gniech (3 p. sap.) 
„robi* nowy rekord Wilna 23,1. Trze: 
cim jest Rudsit (Ł). 

Skok wzwyż panów wygrywa zwy- 
cięzca na trójmeczu bałtyckim Janis 
Dimsa (Ł) skacząc 1.75. Ten sam wy- 
nik uzyskują Banaszkiewicz (Warta 
Poznań) i Fryszczyn (Polonia—War- 
szawa), Wilnianin Białkowski (3 sap.) 
osiąga 170. 

Bieg 1500 mtr. panów przynosi 
nowy tryumi gwiazdy naszego sportu 
Petkiewicza (Warszawianka). Czas 
4.05,2. Pohjala (F) ma czas 4.09,8, 

Bieg 110 przez płotki panów. 
Trojanowski, rekordzista polski w tej 
konkurencji, odgraża się, że pobije 
własny rekord. W konkurencji wygry* 
wa w czasie 15.9 (tyle co dotych- 
czasowy rekord Polski). Wieczorek 
(3 sap.) ma 17.4, nowy rekord  Wil- 
na. 

„Następuje emocjonujący moment. 
Trojanowski biegnie drugi raz i do- 
trzymuje obietnicy. Próba pobicia re- 
kordu udaje sie—czas 15.8. 

Skok w dał pań. Znów szereg re- 
kordów. 

Tajtelbaum (E) 5.27 (rekord Esto- 

zawodów. 

(Pogoń Wilno) 4.34,5 (rek. Wilna. 
Rzut dyskiem panów. Górski (Po- 

lonia— Warszawa) 43.69, _Jarwinen 
(F» 43.55, Dimsa (Ł) 42.53, Wieczo- 
rek (3 sap.) 40.29 (rek. Wilna). 

Bieg 10000 panów wygrywa nie- 
odrodny rodak genjalaego Nurmi— 
Wil. Sipiła (F) w czasie 33.10. Mati- 
lainen (F) 33.10,2. Sipila jest finalistą 
ostatniej. Otimpjady. 

Rzut oszczepem pań—to tryumi 
Wilna. Lewinówna (Makabi), najzdol- 
niejsza nasza lekkoatletyczka bije re- 
kord Wilaa uzyskując 29.85 Tajtel- 
baum (G) 28.55. 

Entuzjazm trybun dochodzi do ze- 
nitu. Słyszę jak moja sąsiadka, nie: 
zbyt widać biegła w sporcie, a może 
i nietylko w sporcie pyta swego ka- 
walera: dlaczego nie graję hymnu 
Wilna. (Na przyszłość trzeba by go 
skomponować). 

Znawcy typują inż. Tammana 
czołowego zawodnika Estonji. — Осте- 
kiwania zawodzą. Tamman zaczyna 
odrazu zbyt wysoko i... odpada. Zwy- 
cięża Wieczorek (3 sap.) 3.40, 
Sule (E) 330 (rek. Estonii), Frysz- 
czyn (Polonia) 3.20. Sztandar Polski 
zaów unosi się na maszcie czem 
niezrażony Tamman skacze poza kon- 
kursem uzyskując 3.60 (rek. Estonii). 

Sztaleta 4x100 panów. Łotwa (Ki- 
wit — Jurgis — Dimsa — Rudsit) 
46.0, Polske (Fryszczyn — Żuber — 
Trojanowski — Sikorski) 46.0, Wilno 
(Wieczorek Gniech (3 sap.) 
Synkiewicz (Pogoń) Wojtkiewicz 
(Sokół) 46.6. 

Zawody skończone. Pan wicepre- 
zydent Czyż w towarzystwie płk. Gi- 
życkiego i nadk. Konopko rozdaje 
nagrody. jest ich dużo, wiele bardzo 
ładnych. Ofiarowali je: _ Magistrat 
(obraz Jamontta) za najlepszy wynik 
— otrzymuje Pietkiewicz, Dow. O. K. 
Iil (statuetkę), Wil. Okr. Zw. Lekko- 
atletyczny, Wil. Woj. Kom W.F, 
Woj. Kom. P. P., . redkcje i szereg 
firm. Czyż podobieństwo przeliczyć 
wszystkie. 

Orkiestra gra hymny narodowe. 
Wrogowie do niedawna na boisku gra- 
tulują sobie serdecznie. Wszyscy .są 
zadowoleni. Wieczorem bankiet w 
„Bristołu*. Nastrój iście sportowy, 
przemówienia, w których słyszymy 
komplementa pod adresem organiza- 
torów zawodów i twórców  stądjonu. 
To samo zresztą pisze i niedzielna 
prasa łotewska zamieszczając kore- 

przyczynili się do stworzenia stadionu 
i organizacji zawodów. 

Przedewszystkiem niestrudzony 
entuzjasta sportowy kierownik Ośr. 
W. F. kpt. Kowalec, który korzysta: 
jąc z pomocy Magistratu i D. O. K. 
III, stworzył stadjon, mając do po- 
mocy, jako kierownik robót brata 
swego p. Romualda. 

Przygotowaniem zawodów zająła 
się nieliczna grupka osób, a więc: 
prof. Herhold (strona techniczna za- 
wodów), por. Seraiin (strona gospo- 
darcza), p. Szumański (dział nagród), 
p. Detkowski (organizacja kas), inż. 
Makowski (dział dekoracyjny) p. Boh- 
dziewicz  (radjoobsługa) i wreszcie 
policja, która potrafiła utrzymać po- 
rządek. 

Reasumując wszystko należy po- 
wiedzieć: stadjon mamy doskonały, 
zawody udały się pod wszystkiemi 
względami a nawet niełaskawa publicz- 
ność wileńska dopisała. Jednym sła- 
wem — górą Wilno. IE 

  

Ostatni dzień wyścigów kon- 
nych. 

Nagrodzona punktualność. ' 

W niedzielę odbył się ostatni dzień 
wyścigów konnych na Pośpieszce. 

Program dnia przewidywał siedem go- 
nitw, a między innemi gonitwę loteryjną, 
polegającą na tem, że koń zwycięski prze- 
chodzi na własność T-wa i zostaje rozlo- 
sowany pomiędzy posiadaczami biletów 
loteryjnych. Była ona wielką atrakcją, gdyż 
wygranie konia za 5 zł. — to gratka niela* 
da. Od tej też gonitwy rozpoczęto. 

Na starcie stanęły dwa konie: Bandurka 
Grona Of. 27 p. uł. i Wandal Grona Of. 4 
p. uł. Wygrała Bandurka przychodząc do 
mety o długość przed Wandalem. 

W wyniku losowania „fant* wygrał Nr. 
22. Początkowo nie można było ustalić 
kto jest szczęśliwym posiadaczem biletu 
wygrywającego, w rezultacie jednak wyjaś- 
niło się, jest nim dypl. inż.-mech. Wacław 
Stattler, szef oddz. wil. Międzynarodowego 
Tow. Budowy Okrętów i Maszyn w Gdań- 
R znany w Warszawie pilot samocko- 
Owy. 

Pan Stattler wybrał się samochodem 
w interesach firmy na teren woj. Wileńskie- 
go, Nowogródzkiego i Białostockiego i, 
ażeby zdążyć ną wyścigi był przy kierow- 
nicy 29 godzin. Do Wilna przybył na go- 
dzinę przed wyścigami. Za punktualność 
swoją został nagrodzony sowicie. 

Wyniki pozostałych gonitw były nastę- 
pujące: Gonitwa z przeszkodami na dyst. 
000 mtr. Polish por. Gromnickiego wy- 

grywa o trzy długości przed Wojakiem por. 
Dennera. 

Gonitwa płaska. Dystans 1600 mtr. 
Wielmożną 4 p. uł. o długość przed Tan- 
cerką rtm. Reliszko. Gonitwę z płotami 
na dyst. 2400 mtr, wygrał Urok ll Grona 
Oi. 1 p. uł. o cztery długości przed Albą 
rtm. Stpiczyńskiego. Gonitwa płaska. Dyst. 
2100 mtr. Aino II rtm. Cierpickiego zwy- 
ciężyła o szyję po ciężkiej walce z Esme- 
raldą por. Alexandrowicza. 

Dagobert K. K. Ważyńskich wycofany. 
Gonitwę im. Fryderyka —Jurjewiczą. 

Dyst. 3400 mtr. wygrał (o niezliczoną ilość 
długości) Boston rtm. Cierpickiego przed 
Oberkiem kpt. Rajewicza. 

W gonitwie z płotami Dagobert K.K. 
Ważyńskich o 8 długości przed Evwvivą 
por. Donnera. Aino Il wycoiany. 

  

  

Hiejti Alwematogat | 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 

| ul. Ostrobramska 5. 

i Lawrence 

4-ej. 

botny) aktów 2. 
seansów Od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna'od g. 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 

Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAMI". 

Od dnia 14 do 18 czerwca 1929 r. włącznie będą 66 filmy: 

„ESKORTĄ 
Н 
1. 

Gray. Nad program: 1) „MORYC 
2) „WYPRAWA. PO ŁOSOSIE* akt. 

Potężna _ epopea 
morska aktów 9. 
W rolach głównych: i 
Dorothy Mackail! 

1 w OPAEACH“ (Czworonožny bezrr- 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek 

  

    

  

  

  

  

   

KINO-TEATR Dziśl Cudo-Film! Klejnot sztuki filmowej! Największy o  niebywałem napięciu film świata reżys. i E ao ROZITA (Śpiewaczka ulicy). Tryumfalny film pałaców i rozkoszy, miłości 
HELIOS“ S i i i No tragedji serc, słów, i UižEpaenies W roli głównej ulu- 

ienica całego i adzwyczajna gra artystów szałamiająca stylowa wystawą! 
” Świata Mary Pickiord Pocz. seansów o godz. 6, 8 i 10,50. W niedziele ad godz: dzej.. 

wai iu Ez Lek o 2-ch ok 

Kursy Kierowców Samochodowych E Pilalė iii ich wot 3 AOKAĆ mech wy” 
i według metody prof. mne- , Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 5 moniki, Członka Akademii Paryskiej E przy ui. Mickiewicza, 

ul. Ponarska 55, tei. 13-30 a S. Mori dm psychol. m demo z iš 
prawaci a ы - ® w Biur: - 

grupa XXXIV amatorska B ad lóoskonala A on o X klamowem Š. Gra- 
kandydatów na niezawodowych kierowców samochodowychĘ © wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawal- m bowskiego,  Garbar- 
rozpocznie zajęcia dnia 20 czerwca r. b. Kurs trwa od 4 dog B nadać Re A PK = ska I. =p 
5 tygodni. Informacyj udziela i zapisy przyjmuje Sekretarjatg m r: w I eksternów. Moje lekcje gg „o. 
Kursów codziennie od g. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponar-f 0 Korespondencyjne dla zamiejscowych m NĘPALEKO SĄDU 

skiej 55, tel. 13-30. —gį B w zupełności zastępują ustne wykła- B do wynajęcia ume- 
amen; danie. Dla uczącej się młodzieży,  blowany pokój z pra- 

m urzędników i grup julgowe warunki: gg WEMm używania gabi- 
R Informacje 5—6 po poł. Prospekt B netu dla przyjęcia w 
5 wysyłam darmo, m ciągu dnia. Dowie- 
E gm dzieć się: 3 Maja 11 
BRZEERUKRZNNESENNKNTEKENEBEH M. 6, 0d g. 5—6 м. 
BB DzE = kalodaj 5 zi5B POZA 28 СОИ 29 AO 

ziś w jadłodajni św. Zyty | : OBIADY SMACZNE, zdrowe i tanie B LETNISKA | | E — tylko dla smakoszy - obiady z 2-ch — 
m dab 121, z 3-ch @ай 1 zl. 50 gr. 8 pracownie bata 
$ Przyjdź raz, a staniesz się stałym № Letnisko-. (-Pensjonat, 
m gościem. Nasze godło „Swój do swe- m £o po swoje”. B ną AE lesie 
& Z sosnowym. a. St 
E im. Ša Žas Eau Kogia Kucharek š Landwarów 10 minut 

     
MWAWAWE 

4 LEKARZE 
BAWAWA 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i wi 
teryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do lio 
5--7 p.p. W.Pokulate 
ka 2, róg Wi 

  

      
  

  

7 / AN V 
( ' ' RY. NIEBO. PRZ. STWÓR. 

GÓRY ND \ к' Еш›о Doktór Medycyny 
NA WAKACJACH Ó BÓŻXM TEGE, A. LYMELER 

tz 4 A choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollnx. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 

W.Z.P 43. 

    

DOKTOR 
N.ZELDDWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych. od 9 
—i, od 5—8 wiecz, 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekars 

Mi. Zeldowiczowa 

  

  

  

  

"E a vis Miejskiego Kina. 

  

RWE AKOSZERKI @8 

Kazimierzowski 3. drogi. Ul. Zamkowa 
willa Nr 11 Lachowi- 
cza. Olszewski. —3 

Druskieniki 
Estella  Pruszakową 
poleca pensjonat 
„Jutrzenkę“, ul. Pil- 
sudskiego, przy parku, 
blizko łazienek i 
zdroju. Pokoje ładne, 
słoneczne. / Kuchnia 
doskonała, na żąda- 
nie djetyczna.  Ku- 
charz. Obsługa sta- 
ranna. Dowiedzieć się 
u wspólniczki p. Wan- 
dy Swoilkieniowej. 
Kasztanowa 3, od g. 
10-12 lub tel. 14-35. 

=D 

Lietnisko 
sześć pokoi, kuchnia 
tanio do. oddania. 
Wiademość:. Witoldo+ 
wą 7 m. 2. —© 

RÓŻNE 
Uczeń 6 klasy 

gimnazjum, za letni- 
sko udzieli pomocy w 

B iszyku francuskim 
P 0 S A D y B młodszym kokon 
a Wil Wileńska 37 m, 6 

krawcowa Pianino 
pasgaktje IACY "a na cały rok do odda 

o-ziozggą 

„. Mszerkaśmiałowska 
€- orąz Gabinet Kosme- 

tyczny wsuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, kur. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. A 

"T 
Urod kobiecą 

Ekonserwujes 
doskonali. odświeża, 
usuwa braki i skazy 
Gabinet Kosmetyki 
Leczniczej „Cedib* 
J. Hryniewiczowej. 
Trwałe przyciemnianie 
brwi. Wielka 18—9, 

godz. 10 19, 
W. Z. P* Nr. 26. 

Poneznuf 
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Coinął się z wrażenia i popatrzał 
na mnie niedowierzająco. Ale wyraz 
mej twarzy upewnił go, że nie żartuję. 

— O co chodzi? — zapytał cie- 
kawie. 

Pokazałem ręką na yacht. 
— Kobieta, którą kocham znajduje 

się na tym yachcie. Porwał ją i uwiózł 
lord Sanatt. 

Jedynym sposobem uratowania jej 
jest dopędzić ich w pańskiej motorów 
ce. Sami damy z nim radę. Nie wiem 
ilu tam jest ludzi na yachcie, ale my 
trzej damy sobie z niemi wszystkie- 
mi radę!... 

— Ależ to nadzwyczajne! — za- 
wołał rozpromieniony. 

Cudownie! 
Ale widząc moje wzruszenie, opa- 

nował się i grzecznie dodał. 
— Naturalnie nie chciałem tego .po 

wiedzieć! Ale, gdy się tyle lat pisze 
sensacyjne powieści kryminalne, nie 
mając sposobności przyjrzęnia się cze- 
muś podobnemu w życiu z bliska... 

— (Czy pan daje nam łódkę? — 
przerwałem mu. 

— Czy ja daję łódkę! — zawo 
łał . — Mój Boże, naturalnie! Czyż 

— Cumming odrazu ocenił szcze- 
rość słów Billa, serdecznie uścisnął je- 
go dłoń i za chwilę, wszyscy trzej skie 
rowaliśmy się ku łodzi. Z auta wysko- 
czyli tymczasem szoter i Wilton i bie- 
gli ku nam. 

— Panowie wezmą mnie ze sobą? 
— zapytał z niepokojem szofer. 

— A co będzie z autem? — rzu- 
ciłem w odpowiedzi, odwiązując z 
Cummningiem łódź od pala. 

— Samochód jest gotowy do drogi 
dałem chłopcu kilka pensów, za to, 
że przypilnuje mi auta. 

— A więc jedźmy wszyscy! — za- 
wołałem. — Im więcej nas będzie, tem 
lepiej! 

Sznur upadł do wody, łódź zako= 
łysała się i ledwie się nie wywrócił , 
gdy tak szybko zaczęliśmy wskakiwać 
Cumming rzucił się do motoru i za- 
czął go gorączkowo puszczać w ruch. 
Ale motor zakaprysił i niechciał pra- 
cować. 

— Pan pozwoli, że mu pomogę, — 
zaproponował szoter. — Gdy byłem 
we Francji, miałem doczynienia z wie- 
lu motorami. Proszę mnie puścić. 

Odmłodzony i zmieniony do niepo- 

żył z dumą Cumming. Dopędzimy yacht 
zanim opuści zatokę. Po chwili milcze- 
nia dodał: 

— A jakie 
plany działania? 

Czy zażądamy, żeby się zatrzymali, 
czy będziemy usiłowali dopędzić i 
wskoczyć na pokład. 

— (Czy może pan łódź skierować 

tak, że będzie szła tyż przy boku stat- 
ku? — zapytałem. 

— Mogę ją skierować gdzie ze- 

chce. choćby do piekła! — mruknął 
z pewnością siebie, godną wilka mor- 
skiego, — jeśli tam wystarczy wody, 
oczywiście! Chodzi tylko o to, czy je- 
stecie zdolni do dostania się na pokład 
yachtu z naszej łodzi? 

Bill uśmiechnął się. 
— Damy sobie z tem radę, proszę 

się nie niepokoić! 

panowie mają dalsze 

Pędziliśmy z głuchym trzaskiem 
motoru, trąc fale. Przed nami zalany* 
słońcem yacht „Sigulli', ruszył z miej- 
sca i z wdziękiem płynąć zaczął ku 
pełnemu morzu.Stałem na dziobie ło- 
dzi i pożerałem oczyma zwolna zmniej 
szającą się odległość pomiędzy nami i 

były do ostateczności. Gotów byłem 
na spotkanie tysięcy wrogów, pewien 
byłem, że ich zwyciężę i zgniotę, 

— Billi, — powiedziałem nagle, 

—- jeśli jednocześnie wskoczymy na 
pokład, pozostaw mi, proszę Sangatta. 

— Dobrze, — kiwnął głową, — bę- 
dę miał dosyć roboty z pozostałemi, a 
jego lordowską mość, pozostawię chę- 
tnie do twej dyspozycji... 

Yacht był już bardzo : niedaleko. 
Billi osłonił oczy ręką i spojrzawszy na 
uciekający statek dodał: 

— Lepiej, Jacku, chowaj się teraz 
do kajuty, bo gdyby Sangatt zobaczył 
ciebie, zrozumiałby odrazu co się dzie- 
tė T dlaczego go doganiamy, wówczas 
trudno nam będzie zdobyć yacht. Wy- 
skoczysz z kajuty w ostatniej chwili. 

Billi miał rację. Sangatt nie powi- 
nien był widzieć mnie. Zbyt wysoko 
był pokład yachtu, abyśmy mogli mieć 
nadzieję, że przy najmniejszym ze 
strony załogi uporze, uda się nam do- 
stać na pokład. Trzeba było udać się 
do podstępu. 

Musieliśmy rachować na to, że 
uda się nam wpaść na nieprzyjaciela 
nieprzygotowanego na nasze przyjęcie 

mu szanującemu się detektywowi. W 
milczeniu przysłuchiwaliśmy się tętnie- 
niu w motorze. 

Nie potrafiłbym określić, jak długo 
siedzieliśmy tak czekając na chwilę 
stanowczą. Oczekiwania nasze przer- 
wało nagłe ukazanie się Billa, który 
zbiegł po schodach i wsunął głowę 
przez szparę we drzwiach. 

s | oleedzamy, — oznajmił ze 
                                        
są jacyś trzej łudzie, ale widocznie nic 
nie podejrzewają. 

— A Sangatt? — zapytałem nie- 
spokojnie. 

Billi zrobił znak przeczący. 
— Ani jego, ani Marji nie widać: 

widocznie siedzą w kajucie. 
Rzuciłem się ku wyjściu, Wilton 

ruszył za mną. 

— Pierwszy szturm rozpoczniemy 
wszyscy trzej razem! — komenderował 
Bill, — Cumming skręci nagle i pod- 
jedzie pod statek, a my chwycimy za 
wiszące liny. 

— A potem? — zapytałem, czując 
że Billi ma już plan gotowy. 

Z uśmiechem zadowolenia, 
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w. BRIDGES. mógłbym nie skorzystać z takiej spo- znania Cumming stanął przy sterze i uciekającym zwinnie z wydętemi ża- Zszedłem do kajuty i znalazłem tam poklepał swą kieszeń, w której miał 
42) TÓR sobności? zręcznie zaczął nim manewrować. Za glami statkiem. Wiltona, kurzącego spokojnie fajeczkę rewolwer. 

$S050W Billi tymczasem podszedł i przy- chwilę sprytny mechanik uporał się z Billi podniósł z dna łodzi ciężki Nasze dzisiejsze przygody były dla — A potem przy pomocy tej sztu- 
słuchiwał się naszej rozmowie, wre- imotorem i dókoła łodzi zabulgotała żelazny drąg i podał mi go, mówiąc: niego niczem innem, jak codziennym czki zrobię porządek na pokładzie, a 

— Mr. Cumming, — rzekł wzru- szcie bez ceremonji, chwycił naszego woda. Szybko pomknęła łódź koło sto- — Oto twoja bron. Ja mam rewol- iachem. a ty z Wiltonem tymczasem  wpad- 
szonym głosem. — Sam los postawił pisarza za ramię: jących na kotwicy większych łodzi i wer. Zamieniliśmy kilka uwag i za- niecie do kajuty w poszukiwaniu San- 
pana na mej drodze. Dam panu temat ' — Nie mam przyjemności znać pa- rybackich statków. Mocno Pha zimny metal w milkliśmy. Nie byłem usposobiony do gatta i Marji. Tymczasem szofer za- 
dla_ najbardziej sensacyjnej powieści, na, ale widzę że z DE p — Możemy swobodnie robić dwa- gAIŠCi- rozmowy a Wilton był z natury milczą: trzyma motor, przywiąże do statku i, 
jaką pan kiedykolwiek napisze. mężczyzna, muszę uscisnąć dłoń pana qzjeścia węzłów na godzinę — zauwa- Mięśnie moje i nerwy napręžone cym człowiekiem, jak przystoi każde- razem z Cummingiem, pośpieszy nam 

z pomocą. 
Znaleźliśmy się na pokładzie. Od 

„Sigulli* dzieliło nas trzydzieścia kro- 
ków. Po pokładzie statku kręciło się 
trzech marynarzy, nie zwracali na nas 
żadnej uwagi. Cumming Ściskał w ręku 
koło steru, żując w zębach zgaszony 
papieros i bystrem okiem mierząć od- 
ległość do statku, by w odpowied 
niej, chwili stanąć w porządnej pozy- 
cji. 

Nagle za naszą łodzią wyprysnął 
słup wody i łódź pochyliła się gwał- į 
townie zakręc cając gwałtownie. "Bill i 
Wilton, i ja wskoczyliśmy na daszek 
nad kajutą, w tejże chwili łódź przem 
knęła tuż przed dziobem statku. Zgóry 
rozległy się przerażone okrzyki mary- 
narzy, yacht skoczył gwałtownie w 
wbok, żeby uniknąć zderzenia. Cum- 
ming zręcznie ominał  niebezpieczen- 
stwo i zawrócił, my zaś zawiśliśmy na 
linach nad falami. 

Moja lewa ręka osłabła nagle i pu- * 
Ściła linę, ale zdążyłem uchwycić się 
prawą ręką za kołyszącą się linę i mi- 
mo silnego bólu w ramieniu, jak kot 
wdrapałem się na pokład. Ujrzałem 

Billi wskakujących obok Billa i Wiltona. 
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