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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. › 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, 5. Mateski. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
W: OWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

K. Smarzyński. 

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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KORONA 
Pod tytułem „LOsy insygniów ko- 

ronnych“ na „Środzie literackiej" w 

Wilnie wygłosił dr. Marjan Morelow 

ski, wielce zajmujący odczyt, ilustrowa 

ny śwetlnemi przezroczami. 

Nie ulega kwestji, że temat ten inte 

resować musi ogół naszego społeczeń- 

stwa, gdyż bez względu na różnicę 

przekonań politycznych, insygnia kró 

lewskie, widomy znak potęgi naszego 

Państwa, są drogim przedmiotem kultu 

dla serca każdego Polaka. 
Wyniki 8 letnich badań dr. More 

łowskiego, rozwiały legendy o polskich 

ipsygniach zamufowanych w kościele 

na Wbżynin. Profesorowi M. Morėlow- 
skiemu udało się odnaleźć kopje doku- 

mentów pruskiego Geheimes Staadts 

Archiv z lat 1794t do 1796, stwierdza- 

jące niezbicie, że na rozkaz króla pru 

skiego, insygnia królewskie, znajdujące 

się w skarbcu na Wawelu, zostały w 

roku 1795 zrabowane i przewiezione 

do skarbca koronnego pruskiego w Kró 

lewcu. Na skutek krachu pieniężnego 

w roku 1809 większość insygniów pol- 

skich została zniszczona, złoto i srebra 

przetopione i drogie kamienie (przeszła 

1000) rozsprzedane. (Dowodzi tego 

opis insygniów przeznaczonych do zni 

szczenia w dziele p. Seidla). Nie objęte 

spisem zniszczenia, były tylko: 3 jabłka 

2 berła, 2 miesze, 2 łańcuchy i 1 pas 

do miecza. W ten sposób uratował się 

właśnie drugi miecz koronacyjny, któ 

ry udało się prelegentowi odszukać w 

Berlinie w „Schloss Monbijou*; miecz 

ten ma na bogato ornamentowanej po- 

chwie napis „Sigismundus rex iustus", 

a na pięknej rękojeści orła jagielloń: 

skiego „S* i pogoń. 

W Niemczech znajduje się również, 

piękne naczynie na wino do mszy kora 

facyjnej (r. 1384) dar królowej Jadwi 
gi Jedyną możliwością odzyskania dla 
Polski tych cennych koronacyjnych pa- 

miątek jest droga wykupu, lecz Niem- 

cy stawiają na nie tak dużą cenę, że 

chyba ofiarność publiczna umożliwi na 

szemu Rządowi ich nabycie. 
Odebrany z Rosji dzięki zabiegom i 

staran'om dr. Morelowskiego „Szczer“ 

*bieq' i chorągiew koronna Zygmunta 

Augusta dopełniają reszty przedmio- 

tów ocalałych i bezpośrednia z korona 

cjami związanych. Inne cenne przedmio 

ty odnalezione przez prelegenta bądź w 

Polsce, bądź zagranicą, / wchodziły 
wprawdzie w skład skarbca królewskie 

go na Wawelu, jednakże właściwie jn- 

sygniami nie były. 
Niezmiernie ciekawe są koleje tych 

innych cennych przedmiotów pozosta- 

wionych w skarbcu na Wawelu, po zra 

bowaniu insygniów przez Prusaków w 

1795 r. Według dokumentów odnale- 

zipnych przez prelegenta i innych uczo 

nych, okazuje się, że Tadeuszowi Czac- 

kiemu udało się je wyprosić u władz 

austrjack'ch obejmujących Kraków w 
1796. Czacki przewiózł je do swoich 
dóbr, a umierając zapisał rodzinie Czar 
toryskich. Większa część tych pamią: 

įek przechowała się i znajduje się obec 

nie w prywatnem muzeum ks. Cza.tory 
SKich.„ 04 

Opierając się na dziele Dyr. Kopery 
„Dzieje Skarbca* z 1902 r. dr. More- 
lowski stwierdzą, że znaczną część bo 

POLSKA 
gatego skarbca koronnego, rozpsoSzyli 

w XVII wieku Wazowie, a zwłaszcza 

Zygmunt III i Jan Kazimierz. Część 

przedmiotów ze skarbca kor. zrabowa- 

nych z zamku warszawskiego przez 

Karola Gustawa odnalazł prelegent w 

Stokholmie w „Liwuist kammaren“ kró 

lów szwedzkich, wśród nich wyróżnia 

się wspaniały hełm i tarcza z XVI wie: 

ku bogata ozdobione płaskorzeźbą 

włoską. 

Ponadto przy demonstrowaniu świetl 

nych przezroczy, dr. Morelowski wyka- 

zal, že mylnem byto „przekonanie, że 

przed rewindykacją z Rosji, w Polsce 

  

znajdowało się tylko jedno insygnium 
'„włócznia św. Maurycego'* w skarbcu 

xatedry* krakowskiej, symbol 

monarszej, starszy od berła. 

oprócz wyżej wymienionej 
rewindykowanych z Rosji „Szczerbca'* 

chorągwi koionnej i insygniów  spra- 
wiónych w roku i764 przez Stanisława 

Augusta. Oprócz tych pięknych lecz 

stosunkowo młodych, ba pochodzących 

z XVIII wieku pamiątek koronacyjnych, 

jako też oprócz wykupionych przez 

Warszawę z Saksonji insygnij sprawio 

nych przez Augusta HI na jego korona- 

cję w 1734, znajdowały się dawniej i 

znajdują się obecnie na terenie Polski 

niezmiernie cenne i stare, bo pochodzą- 

ce z XIII wieku, trzy korony, które z 
powodu ich osobliwego zastosowania, 

dopiero niedawno zostały rozpoznane. 

Dwie pierwsze, rozwinięte na płasko 

„(dzięki temu że składąły się z członków 

luźnych, łączonyeh zawiasami) użyta w 

XV wieku do ozdobienia krzyża ofiaro 

wanego przez Kazimiesza Jagiellończy 

ka katedrze wawelskiej. Przepiękna ro- 
bota koron w stylu romańskim dowo 

dzi że wyszły one z artystycznej pra- 

cowni słynnego w XIII wieku Hugona 

d'Oignies. Zupełnie w tym samym sty- 

lu i z tej samej epoki, jest trzecia ko- 
rona, zdobiąca głowę srebrnej hermy # 
relikwiami świętego króla burgundzkie 
go Zygmunta. Herma ta, znajdująca się 

w skarbcu katedry płockiej i pochodzą- 

ca z XIV wieku jest sprawiona przez 

Kazimierza Wielkiego, jak 

napis w r. 1370. 

władzy 

Bowiem 

„włóczni'* 

  

świadczy 

Bliższe badania dr. Morelowskiega 

wykazały, że wszystkie trzy korony, o 

bogatej gałązkowej, figuralnej nieliawa 

nej ornamentacji, były przeznaczone na 

użytek świecki, wyłącznie dla panują- 

cych książąt z rodziny Piastów, którzy 

dążyli do wskrzeszenia tytułu królew- 

skiego. Na mocy zbadania zwyczajów, 

formy koron i iłości fleuronów. w koń- 
cu XIII i XIV wieku, prelegent stawi 

hipotezę, że korona zdobiąca głowę św. 

Zygmemta mogła być używana jako 
korona królewska przez Łokietka. 

  

Kazimierz Wielki wieńcząc tą koro 
ną głowę świętego króla Zygmunta, po- 

szedł w tym wypadku śladem innych 
monarchów swojej epoki. 

Pcieszająca jest więc świadomość 
że pomimo niepowetowanej straty wspa 
„iałych i drogocennych koron Kazimie- 
rza Wielkiego i koron  Jagiellońskich, 
Państwo nasze jest w posiadaniu nieo- 
szacowanych i cennych - zabytków, 
trzech autentycznych koron z | epoki 
piastowskiej. (Z.K.) 

Dstateczne wyniki wyborów w Lidzie 
NOWOGRÓDEK, 30 V. PAT. W dniu dzisiejszym okręgowa komisja 

wyborcza w Lidzie skończyła swe prace nad ustaleniem ważności głosów 

w ostatnich dodatkowych wyborach do Sejmu. Zgodnie z orzeczeniem ko- 

misji na poszczególne listy padło głosów, jak następuje: Lista Ne 2 otrzy- 

mała 3,035 głosów, Ne 3—5,278, Ne 4-—23, Ne 10 -— 39462, Ne 18 - 5,554, 
Ne 20—54, Ne 25—17,724, Ne 36—9, Ne 37—2, Ne 43--393, Ne 45- 1,265, 
Ne 46—24,851. Na posłów zostali wybrani: Z listy Ne 10— Adolf Dubrow- 

nik, Nikodem Matecki, Jan Makarczuk i Wiktor Stanulewicz, z listy Ne 46 

-Flegant Wołyniec i Mikołaj Wieromiej, z listy Ne 25--dr. Hipolit Har- 

niewicz. Na ogólną ilość uprawnionych do głosowania 319.285 padło gło- 

sów 97,659, w tem ważnych- -91.659. 

Pogrzeb komisarza Liśkiewicza 
TCZEW, 30.5. PAT. Dziś po południu odbył się tu pogrzeb ś. p. Sa- 

nisława Liśkiewicza, komisarza straży gra nicznej, który zginął przed kilku 
dniami od kuli pruskiej, w czasie zajścia w Opaleniu. Pogrzeb zamienił sję 
we wspaniałą manifestację, będącą zarazem hołdem dla ofiary napaści pruskiej 

O godz. 5 po poł. kondukt żałobny, za którym szło zgórą 5 tys. osób, ru 
szył z kaplicy szpitala św. Wincentego. Na czele pochodu szła orkiestra 2 p. 
szwoleżerów ze Starogardu, za nią postępowała kompanja honorowa 2 bata- 
ijonu strzelców oddziały straży granicznej, przysposebienia wojskaw  kolejo 
wego, różne organizacje i stwarzyszenia. Kondukt prowadził proboszcz Ry” 
dzewski. Za trumną szła rodzina, wicewojewoda dr. Seydlitz, główny dowódca 
straży granicznej płk. Jur-Gorzewski, delegacja D.O.K. z Torunia. Przed trum 
ną niesiono akoło 30 wieńców. 

Proces ukralńców 
LWÓW, 30.5. PAT. Dzisiaj w czwartym dniu procesu przeciw członkom 

ukraińskiej organizacji wojskowej przesłuchano dalszych czterech oskarżonych 
którzy trzymają się taktyki wycofywania zeznań, złożonych w śledztwie. 
Gdy przewodniczący wskazywał im sprzecznośći, nie umieli ich wyjaśnić 

DZJKSPEESKYEE ZCIKE 

Redakfor „Ońia Kowieńskiego w więzieniu 
KOWNO, 30.5. PAT. Odppwiedzialny redaktoą „Dnia Kowieńskiego" 

Budkiewicz wobec nieopłacenia kary pieniężnej w wysokości 3 tys. Hitów zo 
stał uwięziony i ogadzdny w areszcie. 
Nienotowana w Polsce zbzodnia. ' 

Dymisia Dyrekforjatu kłajpedzkiego 
: KOWNO, 30.5. PAT. Dyrektorjat kłajpedzki wobec wyrażenia votum 

nieufności prezydentowi dyrektorjatu Kadgin owi, podał się do dymisji. Dy 
misja została przez gubernatora krajwkłajpedzkego przyjęta. 

Francja obawia się powstania w Indochinach 
PARYŻ, 30.5. PAT. — W dzienniku „La Journėe Industriele“ redaktor 

naczelny Paul Gignoux zwraca uwagę na wypadki, zachodzące obecnie w In 
djach. W podobnych razach — oświadcza on — solidarność europejska obó 
wiązuje wszystkie państwa. Francji tego chyba przypominać nie trzeba, gdyż 
łączność istniejąca między tem, co się dzieje w Indjach angielskich a francu 
skich Indochinach jest conajmniej prawdopodobna. Nie należy zamykać oczu 
na pożar, powstający u sąsiada, zwłaszcza gdy iskry tego pożaru padają na 
nasze terytorjum. t 

Proces diisseldoriski — we wrześniu 
BERLIN, 30.5. PAT. Z Diissplóoriu donoszą: Dochoqdzenia policji kryminalnej prze 

ciwko Piotrowi Kuertenmowi są na ukońcienia Akta oddano wązoraj do nozgorządzenia 

sędziego śledczego, który zarządził tormalt2 atesztowanie mordergy. Rozpocznie się teraz 

przesłuchiwanie Kuertena przez sędziego, a jednocześnie badanie stanu umysłowego mor 

dercy przez psychiatrę dr. Beijga. Progs spodziewany, jest we wrześniu. 

Krwawa potyczka 2 bandytamil 
BERLIN, 30 V. PAT. Wczoraj w południe w okolicach Rotkreutz na linji Berlin— 

Fremdenberg doszło do krwawego starcia między dwoma bandytami a śŚcigającą ich poli- 
cją. Banoyci włamali się do zagrody pewnego rolnika, zabierając z sobą szereg przedmio- 
tów. Niezwłocznie po wykryciu włamania okradziony w towarzystwie żandarma i jedne- 
go robotnika rozpoczął pościg złoczyńcami, znajdując ich odpoczywających na otwar- 
tem polu. Na widok zbliżającej się grupy ludzi bandyci zaczęli ostrzeliwać się. Rolnik zo- 
stał zabity, zaś żandarm i robotnik od li ciężkie rany. W międzyczasie nadeszła poli- 
cja. Podczas starcia bandytów z poli den z bandytów został zabity. Znaleziono przy 
nim papiery na nazwisko Kunarskiego, obywatela polskiego. Drugi bandyta zbiegł. A 

Rozmowa па odległość 12 fys. kilometrów 
BERLIN, 30.5. PAT. O godz. 15 według czasu zachodnio amerykańskiego, czyli. 

o 23 według środkowo europejskiego odbyła się wczoraj próbna rozmowa pomiędzy ata 

m samolotem w Los Angelos a Berlinem, czyli na odległości 12 tys. kilometrów. Roz 
mowa ta słyszana była tak silnie, że pasażerowie samolotu prosili o ściszenie głosów. 

Lof „Zeppelina“ 
BERLIN, 30.5. PAT. — Według depeszy, która nadeszła z pokładu „Zeppelina* do 

urzędu marynarki w Waszyngtonie, sterowiec dzisiaj o godz. 11.04 według czasu środko 
wo-europejskiego skierował się na Lakehurst, dokąd przybędzie prawdopodobnie w sobo 
tę rano. tę ' 
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Nienofowana w Polsce zbrodnia 
STRASZLIWA ZAGADKA WYRZUCONEGO ZAWINIĄTKA — 13 PAR 

LUDZKICH USZU WYPADŁO Z POCIĄGU. 
ŁÓDŹ. 30.5. PAT. W dniu wczfajszym tutejszy urząd śledczy znalażł 

się wobec nienotówanrej w krorikach policyjnych zagadki. W godzinach peł 

południowych na torze kolejowym w pobliżu Ujazdu wyrzucony został przez 
niewiadomego osobnika pociągu odobowegó Nr. 414, będącegó w drodze |: ze 
Skarżyska do Łodzi, pakiet owinięty w gazety żydowskie. Prizechodnie, rOz- 

winąwszy tę paczkę, znaleźli w niej 13 par uszu ludzkich. Zawezwana policja 

zabezpieczyła pakunek. Lekarz miejski stwierdził, że uszy zostały obcięte 

przed niedawnym czasem, na do wskazywały znalezione w paczce kawafki ga 
zy i waty, przepojone ktwią. Pakunek odesłano do prosektocjum, gdzie zawar 
tość jego będzie poddana ponownym oględzinom lekarskim. Władze śledcze 
i prokuratorja wdrożyły poszukiwania za osbbnikiem, który wyrzucił ten pakiet 
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Polski dyplomata u króla Hedżasu 
na ceremonjalnej audjencji z okazji na wiązania stosunków dypłOmnatycznych. 

[W tych dniach powrócił do War“ 
szawy Edward hr. Raczyński, radca 
ministerjalny M. S. Z., który jeździł do 
Dżeddy w misji specjalnej. 

Na skutek oficjalnej demarche, jaką 
uczynił w jesieni r. z. w Warszawie 
król Ibn Saud, król Hedżasu, Nedżdu i 
krajów podległych, Rząd polski w dniu 
11 marca rb. postanowił uznać formal- 
nie jego państwo i nawiązać wzajem” 
ne stosunki dyplomatyczne. W tym ce- 
lu Rząd polski wydelegował do Džed- 
dy w charakterze posła nadzwyczajne- 
go Edwarda hr. Raczyńskiego, któremu 
towarzyszył w tej misji Wielki Mufti 
muzułmanów polskich, dr. Jakób Szyn” 
kiewicz. 

Delegacja polska przyjęta została 

przez kró'a Ibn Sauda w Dżeddzie dnia 
3 maja. Podczas uroczystej audjencji 
hr. Raczyński wręczył królowi pismo 
Prezydenta Rzeczypospolitej i wygłosił 
przemówienie w języku polskim, które 
następnie w tlomaczeniu  arabskiem 
odczytał Mufti Szymkiewicz. W odpo- 
wiedzi na to przemówienie król lbn 

Saud prosił delegację o „wyrażenie Pa” 
nu Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol- 
skiej i zwycięskiemu Marszałkowi Pił 
sudskiemu najlepszych życzeń wszel- 
kiej pomyślności dla nich osobiście 
oraz na ich ręce, dlajszlachetnego na“ 

rodu polskiego". 
Na następnej audjencji w dniu 4 

maja wręczył król Ibn Saud hr. Raczyń” 

skiemu pismo de p. Prezydenta Rzplitej 
utrzymane w tonie bardzo serdecznym. 

  
  
  

ECHA STOLICY 
  

AUDJENCJE. pe 
Piłsudski przyjął dziś w .Belwederze człon” 
ków zarządu. towarzystwa międzynarodo” 

wych i krajowych zawodów konnych: р 

kownika Karcza i majora Szostaka, którzy 

pr siłi p. Marszałka o zaszczycenie swą obec 

nością zawodów hippicznych w, Łazienkach. 

P. Marszałek zaproszenie przyją 

W dniu dzisiejszym zgłosiła się do Bele 

wederu przybyła na międzynarodowe zawo- 

dy hippiczne ekipa francuska z płk. Haentjen 

na czele, która wpisała się do księgi audjen 

cjonalnej z wyrazami czci i uznania dla p. 

Marszałka Piłsudskiego. + 

WARSZAWA, 30.5. PAT. Dziś o godz. 

10.30 p. prezes Rady ministrów Walery Sia” 

wek przyjął p. ministra spraw wewnętrznych 

kiego. O godz. 12 ziożył p. premjero- 

tę poseł ; minister pełnomocny Łotwy 

p. Olgierd Grosswald. 

KONFERENCJA W SPRAWIE E 

SALĄCJI DÓBR KOŚCIELNYCH. 

WARSZAWA, 30.5. PAT. W Pre 

zydjum Rady Ministrów odbyła się 

wczoraj konferencja w sprawie hipote: 

kowania nieruchomości kościelnych. W 

konferencji tej wzięli udział delegaci 

rządu, wyznaczeni na podstawie rozpo 

rządzenia o wpisywaniu do ksiąg hipo 

tecznych praw własności polskich osób 

prawnych kościelnych i zakonnych. Na 

konferencji ustalona wytyczne działal 

ności delegatów Oraz udzielono im 

wskazówek technicznych. Z wojewódz 
twa wileńskiego uczestniczył delegat 
rządu dla arcybiskupstwa wileńskięgo 

i djecezji pińskiej, radca województwa 

p. Michał Pawlikowski. 

GDYNIA PIĘTNUJE GDAŃSKIE PRO 
WOKACJE. 

GDYNIA, 30.5. PAT. Na posiedze: 

niu rady miejskiej m. Gdyni uchwalona 

została jednogłośnie rezolucja, piętnują. 

ca zachowanie się senatu w. m. Gdań- 

ska, usiłującego przed forum Ligi -Na 

rodów wystawić w fałszywem świetle 

pokojowe dążenia rządu polskiego co 

do gospoda.czego rozwoju wybrz. poł 
skiego. Rezolucja wyraża stanowczy 
protest przeciwko  podejmowanym 
przez m. Gdańsk prowokacjom, zapew 
niając rząd Rzeczypospolitej o niesłab 
nących wysiłkach ludności Gdyni w kis 
runku utwierdzona i w rozwoju mia 
portu dla dobra Rzeczypospolitej Pol 
skiej. 

  

    

  

   

        

  

  

  

Konferencja: dzionikarzy bałtyckich 
RYGA, 30.5. PAT. W dniu dzisiej- 

Szym otwarta została przez przewodni 
czącego łotewskiego związku dziennika 
rzy Skalbego konferencja dziennikarzy 
państw nadbałtyckich, w której wzięło 
udział 17 przedstawicieli Danji, Finlan 

  

dji, Łotwy, Litwy, Niemiec, Polski, 
Szwecji i w. m. Gdańska-oraz sekre 
tarz generalny Międzynarodowej Fede- 
racji Dziennikarzy Valot. Zapowiedzia- 
ny jest również udział przedstawicieła 
Norwegji. Mowę powitalną wygłosił 
prezes rady ministrów i minister spraw 
zagranicznych. Celminsz. 'W imien'u 
Międzynarodowej Federacji Dziennika- 
rzy przemawiał sekretarz generalny. Va 
lot. Obrady konferencji potrwają 3 dni. 

Oprócz tego otrzymał hr. Raczyński 
drugie pismo od ministra spraw zagra- 
nicznych Królestwa Hedżasu da mini- 
stra Zaleskiego, stwierdzające nawiąza 
nie stosunków dyplomatycznych  mię- 
dzy obu państwami. 

3%. 8 
Arabja, rozdrobiona od wieków na 

szereg drobnych i słabych państewek 
szczepowych jest obecnie w znacznej 
części zjednoczona pod rządami Abd el 
Azis Ibn Abd el Rahman el Faisal Al Sa 
ud, albo: Ibn Sauda krėla Hedžasu, 
Nedżdu i krajów podległych. Proces 
zjednoczenia Arabji przyśpieszony 20= 
stał dzięki ekspansywnej sile ruchu 
wahabickiego i energji jego duchowego 
w osobie króla Ibn Sauda. Zewnętrz- 
nym wyrazem tego przewrotu było na- 
wiązanie stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Arabją i mocarstwami, które 
w ostatnich latach utworzyły swe 
przedstawicielstwa, przebywające wsze 
lako nie w stolicy państwa Mecce, do- 
kąd wstęp mają jedynie muzułmanie, 
lecz w Dżeddzie, która jest portem 
Mekki. 

  

Echa porwania Kutlepowa 
Rozstrzelanie de Rabeżti w Rosji 

W związku ze sprawą porwania 

generała Kutiepowa, niejednokrotnie 

były wymieniane nazwiska dwóch b. 

oficerów rosyjskich Popowa i de Ro* 
berti z któremi Kutiepow porozumie- 
wał się w swoim czasie w Berlinie, a 
którzy byli rzekomo prowokatorami G. 
P. U. Oni właśnie mieli namawiać Ku 
tiepowa do udania się do Rosji w 
celu zorjentowania się na miejscu 0 
możliwościach akcji antysowieckiej. 

Wiadomość o spotkaniu w Berlinie 
gen. Kutiepowa z Popowem i de Ro- 
berti zamieściło wychodzące w Paryżu 
pismo emigracyjne  „Wozroždienie“, 
wyrażając jednocześnie przypuszczenie 
że Popow i de Roberti rozmawiali z 
Kutiepewym z polecenia G. P. U. Wiar 
domość wywołała olbrzymią sensację. 
Zdawało się że śledztwo w sprawie 
porwania gen. Kutiepowa teraz  do- 
piero będzie mogło ruszyć naprzód. 

Niebawem jednak organ kadetów 
„Poslednija Nowosti“ oskarżyły „Wo” 
zrożdienje", że zamieszczając  sensa- 
cyjne informacje o berlińskich spotka” 
niach Kutiepowa zdekonspirowało 2-ch 
najbardziej oddanych jemu ludzi, któ 
rym obecnie grozi w Rosji kara śmier” 

Ci. g) 
Na tem tle rozwinęła się zacięta po- 

„lemika, wobec jednak niewyjaśnienia 
sprawy! Kutiepowa wszystko stanęło 
na martwym punkcie. 

Te raz dopiero zaczyna się wyja” 
šniač że „Wozrożdienie'* nieopacznie 
drukując wiadomość o spotkaniu Po 
powa i de Roberti w Berlinie istotnie 
zdekonspirowało obu oficerów. 

Przed kilku dniami korespondent 
„Morning Post* doniósł z Moskwy o 
rozstrzelaniu de Roberti. Popow i de 
Roberti po ewakuacji Krymu pozostali 
w Rosji. 

W roku 1927 
sowie r 

    

a    
   

utworzyli oni anty” 
ję i nawiązali kon- 

takt z emigracją rosyjską w Paryżu. 
Na zaproszenie Związku b. wojsko” 
wych w Paryżu w styczniu bieżącego 
roku przyjechali do Berlina. 

Gen. Kutiepow trzykrotnie rozma- 
wiał z nimi w Berlinie. W dniu 19 sty” 
cznia po ostatniem spotkaniu  Kutie- 
pow wrócił do Paryża, a Popow i de 
Roberti pozostali w Berlinie, gdzie też 
z gazet dowiedzieli się o porwaniu ge” 
nerała. Obaj obawiali się, że przy po- 
szukiwaniu generała ujawnione zosta” 
ną ich spotkania z Kutiepowym i że 
w tenczas zostaną oni „wsypani*. Nie 
wracać do Rosji ni ponieważ 
tam pozostały ich rodziny. Po namy- 

     

   

  

   
i śle więc wyjechali w dniu 8 lutego z 

Berlina do Moskwy. 

| W. trzy tygodnie później ,/Wozroż- 
dienje'* ogłosiło wiadomość 0 ich spot 
kaniach z gen. Kutiepowym. 
Przed kilku dniami w Paryżu otrzy- 

mano list od de Roberti w którym ko” 
munikował o aresztowaniu Popowa. 

De Roberti kategorycznie  odrzu- 
cał oskarżenie 0 kontakt z G. P. U. 
prosząc Burcewa o wyjaśnienie jego 
roli. 

Zapytany w tej sprawie Włodzimierz 
Burcew oświadczył, że istotnie otrzy” 
mał od de Roberti'ego list pisany 
chemicznym atramentem w którym 
prosił on o zbadanie jego sprawy. Roz 
mawiałem z ludźmi którzy znają de Ro” 
berti'ego. Wszyscy: utrzymują, że padł 
on istotnie ofiarą „rewelacyj* i wobec 
tego wiadomość o jego rozstrzelaniu 
należy uważać nie tylko za możliwą ale 
za prawdopodobną. tz."



      

ECHA KRAJOWE “ 
KRYWICZE (pow. Wilelski) 

— Poświęqznie sztandaru Spójni Młodzie 
ży R. O. K. Spójnia Młodzieży Rady Opiekuń 
czej Kresowej w Uzdryhołowiczach, mimo 
nieprzyjaznych warunków, już od 3 łat pracu 
je energicznie, a co najważniejsze, praca jej 
rok rocznie wydaje owoce i to dość obfite. 
Tegorocznym plonem było ufundowanie 
sztandaru. Dzięki ofiarności obywateli wsi U- 
zdryholowicz na ten cel zebrano 50 zi. dalej 
przedstawienia i rozsprzedane gwożdzie pa- 
miątkowe — co łącznie razem dało 240 zi. 
za które ufundowano sztandar. 

W dniu święta narodowego 3 go Maja, 
adbyła się w Krzywiczach uroczystość po- 
święcenia i doręczenia Spójni Młodzieży ROK 
sztandaru. Opis tej uroczystości, w krótkich 
słowach poniżej podaję. 

O godzinie 9 rano, Spójnia Młodzieży R. 
O. K. w strojach korporacyjnych jak również 

      

  

czeie Spójni. Poczem pan Janusz Łoś — de 
legat Centrali R.0.K. przemiówił, obrazując 
w krótkich a treściwych słowach Konstytu- 
cję 3 Maja, a następnie w gorących słowach 
zwrócił się do Spójni Młodzieży, wskazując 
na sztandar mówił, że od tej chwili winien 
on być ich najświętszą relikwją i że nie mają 
prawa go splamić — chociażby najmniejszym 
nieszłlachetnym czynem i że w razie potrzeby 
winni za niego przelać swą krew. 

Po przemówieniu delegata Centrali ROK 
kierownik Świetlicy i Prezes Spójni ROK p. 
Augustyn Faryno w krótkich a serdecznych 
słowach podziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do ufundowania sztandaru, 
poczem uformował się pochód i wszyscy w 
karnych szeregach podążyli na plac rynkowy 
w pochodzie brały udział następujące ore: 

iązek 

  

   

  

     

  

   

  

  

n Związek Strzelecki, Straż Pożarna, 
a Młodzieży ROK, Stowarzyszenie Mic 

dzieży Polskiej i dziatwa szkolna. Naprawdę 

    

Spójnia Młodzieży R. O. K. w Uzdryhoło 
sztandarem udaj 

/ 
ludność całej wsi 
dała się do kościoła w Krzy 
wysłuchaniu uroczystej M r. miejscowy 
ks. proboszcz Józef Kropiwnicki dokonał ak- 
tu poświęcenia sztandaru, przy akcie poświę- 
cenia jako rodzice chrzestni asystowali p. 
Aleksander Rodziewicz, pani Jadwiga Rodzie 
wiczowa, pan Stanisław Wołk  Laniewski, 
wójt gminy Krzywickiej i pani Wanda Połu- 
bianka. Następnie ks. proboszcz w podnio 
słych słowach wygłosił kazanie, w którem 
podkreślił czem jest konstytucja, 3-go Maja 
dla Polski, łącząc z tem święto Matki Bo: 
skiej Królowej Korony Polskiej, a następnie 
w pięknych a nacechowanych wiełką dobro- 
cią i rozrzewnieniem słowach zwrócił się do 
Spójni Miodzieży, przypominając jej, czem 
winien być dla nich sztandar i jak winni być 
z tego dumni, że pod znakiem Orła Białego 
iśw. Kazimierza, będą walczyli ze wszy- 
stkiem, co jest złe, i o lepsze jutro swojego 

w karnych szeregach u- 
czach, gdzie po      

  

  

E ‘ 
Po kazaniu ks. proboszcz uroczyście wy- 

prowadził sztandar z kościoła poza mury 
cmentarza, gdzie został podpisany akt po” 
święcenia przez ks. proboszcza, rodziców 
chrzestnych i przez przedstawiciela Centrali 
R. O. K., poczem nastąpiło tradycyjne wbija- 
nie pamiątkowych gwozdzi do drzewca sztan 
daru, następnie ks. proboszcz wręczył sztan- 
dar sztaadarowemu, który wraz z podsztan- 
dorowymi po ucałowaniu tegoż stanął na 

PRACE ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH 
NAD WZMOŻENIEM OBRONY PRZECIW - 
POŻAROWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE. 

| programu pracy, zatwierdzonego 
na naj! zy okres przez Zarząd Związku 
Wojewódzkiego inspektor Związku dokonał 
w ubiegłym tygodniu inspekcji niektórych 
straży pożarnych na terenie powiatów Bra- 
sławskiego i Swięciańskiego. 

W wyniku przeprowadzonej inspekcji w 
powiecie Brasławskim zreorganizowano Za- 
rząd Straży Pożarnej w m. Widzach prze- 
prowadzając następnie metodyczne przeszko 
lenie jej czynnych członków. Ponadto poczy- 
niono przygotowawcze kroki do akcji w ra- 
zie potrzeby pozostałą cześć iudności, oprócz 
tego przeszkolono straże pożarne w Opsie i 
Brasławiu. 

MW. powiecie Święciańskim rozwiązano Za- 
rząd Straży Pożarnej w Ignalinie wyznacza- 
jąc jednocześnie termin  reorganizacyjnego 
Zebrania Walnego na dzień 6 czerwca. 

W porozumieniu z Burmistrzem m. Pod- 
brodzia i Urzędem Gminy Daugieliszki pnzy” 
stąpiono do sporządzenia planu  zaopatrze- 
nia ludności nie należącej do Straży Pożarnej 
w sprzęt pożarniczy i ich organizacji do sa- 
moobrony na wypadek większego pożaru. Re 
organizacyjne Walne Zebranie Straży w m. 
Podbrodzia wyznaczono na dzień 5 czerwca. 

Również przeszkolono dobrze zapowiada- 
jacą się Straż Pożarną w Daugieliszkach. 

Zaalarmowana dnia 22 bm. o godz. 23 
Straż Pożarma w Duksztach wypełniła po- 
łecone jej zadanie taktyczne stosunkowo do- 
prze. 3 

Zbadano przy tych okazjach również i 
„gospodarkę tak pod względem finansowym 
jak i rzeczowym przyczem w Straż: Duk 
szty i Daugieliszki stwierdzono dość znacz- 
ny wysiłek do należytego uregułowania tych 
spraw, natomiast gospodarka Straży w Pod 

— (0) Osądzędności w simorpądzie powa 
owym. Na ostatniem posiedzeniu, odbytem 
w dn. 16 maja, wydzia powiatawy sejmiku 

      

    

  

KTO WYCHO 
Nie potrzeba tego udowadniać. Ki- 

no, książka i oczywiście radjo. A wła” 
ściwie — radjo i kino — dziś dwa 
największe czynniki społeczno - wycho” 
wawcze. Doniosłość kina w tej dzie” 
dzinie zrozumiały narody i rządy. W 
zeszłym roku obradował w Londynie 
kongres pedagogiczny. Członkowie je: 
go doszli do wniosku, że fiłm jest ko” 
niecznym i nieodzownym środkiem wy- 
chowawczym w szkołach angielskich. 

Postanowiono zainteresować tą spra 
wą najwybitniejsze osobistości, ogło” 
szono subskrypcje, wezwano da dobro: 
wolnych składek wszystkich, któ” 
rym Sprawa leży na sercu — ażeby w 
możliwie najkrótszym czasie wszy: 
stkie szkoły angielskie były  zaopa- 
trzone w najbardziej nowocześnie urzą- 
dzone aparaty i laboratorja filmowe. W 
takich szkolnych kinach wyświetlać bę“ 
dą filmy naukowe, ilustrujące każdą 
dziedzinę wiedzy. Od najprostszych 
elementarnych filmów, pokazujących 
coś w rodzaju „życia w kropli wady“ 
czy korale i meduzy na dnie morze'— 
aż do takich arcydzieł kinematografji 
naukowej, jak film Ufy niemieckiej „Si: 
ła hudzka i jej zużywanie”. 

Film, ściśle opar ty na doświadcze” 
niach Instytutu Psychologji Pracy, jest 
ilustracją badań, dotyczących stosun: 

WUJE 

wicdjach w strojaqn korporacyjnych ze 
je się do Kościoła. 

lzy dooczu się cisnęły z rozrzewnienia i ra- 
dości, patrząc na tę dziarską młodzież, zrze- 
szoną w różnych polskich organizacjach zgo 
dnie rfodążalącyca w -ppchodzić, jakby w bój 
przeciw ciemnoci: i wsgystkkemu temu co 
jest złe i niestzlacietne. 

Na placu rynkowym pochód ustawił się | 
w czworobok, gdzie młodzież popisywała się 
śpiewem, po odśpiewaniu szeregu pieśni, któ 

yły piękne i udatne, pan dok- 
w Kołosowski w nader podnio- 

słych słowach, nacechowanych wielkim  pa- 
trjotyzmem przemówił — mową swą we 
wszystkich słuchaczach obudził wdzięczność 

  

   i cześć dla wiekopomnego czynu naszych 
praojców, a gdy wzniósł okrzyk na cześć 
Rzeczypospolitej z zapałem mu  odpowie- 
dziano, na zakończenie uroczystości Spójnia 
Młodzieży odśpiewała rotę i złożyła przysięgę 
że zawsze gotowi stać murem w obronie 
sztandaru a przez to samo i Rzeczypospoli- 
tej — poczem pochód w tym samym porząd- 
ku, podążył przed kościół gdzie został roz- 
wiązany. 

Po południu odbyły się różne zawody spor 
towe na boisku — zawody te wykazały wiel 
ką sprężystość i enęrgję ducha i ciała miej- 
scowej młodzieży. 
„Na zakończenie tego dnia uroczystego, 

wieczorem w gminie odbyła się zabawa ta” 
neczna.gdzie wszyscy bez różnicy stanu, ba 
wili się ochoczo aż do samego rana. Widz. 

  

brodziu a w szczególności w Ignalinie która 
niestety pozostawiała bardzo dużo do  ży- 
czenia przyczyniła się do tego, iż Prezydjum 
źwiązku Wojewódzkiego zmuszone było 
zastosować dostępne mu środki do reorgani 
zacji tychże Straży. 

Jednocześnie Instruktor Związku dokony- 
wał przeszkolenie niektórych Straży na te- 
remie powiatów Wileńsko - Trockiego i Osz- 
miańskiego. ' 

  

+ 

* POW. WILEŃSKO - TROCKI. 

wileńsko - Trockiego zaakceptował zarządze 
nie oszczędnościowe w samorządzie powia- 
towym, zmierzające do tego, żeby wydatki 
budżetowe, preliminowane na rok 1930 — 
31, z powodu trudności ściągania z ludności 
podatków, organiczyć do 60 proc. prelimi- 
narza budżetowego. 
—(0) Roboty: drogowe. Dnia 16 maja, wy 

dział powiatowy sejmiku Wileńsko - Trockie 
go w całymswoim składzie z przewodniczą 
cym p. inspektorem samorządowym urzędu 
wojewódzkiego A. Żyłko, kierownikiem biura 
p. W. Orlickim i kierownikiem działu dro- 
gowego ip. R. Piekarskim, wyjeżdżali na kon- 
trolę robót drogowych па terenie pow. Wi- 
leńsko Tróckiego. Zostało stwierdzono, że 
droga Rudomino - Turgiele, dugości 20 kl. 
zostanie uporządkowana i oddana do użyt- 
ku w pierwszej połowie czerwca rb. 

„, —Nosjł wilk — ponieśli wilka. Wieczorem 
21 maja dwaj pijani mieszkańcy m. Lidy, 
Adam, Piszczyk i Kazimierz Krasowski, za- 
stąpili drogę na ulicy Wileńskiej, jadącemu 
rowerem dozorcy więziennemu Żukowi, któ- 
rego dość dotkliwie pobili. Na pomoc Żuko- 
wi nadbiegli dwaj bracia Iwanowscy, wsku 
tek czego wynikła zacięta v.jna, w której 
pobito Pis ka do tego stopnia, że mu- 
siano przewieźć go do szpitala. Nadmienić 
należy, że tak Piszczyk jak i Krasowski ka- 
rani byli więzieniem za podobne występy wo 
bec czego Piszczyka spotkała zupełnie zasłu 
żona kara, 

  

  

ku wydajności pracy ludzkiej do ener: 
gii i siły, najoszczędniej zużywanej. — 
Ile dobrodziejstw 'taki film wyświadczy! 
Jakże pożytecznem byłoby wyświetla- 
nie go we wszystkich urzę 
dach, biurach i instytucjach zamiast 
wywieszania w nich ogłoszeń w ro- 
dzaju głębokich a obłudnych senten- 
cyj: „Oszczędzaj czas“. „Nie zabieraj 
czasu piacującym!*. „Załatw sprawę i 
żegnaj!'. „Żegnaj nie załatwiwszy 
sprawy!”. 

Dobrze byłoby taki film wyświetlić 
przed każdem posiedzeniem, zebraniem 
konferencją, wieczorem dyskusyjnym w 
teatrze na Pohulance, asfaltowaniem 
ulic i tym podobnemi imprezami. Al: 
bowiem metoda poglądowa jest podo” 
bno najlepsza i najszybciej prowadzi 
do celu. : 

Warto sję tedy przyjrzeć jej od- 
działywaniu. 

Książka, dajmy na to, wywiera nie- 
raz wpływ decydujący na wrażliwego 
młodzieńca. Ile wzruszeń, naprzykład, 
może przeżyć piętnastoletni chłopiec, 
kiedy każą mu kuć „Laurę i Filona". 
Z jaką bezbrzeżną rozpaczą zaczyna 
ziewać. Albo z całą pasją nienawidzieć 
— 0, wysportowany recordsman na 
tyczce — tego płaksiwego Fiłona i 
zawodzącą Laurę. Tak, lektura kształ: 
ci, wpływa na życie. 

W niezmiernie pouczający sposób 
pisze o tem Słonimski: wprowadzał on 
powiada, w życie przeczytane fragmen” 

   
   
   

    

  

    

    

т Nasi milusiń 

J Matka cieszy się swym dzieckiem i ze smutkiem myśli, 
że szybko mijające lata zmienią rozkoszne „Bobo” w do- 

Myśląc o tych matkach, Towarzystwo 
Kodak wprowadziło nową kamerę *Hawk-Eye Kodak” 
z prawdziwym anastygmatem F: 6,3 za cenę zł. 100.— 

Przeżycia waszych dzieci 
utrwalajcie kamerą 

«Kodak 

rosłego człowieka. 

matka może fotografować z 

z anast. F: 6,8 

Słońce może się skryć za chmurami, dziecko może się kręcić 
niespokojnie, ale kamerą *Hawk-Eye Kodak" za zł. 100.— 

dzieścia lat "Bobo" uśmiechnie się tak samo jak w chwili 
obecnej z doskonałego zdjęcia "Kodak". 

Zniżka cen na wieie modeli, 

warunki konieczne 
do dobrego zdjęcia 

Kamera “Kodak“, blona "Kodaka" i papier * Azura". 

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

        
Na 

N 

za zł. 100.— 

całą pewnością, że za dwa- 
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T E R M A jedyna 

  
(INEK-ZDRÓJ 

w Polsce bije Z GŁĘBOKOŚCI 1800 mtr. 

KĄPIELE SÓLANKOWE — BOROWINOWE KWASO - WĘGLOWE PIANKOWE. 
Ru lid. Specjalne urządzenia do leczenia chorób kobiecych. 

Nowoczesne urządzenia inhalacyjne. 

„ELEKTROTERAPJA. CESARE 

4 reumatyzm stawowy i mięśniowy, skrofuły, krzy- 

hEBZY SKUTECZNIE: wicę, choroby kobiece, nieżyty górnych dróg 

Žoddechowych, wadliwą przemianę materji, choroby serca i naczyń, choroby nerwowe, 

gruźlicę chirurgiczną. 
SUCHE ZDROWE POWIETRZE. 

SEZON OD 31[X. 8124——0 
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ODZNACZENIA: 

i w WILNIE 1928 r.     

Popierajti 
pak 

ty powieści: „Kiedyś, pisze, zwróciłem 
się, jako czternastoletni chłopiec, da 
naszej służącej Frani z następującem 
zdaniem: „Moja dobra  Franciszko, 
wasz pan udaje się do szkoły, zacze- 
kajcie więc z posiłkiem na mój rychły 
pewrót*. Dobra stara Franciszka po” 
traktowało go szczotką w plecy. Pzó- 
bował mówić do dorożkarzy: mój do” 
bry człowieku; próbował, wchodząc 
do znajomych, wzorem ordynata Mich- 
rowskiego czy innego lorda, uszczyp” 
nąć w policzek pokojówkę (oczywi- 
ście, fertyczną) — i wszystko to za” 
wsze kończyło, się żałośnie. Dziś wie, 
że tego robić nie należy. 

Oto doświadczenie. To jedno przy- 
najmniej. Zdobywajmy doświadczenie. 
Jeżeli nie umiemy czegoś zrobić 
wiedzmy przynajmniej, że tak robić 
nie należy. Naprzykład, w dziedzinie 
kina i jego wpływu wychowawczego. 
Mozemy to zaraz zilustrować. „Ilustra” 
cja” będzie narazie trochę przestarza: 
ła, mimo to aktualna. ю 

Otóż, Kino Miejskie jest od tego, 
żeby dawać dobrą strawę dla ducha. 
Bywają tam demonstrowane fihny, na 
które prowadzi się wszystkie szkoły 
powszechne, gimnazja, licea, szkoły za” 
wodowe etc. etc. Pewnie kilkanaście 
tysięcy t. zw. drogiej dziatwy. 

Był tam kilka miesięcy tenu wy: 
świetłany film, bardzo ważny film, 
propagandowy, państwowy, mający 
cele budujące, film ten pod tytułem:   

Artykuły Elektrotechniczn 
ODPOWIADAJĄ OSTATNIM PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA 

POLSKIEGO KOMITETU ELEKTROTECHNICZNEGO 

Tylka wyroby Fahryki arfykułów elekteofechnicznych 

inż. St. CISZEWSKI i $-Ka 
POSIADAJĄ PRAWO UŻYWANIA DLA SWOICH FABRYKATÓW 

  

    

Nowość! 
Wyłącznik „REX* 

Zaopatrzone 

znakiem 3 

ZNAKU FABRYCZNEGO 

MEDALE ZŁOTE: 
we LWOWIE 1926 r. na OGÓLNO-POLSKIEJ WYSTAWIE BUDOWLANEJ 

na WYSTAWIE ROLNICZO-PRZEMYSŁOWEJ 

e L.0.P.P. 
„Pobyt Pana Prezydenta na P. W. K.“ 
Czas to dziś już trochę zapomniany, 
ale za parę tygodni Pan Prezydent bę: 
dzie w Wilnie. Nić obejdzie się bez 
filmowania. 

Proszę posłuchać Sprawozdania 
czternasto - piętnastoletniego chłopca 
w dostownem brzmieniu: 

„Obraz, wyświetlany w Kinie 
Miejskiem, nie udał się z wielu wzglę” 
dów. Nie składał się z jednej całości, 
lecz z kilku odcinków luźnie połączo- 
nych. Pierwszą częścią filmu była 
uroczystość otwarcia P. W. K. w Por 
znaniu. Zgromadzone tłumy  dostojni- 
ków państwa zostały stłoczone w wiel- 
kiej sali głównej. Pan Prezydent w oto- 
czeniu ministrów przeciął wstęgę. 
Wśród zebranej publiczności  wytwo* 
rzył się poważny i uroczysty nastrój. 
Lecz cała wartość obrazu została ze- 
psuta przez zbyt szybkie kręcenie fil 
mu. Wskutek szalonego tempa Pan 
Prezydent rozpoczął energicznie kiwać 
głową. W ten sposób niedbalstwo ope- 
ratorów filmowych jakby sprofanowało 
majestat Głowy Państwa. Powaga i 
dostojeństwo, otaczające p. Prezyden- 
ta, zostały rozwiane, a tłumy  rozba- 
wionych sztubaków i sztubaczek po” 
prostu ryczały ze śmiechu na widok 
niesamowitych ruchów i podrygów Pa- 
na Prezydenta. Po tej uroczystości 
ujrzeliśmy zwiedzanie wystawy przez 
P. Prezydenta. Tutaj znowu moc ko” 
micznych momentów. P. Prezydent w 

+ 

TAJEMNICA DŪSSELDORFU 
Kto pomógł do wykrycia Kiitertta? — Konsternacja policji w Diisseldorfie — 

Opinja prof. Hirschielda 

Aresztowanie mordercy z Dūssel- 
dorfu wywołało, jak tego się można 
było spodziewać, olbrzymią se-asację. 
Wszak policja w całych Niemczech po- 
Szukiwała mordercy od miesięcy i to 
bezskutecznie. Urządzano wciąż tak w 
Berlinie jak i w Hamburgu olbrzymie 
obławy, które żadnego nie wydały re- 
zultatu. Obławy te były jednakowóż 
nieprzyjemne  podziemnemu światu 
tych miast, ponieważ wpadały w ręce 
policji mniejsze „rybki“. Nic dziwnego. 
więc, że herliński podziemny światek 
zdecydował się wreszcie koniec temu 
położyć i wydelegować do Diisseldorfu 
swoich przedstawicieli, którym też 
rzeczywiście udało się odnaleźć mor- 
dercę w osobie Piotra Kiirtena Rozu 
mie się że ta pomoc zbrodniarzy z Ber- 
linaniebardzo jest przyjemna niemiec- 
kiej policji. Przyłącza się do tego je- 
szcze i inna okoliczność, która w wy- 
sokim stopniu kompromituje policję nie 
miecką, a zwłaszcza dyrekcję policji w 
Diisseldorfie, która była zdania, że mor 
dów w Diisseldoriie nie mogła dokonać 
jedna osoba, lecz conajmniej kilka. 
Tymczasem Kiirten utrzymuje, że jest 
sprawcą wszystkich mordów. Tem wy* 
tłómaczyć sobie można pełne rezerwy 
stanowisko policji w Diisseldorfie wo- 
bec Kiirtena. 

Znakomity niemiecki seksuolog dr. 
Magnus Hirschfeld, zapytany o swe 
zdanie w tej sprawie, sformułował swą 
opinię w sposób następujący: 

Oddawna zajmowałem się całą spra 
wą, albowiem morderca popełniał swe 
czyny z motywów seksualnych, a to na” 
leży do mojej dziedziny. Muszę zauwa- 
żyć że przyznanie się do winy nie jest 
jeszcze wystarczającym dowodem, 
gdyż około stu osób oskarżało siebie 
jako morderców z Diisseldoriu Ja sam 
otrzymałem kilka listów nieznanych mi 
osób, oskarżających się o dokonanie 
rych morderstw. Policja kryminalna by 
ła dotychczas zdania, że mordów tych 
nie mógł dokonać jeden człowiek i 
rozdzieliła je na rozmaite grupy. Nie“ 
którym ofiarom zadano toporem rany 
w głowę, inne zakłóto, tak że usprawie- 
dliwione jest przypuszczenie, że w grę 
wchodzi więcej morderców. 

Kiirtena obdiąża tefaz giównie ta, 
że giłafolog prof. Schneickect z Bortina 
stwierdził identyczność pisma Kiirtena 
z pismem licznych listów, przysyłanych 
przez mośdercę do policji 

Nie ulega wątpliwości, że Kiirten 
jest typem seksualnego mordercy, gdyż 
żadnych innych nie można przytoczyć 
motywów jego czynów. Prof. Hirsch- 
feld nie wiedział |a tem że podczas te: 
wizji znaleziono u Kiirtena książedzke 
kadową, opiewający na przeszło 5.000 
marek, co zdaje się wskazywać na to, 
że Kiinten ofiady swe niątyłko awałcił i 
zabiiał, ałe je też obqabowywał. 

Zdaniem mojem —cświadczył da- 
lej praf. Hirschfeld — należałoby Kiir- 
tena oddać do zakładu dla dokładnej i 
wyczerpującej jego obserwacji. Nauka 
bowiem odróżnia kilka gatunków mor: 
derców masowych. Kiirten okazuje zre- 
sztą dużo podobieństwa z masowym 
mordercą Haarmanem. 

lie zbrodhi dokonał „upiór”* 

Podajemy poniżej listę zbrodni po: 
pełnionych wedle przypuszczeń przez 
„upiofa z Diisseldorfu*, Przyszłe śle- 
dztwo sądowe wykaże, jak wiele z nich 
było w rzeczy samej dziełem Piotra 
Kiirtena. Wobec tego jednak, że tech- 
nika czynu była we wszystkich wypad- 
kach bardzo podobna, należy przypu” 
Ścić, że zdanie opinji publicznej co naj- 
wyżej nieznacznie odbiega ad rzeczywi 
stości. 

3 lutego ub. roku popełniono pierw 
szą zbrodnię na osobie Kiihnówny. Czy 
sprawcą był „upiór”, nie można jednak 
napewno stwierdzić. 

9 lutego ub. r. znaleziono zamordo- 
waną nieletnią Różę Oliger. Jej, głowa, 

szyja i piersi nosiły kilkanaście ran 

nożem, a ciało było po dokonanem za* 
bójstwie obl ane naftą i podpalone. 

13 lutego w miejscu zamordowania 
Oligerówny zamordowany został inwa- 
lida Rudoli Scheer. 

   

iście amerykańskim rekordowem tem: 
pie biegał od pawilonu do pawilonu. 
Cała grupa dostojników żwawo prze” 
bierała nogami tak, że przypominała 
sztubakom zawody sportowe, i rozlega 
ły się okrzyki: „Prowadzi Prezydent!*. 
„Na czoło wysuwa się wojsko w oso” 
bie generała!*. „Prezydent odzyskuje 
prowadzenie!“. Cała widownia podzie: 
liła się na dwa obozy i żywo przypo” 
minała trybuny w czasie finiszu Die- 
gu. Przed korpusem dyplomatycznym 
biegło paru łobuziaków poznańskich, 
co znowu pobudziło widownię do śmie” 
chu. A nawet profesorowie nie zdo- 
łali utrzymać powagi. Oczywiście wir 
nę za podobne zdjęcia ponosi foto 
graf li kino filmowe. Oszczędzając ta“ 

śmy, zrobili z otwarcia wystawy ka- 

rykaturę i tem samem znieważyli tak 
doniosły fakt. Gdyby to zrobili $0° 
wiety albo Niemcy, nie byłoby w tem 
nic dziwnego, ale gdy takich rzeczy nie 
wstydzą się propagować sami obywa: 

tele Polski, to przekracza pojęcie". 
Oto recenzja w dosłownem brzmie” 

niu. Smutna ale prawdziwa. Co p0- 
cząć? 

Należałoby sztubaka, co tak pisze, 
zgromić porządnie: „Smarkaczu jeden, 
jak ty śmiesz się wyrażać o Prezyden” 
cie. Ja ci pokażę! 

Należałoby przemilczeć wstydliwie 
Lepiej o tem nie mówić. Tem bardziej, 
że to już minęło. p 

Wszystko jedno. Jest to znakomita 

21 lipca w nocy nieznany osobnik 
napadł na wracającą z zabawy  tane- 
cznej Annę Goldhausen, zadając jej 
kilka ran nożem, z których zdołała się 
wprawdzie wyleczyć, jednak nie może 
udzielić żadnych danych co do napa- 
stnika. 

W parę dni później 24 lipca Diis* 
seldorf ' zaalarmowany został odkry- 
ciem straszliwej zbrodni. Pięcioletnią, 
Gertruda Hamacher i czternastoletnia 
Luiza Lenzen, wracające około godzi” 
ny 10 wieczorem do domu jedną z pol- 
nych dróg w okolicy miasta, zostały 

  

` 

zaklėte przez „upiora“. Ich  rozpaczli 
we okrzyki zgłuszyły wesołe dźwięki 
muzyki z pobliskiego festynu. 

Nazajutrz, dn. 25 lipca, zbrodniarz 
dokonał napadu na Gertrudę Schulte. 

Rankiem 30 września znaleziono w 
podmiejskiej okolicy trupa służącej Idy 
Reuter. 

11 października w pobliżu „Ost- 
parku“ znaleziono ciężko ranną Else 
Dórier. Podobnie jak Idzie Reuter mor- 
derca zadał jej szereg ran  jakiemś 
ostrem i ciężkiem narzędziem. <Oiiara 
przewieziona do szpitala zmarła. 

25 października robotnica Meurer 
została w podobny sposób ciężko po- 
ranioną przez tajemniczego napastni* 
ka. 

7 listopada zamordowana została w 
bestjalski sposób pięcioletnia Gertruda 
Albermann. Tajemniczy „upiór*  por- 
wał ją z domu w wieczornych godzi” 
nach i dopiero w dwa dni później po 
długich poszukiwaniach odnalazła po- 
licja żej zniekształcone zwłoki na jedz 
nem z przedmieść. 

Wreszcie w połowie listopada 
redakcja komunistycznej „Freiheit*, wy 
chodzącej w Diisseldorfie, otrzymuje od 
„tipiora“ list, w którym podaje on miej 
sce, gdzie spaczywa jego nowa, niezna” 
na jeszcze ofiara. Idąc za wskazówka- 
mi listu który zawierał cały sytuacyjny 
plan. policja znalazła zwłoki służącej 
Marji Hahn. Była to piętnasta z rzędu 
ofiara zwyrodniałega zbrodniarza. 

Wedle wiadomości z Diisseldorfu 
śledztwo w sprawie Kiirtena zmierza 
cbecnie do ustalenia, które zbrodnie 
„upiora” były rzeczywiście jego dzie” 
łem. Już obecnie stwierdzono, že byt 
on sprawcą 6 morderstw i czterech USi- 
łowań morderstwa. Z zeznań zbrodnia” 
rza, który z cyniczną odwagą chełpi 
się ze swych czynów, wynika, że na 
jego sumieniu ciąży wiele więcej zbrod 

ni dotąd niewykrytych, albo nieprzypi- 

sywanych upiorowi. W całym szeregu 
wypadków bez tych zeznań nie dałoby 

się dziś udowodnić ciążących na Kii, 

tenie podejrzeń. 
Obecnie jest pewnem, że był on 

sprawcą zamachu na Gertrudę Schulte, 

morderstwa małej Gertrudy Albermann 

pięcioletniej Gertrudy Hamacher i Lu- 

izy Lenzen, Róży Oliger, Rudolia Sche- 
era i Marji Hahn. Ta ostatnia zamor- 

dowana została 11 lipća ub. r. w Papen 
dell. | : * 

Jedynie dzięki zeznaniom , Kiirtena 

udało się obecnie dowieść, że jest on 

w rzeczy samej sprawcą tej zbrodni. W 

najbliższej przyszłości okaże się zapew- 

ne, że szereg dalszych morderstw 
„upiora były dziełem Kiirtena. 

e 

„filustracja”* wartości wychowawczych 
kina. Jaką ono w tym wypadku spęł- 
niło rolę? Dodatnią czy ujemną? 

Właśnie, że dodatnią.  Obudziło 
zdrową reakcję. Śmieli się na sali, ale 
wyszli pod wrażeniem, że „majestat 
Głowy Państwa został sprofanowany”. 
Oburzyli się. ,/To przekracza pojęcie! 
Oburzyli się na operatorów filmowych, 
na ojców miasta, że taki obraz puścili? 
że nie Sprawdzili. To piękne. Niech 
żyje młodzież! Matka i ojcowie mogą 
spać spokojnie. 

Ale mimo wszystko warto  sfilmo” 
wać w takiem tempie ojców miasta i 
tych, co ten film puścili. Prowadzić ich 
S parami i pokazać taki obra- 
zek. 

Aczkolwiek wspomnienia te, powta* 
rzam, są spóźnione, nie przestają -być 
aktualne. Chciałem napisać o warto- 
ści wychowawczej kina, o propagan* 
dzie panstwawej za jego pośredni- 
ctwem  , o wpływie na „szerokie ma” | 
sy'. I obawiam się, że w tych sze- 
rokich masach młodzieży niewielu zna” 
lazło się tak kompetentnych, jak ten 

kinowa chybiła celu. 
Ach, za dwa tygodnie będziemy w 

Wilnie witali Pana Prezydenta. 
J. Wysz. 

ZIE 

„piętnastoletni sztubak. Że propaganda „A
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stošč? 

AKADEMICKA WOLNA TRYB 
Wypad do bwówa 

(c. d.) 

Następny dzień rozpoczęślimy Mszą Św. 
na intencję ruchu odrodzeniowego. Po współ 
nej Komunji św., a potem po wspólnem we- 
sołem śniadaniu — zgromadziliśmy się w lo” 
kalu na zebranie Sekcji Zagadnień Społecz- 
nych. Zagaił i odczytał porządek dzienny kie- 
równik sekcji kol. Kokosowski. Kol. Gugry- 
nowiczówna wygłosiła referat p.t. „Roła Ko- 
ścioła i państwa w pracy społecznej”. Dy- 
a5kusja przeciągnęłaby się chyba w nieszkoń 
czoność, żeby nie tak stanowczo określony 

Czas. AO A 
Po obiedzie wszyscy poszli zwiedzać mia” 

sto, tylko delegaci poszczególnych šrodo- 
wisk zostali na zebraniu komitetu wykonaw- 
jczego Rady Naczę Inej. i 

u się odbywały rzeczy bardzo poważne. 
| Porządek obrad: i 
* 1. Sprawy międzynarodowe. 

2. Kongres Eucharystyczny, 
3. Tydzień społeczny. . 5 5 
4. Krótkie sprawozdanie wszystkich Śro” 

SK Aa 
5. Plany na przysziošč. 
Na Es Miodzieży w Lublinie (20 — 

27 lipca) kol, Henryk Dembiński z Wilna jest 
proponowany na referenta. Na zj zd Między - 
narodowej Unji Kobiet kol. Roztworowska ze 
Lwowa. Na kongres w Budzie między inne- 
mi ważnemi i nadzwyczajnemi osobistością 
imi referentem będzie kol. Swieżawski. 

Kongres Pax Romana odbędzie się w Mo- 
machjum około 1 września, w tym roku po- 
winna tam pojechać z Polski liczniejsza de- 
legacja, niż zwykle. We Wrotysławiu są 2 
stypendja w domu akad. į ktoby chciał tak 
gwałtownie tam studjować — ma możność! 
ongres Euch. będzie 26 — 28 czerwca br. 

w Toruniu. Tydzień Społeczny w Lublinie, 
w sierpniu 23 — 29 bir. M į 

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań 
ukłądaliśmy plany na przyszłość. Było to do- 
*skonałe! Po wyczerpaniu wszystkich najzu- 
pełniej realnych możliwości zaczęto snuć wi- 
zje, może nie mniej pożyteczne. Kol. Sobań* 
ski (prezes Odrodz. Warsz.) proponuje pie- 
sze wyścigi wszystkich środowisk z umówio - 
nych miast w oznaczonym czasie — do „Lu- 
blina. Ko'. Maiko marzył na jawie, żebyśmy 
tak wszyscy po Tygodniu Społecznym wyru- 
szylt np. do Budapesztu, czyż to takie nie 
możliwe? 3 

Zachęcano się wzajemnie do układania 
nowych odrodzeniowych piosenek, — хар 
wzrzstał, życie wrzało, ale wskazówki zegą” 
ra posuwały się naprzód! Musieliśmy zakoń- 
czyć to pamiętne posiedzenie i pędzić do swo 
ich mieszkań, bo za godzinę należało tu 
przyjść na šwiecone. 

Umieraliśmy z ciekawości, co to będzie 
to „šwiecone“ o g. 7 lokal R był pełny 
osób starszych j młodszych. Biskup Teodo- 
rowicz w słowach serdecznych i chwałących 
przypomniał nam Il-gi Kongres Eucharysty- 
czny w Warszawie, a błogosławiac naszym 
wysiłkom i nowym poczynaniom zachęcał do 
dalszej wytrwałej pracy, następnie, poświęcił 
baranka wielkanocnego i „pisanki“ i zaczęła 
się oryginalna kolacia. ' 

„Potem nastąpił uroczysty akt przyjęcia 
kilkunastu nowych członków do „Odrodze* 
nia* z wręczeniem legitymacji  członkow- 
skiej i deklaracji ;deowej. Po odśpiewaniu 
hymnu odrodzeniowego, w. prezes kom. wyk. 
kol. Szeptycki w sposób nadzwyczaj dow- 
cipny odczyta ł niemniej dowci- 
pną żywą Gazetkę. Potem tańce i śpiewy o- 
żywiły wszystkich, a tradycyjny wężyk do- 
konai reszty. 

Nie dawano nam jednak zbyt dużo jedne- 
go dobrego. Trzeba było wracać — północ 
wybiła! 3 

(Ale i ten powrót był nadzwyczajny! 
Odprowadzaliśmy się do nieskończoności i 
mucilišmy z cicha regjonalne piosenki z da” 
lekich Kresów. Humor był tak nadzwyczajny, 
że dziwićby się należało, z czego się tak 
bardzo cieszymy. W niedzielę o g. 8 już 
byliśmy na zebraniu Koła Koleżanek, którego 
przewodnicząca kol. Jakubowska zachęcała 
środowisko Wil. do założenia takiego „Kola“. 
Po omówieniu kilku spraw bieżących i spra- 
'wozdaniu z dotychczasowej działalności 
koleżanek — poś szyliśmy do kościoła. Po 
śniadaniu równocześnie odbywały się dwa 
zebrania dyskusyjne: Koła koleżanek i kole- 
gów. Dyskusja ogromnie c: iekawa i pożytecz 
na, ale znowu czas stanął na zawadzie, Szcze 

"gólnie dla tych, którzy byli proszeni na 0- 
biad do Arcypasterza. Z tamtąd, po bardzo 
mile spędzonym czasie autami pędziliśmy na 
Pohulankę — miejsce zbiórki na wyciecz- 
kę. Naturalnie reszta towarzystwa już na nas 
czekała. Poszliśmy więc na miasto zwiedzać 
prześliczne okolice tego grodu. Aparatów by 

bodajże kilkanaście, więc też uwieczniliš- 
my się w różnych sytuacjach. Tam, wspólnie 
z harcerzami mile i wesoło bawiliśmy się, 
przeplatając gry špiewami į „rakietami“. 

Czas był tak umiejętnie wykorzystany, że 
trudno o lepszy sposób? Wracaliśmy wesoło 
czwórkami ze śpiewem i bez zmęczenia Ko- 

lacja była inna niż wszystkie, bo poważna, 
rzewna i miła. Kol. z Lublina gorąco i serde- 
cznie podziękował tak gościnnemu środowi- 

1 Iwowskiemu w imieniu nas wszystkich 
rozpoczęło się pożegnanie! 

i jednak, co mieli więcej czasu poszli 
odprowadzać swych gości. Dziwili się wido- 
cznie pasażerowie, że tak liczne towarzystwo 
© tak późnej porze tak wesoło wyśpiewuje 
та peronie! Żegnaliśmy się dosłownie ze łza- 
mi w oczach. Poe ruszył, a białe kontury 
dworca i przy świetle latarni poruszające się 
postacie zwolna zaczęły się zacierać w sza- 
rej odległości i kiedy się człowiek otrząsnął 
2 pierwszego wrażenia —- trudno był sobie 
zdać sprawę: sen że to był, czy r we 

Ё Si 
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Sezon ogórkowy 
W życiu organizacyj akademickich okres 

pewnego wyjałowienia i bezczynności rok 
rocznie zaczyna się o wiele wcześniej niż 
wśród '. starszego społeczeństwa. Wjdzi- 
my, że już w maju Wolna Trybuna przesta- 
je regularnie wychodzić a prawie wszystkie 
organizacje akademickie z wyjątkiem Brat. 
niej Pomocy i A.Z.S. zmniejszają ilość go- 
dz. urzędowania, nie urządzają zebrań, a 
tyik wycieczki. Najsilniej daje się to odczuć 
bodaj na prawie, bo dla prawnika maj i czer- 
wiec są miesiącami, w których naprawdę trze 
ba się uczyć i na inne rzeczy mało się ma 

    

  

  

. czasu. A przecież wiadomo, że w życiu a- 
kademickim organizacyjnem prawie wszyst- 
kie na prawnikach stoi (teraz każdy domy- 
Śliisię, że piszący te słowa też jest prawni- 
kieln) Stąd gdy óni od pracy Się usuną pra- ca zamiera, Że tak jest w rzeczywistości, 
niezłym dowodem było niedojście do skutku 
wiecu. zwołanego w ubiegłą niedzielę w 
sprawie sądu Koleżeńskiego przez Komitet 
Akademicki, Sprawa przykra i niemal kom- 
promitacja. Na wiec przyszło podobno 20 
osób. 

Ostatnie wybryki niemieckie pod Opale- niem będą chyba dostatecznym powodem do Miej protestacyjnego wiecu akademickie 
0. Miejmy nadzieję, że uczucia patrjotycz- 

ne przemogą zapał krajoznawczy akademi" 
ków, (tembardziej, że ; pogoda się popsu- 
ta, i że w najbliższych dniach zostanie zwo- 
łany wiec, który za jednym zamachem da należytą odprawę Niemcóm i zapewni roz- kwit sprawiedliwości na niwie akademickiej 
przez powołanie do życia sądu akademickie- 

О. RA £ W każdym razie jeśli wiec taki z inicja- 

  

tywy Komitetu Akademickiego dojdzie do 
skutku, można będzie śmiało powiedzieć, że 
w obecnym czasie -wiosennej, przedegzamino- 
wiej stagnacji między innemi i komitet Aka- 
demicki nie przerwał normalnej pracy, a na- 
wet zdwoił działalność. o 

Fakt ten ma tem wieksze znaczenie, že w 
najbliższy piątek odbędzie się pierwsze ze- 
branie Komisji Reorganizacji Życia Akademi 
ckiego wybranej na ostatniem Walnem Zebra 
niu Bratniej Pomocy. Komisja t jak wiemy 
ma zamiar zreorganizować całość życia aka- 
demickiego, a więc znieść organizacje nie- 
potrzebne, aby zaoszczędzić czasu i ludzi. 
Najlepszym probierzem wartości organizacyj- 
nej jest niewątpliwie ta działalność organi- 
zacji, jaką ona rozwija w najtrudniejszym 
do tego okresie, w akademickim sezonie o- 
górkowym. 

Miejmy nadzieję, że Komitet Akademic- 
ki wyjdzie obronną ręką z tej próby. Go- 
rzej jest natomiast z Komitetem Redakcyj- 
nym. „Almae Matris Vilnensis" bo*jak infor- 
mował m'ę poufnie kolega redaktor najbliż- 
szy numer (z kolei 1X) ukaże się dopiero 
jesienią, a nie jak projektowano wpierw na 
wiosnę. Natomiast w pierwszych dniach czer- 
wca opuści prasę drukarską ozdobne wyda- 
wnictwo „Cechu św. Łukasza” p.t. „Nasza 
Forma“. 

Jak widzimy z tego, krótkiego rzutu o- 
ka na sprawy akademickie nawef w sezonie 
ogórkowym nie jest z nami tak bardzo źle. 

PLB 

Traeszenie Ad Naukowych działa... 
Zdawałoby się, że nie — a jednak... Już 

się jakoś utarło mówienie o „uczelnianem 
zrzeszeniu* i zapomina się, iż ono poczęło 
przejawiać żywszą działalność. Nie będziemy 
się w to wdawali. Chcemy tylko napisać słów 
parę o ostatniej „środzie* zrzeszeniowej, — 
poprostu zebraniu zarządów poszczególnych 
Kół. Zebranie zaszczycili swą obecnością: j. 
M. X. rektor Falkowski, dziekan w. humani- 
stycznego, prof. Glikselli, 

Prezes zrzeszenia kol. Peżanowski we 
wstępnem przemówieniu powitał dostsjnych 
gości, następnie wyjaśnił cel i charakter ze- 
brań, które się mają nadal stale odbywać. Ce 
lem tym jest zbliżenie się Kół Naukowych do 
władz uniwersyteckich, i zapoznanie władz 
z bolączkami į radošciami ž 

  

  

    

  

  žycia akademickie 
go; drugim celem ma być zbliżenie poszcze- 
gólnych Kół między sobą, skonsolidowane 
ich pracy, w miarę możności wzajemna ро- 
moc naukowa. 

W, dalszym ciągu przemawiał kol. Ko- 
walski zaznajamiając zebranych z celami i 
pracą cechu św. Łukasza. Wielka szkoda, iż 
prezentacja ta była nieco za krótka j za ma- 
ło wyczerpująca i że przewodniczący nie za- 
rządził po niej dyskusji, czy raczej pogawęd- 
ki, któraby była napewno bardzo ciekawa, 
zwłaszcza, że stosunki na Sztukach Pięknych 
są stosunkowo bardzo mało znane. Wysuwa- 
łyby się np. tego rodzaju kwestje nie poru- 
Szone, lub zaledwie dotknięte przez referenta: 
a) organizacja wewnętrzna cechu, b) stosu- 
nek jego do innych organizacyj uniwersyte- 
tu (Bratniaka, Kół naukowych, tego rodza- 
ju organizacyj jak Klub Włóczęgów, etc.) c) 
stosunek cechu do Koła Naukowego Wydzia 
łu Szt. P. i Bractwa Artystycznego, d) pro- 

SZEZOLÓW. o 
  

UN 
centowy udział studentów w cechu, e) wi- 
doki na przyszłość i t.d., i t.d. 

Po przemówieniach zebrani zasiedli do 
herbatki, po której rozpoczęła się potanculka. 
Nastrój ogólny był b. miły, jedynie organiza» 
cia nieco szwankowała. W każdym razie ini- 
cjatywie Zrzeszenia należy szczerze przykla- 
suąć. tt 

Feliefan redakcyjny 
Dziwny jest czasem stosunek studentów do 
prasy akademickiej Przychodzi do miejsca w 
którem się redaguje naszą „Trybunę“, cz. 
do t. zw. redakcji, taka osoba z komunikatem 
powiedzmy od jakiejś bardzo  apolitycznej 
organizacji jak np. od chóru, czy jakiegoś 
kola naukowego. „Proszę dać do kroniki, 
ale Słowa, a nie Wolnej Trybuny*. Powód? 
Oto, gdyby taki komunikat ukazał się w Try 
bunie, to znaczyłoby, że dana organizacja 
popiera Trybunę, Odrodzenie, że uważa Try- 
bunę za swój organ i t.p. Ta obawa przed 
podejrzeniem o jakąkolwiek tendencję jest 
tak silna, że ten i ów osobnik woli walczyć 
o umieszczenie swojej wzmianki w kronice 
trzech pism politycznych, niż dać ją wprost 
do trzech dodatków akademickich przy tych 
samych pismach. Skutkiem tego owe dodatki 
muszą uzyskiwać informacje  stowarzysze- 
niach, których nie są organami, drogą tu i 
ówdzie zasłyszanych plotek. 

Chciałbym np. napisać, że koło prawni- 
ków stud. USB prosi o tłumne przybycie na 
jutrzejsze uroczyste rozdanie szeregu dypło- 
mów doktorskich honoris causa najbardziej 
zaslużonym prawnikom polskim — a nie 
wiem, czy z tego powodu obywatele rzeczy- 
pospolitej akademickiej nie pomyślą, że Koło 
Prawników faworyzuje Wolną: Trybunę. Tu 
należy jasno postawić kwestję — nie ogląda 
my się.wcale na to, czy dana organizacja ma 
na nas wpływ, czy nie, czy chce go mieć, czy 
chce go nie mieć. 

Nasz kronikarz pisze o rzeczach z wła- 
snej jnicjatywy i może kronikę zaptawić wła 
snym poglądem na te rzeczy. 

To też zgóry możemy stwierdzić: Wolna 
Trybuna która jest organem tylko „Odro- 

* jeśli umieszcza wzmianki o jakich- 
kolwiek innych organizacjach nie upoważnia 
*0 nikogo do wnioskowania, że te organizac e 
Wolną Trybunę faworyzują, lub uważają ją 
za swój urzędowy organ. 

  

    

  

    

KRONIKA AKADEMICKA 
W niedziele dn. 25 bm. miał się odbyć 

wiec ogólnoakademicki w sprawie powoła» 
п° sądu koleżeńskiego. Wiosenna pogoda i 
czas egzaminacyjny, jak słusznie zauważył 
w. przemówieniu. kol. Ochocki, wpłynęły na 
minimalną frekwencję. Ponieważ to było łat 
we do przewidzenia i kol. Ochocki ten fakt 
przewidział, mógłby ktoś zapytać, poco zwo- 
ywano wiec w takim terminie? Czyżby dla 
zadokumentowania istnienia? 

Niezwykle ruchliwa w obecnym zarządzie 
Bratniaka Sekcja Kultur. Samokszałc. nie za. 
miedbała w III cim trymestrze urządzania 
czwartków akademickich.  Niezmordowany 
kol. Hałaburda dziś w Ognisku zagai dysku- 
się na temat „Boy, Boy . Żeleński, Boy — 
Mędrzec". Życzylibyśmy organizatorowi więk 
szej frekwencj 

  

    

  

  

KRONIKA 
     

SOBOTA 

      

ai Dziś W. słońca o godz. 3 m. 22 

Anieli P. : AŽ i 
Jutro Z. słońca o godz. 7 m. 45 

    

Jakóba St.    
Spostrzeżenia Zakładu Met£orologji 

0. $. В. м Wilnie, 

z dnia 30. V. 1950 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

-|-13 

-]-18 

Temperatura najnižs -1-7 

Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr I 

przeważający \ 

Temperatura šrednia 

  

   

  

Temperatura za 

Zachodni 

Tendencjazbarometryczna: spadek, nast. wzrost 

Uwagi: rano półpoch., wieczorem deszcz. 

  

NABOŻEŃSTWA 

(k) Rozkład nabożeństw riedzielnych w 
Katedrze. Godz. 6 —Msza św. Prymarja. 
Godz. 8.30 — Msza św. Suplikacyjna. 
Godz. 9.30 — Msza św. Wotywa. 
Godz. 10.15 — Suma, celebruje ks. kanonik 
Antoni Cichoński. Kazanie wygłosi ks. ka- 
nonik Kuleszo 
Godz. 15.30 — Wykład Pisma św. 
Godz. 16 — Nieszpory. 

„,. — (a) Ni£ustanna Adoracja  Przenaj- 
świętszego Sakramentu. Dnia 1 czerwca w ko 
Ściele w Czerniewicach przypada całodzien- 
na adoracja Przenajświętszego Sakramentu 
dnia „2 czerwca w kościele w Brzozowej, 
dnia 3 czerwca w kościele w Gawjach, dn a 
4 — 5 w Mońkach, dnia 5 —6 w Dworzy- 
szczu. 

_ —— Pierwsza Komunja św. dziatwy Og- 
niska Kolljowego. Wielce miłą kartą w hi- 
storji Ogniska Kolejowego zostanie fakt 
pierwszej spowiedzi i Komunii sw. dziatwy 

która rzecz można wychowałą się w 0g- 
nisku. zi 

Uroczystość urządzono z wielkiem  sta- 

  

raniem, co wywołało zrozumiałe poruszenie 
w całej dzielnicy przez to zasługuje na 

wzmiankę. 3 
Dnia 29 r. b. o godz. 9ej przed Ogni- 

skiem zebrał się tłum ludzi zżytych z nim 
oraz spokrewnionych pracą. Przeszło 40 dzie 
ciaków w bieli stanowiły jądro zaciekawio- 
nych wzruszonych rodziców oraz znajo- 
mych. Bardzo rozrzewni 'ający był moment 
gdy procesja z kościola św. Stefana przyby- 
la aby zabrać młodych wyznawców  kościo- 
ła i odprowadzić ich przed tron Boga, przy 
źwiękach hymnu. Oczy rodziców j o*ób nie 
wiązanych z uroczystością uroszone były 

dyskretnie łzami, szczególnie kobiet ||| 
Po skończonej ceremonji kościelnej dzia= 

twa_ wróciła do Ogniska gdzie w. dużej sali 
spożyła wspólnie śniadanie. Zakończenie po” 
przedziła wspólna fotografja. 

URZĘDOWA 
—Dizś odbędzie się uroczyste otwar 

cie oddziału PrPkuzatorji Generalnej. 
W dniu wczorajszym przybył do Wilna 
prezes Prokuratorji Generainej Rzeczy” 
pospolitej Polskiej dr. Stanisław Buko- 
wiecki, który w dniu dzisiejszym doko 
na otwarcia oddziału Prokuratorji Ge” 
neralnej w Wilnie. 

Jak wiadomo od 1 czerwca dotych- 
czasowa (delegatura Prokuratorji zosta” 

  

  

je przekształcona na oddział Prokura- 
torji, który mieścić się będzie w dotych 
czasowej swej siedzibie przy ul. Uni- 
wersyteckiej Nr. 6. Akt otwarcia oddzia 
łu odbędzie się o gcdz. 11 rano. 

MIEJSKA 
. — (0) Lustracja stanu gospodprki miej- skiej. W dniu wczorajszym ROA do Wilna dyrektor departamentu samorządowego Min. spraw wewnętrznych p. Korsak i odbył dłuż 

szą konferencję w Magistracie, przyczem za- 
<najomił się zarówno z ogólnym stanem go- 
Spodarki miejskiej i zamierzeniami budżeto- 
wemi, jak również przedsiębiorstwami miej- 
skiemi i stanem robót inwestycyjnych, po- 
czem zwiedził elektrownię miejską į wodo- 

  

  

* ciągi, w dniu zaś dzisiejszym zwiedzi szpi- 
tale, szkoły i rzeźnię miejską. 

— (0) Rejestracja rpwerów. Z dniem 1 
czerwca upływa ostateczny termin rejestracji rowerów. Od tego dnia wszystkie znaki ro- 
werowe z roku 1929 są nieważne. 

— (0) Nowe ograniczenie ruchu kołowe 
go. Magistrat podaje do wiadomości, że zo- 
stał wprowadzony jednostronny ruch koło- 
wy na ul. Końskiej i Bosaczkowej. Zakaz wia 
zdu na powyższe ulice został uwidoczniony 
przez umieszczenie czerwonych tarcz na ro- 
gu ul. Końskiej i Bosaczkowej i na rogu Bo- 
saczkowej i Wszystkich Świętych. „ 

XXI Zjazd członków zw. 
elektrowni polskich 

W dniu wczorajszym rozpoczęły się obra- 
dy X Zjazdu członków związku elektrowni 
polskich. Po przywitaniu gości na dworcu 
udano się do wyznaczonych kwater. 

O godz. 8.45 w lokalu hotelu George'a 
odbyło się posiedzenie Rady Związku Elektro 
wni Polskich poczem udano się na nabożeń- 
stwo do Ostrej Bratmy. 

Po nabożeństwie odbyło się w sali Śnia- 
deckich U.S.B. uroczyste otwarcie zjazdu. 
Zagaił obrady dyrektor zw. elektrowni p. Ko- 
zmicki, życząc Wilnu rozwoju, „do czego w 
dużej mierze przyczyniłaby się elektryfikacja 
Wileńszczyzny. 1 

Do stołu prezydjalnego zaproszono p.p. 
b. dyrektora zw. Kobylińskiego, dyrektora 
Koźmickiego, dyr. elektrowni w Białymstoku 
inż. Riegerta i dyr. firmy „Światło i siła” w 
Warszawie inż. Gayczaka. 

Po załatwieniu tych formalności inż. A. 
Hoffman złożył sprawozdanie z działalności 
Rady związku a inż. K. Straszewski wygłosił 
referat n. t. „Udział delegacji polskiej w kon 
gresach zw. międzynarodowego”. 

Posiedzenie w Sali Śniadeckich . zakoń- 
czyło uroczyste wręczenie odznaczeń  zasłu- 
żonym pracownikom zrzeszonych  przedsię- 
biorstw. 

Po przerwie obiadowej uczestnicy zjazdu 
zwiedzali miasto, byli obecni na pokazie mie- 
szkań zelektryfikowanych (w ogrodzie Ber- 
nardyńskim) a wieczorem wzięli udział w 
bankiecie, wydanym na cześć zjazdu przez 
miasto w górnych salonach hotelu George'a. 

Dziś dalszy ciąg obrad. Th 

  

  

W społeczeństwie wileńskiem nurtuje 

nadal oburzenie wywołane świeżemi gwałta- 
mi szowinistów kowieńskich. W kolach mto-- 
dzieży filtruje myśl, w jaką wylać formę 
protest przeciw zajściom w Kownie. Oczywi- 
ście wszyscy odpowiedzialni kierownicy mło- 

zieży są zgodnego zdania, że protest ten 
powinien być ujawniony w możliwie najnpo- 
ważniejszy sposób. 

  
  

  

  

Dyrekcji Kolejowej. Ceny biletów okręgo- 
wych miesięcznych kł. III wynoszą na 1 
okręg 140 zł. na dwa okręgi 170 zł., na trzy 
okręgi 190 zł. na cztery okręgi 210 zł. i na 
wszystkie okręgi 250 zł., cena biletu półrocz 
nego wynosi 5-krotną, a roczną 9-krotną ce- 
nę odnośnego biletu miesięcznego. Ceny bi 
letów okręgowych klasy Il są wyższe © 50. 
proc, a klasy I o 150 proc. od cen biletów 
Ill klasy. Bilety okręgowe 15 dniowe, mie- 
sięczne, półroczne i roczne są imienne i za- 
opatrzone w fotografję. 

SZKOLNA 

— Polska Szkoła Początkowa (Koedu- 
kacyjna z jęz. francuskim). Haliny Siewiczo- 
wej przyjmuje zapisy dzieci od lat 6 do 11 
— do wszystkich oddziałów na 1930 — 31 
rok szkolny. Informacje udziela sekretarjat 
szkoły — ul. Uniwersytecka Nr. 1 ——- co- 
dziennie od godz. 10 tej do 12-tej w połud- 
nie, 

UNIWERSYTECKA 

Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 31 maja 
b. r. o godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwer 
sytetu odbędą się promocje na doktora wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Cambera Lejby, Mirskiego Mejera, Wi- 
śniewskiego Stanisława, Rymaszewskiej z 
Kozakiewiczów Jadwigi, Borowskiego-Kazi- 
miruka Juliana, Ajzensztata Aleksandra i Fejn 
golda Wołkowyskiego Noecha. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Polonistów. W niedzielę, dn. 

1 czerwca b. r. w lokalu Seminarjum Poloni 
stycznego odbędzie się walne zebranie człon 
ków Koła Polonistów U.S.B. Na porządku 
dziennym: Zagajenie i wybór prezydjum, od- 
czytanie protokułu z poprzedniego walnego 
zebrania, sprawozdanie ustępującego zarządu 
sprawozdanie komitetu wydawniczego, spra- 
wozdanie Rady Nadzorczej, wybór nowego 
zarządu i Rady Nadzorczej, wybór komitetu 
wydawniczego, sprawa związku Kół Poloni- 
stycznych IP. M. A., uchwalenie budżetu Ko- 
ła na rok 1930—31, wręczenie dyplomu człon 
ka honorowego, p. prof, ]. Otrębskiemu. 
Winioski i dezyderaty ustępującego zarządu, 
wolne wnioski. * 

Początek zebrania o godz. 10 min. 30, 
w drugim terminie ważnym bez względu na 
ilość obecnych o godz. I1. 

— QOgólnoakademicki wiec protestacyjny 
w spraw.e pogromu ludności polskiej w Ko 
wnie odbędzie się w niedzielę dnia 1 czerwca 
r. b. o godz. 3 p.p. w sali Śniadeckich U.S.B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Koło związku bibijotekarzy 
polskich. Dnia 2 czerwca 1930 r. w poniedzia 
iek 0 godz. 8 wiecz odbędzie się w gmachu 
Uniwersytetu Bibljoteki Publicznej zebranie 
członków Koła z referatem p. Heleny Radliń- 
skiej prof. Wolnej Wszechnicy w Warsza- 

   

  

Wczoraj rano odbyła się msza św. 
w kościele św. Ducha przed trumną $. 
p. Witolda Węsławskiego, o godz. 6 
wiecz. ogromny kondukt ruszył ku 
cmentarzawi Rossa. Przód pochodu zaj 
mowały szkoły z całym lasem sztanda- 
rów. Za trumną, poza rodziną, kroczył 
wojewoda wileński Władysław Raczkie 
wicz, rektor uniwersytetu ks. Falkow” 
ski, prezydent miasta Folejewski, kura- 
tor Pogorzelski i starosta grodzki Isz0- 
ra. Potem ogromne, nieprzebrane rze- 
sze publiczności. 

Nikt się tu o oficjalność nie starał, 
oficjalność przyszła sama, spontanicz- 
nym jakimś ruchem. Ludzie poprzyjeż- 
dżali z miasteczek prowincjonalnych, 
ze wsi, aby złożyć hołd tak czczonemu 
przez wszystkich człowiekowi, temu 
kryształowemu, pięknemu sercu, które 
pękło. Ludzie, którzy szli za pogrzebem 
ależ to cała historja Wilna. Tłum ten 
szczelnie wypełniał ulice wileńskie, ale 
jak spojrzeć na ten tłum, to widziało 
się, że najwięcej idzie współpracowni” 
ków Zmarłego. Ten z nim pracował w 
oświacie tajnej, ten za czasów Komite- 
tu Edukacyjnego, ten w Radzie Miej” 
skiej, ten na takim czy innym odcinku 
pracy społecznej, publicznej, pracy dla 
dobra Polski. I tak szło Wilno pracują: 
ce za tem sercem zmarłem, które wszy” 
stkich łączyło. 

Było coś pocieszającego w tym wi- 
doku. Rozumiało się, że przecież serce 

Pogrzeb Ś. p. Witolda Węsławskiego 

  

dobre, szlachetne, że przecież niepo 
szlakowana, kryształowa uczciwość te 
wielka potęga, skoro tylu ludzi przych» 
dzi, aby jej hołd złożyć. 

Nietylko zresztą Polacy reprezente- 
wani byli w tym tłumie. Wszystkie na 
rodowości, zamieszkałe w Wilnie, mie 
ły tu swych przedstawicieli. W pocho 
dzie kroczył poseł wileński ludności ży 
dowskiej dr. IWygodzki, długoletni kole 
ga Zmarłego w Radzie miejskiej „jego 
przeciwnik polityczny, sjonista, żyd. W 
pochodzie tym nie brakowało nikogo. 

Rano, podczas mszy św. podniosłe 
kazanie o zasługach Zmarłego wygłos” 
ks. Kulesza. Wieczorem, skutkiem za 
kazu ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiege 
przemawiania na cmentarzu, — liczn* 
mówcy zabrali głos u wrót miejsce 
wiecznego spoczynku. — iPrzemawiali 
zatem kurator Pogorzelski imieniem 
oświaty polskiej, ks. rektor Falkowski 
imieniem Uniwersytetu, którego Zma* 
ły był doktorem honoris causa przedste 
wiciel centralnego zarządu Macierzy 
poseł Zwierzyński, imieniem  stronni 
ctwa Narodowego, w prawdzwie ser 
decznych słowach imieniem towarzy 
Stwa Nardowego, w prawdziwie ser 
jent Klott, później mówił p. Lichtaro- 
wicz. 

Przed dziewiątą wieczór, ostatnie 
grudki ziemi wileńskiej ucałowały tru 
mnę drogiego zmarłego. 

  

lireczystość wręczenia dyplomów dekforom 
honoris zausa Uniwersyfefu Stefana Baforega 
W ubiegły czwartek o godz. 12 w 

Auli Kolumnowej U.S.B. odbyła się po- 
dniosła ureczystość wręczenia dyplo- 
mów doktorów honoris causa Wydzia- 
łu Prawa i Nauk Spłecznych  zaslužo 
nym uczonym polskim profesorom: dr. 
Fryderykowi Zollowi, b. rektorowi 
uniw. Jagiellońskiego, dr. Ignacemu 
Koschenbar Łyskowskiemu, b. rektoro 
wi Uniw. warszawskiego, dr. Stanisła- 
wowi Kutrzebie, sekretarzowi general- 
nemu Akademji Umiejętności we Lwo- 
wie, dr. Stanisławowi Starzyńskiemu, 
b. rektorowi. Uniw. Jana Kazimierza we 
Lwowie, prof. Władysławowi Leopolda 
wi Jaworskiemu z Krakowa, dr. Petra 
życkiemu z Warszawy b. rektor. uni- 
wersytetu lwowskiego Władysławowi 
Abrahamowi oraz jednemu z wskrzesi- 
cieli Uniwe"sytetu Stefana , Batorego, 
pierwszemu dziekanowi Wydziału Pra” 
wa i Nauk Społecznych i b. rektorowi 
U.S.B. Alfonsowi Parczewskiemu. 

Aula zape'niła się po brzegi elitą 
społeczeństwa wileńskiego z p. wojewo 
dą na czele, AG 

  

Na podjum ustawiony został stól 
przy którym zasiadł ]. M. ks. rektor Fz' 
kpwski w otoczeniu dziekanów wszy 
stkich wydziałów — wszyscy w urocz: 
stych strojach z odznakami. 

Pierwszy zabrał głos J. M. rektc* 
wygłaszając przemówienie zawierając: 
powitanie oraz gratulacje. Następni: 
prof. S. Ehrenkreutz odczytał teksty d: 
plomów, poczem zabierali głos wszy 
Scy odznaczeni dziękując za uhonorc 
wanie ich oraz poruszając w swycł 
przemówieniach wiele ciekawych tem” 
tów naukowych, Imieniem nieobecneg< 

z powodu choroby prof. Władysław 
Leopolda Jaworskiego z Krakowa o” 
czytał list prof. U. 5. В. Iwo Jaworski 

W międzyczasie i na zakończeni: 
mięszany chór akademicki odśpiewz 
szereg pieśni. ‚ 

Wieczorem w lokalu Klubu Szlz 
checkiego odbył się wspaniały bankie:. 
podczas ktorego  wygioszono  szeret“ 
przemówień. 

  

miasfa przyjęt 
Pracująca od trzech dni Rada Miejska po szczegółowem  omówienir* 

poszczególnych działów projektu budżetu miejskiego na rok 1930—31, takowy 
zatwierdziła. 

Nastąpiło to we środę w nocy przy minimalnem zainteresowaniu P. P. 
radnych, których dla zebrania quorum trzeba było szukać na mieście. 

  

  

Nieudany wybryk uliczny 

wie p. t. „Badanie czytelnictwa”. Goście mi- 
le widziani 

WYCIECZKA GIMNAZJUM LITEWSKIEGO. — POWYBIJANE SZYBY — 
DO ZAJŚCIA NIEDOPUŚCIŁA POLICJA. 

Wczoraj i onegdaj niezrównoważone elementy z pośród młodzieży wileńskiej usiło 
wały ponownie wywołać zajście uliczae. Te ze wszech miar nisodpowiednie czynniki wzię 
ły na siebie widocznie rolę „mścicieli* za znany pogrom Polaków w Kownie. Tego rodza 
iu niepoczytalnie żednostki winna policja jaknajhurowiej nociągać- do pdpowiedzialności. 

Onegdaj przybyła do Wilna wycieczka uczni i studentów gimagzjum i uniwersyte 
tu ryskiego, narodowości litewskiej w liczbie 87, celem zwiedyznia miasta. Wycieczka 
cały czwartek poświęciła na zwiedzenie Trok żaś w dniu wcąorajszym oprowadzana była 
po mieście. — W nocy, z czwartku na piątzk, niżznani sprawcy, powybijali Szyby w ied- 
nym z internatów litewskich na Zwierzyńcu, gdzie zatuzymała się największa ilość чер 
ryskich. 1 ‚ 

W czwartek, też, podobnie jak to miało miejsce we środę, ppczęły: się zbierać na 
Placu Katedralnym grupki młodzieży & przechodniów w oczekiwaniu na wyjście z kościoł: 
litewskiej młodzieży gimnazjalnej. Jednak zawczasu uwiadpmiona policja bacznie obserwe .  — Dodatkowy przegliąd dorożzk konqych 

i wozów zarobkowych. Jak się dowiadujemy, 
wileńskie Starostwo Grodzkie przychylając rodnieniem rasy). 

— Z Tow. Eugericynego (walki ze zwy 
5 czerwca dr. Janina Ryn- się do prośby właścicieli dorożek konnych 1 Nardzewska w Poradni Eugenicznej wygłosi zarobkowych wozów zaprzęgowych wyzna- odczyt na temat 

czyło dodatkowy przegląd dorożek konnych o godz. 6 wiecz. 
w dniu 4 czerwca i wozów zaprzęgowych w 
dniu 5 czerwca. 

Początek przeglądów o godz. 9 
placu Łukiskim. Jednocześnie na plac 

stkie te dorożki, w których nie zostały 
szcze opłombowane budy dorożkarskie. 

rejestracyjnych, będą bezwzględnie wycofa- 
rie z ruchu, zaś właściciele tychże pociągnięci 
do surowej odpowiedzialności administracyj- 

Spółdzielni Spożywców. rano na dzinie 6 wiecz. odbędzie się w sali Męskie- Е i 1 plac Łukiski go Seminarjum Nauczycielskiego (Ostrobram w dniu 4 i 5 czerwca winny stawić się WSZY- ską 29) zebranie założ 
je“ Spółdzielni 

. ud; ! Z odezwę, zapraszającą wszystkich kto rozumie › dniem 6 czerwca dorożki konne i wozy za- potrzebę odbudowy kooperacji w Wilnie, do przęgowe, które nie będą posiadały znaków wzięcia udziału w zebraniu. Spółdzielnia or- 
ganizuje się przy poparciu Centralnych 
UCI spółdzielczych w Warszawie i bę 

zie 

„Higjena ciąży”. Początek 
Wstęp wolny. 

— Zebranie założycielskie Powszechnej 
Dziś w sobotę o go- 

ycielskie Powszechnej 
spożywców Inicjatorzy wydali 

in- 

miała zapewnioną pomoc tych insty- no karnej. Woźnicy dorożek konnych i wo- tucyj. 
zów zaprzęgowych, którzy nie będą posiadali 
pozwoleń na uprawianie swego zawodu (bile- 
tów jazdy), będą również pociągnięci do od- 
powiedzialności administracyjno karnej . 

KOLEJOWA 
rząd Sekcji Wioślarskiei A. Z. S. w Wilnie 
zawiadamia swych członków, iż w niedzielę 

obozie“*, 

chor.“, sprawozdania drużynowych z 
gotowan do akcji obozowej i t. p. 

wała zachowanie zebranych.. Spafaliżowało to w zarodku prowokacyjne zamiawy, bójki. 
Do żadnego zajścia nie doszło. Zybrani przed Kościołem, na widok wychodzących Litwi 
nów ograniczyli się jedynie do okrzyków i gwizdówi 

Z powodzeniem możemy energiczne zachowanie wileńskiej pblicji postawić zs 
wzór jej kowieńskim kolegom, którzy: w tragiczny dzień 23 b. m. nie zpiołali 
niesłychanym gwałtom. 

Janos 

  

  

„Współzawodnictwo w obozie”, 
kursu podharcmistrzowskiego 

przy- 

Na odprawę przybywają kierownicy pra 

„Zadania 

cy harcerskiej z terenu województw  wileń- 
skiego i nowogródzkiego, — Apel Ligi Morskiej i Rzecknej. W 
związku z przypadającą na dzień 17 czerwca 

KOMUNIKATY. | . b. uroczystości poświęcenia i otwarcia no- 
wowybudowanego schroniska Ligi w  Tro- 

— Otwarcie stzonu wioślarskiego. Za- 

1 czerwca o godz. 9-ej rano odbędzie się 
uroczyste podniesienie flagi na_ przystani — Piętnastodnfowe i okręgowe miesięcz 

ne bil 
wych w Wiłnie, 
ja r. b. zostały wprowadzone 15 dniowe bi- 
lety, wydawane z ważnością na 15 dni od i 
daty, jaką wskaże nabywca i uprawiające do 
nieograniczonej ilości przejazdów w pocią 
gach osobowych i pośpiesznych na  linjach 
normalno torowych wszystkich dyrekcyj pol- 
skich kolei państwowych. Cena takiego 15-to nauqzycjeli odbędzie się w czasie od 3 go do 

I klasy 325 zł, Il 30 lipca b. r. l i II Sprzedaż tych bile organizowany pezez Minist. W. R. i O. P. Ko tów uskuteczniają: Dyrekcja Kolejowa w Wil menda Chorągwi przypomina, że zgłoszenia nie — 3 piętro, pokój Nr. 52; Polskie Biuro na 

dniowego biletu wynosi: 
klasy 195 zł. i III 130 zł. 

podróży Orbis oraz kasy kolejowe 
Wilno, Grodno, Białystok, Brześć i 
wicze. 

stacyj: 

Ponadto Dyrekcja Kolejowa (3 piętro, wil. 
pok. 52) uskutecznia sprzedaż 
biletów miesięcznych, półrocznych i rocznych 
na poszczególne okręgi dyrekcyj kolejowych 
z ważnością dla miesięcznych biletów — na 
okres 1 miesiąca kalendarzowego, półrocz- sj 
nych na 6 miesięcy (od 1 stycznia lub 1 lip- 
ca), i rocznych na cały rok (od 1 stycznia 
do 31 grudnia). Bilety okręgowe uprawniają 
do przejazdów wszystkiemi pociągami 
linjach normalnotorowych w danym okrę 

С 
c 

na d 

lety kolejowe. Dyrekcja kolei państwo- Sekcji połączone z defiladą łodzi. Zarząd pro- 
komunikuje, iż z dniem I ma si kol. kol. 

(W. Pohulanka 32 
Barano- b. r. 

okręgowych Wilnie w dn. 31 Vi 1 VI b. r. Program od- 
prawy przewiduje: w sobotę: sprawozdania 
drużynowych ze sposobu stosowania syste- 
mu współzawodnictwa w drużynie i 

metodycznych techniki harcerskiej i 

gu głoszone referaty: „Wychowanie fizyczne w 

S 

o jaknajliczniejsze przybycie 
oraz zaznacza, że pożądany jest strój prze- 

S-u. pisowy A. Z. S-u 

RÓŻNE ‹ 
— Harqerski kurs instrukc. — inform. dla 

stach*. Znakomity gość wkrótce wraca 
Warszawy, aby kreować Skida w „Artystach* 
n 

w okolicy Gniezna. Kurs jest 

kurs winny być przesłane do K-dy Chor. 
2) do dnia 1 czerwca   

— Odprawa hut ch i drużynowych 
choroągwi haraerskiej M. odbędzie się w 

prac 
referat o zagadnieniac 

wycie» i 
zkę z zajęciami z zakresu łucznictwa, zakoń 
zoną ogniskiem z gawędą i śpiewem, w nie- 
zielę, po wysłuchaniu mszy św. zostaną wy= 

połecznej drużyny, 

ląg“ B. Winawera grany będzie 
dwa razy. Ta subtelna i pelna wytrawnego, 
ironicznego dowcipu, polska komedja dla in- 
teligentnej publiczności w tych dniach wcho- 
dzi na repertuar Teatru Narodowego. 

dwa występy „Pierwszego Teatru dla dzieci 
z Warszawy” 
Grane będa ku uciesze milu 
Szek* i „Podróż naokoło świata 
tachona* z Ninką Wilińską i Pawełkiem Du- 
dzińskim na czele pierwszorzędnego zespołu 

dnia 3-go zespół artystek teatrów Szyfma- 
nowskich z Marją Przybyłko - Potocką i 
Wandą Siemaszkową na Czele 

kach w obecności Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, zarząd apeluje do członków i sym 
patyków Ligi o zapisywanie się w poczet Od 
działu reprezentacyjnego. 

Informacyj udziela codziennie p. Szumań 
ki Mickiewicza 1, tel. 12—78. 

do 30 b. m. zanotowano w 
wypadków 80. W tem było kradzieży 
opilstw 20, przekroczeń administracyjnych 36 

jąc karabinem postrzelił 
Santur, mieszkaniec wsi 
łajewskiej. | 

wej pod toczony 
„Tewes* 

głośną sztukę Z. Nałkowskiej „Dom Kobiet" 
Impreza ta wzbudziła wyjątkowe zaintereso: 
wanie. 

EE 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypkdki w cyfrach. W czasie od 25 
Wilnie różnych 

10, 

—. 

— Wypadkowe .  Manipulu 
się szczękę Djonizy 
Turczany, gm. Miko 

Wpadł pod wagom Koło stacji towaro- 
wagon, ekspedytor firmy 

Bolesław Ekstronowicz (Szkapler 
na 2), który doznał ogólnych potłuczeń. Le 

TEATR I MUZYKA ży 'on w szpitalu kolejowym na Wilczej Ł.« 
pie. ® 

— Tentr Mielski na Pohulance. Ostatnie 
ni gościnnych występów Jaracza w „Arty- 

do 

a scenie Teatru Polskiego. - 
— Tatr Młejski w Lutni. „Kiepski sze- 

już tylko 

Dziś w sobotę dnia 3ł i niedzielę 1 go 

pod dyr. Tymoteusza Ortyma. 
ińskich „Kopciu- 

Pata i Pa- 

  

na tle własnych bogatych dekoracyj. 
W poniedziałek dnia 2 go i we wtorek 

zaprezentują 

bicia szyby do mieszkania 
(Stara 14) dostali się złodzieje, 
śli dwa palta wartości 400 zi. : 

budowy studni 
wpadł do wykopanego dołu robotnik  Kazi. 
mierz Sieniuć (Strycharska 1). 

wieczorem na ul. Mickiewicza 
Jabłkowskich wpadła pod autobus 
1 przez jezdnię p. Żejmo, żona inżyniera 

— Kradzież przez, okno, Za pomocą wy 
Bobrowskiego 
którzy wynie 

Robotnik wpadł dp studni. W czasie 
przy ul. Krakowskiej 54 

Doznał on złamania lewej ręki i uszko 
dzenia całego ciała. Poszwankowanego ulo 
Kyo szpitału św. Jakóba. 

. W ub. środę 
koło gmachu 

przecho 

. Żejmo doznała ogólnych obrażeń. 
— Samobójstwo sutarta ES) 

Lidzie targnął się na życie sierżant tamt. P.K. 
U. Aleksander Purwiński, który strzelił 
siebie z rewolweru. Desperata w stanie cięż- 
kim ulokowano w szpitalu. 

do 

Co było przyczyną rozpaczliwego kroku 
badają władze wojskowe.



  

Ry z Warszawy. 

  

4 SŁOW oO 

RADJO Od dnia 30 maja do dnia 3 czerwca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

SOBOTA, DNIA 31 MAJA 1930 R. KINO A EG © РУ, 

13.10—13.20:. Komunikat meteorologicz- MIEJSKIE p» B B Ł E e E E 2 

  

Wyścigi konne w Pośpieszie 
Wyniki siódmego dnia 

Nieobecność publiczności a raczej obec- 
j o bardzo nikłej ilości na torze w 
szcze mimo ładnej stosunkowo pogo- 

iv świadczy wymownie o tem, że suche dni 
zzed „pierwszym* dają się dotkliwie odczuć 

wszystkim, a pozatem zapał sportowy wilnian į 

  

   

  

Por. Danjenkowicz 23 p. ul, najmłodszy z 
ieźdców — oficerów zaskarbił dobie sympatję 
publiczhośći w piątym dniu gonitw, wygry- 
sając na Gizeli trudną gonitwę, mimo por 
sknięcia się na "ostatnim płocie, dzięki umiejęt- 
.xmu opłanowaniu jej i brawurpwej jeździe. 

nie jest tak duży, aby pozwolił interesować 
ię wyścigami aż przez ośiem dni. Trzeba 
» sobie powiedzieć otwarcie. 

Bieg myś i za mastrem (rtm. Cier- 
nieki) odbył ę bez udziału publicznośći į 
orzyniósł zwycięstwo ppor. Snitko 19 p. p. 
a. p. na koniu Tim - Tarzan. Drugi był rtm. 
Choroszewski 4 p. uł. na koniu Równy, trze- 
cim por. Bartoszewicz 4 p. uł. na koniu Po- 
ieszny. 

Stopniowo przybywa publiczność 
1.9 pierwszą gonitwę 
„ość osób. 

Dystans — 3000 mtr. płoty. 
Jagienka — W. Daszewski 
im. Cierpickiego i Juljus 

. — Początkowo prowadzi Jagienka, 
niec jednak biegu nie może sobie dać ra- 

i pozostaje o tyle. Wygrywa Bakarat o 
ć długości przed Juljuszem Totalizator 20 

    
   

  

mimo 
obserwuje niewielka 

Startuje: — 
Bakarat —      

  

    

  

pod 
O 

   
ślotych 

"Gonitwa plaska (pocieszenia), dyst. 
*.100 mtr. Na shtarcie pięć koni. walka to- 

   
   

    

   

zyła się między Gryfem — W. Das; 
9 i Betiną — Gr. Of. KOP w nr 
SE pierwszym mija celownik Elbo 

K. Ważyńskich. Gryf na drugiem mi 
rzed Betiną. Total. 19 franc. 13 zł. 
Gry pa 33 zł. 

Gonitwa z płotami im. Frydryka Ju 
za, dyst. 3.200 mtr. Pięć koni. Publ 
sra na Bostona jednak zeszłoroczny Stee 
hase'ista robi wszystkim przykrego 

  

   
pe 

figla 
otykając się na przeszkodzie. Jeżdzie wraca 
iechotą. 

Prowadzi Pan Leon — Gr. Of. 27 p. uł. 
iając za sobą Igora — W. Daszewskiego i 
wego kolegę ze stajni Bebusia. 

Przed celownikiem Bebuś mija Igora i 
przychodzi drugim. jemioła — Gr. Of. 1 p. 
uł. nie kończy gonitwy z powodu zmylenia 
toru Total. 20 zł. franc. 17 zł. i za Bebusia 27 
złotych. 

Gonitwa z przeszkodami dyst. 3200 mtr. 

  

    
                    

  

dziewięciu zapisanych koni startuje pięć: W. 
aponka — W. Daszswskiego (j. por. Don- 
ner), Wołynianka — 19 p. uł. (j. por. Tuń- 

i Jażyńskich (j. por. 
Waży ki), Polisch _ — por. Gromnickiego 
(į. właściciel), Blue Mountan — Gr. Of. 37 
p. už. (j. por. Małuski) 

Od startu prowadzi Wołynianka ogólny 
feblik publiczności. Inne konie walczą 0 le- 
psze miejsce lecz do końca gonitwy nie mo- 
gą minąć Wołyniankę. 

Na ostatnim zakręcie na drugie miejsce 
wysuwa się Blue Mountan przybliżając się 
coraz wyraźniej do Wołynianki. Na cełowni 
ku Blue - Mountan jest 0 głowę lepszą. 
Wołynianka przegrywa niezasiużenie, przez 
nieuwagę jeżdca. 

W rćzultacie okazuje się że Wołynianka 
i Monitor zostają zdyskwalifikowani za zmy- 
lenie toru Drugie miejsce zajmuje Japonka 
Total. 24 zł. franc. 17 į 52 zł. za Japonkę. 

Gonitwa płaska, dyst. 2.100 mtr. 
Startuje 5 koni: Alfa II — por. Abra :mowi- 

za zrywa kilka startów potem udaje się pu 

    

  

ścić konie 
Wygrywa Pagidatorja — Gr. Ofic. 

uł. 
27 

Wśród publiczności poruszenie Fuks. 
wiście, kasy wypłacają 74 zł. franc. 
a eskortę 38 zł. 

Następny i ostatni dzień gonitw w nie- 
dzielę. 

W programie wielki Steeple - Chase Wil- 
na i gonitwa loteryjna. Gonitwa ta, jak i w 
latach zeszłych budzi ogólne zainteresowanie 
nie tyle z racji tego, który koń zwycięży ile 
z racji kto następnie wygra konia. 

W. ubiegłych lątach zwyciężył Derwisz 
wygrany następnie przez p. Ławrynowiczową 
i oficera artylerii. Osman 

   

  

  

NOWY ŚWIETNY SUKCES 
KPT. ORLIŃSKIEGO 

LOTNICZY 

W dniu 27 b. m. powróciła do Warsza- 
wy polska ekipa lotnicza, która brała udział 
w wielkim zlocie gwiaździstym w Brnie 
Morawskiem. 

Lotnicy nasi, mimo że mieli groźnych 
przeciwników w "Czechach, Rumunach i Ju- 
osłowianach, oraz mimo ciężkich _ warun= 

ków atmosferycznych — odnieśli wielki su- 
kces. 

As polskiego lotnictwa, inż. kpt. Bole- 
sław Orliński, zdobył na aparacie P. Z. 
pierwsza nagrodę, zaś kpt. Halewski 
samolocie R. W. D. 2 trzecią nagrodę. 

Zawodnicy nasi byli nir <zwykle gościn- 
nie podejmowani przez aeroklub  morawski 
i wzbudzili wielki entuzjazm wśród publicz- 
ności czeskiej, 

  

na 

      

OFIARY. 
Ku uczczeniu š. p. dr. Witolda Węsław= 

skieg nieodżałowanego kolegi i przyjaciela 
na najbiedniejszych składa dr. Stanisław Do 
kalski zł. 10. 

Na żłobek im. Maryi bezimiennie zł. 200. 
Zamiast kwiatów na trumnę š. p. dr. Wi 

tolda Węsławskiego Halina i Władysław Za- 
wadzcy na Polską Macierz Szkolną zł. 50. 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 

    tajlepsze 

| littrmepty 

ЕМЕЛ 

# 1 PRZYBORY 

DOMINIKAŃSKA 17, telefon 
Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 

(iii OIS Иаа 

  

33) RA$SKI 
Coś musiało wzburzyć do głębi 

żystem nerwowy sekretarza, zdawało 
się, że stracił zupełnie przy tomność. 

Twarz jego stała się śmiertelnie bla 

la, oczy wypełzły z orbit, kolana drża- 

'y, a lewa ręka, kurczowo wpiła się 

+ «kamizelkę. Wydawał ochrypłe nie 
rozumiałe dźwięki. 
— Co panu jest? — powtórzył Sta” 

neastreet, coraz bardziej zam W 

Sekretarz. bełkatał nieprzytomnie: 

  

— Zgubitem!. Zniknęłol... 

— Co pan zgubił? 
— N... nic, sir, to... ja zgubiłem... 

'vieczne pióro! 
— Możnaby pomyśleć, że "pan 

stracił głowę! — wzruszył ramionami 

  

Staneastreet. Pewnie . wypadło 
ydzieś. Niech pan poszuka na podło 
dze. 

Blenshop natychmiast zaczął szukać 
uklęknął na podłodze i zaczął szukać 
na dywanie. Kiedy lokaj wprowadził 
CecyljęBrook, sekretarz zauważył pió” 

- oleiim złotym medalem 

gy 
4 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

(staw HYDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 

KREŚLARSKIE 
w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYŃ RUBIK" wuw.. 

1928 r. 

Teodolity, 
niwelator, 
astrolabje, 

gonjomety, 
planimeiry 

ETC. 

Р 

10- 58 
1840 roku). 

  

ro przy Ścianie z dużą radością rzucił 
się na nie, zapominając momentalnie o. 
rozpaczy i przerażeniu. 

Teraz zainteresowanie 
młodym sekretarzem minęło. Całą uwa 
gę skupił na młodej dziewczynie, któ 
rej ukazanie się we drzwiach wzbudzi” 
ło w n'm dziwną radość i wzruszenie. 

Miss Brook była rzeczywiście zdu 
miewająca dziewczyną! Wyglądała ró 
wnie świeżo i radośnie, jak zwykle i 
Laniare nie mógł uprzytomnić sobie, 
że to ta sama kobieta, z którą przeżył 
tyle strasznych chwil — przed kilku 
godzinami. 

Rzeczywiście nie przypominała w 
niczem znękanej i zmęczonej do. ostat 
nich granic dziewczyny, którą odwiózł 
o świcie do hotelu. 

Oczy jej były spokojne i jasne, ży” 
we rumieńce powróciły na policzki, a 
ręka, którą podała, kolejno, obecnym 
była pewna i silna. 

— Czy mam przyjemność mówić z 
panem pułkownikiem Staneastreet? 

— Tak jest, miss Brook. Wdzięcz- 
ny jestem niezmiernie, że pani przyszła 
do mnie zaraz pa przyjeździe, by za” 

Laniare' 

    

SMAKOSZE PIWA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach ŚWIATOWEJ SŁAWY 

m 

Piwo żywieckie 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

„Zdrėj Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ 
Reprezentacja na wojew. 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

  

Najpewniejszy i najekonomiczniejszy 

i najdogodniejszy silnik 

„SILNiKi DIESELA“ 
SILNIKI „DEUTZ 

BIURO 

TECHNICZNO-HANDLOWE 

  

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17. Muzyka popuł. w wyk. ork. 

pod. dyr. prof. F. Tchorza. 
17.00 — 17.15 Kom. Wil. 

i Kółek Roln. 
17.15 — 17.35 Program na następny ty- 

dzień. i 
17.35 — 18.00 „Z przeżyć Ciotki Albino- 

wej* monolog regjonalny, wygł. K. Aleksan 
drowiczowa. 

18.00 — 18.30 Tr. z Warszawy. Audycja 
dla dzieci. 

18.35 — 19.00 Najnowsze odkrycia z dzie- 
dziny assyrjologji“ odcz. wygł. BU F. Bos- 
sowski. 

19.00 — 19.55 Tr. nabożeństwa ć Krako 
wa. 

19.55 — 20.05 Rozmaitości i sygnał czasu 
20.05 — 22.00 Tr. koncertu wieczornego 

z Salonu „Radjo i Światło” Philipsa. 
22.00 — 23.00 Komunikaty z Warszawy 
23.00 — 24.00 Muzyka taneczna z płyt 

gramofon. 

Tow. Organ. 

    

ŻÓŁTE PL. 
Senas 

USUWA POD 
APTEKARIA 

AXEL” Bzz 

   
BŁ. MAŁY- ZA. 
s, ouży-: 

  

  

Do nabycia w składach aptecznych, 

gabardynowe, impregnowane, 

pylniki 

DAMSKIE i MĘSKIE 
są już w wielkim wyborże 

w znanym magazynie 

P. LANCMAN 

Dogodne waeunki spłaty! 

DO GOSPODYŃ DBAJĄCYCH 

O CZYSTOŚĆ MIESZKANIA !!! 
Japońska fabryka Azumi | 
i K-o w Osako wypuściła 
na rynek udoskonalony 

nieco droższy od poprzed- 
niego wyrobu Katol w, 
niebieskich pudełkach, lecz 
za to wielokrotnie moc- | 
niejszy i radykalnie tępi: 
muchy, mole, komary, 
pchły, wszy, PLUSKWY, 

ogrodowych i w inspek- 
tach. 

Dzisiaj walka ro- 

bactwem domowem nie stanowi wiel- 
kiej trudności. Kupcie pudełko Katolu 
i będziecie miały spokój oraz czystość 
w domu, a szczególnie unikniecie cho- 

aptekach i perfumerjach. 

WILNO, ul. WIELKA 56. 

proszek „KATOL* w zół- 

prusaki, mrówki, mszyce 

rób jakto: malarji, tyfusu, i innych. 

AAAAAAAAAAARAA 

WŁ NOWINKI! 

tych pudełkach, który jest 

na roślinach pokojowych, 

Żądać w składach aptecznych i aptekach. 

  

z 

    
  

UWAGA! 

w ŻYWCU 
i „aleć 

Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

Dla ELEKTROWNI 
„DE U T ze 

Pionowe i poziome SILNIKI NA GAZ SSANY z koksu, drzewa, odpadków 
drzewnych, torfu i węgla. 

46 mogą być przystosowane dla pracy 
„Diesel* i na paliwa twarde jako 
gaz ssany. 

RZEDSTAWLCEELS TWO 

  

wiadomič mnie o losie brata. Znam 
dobrze brata pani i... 

— Chwała Bogu, brat mój czuje 
się lepiej, — przerwała mu dziewczyna 
— doktorzy obiecują szybką rekonwale 
sencję. 

  

Dzięki kj Bogu! Czy pani zna 
Mr. Duchemana? 

— Owszem, mam przyjemność... 
Laniare uktonit się  ceremonjalnie. 
— Pani jest bardzo dobra że mnie 

pamięta! 
— A więc, —- zwróciła się do put 

kownika, — pan Ducheman  opowie- 
dział już panu wszystko... ' 

— Paristwo pozwolą, że odejdę, — 
wtrącił Laniare, — nie chcę przeszka” 
dzać. 

— Nie, nie, proszę, niech pan nie 
odchodzi. 

Wszystko, co mam do powiedzenia 
nie jest tajemnicą dla pana. Przecież 
pan brał czynny udział w tej spra- 
wie... 

— Jeśli pani nalega zostanę chętnie 
A nawet mam wrażenie, że powinienem 
tak postąpić, — uśmiechnął się La 
niare, — być może uda mi się dowieść, 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto. 
      

Pionowe i poziome, czterosuwne 
i dwusuwne (z pompą płuczną). 

A. KAWENOKI, 
WILNO, WIELKA 66, Tel. 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. | znany lotnik ERNEST 

Dramat w 10 aktach. Wzruszająca tragedja istot, szukają 
i bezkresnych lodowców. 

  

W rolach głównych: LENI RIEFENSTAHL, 

UDET. Reżyserja: GUSTAWA PAPSTA tryumf 

ych szczęścia i ukojenia pośród 
GUSTAW DIESSL, 

i cud 
ERNEST PETERSEN 

techniki i gry filmowej. 

Kasa czynna od 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „MARSZ RADECKIEGO*. 

niebosiężnzch szczytów 
oraz 

  

  

Pierwszy Dzwiękowy 
Kino-Teatr 

EBS OS 

PARTER 1 zł. Śpiew 
i ulubieniec kobiet RO! 

wszechśw. sławy Śpiew. 
w swej najnowszej kreacji 

Muzyka- 

D ia ROCQUE „PRAWO MĘŻA” 
aka Martineeli. 

Tańce. Najpiękniejsza gwiazda Ameryki, czarująca 

Początek seansów o godz. 
o godz. 4-ej i 5.30 po cenach zniżonych. BALKON 60 gr.. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! UWAGA! Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych. 

BILLIE DOVE 
Bajeczna wystawa! 
Nad program: Rewel. 

4-ej, ost. seans 

BALKON 60 gr., 

Niewidziany przepych. 
Atrakcja Śpiewna, w ystęp 

o godz. 10.15, Seansy 
PARTER 1 zł. 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

ja, płaczą, toczą wojnę 
na.tle powieści Rudy 

w filmie osnutym 
varda Koplinga „BZTERY PIÓRA ny. Początek o 

Dziś ostatni dzień. Od gcedz 4.30 do g. 7-ej ceny miejsc na PARTERZE od 80 gr. Dziś! Cztery gwiazdy w jednymę 

dźwiękowym obrazie CLIVE BROOK, WILLIAM POWEL, ROCHARD ARLEN, NOAH BEERY grają, śpiewają, kocha- 
6“6 Nad proguam: Dodatek muzyczno-śpiew- 

godz. 4.30, ost. 10.30. 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 
Wielka 30. Tel. 14-81 czyli (Świat w miłości), 

MARION NIXON i CHARLS ROGERES. Nad program: 

Szeika*, przepiękny dramat w 10 akt. W roli gł. urocza BEBE DANIELS i WILJAM POWEL. 

Dziś! Najnowszy film 1980 r. 1 raz w Wilr 

potężny psychologiczny dramat w 10 akt. z 
Najnowsze i 

nie. Przebój sezonu! 

USTA NIGDY NIE CAŁOWANE 
złotej młodzieży. życia 

najw spanialsze arcydzieło 

1 
/ 

W rolach głównych: 
wschodu „Córka 

  
Dziś i dni następnych. 

Kino Kol. 

„OGNISKO* 

Ul. Kołejowa 19. 

aktów 
10 p.t.   stwo, kradzież i zabójstwo i ciężko pokutuje. 

Największy tragik Świata 

Pocz. seansów o godz. 

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO apa 

APARATÓW FOTOGRA 

jak również wszelkich artykułów fotograficznych 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 

„OPTYK RUBIN 
ul. DOMINIKAŃSKA 17, 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840) 
WILNO, 

  

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

jónoch 

  

    
ratu fotograficznego © AKIEŃ - 

FIGZNYGH | powiotoceca ERA Akaszerkaśmiełowska ca. 
oraz Gabinet Kosme- AŻŚ 2 @ 

brodawki, kurzajki, wy 

kiewicza 46. 

gp 

Wsz 

  

En a M 

Wilno, Midiewiczź 31 
m. 4. 

Urodę 
odświeża, usuwa 
skazy i braki. 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie 
ry. Wypadanie włosów 

jej 

usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 
czej „CEDIB* J. Hry- 
niewiczowej. Wielka 18 
m.9. Przyjmuje w g. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

  

tel. 10-58. ORGIA оЧн i AS 

POSADY I 
  

  

Stanisław KRAKO 
WILNO. Wielka 49. 

y ropą jako 
silnik na 

13-80 i i 47. 

państwu, że stare przysłowia mają 
racjęl. 

Dwa zdziwione wejrzenia były od- 
powiedzią na jego słowa. 

— Nie rozumiem pana? 
— Zaraz to wyjaśnię. Przysłowie 

o któreń” wspomniałem głosi, że nikt 
lepiej nie potrafi złapać złodzieja, jak 
inny złodziej. 

Przysłowie to usłyszałem ostatnio 
od człowieka, który chciał mnie obra 
zić. I muszę przyznać że słowa te zro- 
biły mi przykrość. 

Spojrzenie jego padło na leżący 
na stole czysty 'arkusz papieru i na 

- chwilę uwaga jego została pochłonięta 
Podniósł arkusz i przyglądał mu się 
długo, zamyślony głęboko. 

— A więc, cóż dalej, o co chodzi? 
— Panie pułkowniku, czy chce pan 

usłyszeć ode mnie tajemnicę, szyfru, 
otwierającego pańską. skrytkę? 

— Jeśli pan mi ją powie, będę 
uważał pana za wcielenie djabła, — 
zaśmiał się pułkownik. 

— Pochlebia mi pan. — Ale to 
bardzo prosta sprawa. Pokažę panu tę 
sztukę magiczną przy pomocy tego ar 

WYGODA DLA 

Kuchnia naftowo - gazowa 

„ETNA 

  

inżynier 

zaszukawuwnuznazaNNNaGEOzuaHEnuNi 

Vania URM () ЧИНЕ 
POTRZEBNA MŁODA 
DZIEWCZYNA do dzie- 
cka, umiejętność szy- 
cia pożądana. Zgłaszać 

LETNIKÓW 

  

się Mickiewicza 2 
zużywa w ciągu 8 godzin | m. 11. 

1 litr naity 

"Cicha! Czysta! prosta w ! 

užyciu! Wyłączna sprzedaż na 5 З'ЗЩЁЪУВ Eika 

woj. Wileńskie użą praktyką po- 
szukuje zajęcia w mie- 
Ście lub na wsi. Przy- 
gotowuje dzieci do 
pierwszych 4-ch klas. 
Posiada znajomość fran 
cuskiego, rysunków 
i muzyki. Łaskawe ofer- 

a: Ee zgłaszać w 
ministracji | Pe WB i p 

bada 24 

į LETNISKA Į 
SFS AI AERO: BO BIECZ. 

LETNISKO z 2—3 po- 
koi z kuchnią, 1 kilo- 
metr od stacji Czarny 
Bór w folwarku Dusi- 
nięta, dowiedzieć się 
na miejscu. 0 
NASA 

LETNISKA z utrzyma- 
niem w majątkach zi 
skich w wojew. Wileń- 
skiem i  Nowogrógz- 
kiem. Informacje: Wil- 
no, Mickiewicza 23, 
Biuro Techn Inż. Kier- 
Snowski i Krużołek S-ka 
tel. 560. 

WSskKl 
Telefon 14-36.   

  

kuszu czystego papieru. Kombinacja 
liczb, którą należy znać, aby otworzyć Usta zaschły mu jak w gorączce 

tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 

  

padanie włosów. Mic- 

Kólik. 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej 

kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

3 

zs) 

8 

ce- 

  

6, w niedziele i św. 

EMIL JANINGS w potężnym współczesnym dramacie życiowym 

„NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK** 
przedstawia z wyjątkowym naturalizmem moralnego i religijnego człowiea. który dzięki kobiecie popełnia wiarołom- 

о 4 р. р. 
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i łupież. Najnowsze R 
zdobycze kosmetyki ra- AOBISOU | HJSZĄ 

cjonalnej. UIDIUEZPAZIZSO LR 
Codziennie od g. 10—8. EM]SUSZJOOdS 

W, Z. P. 43. 

KOBIECĄ g "2[519}5 28Э 
Urodę konserwuje, 
doskonali, odšwieža, Ł 
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TRUSKAWIEC gg 
Kresowy Ziemiański GONTY Pensjonat * „Krzysia”, 
Utrzymanie 

ware. 

  

Doskonałe LETNISKO 

w okolicy Jaszun. Auto- 
busy. Oferty listown 

Piwna 8 m.7 Wisniew 

Ska. 

BWAAWA 
L. KOPAŃ | SPRZEDAY 

AWATAEB 
SPRZEDAJE SIĘ DOM ska 14 m. 11. 

12-tu na Zarzeczu 
mieszkaniach. 
dywać : Plac Kate: 
dralny 4 m. 
dzy 8—-9 rano. 

o 
Dowia 

  

   

  

DOM o 2 miesz- 
kaniach po 3 pokoje, 
kuchnie, werandy. 
Placu około 380 s 
kw., kilka drzew 
owocowych oraz in- 
ne najrozmaitsze ob= 

jekty polec 
Dom: H-K sZachęta” 
Mickiewicza 1. tel. 
9-05. 0 

    

  

—- 

  

pierwszo- 
rzędne Ceny umiarko- 

  

4 mię- 

0 SL EL оь 

  

sprzedaje POLSKI 
LLOYD. Kijowska ul. 6 

„RÓŻU 
MUABAMA 

- POSZUKUJĘ WSPÓL- 
NIKA lub sprzedam 

Só een o sile 
.P. Postój łodzi 

SE brzegu Wilji ul. 
Zygmuntowska 20. O 
warunkach dowiedzieć 
się od:g. 3—4 ul. Lwow- 

OO, 
jw 

POZYCZKI 
w różnych walutach 
i sumach na pewne 

zabezpieczenie 
udzielamy szybko 

i dogodnie. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 2ł, tel. 
152. -0 

L 

  

Dochód i proc. | 
ma każdy zapewnio- 
ny przy lokowaniu 
oszczędności za .po- 

średnictwem 
Wileńskiego Biura 
Komisowo - Handlo- 

  

NA POLESIU 
majątek ziemski, ob- 
szaru około 700 ha 
z dużą ilością lasu 
materjałowego, Z ze- 
zwoleniem na wy- 
rąb, sprzedamy oka- 
zyjnie za cenę drze- 

tanu. 
e Biuro Ko- 

  

Wiler 

  

  misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 
152. 0 

Sekretarz odw 

wego, Mickiewicza 
Zi, tel. 152. —0     
WRZ © |--W ua 

Ad 1-24 
Zgubioną kartę pobytu 
tymczasową Marji Swi- 
tkowej wydaną 18 kwie- 
tnia 1929 r. na 2 lata, 
unieważnia się. —0     

  

rócił się niespokojnie 
i 

zamek, jest następująca: 9, 27, 18, 36. nerwowo oblizywał je końcem językag 
Okrzyk zdumienia 

Blenshop podszedł i przyglądał mu się 
jak zahypnotyzowany. 

— W jaki sposób... w jaki sposób 
pan się tego dowiedział? 
= jestem jasnowidzem, panie Blens 

hop. 
Zdawało mi się, że ktoś pisał na 

tym arkuszu, datę, która nić odpowia- 
da rzeczywistości... a pisał twardym 

ścią i niedbalstwem, panie Blenshop, 
gdyż twardy ołówek pozostawia za 
wsze ślad na leżących pod spodem . 
papierach. Widzi pan teraz, że niema 
w tem nic nadzwyczajnego, że odczyta” i wyrzucił na stół 
łem te cyfry? Zręczny człowiek, panie 
Blenshop, chcąc zanotować jakaś taj 

wiecznego pióra... 
kie widzę w kieszenni kamizelki pana... 
Miękkie złote pióro nie pozostawia 
śladów. Jeśli pan użyczy mi swego 
pióra, dowiodę tego. panu. ; 

panie Bienshop, 
i nie wypus zę 

  

w ogrodzie jest Mr. 
Głos Laniare'a 

ze słodkiego i 
ostry i stanowczy. 

przerwał mu. nie wiedział co ma odpowiedzieć. 
— A niech pan nie próbuje uciec, 

ba jestem uzbrojony 
już pana. A zresztą, 

Stone. 
zmienił się nagle, 

uprzejmego stał się 

— Pańskie pióro, panie Blenshop!; 
Blenshop wyjął drżącą ręką 

ołówki em, co jest wielką nieostrożno” z kieszeni kamizelki. 
pan jest djabłem, — Pan... 

mruknął, blednąc 
się na nogach. 

Laniare odkrę 

papieru. 

pióro 

śmiertelnie i chwiejąc 

cił górną część pióra 
zwinięty rulonik 

SA Jeśli teraz pan pułkownik zechce, 
ną cyfrę, dla poinformowania przyja” wezwać Stone'a, to uwolni on pana od* 
ciela lub wspólnika, powinien używać obecności niebezpiecznego 'zdrajcy, ja” 

w rodzaju tego, ja- kim jest Blenshop! 

A 
WT 
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