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G, P. U. i kontrrewolucja. Pogrzeb Wojkowa. 
Emigrańci rosyjscy o 

czynie Kowerdy. 
Wywiad z esaulem Michałem 

Jakowiewym. 

Wobec licznych aresztów wśród 
kolonii rosyjskiej w Polsce, wywoła- 

nych sprawą zabójstwa posła Wojko- 

wa i krążącemi pogłoskami, że Ko- 

werda nie działał samoistnie ale z 

ramienia jakiejś organizacji, zwróci» 

liśmy się do jednego z najwybitniej- 

szych przedstawicieli emigracii rosyj- 
skiej w Wilnie, p. Michała Jakowie- 
wa z prośbą o skonkretyzowanie sta- 

nowiska emigracji rosyjskiej wobec 

zaszłego faktu zabójstwa. 
— Krok Kowerdy — oświadczył 

nasz interlokutor — uważać. musimy 

zą akt rozpaczy. Dużo się słyszy w 
ostatnich czasach, że emigracja nic 
nie robi, że wogóle niezdolna jest do 

jakiejkolwiek pracy, do przeciwstawie- 
nia swych sił organizacji międzynaro- 

dowego komunizmu, który zgubił na- 

szą ojczyznę. W większości wypad- 
ków zarzuty te są słuszne. Wśród e- 

migracji rosyjskiej szerzyć się począł 

rozkład moralny. Dziwić się temu 

trudno. Są to ludzie zrozpaczeni, rzu- 

ceni w otchłań nędzy, ludzie, którzy 

poczynają tracić nadzieję. Stan taki 

wywiera depresje na dusze młode, 

żądne czynu, Brak jakiejś skonsoli- 

dowanej organizacji, konkretnych wy- 

tycznych w kierunku pracy dla uko- 

chanej ojczyzny, sprawia, że młodzież 

rosyjska, która w upodieniu nędzy 
nie zagubiła jeszcze miłości . do swej 
ojczyzn, wa się na czyny roze 

W a los do celu nie 

prowadzące. 

Osobiście nie jesteśmy zwolennikami 
jakichkolwiek aktów terrorystycznych 
na terenie państw obcych. Nie chcę- 
my psuć stosunków tych państw, nie 

chcemy nadużywać udzielonej nam 

gościnności i z tego punktu widze» 

nia uczynek Kowerdy należałoby po- 
tępić. — Z drugiej jednak strony na- 

leży stwierdzić, że werda działał 

wprawdzie pod wpływem być może 

niepoczytalnego afektu, ale zamiary 
jego były czyste pod względem pa- 

trjotycznym. Dlatego uważamy go za 
jedną z takich licznych ofiar, „które 

w obłędzie rozpaczy mszczą 56 za 

swą nieszczęśliwą ojczyznę. 

„ — Czy na terenie Polski istnieje 

jaka skonsolidowana organizacja  ro- 
syjskich monarchistów? 

— Takiej niema. Wogóle na te- 
renie Polski niema żadnej samoistnej 
organizacji emigracyjnej. Spotykamy 
jedynie przedstawicieli i stronników 
różnych ugrupowań emigracyjnych w 

Europie, jak grupy W. ks. Mikołaja 
Mikołajewicza, W. ks. Cyryla, nacjo- 

` AA it. d. Co innego na terenie 
* 
{ osji, Rozpowszechnione są tam bar- 
dzo liczne organizacje przeciwbolsze- 
wickie, które działają bardzo inten- 

sywnie. Przeważnie jędnak tworzą 516 

one samorzutnie w Rosji, utrzymując 
jedynie z emigracją kontakt moralny, 
rozporządzając własnemi środkami 
materjalnemi. 

— Czy Pan osobiście utrzymywał 

jakie stosunki z zabójcą Wojkowa? 
— Przychodził do mnie kilkakrot- 

nie, wiedząc, że mam dużo książek 

i czasopism rosyjskich wydawanych 

zagranicą, które dla niego w Wilnie 

były niedostępne gdzieindziej. Zasad: 

niczo widywałem go tylko w drukar- 

ni, gdzie się jednocześnie drukowała 

«Nowaja  Rossija» i „Bielaruskaje 
Słowa*. 

— Jakie widzą panowie sposoby 
do odzyskania swej ojczyzny i obale- 
nia rządów bolszewickich? | 

— Bezwątpienia wojna jakiegokol- 
wiek państwa z Rosją sowietką, a w 

pierwszym rzędzie Polski, dopomogła-. 
by nam znacznie, wszakże wolełibyś- 
my żeby. się przewrót dokonał samo- 
rzutnie, bez obcej interwencji, wew- 
nątrz narodu rosyjskiego, (© ^° 

My emigranci rosyjscy negować 
tego nie możemy, że walczymy i wal- 
czyć będziemy Z bołszewikami na 

śmierć i życie wszelkiemi dostępnemi 
nam środkami: za pomocą terroru, 
gwałtów, ognia i miecza. Inne środ- 
ki są dła nas niedostępne. „Winni są 

temu wszakże sami bolszewicy, którzy 
stworzyli taką atmosferę, którzy 0d- 
sunęłi nas od walki legalnej, terory- 
zując ludność Rosji. Wszelkiemi šrod- 
kami dążyć będziemy do jednego 
wzniosłego celu: aby naród rosyjSki 
wyzwolony z pęt czerwonego terroru 
sam zadecydował o swych przyszłych 
losach. | 

Wrzenie rewolucyjne w Rosji. 
Stan wojenny w Mińsku.—Masowe rozstrzeliwania. 

Z Mińska donoszą: Wewnętrzna sytuacja na całym terenie SSSR. 
staje coraz bardziej podminowaną. Ze wszystkich stron państwa nadcho- 

dzą wieści o masowych aktach teroru przeciwko władzy bolszewickiej. 

W akcji tej biorą udział robotnicy, włościanie, jak też liczni członkowie 
spisków i organizacji antybolszewickich. Donoszą o uowych podpalaniach 

fabryk, rozbijaniu kooperatyw i td. Ostatnie wypadki tego rodzaju miały 

miejsce w Niżnim Nowgorodzie i Petersburgu, - : 
W Odesie, Charkowie i Nikołajewie, aresztowano 600 osób. 
W związku z ostatniemi wypadkami w Petersburgu dokonano tam 

licznych aresztów. W sprawie bomb rzuconych do klubu śledztwo prowadzi 

prezydjum komunistycz. partji. Komendant GPU.|Messing otrzymał nieogra- 
niczone pełnomocnictwa. Licznych rewizji dokonaao w Kronsztacie, : 

Na terenie gub. Mińskiej ogłoszeno stan wojenny. Oddziały wojsko- 

we zostały wzmocniene. к 
"Jednocześnie donoszą, że powstańcy na Kubaniu dokonali napadu na 

autobus pocztowy, uprowadzając ze sobą wybitnych komunistów. W Char- 
kowie powstańcy spalili dworzec kolejowy wraz ze składami towarowemi. 
W okolicy Nowogrodu podpałono torfowiska. 

Radjostacja moskiewska donosi, że prasa tamtejsza ogłasza 
komunikat władz politycznych ZSSR. stwierdzający, iż na skutek 

przejścia do otwartej walki terrorystycznej monarchistów dziala- 
jących zagranicą według Instrukcyj i za pieniądze cudzoziemskich 

instytucyj wywiadowczych, kelegjum G.P.U. ogłosiło w dniu 9 
czerwca wyrok, skszujący na rozstrzelanie 20 osób z pośród zna 

nych działaczy monarchistycznych. Wyrok ten został wykonany. - 

Na liście osób rozstrzelanych fgurują następujące nazwiska: 
Pawel Dolgorukow — książe, kierownik organ:zacyj monar- 

chistycznych zagranicą, który drogą na Rumunję fprzedosteł się 
w sposób nielegalny na terytorjum ZSSR. w celu tworzenia 
kontrrewolucyjnych grup monarchistycznych; 

E'wengren, b. kapitan, który działa! wspólnie z wysłannika- 
mi „Inteligence Serv.ce* przy organizacji zamachu na delegację 
oe z Cziczerinem na czele w czasie jej przejazdu przez 

erlin; 
Malewicz-Malewski, b. oficer gwardji; ; 
doo, b. konsul carski, urzędnik banku państwowego 

ZS5R., który prowadził akcję szpiegowską; 
Skalski, szlachcic, który dostarczał sztabom cudzoziemski 

wiadomoćci o lotnictwie i przemyśle wojennym ZSSR. : 
Popow, b. oficer, który powrócł a Francji z poleceni:m b. 

ambasadora carskiego Makłakowa podjęcia akcji kontrrewolucyjnej 
na terenie ZSSR; й ' 

Szczegłowtow b. generał, który zajmował się szpiegostwem 
na rzecz cudzoziemskich sztabów generalnych; : 

W:szniakow, b; adwokat, czlonek orgenizacįi monarchist;cz- 
nej który pozostawał w stosunkach z emigrantami; 3 

Susalin, b. pułkownik armji Wrangla, organizator nieudane- 
go zamachu na Krasina w roku 1926; 1 j 

Morakow, kupiec, który finansował działalność organizacyj 
monarchistycznych na terenie ZSSR; Ё . 

Pawłowicz, b. naczelnik oddziałów zbrojnych w Kijowie: 
Naryszkin, b. oficer, który oddawał us'ugi szpiegowskie. sze- 

ręgowi przedstawicieli zagranicznych w Moskwie; 
'Popow-Kiratow, b. kapitan, aresztowany na 

agentem Siguranei rumuńskiej. т A 
Nikoiin, b. szambelan, b. członek rady państwa, właściciel Jo- 

kalu, w którym ukrywali się terroryści przybywający z zegranicy; 

Meszczerski Aleksander, ksąże, jeden z aktywniejszych pra- 
cowników w kierunku wywołania interwencji mocarstw w Rosji. 

Annenkow Wasil, b. of. Judenicza, w r. 1927 £powrócił do 

Rosji rzekomo jako ajent W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza. | 
Mazurenko Sergjusz, b. oficer Kołczaka rzekomo szpieg an- 

gielski, konfident pełnomocnika angieiskiego w Moskwie; 
Gurewicz Salomon, dziennikarz, były naczelnik skautów, którzy 

mieli zamiar zabić Bucharina, Rykowa i Stalina; 
Łyczew Mikołaj; : i : 
Koropenko Mikołaj, b. kapitan Kołczaka; współpracownik a* 

tamana Siemionowa w Śyberji rzekomo konfident angielski. 

Cała prasa niemiecka przeciw Sowietom. 
BERLIN. 10 Vi. PAT. Wiadomość o straceniu w Moskwie 20 więź- 

niów politycznych wywołała w Berlinie ogromne wrażenie. Po za jedynym 
komunistycznym dziennikiem «Welt am Abend», który nazywa tę egze- 
kucję aktem obrony ze strony klasy robotniczej, cała prasa niemiecka 
stwierdza jednomyślnie, że Rosja sowiecka osłabiła w ten sposób niesłys 
chanie swoje stanowisko w konflikcie z Anglją. 

Znamienną jest rzeczą, że najgwałtowniej występują przeciwko So- 
wietom dzienniki prawicowe, które od końca wojny, aż dó czasów 
ostatnich stały na stanowisku wspólnego frontu niemiecko-rosyjskiego 
przeciwko Francji i Auglji i dopiero w dwóch ostatnich itygodniach za- 
częły ujawniać pewne tendencje przyjazne dla Londynu. 

- Organ hr.' Westarpa, „Kreuzztg* oświadcza, że wiadomość o tych 
okrucieństwach systemu bolszewickiego wzbudzi falę oburzenia i wstrętu. 
Ostatni krwawy akt może się tylko przyczynić do wzmocnienia frontu 
antybolszewickiego w Europie. i Ё : 

Niemiecko-narodowy „Lokal Anzeiger“ ošwiadcza, że państwo, które 
OE bez sądu swoich obywateli tuzinami nie jest państwem kule 
turalnem. M 4 

Prawicowa „Boersen Zig“ ošwiadcza, že klika, utrzymująca Rosję od 
roku 1917 za pomocą teroru pod swoją władzą, ciężką czyni. współpracę 
ze sobą chociażby na krótką metę dla tych |narodów, które mają pewne 
wspólne z nią interesy polityczne, › 

«Vossische Ztg» stwierdza, że teror moskiewski za jednym zamachem 
umięestwił cały dotychczasowy kapitał moralny, jaki Rosja uzyskała w kon- 
flikcie z Anglją do dnia dzisiejszego. Ostra nota do Polski zarzucająca 
rządowi polskiemu odpowiedzialność za morderstwo popełnione na osobie 
posła Wojkowa, chociaż poseł tem odrzucał stale wszelką ochronę jego 

Ukrainie wraz z 

osoby, jak również bezpośrednie oskarżanie Angljj—było to błędem: poli- - 
tycznym. Nie szkodziło to jednak jeszcze pomyślnej dla Sowietów atma- 

sfęrze, jaką wytworzyły dla Rosji rewizje w Pekinie i Londynie Oraz za« 
mach warszawski. Rozstrzelanie więźniów w Moskwie niszczy tę atmosfe- 

rę dla Rosji pomyślną i daje przeciwnikom jej w ręce materjał jakiego nie 
znaleźli w zrewidowanych kasach ogniotrwałych. 

- Elsportacja zołok Oojkowa | 
' WARSZAWA, 10. VI. PAT. Dzisiaj o godz. 7 min. 30 rano  rozpo- ` 

czął się ceremonjał eksportacji zwłok tragicznie zmarłego posła Związku” 
Socjalistycznych Republik Rad Wojkowa. 

Q godz. 7 min. 35 przybył przedstawiciel | Pana Prezydenta Rzeczy- ' 
pospolitej w osobie szefa kancelarji cywilnej p. Dzięciołowskiego w. towa- 
rzystwie adjutantów. , 

Punktualnie o godz. 8 ruszył kondukt żałobny. Na przodzie postępo- 
wały dwie kompanje pięchoty z orkiestrą, baterja artylerji konnej Oraz 
szwadron_ szwoleżerów. Bezpośrednio potem delegacje niosły liczne 

" wieńce. Za niemi jechały jeszcze dwa karawany z wieńcami. Trzeci 
(Ciąg dalszy na str. drugiej). 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 POSTAWY — 

W sprzedaży detalicznej cena pjeoaynczego n—ru 20 yroszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałte 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — uł 

NIEŚWIEŻ — u! Raitszowa 1 
NOWOGRÓDEK -- ul. Mickiewicza 20 

NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW: —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEN; Wiersz miiimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2—ej I 3—e 30g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeliowe o 25 proc, droże 

Na świecie, w kraju, w mieście, 
Wiadomości o uroczystym pogrze- 

bie Wojkowa zbiegają się z. wiado- 
mościami o masowych, zwierzęcych 
mordach popełnionych na bezbron- 
nych więźaiach zamkniętych w ka- 

* 

Elementy być może. najbardziej 
konserwatywne, najbardziej przywią= 

zane do tradycjj w naszem mieście 

t. į. cechy porwały z Centralnym Ko- 
towniach socjalistycznych. WojKOW mitetem Wyborczym. 
padł jeden, tam zabito osiemnastu. 

a 
moralna 

Pomiędzy samosądem Kowerdy, 

samosądami bolszewickiemi 

różnica nię jest duża. 

Jest to fakt nader dodatni, gdyż 
wogóle wybory wileńskie staną się 
oczyszczeniem atmosfery z moralnego 

terroru i moralnej hypnozy. Jaką jest 
Prasa niemiecka jednomyślnie po- bowiem metoda „narodowa*. Oto za- 

<tępia gwałty sowieckie. Jest to objaw, wiązuje się komitet z samych partyj- 
który Słowo przepowiadało oddawna. ników, potem niedopuszcza się niko-. 
Jest to skutek zerwania angło-sowiec- go prócz z góry upątrzonych albo 
kiego i skutek roboty angielskiej, zdą- 
żającej do zbliżenia i pogodzenia 

trzech państw, bez których kontynen: 

talny blok antysowiecki jest nie „do 

pomyślenia, t. j. Francji, Niemiec i 
Rosji. Po raz pierwszy może od 
chwili traktatu Wersalskiego na szpal- 
tach prasy niemieckiej spotykamy 
poparcie stanowiska Polski, sympa- 

tyczne zwroty o polityce polskiej. 
Pogrzeb Wojkowa odbył się z 

należnemi honorami. Rząd polski raz 
jeszcze wyraził swe kondolencje, swe 

ubolewanie, swe potępienie zabójcy. 

Jest to stanowisko jedynie słuszne, 
jedynie możliwe. Lecz jeśli z uzna: 

niem piszemy o stanowisku rządu, to 

nie możemy tego uznania powtórzyć 

pod adresem prasy warszawskiej. Ta 

istotnie przeholowała w typowo-war: 

szawskiej impulsywności. Tak np. je” 

den senator piszący w Kzrjerze War- 
szawskim napisał, iż Rosjanie-monar- 
chiści działający u nas nie mogą liczyć 

na żadne „okoliczności łagodzące”. 

Takie stanowisko. jest niszgodne. z 

obowiązującem prawem. Prawo karne 

wymaga bowiem, aby sędzia polski 
sądził Kowerdę nie pod kątem widze- 

nią: międzynarodowej polityki polskiej» 
lecz tak jak się sądzi każdego prze- 

stępcę, t. j. w zupelnem abstrahowa- 

niu od takich czy innych życzeń po- 

litycznych, a licząc się tylko z osobą 
przestępcy, charakterem przestępstwa, 

stanem psychicznym przestępcy. Pan 

Koskowski nie może więc zapowia- 

dać wykłuczenia „okoliczności łago- 

dzących* dlatego, że Kowerda zaszko- 
dził interesom politycznym Polski, bo 
prawo nie zna potrzebnych dla speł- 
nienia tej intencji przepisów prawnych, 

* 

* Odbyte niedawno na terytorjum 
naszego województwa wybory gmin-- 

ne przyniosły naogół wielką ulgę, 
Wszędzie widoczny był zwrot wło* 
ściaństwa ku inteligencji, ku ziemiań* 

partyjników, albo ludzi nadających 
Się na marjonetki, potem woła się 

stosownym głosem „nie rozbijajcie jed- 

ności narodowej", potem przeprowa- 

dza się wybory pod tym. moralnym 
przymusem i terrorem. 

W Wilnie tak się nie stało. Oto 
- Bezpartyjny Komitet zawiązał się na- 

prawdę bezpartyjnie. Centralny Komi- 
tet zawiązał się później, a więc już 

o tem „„rozbijaniu jedności” nie mógł 

wołać tak strasznie, bo sam swojem 

powstaniem ją rozbijał Pierwsze wy= 

łamało się z pod przymusu endec- 

«iego duchowieństwo wileńskie, pc= 

tem inteligencja i niektóre związki, 

teraz cechy, Cat, 

PRZED WYBORAMI. 
Komitet obrony Praw Robot- 

nika. ' 

Na liście komitetu obrony Praw. 
Robotnika figurować będą: Bolesław 
Łukaszewski buchalter, Kazimierz Ste- 
fanowicz garbarz, Stanisław Kwiatkow- 
ski haudiowiec, Zygmunt Chmielew- 
ski krawiec, Michał Pieskiewicz intro- 
ligator, Wacław Szemborski metalo- 
wiec, Feliks Spodowicz urzędnik pry- 
watny; Witold Byliński zecer i in. 

Biuro komitetu obrony Praw Ro- 
botnika mieści się przy ul. Ludwi- 
sarskiej 12. PRE 

Rozłam u Niezależnych. 

Wśród niezależnych socjalistów 
powsłał rozłam z powodu  utworze- 
nia bloku wyborczego z komunistami. 
Pan Godwod i szereg kandydatów 
ze związków wycofali się z listy kan- 
dydatów, a także z partji socjali- 
stycznej. 

Zerwanie związku cechów z Cen- 
tralnym komitetem. 

Wskutek postawienia wysunię- 
tego przez związek cechów kandyda- 
ta p. Pietkiewicza na dalszem  miej- 
scu listy wyborczej „Centrokomu“, 
związek cechów wycefał się z Centr. 
Komitetu, pozostawiając cechom wol- 
nąrękę do porozumienia się z innemi 

stwu. W  wlelu miejscach obrano komitetami, 

ziemian do Rad gminnych. м 

Do tego otrzeźwienia włościaństwa 
przyczyniła się niewątpliwie likwidacja 

Hramady. Istnienie jawnej wywroto- 
wej agitacji było czemś, czego nasz 
włościanin (jak i my sami zresztą) 
zrozumieć nie mógł. Po jej likwidacji 
włościanin więcej nabrał przekonania 
co do aktualności pracy spokojnej i 

pokojowej. 

Wynik wyborów do rad gminnych 
powinien przynieść otuchę zjazdowi 
delegatów Kresowego Związku Zie- 
mian, który dziś zaczyna swe obrady 
w Wilnie. Powinien wnieść otuchę, 
rozproszyć buczucie beznadziejności: 
zachęcić do pracy państwowej, Dwa 
ostatnie zjazdy Kres. Zw. Ziemian 

odbyły się pod znakiem dyskusji o 
orjentacje ziemiaństwa endecką, czy 

nieświeską. Zwyciężyli kilkakrotnie 
ogromną większością zwolennicy kon- 
serwatywnego kierunku. Dziś wszyst= 
ko co można powiedzieć za i przeciw 
powiedziane już zostało. Pozostają 
dwie metody: jedna żeruje na-podsy- 
caniu niezadowolenia i chce, aby zie- 
mianie nie odegrywali roli czynnej w 

, polityce, a tylko stanowili kontygent 
ludzi najbardziej negatywnie stosują- 

cych się do rządu, — metoda druga 
chce odzyskać dla ziemian naszego 
kraju tę rolę, która im słusznie nale- 
ży,to jest pionerów polskości, pione- 

rów mocarstwowości państwa «pol- 
skiego. 

Nieprawdziwą jest wiadomość 
kolportowana przez niektóre pisma, 
że jakoby w związku istnieje tenden- 
cja do połączenia się z komit. uzdra« 
wieniowym, obecnie poszczególne ce- 
chy odbywają narady w celu ujedno- 
stajnienia akcji wyborczej i przystą- 
pienia do najbardziej odpowiadającej 
wymaganiom chwili organizacji wy- 
borczej. (©) 

Czynności wyborcze. 

Wczoraj dn. 10 bm. zamknięte 
zostały: listy wyborców i złożone w 
głównym kom wyborczym. Dziś 11-go 
«czerwca upływa termin składania list 
kandydatów na ręce przewodniczące- 
go głównego kom. wyborczego 

-" Między 11 a 17 czerwca dokona- 
ne być może uaieważnienie listy, 
względnie poszczególnych kandyda- 
tów, oraz "wniesienie  reklamacyj 
przez pełnomocników list. 

O g. 4 pp. 7:go czerwca upłynie 
termin wycofania listy i reklamacyj. 
19 czerwca odbędą się wybory. Olo- 
sowanie odbywać się będzie od 8-ej 
rano do 9-ej wiecz. (c) 

Kolejne listy kandydatów do Ra- 
dy Miejskiej, . 

W. dniu: wczorajszym wpłynęła do 
głównego komitetu wyborczego z ko- 
lei 5  lista—Litwinów, zamieszkałych 
na terenie m. Wilna. ол 

Jako czołowi kandydaci wysunięci . 
zostali: Dr. Szłapelis, dr. Legiejko. . 
6-tą listę zgłosiło żydowskie zjedno- 
czenie „Poale-Sjon“, na której, jake 
czołowy kandydat figuruje — Еа л 
Rudnicki. | 

Lista ta obejmuje 11 kandydatów. 
(x) 

  

Sejm i Rząd. 
Kalinin do Prezydenta Mo. 

_ Ścickiego. 

WARSZAWA, 10VI, PAT. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki 
otrzymał z Moskwy od prezesa Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego 
ZSSR depeszę następującej treści: Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, Ignacy 
Mościcki, Warszawa. Proszę przyjąć 
serdeczne podziękowanie za wyrażo- 
żone przez Pana współczucie z po- 
wodu żabójstwa pełnomocnego przed- 
stawiciela ZSSR Wojkowa. 

(-) Kalinin. 

Zatwierdzenie wyborów w 
Warszawie. 

WARSZAWA, 10.VI (żel. wł, Słowa) 
Jutro Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 
nych zatwierdzi jako najwyższa in- 
stancja wyniki wyborów ao warszaw- 
skiej Rady Miejskiej. 

Nieudany podstęp komunistów. 
WARSZAWA, 10.V).(żel, wł, Słowa) 

Dziś rano w więzieniu śledczem na 
ul. Dzielnej  udaremniono próbę 
uwolnienia kilku komunistów. 

Większa ilość nakazów rządowych 
zalecających zwolnienie  więźaiów 
zwróciła uwagę naczelnika p. Jankow- 
skiego, który też skomunikował się z 
Sądem Okręgowym. Wyjaśniła się, 
że nakazy te i pieczęcie na nich oka- 
zały się podrobione, 

Dalsze areszty monarchistów 
Rosjan. 

WARSZAWA, 10Vi (tel. wł, Słowa) 
Z polecenia władz centralnych nocy 
ubiegłej przeprowadzone. zostały dal- 
sze areszty wśród monarchistów i 
emigrantów rosyjskich w Grodnie, 
Białymstoku, Równem, Wołkowysku i 
Brześciu. _ 

Areszty te i rewizje służą do zu- 
pełnego wyświetlenia  sytuacjj w 
kan g z zabójstwem posła Woj: 
OWA, 

Podziękowanie. 
Dyrekcja i Słuchacze  Wyż- 

szego Kursu Naucz w Wilnie, 
składają — staropolskie «Bóg 
Zapłać» Nowogródkowi. który 
tak serdecznie wycieczkę naszą 
przyjął w dniu 5b m. 

„Szczegėlniejsze podziekowa- 
nia składamy Rektorowi Semi- 
narjum Duch Ks. Rojce, Dyr. 
Okręgowej Dyr. Rob. Publicz- 
nych p. Fecendorfowi, oraz wi- 
ceburmistrowi p. Anzielewiczowi 
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Mickiewicza 

KALENDARZ 
„Tygodnia Ucznia* 

Sobota 11-go czerwca, 
„ Dalszy ciąg Loterji  Fantowej, 

Pierws: dzień kwesty _ ulicznej, 
KONCERTY LOTNE w cukierniach i - 
restauracjach. O godz. 10 wiecz. 

‚ CZARNA KAWA z TAŃCAMI (Ho- 
tet St. Georgesa, Mickiewicza Nr 20). 
Wystawa szkół zawodowych w gma- 
chu Tyszkiewicza (Zygmuntowska 2), 
od godz. 11 rano do 7 p.p. 

Niedziela 12-go. 
Zrana kwesta uliczna. O godz. 

Pa pe = 0 godz. 
-ej p. p., początek zaba w о- 

dzie Bernardyńskim. Zwiedzanie wy. 
stawyfjszkół zawodowych. ł 

Poniedziałek 13-go. 
Dalszy ci Loterji  Fantowej- 

Wieczorem Po м кр 

Wtorek 14 go. 

  

    

  

Koncert w ogrodzie Bernar- 
yūskim, | ! 

Šroda 15-go. у 
Zabawa młodzieży Szkolnej w 

lokalu gimn. im. Lejewela (Micklowi. 
Сга 38). 

UR KOMITET.     
  

Sklep Fabr.: Mickiewicza 10.



sto wo 

Jubileusz J. E. Arcybiskupa Roppa. 
Nieźwykle uroczyście obchodzony Polskiej w Petersburgu i Moskwie, 

*był onegdaj, dnia 9-go b. m., Jubile- którzy niegdyś pracowali wspólnie z 
usz ćwierć wiekowej pracy paster- ks. Arcybiskupem Roppem w Rosji. 
skiej J. E. ks. Arcybiskupa Metropo- O godż. '10-ej i pół przybył do 
lity Mohylowskiego Edwarda Roppa. kościoła Dostojny jóbilat, spotkany 

W kościele św. Aleksandra zajęli u progu świątyni przez liczne ducho- 
miejsca: ks. Kardynał Kakowski, ks.ks. wieństwo i zajął miejsce obok ks. 
Biskupi: Mańkowski, Djecezji Kamie- Kardynała Kakowskiego. Rozpoczęła 
nieckiej i Michalkiewicz Sufragan Wi- się: Msza św., pontyfikalnie celebro- 
įeūski, przedstawiciele Kapituły War- wana przez ks. :Biskupa Djecezji Piń- 

  

skiej Łozińskiego w asystencji ks. 
prałata Borkowskiego, kanoników Ka- 
pituły Pińskiej Wasilewskiego i Iwic- 
kiego. oraz alumnów seminarjum. Po 

Credo wstąpił na kazalnicę ks. Fal. 
kowski, profesor Uniw. Wileńskiego 
i wogłosił podniosłe kazanie okolicze 
nościowe, w  którem przedstawił 
owocną działalność Dostojnego Jubi- 
lata na terenie Djecezji Saratowskiej, 
Wileńskiej i Mohylowskiej oraz w 
imieniu wszystkich uczestników uro- 
czystości złożył serdeczne życzenia 
Arcypasterzowi. 

Po Mszy św. ks. prałat Około- 

szawskiej, Mohylowskiej, Wilenskiej, 
Saratowskiej, Pińskiej i Mińskiej, pro- 
fesorowie Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Wileńskiego i Instytutu 
Misyjnego w Lublinie oraz liczni 
kapłani z Djecezji dawniej zarządza- 
nych przez Jubilata. Żajęli również 
miejsca płk. Zahorski, Szef Kancelarji 
Wojskowej p. Prezydenia Rzpltej, 
poslowie i senatorowie, Szef Protokó- 
łu Cywilnego hr. Przeździecki, przed- 
stawiciele Rządu Ministrowie pp. Nie- 
zabytowski i Meysztowicz, Wojewo- 
dowie hr. Sołtan, Raczkiewicz, Мап- 
teufel i Darowski, Komendant P. P. 
Czyniowski. Licznie również stawili Kułak odczytał odręczne pismo Ojca 

się członkowie dawniejszej Kolonji św. Piusa X!, treści riastępującej: 

Czocigodnemu Bratu Edwardowi Arcybiskupowi Mohylowskiemu, Pius XI, Papież. 

Czcigodny Bracie! Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie! 

Zawiadomiono nas, że za kilka dni' będziesz obchodził jubileusz dwudziestopięcio* 

lecia godności biskupiej i że tak się szczęśliwie składa, że bardzo wielu będzie miało 

okazję wyrazić Ci swą miłość i słowa Czci. I to Ci się, Bogu dzięki, słusznie należy, 

wszyscy bowiem wierni z rozmaitych djecezji, któremi dotychczas rządziłeś, zaznali Twą 

pieczę i Chwałę Bożą i zbawienie dusz oraz troskliwość pasterską, którą szczególnie 

w Czasach nieszczęśliwych dla Twej owczarni wykazałeś. Zaiste, gdy Ty jesteś pełen 

oddania dla Stolicy Apostolskiej, nic bardziej nie może być pożądanem dła Ciebie, aże- 

by radość, którą Ci wyrażą Twoi wierni, połączyć z Naszą życzliwością wielką, Zechciej 

więc wiedzieć, że My nie tylko składamy Ci z głębi serca życzenia, ale zarazem zano- 

simy do Boga modły i błagania, aby Ci dał on możność przez długie jeszcze lata tak 

chlubnie żyć, jak to było dotychczas i by Twe życie było nadal taksamo pełne podob- 

nych zasług. Ażeby zaś więcej uwidocznić Naszą życzliwość dla Ciebie i należycie oce- 

nić Twe zasługi wyróżniające się, mianujemy Cię Asystentem Tronu Naszego, rozkazu- 

jąc wysłać Ci jaknajrychiej odnośne Breve. Pozatem, aby dzień obchodzonej przez Cie- 

bie uroczystości był źródłem pożytku dla dusz, nadajemy Ci prawo błogosławieństwa 

wiernych w Naszem imieniu, oraz udzielania im odpustu zupełnego, którego mogą do- 

stąpić przy zachowaniu ustalonych warunków kościelnych. A błogosławieństwo Apo- 

stolskie, którego Ci, Czcigodny Bracie, i Twoim wszystkim wiernym z głębi serca udzie- 

lamy, niech będzie źródłem darów niebieskich. Dan w Rzymie u św. Piotra dnia XXV 

miesiąca Maja 1927 roku, Pontyfikatu Naszego roku szóstego — Pius XI, Papież. 

Udzielenie błogosławieństwa par mitetu Obchodu, przemawiali następ- 

Przemówienie prof. Marjana Zdzie« 
chowskiego na jubileuszu J. E ks. 

arcybiskupa Roppa. 

Nie w imieniu miasta i kraju prze- 
mówię, które świadkami były  paster-. 
skiej działalności Waszej Extellencji, 
ani w imieniu uniwersytetu, którego 
jestem członkiem, a miałem zaszczyt 
być rektorem; przemówię w imieniu 
szerokich kół społeczeństwa 'wileń: 
skiego, o których Świadczę, że są, jak 
się wyraził mój czcigodny kolega, x. 
prałat Żongołłowicz, w żywym związ- 
ku z duchem Wilna i że duch ten 
żywo i wyraźnie w nich się odbił na 
wiadomość o zamiarze uczczenia ich 
byłego arcypasterza. : 

A czemže jest, czem byl, czem 
powinien być duch prastarej stolicy 
W. X. Litewskiego, węzłem nierozer- 
walnej Unji .z Koroną Polską złą- 
czenego? 

° Zamiast odpowiedzi przypomnę 
słowa, któremi największy wieszcz 
nasz swe największe dzieło zaczynał: 
Litwo, Ojczyzno moja. Dumnym bo- 
wiem czuł się Mickiewicz, że był 
synem tej potężnej Litwy, która tyle 
Polsce dała, światło Chrześcijaństwa 
od niej przyjąwszy, i *dumnym, że 
dzięki temu światłu, stołeczne Wilno, 
gdzie się kształcił i na wieszcza wy- 
rósł, mogło stać się wielkiem ogni- 
skiem Zachodniej Katolickiej kultury, 
które wspaniałym blaskiem i dobro- 
czynnem światłem pociągało ku sobie 
różnolite żywioły od wieków ziemię 
te zaludniające, to rozległe między 
Wschodem a Zachodem pogradicze. 

Znakomity współczesny myśliciel 
niemiecki, Fr. W. Fórster, zastana- 
wiając się nad unją Litwy z Polską, 
uderzony był nietylko treścią, ale i 
stylizacją aktu Hiorodelskiego, który 
«dziś jeszcze — powiedział — pod- 
bija uczciwością swoją, świadczącą 
że wyrażone tam zasady polityki 
Chrześcijańskiej były wówczas rze- 
czywistą potęgą w opinji publicznej, 
że przeto polityka ta nie jest tylko iluzją, 
skoro w państwie Jagiellonów święcić 
mogła prawdziwy tryumf w  wie- 
ku XV". ; 5 

Tego ducha przyniosłeś, Excellen- 
cjo, do Wilna, a w planach Twoich 
i poczynaniach taki był zapał, taki 
rozmach, przypominajacy Mickiewi- 
czowskie Wilno z .epoki „Ody do 
młodości", że zląkł się Carat tego 
prądu życia w kraju i w narodzie 
wyrokiem jego skazanym na zagładę 
— j ku uciesze przerażonych twór- 
czą pracą Twoją rusyfikatorów skazany 
zostałeś na przymusową bezczynność 
wygnania. / ы 

Minęło lat dziesięć; Rosja carski 
padła — i powołany wtedy na Me- 
tropolję sięgającą od Bałtyku—aż po 
Ocean Spokojny, znalazłeś się wkrót= 
ce wobec najgroźniejszej, jaką świat 
widział, potęgi i chwałą jest Twoją, że 
grozę jej odrazu zrozumiałeś i do 
walki odważnie stanąłeś. 

Kto zaś wówczas zdawał sobie 
sprawę z tego, że właśnie nadcho- 
dziła owa straszna, jeszcze w  poło- 
wie zeszłego stulecia przez. genialne* 
go intuicjonistę, jakim był Michelet, 
przewidziana chwila, w której od 
Wschodu zwali się na Zachód „une 
demagogie sańs idee, sans principe, 
ni sentiment", kierowana ślepą żą- 

pieskiego przez sędziwego Arcypa- 

sterza zakończyło tę piękną uroczys- 

tość kościelną. : 
'- Po nabożeństwie, na zaproszenie 
p. Prezydenta Rzplit<j ks. Arcybiskup 
Ropp udgł się na Zamek, gdzie zo- 
stał udekorowany Wielką Wstęgą 
Orderu Odrodzenia Polski. 

O godz. 1-ej w mieszkaniu przy 

ui. Pięknej 24 złożyli życzenia Jubila- 
towi przedstawiciele władz swieckich, 

wojskowych, organizacji społecznych 

it. p. Przemówienia rozpoczął p. 

wojewoda hr, Sołtan w imieniu Ko- 

      

SEZON SIĘ KOŃCZY... 
Reduty sprawozdanie i program.— 

Rzut oka wstecz po kończącym się 
sezonie teatralnym. — Jaki będzie- 
my mieli teatr polski w Wilnie od 
1-go września? — Dyr. Rychłowski 
w Lutni heroicznym wysiłkiem prze: 
bija się przez letnie miesiące ku rych- 
łemu końcowi sezonu teatralnego. — 

Ustrzelił właśnie.. „Głuszca*. — P. 

Jaroszewska 'w warszawskim Teatrze 
Narodowym wyrosła nam nietyle na 
wielką ile na dużą artystkę drama. 
życzną. | 

Sezon się kończy... oczywiście nię 
żaden inny tylko teatralny. 

Jeszcze miesiąc jeden, drugi, i to 
letni czyli „martwy* — i po wszyst- 
kiem! W, samą porę wydała Reduta 
eleganckie sprawozdanie ze swej do- 
tychczasowej czynności regjonalnej 
w Wilnie i w Grednie tudzież jrzuci: 
ła smugę światła w przyszłość — to 
znaczy Ra sezon z roku 1927-go na 
1928-my. > 

Rozejrzyjmy się po tej jakby ge- 
neralnej spowiedzi oraz zatopmy oko 
jastrzębie w przyszłości tajemnicze 
głębie. 

Reduta rodem jest z Warszawy. 
Teafr Reduta, dzieło zarówno pomy- 
słowości jak energji PJuljusza Oster- 
wy, dała w stałej stvej siedzibie na 
niedużej scence wstawionej do war: 
szawskich Sal Reduiowych*) pierwsze 
przedstawienie 29 listopada 1919.go 
r. Zagrano Żeromskiego „Ponad śnieg 
bielszym się stanę..* w stylu moce 

nie delegaci wszystkich wymienionych dzą zniszczenia, automate terrible 
Kapituł Djecezjalnych oraz przedsta- 
wiciele: Związku Zakładników, b. Ko- 
mitetu Pomocy uchodźcom, Instytutu 
Missyjnego, Polskiego Związku Praw- 
ników Kresowych, Gimnazjum hr. 
Płaterówny i wielu. innych. Złożył 
również życzenia delegat Arcybisku- 
pa i duchowieństwa Metropolji Rys- 

frappant au hąsard niby „ciało 
martwe, a zgalwanizowane, które je- 
szcze uderzać i zabijać może"... 

Dopiero dziś, „gdy eksperyment 
sowiecki już „zamienił ogromną część 
ciała Europy w gnijący wrzód*, *) 
otwierają się oczy i oto z ust amba- 
sadora potężnego mocarstwa w Pa- 
ryżu usłyszał świat przed kilku dnia- 
mi dziwne słowa „o biczu ludzkości, 

kiej ks. prof. Nowicki. 
O godz. 7-ej wieczorem w Resur- 

sie Kupleckiej odbył się obiad w __ 
ścisłem gronie, a następnie raut. *) Por. Fr. br. Potocki «Dekadencja Eu- 

/ : ropy» (Czas 1922 N. 109), 

zetknął z teatrem wie 
nie żadne „przeżywanie” 

no zbliżonym do stylu teatru Stanis: kto się bliżej 
ławskiego W Moskwie, na czem na- dobrze, że i 
wet pierwiastki symboliczne w sztuce tylko £ałenź rozstrzyga czy kreacja 
sporo swoich wałerów utraciły. Trzy kunsztu aktorskiego jest istotnie wiet- 
zasady Reduty (sformułowane i wyli- ką i znakomitą czyli tęż jest tylko 
czouć w «Sprawozdaniu») nie wyszły produktem żelaznej tresury i rutyny. 
bynajmniej zaraz pierwszego dnia jej 
istnienia jak Minerwa z gtowy Jowi- 
sza lub jeśli kto woli, Osterwy. Wy- 
robiły się powoli. : 

A są to: 1) artystyczno— eżyczne 
wychowywanie aktora-redutowca, 2) 
tworzenie zowej organizacji pracy w 
teatrze, 3) zdobywanie „owej formy 
wyrazu stenicznego 

| W dwóch słowach nie załatwić 
się z tym trzecim punktem. Trzeba 
ograniczyć się do powiedzenia, że 
Reduta wciąż jeszcze jest w' fazie 
zdobywania ściśle określonej, właśne 
formy wyrazu scenicznego. To, co 
nam raz po raz, pokazuje „niebywa- 
łego”, roztrącającego utarte szablony, 
wnoszącego istotną i głębszą subtel- 
ność w interpretowaniu utworu sce- 
nicznego, wszystko są to jeszcze — 
eksperymentowania. Powiedzmy krót- 
ko: bardzo ciekawe! Ale do nowego, 
dogmatycznego Objawienia jeszcze 
daleko. Kanon Reduty, typ, jej styl— 
nie dadzą się jeszcze (ściśle sformu- 
łować. Przeżywaniel... To wyraz, to 
etykieta, nie zaś realna rzecz. Każdy, 

‚ ®) Ztąd nazwa «Reduta» — nie pocho- 
dząca bynajmniej od żadnej <Reduty Ordo- 
na», Sale Redutowe nazwę swoją otrzymały 
od maąskarad (vel redut), które się w owych 
salach tradycyjnie odbywały. Dopiero ostat- 
niemi Czasy zaczęto upatrywać -w Reducie... 
okop obronny kultury i wysokiego kunsztu 

teatralnego. 

_ Mniejsza. Nie schodźmy w tej 
chwili z gruntu sprawozdawczego. 

W ciągu swego pięcioletniego w 
Warszawie rozwijania się i kwitnięcia 
wystawiła Reduta niejedną z tych 
sztuk, co potem w Wilnie na Pohu- 
tance okłaskiwaliśmy rzęsiście, więc 
np. „Fircyka w zalotach”, „Przechod- 
nia*, «Nowego Don Kiszota», „Pa- 
pierowego kochanka" nawet „Dom 
otwarty*. Nie spróbowano tylko prze- 
nieść z: Sal Redutowych na Pohu- 
lankę «Ulicy Dziwnej» Czyżowskiego.” 
Byłby to pendant jak się patrzy do 
„Snu*- Kruszewskiejl Dwa kunstszty- 
ki interpretacji scenicznejl Wyżej Re- 
duta się nie wzniosła w  wirtuozow- 
stwie aktorskiem, reżyserskiej pomy- 
słowości i bystrości koncepcji. 

W ciągu też owych pięciu war- 
szawskich lat powstał w łonie Redu- 
ty: Instytut Sztuki Teatru mający na 
celu przygotowanie młodych sił do 
pracy w teatrze. Uzyskała też Reduta 
zupełną niezależność (od dyrekcji 

którym są wściekłe psy szarpiące 
nieszczęsną Rosję” — dziwne, mówię, 
słowa, bo podobnych w podobny 
sposób piętnujących obce mocarstwo 
chyba nigdy dotąd żaden dyplomata 
nie wygłosił. 

Gdyby przed wojną filozof jakiś, 
czy profesor, czy uczony publicznie 
mówić począł o działaniu djabła na 
bieg rzeczy, na historję, odpowiedzie- 
liby jemu. śmiechem nawet ludzie 
wierzący. Ale przeszliśmy po wojnie 
przez tak niesłychanie okrutne do- 
świadczenia, widzieliśmy takie rzeczy, 
że niejeden bez apriorycznych zalo- 
żeń, drogą indukcji doszedł do wnio- 
sku o bezpośredniej dziś ingerencji 
jakichś tajemniczych czarnych potęg 
w rzeczy i sprawy doczesnego Świata. 

Mówią o tem i piszą najgłębsi 
myśliciele rosyjscy. Myśl tę porusza- 
łem także nie jeden raz wobec liczne- 
go audytorjum nie w Wilnie tylko, 
ale i w Paryżu, w Sorbonnie — i ni- 
gdy żadnej nie dosłyszałem ironicznej 
uwagi, żadnego uśmiechu ironicznego 
nie dostrzegłem na ustach słuchaczy 
moich, chećby wręcz odmiennego 
byli sposobu myślenia. Dowód, że 
hypoteza czy twierdzenie, które do 
niedawna przed wojną wydawałoby 
się dziwactwem niegodnem umysłu 
poważnego, dziś już nie razi i nie 
dziwi; nawet na przeciwległych : bie- 
gunach materjalizmu czy» pozytywi- 
zmu uznają to za zjawisko, które je: 
dnak mieć może jakieś logiczne swo 
je uzasadnienie. 

Bo zaiste przerażająca 
mność, w której żyjemy. 
podejrzany ani o antyliberalne czy 
antydemokratyczne zamiary, ani tem 
mniej o mistyczno - chrześcijańskie 
sympatje, żyd rosyjski, a wybitny pu- 
blicysta, D. Pasmanik, pisze w  je- 
dnym z ostatnich ' swoich szkiców 
politycznych, że „przyjdzie czas, gdy 
ludzie nie będą w stanie pojąć tej 
płytkiej, obłudnej i tchórzliwej psy- 
chologji, która panowała w Europie 
czasów naszych, demokratycznej i 
ewolucyjnej, a uznającej mimo to 
wcielony w Sowietach  despotyczny, 
rewolucyjny internacjonał* — i wbrew 
ostrzeżeniom zamykającej oczy w 
przedeniu katastrofy na idącą z tam- 
tąd nawałę. 

Walce z tem tryumfującem złem 

poświęciłeś, Excellencjo, wszystkie Sie 
ły Twoje. Wygnany z bolszewickiego 
piekła dzieło Twoje prowadziłeś i pro- 
wadzisz nadal, kształcąc kapłanów — 
misjonarzy, którzy pójdą tam w cie- 
mność owego piekła, wzniecać gasną- 
ce ognie wiary i nadziei. 

Zacząłem od ducha Wilna i od 
tych, co chcą być jemu wierni; koń- 

jest cie- 

  

czę, wznosząc toast ma cześć Arcy- 
pasterza, który w dzisiejszej, stanow- 
czej, rozstrzygającej chwili dziejowej 
jest żywym wyrazem ducha tego, 
czerpiącego moc w Kościele kato- 
lickim, w źródłach katolickiej zacho- 
dniej kultury, niezmordowanie budzi 
go i z niezłomnym uporem przeciw- 
stawia inwazji barbarzyństwa šwiado- 
mego, świadomie dążącego do zatar- 
cia w człowieku jego obrazu Bożego, 
do wyzucia Świata teraźniejszego i 
przyszłego ze wszystkich! wyższych 
pierwiastków, co 'w idei Boga począ- 
tek biorą, do zatracenia ducha ludz- 
kości teraz i po wszystkie wieki w 
odmęcie bestjalizmu. 

Świadek nie- 

  

(Początek na str. pierwszej). 

sześciokonny karawan żałobny wiózł ciało tragicznie zmarłego posła. 
Tuż za trumną postępowały małżonka zmarłego z rodziną oraz najbliżsi 
współpracownicy z poselstwa z charge daffaires Uljanowym i pierwszym 
sekretarzem poselstwa Arkadjewym na czele. Bezpośrednio. za nimi kroczyli 
przedstawiciel p. Prezydenta szef kancelarji cywilnej Dzięciołowski, oraz 
ministrowie: Składkowski, Kwiatkowski, Romochi, Miedziński, Staniewicz, 
z p. wicepremjerem Bartlem na czele. ' 

Pochód o godz. 8 min. 25 przybył na dworzec Główny gdzie na: 
pierwszym peronie stał już ;przygotowany specjalny pociąg. Członkowie 
poselstwa ponieśli znowu trumuę ze zwłokami Wojkowa na swych barkach 
do wagonu żałobnego udekorowanego zielenią i barwami Z, S. S. R. 

Ciału towarzyszą: najbliższa rodzina zmarłego oraz pierwszy sekre- 
tarz poselstwa Arkadjew z żoną i naczelnik poselstwa Kubilus. Ze strony 
polskiej zwłoki eksportują do granicy sekretarz ministra spraw zagranicz- 
nych p. Zawisza oraz honorowa eskorta wojskowa. 

Ostatnie honory na pogranicza. 
KOŁOSOWO, 10 Vi. PAT. Po przybyciu pociągu wiozącego zwłoki 

posła Wojkowa do Kołosowa, przedstawiciele wojska polskiego oraż władz 
cywilnych opuścili pociąg, addając przy słupach granicznych ostatnie ho- 
nory zwłokom zmarłego. Z drugiej strony granicy wystąpily oddziały 
wojska sowieckiego z orkiestrą oraz kilkadziesiąt osób z pośród łudności 
cywilnej. Orkiestra odegrała międzynarodówkę. Jednocześnie kilka mówców 
wystąpiło z przemówieniami o charakterze wybitnie agitacyjnym. Po po- 
nownem odegraniu przez orkiestrę międzynarodówki pociąg ruszył w dal- 
57а drogę do stacji Niegorełoje. Eskortę objęły oddziały sowieckie i spec- 
jalnie przybyła z Moskwy reprezentacja władz sowieckich i organizacyj 
komunistycznych, 

Śledztwo w sprawie Kowerdy w Wilnie. 
Prokurator Świątkowski i sędzia do spraw szczególnej 

wagi Skorzyński w Wilnie, ; 
W dniu wczorajszym przybyłi do Wilna, delegowani specjalnie przez wła- 

dze centralne prokurator Świątkowski i sędzia śledczy do spraw szczególnej 
wagi Skorzyfski. W przeciągu dnia panowie Świątkowski i Skorzyński przesłu- 
chali matkę Borysa Kowerdy, szereg jego kolegów, dyrektora gimnazjum, do 
którego uczęszczał Kowerda oraz kilku działaczy białoruskich jak dr. Pawlu- 
kiewicza i DrucLo-Podbereskiego. : 

Wieczornym pociągiem pp. 
jechali do Warszawy. 

Mecenas Andrejew — obrońcą Kowerdy. 
Matka Borysa Kowerdy zwróciła się do znanego w Wilnie adwokata Pa- 

wła Andrejewa z prośbą o podjęcie roli obrońcy jej syna. 
Adwokat Andrejew wyraził swą zgodę. Obronę wnosić będzie p. Andrejew 

bezinteresownie, gdyż nie przyjął zaofiarowanego mu przez panią Kowerdę 

honorarjum. 

Stresemann na przyjęciu w ambasadzie 
sowieckiej. 

BERLIN, 10. Vi. Pat. Niemiecko-narodowy „Lokal Anzeiger* zwraca 
uwagę na to, że po pierwszem spotkaniu między ministrem  Streseman- 
nem a Cziczerinem, które zostało ze strony urzędowej prawie zupełnie 
przemilczane obecność p. Stresęmanna na wydanem wczoraj przez amba- 
sądę sowiecką przyjęciu wzbudzić miała w kołach niemieckich dziwne 
uczucie, Obecność ta bowiem stwarza pozory mogące uzasadniać podej- 
rzenia co do intymnych stosunków  sowiecko-niemieckich i dostarczyć 
przeciwnikom Niemiec na gruncie Genewy materjału do różnych kombi- 
nacyj politycznych. ' 

Zaufanie dla rządu p. Poincare, 
PARYŻ, 10. Vi. PAT. Po przemówieniu Barthou zgłoszono w Izbie 

Gmin trzy różne porządki dzienne, Poincare zaaprobował porządek dzienny 
zaproponowany przez deputowanego Cazalasa. lzba przyjęła ten porządek 
dzienny, wyrażając rządowi zaufanie 370 głosami przeciwko 148. 

Grożący kryzys w Rumunji. 
BUKARESZT, 10—VI. PAT. W kołach politycznych słychać, że 

gabinet postanowił jutro na wniosek prezesa rady ministrów Stirbeya 
podać się do dymisji. Powodem dymisji ma być niepowodzenie w roko- 
waniach międzypartyjnych nad ustaleniem wspólnych list wyborczych. 
Nowy gabinet utworzy prawdopodobnie Bratianu. Będzie on próbował 
nakłonić narodową partję chłopską do ustalenia wspólnei listy wyborczej 
na podstawie której partja chłopska otrzymałaby 30 proc. mandatów. 
Sądzą jednak, że partja chłopska propozycji tej nie przyjmie. 

Nieludzki entuzjazm w Ameryce. 
NOWY-YORK, 10—VI. Pat. Panuje tu wielkie podniesienic w związ. 

ku z oczekiwanym powrotem Lindbergha, który w dniu jutrzejszym ma 
przybyć do Waszyngtonu. Przygotowane dla lotnika przyjęcie w Nowym 
Yorku będzie bodaj najwspanialszem w historji miasta, a może nawet w 
historji Stanów Zjednoczonych. Przybycia Lindbergha, które nastąpi w po» 
niedziałek, oczekiwać będzie około 2000000 osób. Dzień ten będzie ogól- 

prokurator Świątecki i sędzia Skorzyński wy- 

nem świętem. Nawet giełda będzie zamknięta. Prezydent Coolidge zatwier- 
dził nominację Lindergha na pułkownika rezerwy lotnictwa. 

Lindbergh nie chce zostać miljonerem. 
NOWY YORK, 9. VI PAT. Lindbergh, który nie przyjął licznych 

CY JESTEŚ CLLONRIEM ofert pieniężnych odmówił również korzystania z dochodów od funduszu 

Czerwonego Krzyża. 
w wysokości dwóch miljony dolarów, gwarantowanego przez grupę boga- 
tych obywateli Filadeliji. "R 
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wanę wyprawy artystyczne po _mia- 
stach i miasteczkach t, zw. Ziem 
Wschodnich. 

Następuje przebudowywanie gma- 
chu teatralnego na Pohulance. Prze- 
wleka się. Przedstawienia rozpoczyna- 
ją się dopiero 23 grudnia 1925-go. 
Powodzenie dopisuje początkowo w 
nadspodziewanej mierze; pod. koniec 
sezonu słabnie, Od 23 XII.1925 do 3 
czerwca 1926-90 dano na Pohulance 
167 przedstawień. Przeciętnie wyno- 
siła: frekwencja 49 proc. kompletu. 

Przedstawienia niektórych sztuk 
były poprzedzane konferercjami; na 
dziedzińcu uniwersyteckim dano czte« 
ry przedstawienia „Księcia Niezłom- 
nego*; bywały na Pohulance odczyty 
i koncerty oraz t. zw. „akademie”. 

Lato roku 1926-go spędziła Re- 
duta na obježdžaniu Polski. 
zaś — nie opuszczając Wilna —obję- 
ła na stałe teatr w Grodnie jako „gru- 
pa Grodzieńska* i rozpoczęła tam 
pracę 11-go września r. ub. „Grupa* 
zaś „Wileńska* Reduty zaczęła da- 
wać przedstawienia na Pohulance do- 
piero 5-go grudnia. Pierwszą premje- 
rą by! „Mazepa“. I rozpoczął się se- 
zon z 1926 sa 1927-my, dobiegający 
właśnie do końca. Od. początków 

teatrów miejskich, magistratu i t. p.) grudnia do początków maja r. b. da« 
i samodzielność i wprowadziła de 
swej gospodarki—jak wyraża się Spra- 
wozdanie — „charakter rodzinny”. 

W sierpniu 1925-go przeniosła się 
Reduta pod naczelnem kierownictwem 
J. Osterwy i Mieczysława Limanow- 
skiego do Wilna za stałe odbywając 
coraz częstsze, płanowo zorganizo- 

no na Pohulance już tylko 104 przed- 
stawienia, a przeciętna frekwencja wy- 
niosła 44 proc. kompletu. % 

Przeplatano widowiska dramatycz- 
ne—operami i eperetkami wykony- 
wanemi przez siły miejscowe. ‚ Dano 
13 przedstawień eperowych; urządza- 
no wisczory związane z różnemi oko» 

DZIŚ w SOBOTĘ 11 CZERWCA r. b. 
$%3 otwarcie 2-ej Pierwszorzędnej Cukierni 

Jesienią Z 

licznościowemi uroczystościami, <aka- 
demje» (up. ku czci , Kasprowicza), 
nawet gościła na scenie Pohulankow- 
skiej trupa warszawskiego kabaretu 
«Qui-pro-quo» z Pogorzelską i To- 
mem. | 

Instytut Reduty, jako uczelnia, 
trwa. Kierownikiem jest Mieczysław 
Limanowski. Jllu ma słuchaczy i 
uczniów w chwili obecnej, Sprawo- 
zdanie nie mówi. Czytamy tylko uwa- 
gę: <Instytut opiera się na systemie 
gospodarki rodzinnej. Zespół pracu- 
jący ma zaspakajane wszelkie potrze- 
by; gaž niema żadnych. Obiady 
wspólne». Instytut urządził dwa pub- 
liczne pokazy, oraz brał udział w 
przedstawieniu «Maskarady na pod- 
daszu» i <Obiadu czwartkowego» w 
warszawskim _ Teatrze Narodowym. 
organizował też cykl wykładów pub- 

licznych. : : 
Bibljoteka i archiwum Reduty za- 

wierają już kilka tysięcy tomów. . 
* 

Sezon teatralny Reduty w gmachu 
na Pohulance juź praw e od miesięca 
zamknięty || zakończony. Niedawno 
zaś puściły się w wielki objazd ziem 
Rzeczypospolitej trzy zespoły, czyli 
grupy Reduty. Pierwsza ze «Siubami» 

Fredry, druga z «Cydem» Kornela- 
Wyspiańskiego, trzecia z «Księciem 

e Kalderond - Słowackie- 
go. (*) " 

Ta trzecia grupa, jak słyszę, przer: 

*) Oby tylko bez objaśnienia M. Lima- 
nowskiego na programach, tego właśnie, co 
go Sprawozdanie przytacza! 

Sebastjana Rudnickiego | 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza Nr 1, (róg Placu Katedralnego). (Dawniej Switezianka). $$ 

Codziennie od godz 6 wiecz. grać będzie znakomite Trio Koncertowe. 

  

  

wawszy swoją mdrszrutę zawinie do 
Wilna na dzień 2-go lipca aby na 
dziedzińcu Skargi dać „Księca  Nie- 
złomnego* dla tłumów przybyłych do 
nas na uroczystość koronacji Obrazu 
Ostrobramskiego. 

Po zą tem w ciągu lipca, sierpnia 
a może i początków września nie bę: 
dzie © Reducie w Wilnie ani widu 
ani słychu. Będziecałkowicie zaabsor= 
bowana wielką swoją letnią wyprawą 
tudzież—rzecz słuszna i sprawiedliwa 
—zażyje wypoczynku nad morzem. 
Przewidywane jest przecie po nad 70 
miejsc postoju! Ogromny trud, Wa- 
kacyj w pełnem znaczeniu Reduta nie 
zazna, : 
„A po zakończonej wielkiej wypra 

wie—co będzie? Ё 
Projekt dotyczący przyszłego se. 

zonu teatralnego jest następujący: 
Zaowu ma Reduta, rozpołowiona 

na trupe Pohulankowską i trupę gra- 
jącą w Lutni (Teatr Polski) objąć oba 
wileńskie teatry. Z tą tylko różnicą, 
że Reduta ma na Pohulance grać nie 
więcej nad 3—4 razy w ciągu mie- 
siąca. Resztę czasu ma spędzać na 
objazdach kresowych. \ 

In summa przeto dane będą w 
ciągu przyszłego sezonu na Pohu- 
lance premjery w minimalnej liczbie 
ale — przygotowane co się zowie i 
wypróbowane, „pozapinane na ostatni 
guzik. Reduta przyjeżdża do Wilna; 
daje na Puhulance premjerę; może 
powtarza ją raz i drugi i—odjeżdża 
z nią w objazd po prowincji. Między 
zaś jednem pojawieniem się Reduty a 
drugiem będą w gmachu na Pohulan-
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH, 

O celowym związku 
meljoracyjnym, 

, Zgodnie z art. 65 Ustawy Kon- 
stytucyjnej jednostki samorządowe 

mogą się łączyć w związki. dla prze- 
prowadzenia zadań, wchodzących w 

zakres samorządu. Tego rodzaju związ= 
ki mogą otrzymywać charakter pu- 

bliczno - prawny tyłko ma postawie 

osobnej ustawy. 

Pomimo wybitnego znaczenia ta- 

kich związków celowych, nie. posia- 

sdamy dotychczas ustawy przewidzia* 
niej Konstytucją, Między innemi decy- 

dujący wpływ celowe związki mogły- 

by wywrzeć na podniesienie stanu 

colnictwa,—zwłaszcza związki meljora« 

cyjne. | 
+ W tym kierunku są próby two- 

" rzenia związków. Związki te jednak 
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tracą na znaczeniu, nie mogą bowiem 

z braku ustawy posiadać charakteru 

publiczno-prawnego. 

Na terenie województw wschod- 
nich myśl stworzenia związku meljo- 

racyjnego sejmików ziem wschodnich 

powstała w roku ubiegłym dzięki ini- 
<jatywie naczelnika wydziału rolnego 

województwa Połeskiego p. Z. Czer- 
wijowskiego. Związek ten obejmuje 

zainteresowane sejmiki powiatowe 
wojew. Poleskiego, Wołyńskiego i 

Nowogródzkiego. Podług statutu do 
zakresu działania związku należy: re- 

gulacja rzek, osuszanie ogólne oraz 
pomoc przy meijoracji szczegółowej 

i zaprowadzenie kultur w granicach 
powiatowych związków komunalnych 
będących członkami Związku. 

Dla województwa Wileńskiego sta- 
je się aktualną sprawa, czy przyłączyć 

się do tego związku, czy też stwo- 

rżyć własny związek, względnie związ- 

Iki, i na jakim terenie. ši 

Za przylącženiem się do Poleskie- 
go związku poważniejsze motywy nie 

Przemawiają. Polesie należy do innych 

dorzeczy i podstawowe meljoracje tu 

wykonane w niczem nie wpłyną na 
uregulowanie rćgime'u wodnego w 

ileńszczyźnie. Pozatem siłą rzeczy 

główna, jeżeli nie wyłączna, uwaga 

będzie skierowana na wielkie kom- 
pleksy zabagnione, a więc na Polesie, 

gdzie obszar błot wynosi przeszło 

2,7 miljon. ha,—wówczcs gdy potrze” 

by Wileńszczyzny pozostałyby w cie- 
niu. Z tych względów, jak również 

mając na widoku odrębne warunki 
hydrologiczne województwa Wileń- 
skiego i przylegającej części woje” 
wództwa Nowogródzkiego, należałoby 
raczej pomyśleć o utworzeniu włas« 

nego związku meljoracyjnego. Tu jed. 
nak może powstać rozbieżność zdań. 

Jeżeli za podstawę tworzenia -celiowe- 

go związku meljoracyjnego przyjąć 
wspólność interesów wynikających z 
położenia powiatów w tym samym 
dorzeczu, musiałyby powstać dwa 
związki celowe: jeden obejmujący te- 

ren dorzecza Dźwiny, drugi — rzeki 
Niepana. Jeżeli znów wychodzić z za- 
łożenia, że w warunkach Wiieńszczyz= 
ny (mając przytem na względzie, że 

Podstawowe meljoracje w, konywane 
Są przez Dyrekcję robót publicznych) 

celowy związek meljotacyjny przedew= 

szystkiem odegrać musi rolę propaga- 
tora meljoracyj, naogół niedocenianych 
lub wprost nierozumianych: przez lud- 
ność. rolniczą, wyrazem czego jest 
chociażby znikomy i powolny: ruch 
powstawania spółek. wodnych—przyjść 
musimy do * przekonania, że bardziej 
racjonalnemfjest stworzenie jednego 
celowego związku meljoracyjnego, któ” 
ryby obejmował możliwie cały teren 

w województwie, a do którego mogły- 

by się przyłączyć powiaty w-wa No- 

wogródzkiego iprzylegające do w-wa 

Wileńskiego. 
Nie wchodząc w bliższe szczegóły 

tej sprawy, 
cić uwagę na jej doniosłość i aktual- 

ność oraz potrzebę wszechstronnego 
rozważenia przez sejmiki przy udziale 
rzeczoznawców. 

Harski. 

INFORMACJE. 
Postulaty sfer handlowych. 

Delegacja warszawskiego stowa- 
rzyszenia przedstawicieli handlowych 
wysunęła postulaty następujące: 

1) Niezbędnem jest usunięcie prze- 
pisu, uniemożliwiającego inkaso przed- 
Stawicielom domów zagranicznych, t. 
j. wykonywania najważniejszej funkcji 
przedstawiciela. 

2) Utrzymanie w dalszym ci 
stawki 5 proc. od przychodu brutto 
komisantów i ajentów handlowych po- 
draża towary w obrocie wewnętrznym 
i stwarza premję dla komisantów i 
ajentów zagranicą, którzy nie płacą "7 
nigdzie podatku od obrotu wyższego 
nad 1 proc. Zmniejszenie przeto od- 
nośnej stawki podatkowej w Polsce 
jest koniecznością zarówno dla u- 
sprawnienia obrotu wewnętrznego, jak 
i celem wzmożenia zdolności kon 
kurencyjnej polskiego handlu -komi- 
sowego i ajentury. ` 

3) Naležy wyješniė urzędom' skar- 
bowym, že komisanči domow zagra- 
nicznych, prowadzący również i ope- 
racje czysto ajenturowe, winni opła- 
cać od tych ostatnich podatek od 
przychodu bruito, t. j. od. prowizji. - 

4) Należy również wyjaśnić, że 
fakt otrzymywania przez ajentów firm 
krajowych zbiorowych przesyłek do 
rozdziału pomiędzy klijentów na mo- 
cy uprzednio zebranych zleceń, nie 
może być powodem do nieuznania 
stosunku ajenturowego. 

Rezerwy zbożowe. 

Przed paru dniami zostały wy- 
asygnowane poważniejsze sumy na 
stworzenie zapasów zboża i zapew- 
nienie podaży chleba na terenie Za- 
głębia Dąbrowskiego. Ponieważ 
analogiczna akcja rządowa została 
zainicjowana w m. st. Warszawie i w 
Łodzi, a zapasy zboża dostarczone 
będą z zagranicy, spodziewać się na- 
leży, że nastąpi pewnego 'rodzaju od-. 
ciążenie na giełdach krajowych, a za- 
tem zboże krajowe nie powinno ule- 
gać dalszej zwyżce cen. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 49, z dnia 
4-VI 1927 t.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie 
niektórych postanowień dekretn z dnia 16 
grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowe- 
go zarządu państwowego (poz. 437); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 13 maja 1927 r. w sprawie wydzielenia 
z administracji państwowej przedsiębiorstwa 
«Żegluga Polska» (poz. 440); 

. — Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 20 maja 1927 r. o stątystyce uboju 
zwierząt (poz. 441). 

chcielibyśmy tylko zwró- 450) 

Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 50, z dnia 
8-VI 1927 r.: 

" — Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dnia 1 czerwca .1927 r. w spra< 
wie zniesienią artykułów 11 i 12 ustawy z 
dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewe 
nienia równowagi budżetowej (poz. 447); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 1 czerwca 1917 r. o utwo- 
rzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo- 
zapomogowego Oraz częściowej zmianie 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymcza* 
sowem uregulowaniu finansów komunalnych 
i częściowej zmianie rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 
1927 r. o obowiązku i sposobie pokrywania 
wydatków przez związki komunalne (poz. 

— Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 12 maja 1927 r. w poro- 
zumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w 
sprawie wykonania rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. 
o statystyce ruchu naturalnego ludności (poz. 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 25 maja 1927 r. o przerachowaniu 
wkładek oszczędnościowych złożonych w 
walutach pełnowartościowych w Pocztowej 
Kasie Oszczędności za pośrednictwem insty- 
tucyj państwowych polskich (poz. 451). 

Przegląd wydawnictw i czaso- 
pism. 

— Nakładem Ministerstwa Skąrbu wy- 
sżło francuskie tłomaczenie książki dyr. Ste- 
fana Starzyńskiego <Rok 1826 w życiu go- 
spodarczem Polski» pod tytułem: <La Po- 
logne economique en 1926». > 

— «The Polish Economist» Nr. 6 po- 
święcony jest Gdańskowi. W obszernym аг- 
tykule p. t. «Danzig the Port of Poland» 
znajdujemy historję iego miasta oraz cha- 
rakterystykę obecnej roli Gdańska, jako jed- 
nego z największych portów bałtyckich. Z 
pomiędzy innych artysułów wymienić nale- 
ży: <Review of one year's labour of the Po- 

48 ich Goverment», <The Growth of the Com- 
merc'al ReJationsbip between Poland and 
the United Kingdom», <Programme of in- 
vestments in the Agriculture of Poland», 
<Reconstraction of the Warsaw System» i 

e. 
Na szczególną uwagę zasługują artyku- 

ły, poświęcone kwestji stosunków handlo- 
wych pomiędzy Anglją i Polską oraz progra- 
mowi rolnictwa w Polsce. W obu tych arty- 
kułach kwestja organizacji eksportu produk- 
tów spożywczych zajmuje pierwszorzędne 
miejsce. ` 

KRONIKA MiEjSCOWA. 
— Wystawa ruchoma prób i 

wzorów przemysłu krajowego. 
Wystawa znalazła swój postój jod 
dnia 23 czerwca do 10 lipca w Wil. 
nie w byłym pałacu hr. Tyszkiewiczów. 

Wystawa ruchoma ma.na celu. za” 
znajotnienie szerokich kół ludności z 
krajową wytwórczością i środkami 
nabycia. _W chwili przeżywanego 
przez Polskę przesilenia gospodarcze- 
go jednem z najważniejszych zadań 
jest wynałezienie zbytu dla naszej 
wytwórczości przemysłowej, Wysiłki 
czynione w tym kierunku nie mogą 
ograniczać się do prac nad zwiększe- 
niem eksportu polskich towarów za- 
granicę. Konieczne jest zwrócenie u- 
wagi i na rynek wewnętrzny, gdzie 
przemysł zagraniczny przy pomocy 
ruchliwej reklamy i dobrej organiżacji 
agentów handlowych wypiera fowar 
polski z jego własnego naturalnego 
rynku, й o 

Nie możemy jednak pozwalać so* 
bie na zbytek importu, dopóki nasze 
warsztaty nie są uruchomione, dopo- 
ki nasz robotnik zmuszony jest szu- 
kać pracy na emigracji. 

Akcję mającą na celu pogłębienie 
rynku wewnętrznego podjęła organi- 
zacja o charakterze społecznym: wy- 
stawa prób i wzorów przemysłu kra- 
jowego pozostająca pod protektora- 
tem Ministerstwa Przemysłu i Hand- 
lu. Wystawa objeżdża całą Polskę, 
przyczyniając się da ekonomicznego 
zespolenia wszystkich dzielnic. W 
ciągu roku sprawozdawczego zwie- 
dziła około 20 miast w kraju; w ra- 

-ku ubiegłym wystawa reprezentowała 
przemysł polski na targach gdańskich, 
targach skandynawsko-bałtyckich w 
Sztokholmie, oraz na | 

ce dawane: koncerty, opery etc. różne 
widowiska mniej iub więcej dęchodo- 
We. Pustką gmach wieczorami stać 
nie będzie. Powinien przynosić do- 
chód. Już eraz zapowiedziana jest 
kilkodniowa staggione operetki pp. 
Niewiarowskiej i Messalówny. 

Tedy cały ciężar ale i zaszczyt 
prowadzenia w Wilnie naprawdę s£a- 

łego teatru polskiego spadnie w przy- 
a sezonie na kierownika grupy 
eduty zwanej «Teatr Polski». Tym 

kierownikiem, domniemanie, jak i 
Obecnie będzie dyr. Fr. Rychłowski. Na 
<zęle jakiej trupuy Tego jeszcze 
nie wiadomo. Mogą. od. 1-ga 
Września zajść w składzie zespołu, co 
go codzień widuj.my na. scenie w 
utni — zmiany; może gruntowne. 

Wszystko zależy ©d wznowienia kon- 
traktów lub ich nie wznowienia z po- 
Szczególnymi artystami. у 

` * 

Tymcząsem—dyr. „Rychłowski do- 
biją, do brzegu. 

W Lutni, korzystając ze sprzyja- 
lącej mu chłodriej auty, nie „myśli 
przedstawień przerywać. Na wypadek 
Ząś nastania raz przecie lata, Zzabez- 
Pieczyt się operetką w „Bernardynce* 

ie pójdą ludzie tu, to pójdą tam, 
gdy się poszczęści, to i tu i tam 

może być publiczności ilość—przyz- 
Voita, 

Zdania © operetce, która juź się 
w naszym Letnim teatrzyku odęzwała 
Lie potrzebuję mieć. Od tego jest 
zanowny mój kolega p. Michał Jó- 

2tiowicz, któremu najdrobniejsza nut- 

ka wpadnie w ucho choćby nawet za 
nią nie gonił. Natomiast, co do Te- 
atru Polskiego... a no, boryka się jak 
może z ..wiosną, z brakiem gotówki 
u publiczności (choć nasz Teatr Ро!- 
ski jest zajtańszym teatrem drama- 
tycznym w całej Rzeczypospolitej) <fi- 
niszuje» byle z honorem. 

Raz zagra bardzo dobrze bardzo 
ładną rzecz; to znowuż tak sobie 
jaką dobrze odleżałą krotochwilę—w 
rodzaju np. „Pani Prezesowej*. 

A nawet komedja Langera «Łatwiej 
przejść wielblądowi...» stała się ka- 
mieniem  probierczym powojennych 
dusz ludzkich. Okazało się, że zagrać 
jeszcze mogą na nich dobre instynk=- 

ty, szlachetne idee, proste a serdecz- 

ne rozwiązania. Trzeci akt był dobrze 
przydługi, a przecie ludzie słuchali i 
słuchali... Tak szło od sceny coś nie 
z dzisiejszych czasów, coś, ca zdawa- 

się, że nie drga już w duszach. 
I przyjemnie, ogromnie było przyjem- 
nie patrzeć jak publiczność słucha. 
Ot, takich momentów oby było w 
rep żna o najwięcej! ‚ : 

P. Zafja Jaroszewska, dobra, mila 
znajoma nasza, wolała, przybywszy 
na krótko-z Warszawy do Wilna wy- 
stąpić gościnie w „Głuszcu*  Krzy- 
woszewskiego. Niewiem od jakiego 
czasu przestano „Głuszca* nazywać 
komedją, aby go tytulowač jaknaj- 

słuszniej: igraszką sceniczną. Oj, ig- 
raszka, igraszkal Jak z ogniem, tak 
nie trzeba igrać... z absurdem. A za- 

nadto już jest wierutnym absurdem 

aby taki tęgi chłop jak Tadeusz nie- 

mógł ani rusz poznać, qże Stasia, 

dziewczyna jak rzepa... nie jest chłop- 
czykiem/ Dlatego może p. Malinow= 
ski grał tego Tadeusza tak jakoś nie- 
wyraźnie. Jakby bał się dotkuąć do 
p. Jaroszewskiej, bo — jak amen w 
pacierzu poznal—i sztuka urwie się 
nie w porę. W dodatku swojego 
czasu, przed wojną,ip, Łubicz-Sarnow- 
ska była w roli Stasi taka jakaś sub- 
telna, chłopczykowata; a potem p. 
Brydzińska tak jakoś to inaczej robi- 
ła.. P. Jaroszewska jest nieco za 
masywna właśnie dla takiej roli. Trze- 
ba dziwić się, że na występ swój przed 
publicznością wiłeńską, która ją wbie- 
gającą na scenę okłaskami powitała, 
wybrała akurat „Głuszca*. 

Ana p. Jaroszewską zwrócona 
była cała uwaga ze wszystkich stron 
sali. Jakże bo inaczej! Zawsze to du- 
ży awans należeć do trupy stoleczne- 
go teatru Narodowego... To jakby, 
nieprzymierzając minister łub choćby 
dyrektor departamentu ukazujący się 
tam gdzie od niedawna jeszcze zaj- 
mował o wiełe skromniejszą posadę. 
Pani Zofja atoli ma zamiar tylko do 
końca sezonu być w Teatrze Narodo- 
wym; na przyszły sezon angażowana 
jest do Krakowa. 

Byłbym © mało zapomniał. W 
eGłuszcu» występują: żywa sarenka, 
żywy gołąb i żywy kogut. Za deko- 
racje służą w pierwszym i trzecim 
akcie prawdziwe brzózki a imalwy 
rosnące pod oknem wiejskiego dworu 
są prześliczne. BA 

zy dż 
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wej. wystawie w Rumunji, Dzieki czyn- 
nėmu poparciu p. W. Sławińskiego, 
n:ka w-łu przemysłowego, p. W. 
Szaniawskiego, naczelnika w:łu rolne- 
go, p. Lichtarowicza — przedstawi- 
cieła przemysłu ludowego, jak rów: 
mięż Zarządu miasta, zorganizowany 
został w-Wilnie doraźny komitet, któ- 
rego zadaniem będzie ułatwienie zor- 
ganizowania wystawy w miejscu. Wy- 
stawa urządza pokazy około 300 firm 
różnych wytwórczości z różnych dziel- 

nic Polski. Jesteśmy pewni, że miej- 

scowy przemysł i rzemiosła powięk- 
szą wystawę swojemi eksponatami, 
tembardziej, że opłaty za miejsca są 
wprost minimalne, czytelnikom zaś 
naszym zalecamy aby nie zaniedbali 
tej rzadkiej okazji i pośpieszyli- zapo- 
znać się z wyrobami krajowemi. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 10 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 53—55 zł., 
za 100 klg., owies 46 — 48 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33 —35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
OZ Dowóz umiarkowany. 

qka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kra- 
jowa 50 proc. 100) — 110, 60 proc. — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. ь 

10—75, 60 proc. Chleb pytlowy 50 B=. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 kp 

Kasza manna amerykańska 150-100 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
rzecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

,jaglana 70--8b. 
Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg., 

cielęce 180 — 220, baranie (Orak), wie. 
przowe 300—320, schab .340—350, boczek 
340—350, szynka świeża 300—320, wędzona 
380—400. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, Il gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. й 

Nabiał: mieko.30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twarėg 100 — 150. za 1 kg., 

‘вег twarogowy 180. — masło nieso= 
tone 600 — 650, solone 550 — 600, desero' 
we 680-—700: 

Jaja: 120—130: za 1' dziesiątek. 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00 —8,00, bite O ZM TRE 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20,00—22.00, bite 15,00—18.00 zł, za 
sztukę. 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 110—i30, cebula zielona 10—15 (pi 
Czek), szczaw 70 — 80 za 1 kg., sałata. 15 
—180 marchew 25 — 30 gr. za l kg. 
ietruszka 15—20 (pęczek), buraki 25—30 gr. 
rukiew 25 — 30, ogórki  kwasz, 

500 — 800 gr. za 100 szt., groch 75—85 gr. 
za 1 kg., fasola 80—90 gr. za 1 ke. kapusta 
świeża 90-100, kwaszona 50—60, grzyby 
świeże (borowiki) 4—E zł. za kg. 

Cukier; kosika 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 350 380, śnięte 250-300 
za 1 kg., szczupaki żywe 300—350, śnięte 
250—280, okonie żywe 320—350, śnięte 250 
—280, karasie żywe 200:220, śnięte 150-200 
karpie żywe 250-280, śnięte 200-220, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 200-250, sielawa (br s, 
wąsącze żywe 280 — 300, snięte 200— 220, 
sandacze (brak), sumy 200—250, BIZZSY. 
150—180, jazie żywe 320—380, šniete 250— 
280, stynka (brak) płocie 80—120, drob- 
ne 30—50. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 czerwca 1827 i 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno. 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Holandja 3330 359,20 _ 357,40 

Londyn „44 43,55 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 | 
Paryž 35,04 35,13 34,95 
Praga 26,50 26,56 | 26,44 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia 10 czerwca 1927 r 
| Listy zastawne. 

Wił. B. Ziemsk. zł, 100 50,20 49,90 
: , Akcje. 

Bank Polski zł. 100—147 
RESYGAAIZZCZYA SIZCNA 7 RSĄSISGZDANA: PUOBŻYKIERSEOZINA 

Z SĄDOW. 
Sąd doraźny nad bańdytą Zabieł- 

łą w Głębokiem. 
W dniu 7 maja 1927 roku Ser- 

gjusz Filipionok, pasąc krowy w po: 
bliżu lasu, należącego do majątku 
Raczki gminy Szarkowskiej, powiatu 
Dziśnieńskiego znalazł w lesie zupeł- 
nie przypadkowo zwłoki zamordowa- 
nej kobiety w koszuli. W pobliżu 
zwłok leżały porzucone puste butelki 
od wódki, pokrwawiony kamień, 
2 guziki i 5 groszy. Filipionok tego 
samego dnia zameldował o swych 
spostrzeżeniach komendanta posterun= 
ku Policjj Państwowej w Szarko- 
wszczyźnie. 

Zarządzone natychmiast  docho- 
dzenie policyjne ustaliło, że zamorda- 
wana kobieta pochodzi ze wsi Małe 
Połoćki, gminy Hoduciskiej, powiatu 
Swięciańiskiego i nazywa się Antonina 
'Gołubicka. 

Według oświadczenia jej męża w o 

3 

Przygotowania do Koronacji 
- Obrozu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Odezwa Wojewody Wileńskiego do ludności, 

W związku ze zbliżającą.się koronacją Matki Boskiej Ostrobramskiej 
p. Wojewoda Wileński wydał'do ludności m. Wilna następującą qdezwę. 

„Wilno jest w pizededniu niezwykłej w jego dziejach uroczystości, 
Dnia 2 lipca cała Polska w osobie Najwyższych przedstawicieli Państwa 
Dostojników Kościoła i niezliczonych rzesz ludności, które przybędą ze 
wszystkich stron: w pobożnych pielgrzymkach, będzie świadkiem koronacji : 
Cudownego. Obrazu. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Miasto nasze musi 
przybrać wygląd odświętny, godny tej wielkiej chwili, musi zaświadczyć w 
obliczu przybyłych o kulturze i przywiązaniu doń jego mieszkąńców. 

Pierwsze wrażenia, jakie odnosi przybysz z zetknięciu się z naszem 
miastem, powstają z wyglądu zewnętrznego tego miasta. Wygląd estetycz- 
ny domów i gmachów zabytkowych, wygląd ulic i placów, oraz ład i po« 
rządek w ruchu ulicznym—słowem to wszystko, co się składa na oblicze 
miasta, wiano wystąpić tak, jak tego wymaga kulturalny i sławny gród o 
wielkich tradycjach historycznych, 

Wzywam przeto wszystkich mieszkańców miasta Wilna do podjęcia 
usilnych starań i zabiegów nad doprowadzeniem miasta naszego do nale- 
żytego wyglądu przez odświężenie domów, oczyszczenie frontów i ewelacji, 
do upiększenia balkonów i okien, wreszcie—usunięcia wszelkiego zanied- 
bania w budowlach i ich wyglądzie zewnętrznym. | 

Nie wątpię, iż wezwanie to znajdzie szeroki oddźwięk wśród Wilnian, 
którzy pełni czci dla Ostrej Bramy, oraz poszanowania dla rodzinnego 
miasta, dadzą garas wyraz trosce o godny jego wygląd w dniach pod- 
niosłych uroczysto: ci. Przypominam zarazem, że Wilno, jako miasto sztuki 
9 charakterze zabytkowym, obfitujące w gmachy o wybitnej wartości ar- 
chitektonicznej, podlega państwowej opiece w tym kierunku. Zgodnie z 
obowiązującemi przepisami, wszelkie gmachy i nieruchome dzieła, świad- 
czące o kulturze i sztuce epok ubiegłych, korzystają 'z epieki prawa. Za 
zabytki takie uważane są budowle zarówno murowane, jak drewniane z 
przynależnem ich otoczeniem, W myśl tych przepisów władzom  przysłue 
guje prawo niedopuszczania do niszczenia, zasłaniania lub szpecenia wi- 
doku na zabytki lub z zabytków nieruchomych, ; 

Wilno dnia 8 czerwca 1927 r. Wł, Raczkiewicz, Wojewoda. 

Konferencja w sprawie, odświeżenia domów i gmachów 
miastą. 

Dnia 10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja z 
przedstawicielami Związków Właścicieli Nieruchómości m. Wilna. Z ramie- 
nia władz wzięli udział w konferencji dyrektor robót publicznych * inż. 
Sita-Nowicki, konserwator Uszędu Wojewódzkiego prof. R:mer oraz  pre- 
zydent m. Wilna p. Bańkowski. 

Zastępca Wojewody p. Włodzimierz Dworakowski w apslu ZWFÓCO: 
nym do przedstawicieli związków nieruchomości wezwał obecnych na kon- 
ferencji członków zarządów 

bramskiej. 

tychże o dołożenie wszelkich starań w celu 
uporządkowania i przyprowadzenia do estetycznego wyglądu 
Wilnie na dzień uroczystości, związanych z koronacją obrazu 

machów w 
. В. Оз.го- 

Na tle świeżo wydanej odezwy Wojewody Wileńskiego do ludności 
m. Wilna w powyższej sprawie wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas 
której jak ze strony władz, tak również i właścicieli nieruchomości ustalo- 
no głównć wytyczne zamierzonych prac w zakresie odnowienia zewnętrz- 
nego wyglądu domów. 

Przedstawiciele związków wyrazili całkowitą gotowość podjęcia żywej 
akcji wśród swych członków celem wykonania ciążących na nich zadań. 

Akcja ma być podjęta niezwłocznie, tak aby najkonieczniejsze prace 
były bezwarunkowo wykończone do dnia 2 lipca. 

Jakie informacje muszą zgłosić pielgrzymki. 
W celu ułatwienia rejestracji przybywających na uroczystości koto- 

nacyjne pielgrzymek, komitet koronacyjny roześle do poszczególnych 
miejscowości formularze do. wypełaienia. ; 

Formularze zawierać będą (informacje dotyczące nast. szczegółów: 
Skąd pielgrzymka idzie? Ile osóbł. Kto prowadzi? Którędy ' pielgrzymka 
idzie? kiedy przybywa do Wilna? 

Prócz tego zalęca formularz zaopatrywanie się w prowianty i doku- 
menty osobiste. (c) 

Przywileje dla pielgrzymek dalszych. 
Pielgrzymki przybyłe ź daleka, z żagranicy lub odległych krańców 

Polski uzyskają wygodniejsze lokale i lenszę miejsce w pochodzie. Przez to 
„bowiem uprzystępni się ludziem względnie obcym wzięcie głębszego 
niejako udziąłu w samej uroczystości i zwiąże się ich uczuciowo 
z Ostrą Bramą. 

Czynnik ten ma doniosłe znaczenie na przyszłość, gdyż zadzierzgnięta 
nić uczuciowa stanie się ce! tem spajającym całość Polski wewnętrznie, 
jak również połączy katolików z zagranicy z nami. (c) 

Wyloty ulic podczas pochodu zamknięte będą linami. 
Sekcja pochodowa wyasygnowała pieniądze na zakup lin, które posłużą 

do zabezpieczenia pochodu od naporu tłumów. ! 
W myśl bowiem życzeń Kurji biskupiej środki zaradcze muszą być 

najłagodniejsze i zarazem dość pewne. Zamykanie ulic jest zaś konieczne 
ala uniknięcia natłoku i ewentualnych wypadków. (c) 

Brak środków na pokrycie kosztów Koronacji. 
Sekcja Finansowa odczuwa brak, pieniędzy na pokrycie kosztów prac 

związanych z uroczystościami koronacyjnemi. 
To też uchwalono zwrócić się do p. Wojewody o ułatwienie uzyska- 

niu w Warszawie subsydjum. 
+ Jednocześnie obmyśli Sskcja cały szereg możliwych źródeł dochodu. 

Wszelkie ofiary są przyjmowane w dalszym ciągu. (6) 

Pogotowie ratunkowe Czerwonego Krzyża podczas uro- 
czystości koronacyjnych. 

Wileński oddział Czerwonego Krzyża organizuje wzmożote pogotowie 
ratunkowe na czas uroczystości koronacyjnych. Również zaopiekuje się 
Czerwony Krzyż stanem hygjenicznym miasta i obozowisk: podmiejskich. 
Szczegóły dotyczące. działalności stacji opatrunkowych, pogotowia i komisyj * 
"sanitarnych Czerwonego Krzyża zostaną wkrótce ogłoszone. (©) 

Miejsca dla prasy podczas uroczystości koronacyjnych. 
W ceu większego rozreklamowania uroczystości koronacyjnych, 

przedstawicie prasy będą mieli dostęp do wszelkich punktów pochodu. 
Komitet koronacyjay wyda specjalne legitymacje prasowe, które umożliwią 
przejście przez kordony wojskowe i policyjae i 
chwili do pochodu. 

dostanie się w każdej 

gień krzyżowy pytań zeznał, że gowy w Wilnie w składzie wicepre- 
Antoniego zamordowana w dniu 1 rzeczywiście zamordował Gołubicką zesa Owsianki i sędziów Kontowta i 
maja r. b. wzięła z sobą 50 rubli w w chęci zysku, oświadczając przytem, Borejki na sesji wyjazdowej w Olę: 
złocie i 
stronę Głębokiego, gdzie zamierzała bicką 50 rubli w złocie, powziął więc 
na jarmarku kupić krowę, Zapowia- zamiar 
dała swój powrėt z jarmarku najda- 
lej za 2—3 dni. Minęło jednak 7 dni 

zamordowania jej 
lu zrabowania wspomnianych rubli. 

W tym celu idąc z nią w dniu 4 Druchta. Pióro aplikanckie 
a żona nie wracała, Antoni Gołubicki maja b. r. da.lasu, po drodze podjął Wiłamiec W czasie przewodu 

15 złotych, udając się w że wiedział o posiadaniu przez Gołu- bokiem rozpatrywał tę sprawę, 
Oskarżenie wnosił pprok. przy w ce- Sądzie Okręgowym p. Kałapski. Bro- nił oskarżonego aplikant adwokacki 

trzymał 
sądo- 

aczkolwiek był niespokojny o żonę kamień i schował do kieszeni. Tuż wego wyjaśniło się, że oskarżony nie 
przypuszczał jednak, że zatrzymała przed lasem w chwili, kiedy Gołu- cieszył się dobrą opinją. u okolicz- 
się ona u swych krewnych, zamiesz- bicka niczego nie przypuszczając usia- nych mieszkańców. Wszczynał b. CZĘ* 
kałych pod Głębskiem. dła przy rowie, dla włożenia panto- sto z błahych powodów burdy i po- 

W dalszym ciągu stwierdzono za fli uderzył kamieniem w głowę. Kiedy pełnił kilka drobnych kradzieży za 
pomocą świadków, że w dn. 3 maja Gołubicka spadła na ziemię bandyta które był karany więzieniem. 
r. b. zamordowana znajdowała się w tym samym kamieniem zadał jej jesz O godzinie 2 ej po południu sąd 
towarzystwie Mikołaja Zabiełły, mie- cze kilkanaście ciosów w głowę i w po przemówieniach stron wydał wy. 
szkańca wsi Marki gminy Hoduci- twarz. Kiedy Gołubicka pod bestjal- rok skazujący Mikołaja Zabiełię za 
skiej powiatu Dziśnieńskiego, z któ- skiemi razami rozjuszonega chęcią zabójstwo Antoniny Gołubickiej w 
rym podążała w kierunku lasu, oka: po$iadania złota baadyty wyzionęła chęci zysku, używając jako narzędzia 
lającego majątek. : 

+ Policja przeprowadzila w mieszka- 

W kufrze znaleziono zrabowane ru- 
ble, strzępy pokrwawionej spodnicy, 
bluzkę i t. d. : 

ku nie przyznawa! się do winy, wy- żenia w rybie doražnym z art. 45 „daiona. 
pierając się jakoby wogóle znał za- 
mordowaną Golubick4. Uęty jednak 

ducha trupa jej zaciągnął do lasu, zbrodni kamienia, zadając ofiere 
chowając go w krzakach. Następnie ciosy. wywołujące szczególnrocierpize 

niu domniemanego mordercy rewizję, bańdyta zabrał woreczek ze złotem i nia ną karę Śmierci przez zstrzelae - 
która dała nieoczekiwanę rezultaty. okólną drogą, aby zmylić ślady w rą- nie. 

zie śledztwa poszedł do domu. 
Morderca został natychmiast aresz* z urzędu aplikanta 

Wysłana przez obrońcę bendyty 
adwokackiego 

' towany'i po przeprowadzeniu do- Druchta prośba do Pana Prezydenta 
Badany Mikołaj Zabiełło z począt- chodzenia postawiony w stan oskar: o ułaskawienie nie została uwzglę- 

p. 12 K. K. ‚ 
W dniu 9 czerwca b. r. Sąd Okrę: Zabiełło został rozstrzelany. 

Wczoraj źwięc o godzinie 4 
m. 30 nad ranem bandyta Mikołaj 

5 
`
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"KRONIKA 
VF SOBOTA wyjdzie pierwszy mumer oficjalnego 
( . Wsch, sł. o g. 3 m. 16 Organu „Myśl Mocarstwowa* związku 
Baniady akademickiego tejże nazwy. 
3408 Zach. sł. o g.19 m. 55 Zarząd Koła wileńskiego przesłał 

Trójcy Św. już materjały i artykuły, dotyczące   powstania i organizacji Koła. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 10—VI 1027 r. 

Ciśnienie ) 760 
šrednie 

PozĘne ) G 

Kea) 3 
tę w mm, 

Wai | Południowo-Zachodni. 
przew «żający 7 

U w a g i: Półpochmurno, ulewa, bu- 
rza, Maximutn za dobę —- 59C. Tendencja 
barometryczna wzrost ciśnienia. 

— Zarząd Oddz. Okr. Wileń- 
skiego Stowarzyszenia Chrz.- 
Narod. Naucz. Szk. Powszech- 
nych w Wilnie podaje do wiado- 
mości, iż w dniach 3 — 4 lipca 1927 
r. odbędzie się Walny Zjazd Delega- 
tów Stowarzysz. Nauczycielskiego w 
Gdańsku. Ze względu na miejsce i 
doniosłość spraw jakie będą poru- 
szone na Zjeździe pożądany jest jak- 
najliczniejszy udział Delegatów i 
Członków. Wszelkie udogodnienia 
przejazdu, zaprowiantowania i nocle- 

SCEPOW "© 

— Uwadze Polaków Zakordo- 
nowych. Dnia 12-go czerwca r. b. 
(niedziela) o godz: 4 i pół. w lokalu 
Związku Polaków z Kresów Białorus- 
kich (Zakordonowych) przy ul. Za- 
walna 1. odbędzie się uroczystość 
przekazania sztandaru Komitetu O- 
brony Kresów Wschodnich, Związ- 
kowi Polaków z Kresów Białoruskich 
(Zakordonowych), na której przema- 
wiać będą pp. mecenas Mirosław 
Obiezierski z Warszawy i prof, USB. 
Władysław Zawadzki. 

Po zakończeniu uroczystości wy- 
głoszony będzie przez p. Mirosława 
Obiezierskiego referat na temat „Stan 
cywilno-prawny mienia polskiego w 
Rosji Sowieckiej.* 

o referacie dyskusja prawnicza. 
Na zebranie powyższe proszeni są 

wszyscy kresowcy i sympatycy. Wej- 
ście bezpłatne. 

— Zawody krów mlecznych 
organizuje Wil. Two Rolnicze. 
Wiłeńskie Towarzystwo Rolnicze ma- 

  

tars „Helios“ Parter od 80 gr., Balkon — 50 g. 
PREMJERA! Cado-film pozostający KORSARZ“ "AEA 1 serc. o na długo w pamięci 95 

  

  

Śl. A. Mickiewicza 22, 

e Miejski Kinematograf 

ul. Wileńska 38, Imponujący Szlagier na tle walki o władzę i o kobietę. W roli tytułowej niezapomniany „Zygfryd 
z Nibelungów" AWEŁ RICHTER. Arpa trzyma a przez cały pó su PA e 

Kino: ia № Dziś długo ocze- - f« Dramat życiowy w 10 wielkich 2-tach, GTi „Polonia Bać. premieri „lLLUdZIie bEZ OjcZyZNY” wro głównej JENNY NASSELCU I P 
№ Nad program — Arcywesoła farsa w 2 aktach z udziałem słynnego komika HAROLD LIOYDA. 

  

Kulturalno-Oświatowy 
pędzie wymi i aaJ „Przez miłość do sławy* 
dramat historyczny z epoki Ludwika XV-go w 10 aktach, W poczekalni koncerty radjo. 

Od dnia 11 czerwca do dnia 16 1027 r. włącznie 
(RYCERZE 
MIŁOŚCI) 

© Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10-ej. 
Kasa czynną w niedzielę i dnie świąteczne od g. 3 m. 30, w soboty od g. 4 m. 30 i 
inne dnie od g. 5 m. 30. Początek seansów w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty : 

  

  

  

od g. S'ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — gr. 

9 © % © 0 2 2 0 0 9 BPŁ GREBSZZOZZES RATE REIOWZEZI 

Towarzystwo Przyjaciół = —— m 
Państwowej Szkoły Technicznej | SPRZEDANO WiĘCEJ NiŹ DWA MILIONY stoików. + 

SySNIANIE ZET Z 
< —    w Wilnie 

uprasza osoby, posiadające którykolwek z 
wymienionych poniżej biletów loterji fanto- 

LODOŚĆ 
O EKNOŚĆ 6 

URZĘDOWA. gów zapewnione. Zgłoszenia prosimy jąc na celu podniesienie . poziomu 
— Podwyższenie zaopatrzenia nadsyłać do Sekretarjatu Zarządu hodowlanego bydła mlecznego orga- 

inwalidów wojennych i rodzin Oddz. — Wilno, Mostowa 7. nizuję na terenie swojej działalności    po poległych. Na mocy rozporzą- _ W „dniu 12 b. m. o godz. 10 ra- zawody krów mlecznych. 
Słow. Urzęaników Pań: dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej no  wSali ниКО М 

zaopatrzenie  inwalidow wojennych i Stwowych przy ul. Mickiewicza 9, 
ich radzin oraz zaopatrzenie rodzin Odbędzie się Walne Zebranie Człon- 
po poległych i zmarlych lub zaginio- ków Okręgu Wileńskiego z następu- 
nych bez własnej winy, których Śmie:ć, jącym porządkiem dziennym: | 
względnie zaginięcie pozostaje w _ 1* Referat Delegata Zarządu Głó- 
związku przyczynowym ze służbą Wnego. 2. Referat „Organizacje i Sa- 
-wojskową, a którzy pobierają zaopa» morządy Szkolne". — 3. Dyskusja. 
trzenie na mocy obowiązującej w tym 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
względzie ustawy z dnia 18.II1.1921 r. Okr. 5. Sprawozdanie Kół z prowin- 
podwyższone zostałoo dziesięć procent, cji. 6. Dyskusja. 7. Sprawa uposaże- 

SAMORZĄDOWA. nia naucz. szk. powsz. 8. Sprawy bie- 
Е Е żące. 9. Wolne wnioski. 

— Pierwsze zebrania organi- Po zebraniu wspólna fotograij<4 
zacyjne nowoobranych rad gmin- Obecność członków obowiązkowa. 
nych. W związku z dokonanymi — Z Wil. T-wa Lekarskiego. 
niedawno wyborami do rad gminnych Dnia 14.VI r. b. we wtorek o godz. 
obecnie we wszystkich tych gminach 8 wieczorem w sali Wil. Tow. Le- 
odbywają się pierwsze organizacyjne karskiego (Zamkowa 24) odbędzie 
zebrania. W dniu wczorajszym Ze- się posiedzenie naukowe Wil. Oddz. 
brania takie miały miejsca w gmi- Polskiego Towarzystwa Pedjatryczne- 
nach Orniańskiej i Gierwiackiej, 13 go z odczytem Prof. Dra J. Aleksan- 
b. m. odbędzie się w gm. Mickuń: rowicza — Dziedziczenie chorób w 
skiej, 15 b. m. w gm. Szumskiej i świetle teorji Mendla. 
Rudomińskiej oraz 18 b. m. w gm, 
Podbrzeskiej i Niemenczyńskiej. 

: EMIGO — Z Wileńskiego Biura Radjo- 
technicznego otrzymaliśmy następu- 

— (c) Twórczość poetycka aka- jące sprostowanie: We wczorajszym 
demików. Podczas pobyiu Swego w numerze „Słowa* w dziale kroniki 
Wilnie pfof. Kallenbach zaznajomił została umieszczona wzmianka pod 
się z działalnością Sekcji twórczości tytułem: „Mimowolna usługa . Sowie- 
oryginalnej Koła Polonistów U. S. B. tom* w której podaje się iż  Wileń- 

skupiającą ogół studentów. uinwersy: skie Biuro Radjotechniczne produkc- 

RÓŻNE. 

Konkursy te podzielone zostaną 
na roczne i jednodniowe. Roczne, 
przeprowadzone będą na terenie dzia- 
łalności kółek kontroli mleczarń, któ- 
rych W. T. R. liczy 8 i jednodniowe, 
na terenie .działalności  mleczarń 
spółdzielczych, których W.T.R. ma 10. 

Konkursy te przeprowadzone będą 
ze ścisłem zachowaniem ustalonych 
zasad, 

Przewidziane są nagrody pieniężne. 

TEATR i MUZYKA, 

‚ — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wy- 
stępy Zofji Jaroszewskiej. Po szeregu 
fars francuskich, komedja polska <Głuszec», 
ełna szczerego humoru i dowcipnych sy- 
uacji, niezmiernie przypadła do gustu pre- 
mjerowej publiczności, która nie szczędziła 
oklasków pod adresem wykonawców z Zofją 
Jaroszewską na czele. 

Dziś «Głuszec», 
— Popołudniówka niedzielna. Teatr 

Polski w niedzielę o g. 4 m. 30 pp. grać 
będzie świetną <Panią prezesowę» po raz 
Gs. w sezonie. Ceny miejsc najniższe od 

r. - 
U Teatr Letni (ogród po-Bernardyfi- 

ski). Dziś «Księżna cyrkówka» grana będzie 
po raz czwarty z rzędu. 

Piękne melodje, malownicza wystawa, 
oraz świetne wykonanie sktadają się na pra- 
wdziwie artystyczną całość. W rolach głów- 

wej, której ciągnienie odbyło się 21 maja й ,В \:.,}‹]› опеЬпш1іе wygranych fantów. nadaje Я& 
otychczas zalegają jeszcze fanty, wy- znej 

Bra i wok A, 5 AEL | ь , Я я 1 295, 296, , 300, 
318, 320, 342, 365, 567, 622, 636, 645, 117, K krem J | 
817, 979, 995, 1006, 1045, 1048, 1126, 1135, ; 
1160, 1191, 1199, 1201, 1318, 1419, 1457, . J y 
Ja, BRI, 0 2105, 2147, 2314, AE NĄ 
2505, , 2557, 2574, 2636, 2845, А в 

Ró a ао ĘĄ. =" NR | B , 3281, 3285, , ; : a л 3782, 3815 i 3841. е USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, Nt 

Towarzystwo powiadamia powtórnie, | JZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. E ` 
iż wydawanie fantów odbywa się w lokalu 
kol.jowej Stacji Miejskiej w Wilnie ul. 
Wiwulskiego 2 codziennie za wyjątkiem 
świąt i niedziel w godzinach 12—14, Osta- 
teczny termin do otrzymywania fantów 
wyznacza s'ę 18 czerwca r. b. Po tym 
terminie nieodebrane fanty przejdą na rzecz 4 
ni zamożnych uczniów Państwowcj Szkoły 
Tęchnicznej w Wilnie. 
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į TOMASOWKA i SUPERFOSFAT staniały. $ DOKTOR | 
: Wszystkie nawozy sztuczne: : D, ZELDOWICZ 
$ Superfosiai, ghor WENERYCZ. 

1 Tomasówkę, ‚ OPŁC. 
4 Sole potasowe, Kainit ad a SE 

Azolniak + wł "1 
dostarcza ma kredyt wekslowy DOKTOR 

długoterminowy i niskooprocentowany S.Zeldowiczowa 

Wileński Syndykat Rolniczy KOBIECE, WENE. 
Wilno, Zawalna 9. DRÓG MOCZ, „ : 

rz. iš - 
LT ul.Mickiewicza 24 

tel. 277.   

  

W. Żdr. Nr. 31. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, moczo- 
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Choroby zębów, 
domu przy ul. Wielkiej 46. 
Informacji udziela Wydział Do- 

inów Miejskich Magistratu m. Wiina 
pokój Nr 50. 

POPOCOPRLOŁOOO< MLOLŁOLŁOP 

Ф 
Ф 
ф 
9 

nych wystąpią: Janina Sokołowska, Marja ? 
Czerniawska, Zygmunt Malinowski, Stefan * 
Laskowski, Ryszard Misiewicz, Józef Winiaą- Ф 
szkiewioz i inn. ® 

„Początek o g. 8 m. 30 pp. Bilety do na- * 
bycia — od g. 11—4-ej pp. w kasio Teatru 

ВО2, 

    

chirurgja jamy ustnej, 
Sztuczne zęby. Porce- 

  

L-4-+-6-66-65>444 

r 

  

по оФФФ 
lanowe korony. 

Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom 'zniżka i na tetu i ofiarował na fundusz nagro- wało wczoraj t. j. 9 b. m. zebranej 

dowy Sekcji 100 zł. : przed sklepem publiczności przez 
Sekcja rozpisała konkurs na utwór głośnik „audycje z Mińska czy też 

poetycki (motyw: sprowadzenie zwłok Moskwy*. Dalej idzie nawet. rzekc- 

Słowackiego). Nagrodzony utwór Z0- pmą treść przemówienia agitatora bol- 
stanie odczytany na Wieczorze Poezji szewickiego i t. d. oraz nader nie- 
Słowackiego w sali Sniadeckich. pochlebne i krzywdzące dla polskiej 

Warunki konkursu ogłoszono W firmy refleksje autora wzmianki. Otóż 
prasie. kategorycznie zaznaczamy iż o ile 

—Ze Zw, Ak. Myśl Mocarstwo- sam fakt audycji radjofonicznej jest 
wa. Ostatnia—poza Wilnem—istnie- prawdą o tyle wyżej podana treść tej 
jąca Organizacja Młodzieży Monar- audycji jest nieprawdziwą gdyż między 
chistycznej w Krakowie łączy się — g. 7—8 wiecz. by! demonstrowany kc* 
jak nam donoszą — w najbliższych niec komunikatu PAT'a, komunikat 
dniach z tamtejszą Młodzieżą Zacho- rolniczy i meteorologiczny nadawany 
wawczą, Jednocześnie delegat tego 
ugrupowania przybywa do Warszawy 
celem zgłoszenia swego akcesu do 
Zw. Ak. Myśl Mocarstwowa. 

‚ \ Poznaniu w najbliższych dniach 

  

z Warszawy. Zaś od godz, 8 wobec 
zakłóceń na fali Warszawskiej w cią: 
gu około 20 minut zostały demon- 
strowane produkcje muzyczne z 
Kowna. - 

_Chłody i deszcze powodują zachwaszczenie 
pól kartoflowych i wyleganie żyta. 

Trwające od dłuższego czasu 
chłody i deszcze sprawiły, że w kiłku 
powiatach naszego województwa jak, 
Postawski, Braslawski i Dzišnienski 
gdzie przeważają gruuta ciężkie kar- 
tofle zaczynają gnić i zachwaściły się 
tak znacznie, żę zielsko grozi im za- 
gładą. W kilku miejscach rolnicy 
zmuszeni byli zaorać pola zasadzone 

  

* MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
— Musisz zostać jej mężeml—po- 

wtarzała hrabina Zz uporem. Lionel 
przyglądał się jej zironicznym uśmie- 
chem. 

— Co się mamie stało? „Musisz, 
musisz”... Trzebaby się z nią ożenić, 
zgadzam się! Lecz, jeśli nie będziemy 
mogli przekonać Gilbertę o tem, 12 
Jan Marenil nie jest jej godzien, bę- 
dziemy zmuszeni znaleść inny sposób 
niedopuszczenia i uniemożliwienia Gil- 
bercie małżeństwa! Już ja się tem 
zajmę! | 

— Nie, niel To jest zbyteczne! — | 
krzyknęła pani de Prase 3 

— Słowo daję, zaciekawiasz mnie 
mamo. Czy przestraszyłem cię? O co 
mię błagasz? Powiedziałem tylko to, 
co myślałem... 

— Mój Boże! Lionelu, co też ty 
sobie myślisz! Ależ nie, o nic cię nie 
podejrzewam i nic złego nie widzę w 
tem, co powiedziałeś, moje dziecko! 

— To nieprawda, widziałem w 
oczach mamy strach. OS 

— Nie, nie wierz temu, nie myśl 
o tem nigdy. ; 

Wyciągnęła do niego ręce błagal- 
nie, by go uścisnąć, lecz syn stał zi- 
mny jak głaz, z oczyma badawczo 
włepionemi w matkę. 

Otoczyła szyję jego drżącemi ra- 
mionami i podniosła ku tej niewzru- 
szonej, martwej twarzy, proszące swe 
oczy wyblakłe, t ; 

— Poco mamy się irytować?—mó- 

kartoflami lecz z racji wody obecnie 
nie można nawet myśleć o ponow- 
nem zasianiu tych pól. Na terenie 
tych powiatów, a zresztą i całego 
niemal województwa zauważa się nie- cz 
bywale, jak ma nasze stosunki zja- 
wisko — wylegania żyta. Wywołane 
to zostało brakiem usłonecznienia i 
„nadmierną ilością opadów. 

nych sposobów, mój ukothany chłop- 
cze, skoro ja źwierdzę, że jest coś 
w życiu Marenila, co on ukrywa przed 
namil A skoro istnieje coś nieznane- 
go, jest to niezawodnie coś zlego dla 
niego, a szczęśliwego dla nasl.. 

Czując, że syn mięknie pod wpły- 
wem pewności, z jaką wypowiada 
swe zdanie, ciągnęla dalej, tonem pie- 
szczotliwej perswazji. 

— Czy chcesz, bym ci pomogła? 
Tak, prawda? Chciałabym widzieć 
Aubry'ego i przekonać się, jakie 
wnioski udało się wam wyciągnąć... 

— Jak mama chce!—mrukną! Lio- 

* 

Tegoż samego wieczoru taksis za- 
trzymał się przed Nr. 47 przy ulicy 
de Tournon, wysiadła z niego hrabi- 
na de Prase z synem swym Lioneletn, 
i oboje weszli do loży portjera. | 

Czekał ich tam Aubry, witając 
uniżonemi ukłonami, 

Było to potwornie brzydkie stwo- 
rzenie, Szpakowaty jegomość, o ma- 
łych, fałszywych oczkach, © , głowie 
wciśniętej w ramiona, o długich rę. 
kach małpich, robil odrażające wraże- 
nie, Chód miał nierówny. Z dawnego 
fachu lokajskiego pozostała mu zdol- 
ność do usuwania się, poruszania się 
bez szmeru prawie i działania w ciszy 

„ największej. Dobry lokaj nie powinien 
zwracać na siebie uwagi niczyjej. Po- 
winien on poruszać się w milczeniu 
dokoła stołu, przy którym usługuje, 
podawać zręcznie i nieznacznie brzę- 
czące srebra i kryształy, i pozostawać 

wila.—Nie potrzebujesz obmyśla ć żad-niewidzialnym, jak duch. 

Polskiego, od g. zaś 5-ej — w kasie Teatru 
Letniego. 

‚ — «Obrona Częstochowy» w Teatrze 
Polskim. Teatr Polski w dni uroczystości 
koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej zamierza wystawić <Obronę Częstocho- 
wy» — E. bośniackiej. 

* Ro Ks. Kordeckiego wykona gošcin- 
nie znakomity artysta i reżyser Teatrów 
Miejskich w Warszawie p. Józef Śliwiński. 

W celu uniknięcia natłoku w ostatniej 
chwili, kierownictwo Teatru zawiadamia iż 
zamówienia na poszczególne bilety, zarówno 
jak i dla pielerzymek przyjmuje kasa Teatru 
w godzinach zwykłych. 

— Popis chóru S. U.P W niedzielę 
dn. 12 bm. w lokalu Stowarzyszenia Urzęd= 
ników Państwowych (Mickiewicza 9) odbę- 
dzie się ostatni przed ferjami ietniemi popis 
chóru SUP./W programie nowy i bogaty “ 
repertuar. Początek o godz. 8 m. 15 wiecz, 

Wstęp dia członków SUP. bezpłatny. 
— Koncerta Wileńskiej Orkiestr: 

Symfonicznej (ogród Bernardyński). W tyc 
dniach nastąpi otwarcie sezonu Koncertów 
Symfonicznych vod dyrekcją prof, Jana 3i- 
dło, D,rektora Śląskiej Akademji Muzycznej, 
który został zaansażóowany przez Wileńskie 
T—wo Filharmoniczue. Doskonały muzyk 
niezawodnie zdobędzte sympatje muzyczne- 
go Wilna. 

4 

RADJO. 
Program audycji warszawskiej. 

12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
ny. 3 

15.00. Komunikaty: gospodarczy i mete- 
sa jczny, nad program. 
* 15.30—16.30. Przerwa. 

16.30—17 00. Odczyt p. t. «Nicaragua» 
wygł. mec. Leon Berenson, ` 

Takim był ów Aubry, który mimo 
tak cennych zdolności, nie umiał ukryć 
przed Gilbertą swei wstrętnej brzydo- 
ty, która drażniła dziewczynę, odczu- 
wającą bezwiednie, iż źródłem tej brzy- 
doty nie były fizyczne braki, lecz mo- 
ralne wady. Nic tak nie denerwowało 
Gilbertę, jak ten uśmiech uniżony, 
wiecznie przyklejony, do warg fałszy- 
wego i złego lokaja. Poprosiła więc 
ciotkę o odprawienie Aubry'ego. 
go ten ostatni nie mógł jejnigdy da- 
rować. 

„P. de Prase ulokowała go w jed- 
nym z domów, należących do sio- 
strzenicy, jako woźnego i używała go 
od czasu do czasu do różnych pole- 
ceń, wymagających dyskretnej pomo- 
cy. Wiernie i zręcznie wysługiwal się 
chytry lokaj swej. protektorce, niby 
cień cichy i posłuszny. 

— Mój poczciwy Aubry, — rzekła 
p. de Prasz—sprawa nasza nie posu- 
wa się naprzód. Opowiedz mi, co 
uczyniłeś dotąd. Usiądź, mój Aubry, 
usiądź. ' 

—Pani hrabina jest zbyt dobra,— 
mówił woźny siadając niezgrabnie na 
rogu krzesła, — Otóż, pani hrabino: 
nie zarzucić nie można zachowaniu p. 
Marenil. Pan hrabia kazał mi go śle- 
dzić, nie spuszczałem więc go z ОКа.. 

— Nie spotykałeś przy tem żad- 
nych trudności? 

— Najmniejszych, ten pan jest 
zawsze zatopiony w marzeniach, a 
przytem głowa jego pracuje bez wy- 
poczynku, widać to odrazu... ; 

— Otóż właśniel—zawołała p. de 
Prase.—O czem on myśli? 

Lionel tłomaczyć zaczął tonem 

, CZE" 

  

słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
wm. 6, w bramie schody na prawo, 

JAREMCZE 
Wschodnia Małopolska 

Pierwszorzędny pensjonat «DWOR», 
tylko dla chrześcijan, poleea pokoje 
słoneczne z całodziennem utrzyma- 
niem — przez czerwiec i wrzesień 
00 10 zt., lipiec i sierpień po 12 zł. 

  

  

  

17.00—17.15. Nad program i komunikaty 
17.15. Koncert popołudniowy. Wykonaw* 

cy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dwora- 
kowskiego, oraz Ada Horska (śpiew), Jan 
Hili (skrz.) i prof. Ludwik Urstein (akom.). 

18.40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.15. Komunikaty <PAT>. 
19.15—19.40. <Radjokronika> wygł. dr, 

M, Stępowski. 
19:40—20.05. Odczyt pt. «Obraz produk- 

cji rolnej w Polsce» z działu <Rolnictwo» 
wygł. p. Sturm de Strem. 

20.05—20.20. Komunikat > 
20.15. Transmisja z sali Rady Miejskiej 

› 66 ‹ Redakcja „Slowa“: 
! poszukuje pracy dlą człowieka lat średnich posiadającego : 
ф Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji: 4: 

у oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 3 

Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Slowa 
ФФФФ 4 меФ 

= 20 1/2 worków cukru kostki 
Lic fac a odbędzie się w składach Tow. 

“ + Akc. C Hartwig w Wilnie, przy 
ulicy Stefańskiej Nr 29, dnia 27 czerwca r. b. o godz. 10 rano, 
na częściowe pokrycie pretensji Banku Związku Spółek Za- 
robkowych Oddziału Wileńskiego, do firmy Hiroim Bielawski 
w Wilnie, Zawalna 48, z powodu niewywiązania się jej z 

raty. 

Uczeń 
ósmej klasy  poszu- 
kuje kondycji na lato, 

tee jęz. niemiecki. 
głoszenia od 10— 

12 g. Mickiewicza 42, 
m 11. 

   
   

  

Da sprzedania . 
DOM (osobniak) 

w Kolonji 
Bank. na dog. war. 
Dow. się u p, Kor- przyjętych wobec banku zobowiązań. 

TG R r z TEM, 
S ai   

Perlmuttera Utramaryna 
ględni l sj 

Pea u de. Bialos, 
i celów malarskich. 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
„1 Medjolanie złotemi medalami. 

г Wszędze 'do nabyca | 

ą Mieszkanie 
- 

2 pokoj do wynajęcia 6 pokoi 
ią, elektrycz z kuchnią, 

      lendernia 4, od 4 g. pp.. 

"AAA nn 
Perfumy 

na wagę 48 zapa- 
chów. Mydła tuaje- 

| towe tanio. Polski 
skład apteczny 

Włądysława Tru- 
biłły, Ludwisar- 

ska 12, róg Tatar. 
skiej. 

10 ot Polski 
Dpo J. Pensjonat 

«Halina» Nordsir. 73 
nad samym morzem, 
ładne słoneczne po- 
koje,  wykwintna + 
zdrowa kuchnia, zgło- 
szenia na miejscu. 

NALEZIONO 
Z okulary dnia 

chowej, An'okot, Но- 

    
Do sprzedania 
parcele w parku z do- 

| | | 
1 

uroczystości św. i 4 - i ‚ + sek To r S se P uo z Assyżu BAC kuch Kai A A Werandą. mami i bez w miej: na 48 TE anais 

22,00. Komunikat lotniczo-meteorofogi- ni do wynajęcia Przy wanym domu, koło SE k „Rigas między Pocztą a Uni- 
czny, sygnał czasu, nad program, Komunika- uj, Zawalnej. 16 m. 32. Witoldowej ul. Do- ORE ntokoja wersytetem.  Właści 
ty <BAT>. ście | R wiedzieć się: Montwi- D ss zai ciel może po «а - 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz.  Poroznmieć się * łow:ka 14, owiedzieć się na wognieniu odebrać o. 

g. 9—12 i 2—5, jmiejscu. admin. «Słowa» nej z restauracji «Rydz». 

wyższości: ‚ 
— Przecież wiesz mamo,, że Jan 

Marenil jest uczonym, artystą i kole- 
kcjonerem... CE 

Lecz matka przerwała mu niecier- 
liwym gestem. 

г a Jaki jest jego rozkład dnia, 
Aubry? 

— P, Marenil wstaje bardzo wcześ- 
nie, pani hrabino. jedzie konno do 
łasku bulońskiego. 

— Czy pewien jesteś, że do 
lasku? ; 

— Ależ najzupełniej, —- wmięszał 
się Lionel. Towarzyszyłem mu  kilka- 
krotnie i zbierałem informacje o nim 

— Potem— ciągnął dalej Aubry— 

p. Marenil wraca do domu skąd znów 
wychodzi wkrótce, by oddać się innym 
sportom, aż do śniadania, które cza- 

sem spożywa w klubie, Czasem jed- 
nak piesze wycieczki, lub interesanci 
zajmują mu cały ranek. Później, dzień 
mija mu ma wizytach, zwiedzaniu bi- 
bljotek, muzeów i galeryj obrazów, 
słuchaniu koncertów, wreszcie oglą: 
daniu antykwarni. Słowem, w tem 
wszystkiem nie można znaleźć dlań 
najmniejszego zarzutu. / 

Z początku zaciekawiły mię dłuż: 
sze przejażdżki autem. Lecz zawariem łach 
znajomość z szoferem p. Marenil, 
któremu pan mówi z wieczora, jakie 

ma projekty na dzień następny. Wo* 

bec tego mogłem najmować samo- 
chód zawczasu (czasem był to samo- 
chód ciężarowy, dla niepoznaki) i je- 
chałem tam, gdzie wybierał się Mare- 

nil, starając się zawsze stanąć pierw- 

szy u celu. Ale, pani hrabino, i w 
tych wycieczkach nie zdołałem odkryć 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowski;; Odsowicdzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

' 

od 3 do 5 po: poł. 

  

nic nadzwyczajnego. 
— Dokądże on jeździ? 
— Ogląda stare zabytki w okoli- 

tach, lub zamki i pałace historyczne, 
odwiedza kupców handlujących sta- 
rzyzną i tandetą. Szofer jest dosyć 
gadatliwy i mogę zeń wyciągnąć 
wszystko, co mi się podoba. 

— Ale czy Człowiek ten jest 
szczery? ' 2 

— Niezawodnie, stwieydziłem to 
kilkakrotnie, chcąc umyślnie skontro- 
lować prawdę jego słów. 

— A wieczorem, po obiedzie? 
— P. Marenil wychodzi dosyć 

rzadko, jak na paryżanina. Bywa 
czasem na koncercie, w teatrze, lub 
na odczycie, rzadko w music-hollu. 
Żadnych hulanek, podobno dawnieį 
próbował życia na Montmartrze, jak 

wszyscy inni, lecz prędko się stamtąd 

wycofał, ! : 
°° — А więc, Aubry, p. Jan Marenil 
wraca do domu wieczorami dosyć re- 
gularnie i wcześnie. Cóż on robi w 
domu? Czy pracuje? | 

| — Tak pani hrabino, 
— jest, om autorem _studjum, 

bardzo przychylnie przyjętego przez 
krytykę. pod tytułem: Kobieta w dzie- 

{ ugenjusza Dalacroix. Teraz 
kończy dosyć obszernę książkę O. 
dandyzmie w Angiji. Kiedyż więc ma 
pracować, jeśli nie nocą?— tłumaczył 
znowu Lioneł patrząc przez okno. 

— Czy jednak przekonaliście się | 
o tem? 

— Nie mogę wejść do pałacu no- 
cą....— odrzekł Aubry. ! 

° — Nie mogłeś zapoznać się z 
kimś ze służby?.. 

GZEEIONIORUKIUNCEOH DI | ! 

Aubry milazał, lecz wyraz jego 
twarzy zdawał się mówić: „Byłoby to 
niebezpieczne, gdyż mogłoby skom- | 
promitować nietylko mnie“... || 

— Tak, — wyszeptała p. ds Prase | 
w zamyśleniu. 
— Słyszałem rzekł Lionel—jak na- 

zywano Marenila „człowiekiem, który: 
nie sypia. Mówiono mi, że lampa 
pali się u niego aż do świtu. Śpi 
bardzo mało. jeden z mych znajo- | 
mych, doktór, tłumaczył mi, że oczy: 
lego mają dziwną jakąś cechę, cha- „* 
rakterystyczną dla ludzi małe sypią- f 
jacych. Lecz p. de Prase zagryzła 
wargi i mruczała: ! i 

— Słowem śledzimy go wszyscy 
od rana do wieczora, ale zie od — 
wieczora do raną, dotąd nie widzi- | 
my pomyślnych rezultatów... A jednak | 
przeczucie mówi mi... | 

— Cóż takiego? — przerwał nie- | 
cierpliwie Lionel, drwiąco. | 

— Gdy patrzę w czyjeś oczy, — 
twierdziła uparcie hrabina, — czuję 
zawsze czy istnieje jakaś tajemna | 
kryjówka w sercu danej osoby. Aubry 

i Lionelu, musimy wiedzieć, czy istot- 
nie Marenil spędza noce całe przy: 
pracy. . : 

— Będzie to trudne zadanie, pani 
hrabino. 1 3 

— Najpierw musicie się przekonać, 
czy kto nie wchodzi nocą do.pałacu i 
czy kto nie wychodzi zeń o Świcie. m 

— Kobieta? — zapytal Lionel. # › 
— Chociażby! — mruknęla p. de | 

Prasė. { 
‚ — То nie jest nic trudnego— 

ušmiechną! się wstreinym grymasem 
Aubry. £>.. i 
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