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Dziwna 
pobłażliwość 

Po kilku dniach oburzenia jakie wy- 

wołało w, prasie polskiej krwawe zaj- 

ście w Baranowiczach, cała sprawa z:- 

szła z porządku dziennego jakby poszła 

w zapomnienie, jakby wszystko ro [o- 

winno jej naturalny epilog stanowić 

zostało spełnione i na stronicy proto- 

kułów policyjnych postawiona  ostat- 

nia kropka. Jakoś to dziwnie wygląda. 

Czyżby z nią razem w zapomnienie po- 

szły te stokrotne przykrości jakie mie- 

liśmy od rządu SSR z powodu strzałów 

Kowerdy, Wojciechowskiego, te wszy- 

stkie niezliczone noty sowieckie, ten 

alarm prasy czerwonej, „kiszmia ki- 

szuszczej“ od wymysłów pod adresem 

Polski, jej rządu, jej prasy — te wysie- 

dlenia emigrantów rosyjskich z granic 

Polski, przykre dla nas w  nie- 

których wypadkach wypowiedzenie go 

ściny ludziom bezdomnym, nieszczęśli- 

wym, a bezwątpienia ideowym. Ta up- 

rzejmość względem wschodniego sąsia 

da bez skrupułów  zadałeko jest 

posunięta. 
Kowerda zabił posła akredytowane 

go w Warszawie. Rzecz zrozumiała ka- 

rę musiał ponieść. Czy jednak w danym 

wypadku możemy, nie wchodząc w ko- 

lizję z sumieniem, powstrzymać się od 

zestawienia strzałów na dworcu war- 

szawskim i baranowickim? — Tam w. 

pierwszym wypadku mieliśmy czyn, 

pobudka którego czystą była, jak bu- 

dzący się do męskości odruch młodo- 

cianego chłopca, który w strzale od- 
danym z browninga mści za wiarę, za 
ojczyznę, za krew przelaną rodaków, : 

za krew własnego ojca — i... skazany 

został na dożywotnie ciężkie więzienie. 

Tu w Baranowiczach przejeżdża przez 

nasze terytorjum dyplomata sowiecki, 

członek torgpredstwa w Berlinie, Apa- 

nasewicz, legitymuje się paszportem 

dyplomatycznym, zaopatrzonym w wi- 

zę tranzytową. Jedzie służbowo, w in- 

teresach państwa SSSR. Kim jest Apa- 

nasewicz? — zbir bołszewicki, krwa- 

wy czekista, który wypełniał wyroki 

śmierci. Krążą o nirh pogłoski, że był 

jednym z uczęstników zabójstwa śp. 
ks. Butkiewicza. Podawaliśmy niedaw= 
no co robił w Wilnie: ajent nasłany do 
nas przez ten sam rząd sowiecki swo- 

jego czasu, aby działał na niekorzyść 

państwa polskiego, szpieg i prowoka- 

tor. To człowiek, który być może swój 

awans berliński zawdzięcza zasługom 

położonym w latach poprzednich na po 

lu destrukcyjnej roboty w państwie pol 
skiem, na mocy posiadanego przezeń 

poszportu dyplomatycznego zgłasza się 
do urzędnika bezpieczeństwa by go o- 

chronił przed fantastycznem niebezpie- 

czeństwem. I cóż się dzieje?! Oto u- 

rzędnik bezpieczeństwa p. Kucharkow= 

ski działając dla dobra państwa sowie- 

. ckiego udziela mu tej ochrony, nie re- 

widuje bagażu zawarowanego poszpor 
tem dyplomatycznym, w którym to ba- 

gażu jak wykazało śledztwo, znajduje 

się broń. I z tej przyczyny i z tej broni 
pada następnie z kulą w mózgu, a ra- 
zem z nim szeregowy policjant! Lokal 

posterunku zalewa krew. Bliskich okry- 

wa żałoba.. A my nic... " 

Jeden człowiek zabity, drugi kale- 

ka, ze złamaną doskonale Się zapowia- 
dającą karjerą życiową. Dwuch urzęd- 

ników państwa polskiego odniosło stra 

szną krwawą krzywdę za to, że w myśl 
obowiązków nałożonych na ich zgóry, 

działać musieli w interesie państwa 

sowieckiego. A my nic... 

Kowerda odsiaduje bezterminowe 

więzienie, 'a ta, co do której są niezbi- 

te poszlaki że podała zabójczą broń do 

ręki nakokainizowanego czekisty, ta ni- 

by żona Apanasewicza jedzie przed u- 

kończeniem śledztwa ze wszystkiemi 
przysługującemi żonie dyplomaty sowie 
ckiego honorami dalej „wolna. 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej). 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
a OWICZB — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 

NIAKONIE — Butet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEĮ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyūski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyūski, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ i 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. į 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

jednoszpaltowy na str. 2-ej I 3-ej 40 
rekiamowa nadesłane milimetr 50 gr. milimetr 60 gr. W N-ch 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiege 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. ) 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

EACEZWAZYOYCTPRZYEWKAN: 

. Za tekstem 15 groszy, Komunikaty 
tecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- Oraz > 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 0 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
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"ECHA STOLICY 

Wyjazi h. premjera Bartla 
do Włoch. 

WARSZAWA, 19 IV. PAT. Dziś 
o godzinie 14 min. 20 opuścił stolicę 
udając się wraz z małżonką na wy- 
poczynek do Włoch, b. prezes Rady 
Ministrów prof. dr. Kazimierz Bartel. 
Na dworcu głównym żegnali b. prem- 
jera między innymi członkowie rządu 
z prezesem Rady Ministrów dr. K. 
Switalskim na czele, szef kancelarii 
cywilnej p. Prezydenta Rzeczypospoli: 
tej Lisiewicz, szef gabinetu wojskowe 
go p. Prezydenta płk. Głogowski, licz- 
ni posłowie i senatorowie BB. z po- 
słem Sławkiem, pos. Kościałkowskim 
i sen. Romanem na czele, szereg 
przedstawicieli poselstw zagranicznych 
generalicja, wyżsi wojskowi, komisarz 
rządu Jaroszewicz, przedstawicieli mia- 
sta z prezydentem Słomińskim, wyżsi 
urzędnicy, reprezentanci prasy Oraz 
licznie przybyli najbliżsi współpracow* 
nicy i przyjaciele b. premjera. 

Pożegnanie prezesa Karpińskiego 

WARSZAWA, 19 IV. Pat. W dniu 
wczerajszym w lokalu Resursy Ku- 
pieckiej w Warszawie odbył się obiad 
wydany przez wiceprezesa Banku 
Polskiego p. Feliksa Młynarskiego w 
imieniu Rady Banku celem pożegna- 
nia ustępującego prezesa Banku p. 
St. Karpińskiego. W obiedzie tym wzię- 
li udział przedstawiciele prezydjów 
banków państwowych, związku ban- 
ków, giełdy warszawskiej oraz rada 
i dyrekcja Banku Polskiego, liczne 
grono wyższych urzędników Banku 
i przedstawiciele zrzeszenia pracowni- 
ków. Pożegnalne przemówienia o bar- 
dzo serdecznej treści wygłosili między 
ianymi p. wiceprezes Młynarski, na- 
czelny dyrektor Banku p. Mieczkow- 
ski w inieniu dyrekcji oraz zagranicz- 
ny członek Rady Banku p. Dewey. 
Na przemówienia te odpowiedział p. 
Karpiński, kończąc swoją mowę toa- 
stem za pomyślność i pewność pol- 
skiego pieniądza. 

Międzynarodowa komisja ma 
zbadać sfosunki komunikacyjne 

polsko-litewskie. 
Ze źródeł miarodajnych donoszą, 

że przy obecnem stadjum  rozpatry- 
wania sprawy możliwości nawiązania 
komunikacji polsko litewskiej w ko- 
misji Ligi Narodów najprawdopodob- 

"niej nastąpi przyjazd specjalnej dele- 
gacji tej komisji do Polski i Litwy 
do zbadania lini: pogranicznej obu 
państw. 

Stwierdzeniem okoliczności fakty- 
cznych zająć się ma podkomitet ko- 
misji komunikacyjnej Ligi Narodów, 
w skład którego wchodzą: Szwajcar 
Herold, Holender van Croeler i Anglik 
Candol. 

Płk. Pieracki podsekrefarzem 
| sfanu. 

Nominacja pułk. Pierackiego na 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewn. ma być podpisana w 

najbliższych dniach. 

Bilans handlowy w marcu. 
WARSZAWA, 18.1V. PAT. Według 

obliczeń tymczasowych _ Głównego 
Urzędu Statystycznego, bilans handlo- 
wy za marzec 1929 r. przedstawiał 

się w sposób następujący: Przywie- 
ziono ogółem 358.234 tonn towarów 
wartości 233.286 tysięcy zł., wywie- 
ziono — 1.155.080 tonn wartości 161.523 
tysiące złotych. Bierne saldo bilansu 
handlowego w marcu wynosi 71.763 
tysiące złotych. W porównaniu do 
poprzedniego miesiącą przywóz zmniej - 
szył się o 31.668 tys. zł., wywóz 
zmniejszył się o 5.869 tys. złotych. 

Nowy transport dolarbw eiektyw- 
nych dla skarhca Banku polskiego 

Nowy transport dolarów efektywnych 
dla skarbca Banku Polskiego przybędzie 
do Warszawy w początkach przyszłego 
miesiąca. Zapasy skarbca Banku Polskiego 
wzbogacone żostaną w banknoty dolarowe 
równowartości sięgającej około 500.000 
dol. St. Zjedn. 

js sunaNOzEzNEOUSSESEEEKUD . 
m Same ASY filmowe. 

Mistrz BOGUSŁAW SAMBORSKI, 
Nora Ney,. Marja Bogda, Zbyszko 
Sawan, Jėrzy Marr, Eug. Bodo, Lili 

‚ Кот5Ка ujrze Wilno w arcydziele 

Poliemajster Tagiejew 
GABR. ZAPOLSKIEJ 

w tych dniach As 
Śkinie „Helios“, 

NUNANUZESOZECEZZBEZZKZEZZM    

2 £A KORDOWÓW  RojocaNia repuracyjne © zawieszeniu 
Wymiara  dokomeniów ratyfikacyjnych 

Dyrektor Szumłakowski w dniu 
dzisiejszym przyjęty został przez 
premjera Woldemarasa, któremu 
wręczył odpowiedź polską na litew- 
ską propozycję nawiązania stosunków 
handlowych pomiędzy obydwoma 
państwami. O godz. 12 w południe 
między generalnym sekretarzem litew- 
skiego ministerstwa spraw 'zagranicz- 
nych Zauniusem i dyr. Szumlakow- 
skim nastąpiła wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych konwencji o małym 
ruchu granicznym. Jak wiadomo, 
konwencja ta była zawarta na kon- 
ferencji w Królewcu. 

Poliiyczny obiad Woldemaraga, 
KOWNO, 19.IV. PAT. W. dniu 

wczorajszym Woldemaras wydał о- 
biad, w którym wzięli udział prezy- 
dent Smetona, minister spraw wojsko- 
wych Mustejkis, szef sztabu general- 
nego płk. Kubiliunas, główny inicja- 
tor przewrotu grudniowego kpt. Ma: 
czujkas, szei kowieńskiego okręgu 
wojennego pik. .Skuczas oraz dr. 
Zaunius. W kołach politycznych przy- 
pisują temu obiadowi wielkie znacze- 
nie, albowiem Świadczy on O zakoń- 
czeniu stę rozdźwięku w kołach tauti- 
ninków, opowiadających się przy rzą- 
dzie, Zwyciężyć miał kurs Woldema- 
rasa, który wypowiedział się za nie- 
przejednaną polityką w stosunku do 
chrześcijańskich demokratów, szuka- 
jąc jednak poparcia wśród ugrupo- 
wań liberalnych. Polityka ta dała w 
rezultacie amnestję dla łaudininków, 
którzy byli zamieszani w powstanie 
dr. Pajaiusa. ‹ 

Likwidacja konki w Kownie 
W tych dniach w Kownie odbyła się 

uroczysta ceremonja likwidacji konki, która 

przewoziła Kownian w ciągu 36 lat, 10 mie- 

sięcy i 21 dni. „Dzień Kowienski“ następu- 

jąco opisuje ostatni dzień końki: 
Jeszcze na długo przed czwartą w po- 

bliżu remizy tramwaju konnego zaczęty się 
gromadzić tłumy publiczności, na podwórku 
zaś zebrali się przedstawiciele władz admini- 
stracyjnych, samorządu miejskiego i prasy. 

O czwartej wozy zaczęły opuszczać remi- 
zę, udając się w stronę dworca.. 

Publiczność szczęlnie wypełniała wago- 
ny, płacąc za ostatni kurs 1 lita. jadącym 
wydawano specjalnie wydrukowane bilety, z 
otoczonemi czarną obwódką datami powsta- 

nia i likwidacji tramwaju konnego. 
Wkrótce jednak wewnątrz wagonów 

zabrakło miejsca i zwolennicy podróży „kon- 
ką* zaczęli się lokować na dachach. 

W tym czasie na podwórko remizy we- 

szła grupa „studentów i udała się na poszu- 

kiwania. Wkrótce oczom zebranych ukazał 
się pchany rękami młodzieży wóz Nr. 5, któ- 
ry przed rokiem podczas zapust padł ofiarą 
demonstracji studenckiej przeciwko konce. 

Po pewnym czasie wagony zaczęły po- 
wracać z dworca i przed stacją tramwajową 
uformował się pochód, poprzedzany przez 
orkiestrę strażacką, za którą jechały przed- 
stawiciele władz, samorządu i prasy, Oraz ри- 
bliczność. 

Przed wyruszeniem w ostatnią podróż 
burmistrz m. Kowna p. J. Wiłejszys wygłosił 
krótkie przemówienie, poczem przy dźwię- 
kach orkiestry i frenetycznych okrzykach tłu- 
mu pochód ruszył w kierunku. Ratusza. 

* 

Kowno dawno już nie widziało podobnie 
licznej demonstracji: całą Aleję Wolności 
wypełniały tłumy, towarzyszące „konce”, w 
ostatniej podróży. Wszystkie okna i balkony 
były zajęte, lokowano się nawet na drzewach 
i dachach mniejszych domków. 

Całą godzinę trwał ostatni kurs, aż pier- 
wsze wozy stanęły u kresu podróży. Tu za- 
brał głos p. G. Braude, wyrażając samorzą- 
dowi kowłeńskiemu podziękowanie za popar- 
cie w pracy, poczem p. burmistrz zwrócił się 
do zebranych studentów, z. propozycją, by 
odwieźli wóz Nr. 5 na podwórki muzeum 
miejskiego — był to ostatni akt ceremonji za- 
kończenia ruchu tramwaju konnego. 

Nazajutrz rozpoczęła. się likwidacja sa- 
mego: przedsiębiorstwa — odbyła się licyta- 
cja koni. 

Wyjazd delegatów niemieckich z Estonj 
Z Rewla donoszą: Wczoraj poselstwo 

niemieckie wydało obiad dla przedstawi- 
cięli niemieckiego ministerstwa spraw za- 
granicznych. Na obiedzie byli obecni mini- 
ster spraw zagranicznych Lattik oraz wice- 
minister Szmidt. Pó obiedzie przedstawi- 
ciele niemieckiego ministerstwa von Schaak 
i von Matin odbyli długą naradę z mini- 
strem Lattikiem. Jutro przedstawiciele nie- 
mieckiego ministerstwa mają otrzymać 
nformacje w sprawie odszkodowania dla 

b. ziemian—obywateli niemieckich za wy- 
właszczoną ziemię, jutro też przedstawicie- 
le Niemiec wyjadą do Berlina. 

  

Aišikkids 
GRYSY? 

Nagły zgon delegata Anglji lorda Revelstoke'a 
i LONDYN, 19 IV. Pat. Otrzymano tu dziś rano wiadomość z Paryża 
o nagłej śmierci lorda Revelstoke'a, głównego delegata brytyjskiego w ko- 
misji ekspertów do spraw odszkodowań, zasiadającej obecnie w Paryżu. 
Jeszcze wczoraj wieczorem Revelstoke czuł się dobrze, jednakże, narzeka- 
jąc na znużenie, udał się wcześniej na spoczynek w mieszkaniu swojem 
przy ul. Saint-Honore. 

Dziś rano znaleziono lorda Revelstoke'a w sypialni bez oznak życia. 
Lekarze stwierdzili śmierć, która musiała nastąpić — w/g przypuszczeń — 
wskutek udaru sercowego. Zmarły lord Revelstoke liczył 65 lat. Był on 
dyrektorem Banku angielskiego i współwłaścicielem domu bankowego pod 
firmą Baring Brothers. Lord Revelstoke należał do wybitnych osobistości 
świata finansowego City. Był on lordem hrabstwa Midlessex. Jego współ- 
praca w komisji rzeczoznawców, gdzie stykał się ze sprawami  finansjery 
międzynarodowej, pozyskała wielką popularność, zwłaszcza we Francji. 

‚ Lord Revelstoke i sir Stamp powołani byli w początku roku bieżą- 
cego do komisji rzeczoznawców. której polecono zbadanie całkowite kwe- 
stji odszkodowań niemieckich. 

Czy nastąpi kompromis? 

PARYŻ, 19.IV. PAT. Po złożeniu przez delegację niemiecką 
w komitecie rzeczoznawców reparacyjnych w Paryżu memoran: 
dum, zawierającegó propozycje niemieckie, które przez prasę pa- 
ryską skrytykowane zostały w bardzo ostrej formie, przypuszcza- 
no, że już dzisiejsze posiedzenie plenarnej komisji stanowić bę- 
dzie końcowy etap obrad paryskich, które w ten sposób zakoń* 
czyly się niepowodzeniem. 

Ze względu jednak na nagły zgon głównego delegata angiel- 
skiego łorda Revelstócke'a, który zmarł nocy wczorajszej w Pa- 
ryżu, wyznaczone na dziś posiedzenie plenarne trwało tylko 2 
min. i poświęcone było oddaniu hołdu zmarłemu delegatowi 
angielskiemu. Brak jeszcze pewnych wiadomości, czy przerwa 
zarządzona w rokowaniach wyzyskana zostanie raz jeszcze ce: 
lem wyszukania możliwości porozumienia między delegacjami 
wierzycielskiemi a delegacją niemiecką. Zródła niemieckie jed- 
nakże donoszą o możliwości zarysowania się kompromisu. 

Warunki d-ra Schachta 
BERLIN. 19.4 Pat. Z pośród dzienników berlińskich  „Vossische Ztg.“ najdo- 

kładniej przytacza warunki, od których dr. -Schacht. uzależnił, w swym. memorjale 
pouwyższenie niemieckich rat rocznych, poczem pisze: Z tego wciągnięty został wnio- 
sek, że Niemcy w celu wzmożenia swej wydajności muszą uzyskać możność stworze- 
nia sobie własnej podstawy do zaopatrzenia się w surowce, któreby mogły być prze- 

twarzane przy pomocy własnych środków produkcji. własnej waluty i na własną od- 

powiedzialność. & 
W inaem miejscu, wskazującem na brak w zaopatrzeniu Niemiec w środki.żyw- 

nościowe i na wynikającą stąd konieczność przywożenia poważnych ilości produktów 

spożywczych, zawarta była aluzją co do tego, iż Niemcy nietylko utraciły cenne tere- 

ny o nadwyżce produkcji rolnej na wschodzie, lecz pozatem jeszcze jedna z prowin- 
cyj, służąca jedynie produkcji rolnej, odcięta jest od pozostąłych obszarów rolnych 
Rzeszy i wskutek tego odosobnienia skazana na pomoc ze strony Rzeszy. 

„Vzssische Ztg.* dodaje do tych informącyj komentarz, podkreślający z naci- 
skiem, że strona niemiecka nie zamierzała bynajmniej przez to wysuwać kwestji zwro- 
tu byłych kolonji niemieckich, lub też korytarza pomorskiego i że tylko, tak samo 

jak w planie Dawesa, ewakuacja Ruhry została określona jako jeden z warunków 
gospodarczych niemieckiej zdolności płatniczej, delegacja niemiecka chciała obecnie 
dać tylko pewne wskazówki, dotyczące wzmożenia wytwórczości i zdolności płatni- 
czej Niemiec, Delegacja niemiecka sama zresztą wyraźnie miała zapewnić, iż zgoła 

mie miała na myśli własnych kolonij niemieckich lecz jedynie stworzenie wystarcza- 

jących warunków dla rozwoju działalności gospodarczej Niemiec na terenie tych 

kolonii. s 

Tylko okupacja Nadrenii utrzymuje Niemcy 
w karbach. 

- 1 

PARYŻ, 19 IV. PAT. W prasie ukazały się obfite komentarze z powodu nie- 
przyjaznego stanowiska Schachta, które uniemożliwia dalsze narady rźeczoznawców w 
sprawie uregulowania długów reparącyjnych. Dzienniki podkreślają niewłaściwość 
wprowadzenia czynnika politycznego do obrad, które powinny nosić charakter ściśle 
ekonomiczny. Pertinax w „Echo de Paris“ oświadcza, że Schacht wykazał wyraźną 
tendencję odwetową, odważywszy się w swojem memorandum zaproponował aljantom, 
że jeżeli chcą otrzymać od Niemców większe wypłaty, to winni pozwolić Rzeszy na 
rozwinięcie jej wydajności ekonomicznej drogą rewizji traktatu wersalskiego w części 
—tyczącej się kolei niemieckich, Prus Wschodnich i korytarza gdańskiego. Podobne 

stanowisko Schachta— zaznacza Pertinax wykazuje bankructwo polityki locarneńskiej. 
Niemcy ustępują jedynie przed siłą fizyczną i jedynie okupacja utrzymuje ich w kar- 
bach. Niech tylko odzyskają swobouę ruchów, to nie omieszkają przy pierwszej зро- 
sobności powstać przeciwko traktatom. i 

  

Burziiwe posiedzenie w Sejmie gdańskim 
Z powodu zakończenia kongresu Stalhelmu — Nacjona- 

liści ztakują prezydenta Sahma 
GDAŃSK. 19.4 (PAT). Prowadzona od kilku dni przez nacjonalistów niemieckich 

agitacja przeciwko w.m. Gdańska z powodu zakazu urządzenia w Gdańsku wszechnie- 
mieckiego kongresu Stalhelmu doprowadziła wczoraj w sejmie gdańskim do niesłychanie 
burzliwych zajść i awantur, które wywołały takie roznamiętnienie, że kilkakrotni eomal 
nie doszło do bójki pomiędzy jposłami ugrupowań nacjonalistycznych a socjaldemokrata- 
mi. Mówcy nacjonalistyczni, którzy zabierali kilkakrotnie głos w dyskusji nad zakazem 
senatu atakowali nietylko senat jak taki, ale przedewszystkiem jego prezydenta dr. Sa- 
hma w sposób brutalny, posuwając się nawet do zaczepek i obelg osobistych. 

Po uzasadnieniu interepelacji, zgłoszonej w tej sprawie przez, nacjonalistystów nie 
mieckich zabrał głos prezydent Sahm, oświadczając między inemi, że senat w.m. Gdań 
ska obowiązany jest przedewszystkiem do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na ob- 
szarze wolnego miasta. К 

W omawianym wypadku nie chodziło wcale — podkreślił dalej prezydent Sahm — 
o jakikolwiek kongres gdański, lecz o zjazd z całej Rzeszy. niemieckiej członków orga 

« nizacji Stalhelm. Oczekiwana liczba uczestników zjazdu wynosiła według informacyj z 

kół Stalhelmu 13 tys. Jak się zdaje, do Gdańska miało przybyć znacznie więcej stalhel 

mowców z całej Rzeszy niemieckiej, a nawet z krajów pozaeuropejskich. Pozatem zjazd 

ten nie miał bynajmniej charakteru kulturalnego, lecz wybitnie polityczny i zwoływany 

był przez organizację, posiadającą charakter prezdewszystkiem bojowy. W tych warun 

kach a zwłaszcza iwobec spodziewanego bardzo licznego napływu stalhelmowców z 

Niemiec,.senat wolnego miasta przyszedł do przekonania, że w razie dojścia do skutku 
kongresu, bezpieczeństwo wolnego miasta zostanie narażone w bardzo wysokim stopniu. 

Dla decyzji senatu, zakazującej urządzenia kongresu miarodajny był  przedewszy- 
stkiem wzgląd na międzynarodowe położenie wolnego miasta oraz konieczność respekto 
wania międzynarodowych umów, gwarantujących mu samodzielność, któraby była mie: 
ZE narażona na poważne niebezpieczeństwo w razie |dopuszczenia do kongresu 
Stalhelmu. Następnie prezydent Sahm powołał się na zbyt szczupłe siły policji gdańskiej, 
która w razie jakichkolwiek zajść przy takim masowym napływie staihelmowców nie 
byłaby w stanie zagwarantować utrzymanie porząduku. 

Po oświadczeniu przezydenta odbyła się dłuższa dyskusja, w której przedstawiciele 
stronnictw senackich, a więc socjaldemokratów, liberałów i centrowców, zaaprobowali 

da decyzję senatu, uznając ją całkowicie ze słuszną ze względu na bojowy 
jelm. 
Pod koniec posiedzenia doszło do niesłuchanie burzłiwych zajść z powodu wy 

stąpienia narodowych socjalistów pod adresem prezydenta Sahma, Oraz z powodu za 
czepek z ich strony, skierowanych przeciwko Lidze Narodów. 
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+ — Сгу być może? Ani jednej noty, ani 
jednej interwencji z naszej strony? Czy 

rząd sowiecki zadeklarował już wyró- 

wnanie strat poszkodowanym i ich ro- 
dzinom? Czyżbyśmy naprawdę nie mie 
li już żadnych pretensyj do rządu so- 
wieckiego? 

Ta dziwna pobłażliwość wobec ste 
ku bezczelnej kampanji dyplomacji i 
prasy sowieckiej po strzałach Kowerdy 
i Wojciechowskiego wydaje się być za 
daleko posuniętą. Tego rodzaju bez- 
karność w porównaniu do swoistej 
aktywności wschodniego naszego są- 
siada, doprowadzić może także do dnia 
w którym dowiemy się z noty sowiec- 
kiej, że to Kucharkowski strzelał do 
Apanasewicza, a nie Apanasewicz do 
Kucharkowskiego. m. 

* 

BARANOWICZE. 19.4. (tel. własny 
„Siowa“.) Dzisiaj o godz. 10 rano po- 
ciągiem pośpiesznym z Warszawy przy 
był do Baranowicz konsul sowiecki Sza 
chow celem wzięcia udziału w ekshu- 
macji zwłok Apanasewicza. Na cmen- 
tarz udali się przedstawiciele władzy 
starostwa i policji i w obecności konsu 
la sowieckiego grób, w którym był po- 
chowany Apanesewicz, został rozkopa- 
ny, trumnę ze zwłokami włożono do 
specjalnej trumny, przywiezionej z So- 
wietów. Ekshumacja odbyła się spokoj- 
nie, bez żadnych mów i manifestacyj, 
poczem o g. 15 zwłoki zostały przewie 
zione ina dworzec i umieszczone w spe- 
cjalnym wagonie. Wagon ze zwłokami 
został przyczepiony do pociągu pośpie- 
sznego, idącego da Rosji Sowieckiej. 

REEISENEEZNIWW, KOT NEZAw KARUDZREDZZNCZCZW | 

Reforma sądowniciwa zowietieg o 
Na ostatnim, szóstym z kolei, zje- 

zdzie prawników sowieckich poruszo- 
no cały szereg aktualnych zagadnień, 
dotyczących głównie problemu zrefor 
mowania rosyjskiego sądownictwa. O 
doniosłości tego zagadnienia świadczy 
chyba najwymowniej ten fakt, że sądy 
sowieckie rozpatrują rocznie okoła 5 
milj. najrozmaitszych spraw sądowych, 
w tem około 3.000.000 spraw cywil- 
nych i około 2.000.000 spraw krymi- 
nalnych. W związku ze sprawami temi 
przechodzi przez sądy sowieckie rocz- 
nie około 16.000.000 osób w charakte- 
rze oskarżonych, skarżących, świad- 
ków i t.p. Cytry te mówią same za sie- 
bie. Życie sowieckie ściśle jest zwią- 
zane z sądami, gdzie rozstrzyga się 
najrozmaitsze spory osobiste, gdzie li- 
kwidowane są doniosłe zatargi publi- 
czne, gdzie wymierzana jest sprawie- 
dliwość za wszelkiego rodzaju prze- 
stępstwa kryminalne, za nadużycia słu 
żbowe, działalność antypaństwową itd. 

Jedną z głównych wad obecnego 
sądownictwa rosyjskiego jest powol- 
ność postępowania sądowego. W zwią- 
zku z tem na ostatnim zjeździe prawni-- 
ków sowieckich wysunięto cały szereg 
projektów, dotyczących uproszczenia 
manipulacyj sądowych i odpowiednie- 
go zreformowania kodeksu karnego i 
cywilnego. 

Proces karny ma być w ten sposób 
zreformowany, by skrócone zostały ter- 
miny śledztwa i terminy samej rozpra- 
wy. Ponadto mają być zmienione zasa- 
dy wymierzania sprawiedliwości w 
kierunku nadania wymierzanym karom 
charakteru zarządzeń wychowawczych. 
Sądom przyznano ma być prawo wy- 
dawania wyroków prowizorycznyčh. 
To znaczy, że przestępca narazie ska- 
zany byłby na pewną ilość lat (mię- 
sięcy, czy tygodni), więzienia, a po 
upływie tego termihu na zasadzie spra- 
wowania się przestępcy, jako też na 
zasadzie zmian, jakie zaszły w jego 
psychice, kara zostałaby odpowiednio 
podwyższona, względnie zmniejszona. 

Nowy projekt kodeksu karnego 
przewiduje ponadto jako specjalny ro- 
dzaj kary zesłanie podsądnego. Kara 
ta ma mieć charakter izolacji „elemen- 
tów socjalno-niebezpiecznych*. 

Dla rozpatrywania drobnych spraw 
stworzone być mają w fabrykach i 
wszelkiego rodzaju większych zakła- 
dach przemysłowych specjalne „sądy 
towarzyskie. Celem wzmocnienia cha- 
rakteru klasowego sądów wiejskich 
wprowadzony ma być do kodeksu kar- 
nego cały szereg paragrafów na rzecz 
ochrony interesów biednego chłopstwa 
gospodarstw zbiorowych i t. p. 

Wreszcie projektowane jest stwo- 
rzenie specjałnego ustawodawstwa, 
które regulowałoby konilikty, wynika- 
jące na tle zaniedbywania przez robo- 
tników ich obowiązków służbowych. 
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ECHA KRAJOWE Wielki proces cyganów. 
Rzekomi ludożercy zwykłymi mordercami 

Odrzucenie wniosków Litwinowa 
GENEWA, 19.IV. PAT. Komisja przygotowawcza konferencji rozbro- 

jeniowej odrzuciła na dzisiejszem swem posiedzeniu bez właściwego gło-   

miasto, które rozwija się nader szybko, upo- 

Pomog dla głodujących w pow. Wołożyńskim 
WOŁOŻYN, 19. IV. (tel. wł. Słowa), W miejscowościach przygranicz- 

nych klęska głodu daje się ludności we znaki, co potęguje również fakt, 

że ze strony sowieckiej jest olbrzymie zapotrzebowanie na zboże. - Jak się 

dowiadujemy, władze przedsięwzięły już odpowiednie kroki i kilka wago- 
nów dla tych miejscowości jest już w drodze. 

Antypaństwowa agifacja posła Kryńczuka. 
SŁONIM, 19 IV. (Tel. wł. „Stowa“). Od pewnego czasu poseł białoruskie- 

go robotniczego klubu, Paweł Kryfńczuk rozpoczął na terenie powiatu agitację 
wśród ludności, nawołując do niepłacenia podatków i wygłaszając szereg 
innych haseł treści wywrotowej. Poseł Kryńczuk wykorzystuje zebrania gro- 

madzkie, jakie odbywają się obecnie na terenie powiatu Słonimskiego w zwią- 
zku z wyborami do rad gminnych. 

Korelicze zagrożone powodzią 
NOWOGRÓ DEK. 19.4 (Tel. wł. „Słowa*). Jak się dowiadujemy. w ostatniej 

chwili rzeki Serwecz i Rudka wezbrały do tego stopnia. iż istnieje niebezpieczeństwo 

powodzi w m. Korelicze. Zaalarmowane pogotowie przeciwpowodziowe 
do akcji zapobiegawczej. 

BARANOWICZE 

— Ukonstytuowanie się Komitetu Obcho- 
du 3 maja. W dniu 15 kwietnia r. b. w sali 
Magistratu odbyło się organizacyjne zebranie 
obchodu 3 maja. 

Przewodniczącym Komitetu wybrano p. 

starostę Emeryka. Komitet podzielił się na 
trzy sekcje: 

1. sekcja obchodu 
burmistrz Dembiński. у 

2 sekcja propagandy przewodniczący p. 
rejent Danowski. 

3 sekcja — zbiórki, przewodniczący ks. 
kanonik Zołądkowski. 

— Ruszenie lodów na rzekach Oddzia- 
łu Drogowego P. K. P. W dniu 15 kwietnia 
ruszyły lady na rzekach: Słucz, Wiedźma i 
Szczara i i6 kwietnia na Niemnie. Szkód 
żadnych. Lód spłynął. 

otychczas nie ruszył łód na rzece Hry- 
wda. Co do Hrywdy są pewne obawy, gdyż 
most na Hrywdzie jest prowizoryczny. 

— Okienko pocztowe Nr. 2. Na dworcu 
kolejowym jest urząd pocztowy Nr. 2, który 
posiada dla załatwienia interesantów 2 okien- 
ka. Na jednem z nich, oznaczonem Nr. 2 
jest umieszczony napis: „Okienko Nr. II. Na- 
dawanie listów poleconych i zwykłych. Sprze 
daż znaczków pocztowych. Rozmowy  tele- 
foniczne”, a u dołu „okienko czynie tylko 
od 15 do 18 godziny. Z tego napisu wynika, 
iż rozmawiać telefonicznie, wysyłać listy mo- 
żna tylko od godziny 15 do 18-ej. Widzia- 
łem sam kilka nieporozumień, że albo intere- 
sant zrozumiał i odchodząc wymyśla na za- 
rządy pocztowe, iż poczta spełnia te funkcje 
tylko od 15 do 18-ej, albo też wali w okten- 
ko Nr. Il i tam go kierują do okienka Nr. I. 

Pytanie po co ta manja wielkości 
i 60 co utrudnianie załatwiania ludziom 
nieraz bardzo zajętym, interesów na. poczcie. 
Może Dyrekcja poczt i telegrafów nie zwró- 
ciła na to dotychczas uwagi, jako na dro- 
bnostkę, z czem się w zupełności zgadzam, 
ale dla dogodności publiczności i sprawno- 
ści poczty wyda zarządzenie „Panu naczel- 
nikowi* zdjąć ten niefortunny nadpis, lub 
skorygować go w sposób zrozumiały dla 

wszystkich. . 

— Przed wyborami władz Magistratu. 
Jak wiadomo wybory do Rady Miejskiej, 
które odbyły się w styczniu rozpętały sza- 
loną walkę o miejsca między Polakami, ży- 
dami i Białorusinami. у 

My Polacy, wyszliśmy zwycięsko, żydzi 
zachowali swe stanowisko, a Białorusini prze 
grali kampanię wyborczą. Wybrana Rada 
składa się z 3/4 nowych sił, które wchodząc 
do Rady odmłodziły ją. 

Obecnie zbliża się czas wyboru zarządu 
miasta. Wybory prawdopodobnie odbędą się 
w dniu 22 kwietnia r. b. Szał wyborczy, któ- 
ry rozpętał taką burzę przy wyborach do 
Rady Miejskiej, również przeniósł się na kan- 
dydatów na krzesło prezydenckie. I otóż z 
początku było aż 5-ciu kandydatów na 
burmistrza, wszystko to ludzie, albo mało 
znani miastu, mało solidni na to stanowisko 
i należy przypuszczać, iż dotychczasowy bur- 
mistrz p. Dembiński, który dał się poznać 
miastu jako dobry gospodarz, pozostanie na 
swem stanowisku. Więcej nas obchodzi w 
danym wypadku pozostały skład Magistratu. 
Dotychczasowy stosunek ławników: 1 Biało- 
rusin, 1 żyd i wice-burmistrz żyd ulegnie 
zmianie, gdyż jak już wyżej powiedziano 
Białorusini zupełnie przy wyborach przepa- 
dli, przeto i nie mogą rościć pretensji do ła- 
wnikostwa i zapewne frakcja polska wysunie 
swego kandydata na ławnika. 

Od zarządu Magistratu w dużej mierze 
zależy gospodarka miasta, przeto też na sta- 
nowiska ławników należałoby wybrać ludzi 
poważnych, godnych zaufania społeczeństwa. 

Przed nowym Magistratem stoi wielkże 
zadanie, należałoby wreszcie uporządkować 

przewodniczący p. 

„na, drzewka cwocowe, maszyny i narzędzia 

przystąpiło 

  

rządokwać chodniki, bruki, oświetlenie mia- 
sta i t. p., a przeto od tego, kogo wybierze 
Rada zależy, czy miasto będzie doprowadzo- 
ne do porządku,. 

Wkrótce się przekonamy 0 czem 
omieszkamy napisać. 

nie 

TROKI 

— Kilka siów o „Spółdzielczym Banku 
Ludowym. Ważna ta placówka rozpoczęta 
swą czynność jeszcze w r. 1922 i rozwija s'ę 
wciąż pomyślnie, ku ogólnej chwale histo- 
rycznej, oraz pięknej miejscowości. Placów- 
ką tą kierują najlepsze siły z pośród miejsco- 
wego społeczeństwa, a mianowicie:  prazes 
Spółdzielni ks. dziekan K. Malukiewicz, wi- 
ce-prezes p. W. Budrewicz, (Rada nadzor- 
cza), prezes zarządu p. ]. Zajączkowski, wi- 
ce-prezes p. ]. Lipnicki, następnie członxo- 
wi: Rady Nadzorczej: p. p. Sz. Firkowicz, 
B. Łakowicz (burmistrz), P. Bohdanowicz; 
i L. Nowosielecki. 

W sprawozdaniu za rok 1928 czytamy 
ni. in.: „Z wyników dotychczasowej  dzia- 
talncšci osiągniętych przez Spółdzielnię, mo- 
żemy być zadowoleni i szczerze sobie po- 
wiedzieć, że nasza Spółdzielnia w odbudowa - 
niu gospodarstwa swoich członków była i 
jest czynnikiem aktywnym i dodataim. 
Wszak nie jest pustym frazesem, że gdyby 
nie istniał ten bank, stan gospodarstwa da- 
leko nie dałby tych wyników co obecnie '. 

A członków tych lirzy obecnie Spółd 
nia około tysiąca, z których połowa pos'ada 
do 50 hektarów. Są to w'ęc przeważnie dro- 
bu: rolnicy. Reszta zaś, — to właściciele go- 
spodarstw powyżej 5) ha (12 członków), 
urzędnicy prywatni * państwowi (130 cz:on- 
ków) i t. d. 

Czyniąc zadość inte: csom swoich czło: 
ków sprowadzono nawczy sztuczne, na;! 

   

   

   
rolnicze, a obecnie, wskutek ostatnich m:o0- 
zów i braku tak słomy, jak i siana wyjedna- 
no kredyt w banku rolnym w sumie 15 t 
sięcy zł. na pasze treściwe i t. .d Spółdz:el- 
nia posiada stale na swym składzie otręby po 
cenach konkurencyjnych. 

Sprawa oszczędnościowa była również 
stałą troską zarządu Spółdzielni.  Najwię- 
kszą oszczędność prowadzono w szkole po- 
wszechnej w N. Trokach, a to dzięki nie- 
zrównanym wpływom miejscowego kiero- 
wnika p. Jakobszy i ks. prefekta Wieliczki. 

Na cele kulturalne i społeczne uchwalo- 
no z czystego zysku 1.316 zł. 75 gr. — 101 
zł. 44 gr. jest to bodajże jedyny bank na 
prowincji, który na szlachetny cel nie poską- 
pił grosza — czem chata bogata... . 

Niepodobna strešcič tu w artykule dzien- 
nikarskim całokształtu mrówczej pracy Za- 
rządu Spółdzielni dla dobra swych członków, 
to też życzymy Mu dalszych owocnych wy- 
ników, w dobie najtrudniejszych warunków 
gospodarczych. J. Hopko. 

  

Arcydzieło, którego oczekuje Wilno s 

Triumfalny przebój Polski! 

„OLICHASTER TAGIEJEW" 
jedna z najgłosn. powieści 

Gabr. Zapolskiej 
Fenomenalna obsada 

tych dniach i w tych dniac „Helios“, ini 
я w kinie 
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byłego  aptekarza 
Szpora przy ul. Sa- 

Dom dowej 13, wykwitne 
mieszkania, dużo ziemi, na dogodnych 
warunkach SPRZEDAJE SIĘ. Dow. 
się u właśc. Sadowa 13 m. 3. —0 
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sowania, pomimo protestu delegacji sowieckiej, wnioski Litwinowa, doty- 
czące trzech zasadniczych pytań, leżących u podstaw projektu sowieckiego. 
Prezydjum komisji opracowało: sprawozdanie, zmierzające do uchylenia 
projektu sowieckiego, a które spotkało się z aprobatą większości delega- 

cyj. Następnie komisja rozpoczęła dyskusję nad wnioskami hr. Bernstorifa 

w sprawie jawności zbrojeń. 

Polsko-rumuńska konierencja kolejowa 
BUKARESZT, 19,IV. PAT. W ministerstwie spraw zagranicznych, roz- 

poczęła się wczoraj polsko-rumuńska konferencja, mająca na celu uregu- 
lowanie spraw kolejowych, interesujących oba panstwa. Konferencja jest re- 
zultatem wizyty ministra Mironescu w Warszawie i porozumienia jego z 
ministrem Zaleskim, na którego podstawie ustalono konieczność zebrania 
się konierencji technicznej dla zbadania możliwości intensywniejszego roz- 
woju komunikacji kolejowej pomiędzy Rumunją i Polską. 

Ddkrycie wielkich pokładów złofa na Filipinach 
BERLIN, 19 IV. Pat. Z Nowego Jorku donoszą, że na Filipinach ro- 

botnicy zajęci przy pracach regulowania kanału w okolicy Manilli natrafili 
na wielkie złoża złota, ciągnące się na przestrzeni 3 klm. 
tych złoży złota obliczona jest na około 20 milj. dol. 

Wartość odkry- 
Władze  przedsię- 

wzięły kroki celem zabezpieczenia złoży przed eksploatacją ze strony nie- 
powołanych poszukiwaczy. 

Międzynarodowe zawody hippiczne w Nicei 
jeźdzcy polscy zdobyli trzy nagrody. 

NICEA, 19 IV. PAT. W drugim dniu konkursów hippicznych o pohar księżny 
d'Aosta decyduje suma punktów jeźdźca, zdobytych przez niego na dwóch koniach. 
Pierwszą nagrodę zdobyła Francja, drugą—Hiszpanja, trzecią—Polska (płk. Rómmel 
na „Gedyminie* i „Donneusse*). Czwartą nagrodę zdobył dla Polski rotm. Królikie- 
wicz na koniach „Dream“ i „Milord*, piątą—por. Starnawski na „Hannibalu“ i „Red- 
glafie“, oraz 13—por. Rojcewicz na „Thi-Hop* i „Blacs Boy“. 

2 i pėl miliony dol. dla rolniefwa 
WARSZAWA, 19.IV. PAT. W związku z wiadomościami, jakie uka- 

zały się w prasie warszawskiej w sprawie kredytu zagranicznego, uzyska- 
nego przez Państwowy Bank Rolny, dowiadujemy się ze źródeł miarodaj- 
nych, że realizacja tego kredytu narazie w kwocie 2 i pół miljona  dola- 
rów już nastąpiła. Tranzakcja ta przeprowadzona została przez Powszech- 
ny Bank Związkowy w Warszawie i 
seli. Sumy w ten sposób uzyskane przeznaczone są na sfinalizowanie 

Uaion Financiere Polonaise w Bruk- 
te- 

gorocznej akcji kredytowej na nawozy sztuczne. 

  

SZKOŁA FILĄOWA 
Zw. Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 

Przyjmuje zapisy na tok szkolny 1929. 
Sekretarjat czynny codziennie od g. 11—1i5—8 w lokalu szkoły 

ul. Ostrobramska 27. 
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buduje 

Kotły parowe każdego rodzaju i 
wielkości 

Grupowe kotły opłomkowe o wy- 
sokiej sprawności 

Turbiny i maszyny parowe 'każdej 
wielkości dla pary przezrzanej 

Silniki Diesla do 1500 KM, bez 
sprężarki 

Maszyny gazowe i urządzenia na 
gaz ssany 

Przetworniki 
Silniki elektryczne prądu stałego i 

trójfazowego 

Urządzenia transportowe 

Wagony dla kolejek wąskotorowych 

Wagoniki dla buraków i węgli] 
otwarte i zamknięte 

Wywrotki 

„ Truki leśne 

Najwyższe 

Maszyny i aparaty dla: 
Przemysłu gumowego 

Przemysłu cukrowniczego 
Lodowni i urządzeń chłodniczych 

Wodociągów 
Urządzeń czerpakowych 

Pompy odśrodkowe i tłokowe 
Zbiorniki dla wszystkich celów 
Rurociągi i pędnie, 

Części lane: z odlewu szarego, stali 
i bronzu 

Dzwony kościelne ze specjalnego 
bronzu 

Części kute do 5 ton wagi sztuka > 
Częšci prasowane 
Konstrukcje żelazne: krany, mosty, 

wiązary dachowe, budowie 
želazno-kratowe. 

odznaczenie na Targach Północnych w Wilnie ina Wystawie w Łucku, 
Odwiedziny naszych inżynierów, opracowanie projektów 

dla poważniejszych reflektantów bezpłatnie 
Prosimy o zwiedzenie naszych wielkich stoisk na Powszechnej Wystawie 

Krajowej w Poznaniu od maja do wrze śnia 1929 r. 
  

Biuro własne Wilno, ul. Jagiellońska 9 m. 12. fl. 8—84 | 
Adres telegraficzny: Stocznia Wilno. EJ 

Mniej więcej dwa lata temu opinja 
czeskosłowacka poruszona została wia 
domości о aresztowaniu na Słowaczy- 
źnie bandy cyganów, którzy dokony- 
wali w okolicy napadów bandyckich, a 
ofiary swych mordów zjadali. Wrażenie 
wiadomości tej było tak potężne, a to 
nietylko w Czechosłowacji, lecz i za- 
granicą, że na ręce prezydjum sądu ko- 
szyckiego już dawno zaczęły napływać 
podania zagranicznych dziennikarzy o 
przesłanie im biletów wstępu na sen- 
sacyjny ten proces. Dziennikarzy tych, 
jako też żądnych sensacyj czytelników 
którzy doczekać się nie mogą począt- 
ku „cygańskiego procesu“ spotka jed- 
nak srogie rozczarowanie. Śledztwo pie 
rwiastkowe, trwające przez wzgląd na 
niezwykły przedmiot procesu, już kil- 
kanaście miesięcy, wykazało ponad 
wszelką wątpliwość, że cyganie dopuś 
cili się wprawdzie całego szeregu pos- 
politych mordów, ale ofiar swych by- 
najmniej nie spożywali. Tak więc naj- 
sensacyjniejsza część oskarżenia, oskar 
żenia o ludożerstwo, całkowicie odpa- 
da, a cały proces t em samem traci 
wiele na swej sensacyjności. Niemniej 
jednak „sprawa cygańska* niewątpli- 
wie należeć będzie do najciekawszych 
procesów sądowych, jakie w czasach 

Wojna z pocalunkiem 
Stany Zjednoczone mają nową kampa- 

nję obyczajową i nowego skazańca. Dotąd 
alkohol i tytoń znajdowały się na indeksie 
władz. Obecnie przyłącza się do nich wbrew 
swej woli pocałunek, który również ma po- 
dlegać konfiskacie, o ile w tym wypadku 
można użyć tego słowa. Ponieważ pocału- 
nek jest rzeczą chwiłową, a materjalnie dla 
osoby trzeciej nieuchwytną, tedy konfiska- 
cie podlegali będą jego autorzy. 

Ameryka, wiadomo jest krajem bardzo 
cnotliwym. Od wielu lat istnieje tam prawo 
na mocy którego nie wolno się całować w 
miejscach publicznych. Władze, zaprzątnięte 
widać innemi sprawami, dotąd nie bardzo 
zajmowały się wprowadzeniem tej ustawy w 
życie. Dawało to pewną swobodę działania 
parom, przechadzającym się po ulicach i po 
parkach zwłaszcza pod wieczór. Również, 
tak powiadają, kina w momentach ściemnie- 
nia widowni były terenem kontrabandy po- 
całunkowej. Obecnie jednak na biedny po- 
całunek położone zostało srogie ramię prawa. 

Organizacje kobiece, które dotąd prze- 
prowadzały propagandę przeciw temu, aby 
kobiety nie paliły, obecnie zajęły się poca- 
łunkiem. Władze musiały wysłuchać życzeń 
tych purytanek, które miały za sobą prawo. 

Akcja pocałunkowa nie nastąpiła na 
drodze groźnych plakatów, zakazujących 
całowania się publicznego i zapowiadających 
kary. Obrano metodę prowokacji, i to bar- 
dzo uroczej, chociaż nieraz zgubnej w na- 
stępstwach. Policja mianowicie zaangażowa- 
ła kilkaset przystojnych niewiast, jako dete- 
ktywek, które mają prowokować mężczyzn 
do całowania, a potem pociągać ich za to 
do odpowiedzialnošci. Czyż można sobie wy- 
obrazić bardziej szkaradną zdradę? Detekty- 
wka taka spaceruje po parku, robi oko do 
mężczyzn, a gdy który połknie haczyk, to 
czyni mu ustępstwa, włącznie do pocałun- 
ku. W momencie, gdy pocałunek nastąpił, 
piękna i uprzejma towarzyszka przemienia 
się w organ władzy, legitymuje się i prowa- 
dzi złoczyńcę na policję, skąd w przyśpie- 
szonem tempie prowadzą go przed sędziego 
Pierwszy wypadek przestępstwa pociąga za 
sobą grzywnę 50 dolarów, jednak w razie 
recydywy więzienie do dwuch miesięcy. De- 
tektywki są również czynne w kinach, a je- 
Śli złapią ofiarę, to wyprowadzają 1& „ sali 
ku wielkiej uciesze obecnych. | 

Nie wszyscy jednak zapatrują się przy- 
chylnie na tę nową akcję, ani też nie tra- 
ktują jej ze strony wesołej. 

„Nev York Times* podkreśla, że ten 
skrajny purytanizm jest zabytkiem ubiegłych 
wieków i kompromituje Amerykę w oczach 
cudzoziemców. Pomysłowe pisma amerykań- 
skie rozpoczęły kontrakcję przeciw akcji an- 
typocałunkowej. Wynajęły własnych detekty- 
wów i detektywki, a ci „stwierdzili, że dete- 
ktywki policyjne pozwalają się nieraz cało- 
wać, nie wyciągając stąd użytku — policyj- 
nego. Dwie nawet z pośród nich wyszły za 
mąż za ofiary, których nie pociągnęły do 
odpowiedzialności. Inne znów pozwalają się 
przekupywać w innej, niepocałunkowej wa- 

lucie. jednem słowem, pisma mają temat, 
domagają się zamknięcia akcji antypocałun- 
kowej, jako szerzącej niemoralność i korup- 
cję narówni z prohibicją. 

ostatnich miały miejsce w Europie. 
Cyganie węgierscy i wschodnio - 

słowaccy stanowią niewątpliwie uni- 
kum wśród narodów Europy, a nie tru 
dno przewidzieć że wcześniej czy pó- 
źniej napółdziki ten naród zupełnie za- 
niknie. Zmiecie go fala cywilizacji, wa- 
ląca się obecnie przez kontyngent eu- 
ropejski. Za czasów węgierskich na 0- 
sady cygańskie, znajdujące się głów- 
nie na Podkarpaciu nie zwracana pra- 
wie uwagi. Ludzi tych, prowadzących 
nawpółkoczowniczy tryb życia, uwa- 
żano za nieuniknione zło. Przerzucano 
ich z miesjca na miejsce prześladowano 
za kradzieże i napady ale o ujęciu ich 
życia w ramy europejskie nikt się nie 
troszczył, gdyż nikt nie wierzył w po- 
wodzenie podobnej akcji. 

Pierwotnie „proces cygański* od- 
być miał się wiosną roku 1928. Ale tru- 
dności z jakiemi związane było śledzt- 
wo pierwiastkowe, niemożność porozu- 
mienia się z niekulturalnymi, niepiśmien 
nymi i na strasznie niskim poziomie u- 
mysłowym stojącymi podsądnymi 
sprawiła, iż początek procesu trzeba 
było na kilkanaście miesięcy odłożyć. 
W najbliższych dnia początek ten na- 
stąpi. Przed sądem przysięgłych w Ko- 
szycach stanie ogółem 19 cyganów. Akt 
oskarżenia jest tak obszerny, że sama 
jego odczytywanie potrwa prawdopo- 
dobnie kilka dni. 

Akt oskarżenia zarzuca cyganom 
mołdawskim zamordowanie kupca Ru- 
sniaka, urzędnika spółdzielni Imilinga, 
ucznia gimnazjalnega Ondrejszo, pew- 
nej młodej dziewczyny, której identy- 
czność dotychczas nie zdołano jeszcze 
ustalić, oraz całego szeregu innych o- 
sób. 

Pogłoska o spożyw aniu mięsa za- 
bitych ofiar powstała na skutek tego, 
że niektórzy z morderców po areszto- 
waniu, chcąc widocznie zmylić trop 
organów śledczych, oświadczyli* że 
wśród cyganów mołdawskich są ludo- 
żercy. Po wykryciu wszystkich wymie- 
nionych powyżej zbrodni aresztowano 
47 cyganów, ale w areszcie śledczym 
zatrzymano tylko 19, podczas gdy re- 
szta odpowiadać będzie z wolnej stopy. 

„ Wśród oskarżonych jest dwuch głu 
choniemych, wobec czego sąd zaanga- 
żować musiał dla przesłuchania ich spe 
cjalnego tłumacza. Wogóle proces cy- 
gański obfitować będzie w rozmaite 
„trudności językowe”. Oskarżeni mó- 
wią tylko po węgiersku, 'a zaledwie nie 
którzy z nich znają kilka słów słowac- 
kich. Oskarżeni ciągle zmieniają swe 
zeznania, starając się całą winę zwalić 
na towarzyszy. Wszystko to pozwala 
przypuszczać, że proces potrwa conaj- 
mniej sześć tygodni. Na rozprawę są- 
dową wezwano 6 lekarzy - rzeczoznaw 
ców, dwuch tłumaczy (jednego dla głu 
choniemych) i ponad 70 świadków. 

Przez wzgłąd na zainteresowanie, 
jakie „proces cygański** wywołał w 0- 
pinji czechosłowackiej, rozprawa są- 
dowa odbędzie się nie w gmachu sądu 
okręgowego, lecz w gmachu szkoły wo 
jennej. Już więc pod tym względem pro 
ces „cygański* różnić się będzie od 
zwykłych procesów sądowych. 
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0 SZTUKACH KONKURSOWYCH 
ROSTWORGWSKIEGO I GOETLA. 

Proszę mi wierzyć łaskawie na 
słowo. 

Niema tak doskonałego dyrektora 
teatru, nie wyłączając p. Arnolda 
Szyfmana; niema tak znakomitego re- 
żysera, nie wyłączając Ludwika Sol- 
skiego— któryby, przeczytawszy daną 
sztukę w rękopisie, mógł bez 
pomylenia się zadecydować: co też 

ona będzie warta odegrana na scenie. 

Przykład klasyczny mamy pod rę- 
ką. Za dyrekcji takiego wytrawnego 
znawcy teatru jak Kotarbiński, akto- 
rowie krakowscy nie chcieli grać „We- 
sela" Wyspiańskiego, znanego im tyl- 
ko z rękopisu złożonego przez auto- 

‚ та dyrekcji. Nikt w teatcze krakow- 
skim nie wyobrażał sobie aby takie 
„Szufladki“,  „szutladki“, i znowu 
„Szufladki* w całej pierwszej polo- 
wie sztuki mogły choćby jako tako 
„wyjść* na scenie. Wykluczone! Nie- 
możliwe! Nikt tego nie wytrzyma. Sam 
Kotarbiński Ściskał ramionami. A jed: 
nak... wiemy wszyscy co „wyszło” i 
jak znakomicie „wyszło*! 

Owóż — choć ocieram się oto o 
teatr od iluż to lat, od roku 1884-go, 
kiedym zaczął w porannym „Kurjerze 
Warszawskim” pisać sprawozdania z 
premjer; choć mam za sobą coś czy 
nie sześciokrotne należenie do sędziów 
rozstrzygających konkursy na smutne 

_ i wesołe uiwory teatralne—nie powa- 
żyłbym się za nic w Świecie opinjo- 
wać o walorach teatralnych 
sztuki znanej mi tylko z przeczytania, 
z rękopisu—lub ź książki. 

Mam w tej chwili na myśli „Sa- 

muela Zborowskiego sztu- 
kę historyczną w kilku odsłonach, 
Ferdynanda Goetla. Otrzymała drugą 
nagrodę na konkursie krakowskim, 
równorzędnie z ze sztuką Nowaczyń- 
skiego, (o której niedawno zdawałem 
sprawę na tem miejscu), już ukazała 
się na scenie, a jednocześnie w wy- 
daniu książkowem nakładem Gebeth- 
nera i Wolifa. 

Utwory dramatyczne Nowaczyn- 
skiego, osobliwie jego kroniki histo- 
ryczne, nawet nie wyłączając „Ko: 
mendanta Paryża”, są to jakby utwo- 
ry powieściowe w dramatyczną formę 
ujęte, wypełniające nie zliczyć ile stro- 
nic mające w sobie moc wielką naj- 
różnorodniejszego „materjału*. Tam 
i szerokie tło historyczne, tam i obra- 
zy obyczajowe, tam i cała galerja wi- 
zerunków, tam i konsyderacje histo- 
rjozoficzne etc. etc., że o takiej — za 
przeproszeniem — „kolubrynie* można 
pisać, pisać i pisać... Czytelnika książ- 
ki nic nie obchodzi, co z temi „zby- 
tecznošciami“ i „nadmiarami“ uczyni 
režyser. Czytelnik, jak zapadt w inte- 
resującą lekturę, tak używa ..ile mu 
tylko czasu starczy. Podobnie i spra- 
wozdawca, recte krytyk. 

Natomiast takie np. Sztuki, jak 
„Zborowski“ Goetla albo uwieńczona 
pierwszą nagrodą na konkursie kra- 
kowskim „Niespodzianka“ Rostwo- 
rowskiego, ukazują się w wydaniu 
książkowem.... jakby to się wyrazić?... 
w stricte teatralnym swoim stroju. 
Takiemi, akurat takiemi (lub tylko z 
bardzo nieznacznemi modyfikacjami) 
weszły na scenę. Poczęte już były w 
kształtach Ściśle do sceny przystoso- 
wanych. 

Niema jak, i o czem i nad czem, 
się rozwodzić. Przeczytasz w ksią ż- 

ce sztukę ujętą w jakich stronic 180 
(„Zborowski') bujnego druku kusej 
szesnastki, albo obejmującą wszyst: 
kiego takich-że stronic zaledwie 140 
(„Niespodzianka“) i -i gadaj, nie rzu- 
cając językiem na strony: dobra 
sztuka czy kiepska? 

Napisał ją majster od robienia 
sztuk dla sceny czy partacz? Czy ta- 
ka sztuka musi jak amen w pacierzu 
doskonale „wyjść* na scenie? A jeżeli 
nie zrobiła gdzieś furory... no, to wi- 
na aktorów! 

W takiem tempie trzeba wydaćjla- 
pidarny sąd — nie oglądnąwszy nigdzie, 
na żadnej scenie, ani jednego epizodu 
przeczytanej sztuki. : 

Na dobitkę zaś zdążył już np. o 
„Niespodziance* palnąć w prasie jak 
z bata Nowaczyński: „Słuchaj i nie 
posiadaj się z radości, narodzie! Ro- 
stworowski sprawił ci w samej rzeczy 
niespodziankę nad niespodziankami. 
Napisał arcydzieło!" 

Arcydzieło? Wielkie słowo—wielka 
rzecz. Niepowszednia, pompatyczna. 
Nie bawiąc się w uprzytomnianie so- 
bie wszystkich możliwości gry 
aktorskiej w takiej sztuce, jak „Nie- 
Spodzianka*  Rostworowskiego, nie 
starając się wyobrazić sobie na jakie 
Szczyty może ją wynieść. mistrzowska 
gra aktorska—trzeba poprostu przy- 
znać, że jako utwor sceniczny, jest 
najnowsza sztuka Karola Huberta 
Rostworowskiego (Kraków. Nakład 
księgarni A. Krzyżanowskiego. 1929) 
świetnie napisana. Czegoś równie mo- 
cnego, toczącego się jak kamień pusz- 
czony z urwiska, a przedewszystkiem 
czegoś pisanego tak bajecznie pe - 
wnem piórem, a tak jakby jednym 
rzutem, ze spokojem i pasją zarazem 
—nie zdarzyło nam się czytać od 

czasów „Sędziów* Wyspiańskiego. Z 
„Sędziami* ma też utwór Rostworow- 
skiego dużo cech wspólnych i w dy- 
namice i w wewnętrznym nastroju. 

Wywiera też—nawet w czytaniu— 
wrażenie głębokie, wstrząsające, pio: 
runowe, po którem pozostaje przykre 
nadwyraz, ciężkie, niemal wstrętne 
oszołomienie, jakby po zmorze. 

Dobrze, że Rostworowski zazna- 
czył wyraźnie zaraz w podtytule swej 
Sztuki, że jest to udramatyzowane: 
prawdziwe zdarzenie. O- 
czywiście, że coś podobnego mogło 
się przytrafić w życiu realnem; oso- 
bliwie kryminalistyka chadza najoso- 
bliwszemi nieraz, nieprawdopodobne- 
mi drogami. Ale — dobrze się stało, 
że sam Rostworowski gwarantuje nam 
autentyczność takiego piekielnego tra- 
fu, że Antek Szywała wracający z 
Ameryki (a tak zmieniony, że go ro- 
dzona matka nie poznała) zjawił się 
w rodzicielskiej chacie akurat w psy- 
chologicznym momencie rozpętania się 
tam wszystkich namiętności, w godzi- 
nie ostatecznej nędzy, w momencie 
ucieczki brata z domu, w dniu prze- 
dania ostatniej krowy!.. Juści, juści... 
mogło się akurat tak zdarzyć. Ale 
zawsze lepiej, że mamy pewność, iż 
żadnego naciągania i zmyślenia i „ro- 
bienia* jakiegoś starogreckiego fata- 
lizmu —niema. Chwała Bogu! 

Dla tych, co gustują w „gwarze 
ludowej“ właśnie czytanie sztuki Ro- 
stworowskiego musi być źródłem nie- 
ustannej przyjemności. Cóż to za 
wirtuozowskie, a tak płynne władanie 
tą gwarą!  Naprzykład: „Ciekawość 
ino, cy to ja o tyk wielgaknyk rozu- 
mak Franka cięgiem prawił—jaki to 
niby špekulant jak to wsyćko dorazu 
wymiarkuje“... Albo: „Došwiarcenie 

przecie mom... a kie sie tak we dwók 
weźniemy, to gospodarstwo będzie 
rosło jak na drozdzak...* Bardzo to 
ciekawe, ani słowa, lecz w lektufze 
lub słuchaniu 4 la longue nu- 
rzące, Trudno jednak. Skoro Sztuka 
jest tak wściekle z końca w koniec, 
do najdrobniejszego szczegółu reali- 
styczna! | karczmarz Abramek musi 
mówić nieinaczej niż u Rostworow- 
skiego. I jak znakomicie, nie po- 
tknąwszy się ani razu, gada — po 
„swojemu! 

Po wystawieniu wstrząsającej sztu- 
ki Rostworowskiego krzyknięto z wie- 
lu stron: Oto obraz niekłamany w 
niczem naszej nędzy na nizinach spo- 
łecznych! Oto ukazana nam piekielna 
potęga dolara fascynującego nędzarzy, 
jak wąż swoją ofiarę! Myślę, że i 
nędza i dolar (czyli pieniądz, 
czyli złoto) są to dwie potęgi ani dzi- 
siejsze, ani wczorajsze, lecz tak Od-. 
wieczne jak ludzkość na ziemskim 
globie. Bynajmniej, bynajmniej: nie 
im kto biedniejszy tem pochopniejszy 
do mordowania i obrabowywania bli- 
źniego swego. Są wrodzone instynkty 
mocniejsze od przypadkowych warun- 
ków 1 okolicznošci. Oczywišcie, že na 
gruncie nędzy zbrodnia się krzewi. 
Lecz przez to jeszcze nie jest sztuka 
Rostworowskiego _ jakiemś par s 
pro toto. Jest tragicznym, strasz- 
nym wynikiem całego splotu przede: 
wszystkiem duchowych mąk i  fatal-. 
nych instynktów. Bardziej czynną jest 
w sztuce demencja niż wszelkie 
inne pierwiastki o charakterze socjal- 
nym i ekonomicznym. Pęka z trza- 
skiem siekiery i bryzgając kewią: zna- 
pięta do ostatecznych granic sytuacja 
wewnętrzna, duchowa Ojca i Matki— 
nie żaden wrzód... na ciele Polski. 

Trudno mi też oprzeć się wraże- 
niu, że sam Rostworowski, umysł 
tak głęboki, jeżeli nie upatrywał w 
swojej sztuce tego, co w niej—z I6ž 
i z parteru — dopatrzono, to bynajmniej 
nie przez duchową krótkowzroczność. 

Dla Rostworowskiego straszne owe 
zdarzenie prawdziwe, wzięte na war- 
sztat pisarski było, ot, kawałem jakiejś 
nie przymierzając cavallerii ru- 
Sstican'y, jaskrawo werystycznej... 
Wystarczy wziąć pod uwagę tytuł ba- 
gatelny „Niespodzianka”, wystarczy 
zwrócić uwagę na przypieczętowanie 
sztuki wyrwaniem się Abramka dziw- 
nie niesmacznem, wręcz nie do pomy- 
Ślenia w utworze traktowanym przez 
autora sub specie moralizują- 
cego symbolizmu. *) 

% 

Samuelowi Zborowskiemu nie а- 
ją wciąż spokoju w grobie, i od jak 
dawna, niespokojne duchy jak on 
sam. jednym wydaje się, że przed 
wiekami w Krakowie, za panowania 
króla Batorego, popełniona została 
straszna i haniebna omyłka sądowa 
— albo i zgoła popełniono bezpra- 
wie, które koniecznie, choćby z fatal- 
nem opóźnieniem trzeba naprawić; 
że. Samuelowi Zborowskiemu należy 
się jaknajrozgłośniejsza rehabilitacja. 
Drudzy w przekorze swego mniej 
lub więcej rewolucyjnego ducha  pra- 

*, Nie wspominając o pozostawionych 
w sztuce takich kwiatkach jak np. infor- 
macja: „Parobczaki podciągają w pasie port- 
ki; czynność niezbędna przed każdem waż- 
nem przedsięwzięciem*—którychby z pew- 
nością nie było jeśliby przy pisaniu „Nie- 
spodzianki* przyświecała Rostworowskiemu 
jakaś.. tiefere Bedeutung. 

 



Wilno życie swoje w oferze złożyli.   O godz. 10 rano odprawione zostało przez ks. prałata Lubiańca w ka- 
plicy na Cmentarzu Rossa żałobne nabożeństwo za poległych w obronie Wil- 
ha w obecności pp. wojewody Raczkiewicza, wicewojewody Kirtiklisa, pre- 
zydenta Folejewskiego, prezesa Meysztowicza, dowódcy dywizji pułk. Kru- 
zewskiego. komendanta placu ppułk. Giżyckiego, korpusu oficerskiego, przed 
tawicieli urzędów państwowych i miejskich, reprezentantów Uniwersytetu, 
rganizacyj społecznych i związków, młodzieży akademickiej i t.d. Organiza- 
je i młodzież przybyły ze sztandarami. W czasie nabożeństwa podniosłe ka- 
nie patrjotyczne wygłosił ks. prob. Kulesza. Orkiestra wojskowa odegrała 

twory żałobne. 
Po nabożeństwie udano się na groby poległych gdzie przed kaplicą 

łożone zostały wieńce. Pierwszy wieniec złożył p. wojewoda Raczkiewicz, na 

u 
` 

_. Wyjęcie ziemi z pod 

iwa Rzewuskiego. 

Wczoraj odbyi się w Wielkiej Sa- 
i Urzędu Wojew. uroczysty akt deko- 

towania całego szeregu osób z terenu 

ziemi wileńskiej orderami nadanemi im 

a pracę obywatelską społeczną i pań- 

twową Odbył się on w obecności prze 

stawicieli społeczeństwa, władz pań- 

twowych, cywilnych i wojskowych, 
niwersytetu i org. społecznych. Da ze 

ranych przemówił p.ł owjewoda Racz- 

iewicz, zaznaczając, że spełnia poru- 

zenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
itej i p. Prezesą Rady Ministrów .w dn. 
zisiejszym ze szczególnem wzrusze- 
iem, a to z tego względu, że dzień dzi 
iejszy, 10-ta rocznica oswobodzenia 

Wilria jest dla nas i na zawsze pozosta- 

ie dniem świetlanym, dniem przypo- 

nienia bohaterskich czynów żołnierzy 
alskich, odnict 
aczelnego Wodza przed dziesięciu la- 

ty przynieśli Wilnu wolność. Stwierdzi- 
Wszy, dziś po latach dziesięciu na wszy 
tkich polach pracy naszej państwowej 
społecznej postęp, p. Wojewoda pod- 

kreślił, iż dzisiaj będą  udekorowani 

  
     

    
   
   

     

   

    

    

    

    
    

   

  

je wersje przyczem każda z nich podaje 
lnny punkt iako ośrodek, z którego roz- 

hodzi się zaraza. 
Korzystając z urzędowego źródła do- 

 Wiadujemy, że ilość wypadków chorób za- 

aźnych i innych obserwowana tw przecią- 
u ostatniego tygodnia przedstawia się na- 

W pociągu osobowym zdążającym 

oseła Kogana osadzono w areszcie. 

ujawni śledztwo, które toczy się. 

£nęliby za wszelką cenę, choćby 
Per tas et neias nie... 
przewartościować Zborowskiego 
ego im za mało — lecz wykierować 
£0 ani mniej ani więcej tylko na bo- 
atera narodu. Nie na jednego z na- 
Odowych bohaterów lecz na bohatera 
arodu. Jak w malignie majaczy się 
m idea, że w momencie pierwszego 
achwiania się Rzeczypospolitej nad 
przepaścią, w którą miała runąć do- 

piero wę dwa wieki później, jedynym 
człowiekiem, który ją mógł uratować 
Inną poprowadzić drogą był... 

Samuel Zborowski- Tak, niewątpliwie, 
jebylejacy to byli mężowie i Zamoy- 

ski i Żółkiewski i poźniejsi twórcy 
Konstytucji Trzeciego Maja, i Košciu- 
ko ale — ale w Zborowskim było 
Słowo Dziejow Polski. Albo nie spo- 
sstrzeżono tego, albo nie chciano wi- 
śdzieć (w zawistnem zaślepieniu) i mę- 
За орап':ПОЁСіошедо — ścięto! 

Prawda, okrutnie on sztorcem sta: 
Wął, brał się, Boże odpuść, za bary z 
«ałą Rzeczpospospolitą, króla miał za 

' bast-bardzo, sejmem pomiatał, *prawo 
* ата!... ale on — on byłby Polskę 
bawił! On tylko. | 

Goetel nie wypowiada tego z ta- 
kim rozmachem, tak głośno i z taką 
stanowczością. Rychlej daje d om y- 

  

  

    

    

    

  

   

ślać się, że w owym Samuelu 
Zborowskim jednak tkwiło coś, 
ikwito... 

Nie „wybiela“ go. Tylko raz po 
raz Uderza w wielki bęben, że krzy- 
wda stała się Zborowskiemu. A i sam 
Zborowski ma w sztuce Goetla pełną 
jębę krzywd jemu wyrządzonych. 
j jakie krzywdy? Co za krzywdy? 
Zamoyski zabrał mu Gryzeldę? Mo- 
ie gwałtem? Sama ona pbszła— stu- 
znąwszy Ww paluszki — do ołtarza z 

owiatowej zatrzymano pewnego osobnika, 
пасхпа 1056 bibuły komunistycznej przeznaczonej dla centrali w Wilnie. Treść 
dezw omawiała święto 1 maja. Aresztowanego technika, który podał się za 

tępnie p. Prezydent Folejewski, wojskowość i organizacje. 
ь Pomimo złej pogody ceremonji tej przyglądały się tłumy publiczności. 

historycznego wiązu 
wieszcza Adama | 

Wczoraj o godz. 13-ej odbyło się z inicjatywy p, Marszałka Senatu proi. 
Juljana Szymańskiego wyjęcie ziemi przy ul. Kościuszki Nr. 14 na Antokolu ż 
pod drzewa, znanego w tradycji jako miejsca, w którem tworzył Adam Mi- 
Ckiewicz, celem złożenia tej ziemi pod pomnikiem Wieszcza w Paryżu, dokąd 
uda się p. Marszałek Szymański osobiście, aby wraz z odpowiednim aktem 
złożyć urnę z ziemią. Akt dzisiejszy odbył się w obecności Marszałka Szymań- 
skiego, wojewody Wł. Raczkiewicza, wicewojewody Kirtiklisa, 
orzelskiego, prezydenta miasta Folejewskiego, prof. Ferdynanda Ruszczyca, 
czelnika W. Piotrowicza i właścicieła domu przy ul. Kościuszki 14, Stani- 

ratora Po- 

liroczystość dekorowania zasłużonych 
przedstawiciele najprzeróżniejszych 
ster społecznych, co świadczy o ró- 
wnomiernym odznaczeniu wszystkich 
zasłużonych. P. wojewoda zakończył 
wyrażenia życzeń powodzenia dla 
wszystkich odznaczonych. Z kolei od- 
czytywano poszczególne dekrety doty- 
czące nadania odznaczeń. 

P. wojewoda dokonał na wstępie 
wręczenia krzyżów komandorskich or- 
deru Odrodzenia Polski potem krzy- 
żów oficerskich orderu Odrodzenia Pol 
ski, wreszcie odbyło się udekorowanie 
złotemi, srebrnemi i bronzowemi krzy- 
żami zasługi. Nazwiska osób odznaczo- 
nych podaliśmy już wczoraj. W końcu 
p. prezydent miasta Wilna Folejewski 
w imieniu wszystkich podziękował .za 
odznaczenia i prosił p. wojewodę aże- 
by zechciał wobec Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Rządu dać wyraz 
wdzięczności odznaczonych osób oraz 
zapewnienia iż podwoją oni swe wysił- 
ki w pracy dla dobra państwa i społe- 
czeństwa. 

Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie 
Tyfus na pierwszym planie 

stępująco: © 
W Wilnie: ospa—1, tyfus brzuszny—16 

(2 zmarło), płonica —4, błonica— 1, róża—1, 
krztusiec — 3, jaglica—2, gružlica- 8. 

Wypadki tyfusu zanotowano ponadto w 
następujących powiatach: Wil.-Trocki—15, 
plamisty, Święciański—4 pl. i 4 brzuszny, 
Postawski—7 plam. i Wilejski—5 plam. 

Z POGRANICZA. 
Aresztowanie technika komunistycznego. 

od strony granicy w kierunku Wilejki 
yda, przy którym znaleziono 

Zatrzymanie podejrzanych osobników. 
Na odcinku granicznym Stachowszczyzna w chwili usiłowania, dostania 

Się do Polski patrol K O.P. zatrzymał 4 osobników, 
w broń palną. W jakim celu zatrzymani przechodzili na nasze terytorium 

którzy byli uzbrojeni 

Zamoyskim. Tak się jej składniej kal- 
kulowato. A po pięciu jeszcze 
latach pędzi do Piekar gdzie zakon- 
Spirowanie przebywa zawsze miły jej 
sercu banita... aby go zaklinać żeby 
nie ważył się jechać ,do Krakowa 
gdzie król co tylko wyrok nań Śmier- 
ci podpisał? Juści... о Kraków też 
chodziło. Lecz scena, która między 
Samuelem i Gryzeldą rozgrywa się 
W izbie niewiešciej późną nocą we 
dworze w Piekarach — mówiąc na- 
wiasern bodaj, że najpiękniej napisana 
ze wszystkich w sztuse epizodów — 
nie pozostawia najmniejszej wątpliwo- 
ści co panią kanclerzynę Zamoyską 
poniosło w objęcia niesłychanie inte- 
resującego i urodziwego *zbuntowane- 
go i tajemniczego atamana na Zapo- 
rożu z krwi najpierwszych w Polsce 
magnatów. A kto, jak Samuel Zbo- 
rowski, taką jak w Pieczarach noc 
przeżył... ten, -doprawdy, krzywdy w 
życiu (w ogólnym rachunku) nie za- 
znał. „Ein Augenblick ver- 
lebt im Paradiese — mówi, 
jeśli mi pamięć dopisuje Don Carlos 

wird nich zu theuer 
mit dem Tod“ gebūsst“., 

Lecz nie patrzmy od tej stronyna 
Samuelową tragedję — bo że postać 
to tragiczna była, nikt nie przeczy. 
Powiada on patetycznie o sobie: „Mój 
honor jest tych, którzy dochodzą 
swojego prawa!" Na to brat Jan ka- 
Sztelan: „Zmaż wpierw swe winy, a 
potem mów o krzywdzie"! Ależ winy 
Zborowskiego były 0 całe. piekło 
większe niż... przeczuwana w nim 
„genjalność”. Rotmistrz Mroczek, jego 
przyjaciel, powiada mu: „Mają dowo- 
dy, żeś knuł zamach na króla. Jeżeli 
tak nie było, czemu nie odwołasz, 
dlaczego milczysz! Jabym krzyczał, 

BLOWO 

Obchód dziesięciolecia wyzwolenia Wilna, 
|  Wilmo oddało hołd swoim okrońcom 
W dniu wczorajszym odbył się pierwszy punkt programu uroczystości 

z okazji 10-lecia oswobodzenia Wilna poświęcony tym, którzy walcząc o te 

Porządek niedzielnego obchódn. 
W piątek 19 bm. o godz. 18 zebrali się w 

sali Rady Miejskiej nadzwyczaj liczni przed- 
stawiciele związków i organizacyj celem o- 
mówienia techniki pochodu niedzielnego. In- 
formacyj udzielali członkowie Komitetu ob- 
chodu pp. pułk. Iwo Giżycki, ławnik Łoku- 
ciewski, poseł dr. Brokowski, major Fieldort, 
komendant Waligóra i in. 

Prezdstawiciele wszystkich organizacyj 
zgłosili z entuzjazmem udział swój w po- 
chodzie z całym kompletem swych członków 
ze sztandarami i orkiestrami. A 

Zbiórka organizacyj na ulicy Zawalnej 11 
m. 20 przed południem w następującym po- 
rządku: : 

Począwszy od placu na ulicy Piwnej na 
którym zbiorą się kolejarze, ustawić się mają 
kolejno organizacje przysposobienia wojsko- 
wego i byłych wojskowych. 

Na ul. Żawalnej między halami a ulicą 
Kolejową ustawią się korporacje akademic- 
kie i szkoły, zaś od hal wzdłuż Zawalnej or- 
ganizacje społeczne, dalej cechy i związki za 
wodowe. 

Nad porządkiem pochodu: czuwać będą 
mjr. Fieldorf, inż. Mieszkowski i komendant 
straży ogniowej Waligóra. , 

Gotują się jak słychać— w szerokich 
masach ludności owacje dla naszych dziel- 
nych kolejarzy, którzy przyczynili się w tak 
dużej mierze w pamiętnych dniach kwiet- 
niowych do odzyskania Wilna. Tworzyć oni 
będą czoło pochodu. : 

Kiedy przejdą pochodem wyżej wymie 
nione organizacje, cechy i związki, niechaj 
w końcu staną do pochodu tłumy obywateli 
nie zorganizowanych! Na czele tego impro- 
wizowanego pochodu pójdzie specjalna or- 
kiestra. Niechaj nikt nie stoi na chodnikach! 
Wszyscy do szeregu! Pochód winien wypaść 
jak najbardziej imponująco. 

о ЧО& 

Komitet wykonawczy Obchodu  10-Iecia 
wyzwolenia Wilna zwraca się ninieįszem z 
gorącym apelem do ludności miasta Wilna, by 
jaknajliczniej stawiła się w niedzielę dnia 21 
Kwietnia o godz. 8 rano. na dworcu kolejo- 
wym, aby Serdecznie powitać ata 
cych do Wilna bohaterów wyzwolenia та- 
szego miasta! 

* ZE 

Komitet wykonawczy obchodu 10-lecia wy 
zwolenia Wilna wzywa mieszkańców mia- 
sta do przystrojenia domów, balkonów, 
okien, sklepów i td. na peczcie 21 kwietnia 
aby także tym sposo! ać wyraz po- 

af radości. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec ukazania się w pismie Pańskiem 
z dnia 16 kwietnia r. b. listu otwartego Za- 
rządu T-wa Opieki nad dziećmi, w którym 
Zarząd apeluje do mych „uczuć humanitar- 
nych** uprzejmie proszę o umieszczenie tych 
kilku słów wyjaśnienia. й : 

Nieruchomość, w której się mieści obe- 
cnie żłobek im. Marji, nabyłem w roku 1925 
i dopiero w 1% roku później, wobec nieregu- 
larnej opłaty komornego oraz niszczenia lo- 
kalu, wniosiem do Sądu skargę o eksmisję. 

Wyrok Sądu Okręgowego zapadł w tej 
sprawie 23 maja 1928 r., lecz eksmisja na 
propozycję mego obrońcy została wyznaczo- 
na na 4 miesiące później, t. j. na 1 września 
1928 r. Następnie na skutek prośby kiero- 
wniczki zakładu p. Brensztejnowej i składa- 
nych zaświadczeń o chorobie dzieci (nic dzi- 
wnego, gdzie jest 60 niemowląt tam zawsze 
ktoś będzie chory), eksmisję kilkakrotnie 

T (1-IX, 26-X, 17-XII, 1-II, i 17.1V 
r. b.). 

Rzecz zrozumiała, że moje „uczucia hu- * 
manitarne* wkońcu się wyczerpały, gdyż są 
przecież granice cierpliwości i wyrozumiało- 
ści. ' 

Dziś wobec listu otwartego Zarządu 
stwierdzam: 

1) zmieniać biegu sprawy nie zamierzam, 
2) atak skierowany do mnie w tej for- 

mie, którą użył Zarząd uważam za niewła- 
Ściwy i godzący pod płaszczykiem presji mo- 
ralnej w moje prawa, zawarowane ustawo- 
dawstwem państwowem. 

Moja długoletnia wyrozumiałość w sto- 
sunku do Żłobka chyba świadczy w dosta- 
tecznej mierze, iż stroną pokrzywdzoną nie 
jest w każdym razie Zarząd T-wa, odwro- 
tnie, jego 1l-miesięczna zwłoka zmian” 
kalu czyni go moralnie odpowiedzialny. rak 
w stosunku do mnie, jak i w stosunku do 
Żłobka, który pada ofiarą czteroletniego za- 
targu. | Dr. Witold Legiejko. 

Wilno dn. 19 kwietnia 1929 r. 

Zanin kupisz towar zagraniczny 
— Ubejrzyj fowar krajowy. 
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Boga pozywał...* Zborowski tłumaczy, 
że... obawia się aby go nie podejrze- 
wano, iż kłamie tchórząc przed katem! 
Tłumaczenie nie wytrzymuje krytyki. 

„On sam był prawa gwałcicielem 
najpierwszym a i warchołem też „nie 
ostatnim. Przypuśćmy, że Zamoyski 
korzystał z jego niepohamowanej po 
pędliwości aby się na niego nasiadać, 
że szalony temperament Zborowskie- 
go wyzyskiwał dla swoich celów, że 
nawet Zborowskiego podjudzał, że 
intrygował, a choćby, że Wapow- 
skiego „podsunął* pod miecz Samu- 
elowy... to i co? Czy przez to choćby 
tylko padnie Światło na szlaki, które- 
mi Zborowski chciał — rzekomo — 
Polskę prowadzić do wielkiej" potęgi 
i do wielkiej chwały? ' 

Autor „Samuela Zborowskiego" 
nie potrafił oświetlić nawet wąskiego 
odcinka jego akcji podczas zmagania 
się Batorego z Moskwą. Całą wów- 
czas Rzeczpospospolitą Zborowski — 
płoszył! fLecz czego chciał, z kim 
walczył, przeciw komu? 

— Z sobą przeciw sobie! — odpo- 
wiada drugiemu któryś z żołnierzy 
królewskich. Z nami przeciw nam. 

Znakomity pisarz, próbujący po 
raz pierwszy sceny, tylko zgęścił rze- 
komą zagadkowość i tajemniczość, 
któremi, jak trybularzowemi dymami, 
ochmurzono postać Samuela Zborow* 
skiego. 

Tem więcej posiadać będzie ona 
uroku — dla przyszłych odtwórców, 
analityków i oczywiście apologetów. 

€z. J. 
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Teodor KUKURUDZA 
Sekretarz Okręgowego Inspektoraiu Pracy w Wilnie, zmarł po ciężkich 

cierpieniach dnia 15 kwietnia b. r. w 48 roku życia. 

w zmarłym Inspekcja Pracy traci wieloletniego i oddanego pracownika. 

Cześć jego pamięci! 

Główny Inspektor Pracy. 

Brat usiłował zahić hrata 
TRAGICZNY KONIEC KŁÓTNI. 

Wczoraj rano mieszkańcy domu Nr. 4 przy ul. Kaczej zostali zaalarmowani strza- 
łemi które rozległy się, w mieszkaniu braci Frydmanów, zamieszkałych w tymże domu. 
W kilka chwil po strzałach z mieszkania wybiegł jeden z braci Kopel i śpiesznie 
rował się w stronę miasta. Gdy zajrzano do* 
żącego rannego w głowę starszego z braci 

skie- 
mieszkania Frydmanów, znaleziono tam le- 
Grzegorza.Rana pastrzałowa w głowę nie 

okazała się zbyt groźną i życiu nie zagraża. Ze słów rannego wynika, że powodem ca- 
łego zajścia była kłótnia z bratem podczas której ten wyprowadzony z równowagi do- 
był nagle rewolweru i strzelił do Grzegorza pięciokrotnie. Jedna z kul raniła go w gło- 
wę. Winny strzałów został przez. policję w prędkim czasie ujęty. Nie zapiera się on 
wcale winy lecz twierdzi że czyn swój wykonał pod wpływem silnego podniecenia nie 
zdając sobie z tego sprawy. Osadzono go w areszcie do dyspozycji władz sądowych. 

Gmina żydowska stanie przed sądem religijnym 
Jak już podawaliśmy aominowanie senato 

ra Rubinsztejna na stanowisko rabina wileń- 
skiego wywołało niezadowolenie sier ortodo- 
ksyjnych. W społeczeństwie żydowskiem za 
wrzało. Ze strony ortodoksów posypały się 
gromy na głowy członków zarządu gminy 
żydowskiej. Ostatnio rabinat pociągnął zarząd 

KRO 
SOBOTA 

7Q Dzis | | Wschód sł. g. 4 m. 14 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
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Cišnienie } 
średnie w m. | 154 

Temperatura 624 

średni. 

Opad za do- | 4, 
bę m. m. l 4m 

wiatr | Zacnodai. 
przewažający | 

Uwagi: pochmurno. 

Minimum za dobę — 550. 

Maximum na dobę -l- 7x... SM 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 
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NABOŻEŃSTWA 

— Porządek nabożeństw w parafji ostro- 

bramskiej z racji dorocznej uroczystości. W 

niedzielę 21 bm. wypada w kościele św. Te 

resy —Ostrobromskim doroczna uroczystość 

Opieki św. Józefa Oblubieńca Najśw. Marji 

Panny i kościoła powszechnego patrona. 

Jest to uroczystość wielka, od wieków w 

Wilnie uroczyście obchodzona. W myśl tra- 

dycyj przywiązana jest do niej 40-to godzin- 

ne- nabożeństwo z wystawienie Przenajświę- 

tszego sakramentu ku czci powszechnej w 

ciągu trzech dni. Niżej podajemy porządek 

nabożeństw w tych dniach. 

Niedziela: prymarja o 6 rano, wotywa o 

9 rano, suma o Il i nieszpory o 5 po poł. 

Poniedziałek: O godz. 6 rano wystawienie 

Przenajśw. Sakramentu i początek 40-to godz 

nabożeństwa i zaraz po tem prymarja, wo- 

tywa o 9 rano, suma o 10 rano, nieszpory Z 

kazaniem o 5 pp. RA 
Ten sam porządek we wtorek i środę. 

Zakończenie 40-to godzinnego nabożeństwa 

we środę po nieszporach o 5 p.p. о 

Prócz tego w niedzielę jako w 10 rocznicę 

uwolnienia Wilna JE ks. arcybiskup Jałbrzy 

kowski odprawi o 10 rano w kaplicy Matki 

Boskiej Ostrobramskiej uroczyste dziękczyn 
ne nabożeństwo. 2 

v czasie Mszy św. w kaplicy Ostrobram 

skiej JE ks. arcybiskup udzieli święceń kap- 

łańskich dyakonom Seminarjum Wileńskiego. 

Ponieważ prawdopodobnie dostęp do koś 
cioła i kaplicy Ostrobramskiej od godz. 9 

rano zamknięty będzie przez władze porząd- 

ku. publiczrego osoby chcące wziąć udział 

w nabożeństwie kościelnem powinny przybyć 

wczesniej. OWA 

— Nowy tryb opłat za informacje w biu 

rze meldunkowym. Z dniem dziesiejszym 
wchodzi w życie nowe rozporządzenie doty- 

czące opłat za informacje w miejskim biurze 

adresowym dla urzędów państwowych. U- 
rzędy te za każdą informację płacić będą po 

15 groszy. Opłata ta uiszczaną ma być przez 

nabywanie w biurze adresowym kartek, za- 

miejscowe nadsyłać muszą należność przeka 

zem pocztowym lub znaczkami pocztowe- 
mi. (jeden za informacje, drugi ną odpo- 

iedź). 
> iwie rejestracji cudzoziemców. 

Jak się dowiadujemy, wszystkie osoby, nie- 
posiadające obywatelstwa polskiego, które 
nie zarejestrują się w odnośnych starostwach 
we właściwych terminach, są narażone na 
kary aż do przymusowego wysiedlenia włą- 
cznie. A . 

Ponadto wszystkie osoby, które się za- 
rejestrowały, a które pragną uzyskać prawo 
stałego pobytu w Polsce, winny w terminie 
najpóźniej do dnia 27 czerwca rb. złożyć po- 
danie za pośrednictwem starostwa do woje- 
wództwa w tej sprawie, tj. z prośbą o tak 
zwaną kartę osiedleńczą. Kto w tym terminie 
"nie wniesie podania, nie będzie mógł ubiegać 
się o prawo stałego pobytu i zmuszony bę- 
dzie opuścić Polskę w terminie uzyskanym 
podczas rejestracji. 

Zmiana granic wewnętrznych woj. 
wileńskiego. Z rozporządzenia Min. Spraw 
W .wnętrznych, wewnątrz województwa wi- 
leńskiego przeprowadzone będą pewne zmia- 
ny granic. || Е 

Gminy wiejskie'Michatowo i Zabtociszki 
na terenie pow. święciańskiego, zostały zu- 
pełnie zniesione. : ' 

Wchodzące w skład gm. Zalociszki 
miejscowości włączone zostały do gm. Łyn- 
gmiany i Święciany, wchodzące zaś w skład 
gm. Michałowo do gm. Żukojnie. 

Na terenie pow. Dziśnieńskiego zniesio- 
ne zostały gminy Czerniewicze, Stefanpol, 
Tumiłowicze i Wierzchnie. 

— 12 tys. złotych na pogorzelców. Wła- 
dze centralne przyznały powiatom wilejskie- 
mu i dziśnieńskiemu 12 tys. zł. które mają 
być użyte na pomoc rolnikom którzy najbar- 
dziej , ucierpieli od klęski pożarów. 

— Badanie mleka. Miejska komisja sani- 
tarna przystąpiła do badania mleka sprze- 
dawanego na rynkach wileńskich. Zebrane 
próbki będą poddane badaniom i w razie 
stwierdzenia niepotrzebnych domieszek win- 

ni fałszerstwa będą pociągani do odpowie- 
dzialności. A 

gminy pod sąd religijny. Ponieważ gmina 
mie dawała żadnej odpowiedzi jeden Z rad- 
nych ortodoksów interwenjował w tej spra- 
wie i uzyskał odpowiedź, że tak długie mil- 
czenie gminy wywołane jest tem, że żaden 
z członków zarządu gminy nie umie pisać po 
hebrajsku. 

NIKA 
SZKOLNA. 

— Komisja Zarządu Głównego Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych w Wilnie organizuje w miesiącu lipcu 
b. r. kursy dla nauczycieli niewykwalifiko- 
wanych. Uruchc mienie poszczególnych grup 
jest uzależnione od liczby zgłoszeń. 

Zostaną również zorganizowane dwa 
kursy: jeden w lipcu, drugi w sierpniu, przy- 
gotowujące do drugiego egzaminu nauczy- 
cielskiego. Opłata za jeden kurs wynosi 40 
złotych. 

Podanie razem z zadatkiem 20 zł. na- 
leży wnosić w terminie do 15-go maja pod 
adresem Komisji w Wilnie, ulica 3 Maja 13, 
m. 7. Pozostała suma winna być wpłacona 
nie później jak 15 czerwca r. b. 

— Zarząd Koła Pol. Macierzy Szk. im. 
T. Kościuszki podaje do wiadomości, iż w 
niedzielę dn. 21 kwictnia r. b. o godz. 6.p. p. 
w lokalu przy ul. Turgielskiej 12 odbędzie 
się obchód rocznicy wyzwolenia Wilna. Na 
program złoży się: 

1) Odczyt p. St. Ciozdy o Wyzwoleniu 
Wilna, 2) Dział koncertowy. 

Wstęp bezpłatny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— „Z T-wa Dermatologicznego. Dnia 18 

kwietnia br. odbędzie się kolejne posiedzenie 
polskiego Tow. Dermafologicznega w gma- 
chu Kliniki Dermatologicznej USB ra Antoko 
lu o godz. 8-ej wiecz. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kułu z ostatniego posiedzenia. 2) dr. M. Mie- 
nicki: Pokaz chorej — Niezwykłe powikłanie 
w przebiegu kiły. 3) dr. Ryll-Nardzewski: 
Przypadek a) Keratoma „plant. etpalm. he- 

- redit, b) Dermatitis exfoliativa, 4) dr. E. Sa- 
wicki: Pokaz chorych a) Pemphigus vege- 
tans b) Dermatitis herpetiformis Diihring, 
5) dr. W. Wołodźko: Przypadek Erythro- 
dermia secundaria, 6) Sprawy administracyj 
ne i wolne wnioski. 

KOMUNIKATY 
— Zarządy Okręgu i Koła Urzędników 

Kolejowych wzywają wszystkich swoich 
członków i sympatyków do bezwględnego 
stawienią się w niedzielę 21 kwietnia o godz. 
9.30 rano przed gmachem Dyrekcji KP., ce- 
lem wzięcia udziału, wspólnie z innemi zwią 
zkami, w obchodzie uroczystości dziesięciole- 
cia Oswobodzenia od najeżdców Wilna. 

Wzywamy wszystkich pod sztandar dla 
zadokumentowania swoich uczuć  narodo- 
wych względem ukochanego Polskiego Wilna 
i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. 

— Z*życia Dowborczyków. Podaje się do 
ogólnej wiadomości wszystkich członków 
Oddziału Reprezentacyjnego Okręgu Wileń- 
skiego Stow. Dowborczyków, aby się stawili 
jaknajliczniej w dniu 21 b. m. w historycz- 
nych uniformach dowborowskich, bez pła- 
szczy, na godz. 8 rano w lokalu Z. O. W. 
Uniwersytecka 6—8 celem wzięcia udziału w 
uroczystościach obchodu 10-lecia Wyzwole- 
nia Wilna. ; Zarząd. 

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Prze 
imysłowców Chrześcijan w Wilnie wzywa 
wszystkich p.p. członków do jak najliczniej- 
szego wzięcia udziału w pochodzie pod sztan 
darem stowarzyszenia w dn. 21 bm. 

Zbiórka naznacza się w lokalu Stowarzy- 
szenia, Bakszta 7, o godz. 11-ej. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
wzywa wszystkie członkinie do wzięcia udzia 
B w pochodzie w dniu 21-go bm. w niedzie- 
©. 

— Sekretarjat Aeroklubu Akademickie- 
go od dn. 18-IV mieści się przy ul. Ad. Mi- 
ckiewicza 7 (lokal L.O.P.P.) i jest czynny 
codziennie, SWE niedziel i świąt, od 
godz. 15—1 

AKADEMICKA. 
— Sobótka akademicka. Dziś w Ognisku 

Akademickiem (Wielka 24) odbędzie się so- 
bótka. Początek o godz. 8-ej wiecz., koniec 
o g. 2-ej w nocy. 

A RÓŻNE 
— Z życia dowborczyków. Pomimo po- 

danej w swoim czasie wzmianki o tem, że 
por. rez. Władysław Smilgiewicz, nowoobra- 
ny po raz piąty, prezesem Okr. wileń- 
skiego Stow. Dowborczyków korzysta ze 
zdrowotnego urlopu od 1 
duża ilość osób zwraca się w  spra- 
wach stowarzyszeniowych osobiście do nie- 
go. Wobec tego, że obecnie prezes Smilgie- 
wicz z powodu choroby — komplikacje po 
przebytej grypie — znajduje się na kuracji 
w Klinice U. S. B. pod troskliwą opieką prof. 
Szmurły, dr. Sawicza i siostry Raczyńskiej 
po raz drugi podajemy do wiadomości, że we 
wszelkich sprawach Stow. Dowb. należy się 
zgłaszać do kpt. rez. Stanisława Bukowskie- 
go l-go wiceprezesa, pełniącego obecnie obo- 
wiązku prezesa, pod adresem: Wilno( przy 
ul. Wielkiej pod Nr. 12 m. 40, tel. 11—20. 

Zarząd. 
— 0 książkę dla wychodźców polskich. 

Towarzystwo Opieki nad Rodakami pozosta 
jącemi na obczyźnie zwraca się niniejszem 
z prośbą do społeczeństwa polskiego o ofia- 
rowanie przeczytanych książek tak z bele- 
trystyki wyłącznie polskiej dla dorosłych i 
młodzieży jak i o podręczniki z historji i ge- 
ografji oraz widoków polskich miast i zabyt. 
ków, atlasów i map. 

O wszystko to proszą nasi rodacy zamie- 
szkali w Australji, ludzie niezamożni, pozba- 
wieni szkoły polskiej, duchowieństwa i nau- 
czycieli. Sami.chcą walczyć o utrzymanie łą- 
czności z krajem i utrzymanie swej narodo- 
wości. Podajmy im rękę pomocną. 

Wszelkie ksiażki, pomoce naukowe należy 
przysyłać ul. Mickiewicza Nr. 1 m. 13. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”). „Ksią- 

żę Józei Poniatowski* ku uczczeniu 10-lecia 

do miesięcy, 
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oswobodzenia Wilna. Dziś i jutro o godz. 8 
m. 30 wiecz. Teatr Polski daje przedstawie- 
nia uroczyste ku uczczeniu 10-lecia odzyska- 
nia Wilna. W oba te dni grana będzie bar- 
wna, patrjotyczna i ściśle historyczna kome- 
dja Hertza „Książę Józef Poniatowski", -kto- 
rą to komedję Komitet obchodu uznał za naj- 
właściwszą dla uczczenia tego wielkiego 
dnia. Mimo znacznych kosztów widowiska, 

„ceny biletów pozostały normalne, zaś mło- 
dzieży szkolnej i wojsku, o ile bilety będą 
nabywane w większej ilości, przysługiwać 
będą zniżki. 

— Popołudniówki niedzielne. Jutro w 
niedzielę o godz. 3-ej po poł. ze sceny Te- 
atru Polskiego odleci „Samolot S. P. Nr. 13“ 
ciakawe to widowisko jest jednocześnie nie- 
zmiernie aktualnem, gdyż towarzystwo na 
scenie prowadzi sprzeczne rozmowy na te- 
mat zmiany gabinetu i obsadzenia poszcze- 
gólnych foteli ministerjalnych i t. d. 

Ceny miejsc najniższe od 20 gr. 
— „Dwaj panowie B*. Największym su- 

kcesem bieżącego sezonu teatralnego są bez- 
wątpienia „Dwaj panowie B* — Marjana 
Hemara, którzy grani będą w niedzielę o g. 
5 m. 30 p. p. Sukces ten jest nawskroś we- 
soły, gdyż publiczność tak się śmieje,.że za- 
głusza słowa i chwilami nie wiadomo, który 
to z dwuch panów B się odezwał; całe szczę- 
Ście, że się jednakowo nazywają i jednakich 
używają metod dla zdobycia publiczności i... 
niewiast. я 

— „Dr. Stieglitz“. Czynią się intensy- 
wne przygotowania w celu wystawienia 
świetnej komedji farsy na stosunki  mie- 
szczanskie „Dr.  Stieglitz“. 

— Reduta na Pohulance. „Złota kaczka”. 
Dziś po raz 4-ty oryginalne barwne widowi- 
wisko dla dzieci, młodzieży i dorosłych p.t. 
„Złota kaczka”, — pióra Heleny Zakrzew- 
skiej autorki przepięknych powieści dla mło- 
dzieży. . 

Początek o godz. 16.30 4 
Bilety w cenie od 20 gr. sprzedaje biuro 

„Orbis“ i od godz. 14-ej kasa teatru. 
Jutro o godz. 15-ej „Złota kaczka”. | 
— „Lato*. Dziś po raz 2-gi interesująca 

komedja w 3-ch aktach Tadeusza Rittnera p. 
t. „Lato“ w premjerowej obsadzie. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* i od godz. 
17-ej w kasie teatru. 

— Kompozytorski koncert Ludomira Ró- 
życkiego.  Wileńskie T-wo Filharmoniczne 
powiadamia, że zapowiedziany na niedzielę, 
dnia 21 br. koncert Ludomira Różyckiego z 
udziałem autora prymadonny Opery War- 
szawskiej Olgi Olginy, prof. prof. Marji Ki- 
montt - Jacynowej, H. Sołomonowa, M. Sal- 
nickiego i pp. Al. Katza i I. Szabsaja — zo- 
stał przeniesiony na poniedziałek dnia 22 bm. 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis* — 
Mickiewicza 11. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Stryju ko 
medja „Murzyn Warszawski” z Stefanem Ja- 
raczem w postaci Hertmańskiego. 

— Koncert. W sobotę dnia 20 kwietnia o 
godz. 8 w. pod dostojnym protektoratem jE 
ks. arcybiskupa metropolity wileńskiego odhę 
dzie się koncert w gimnazjum im. Lelewela 
na cei£ ?-we Chrześcijański:go Donu hdo 
wego. W koncercie udział w ą rajwybit- 
niejsze siły artystyczne. Szzzeyuy w afi- 
szach © programach. 

— Przedstawienie amatorskie. Zarząd 
T-wa Przyjaciół i Opieka Rodzicielska Szko- 
ły Państwowej męskiej rzemieślniczej w Wil 
nie, pragnąc ratować gruźliczą młodzież tej 
szkoły, których 90 proc. jest dotkniętą tą stra 
szną chorobą, organizuje w dniu 20 kwietnia 
tj. w sobotę o g. 7.30 w ognisku kolejow'"m 
(ul. Kolejowa 19) zabawę. 

Zespół kółka dramatycznego ogniska ko- 
lejowego odegra bezinteresownie „„Spadko- 
bierców* Siedleckiego poczem nastąpią tań- 
ce, urozmaicone różnemi atrakcjami. Ceny bi 
letów od 1 zł. do 3 są do nabycia w kasie 
stacyjnej u p. Jasieniewicza i prezesa zwią- 
zku maszynistów, p. Schabowskiego, w dniu 
zabawy przy wejściu. 

Dochód całkowicie przeznacza się na do 
żywianie chorych najbiedniejszych uczniów. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—PodrZutek. W bramie domu Nr. 16 przy 
ulicy św. Jakóbskiej znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. Ulo- 
kowano go w przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— Pożar. Onegdaj w godzinach wieczo- 
rowych w domu Władysława  Radziejewa 
prz ul. Słonecznej 8 od zawieszonej u sufi- 
tu lampy naftowej powstał pożar. Ogień w 
zarodzie ugaszono. Straty narazie nieustalone 

— Ucieczka nieletniego. Wyszedł z domu 
z zamiarem udania się w świat 15 letni Cze- 
sław Rymkiewicz (Zygmuntowska 4) Chło-| 
pak przed opuszczeniem opiekunów pozosta 
wił w mieszkaniu list z powiadomieniem o 
swej decyzji. 

— Przejechanie. Na ulicy Lwowskiej zo- 
stała przejechana przez dorożkę 60 letnia — 
(Zygmuntowska 26). Na ulicy Zawalnej wóz 
ciężarowy przejechał 70 let. Rachę Klot (Por 
towa 7) Obie kobiety odniosły dotkliwe obra 
żenia ciała. 

bist p. Ogórkiewicza. 
Najdroższy Panie Redaktorze! Bezprzy= 

kładnejw historji dziennikarstwa wileńskie- 
go żądanie poznaniaka p. Hulewicza aby 
redakcja Słowa „wyparłaź się odpowiedzial- 
ności za poziom manier Ogėrkiewicza“ 
(nawet bez „pana“, co za bezczelność) 
wprawitc mnie w zdumienie bezgraniczne! 
Zwracam się więc z najgrzeczniejszą proś- 
bą, aby redakcja Słowa zechciała umieś- 

      

= 

cić moją  fotografję (klisza znajdzie 
się w redakcji)- jako dowód mego istnie- 
nia dla niedowiarków, oraz o podanie me- 
go adresu (Krzywe Konary 17, m. 2) aby 
p. Hulewicz mógł zwrócić się do mnie oso- 
biście dla załatwienia , sprawy formalnie; 
jak również proszę o wykorzystanie odpo- 
wiedniej chwili i aby rozreklamować moją 
poradnię estetyczną 

Z wyrazami szacunku 
Nemezjusz Klemens Ogórkiewicz. 

®



= 

CYRK 
19-ty DZIEŃ TURNIEJU. : A 

W pierwszej parze wielką niespodzianką 

była szpbka porażka Bryły. W 6 min. zwy” 

ciężył go nieporównany student chorwacki 

Stibor. RZY: ; > 

Starcie siły Garkowienki z nieporówna- 

ną techniką Szczerbińskiego przyniosło w 11 

min. zwycięstwo mistrzowi świata Garko- 

wience. : 

Atrakcją wieczoru było decydujące spot- 

kanie dwuch klasycznie zbudowanych zapaś- 

ników Sztekera i Siki. й 

Siki, rezerwując siły, trzymał siz przewa- 

żnie pozycji obronnej arbiter miał dużo do 

roboty, gdyż obydwaj przeciwnicy dość czę 

sto w zacietrzewieniu stosowali chwyty za- 

pożyczone z walki amerykańskiej. 

Wreszcie w 38 minut Sztekker brawurową 

ruladą, zatryumfował nad swym , czarnym 

przeciwnikiem. BBR 

Siki oświadczył publicznie, że wyzywa 

Sztekkera na walkę amerykanką. 

Pooschoff nie znalazł zbyt groźnego rywa 

la w Motyce, chociaż ten ostatni bronił się 

rozpaczliwie i aplikował przeciwnikowi sztur 

chańce. : 
W 13 minut zwyciężył Pooschoff. 

Dziś w sobotę walczą Wolke — Marko, 

decydująca Pooschoff — Siki, decyd. Stibor 

— Garkowienko, decyd. Kohler — Stekker. 

BOZE EW AACY ROSA ROPA 

RADJO. 

Sobota, dnia 18 kwietnia 1929 r. 

“ 11.56—12.10:2;Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: Transmisja Z War- 
szawy. Odczyt dla maturzystów p. t. „Żół- 
kiewski i Książe Józef". '16.00—16.20: Od- 
czytanie programu dziennego, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 16.20 
— 16.55: Muzyka z płyt gramofonowych. 
16.55- 17.25: Pogadanka IV dla młodych 
matek p. t. „Chłopcy i dziewczynki”. 17.20— 
17.30: Komunikat Związku Kółek i Orga- 
nizacyj Roln. Ziemi Wil. 17.30 — 17.55: 
„Feljeton wesoły”. 17.55—18.50: Transmisja 
z Krakowa. Audycja dla dzieci i młodzie- 
ży— „Przygoda Tomka Sawayera. 18.50-- 
19.10: Czytanka aktualna.  19.10—19.35: 
Transm. z W-wy. „Radjokronika*. 19.35 — 

20.00: ; Odczytanie programu na tydzień 
następny, komunikaty i sygnał czasu Z 
Warszawy. 22.00—20.25: „O sądach dla 
nieletnich*—odczyt. 20.30 — 22.00: Transmisja 
z Warszawy. K. Cuvillier: „Flora-Bellą"— 
operetka w 3 aktach. 22.00: Transmisja z 
Warszawy. * Komunikaty: P.A.T., policyj- 
ny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z Sali Malinowej hotelu Bristol. 

BFIARY. 
Katarzyna Kolisówna na Fundusz 

Dyspozycyjny- Min. Spraw Wojsko- 
wych zł. 5. : 

DESEPETISEPS ONTT, DOKDAKS TI 

KTE AAS) 
1.200. dolarów do 15 tys. dolarów. 
Szczegółowe oferty składać do biura 
„GWARANC JA* Zamkowa 3. —0 

SDB GR ИЕ GORA (020 NERO ИНЕ Г 2 ЕЕ CAS НЕС BS 

' Wh DB 5 ń W wypadanie, łupież, 
Е Mi łysienie usuwa 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Aptexa Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SG Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

  

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
moroidalne „Varical usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 
GN a i L DO 

(S I S S IT I IIS TK SIT III IIS I ITT I I I I I IIS 

w. BRIDGES. 

». SOBOWTOR 
Przysłowiowy chochlik drukarski po- 

plątał w dniu wczorajszem kolejność oOd- 
cinków. Niniejszy feljeton stanowi kolejny 
(nr. 11), wydrukowany zaś wczoraj Ozna- 
czony powinien być nr. 12, jako - dalszy 
ciąg odcinka dzisiejszego. j 

Jednak nie można było  podejrze- 
wać Maurycego o chęć uprzedzenia 
mnie przed niebezpieczeństwem. 

Najprawdopodobniejszem wydawa- 
ło mi się przypuszczenie, że była w tem 
jakaś mistyfikacja. Zapewne moja szy- 
bka decyzja, co do następcy Milforda 

uie była na rękę Guaresowi i jego to- 

warzyszoni, próbował więc nastraszyć 

mnie i w ten sposób usunąć nową prze 

szkodę. : Ё 
Zdecydowałem, że nie pozostało mi 

nic innego do zrobienia, jak poznać te- 

go nowego lokaja i z wyglądu jego 

wywnioskować, co to za człowiek. — 

Zadzwoniłem na niego. 
Nie można mu było zarzucać ma- 

rudztwo: nie minęły trzy sekundy, jak 
zjawił się w przedpokoju, kłaniając się 
mi z szacunkiem. 

Przyjrzałem się mu badawczo. Miał 
koło trzydziestu pięciu lat, włosy nie- 
zwykle czarne, cera ciemna bronzowa, 

jakby opalona. 
— Aha, jak widzę, już znasz swoje 

obowiązki, Franciszku, — zauważy- 

łem; w odpowiedzi ukłonił mi się. 
— Tak, sir. Przyprowadzit mnie 

tutaj master Sygrew o trzeciej po po- 

łudniu. Oddał kucharce list od pana. 

— Czy widziałeś się z Miliordem? 
— Tak, sir, rozmawiałem z nim. 
— |ak on się czuje? 
— Zdaje się, że ttochę lepiej, Sir, 

Chciał szczegółowo wszystko mi wy- 
tłomaczyć i pokazać, ale ja sądziłem, 
że lepiej jest nie fatygować go zbytnio. 
Sądzę, że dam sobie rady z pomocą 

  

SŁOWO 

  

  zm wa (OGŁOSZENIE. O PRZETARGU. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Dziśnień- 

skiego w Głębokiem ogłasza 

KONKURS 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wilenska 38. 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 
rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg 
ofertowy na wykończenie rozpoczętej budo- 

E 10 śpiewem 
Z Z Wok pea! Galuję twoją dion madame « | 

opularniejszej piosenki 9* ы 
Ostatnia triumfalna kreacja HARREGO LIEDTKE, który rolą swoją w tym filmie bije Wszystkie dodekisisa- 
we rekordy artystyczne. Podczas seansów od g. 6-ej p. WINCZY: - WOJCZYS wykona popularną piosenkę 
„Całuję twoją dłoń, madame..." Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10.15. 
  

  

na stanowisko Kierownika Ośrodka wy, gmachu dwupiętrowego Izby Skarbowej ы 

Zdrowia w Głębokiem. Do stanowi- w Nowogródku o kubaturze 12517 m3. į 

ska tego przywiązane są pobory we- Budowa doprowadzona jest do poziomu  KINO-TEATR 
przesklepień okien parteru. ‚ 

Oferty w zapieczętowanych kopertach 
należy składać w dyrekcji Robót Publicz- 
nych przy ul. Grodzielskiej Nr. 6 w Nowo- 

dług VII (siódmej) grupy uposążenia 
urzędników państwowych. 

Ubiegający się o wspomniane 
wyżej stanowisko zechcą nadesłać do 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22.   

Dziś po raz ostatni w Wilniel 
' Przebojowy film! SERLE NIE SŁUGA 
DOVE i znany LLOYD HUGHES Obraz ilustruje nam miłość węgierskiej hrabianki do urodziwego wieśni$ka ; 
i przeszkody miłosne romantycznej hrabianki, której serce posiadł urodziwy ordynaus jej į 
Obraz przewyższa swoją wartością artystyczną niezapomniany obraz „Burzą*. Początek o godz. 4. ost. 10.25. 

(PRAWO KOBIECEGO SERCA). W rolach 
głównych: przepiękna i pełna wdzięku BILLIE 

narzeczonego. 

  gródku, do dnia 25 kwietnia r. b. do go- 
dziny 12-ej z załączeniem wadjum w wy- 
sokości 3 proc. od zaoferowanej sumy w 

gotowiźnie lub kwitem Kasy Skarbowej. 

Wydziału Powiatowego w Głębokiem 
w terminie do dnia 10 maja r. b.upo- 
dania z dołączeniem następujących 
dowodów: 

kino „piecadilj” 
Dziś! Największe arcydzieło światowej 
pragnień  zakwitających w duszach 

młodzieńczych 

firmy 

„Gdy zmysły się budzą” 
itle tragicznego splotu przeczystej miłości i żądzy pieniędzy. W rolach głównych: znana z „Przedpiekla“ELIZA 
LA: PORTA. ERNA MORENA, OSKAR HOMOLKA i IMRE RADAY. 

Pełn krawego realizmu ujawnienia tajemnych 
Porywający dramat mło- 
dych serc w 12 akt. Na 

„UFĄ*| 

  

  

1) dyplom lekarski Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie WIELKA 42. 

2) zezwolenie na praktykę lekarską 13ej. у 3 
3) dowód stwierdzający obywatel- Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybo- 

stwo polskie ru oferenta bez względu na wynik przetargu KINO 1 

4) własnoręcznie napisany życiorys. „oraz ewentualnego przeprowadzenia przetar- % 

Pożądana kilkoletnia praktyka le- |] gu ustnego. . | oku Wanda 
karska i znajomość prowadzenia za- Ceny winny być podane za jednostkę *9""'' 

kładów sanitarnych (szpitali, przy- roboty na podstawie ślepego kosztorysu, Wielka 30. 

Dziś! Film, który poruszył cały światl 
Największa kreacja IWANA MOZŻUCHINA 
potężny dramat w 12 akt. W rolach głównych: KARMEN BONI i IWAN MOZŻUCHIN. Bez przechwały 

największy szlagier sezonu 1929 r. 

„ADJUTANT CARA 
  który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie ta- chodni, ośrodka zdrowia). 
  kże będą podarte do przejrzenia warunki te- 

chniczne wykonania robót. ^ 
Przygotowane materjaly budowlane jak 

całkowita ilość cegły, wapna i inne będą po 
cenie kosztu przekazane wykonawcy budo- 
w: 

Posada do objęcia zaraz. 
(>) M. jankowski. 

Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego 

Starosta 

limo „Eden“ 
ul. Wielka 36. 

  

i MIECZYSŁAW FRENKEL. 

Dziś! Największy film polski! 

Nowe wydanie 1929 r. 

     

„„ĮWONKĄ““ 
udział 1 pułk Szwoleżerów i Marynarka Polski. W rolach gł. JADWIGA SMOSA*SKA. JÓZEF WĘGRZYN 

jecz dzieje się w Warszawie, Gdyni i Kresach wsuaodr'ch. й 

(Historja jasnej duszy dziewczęcej). Ero- 
tyczny dramat współczesny w 10 akt. z 
prologiem i eoilogiem. Przyjmuje łaskawy 

  

  Sw ródek, dn. 10 kwietnia 1929 r. 
176—VI—2. 

Dyrektor (—) inż. A. ZUBELEWICZ. Kino Kolejowć 
„Ognisko“ 

(obok dworca ko* 
NN Ea 

lejo'vego). @ BACZNOŚĆ: 

Od piątku 19 kwietnia 1929 r. Genjalne arcydzieło Fr. Langego, twórcy filmów „Dr. Mabuze“, 

>„P9ZPIEDZY 
skiej. Szczyt nowoczesnej techniki filmowej. Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejo- 
wej. Zażarte oblężenie i zdobycie centrali szpiegowskiej. W rolach głównych Gerda Maurus, Lion 
Deyers, Willy Fritśch i Rudolf Klein-Rogge. Początek o g. 5 po p. W niedziele i święta o g. 4 pp. 

| „Nibelungi*, Metropolis*. 
Dramat w 2 serjąch 

| 12 aktach 

ъ 

Film tysiąca sensacyį „na tle 
zbrodniczej działalności mię- 
dzynarodowej bandy szpiegow- 

  

  Spiesznie poszukujemy Kino - Teatr 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

domu za 2 tys. dol. bez placu, i za 1.300 dol. z placem. 

BH Biuro „GWARANCJA* Zamkowa 3 0    
„doroslych cierpi na wypadanie los 
Powiększenie się gruczołów tłuszczowych i łupież powodują ściśnienie korzonków włoso- 

wych, które z biegiem czasu zupełnie: obumieraią. 
SILVIKRIN -- kuracja włosów (D. R. P. i opatentowana prawie we wszystkich państwach 

kulturalnych) usuwa łupież i wytwarza nowe uwłosienie nawet w wypadkach łysiny. 
Po osiągnięciu również przez lekarzy—zbawiennych wyników Silvikrin—kuracja włosów 

uważano za ważne zadanie z bogatych w siarkę składników Silvikrinu wytwarzać też środki do 
" pielęgnacji włosów. Wodą na włosy do codziennego użytku jest „Silvikrin-Fiuid“, a proszkiem 

do mycia głowy 3—4 razy w miesiącu jest „Silvikęin-Shampoon". Wielkie znaczenie ma bowiem 
to, że środki te wzmacniają energię porostu włosów i zapobiegają tworzeniu się łupieży i tem 
samem wypadaniu włosów. К 

Dla każdego człowieka, dbającego o swój dobry wygląd, bardzo ważne są wskazówki 
podane w książce p. t. „Włosy, ich wypadanie i odrastanie“ z słowem wstępnem profesora Dr. - 
med. Lipliawskiego. 

Bezpłatnie i franko otrzyma W.P. wymienioną broszurę oraz próbkę „Silyikrin-Shampoon*. 
Prosimy tylko wyciąć poniżej umieszczony kupon i przesłąć do + 

  

Silvikrin-Vertrieb, Gdańsk 506 Bóttchergasse 23-27. 

Proszę o przesłanie mi bezpłatnie: К 
1. Książkę o 30 stroničach p. t. „Wlosy, ich wypadanie i odrastanie“. 
2. Wypracowanie naukowe pierwszych powag lekarskich. ^ 
3. Płan leczenia Silvikrinem zredag. przez prof. Dr. med. Lipliawskiego. 
4. Próbkę Silvikrin-Schampoon. ч 

Imię i nazy._ ul, i L. domu 

Pocztą 
  | Miejscowošči: 11 L La Z | 

  

  

Od dziś wyświetlany będzie 
najnowszy film Foxa 

I LEKARZE p ALUNOWICZ 
B Chorobv weneryczne, 

SAVAS AB syfilis i skórne. 

e WielKA 21. 
"DOKTOR Od:9 4113185 

D.ZELDOWIEZ | Teret 920 — 
kor. > ы żę, "aszęcoy | Doktór Medycyny 
moczowych. od 9 ы 
|, Od 5-8 wiecz. | <horoby skórne, we- 

— aeryczne i moczo- 
olciowe. Elektrotera- 
pia, stofce górskie, 
diatermja. Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 i 5—8 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczawa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

    

DOW MOCZÓW. WZP 43. B 
od i2--Żi 0 sh Mkiesies:24 |Dr, B. WOLFSOŃ @ -га Mieczysława STASZEWSKIEGO. p 

jo AMT Įmeneryetas MOS g y TRUSKAUGUU, ohok Kościoła. Tel. Nr. 12, B | Ла КЕ TSE płciowe i skórne, ul, 

' A ok EAT: a dla leczenia chorób narządu moczowego oraz wszelkich B 
DOKTOR LLIS i schorzeń <ch.rurgicznych połączone z PENSJYONATEM B 

L. GINSBERG За сср DJETETYCZNYM. Gabinet fzjoterapeutyczny roentgen, m | 
МА ИО Ора ЯЕ Эй аЗЯ Е__` a djaterma, lampa kwarcowa. ŚSollux, galwano-faradoele B 
A a Į kiryzacja. SALA OPERACYJNA. URZĄDZENIA nowocze- В 
60, ul Wileńska 3 "dd ARUSZERKI BB sne. Radio, foriepian, czytelnia. Ceny umiarkowane. 3; 

tefon *567. Przyjmuje gaaa s) a Uwzględnienia dla niezamożnych. Ordynacja dla chorych B 

ой 8 do_1 i od 4 do8. EE mam a przychodnich 10—12 ;przed poł. i 4—6 po poł. a 

gr Hanusowicz KktszetkaŚmiałowska 
Ordynator _ Szpitala oraz Gabinet Kosme- 

Sawicz, choroby skór- tYCZny usuwa zmar- 
ne, weneryczne, go- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 

„A kochanek miał sto (KOBIECIARZ) 
W roli głównej filmu „Świat w płomieniach* i „Igrzysko namiętności* słynny artysta WIKTOR Mc. LAGLEN 
oraz przepiękna LUIZA BROOKS. Sensacyjne przygody marynarza — Casanowy w portąch afrykańskich. 
Wspaniałe tempo. Erotyka. Zawrotny rytm akcji! Werwa. Humor. Sensacja! 

- MOUSE аоа — 

Motorki RÓŻNE) KUŽIŲ su; |" szczki, piegi, wągry, małe elektryczne po- RÓ a ' я ! 
łupież, brodawki, ku-. leca Inż. M. FEiICHEN- wammawumazamu u | PieniĘŻNĄ ulOkuje- | 
rzajki, wypadanie wło- feld, Warszawa, Kró- 

  

  

  

B OSTRZEŻENIE M 
Wobec ukazania 516 w obiegu weksli ze sfałszowanym 

podpisem naszej firmy, podajemy do ogólnej wiadomości, że 
weksli firmowych nie wystawialiśmy, wobec czego za takie 
ponosić odpowiedzialności nie będziemy. 

Winni fałszerstwa pociągnięci zostaną do odpowiedzial- 

Bracia Gajewscy || 
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wskazówek udzielonych mi przez ku- 
charkę. 

Skinąłem głową. : 
— Dobrze. Obowiązki twoje nie 

przekraczają zakresu zwykłych zajęć 
kamerdynera. jeżę!li będziesz miał ja- 
kie trudności, zwróć się wprost do 
mnie. 

Ukłonił się znowu. 
— Słucham, sir... dziękuję sir. 
— Idę już spać. Nie potrzebuję ni- 

czego, prócz szklanki ciepłej wody. 
Obudzisz mnie o ósmej. 

Oddałem mu kapelusz i laskę i 
skierowałem się ku schodom, w pe- 
wanej chwili odwróciłem się i spojrza- 
łem za siebie. Wybieg ten jednak po- 
został bez rezultatu, gdyż ujrzałem 
Franciszka odwróconego spokojnie ple 
cami do mnie i wieszającego mój ka- 
pełusz i płaszcz. 

Pamiętając dobrze wypadki nocy 
poprzedniej, obejrzałem wszystkie kąty 
w gabinecie i sypialni. Wiedziałem, co 
prawda, że marzenia moje są nie- 
ziszczalne, ale nie mogłem pozbyć się 
nadziei, że za jedną z kotar znajdę cud- 
ną Marję, wzburzoną i smutną, z re- 
wolwerem w ręku. Chętnie ryzykował- 
bym, po raz drugi własnem życiem, 
żeby tylko móc ją ujrzeć. 

Niestety, w pokojach nie było ni- 
kogo. 

Siedząc przy biurku, słyszałem, jak 
Franciszek chodził po sypialnym poko- 
ju. Po chwili postukał delikatnie i o- 
znajmił: 

— Łóżko przygotowane, sir. 
— Dziękuję, Franciszku, — odpo- 

wiedziatem, — dobranoc! 
— Dobranoc sir. 1 
Cicho odszedt, ale styszatem, 

drzwi zamknęty sie za nim. 
Kiedy juž byt na dole, przystąpi- 

łem do zabezpieczenia sobie spokoju 
na tę noc. Chociaż byłem przekonany, 
że depesza była mistyfikacją, której ce- 

jak 

Jem było wprowadzenie mnie w błąd, 
jednak nie szkodziło przedsięwziąć pe- 
wne środki ostrożności. « 

Raz jeszcze zrewidowałem staran- 
nie oba pokoje i obejrzałem okna. 
Przez zamknięte szczelnie okna, niemo- 
žliwem było dostać się do pokoju, 
drzwi również dawały gwaraneję bez- 
pieczeństwa. jeśli wrogowie moi nie 
posiadali klucza od nich. Położyłem 
na stoliku nocnym dwa rewolwery, a 
pod poduszkę trzeci, poczem rozebra- 
łem się i położyłem do łóżka. Sen mam 
bardzo czujny” Wiedziałem, że przy 
najdelikatniejszej próbie otworzenia 
drzwi, obudzę się natychmiast. /^ 

Nad łóżkiem miałem kontakt, ale 
na wszelki wypadek przygotowatėm 
sobie zapałki pod poduszką. : : 

Po raz ostatni rzuciłem wzrokiem 
dookoła siebie i zdęcydowałem, że 
wszystko zrobiłem, co należało, zgasi- 
łem więc światło i zasypiając. myśla- 
łem, że być może, iż depesza była pra- 
wdziwą przestrogą. Byłoby zbyt przy= 
kro, gdyby trudy moje były zbyteczne! 

Zasypiam zwykle momentalnie i ta 
pamiętna noc również nie była wyjąt- 
kiem. W każdym razie nie pamiętam 
nic, od chwili, gdy ściskając w ręku 
rewolwer, myślałem o depeszy, aż do 
chwili, kiedy wśród nocy, zbudził mnie 
lekki szelest, niby ledwo  dostyszalne 
drapanie do drzwi. 

Sen pierzchł odrazu. Ciemności pa- 
nowały dokoła, instynktownie wycią- 
gnąłem rękę do kontaktu, elektryczne- 
go. W tej pozycji zamarłem. Serce biło 
jak młotem w piersi, ale strachu nie 
czułem. Mózg i nerwy pracowały szy- 
bko, naprężone, gotowe do szybkiego 
czynu. 

Drzwi cichutko otworzyły się i zam 
knęły. Ktoś cicho szedł po pokoju. Bez 
szelestu, usiadłem na łóżku, ściskając 
rewolwer w dłoni, drugą rękę trzyma- 
łem na kontakcie. Miałem zapalić ele- 
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ktryczność i skierować rewolwer na 
wroga. Nie wahając się dłużej przekrę- 
ciłem kontakt. Chodziło mi o to,, żeby 
nagle oszołomić wroga światłem i za- 
grozić mu rewolwerem, zanin zdąży 
rzucić się na mnie. 

Ale plan mój runął. W ciemnościach 
rozległ się cichy trzask kontaktu, ale 
światło się nie zapaliło: w pokoju pa- 
nowały ciemności. Oczywiście nie na- 
myślałem się nad tem, ca się stało. Nie- 
bezpieczeństwo było zbyt wyraźne. Nie 
tracąc ani chwili, bez szelestu, zsuną- 
łem się na przeciwiegłą od drzwi stro- 
nę łóżka i przykucnąłem na podłodze. 

Był już ostatni czas po temu! 
Zaledwie uczułem zimną podłogę 

pod nogami, jak rozległ się huk pada- 
jącego stolika i natychmiast padł stra- 
szny cios па poduszkę. Cios był wy- 
mierzony z taką siłą, że łóżko drgnęło 
i trzasnęło. 

Gdybym leżał tam, zostałaby tylko 
miazga z mej głowy. Lewą ręką znala- 
złem ścianę i ściskając rewolwer sta- 
nąłem przy niej. Tak ciemno było, że 
nie widziałem, ani łóżka, stojącego w 
odległości jednego kroku odemnie, ani 
mordercy, którego ciężki oddech sły- 
szałem wyraźnie... 

Przytajony przy Ścianie nadsłuchi- 
wałem. Morderca zadał cios i przez 
chwilę zamarł na miejscu. Widocznie 
rozmyślał, co ma teraz czynić. 

Mózg mój pracował gorączkowo. 
Jeśli zawołam na pomoc, podpiszę tem 
na siebie wyrok śmierci: morderca ma 
napewno rewolwer i nie omieszka wy- 
strzelić w kierunku, skąd dojdzie go 
mój głos. Prócz tego, nie chciałem 
mieszać do tej sprawy ludzi obcych. 
Cicho zacząłem posuwać sie wzdłuż 
ściany, w nadziei, że uda mi się niepo- 
strzeżenie dotrzeć do drzwi, ale pa kil- 
ku krokach, trąciłem ramieniem wiszą- 
cy na ścianie obraz, który z głuchym 
łoskotem spadł na ziemię. Przysiadłem 
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momentalnie oczekując wytrzału. 
Ale morderca nie strzelał. Lekki 

szelest przy łóżku świadczył o tem, że 
wróg mój zaniepokoił się tym odgło- 
sem. 

Zamarłem nadsłuchując. Podłoga 
skrzypnęła. łotr szedł ku mnie. 

Ważyłem trudne pytanie: czy mam 
rzucić się na niego w ciemnościach, 

czy czekać na atak? e 
Nie wiem, jakaby była ostateczna 

moja decyzja, ale w tej chwili ramię 
moje znów dotknęło do ramy jakiegoś 
obrazu. * 

Nie miałem czasu na rozmyślania. 
W głowie przemknęła mi myśl dzięk- 
czynna za nieoczekiwaną pomoc 
Przełażyłem rewolwer do lėwej ręki i 
wyprostowałem się. 

Podłoga skrzyonęła podemna. lla- 
cv zatrzymał się, ale czułem, że stoi 
blisko, że wystarczy mu, wyciągnąć -ę- 
ę, by dotknąć mnie. "& miiczeniu, peł- 
nen' grozy, staliśmy naprzeciw siedie, 
wsfi.chując się w zieminości. 

Nagłym ruche,s zerwałem sbraz ze 
ściany i z całej siły rzuciłem przed sie- 
bie. 

Zapewne trafiłem prosto w twarz, 
ba krzyknął tak przeraźliwie, boleśnie 
i rozpaczliwie! Zanim zdążyłem po- 
chwycić za rewolwer, łotr zaczął ucie- 
kać ku drzwiom. W tejże chwili roz- 
legł się wystrzał i kula ze świstem 
przeleciała koło mego ucha. 

Rzucitem ;się naprzód... 
Nie wiem, na czemby się skończył 

nasz pojedynek, gdyby nagle, z ze- 
wnątrz nie doleciał jakiś hałas: ktoś 
śpiesznie wchodził na schody. „Drzwi 
sypialni otworzyły się, gwałtownie i. z 

korytarza wdarła się smuga chwiejne- 
go światła... na progu ukazała się ma- 
ła postać ze świecą w jednem ręku a 
czemś w rodzaju olbrzymiej laski. w 
drugiem... ; 

Żałuję bardzo, że zajścia tej nocy 

      

  

  
odebrały mi częściowo spokój i zimną 
krew. Gdyby tak się nie stało, rzucił- 
bym się ku drzwiom i zagrodził wyj- 
ście mordercy. Zamiast uczynić tak, | 
odskoczyłem ku ścianie, pewny, że na 
deszła pomoc mordercy. 2 

Zrozumiałem natychmiast swój | 
błąd, ale już było zapóźno. , Wysoki | 
cień runął ku drzwiom, na progu za- 2 
wiązała się krótka walka, świeca upa- | 
dła i zgasła, a w ciemnościach rozległ | 
się przeraźliwy krzyk Milforda, woła= 
jącego na ratunek. 3 | 

Z przekleństwem skoczyłem ku | 
drzwiom i przy słabym odblasku świa- 
tła płynącego z dołu, ujrzałem na po- 
dłodze dla walczącę ciała. Zanim zdą- 
żyłem wmieszać się do walki, jeden Z 
przeciwników podniósł pięść i uderzył | 
drugiego w głowę, poczem zerwał się, 
jak szalony, zbiegł ze schodów. ; 

Gdyby drzwi od ulicy były zam= | 
knięte, dopędziłbym go, ale drzwi były | 
otwarte. Widziałem, jak otworzył je £ 
wypadł na ciemną ulicę. Wystrzeliłent 
kilka razy za nim, ale chybiłem, Ucie- 4 
kający skrył się za rogiem domu. —, | 
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Rozdział IX. Bal u lorda Sangotta- 

Wybiegłem na ulicę i obejrzałem sic | 
dookoła. 7 wyjątkiem samotnego ko4 
ta, śpieszącego do sąsiedniego domu + 
nie było żywej duszy na ulicy. Stałe'* | 
kilka chwil, nadsłuchując i wpatrująC 
się w zgęszczone cienie pod: drzewami 
Parku. Gdzieś w sąsiedztwie zegar wy- | 
bił trzecią. 

Nie należę do ludzi, którzy łatwo | | 
„składają broń w razie niepowodzenia, | 
ale w tym wypadku nie było mowy 0 
gonieniu zbiega. Niś mogłem przecież 
w pyjamie i nocnych pantoflach bie” 
po Londynie. Dreszcz wstrząsnął nł0- 
jem ciałem, noc była zimną. Wróciłem 
więc czemprędzej do domu. 
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