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(r. $. Dewey 0 obecnej ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
gospodarczej w 
Polsce. 

Deficytowy bilans handlowy Pol- 

"ski w sferach antyrządowych wywołał 

i wielkie gandium. Na tem tle powstała 

' oskarżenie skierowane przeciwko b. 
ministrowi skarbu p. Czechowiczowi i 

“na tem tle snuto akcję, której celem 

było nadanie niewłaściwego oświetle- 

nia polityce gospodarczej rządu.. |ak- 

że nie wykorzystać tej gratki w po- 

_ staci deficytu handlowego, — skoro 

sam temat nasuwał tyle możliweści 

do przekręcania faktów i naginania 

cyfr do tego, co zgóry uplanowanem 

zostało. 
Zwracałem już kilkakrotnie uwagę 

1a to, że ci, co rząd obecny odpowie- 

dzialnym czynią za bilans deficytowy 

a przesilenie o charakterze przemija- 

jącym wyolbrzymiają do rozmiarów 

kryzysu, wyjście z którego zdaniem 

ich, zaznaczone jest obowiązkiem 

przekazania władzy bądź na ręce en- 

deckie lub pepesowskie — że ci, po- 

wtarzam, malkontenci z zawodu, gdy 

chodzi o władzę praworządną a defe- 

ftyści z zasady, gdy od steru rządowe- 

go są usunięci — nie są skłonni po- 

oływać się na opinję zainteresowa- 

ych bezpośrednio sfer gospodar- 
czych. Tak, jakby ta opinja wogóle nie 

Śstniała. Tak, jakby tylko moment aspi- 
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rącyj politycznych był wyłącznie de- 

ścydującym i stanowiącym o kierunku 

| programu gospodarczego. 

Należy stwierdzić, i z_tego stwier- 

dzenia odpowiednie wnioski wypro- 
wądzić, że stawka endecko-pepesow- 

ska była stawką na złą kartę, na kar- 
tę, która przegrywała. Przed kilku la- 

tami metoda wmawiania, że będzie 
źle, mogła jeszcze dać pożądane skut- 

ki tembardziej, że rządy. ówczesne 

posiłkowały się specjalnemi nauszni- 

kami byle nie słyszeć głosu sfer go- 

    

ła sprawić zawód wobec tej współpra- 

Ly, ktėra ma miejsce od przewrotu 

majowego między rządem — nie Sej- 

mem — a temi właśnie sferami go- 

spodarczemi. 

Prasa opozycyjna przechodzi do 

Porządku dziennego nad komunikata- 

mi Instytutu badania konjunktur, do- 

tyczącemi sytuacji, Instytutu, gdzie 
element niezależy od rządu ma głos 

decydujący. Prasa ta przemilcza rów- 

nież.o-opinji doradcy finansowego p. 

Ch. Dewey'a, o którym „Przegląd Go- 

Spodarczy“', organ centralnego związ- 

u polskiego przemysłu, górnictwa, 

Jhandlu i finansów, mówi jako o. czło- 

|wieku, który „potrafił zdobyć sobie 
powszechne zaufanie a głos którego 

ako życzliwego a bezwzględnie bez- 
stronnego obserwatora naszych  sto- 
unków musi być wszędzie uznany za 
iezwykłe kompetentny”, 

  
    

     
    

      

    
      

    

     
    
   

     

  

      
    
     

      

       

      
    

   

    
     

   
     
   
   
   

Cóż mówi p. Dewey? 

я W sprawozdaniu za pierwszy kwar- 

lał bieżącego roku doradca finansowy 

Olski ustala przedewszystkiem, że 

Wszystkie źródła dochodowe za rok 

Przewidywano, skutkiem czego ogólne 
Vpływy były o 13 proc. wyższe od 

reliminowanych, zwłaszcza wobec 
fwiększonych wpływów z monopolów 

aństwowych. Ujemną stronę W Wy” 
Onaniu budżetu stanowi efekt gospo* 
ki spoczywającej w ręku państwa. 
nadmierne inwestycje obok innych 

czyn spowodowały zmniejszenie 

w stostnku do roku ubiegłego do- 
)dów Skarbu. Omawiając sytuację 

Ospodarczą p. Dewey zaznacza, że 
"erwsze trzy miesiące 1929 r. odzna- 
ały się recesją aktywności gospodar- 
ein porównaniu do poziomu osią- 

"ęjego w końcu. roku ubiegłego. 
ynety na ten stan rzeczy przede 

| Szystkiem warunki atmosieryczne. 
|. W zakończeniu swego sprawozda- 
Tap. Dewey stwierdza, że całość 

unków w ciągu pierwszego kwar- 

„u bieżącego roku kształtowała się 
„l wpływem nadzwyczaj ciężkiej zi- 
V. Przemysł krajowy niemiał nagro- 

    
: (dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

® ч a 

 Spodarczych. Metoda ta jednak musia-, 

928 20 były bardziej wydajne niż R 

Treść listu Marsz. Piłsudskiego 
w sprawie b. min. Czechowicza. 

Marsz. Piłsudski, jak już ; poprzednio 

donosiliśmy, przesłał sędziemu śledczemu 
Zaleskiemu obszerny wywód, w którym 

uzupełnia pierwotne swoje oświadczenie 

przed tymże sędzią uczynionie, iż w proce- 

sie b. ministra Czechowicza przed Trybu- 

nałem Stanu nie będzie zeznawał jako 

Świadek. 
Kopję tego pisma Marsz. Piłsudski ka- 

zał przesłać Prezydentowi Rzplitej, preze- 

sowi Trybunału Stanu Supińskiemu, preze- 

sowi Rady ministrów d-rowi Świtalskiemu, 

marszałkom Sejmu i Senatu, oraz b. min. 

Czechowiczowi. 7 

Jak się dowiadujemy treść tego pisma 

jest następująca: 
Wskutek dobrej gospodarki finansowej 

swojej i Czechowicza nagromadziły się— 

oświadcza Marsz. Piłsudski w swojem piś- 
mie- znaczne zapasy pieniężne w kasach 
państwowych. 

„Tych pieniędzy nie chciałem — mówi 

Autor pisma—trzymać w kasach, dałem je 

na cele pożyteczne, w szczególności też 

na wielki ruch budowlany”. 

Ścisłe obliczenia wydatków — wywo- 

dzi dalej Marszałek — miały nastąpić 

później. 
A oto dalszy bieg rozpoznawania Mar- 

szałka: 
Poprzedniemu Sejmowi tych wydatków 

nie przedkładał, ani przed, ani po ich po- 

czynieniu, ponieważ Sejm ów uważał za 

skorumpowany i niegodny do decydowania 

w ważnych sprawach państwowych. Umyśl- 

nie go nie zwoływał, a równocześnie dą- 

żył do tego, aby uprawnienia jego wygasły 

normalnie. 

Co się tyczy nowego ' Sejmu, to go 

uważał za również wstrętny jak poprzedni 

a jego metocy pracy potępia jako 

głupie. # 

Umyślnie nie -pozwałał ani p. Bartlowi, 

ani p. Cżechowiczowi przedkładać ustawy 

o kredytach dodatkowych, bo przez to by- 

łaby się przedłużyła sesja budżetowa. Wo- 

góle swój rząd i następny tak zorąanizo” 

wał, aby nikt z ministrów nie miał prawa 

zwracać się do. Sejmu. Politykę wobec 

Sejmu uważał za swój wyłączny atrybut i 

zakres działania. к 

Wprawdzie pp. Bzrtel i Czechowicz 

nieraz mu zwracali uwagę, że narusza ten 

albo ów przepis, tę albo ową ustawę, ale 

on się na to nie oglądał. Szkoda ala pań- 

stwa z tego nie wynikła. 

Co do powiększenia funduszu dyspozy- 

cyjnego Prezydjum Rady Ministrów o 8 

milj. zł. (suma ta nie jest objęta oskarże- 

niem Sejmu. Przyp. kor.), to w piśmie 

swem Marsz. Piłsudski omawia sprawę 5 
milj. złotych i oświadcza, że celu, narazie 
omawiać nie chce i powołuje się na to, że 

osobnem pismem polecił Czechowiczowi 

wypłatę 5 milj. zł. 

Na podstawie tego stanu rzeczy do- 

chodzi w piśmie swem Marsz. Piłsudski 

do konkluzji, że oskarżenie b. mim tra 

Czechowicza uważać należy za czyn bez- 

sensowny i nieetyczny. 

В. min. Czechowicz członkiem 
Komitetu Finansowego. 

WARSZAWA, 6-VI. (tel. wł. „Stowa“) 
Prezes Rady Ministrów dr. Świtalski zapro- 

sił dziś do Komitetu Finansowego utworzo- 

nego ostatnio przy prezydjum Rady Mini- 

strów b. ministra skrabu p. Czechowicza. 
Do komitetu tego wchodzą prezes Banku 

Polskiego, i Banku Gospodarstwa Krajowe- 

go i Bauku Rolnego P. K. O. oraz minister 

skarbu i prezes Rady Ministrów jako prze- 

wodniczący p. Czechowicz zaproszony z0- 
stał ad personam. * 

Przygofowania do wyjazdu mar- 
szałka Piłsudskiego do Rumunii. 

Wyjazd Marszałka Piłsudskiego do 
umunji ma nastąpić, jak słychać obec- 

nie, w miesiącu sierpniu. 
Wysłano juź odpowiednie listy w 

celu przygotowania w  Targowiszte 
udzielonej p. Marszałkowi willi dr. Sku- 
piewskiego. 

„Inspekcja delegatów I Między- 
naroddwki 

WARSZAWA, 6— VI. (tel. wł. Sło- 
wa). Dowiadujemy się ze zródeł za- 
granicznych, że władze Il Międzynaro- 
dówki postanowiły skierować do Pol- 
ski wycieczkę kilku najwybitniejszych 
swych przedstawicieli. W końcu więc 
czerwca przyjadą do Polski były min. 
belgijski Vanderwelde prezes parla- 
mentu niemieckiego Loebe i przywód- 
ca socjalistów francuskich Leon Blum. 

Jl Międzynarodówka organizuje tę 
wycieczkę specjalnie dla zamaniiesto- 
wania bliskiego kontaktu z PPS. 

W kołach politycznych przypusz- 
czają że do urzeczywistnienia wy- 
cieczki przyczynił się marszałek Da- 
szyński który będąc ostatnio zagra- 
nicą zetknął się z wybitnymi przed- 
stawicielami cocjalistów francuskich. 

Trzej przywódcy |l Miedzynaro- 
dówki będa gośćmi PPS. i wygłoszą 
odczytv publiczne w Warszawie, Ło- 
dzi i Krakowie. 

krwawe rozrachy żydowskie w Mińsku 
Z Mińska donoszą O krwa- 

wych rozruchach żydowskich. 
Ostatnie ostre zarządzenia władz 
sowieckich, zwłaszcza prześlado- 
wania religijne podczas Wielkiej 
Nocy żydowskicj, zamykanie sy- 
nagog i t. d. wywołało reakcję 
ze strony kierykalnych żydów. 
Wreszcie w dniu 1 i 2 czerwca 
doszło do otwartych rozruchów. 
Olbrzymie tłumy żydów ruszyły 
ulicą Mięsnikową, wydając wro- 
gie pod adresem władzy so- 
wieckiej okrzyki. Około domu 
Nr. 8 przy tej ulicy ktoś z tłumu 
rzucił hasło by ukamienować za: 
mieszkałego tu żyda odszczepień- 
ca, komunistę nazw. Gruszkin, 
który kilka miesięcy temu ożenił 
się z rosjanką. Tłum żydów 
wtargnął do mieszkania komu- 
nisty bijąc go pałkami i kamie- 
niami. Wezwana miiicja rozpę: 
dziła demonstratów przy użyciu 
białej broni. Jednakże w nocy 
odbyła się narada z udziałem ra- 
binów, którzy postanowili nie 
dawać za wygraną. Nazajutrz ze- 
brał się tłum liczący około 1000 
osób, który ponownie zaatako- 
wał dom komunisty Gruszkina. 
Przybyła na miejsce milicja pie- 
sza i konna poczęła rozpędzać . 
demonstrantów. Z tłumu padały 
kamienie na milicję, która dała 
salwę w powietrze. Podczas › 
zajścia wiele osób odniosło ra- 
ny. Poturbowanych jest kilku 
milicjantów. Ciężko ranny ko- 
munista Gruszkin i jego żona, 
Poza zatrzymanemi na miejscu 
wypadków, G.P.U. zarządziło na- 
zajutrz aresztowania wśród miesz- 
kańców dzielnic żydowskiej. Ogó- 
łem osadzono w więzieniu 40 
żydów. 

„Lietuvos Aidas“ 0 zmianle takiyki 
Łotwy względem Litwy. 

W związku z wiadomością o tem, 
iż rząd łotewski zarządził wysłanie z 
Łotwy 5 emigrantów litewskich, któ- 
rzy prowadzili agitację przeciw rządo- 
wi litewskiemu. „Lietuvos Aidas* w 
artykule „Łotwa już zrozumiała" р!- 
sze: „Nie ulega watpliwości, że wia- 
domość tę społeczeństwo litewskie 
spotka z naležytem zadowoleniem. 
Wiadomość ta nabiera jeszcze więk- 
szego znaczenia z tego powodu, że 
wskazuje, iż sąsiedni dla nas rząd 
zdał sobie sprawę z tego złego, ja- 
kie działalność emigrantów wniosła 
do stosunków Obu państw". 

Następnie pismo przypomina, że 
po putschu taurogińskim w Rydze 
odbył się zjazd t. zw. emigrantów li- 
tewskich, na którym zostały Opraco- 
wane plany „pleczkajtisow“ i Co. „Ber 
względu na to—nadmienia pismo, że 
zbyt wielka tolerancja Łotwy mogła 
oddziałać na braterskie stosunki, nie 
mogliśmy się doczekać jakichbądź 
kroków ze strony łotewskich sfer o- 
ficjalnych. Teraz dowiedzieliśmy się, 
że rząd łotewski bez żadnej presji z tej 
strony, sam zrozumiał niemożliwość 
dalszego przebywania pleczkajtisów na 
terytorjum Łotwy. Nie robił on tego, 
mając na widoku jakieś projekty u- 
kładów lub jaką inną spodziewaną 
kompensatę. Zrozumiał on tylko, iż 
nie można dalej dopuszczać, aby w 
Łotwie teroryści znajdywali poparcie 
i żeby z Łotwy zrobiło się gniazdo 
pleczkajtisów. 

Zupełnie inaczej— pisze dalej urzę- 
dówka ma się rzecz z Polską. Jeżeli 
my ze szczerego Serca nazywamy Ło- 
tyszów swymi braćmi, jężeli między 
Litwą a Łotwą panują dobre stosun- 
ki, któreby się chciało jeszcze więcej 
rozszerzyć, to nigdy nie uwierzymy w 
to, co nam proponują Polacy, którzy 
również nazywają siebie naszymi brać- 
mi. Zrozumiałem więc jest, że nie 
dziwi nas, gdy Polacy popierają, or- 
ganizują i uzbrajają. Nie mają poco 
obawiać się pogorszenia stosunków z 
nami, które i bez tsgo są już dosta- 
tecznie złe. Obecnie nie mamy pod- 
Staw do czekania, że Polacy zmienią 
swe stanowisko w tej kwestji”. 

Šian zdrowia kap, Witbickisa, 
Z Kowna donoszą: 
„Elta“ dowiaduje się o stanie zdrowia 

kap. Wirbickisa co następuje: Temperatura, 
niemal normalna, procesu wydzielania się 
materji, któryby wymagał interwencji ope- 
racyjnej, tymczasem się nie przewiduje. 
Chory czuje się dobrze. 

Śkasowanie wiz 
Z Kowna donoszą: Między Szwajcarją 

a Litwą został zawarty układ, na mocy 
którego od 1 czerwca wizy wjazdowe, wy” 
jazdowe i tranzytowe zostają skasowane. 
Wkrótce zostanie zawarty litewsko-szwaj- 
carski układ handlowy, zasady którego są          

  

"go miało upaść państwo Watykanu. Ewentualność tę, wyrażoną 

"dopiero będzie złożona oficjalna lista członków nowego gabinetu. 

BARANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW. — Księgarnia T-wa'_ „Lot“. 5 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy | ‚ 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošč“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. WOLKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eį i 3ej 40 gr. 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa: „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY —ail. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ERC ETEMC AIA 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drožej. 

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

  

Papież przeciwko Mussoliniemu 
Diciec Św. napięfnował mowę Mussoliniego jako 
heretycką.—List Papieża do Kardynała Gaspariego 

‚ RZYM, 6-VI. PAT. Agencja Havasa podaje: „Osservatore Romano“ 
ogłasza list Papieża do kardynała Gaspariego niejako odpowiedź na ostatnie 
przemówierie Mussoliniego. W liście tym Ojciec św. przytaczając niektóre 
słowa Mussoliniego, określił je jako herietyckie. Papież stwierdza, że obec- 
nie misja wychowawcza należy do Kościoła a nie do Państwa. Ojciec św. 
mie chce wierzyć, ażeby Mussolini przeciwstawiał koncepcję państwa faszy- 
stowskiego państwu kościelnemu i przypomina wkońcu, iż traktat i kon- 
kordat wzajemnie się uzupełniają, są nieodłączne i riierozdzielne i trwać bę- 
dą razem lub razem upadną. 

RZYM, 6-VI. PAT. List Papieża do kardynała Gaspariego opublikowany w dzi- 
siejszym numerze „„Osservatore Romano“ wywart tu wielkie wrażenie. List ten, stano- 
wiący odpowiedź na mowy Mussoliniego w izbie i senacie oraz na komentarze prasy 
które po nich nastąpiły, imówi na wstępie o pełnem troski zainteresowe,niu ogółu ka- 
tolików, które towarzyszyło giównym m polemiki między Watykanem a rządem 
włoskim. Troska ta była tem giębsza, że przyszła po ogólnej radości, która po trzech 
miesiącach trwania, zamącona zcs'teła tak głęboko i boleśnie. Papież podkreśla swe 
niezmienne uczucia ojcowskiej życzliwości i zaznacza, że zachował nadal swe dążenie 
do pokoju, pomimo, ze znalazł się wobec słów i wyrażeń „twardych, ostrycu, i dra- 
stycznych". Te trzy określenia zaopatrzone są w oryginale listu „cudzysiowem, gdyż 
są to określenia, które sam Mussolini dał swoim słowom. Papież je powtarza, niewy- 
tieniając źródła, przeciwstawiając się tezom, wysuniętym przez Mussoliniego i wyra- 
żeniom użytym przez niego w mowach. Papież pisze, że nie widzi ani użyteczności, 
ani pociechy takich określeń. Wobec. tego, że mowy Mussoliniego nie oszczedzały Wa- 
tykanu. stawiając jedynie ponad samą instytucję osobę Papieża, Ojciec św'ety wyraża 
wdzięczność za uprzejme słowa, wypowiedziane pod jego osobistym adreseni, ale za- 
razem podkreśla, że o wiele więcej ceni wyrazy, wypowiedziane pod adresem insty- 
tucji, na czele której Bóg go postawił, Tutaj jednak — pisze Ojciec św. — oczekiwa- 
nia nasze doznały najbardziej gorzkiego rozczarowania, gdyż nie spodziewališmy się 
wyrazów heretyckich lub gorzej niż heretyckich, co do samej zasady chrześcijanizmu 
i katolicyzmu. Chociaż Papież podkreśla, że starano się, jakoś sprawę złagodzić, jednak 
się to nie udało. Papież podkreśla z naciskiem, że jgranice władzy duchowej chrześci- 
jaństwa przekroczyły w szybkim czasie o wiele granicę państwa rzymskiego i uważa, 
że przytoczenie, jako materjału dowodowego, historji Kościoła, która od lat 17 znajduje 
się sia indeksie, nie było właściwe. Mówiąc o stronie prawnej i praktycznej stosunku 
Pepistwa do Kościoła, Papież zaznacza, że obrażają go częste podkreślenia faktów, że 
Państwo niczego się nie wyrzekło i nie straciło prawa kontroli nad Klerem tak, jakby 
ten ostatni składał się z osób podejrzanych. 

Podejmując raz jeszcze sprawę wychowania młodzieży, Papież stwierdza, że 
rola ta należy do Kościoła i rodziny, a dopiero na trzeciem miejscu do państwa i 7 a- 
znacza, że jeżeli uniwersytet katolicki zamieszcza w swym programie naukę filozofów 
takich, jak Kant, to nie dlatego, ażeby propagował ich doktrynę, lecz dłatego, ażeby 
poznać dokładnie prądy przeciwne, co daje dopiero podstawy do K eookteEo zrozumie- 
nia i nauczania. Najważniejsze jednak i najsolidniejsze są zastrzeżenia. Ojca św. w 
sprawie nieścisłości, jakkich według niego dopuścił się Mussolini, mówiąc o kwestji 

; konkordatu. W dalszym ciągu Ojciec św. pisze, iż nie może podziełać opinji premjera, 
Ww którego należy odnosić się z jednakową nieutnošcią do masonow i do kiery- 
kałów. Mówiąc o traktacie laterańskim i o konkordacie, Papiež podkrešla, že nietylko 
traktat, ale i konkordat nie mogą już podlegać żadnym dyskusjom, Edy są one niex. 
rozdzielne i albo mia się zostać, albo wszystko musi upaść razem, jy skutkiem te- 

rzez głowę kościoła, 
uważają w Rzymie za najmocniejszy wyraz niezłomnej woli Papieża utrzymania inte- 
gralności konkordatu. W zakończeniu Papież wyraża optymistyczne przekonanie, że 
zawarty pokój będzie trwał, ma bowiem wiarę w dobrą wolę ludzi i w opiekę Opatrzno- 
ści. Opublikowanie tego listu w przeddzień wymiany aktów ratyfikacyjnych jest w Rzy- 
mie nader żywo komentowane. 

" FREE 

Przyjazd min. Zaleskiego do Madrytu. 
MADRYT. 6-VI. PAT. Wczoraj przyjechał tu min. Zaleski wraz z mał- 

żonką, w towarzystwie p. p. Knolla, Szumlakowskiego i Tarnowskiego. Na 
dworcu powitał p. ministra pos. Perłowski oraz delegacja polska z Genewy. 
W imieniu rządu hiszpańskiego witał p. ministra Zaleskiego Primo de Ri- 
vera, który jednocześnie witał przybyłego tam tym samym pociągiem Brian- 
da wraz z delegacją francuską. 

Kio będzie reprezenfował Anglię na sesji Rady bigi 
MADRYT, 6 VI. PAT. Wobec tego, że Chamberlain nie przyjedzie 

do Madrytu, Anglię reprezentować będzie na sesji Rady Ligi ambasador w 
Madrycie Graham. 

Dzisiejsze posiedzenie komitetu Rady Ligi 
MADRYT, 6-VI. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu komitetu Rady Ligi 

przystąpiono do zaznajomienia się z raportem londyńskiego komitetu trzech, 
który obradował w kwietniu r. b. nad podniesioną przez min. Stresemanna 
i Danduranda sprawą zmiany dotychczasowej procedury mniejszościowej.. 
Treść raportu utrzymywana jest nadal w tajemnicy, odpowiada ona jednak 
w zasadniczych linjach wiadomościom podanym już z Genewy. Posiedzenia 
komitetu Rady odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Anglję reprezen- 
tuje ambasador w Madrycie Graham, Niemcy — podsekretarz stanu — von 
iSchubert. 

Obecnie bawi również radca prawny londyńskiego Foreign Office sir 
Cecil Hurst. Całe dzisiejsze posiedzenie poświęcone było odczytywaniu ra- 
portu komitetu trzech i załączników do tego raportu bardzo licznych, ba 
zawierających 27 memorjałów, złożonych przez rządy i organizacje między- 
narodowe. ‚ 

Upadek rządu konserwatywnego w Anglji wytworzył pewne trudności 
w: załatwieniu raportu komitetu trzech, w którym uczestniczył Chamberlain, 
dzięki czemu raport ten zawiera w pewnych ustępach sformułowanie jego 
poglądów na tę sprawę, wypowiedzianych zresztą już wyraźnie podczas 
marcowej sesji Rady Ligi. Spodziewane jest tutaj, że ze względu na to, iż 
rząd Macdonalda nie jest jeszcze ukonstytuowany, przedstawiciel Anglji nie 
będzie się narazie wypowiadał ani co do raportu, ani również co do uwag 
krytycznych, jakie z rozmaitych stron mogą być czynione przy stole komi- 
tetu Rady. я 

Na piątek zapowiedziane jest przemówienie podsekretarza stanu von 
(Schuberta. Koła, zbliżone do Rady Ligi, uważają za rzecz niewykłuczoną, 
że w początku przyszłego tygodnia przybędzie do Madrytu na sesję Rady 
nowy minister spraw zagranicznych Anglii. г 

Min. Zaleski o sesji madryckiej 
MADRYT, 6- VI. Pat. Wsp6lpracownik hiszpańskiej gazety '„A.B.C." 

ogłasza rozmowę, którą miał w pociągu z min. Zaleskim w drodze do 
Madrytu. Min. Zaleski zagabnięty przez współpracownika hiszpańskiej tga- 

zety „A.B.C." co do przypuszczalnego przebiegu obrad obecnej sesji Ligi 
Narodów, oświadczył, że jedyną interesującą sprawą będzie kwestja mniej- 
szościowa. Min. Zaleski wyraził przytem zdanie, że raport przygotowany 

przez komitet trzech, bardzo interesujący, wykonany został z wielkim 
nakładem pracy. Raport ten—zdaniem p. ministra—może być całkowicie 
zaakceptowany ze strony Polski z małemi zaledwie zmianami i będzie 
prawdopodobnie w głównych linjach przyjęty przez członków Rady. 

Dookoła nowego rządu w Anglii 
LONDYN, 6 VI. PAT. Członkowie nowego gabinetu labourzystów 

złożą prawdopodobnie przysięgę w zamku Windsor dnia 8 bm., POS 
edłu 

ogólnych przypuszczeń stanowisko lorda kanclerza z ramienia Labour ae 

ty obejmie lord Sankey. W kołach dobrze poinformowanych przypuszcza- 
ją, że będzie utworzona nowa teka dla spraw walki z bezrobociem i że 
teka ta zostanie powierzona Thomasowi. 

Uzyskanie przez konserwatystów jeszcze 2 mandatów. 
LONDYN. 6,6, Pat. Konserwatyści uzyskali jeszcze dwa nowe mandaty. W ten 

sposób konserwatyści otrz łem asza: dal _OQO iii 

  

  

  

  

    
  

madzonego kapitału obrotowego i re- 

zerw a przerwa w komunikacji wpły- 

nęła na wzrost stopy procentowej i 

liczbę weksli zaprotestowanych. Po- 

wyższe skutki, powiada p. Dewey, są 

nadzwyczaj kosztowne dla każdej dzie 

dziny produkcji — istnieje tylko jedna 
droga rozwiązania tego problemu: 

gromadzenie kapitału obrotowego i re- 
zerw. 

Czy w tem sprawozdaniu, jakkol- 

wiek w kilku słowach strzeszczonem, 

temniemniej nie zawierającem upu- 

szczeń co do negatywnych wyników 

gospodarczej polityki rządu, — są ja- 

kiekolwiek fakty potwierdzające słusz- 
ność ultrapesymistycznych horosko- 
pów stawianych przez endecko-pepe- 
sowskich politologów. Oczywiście, jak 
należało bezstronnie przewidywać — 
nie. | 

Przestarzate metody zawodzą.-Star- 
cze ręce kopały dół. Konsekwencje by- 
ły do przewidzenia. 

Zastanowić jednak musi każdego 
z jakim wysiłkiem, uporem, nakładem 
pracy i środków bezcelowe to dzieło 
prowadzonem było. 14 

A obok tego uporu niemniej zasta- 
nawiającą była bezczelność, zwłaszca 
prasy prowincjonalnej, na co nawet 
prasa stołeczna odważyć się nie mo = 
gła. Otóż rzucono pod adresem rządu 
i władz miejscowych, że klęskę nieuro- 
dzaju w województwie wileńskiem le- 
kce sobie ważyły. 

Za czasów Grabskiego i Witosa, 
kiedy tego rodzaju akcja 
rzeczywiście, z braku praktyki a prze- 
dewszystkiem braku zrozumienia. ze 
strony 1ządu była prowadzona nieudol- 
nie i bez widocznego efektu — wów- 
czas nie było zarzutów. Dziś, gdy ca- 
ły wysiłek skierowany został tylko w 
jednym kierunku — najprędzej i naj- 
skuteczniej zażegnać skutki nieurodza- 
ju — dziś właśnie rzucone są te oskar 
żenia przez prasę, która nigdy nie za- 
bierała głosu w sprawie nieurodzaju ,w 
oczekiwaniu tych przyjemnych dre- 
szrzów, których dostarcza  Schaden- 
freide. 

Niech mi czytelnik nie wežmie za 
złe, że zwabiony tytułem sprawozda- 
nia o Dewey'a przeczytał 'artykuł, a 
znalazł trzy czwarte poświęcone de- 
strukcyjnej pracy opozycjonistów. 
Sprawozdania p. Dewey'a jest jednym 
z przyczynków do tego, jak prasa opo- 
zycyjna nie liczy się z opinją czynni- 
ków miarodajnych. Z. Harski. 

OREW ETON EK 

Macdonald nkłada gabinet. 
LONDYN, 6 VI. PAT. Macdonald 

zawiadomił Biuro Reutera, że był 
dzisiaj rano na gDowning-street spe- 
cjalnie w tym celu, ażeby puścić w 
ruch prace Organizacyjne, dotyczące 
rozpoczęcia wielkiej akcji zwalczania 
bezrobocja. Prace w tym kierunku zo- - 
stały już rozpoczęte. W czasie wizyty 
w urzędowej siedzibie premjera na 
Downing-street towarzyszyli Macdo- 
naldowi Snowden i Thomas. Człon- 
kowie nowego rządu odwiedzili Bald- 
wina. 

Premjer Macdonald jest w dalszym 
ciągu zajęty sprawą składu przyszłe- 
go swego gabinetu. Listy członków 
nowego rządu spodziewać się można 
na jutro wieczorem a wręczania for- 
malnego pieczęci rządowych w sobotę 
bieżącego tygodnia. Dzienniki angiel- 
skie, a w szczególności organ раг 
pracy „Daily Herald" czynią przewi- 
dywania co do składu przyszłego rzą- 
du, „Daily Herald* przewiduje, że 
teka pracy powierzona będzie Thoma- 
sowi, który w poprzednim rządzie 
Macdonalda był ministrem kolonii. 
Agencja Reutera donosi, że Thomas 
potwierdził wiadomość o swej nomi- 
nacji na ministra dla walki z bezro- 
bociem. 

Pamięć według metody prof. mne- 
moniki, Członka Akademji Paryskiej 
S. Fainsztejna, opartej na psychol. 
prawach kojarzenia wyobrażeń, wzma- 
cnia i udoskonala u osób każdego 
wieku D. Fajnsztejn Wilno, Zawal- 
na 15, tel. 12-73. Specjalny kurs dlą 
maturzystów i eksternów. Moje lekcje 
korespondencyjne dlą zamiejscowych 
w zupełności zastępują ustne wykła- 
danie. Dla uczącej się młodzieży, 
urzędników i grup ulgowe warunki, 
Informacje 5—6 po poł. Prospekt 
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ECHA KRAJOWE 
— Związek Ziemian. Tymczasowy zarząd 

Kresowego. Związku Ziemian podw. Dziśnień- 
skiego w Głębokiem zawiadamia ogół zie- 
miaństwa pow. Dziśnieńskiego o postano- 
wieniu publikowania zawiadomień o dniu ze- 
brań za pomocą prasy w gazetach: Słowo i 
Dziennik Wiłeński — w Wilnie i Dzień Polski 
— w Warszawie. z 

0 pożarach. 
Wątpię, czy znajdzie się jeszcze drugi 

kraj na świecie, gdzieby ilość pożarów ró- 
wnała się pożarom u nas na ziemiach wscho- 
dnich. U nas płoną nie tylko poszczególne do 
miy, lecz nawet całe wsie i miasteczka. Pło- 
ną więc szkoły, kościoły, poczty, sądy, po- 
sterunki i apteki, bożnice i kooperatywy, bu- 
dynki gminne i gajówki i t.d. i t.d. 

Ostatnim smutnym przykładem, šwiad- 
czącym o naszem niedołęstwie i niedbalstwie 
ochronnem był straszny pożar w Iwiu, pow 
Lidzkiego. O pożarze tym wie już dziś cały 
świat. Ogarnia nas więc duży wstyd; na 
niego bowiem zasłużyliśmy. 

W roku ubiegłym rozplakatowano wpra- 
wdzie przez Starostwa „Przepisy ochronne 
od pożarów po wsiach i miasteczkach”, (na 
zasadzie art. 17 Rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dn. 13. 6. 1919 r. Dz. Ustaw 490 1 
Ustawy Budowlanej ogłoszonej w Dz. Ust. 
23 z roku 1928). następnie „Wyszczególnie- 
«ie narzędzi ogniowych jakie obowiązani są 
posiadać mieszkańcy tych wsi, w których nie 
istnieją T-wa Ochotniczych Straży Ognio- 
wych*, wreszcie „Alarmy fałszywe, i 

Na tem jednak wszystko się skończyło! 
Słowem, wydano tylko pieniądze na druki i 
basta. A rzecz smutniejsza, że wszystkie nie- 
małże instytucje rządowe, jak również i sa- 
morządowe na prowincji nie posiadają do- 
tychczas nawet najelementarniejszych narzę- 
dzi ogniowych. 

Gdzież więc przykład i wzór dla gospo- 
darzy? Gdzie? 

Pamiętam pożar gajówki w roku ubieg- 
łym. Po fakcie Dyrekcja Lasów Państwo- 
wych w Wilnie wysłała natychmiast okólnik 
do wszystkich podwładnych jej urzędów, a 
więc do nadleśnictw, leśnictw, i t.d., by kie- 
rownicy tych urzędów sporządzili niezwłocz- 
nie wykazy niezbędnych narzędzi ogniowych. 
Kierownicy to uczynili, jednak, mija już rok, 
ani słychu o tem. Żadne zaś nadleśnictwo, 
żadne leśnictwo, żadna gajówka nie posia- 
dają ani na grosz narzędzi ogniowych!!! 

Życie jednak nie czeka. życie się mści! 
Trapi nas klęska nieurodzaju, niszczą nas pi- 
żary, epidemje — czegoż nam więcej po- 
trzęba?! 

Ocknijmy się wreszcie ze snu, róbmy 
wreszcie to, czego życie realne wymaga. 
Jeśli zaś wydajemy przepisy, to niechai bę- 
dą one przez ludność wypełniane. Narażamy 
się bowiem na kompromitację. Ludność więc 
sami demoralizujemy. Lepiej niewykonalnych 
przepisów nie wydawać wcale. A nade wszy 
stko — bądźmy sami przykładem. 

Na zakóńczenie cisną się tu wprost słowa: 
od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny— 
zachowaj nas: Panie,.. L Ib 

  

  

GŁĘBOKIE. 

— Mamaje. I o nas wreszcie mó- 
wią!  „Mamaje, Mamaje“ trąbi prasa. 
Skrzypią pióra w różnych 
biurach administracyjnych, cywilnych i du- 
chownych. Kilkanaście rąk urzędniczych o 
okazałych mięsniach (dobrze że mamy Wy- 
chowanie Fizyczne!) wali górę winy na swe- 
go bliźniego z innego resortu czy zawodu, a 
agitator zaciera sobie ręce z zadowolenia i 
kpi ze wszystkich, Takie są widoczne rezul- 
taty wypadku ostatniego we wsi Mamaje pod 
Głębokiem. Znajdą się winowajcy, nastąpi 

taki lub inny wymiar sprawiedliwości i... kan 
celarje i urzędy. zamilkną i zapomną o tej 
przykrej sprawie. Lecz czy można, czy rze- 
telnie po obywatelsku, przejść tak prędko 
i biurokratycznie nad podobną sprawa do 
porządku dziennego? Myślę że nie. Kate- 
gorję ludzi nazywanych obywatelami Pań- 
Stwa winna przedewszystkiem, obchodzić i 
interesować prawda, sprawiedliwość i wy- 
ciągnięcie z wypadków nauki na przyszłość. 
Otóż z tego punktu widzenia małe ma zna- 
czenie ilu i jakich „widocznych winowaj- 
ców trafi do więzienia, jaką odezwę do lud- 
ności napisze p. starosta i t.d., łecz ważne 
jest to, że podobne wypadki pod okiem ad- 

„ ministracji powiatowej ujawniają,  przede- 
wszystkiem, niedostateczną umiejętność wy- 
konania dyrektyw władzy centralnej, zwra- 
cają oczy i umysły tysięcy na nie wytrzy- 
mujący krytyki aparat informacyjny i brak 
umiejętności w zapobieganiu takim na po- 
zór nieznacznym lecz w konsekwencjach 
swych bardzo przykrym wypadkom. Tu za- 
mało dochodzeń. Nad tem należy się zasta- 
nowić uderzając się w piersi. 

Tu nie pomoże rada p. X. w Nr. 119- 
„Słowa”* o przyspieszenie ostatecznej rewin- 

Nie sięgając do bogatych tradycyj 
teatru polskiego w Wilnie w dalszej 
przeszłości, wystarczy przypomnieć 
czem był teatr ten przed wojną za 

czasów p. Nuny Młodziejowskiej, na- 
"stępnie zaś przypomnieć czasy bez- 
pośrednio powojenne, kiedy teatr wi- 
leński, pomimo ciężkich warunków, 

"stał na poziomie wysokim zarówno 
w doborze repertuaru, jak i sił wy- 
konawczych, goszcząc nieprzerwanie 
najtęższe talenty sceny polskiej.: 

Zdawałoby się, że zainstalowanie 

się Reduty w Wilnie przed trzerna la- 

ty, nie tylko godnie odpowie trady- 
cji teatru polskiego w Wilnie ale też 
zainauguruje nowy okres w dziejach 
teatralnych Wilna. Niestety, tak się nie 
Stało. Diaczego zaś tak się nie stało 
—warto się zastanowić, gdyż pozwoli to 
ustalić warunki, jakim trzeba zadość: 
uczynić by los sceny polskiej w Wil- 
nie ustalić, a następnie, nie rwać tra- 
dycji. i ciągłości pracy teatralnej na 
placówce, która mieści w sobie wię- 
cej niż tylko zadania artystyczne, wię- 
cej stanowi, niż wyłącznie przybytęk 
Sztuki. Nie znaczy to by innym — се. 
lom też miała ta placówka służyć, 
Niech służy wyłącznie sztuce: inne jej 
zadania, inne cele będą przez to w 
zupełności zrealizowane. 

Reduta zjechała do Wilna z całym 
bagażem swego idealnego i materjal- 
nego dorobku. Niebyła teatrem przy- 
stosowanym do naszych potrzeb i 
warunków, tem mniej teatrem, prze- 
znaczonym dla Wilna. Wyrosła w 
specjalnej atmosferze artystycznej i 
społecznej, a wysokich ambicjach te- 
airalnych, przywyczajona w Warsza- 
wie do więcej, niż normalnych wa- 
iunków pracy - nie mogła w Wilvie 

dykacji wszystkich świątyń, a to tembardziej 
że i Rządy poprzednie niezawsze były w 
porządku względem właśności Zakonów. 
Weźmy dla przyk.adu „Berezwecz* pod Głę- 
bokiem! Zresztą trudno sobie wyobrazić w 
jaki sposób z całym spokojem, powagą i 
zręcznością mogłaby przeprowadzić taką 
sprawę administracja nie mogąca poradzić 
i zapobiec „„Mamajom*! Chociaż daleko nam 
do Kantonów rzymskich, wymówmy jednak 
śmiało, że sedno rzeczy nie w kilku niec- 
nych agitator ach, którzy są raczej przy- 
słowiowymi „zwrotniczymi* lecz w faktach 
poważniejszych. Na to trzeba zwrócić uwa- 
gę, temu zapobiec! 

Odwaga Cywilna. 

MOŁODECZNO. 

— Organizacja związku niższych funkcjo 
narjuszów państwowych. W niedzielę dnia 2 
czerwca br. odbyło się w Mołodecznie ze- 
branie organizacyjne Koła Związku Niż- 
szych  Funkcjonarjuszów Państwowych 
Rzeczpospolitej Polskiej pod  przewodnic- 
twem p. Piotra Baranowskiego, prezesa Zw. 
NFP. Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Wi- 
leńskiego i członka zarządu głównego p. 
Kazimierza Nowickiego w obecności przed- 
stawiciela Starostwa Mołodeczańskiego p. 
Mieczysława Kulikowskiego. Otwierając ze- 
branie p. Piotr Baranowski witając wszyst- 
kich obecnych nakreślił zadanie związku, 
którego celem jest zorganizowanie wszyst- 
kich niższych funkc. państwowych. Po prze- 
mówieniu p. Piotra Baranowskiego zabrał 
głos p. Głowacki z Mołodeczna, nawołując 
wszystkich zebranych funkc. państw. do zor- 
ganizowania Koła w Mołodecznie i połącze- 
nia się z innemi dzielnicami Rzeczypospoli- 
tej Polskiej oraz nawoływał do wspólnej 
pracy dla dobra Państwa i wszystkich człon 
ków. Po przemówieniu został wybrany za- 
rząd w składzie następującym: Prezes _p. 
Aleksander Pawluć, wice - prezes p. Jan Gło 
wacki, skarbnik p. Mieczysław Łozowiecki i 
sekretarz p. Stanisław Czerniawski; członko- 
wie komisji rewizyjnej pp.: August Kowa- 
lewski, Antoni Zalewako i Jóezf Rodziewicz. 
Po wyborach Zarządu p. prezes Piotr Bara- 
nowski życzył nowoobranym władzom zwią- 
zku owocnej pracy dla dobra Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożył na rę- 
ce przedstawiciela Starostwa p. M. Kuli- 
kowskiego podziękowanie Panu Staroście za 
bezinteresowne udzielenie sali na zebranie i 
udzielenie posłuchania, nie bacząc na dzień 
świąteczny. Obecny. 

SPROSTOWANIE. 

W Nr. „Słowa”* z dnia 25 maja rb. w 
dziale „Echa Krajowe* ukazała się notatka 
p.t. „Pilna sprawa”, ujmująca w sposób nie- 
ścisły sprawę kredytów na zakup pasz treś- 
ciwych oraz przedstawiająca w niewłaści- 
wem świetle działalność Państwowego Banku 
Rolnego, wobec czego wyjaśniamy co na- 
stępuje: 

Uruchomione przez Państwowy Bank 
Rolny w końcu roku ubiegłego kredyty na 
zakup pasz treściwych były wypłacane pod 
warunkiem spłaty tychże w 2-ch ratach — 
połowa po upływie 3-ch miesięcy od daty 
uzyskania kredytu t reszta w dniu 1 czerwca 
rb. Spłata l-szej raty kredytów miała miej- 
sce w terminie oznaczonym, zaś spłata pozo- 
stałości została odroczona zarządzeniem In- 
stytucji Centralnej Banku do dnia 1-go linca 
rb. Przy wypłacaniu pożyczek rolnicy byli 
dokładnie informowani o warunkach tego 
kredytu i o celu, na jaki ten kredyt wyłącz- 
nie miał być przeznaczony. Mianowicie, kre- 
dyt na pasze treściwe zużyty, musiał być na - 
podniesienie wydajności mleka od krów i z 
dochodu z tego mleka musiał być spłacany. 
Gdyby kwoty, uzyskane za mleko, nie szły 
na pokrycie kredytu na pasze treściwe, spa- 
czyłoby to zupełnie sam cel tego kredytu. 

Ogółem na terenie województwa Wileń- 
skiego przyznane było kredytu na pasze treś 
ciwe na sumę zł. 395.800, z czego podjęto 
zł. 202.083,14. W terminie płatności |I-szej 
raty spłacono 123.106,68 zł. zaś pozostałość 
w kwocie 78.976,46 zł. może na mocy za- 
rządzenia Instytucji Centralnej Banku z dnia 
22 ZĘ rb. być sprolongowana do 1-go lip- 
ca rb. 
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sprostać i odpowiedzieć zadaniom te- 
atru wileńskiego, być sceną wileńską. 
Pomimo to godnie, z ofiarnością i 
zrozumieniem potrzeb Wilna, pełniła 
tu swą służbę artystyczną, przyzwy- 
czajając aktora do rzetelnego wysiłku, 
publiczność zaś do poważnego sto- 
sunku do sztuki i teatru. Mieliśmy 
całv szereg przed'tawień. który na- 
prawdę zaciążył w sposób decydujący 
na kulturze teatralnej Wilna; po paro- 
letnim okresie pracy Reduty w Wil- 
nie pozostanie atmosfera artystyczna, 
która obowiązywać będzie każdego 
następcę Reduty na Pohulance. 

Ale było też coś w działalności 
Reduty, co z36ry niejako  skazywało 
jej pracę na bezowo-nošč; jeśli bo- 
wiem spojrzymy na pracę tego ze- 
społu nie pod kątem natychmiastowe- 
go efektu, lecz długich lat pracy, 
spostrzeżemv niewątoliwie brak wy: 
tycznych organizacji, Od czego w 
znacznej mierze zależy przyszłość te- 
atru. 

Reduta stanowiła mocny zespół 
ideowy. Jednocześ iie zaś była zde- 
zorganizowaną technicznie i życiowo 
grupą osób dobrej woli. Otoż ten 
brak organizacji, torm egzystencji 
zaciążył na losie Reduty w sposób 
bardzo przykry. 

Byliśmy stałymi Świadkami czę- 
stych  recrganizacyj, przeprowadza- 
nych w Reducie, Bywaly w niej mo- 
menty skoordynowanej pracy i kie- 
rownictwa t. zw. kapituły rządzącej 
zespołem; potem przychodziły chwile 
rządów wyłącznych p. Juljusza Osterwy. 
Kedy osiągało sie dostateczny po: 
zioma artystyczny i ideowy traciło się 
zacząiki organizacyjne administracji. 

SŁOWO 

Nowe szczegóły w procesie Jakubowskiego. 
NEUSTRELITZ, 6-VI. PAT. Dzisiejsza rozprawa w procesie Jakubowskiego da- 

ła szereg nowych momentów, przemawiających za całkowitą niewinnością Jakubow- 
skiego, straconego. Na początku rozprawy adwokat Brandt, zakomunikował, że otrzy- 
mał list od żandarma Dornbrocka, pełniącego obowiązki w pobliżu miejscowości, w 
Iktórej zbrodnia została dokonana. Dornbrock 
zapewniał go o swej niewinności. Jakubowskiemu doradzono ucieczkę, lecz uważał 
że niema powodu do ucieczki, gdyż morderstwa nie 

opisuje, iż rozmawiał ze straconym, który 
żał on, 

popełnił, Dalej ciekawe są zezna- 
nia proboszcza katolickiego okręgu Neustrelitz Bracke. Proboszcz oświadczył, że po- 
dzątkowo o Jakubowskiego nie troszczył się, ponieważ powiedziano mu, że Jakubowski 
jest prawosławaym. Potem jednak, gdy zwrócił się do ministerstwa z zapytaniem, czy 
nie należałoby udzielić skazanemu pociechy religijnej, otrzymał odpowiedź wykluczają- 
cą, ażeby Jakubowski miał być stracony. Odpowiedzi tej udzielił prob. Bracke radca 
ministerjalny sę je. który referował tę sprawę. Proboszcz zaznacza dalej, że później 
sprowadzono z lina innego księdza, władającego językiem rosyjski m i skierowano 
go do Jakubowskiego. Okazało się wówczas, że jakubowski nie był wcale prawosław- 
nym, lecz katolikiem. Proboszcz Bracke odwiedzał Jakubowskiego, który zapewniał go 
o swej niewinności. Wobec tego, proboszcz udał się do Ministerstwa, interpelując na 
rzecz ułaskawienia skazanego Jakubowskiego.' Minister sprawiedliwości jednak był zda- 
nia, że Jakubowski musiał być winien. Radca Pagel wówczas przyłączył się całkowicie 
do zdania ministra. 

Doradca finansowy rządu polskiego p. Deuey 
w Bukereszcie 

BUKARESZT, 6 VI. PAT. Przybył tu na zaproszenie doradcy technicz- 
nego rumuńskiego Banku Narodowego Rista p. Dewey, doradca finansowy 
rządu polskiego..P. Dewey przyjęty był przez króla, królowę Marję, księż- 
ną matkę oraz odbył rozmowę z prezesem rady ministrów Maniu i innymi 
członkami rządu 

BUKARESZT, 6—VI. Pat. W wywiadzie z przedstawicielem dziennika 
„Lupta“ p. Devey scharakteryzował wielki postęp, dokonany przez Polskę, 
podkreślając szczególnie znaczne inwestycje w przemyśie polskim. P. De- 
vey podkreślił konieczność połączenia kolei Gdańskiej 
uzmocnienie stosunków, istniejących 

х Galaczem oraz 
pomiędzy Polską a Rumunją. Co do 

celu swej podróży do Rumunji. p Devey oświadczył, że po wypełnieniu 
swej roli w kraju, sąsiadującym z Rumunią, w którym 
kwestje, dotyczące również Rumunii, 

istnieją różne 
uważał za potrzebne odwiedzenie jej 

i przyjedzie tu jeszcze nieraz. P. Devey zaznaczył jednak, że w związku z 
jego wizytą nie chodzi bynajmniej o omówienie „jakichś Specjalnych pro- 
blematėw, interesujących oba kraje. 

Obiad na cześć 
RZYM. 6,6. Pat, Z okazji pobytu w Rzymie 

Hlonda ambasador Skrzynski wydał obiad, na którym obecni 

Prymasa Polski 
Prymasa Polski ks. Kardynała 

byli kardynałowie 

Gaspari, Hlond i Sincero, jako też liczni przedstawiciele najwyższego kleru. 

Jeszcze co do odszkodowań niemieckich 
PARYŻ. 6VI. PAT. Jak podaje „Petit Parisien", 

szkodowań niemieckich w wysokości 

przeciętna rata od- 
1.988 miljonów marek będzie rozdzie- 

lona pomiedzy główne państwa sprzymierzone w następujący sposób: Fran- 
cja otrzyma 1.039 miljonów marek, Anglja—428 miljonów, Włochy 211 
milj., Belgja—115 milj., Stany Zjednoczone— 66 miljonów, Japonja—13 milj. 

marek. Reszta będzie według odpowiedniego stosunku procentowego roz- 

dzielona między Jugosławję, Rumunję, Grecję, Polskę i Portugalję. 

- przymusowa praca fuziemców 
GENEWA, 6 VI. Pat. Plenarne posiedzenia międzynarodowej konfe- 

rencji nracy nie odbędą się ani dziś, ani jutro, 
poszczególne komisje, między innemi 

gdyż obecnie pracują 
komisja, mająca za zadanie uregulo- 

wanie sprawy pracy przymusowej tuziemców w kolonjach. 

Wezuwiusz przemówił 
RZYM, 6 VI. PAT, Jak donoszą z Neapolu do 

przy obecnym wybuchu Wezuwjusza 

„Giornale d'Italia“ 
strumień lawy zniszczył szereg do- 

mów w wiosce Disepza i zbliża się do wioski Tresigno, której mieszkańcy 

uciekają w popłochu. 
NEAPOL. 6 VI. PAT. Wybuch Wezuwjusza zniszczył 50 domów, w 

których mieściło się 147 pószczególnych lokali, należących do 78 rodzin. 

Lawa pokryła przestrzeń około 50 ha w tem 40 ziemi i 10 ha lasu. 
  

Bojówkarze opolsty wnoszą odwolania 
KATOWICE. 66 Pat. „Katowitzer Ztg.* donosi z Opola, iż wszyscy skazani w 

procesie O zajścia opolskie w liczbie 10 wnieśli odwołanie od wyroku. 8 z nich, na- 
leżacych do organizacji nacjonalistycznej, zamierza powierzyć swe zastępsiwo na 
drugiej rozprawie jednemu z adwokatów berlińskich, który jest członkiem tej samej 
organizacji. 

Występy artystów polskich w Opolu 
BERLIN, 6,6, Pat. Wrocławski korespondent „Vossische Ztg.* donosi, że Zwią 

zek Polaków w Niemczech zgłosił nowy wniosek o udzielenie gmachu 
„gościnne artystów polskich. Miasto Opole dotąd w mieckiego w Opolu na występy 

tej sprawie nie powzięło decyzji. 

teatru nie- 

Dtwarcie ogólnego zjazdu liferatów polskich 
w Poznaniu 

POZNAŃ. 6.6. Pat. Dziś o godz. 11 przed południem odbyło się uroczyste 
otwarcie ogólnego zjazdu literatów polskich. Przemówienie powitalne wygłosił ra dcą 
Borowy w imieniu Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ., P. 
imieniu Warszawskiego Związku Literatów 

_ Kisielewski w 
i Polskiego Radją. Następnie p. Ferdynand 

Goetel wygłosił przemówienie programowe. 

Polskie zwycięstwo tenisowe 
_ WARSZAWA. 6,6. Pat W ogólnej klasyfikacji meczu tenisowego Polska—Fin- 

landja bezapelacyjnie wygrała Polska w stosunku 6:1. 

RT A rr AK ERA 

D PRZYSZŁY TEATR WILEŃSKI. 
Już to organizacji stałej i 
Reduta nie miała nigdy. 

Można było przypuszczać, że przy- 
jazd do Wilna, ciepła atmosfera, o- 
kazana zespołowi przez miasto i pu- 
bliczność, pomoc rządowa - pozwolą 
Reducie ustalić swoje formy  organi- 
zacyjne, dające gwarancje spokojnej 
pracy artystycznej. Przez czas pobytu 
Reduty w Wilnie widzimy, że z dwuch 
zadań swoich: teatru stałego w Wil- 
nie, i teatru objazdowego dla Polski, 
Reduta wywiązuje się tylko z obo- 
wiązków objazdu. Teatr wileński nie 
miał ani ciągłości pracy ani jej plano- 
wości. Hasło Instytutu, wysuwane o- 
bok dwóch powyższych zadań, nie 
zostało zrealizowane wcale. Nie dość 
tego. Ledwie minęły dwa można po- 
wiedzieć — najcięższe lata pracy Redu- 
ty w Wilnie już poczęły kursować 
wieści, że Reduta zmienia swe formy 
organizacyjne: ma się przygotować 
na całoroczny wyjazd do Ameryki. 
Myśl piękna, chwalebna! Ale trzeba 
wybierać: albo Wilno, albo Ameryka. 
Bo to i przestrzeń dość wielka i za- 
dania dość różne... 

Tymczasem zbliżał się koniec se: 
zonu: trzeba było się decydować, Dyr. 
Osterwa postanowił rozstać się z 
Wilnem, jako terenem stałego teatru. 
Natomiast zamierza jechać do Ame- 
ryki, tu zaś zostawić Instytut, który 
ma dopiero powstać i stworzyć bazę 
teatru objazdowego. Oto nowa zno- 
wuż forma organizacyjna. Jak tam 
pójdzie z Ameryką nikt przewidzieć 
nie zdoła; tymczasem w Wilnie, po 
paru latach ciężkiego początku, kiedy 
przezwyciężono różne trudności i 
otwierała się możność stałej i wdzięcz- 
nej pracy—wytwarza się pustkę... 

sprawnej 

* 

Czego uczy nas doświadczenie z 
Redutą? Jakie wnioski wyciągamy dla 
pea teatru polskiego w Wil- 
nie 

Reduta była swoiście skonstruo- 
waną, zamkniętą w sobie ideową i 
teatralną całością, która, przeprowa 
dzając się do Wilna, zmieniała teren 
swej pracy, nie zmieniając swych ce- 
łów. Przeto Reduta w Wilnie nie by- 
ła jeszcze teatrem wileńskim. 

Aby zespół jakiś miał stanowić 
teatr danego środowiska, danego mias- 
ta - powiedzmy teatr wileński—po- 
winien obok mądrze dobranego per- 
sonelu artystycznego i technicznego, 
posiadać własny gmach, kostjumy, 
dekoracje, urządzenia wszelakie, zwa- 
ne instalacją i t. p. Całość — ludzie i 
inwentarz — związana z danem mias- 

tem, czy Środowiskiem stanowi do- 
piero teatr tego miasta. Mogą się 

zmieniać ludzie — dyrektorowie teatru, 
aktorzy, personel techniczny i t. d. — 
ale pozostanie warsztat pracy, pod- 
stawa Organizacyjna, która pozwoli 
nanowo zaludnić Świat sceny i oży. 
wić nieme d:koracje. t 

A właśnie aż dotąd, teatr polski 
na Pohulance, choć się zwał od lat 
paru miejskim — nie miał ani kostju- 
merni, 'ani dekoracji, ani bibljoteki, 
ani rekwizytów, ani żadnej rzeczy, któ- 
ra teatralną jest, z wyjątkiem gmachu. 
Cały inwentarz martwy, całą instala- 
cję wniosła Reduta w wianie teatro- 
wi miejskiemu. I oto pewnej chwili, 
kiedy Reduta zdecydowała się teren 
swej pracy wileńskiej zmienić na ame- 
rykański, miasto stanęło nietylko wo- 
bec nieistnienia zespołu, ale wobec 
braku całego urządzenia i techniki 
teatralnej, 8 

Zjawisko takie podčina u podstaw 
możność operowania gmachem teatral- 
nym, a co więcej, prowadzenia jakiej- 
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Sensacyjna afera szpiegowska w Gzechosłowacji | 
KAPITAN SZTABU GENERALNEGO SZPIEGIEM PAŃSTWA OŚCIENNEGO. — AFE- 
RA WYKRYTA DZIĘKI PRZYPADKOWI.-—CENTRUM SZPIEGOWSKIE W DREZNIE. 

Mimo, iż państwa współczesne nie szę- 
dzą wysiłków, by obronić się przed szpie- 
gami zagranicznymi, prowadząc systematy- 
czne i nieraz bardzo kosztowne akcje zapo- 
biegawcze, kierownicy. wywiadu wojskowe- 
go zawsze znajdują metody i środki, by zmy 
lić czujność organów państwowych 1 zaó- 
patrzyć się w dokumenty tajne, informujące 
rządy obce o planach strategicznych danego 
państwa. Czechosłowacja dotychczas nie 
miała sposobności uskarżać się na zbyt roz 
gałęzioną działalność zagranicznych szpie- 
gów. Być może, iż miała to do zawdzięcze- 
nia dobrze zorganizowanej akcji zapobiegaw- 
czej, być też może, iż główną przyczyną te- 
go zjawiska było wyrobione poczucie hono- 
ru wśród wyższych oficerów sztabowych, 
którzy za żadną cenę nie byli skłonni do 
popierania intratnego naogół rzemiosła szpie 
gowskiego. Dopiero w tych dniach, — po 
raz pierwszy od pow stania niepodległego 
państwa czeskosłowackiego—wykryta  zo- 
stała w Pradze sensacyjna afera szpiegow- 
ska. Jak z dotychczasowych informacyj wy- 
nika, chodzi tu istotnie o aferę bardzo po- 
ważną, która w dziedzinie bezpieczeństwa 
państwa wyrządziła republice czeskosłowac- 
kiej niemałe szkody. 

Szpiegiem w wielkim stylu jest niewąt- 
i zdemaskowany w tych dniach kapitan 
zeskosłowackiego sztabu generalnego (jego 

nazwisko ze zrozumiałych względów trzy- 
mane jest narazie w ścisłej tajemnicy), któ- 
ry zatrudniony był jako dyrektor administra- 
cyjny w kancelarji ministerstwa spraw woj- 
skowych. Afera, której głównym bohaterem 
jest ten kapitan, wykryta została dzięki przy 
padkowi w.następujących okolicznościach: 

W czwartek dnia 30 maja rb. odleciał z 
lotniska cywilnego w Kbelach pod Pragą do 
Drezna pewien pasażer, który podczas rewi- 
zji paszportowej wylegitymował się niemiec- 
kim paszportem zagranicznym, wydanym na 
nazwisko Friedlżjnder. Ponieważ papiery rze- 
komego Friedlindera były w porządku jego 
odlot z Pragi odbył się bez jakiegokolwiek 
incydentu. Kiedy jednak samolot znajdował 
się już w powietrzu, pewien funkcjonarjusz 
urzędu celnego zauważył, iż pasażer widocz- 
nie w pośpiechu zapomniał w urzędzie cel- 
nym swą teczkę. Doręczył ją więc naczelni- 
kowi urzędu, który chąc zorjentować się do 
kogo teczka należy (tego samego dnia w cel- 
nicy rewidowano już bowiem kilku pasaże- 
rów), usiłował ja otworzyć. Okazało się jed- 
nak, że teczka była zamknięta na kluczyk. 
Naczelnik urzędu celnego wobec tego zaj- 
rzał z boku, gdzie teczka nie jest szczelnie 
zamknięta, do jej wnętrza i zauważył, że 
leżą w niej jakieś plany strategiczne. Nie 
namyślając się długo, urzędnik porozumiał 
się niezwłocznie z ministerstwem spraw woj- 
skawych, które też natychmiast wysłało na lo 
tnisko swego funkcjonarjusza. Teczkę otwar- 
to i stwierdzono, że jest ona kompletnie wyp- 
chana najrozmaitszemi planami strategiczne- 
mi, pochodzącemi z ministerstwa obrony 
narodowej. Było jasne, że chodzi tu o szpie- 
gostwo i że szpiegiem był jeden z pasażerów 
którzy w dniu tym z lotniska kbelskiego odlaty 
wali. W mędzyczasie do zarządu lotniska na- 
deszła depesza z Drez na., podpisana przez 
Frie dliindera, który prosił, by teczkę którą 
zostawił w urzędzie celnym, oddano woźne- 
mu w pałacu zakładów Śkoda. Teczkę wo- 
czke tego odniesiono na wskazane 
miejsce, dokąd udali się również wywiadow- 
cy policyjni. Ci ukryli się w mieszkaniu woź- 
nego i czekali na dalszy rozwój wypadków. 
Po kilku godzinach przed pałac Śkoda za- 
jechał samochód drezdeński, z którego wy- 
siadł rzekomy pan 'Friedlinder i udał się 
wprost do budki woźnego. Jego aresztowanie 
jako też aresztowanie drezdeńskiego — 520- 
fera, który auto jego prowadził było dziełem 
kilku sekund. 

Zdemaskowanego oficera niezwłocznie 
przewieziono do sądu dywizyjnego, gdzie 
stwierdzono jego tożsamość i poddano do- 
kładnemu przesłuchaniu. Wobec znajdujące- 
go się w rękach władz materjału obciążają- 
cego w postaci skonfiskowanej teczki z pla- 
nami, zapieranie się aresztanta byłoby cał- 

   

    

«kiem bezcelowe, wobec czego nieuczciwy 0- 
ficer przyznał się do winy, a równo- 
cześnie zeznał szczegółowo, w iaki sposób 
znalazł się w posiadaniu tainych planów i 
dokumentów. Okazało się, że szpieg sporzą- 
dził sobie na podstawie odcisków wosko- 
wych własne kluczyki od safesów i zawsze 
w sobotę po służbie wyimował z nich roz- 
maite ważne papiery, iako to plany mobili- 
zacyjne, zarządzenia dyslokacyine, projekty 
techniczne i t.p. Następnie samolotem odwo- 
ził te papiery do Drezna, tam fotografowano 
je i doręczano mu z powrotem, tak, że w po- 
niedziałek mógł je znów położyć na miejsce. 
W Dreznie prawdopodobnie znajduje się wiel 
ka centrala szpiegowska, działająca na ko- 

rzyść jednego z państw ościennych. Zdema- 
skowany kapitan zeznał dalej, że za swą 

judaszową robotę otrzymywał wynagrodze- 

nie miesięczne w wysokości 7 — 8 tysięcy 

marek niemieckich. 

kolwiek by się tak wyrazić polityki 
teatralnej. Taki stan rzeczy zdaje 
mlasto na łaskę zespołu, rozporządza- 
jącego zmontowanym aparatem tech- 

nicznym. « = 
"I z poruszeniem tej kwestji zaczy- 

na się dopiero otwierać perspektywa 
zagadnienia przyszłości teatru polskie- 
go w Wilnie. i 

Jak poradzi sobie Magistrat nasz 
z nabyciem od Reduty jej instalacji 
teatralnej będzie rzeczą tegoż magi- 

stratu. Natomiast zgóry należy ob- 

myśleć sposoby stałego i stopniowe- 
go fundowania urządzenia techniczno- 
artystycznego teatru miejskiego, urzą- 
dzenia stanowiącego własność miasta 
i oddawanego do dyspozycji tego, 
któremu miasto odda teatr w dzier- 
żawę. Tutaj powinien być uzgodniony 
plan działania czynników państwo: 
wych, dających subsydja na teatr, ma- 
gistratu, dającego również pewne za- 
pomogi i świadczenia w naturze oraz 
dyrektora teatru, prowadzącego na 
własną odpowiedzialność teatr. 

Gdy zaś ustali się formę i sposób 
stałego narastania inwentarza teatral- 
nego, stanowiącego nierozdzielną ca- 
łość z gmachem teatru miejskiego — 
zapewni się jeden z kardynalnych wa- 
runków przyszłości, ciągłości i pozio- 
mu teatru polskiego w Wilnie. 

A oto i inne warunki, którym 
sprostać powinien przyszły dyrektor 
teatru na Pohulance. 

Przedewszystkiem reprezentacyjność 
polskiego teatru w Wilnie: placówka 
poważnej sztuki, promieniująca na 
powstałe ziemie b. Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, dziś tak okrojone, ale 
dość rozległe i ważne w życiu pań- 
stwa, a mogące posiadać teatr zna- 
komity. Od Wschodu i Północy ma- 
my sąsiadów, kultywujących sztukę i 
posiadających teatry na wysokim po: 

b NN 

, Dalsze śledztwo w sensacyjnej tej spra- 
wie, spoczywające w rękach najwybitniej- 
szych prawników wojskowych, wykaże nie- 
wątpliwie dalsze interesujące szczegóły i po- 
zwoli zorjentować się co do rozmiarów szko- 
dy, jaka w związku z tą aferą wyrządzona 
została Czechosłowacji. Zaznaczyć jeszcze 
wypada, że okoliczność, iż centrala szpie- 
gowska znajduje się w Dreznie, bynajmniej 
nie dowodzi jeszcze, że zdemaskowany 
Szpieg pracował na rzecz Niemiec. Bardzo 
jest możliwe, że akcja ta wychodziła z in- 
nego zupełnie państwa, gdyż — jak wiado- 
mo, — kierownicy wielkich organizacyj wy- 
wiadowczych zakładają zazwyczaj centrale 
szpiegowskie poza granicami swego pań- 
stwa. 

Wykrycie sensacyjnej tej afery w Społe- 
czeństwie czeskosłowackiem wywołało zrozu 
miałe poruszenie. Prasa wszystkich odcieni 
politycznych wypowiada niezłomne przeko- 
nanie, że organy śledcze nie będą szczędzić 
w 
tej akcji i w należyty sposób ukarać wino* 
wajców. ! 
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PRAGA, 6—VI. Pat. W sprawie 
aferv szpiegowskiej „Narodni Oswo- 
bożdeni* stwierdza, że plany mobili- 
zacyjne , czechosłowackiego sztabu 
generalnego nie zostały skradzione. 
Wykradziono z ministerstwa obrony 
narodowej rachunki i rozmaite doku- 
menty drugorzednego znaczenia. 

NASZA ANKIETA. 

Rozesłana przed tygodniem ankieta 
do czytelników „Słowa* wywołała, co z 
przyjemnością musimy stwierdzić, są- 

dząc z licznie nadchodzących odpowie- 
dzi, olbrzymie zainteresowanie naszych 
czytelników, jednocześnie doch'dzą nas 
głosy, że nie wszyscy otrzymali kwestjo. 

narjusze i wobec tego nie mogą udzielić 
odpowiedzi na postawione w ankiecie py- 
tania. Wobec tego w dniu dzisiejszym 

rozsyłamy ponownie  kwestjonarjusze 

ankiety, prosząc o łaskawą odpowiedź 
wszystkich naszych czytelników, którzy 

jej z jakichkolwiek bądź powodów do- 
tychczas nie nadesłali. 

Prosimy również, aby odpowiedzi 
na pytanie nie były ogólnikowe ale 

umotywowane i poparte przykładami, 
gdyż to ułatwi nam zorjentowanie się 
co do życzeń, oraz tych usterek w pra- 

cy które są nieuniknione, a które pra- 

gnęlibyśmy usunąć. $ 

  

  

A Ofiarmnosci Sz. Czytelnikėw ро- @ 
® lecamy chorą wdowę niezdolną do E 
s pracy, mającą 4 małoletnich dzieci g 
m (lat 11, 9, 4i 11 mieś.), znajdującą m 
m się w ostatniej nędzy materialnej. = 
@ Łaskawe ofary w gotówce lub na- g 
m turze prosimy składać w adm. „Sło- m 
= wa* dla Karpowiczowej. —Į 5 

  

  

  

WÓZKI dziecinne 
LEŻAKI zakopiańskie 

ŁÓŻKA letniskowe 
MEBLE koszykowe 

Krzesła wiedeńskie 
najtaniej nabyć można w Składzie 

mebli BR. ŁOKUCIEWSKI 
i 08 ul. Wileńska 23. 

  

CZEKOLADA 
„Daniusia“, „Zlota“ 3 

„Owocowa“, 
fabryki « i 

A+„PIAS$ECKI = 
w KRAKOWIE 

Są wyśmienite. Żądać wszędzie, 
аста чаа DOG COR ODA zu A 

ziomie, Do Wilna zjeżdżają co roku 
—wiosną, latem, jesienią, a nawet i 
zimą— liczni cudzoziemcy, którzy wie- 
czór spędzają zazwyczaj w teatrze 
miejskim i z wrażeń swych, od sztu- 
ki idących, „wnioskują często w spo- 
sób uproszczony o kulturze naszej, o 
poziomie naszego życia kulturalno» 
społecznego. A tradycja teatru wileń- 
skiego? Nie będę już powtarzał rze- 
czy i spraw znanych. 

Niech te powody wystarczą, by 
domagać się teatru poważnego, po- 
zbawionego uprzedzeń ideowo - arty- 
Stycznych, o ambitnie zakreślonym i 
realizowanym programie, służącym 
sztuce, państwu i wszystkim obywa- 
telom Wilna i kraju. 

z 

Jest jeszcze jeden dezyderat, któ- 
rego uwzględnienie może przyczynić 
się do pomyślnego rozwoju przyszłe- 
go teatru wileńskiego, 

i ilno w warunkach powojennych, 
pomimo swego dość intensywnego 
życia kulturalnego jest miastem za 
małem i za biednem, by pozwolić so*-, 
bie na luksus aż dwuch teatrów. Źle ' 
się wyraziłem: na luksus dwuch, nie- 
zależnych od siebie, teatrów. Ustale- 
nie repertuaru, podział publiczności, 
wyeliminowanie niezdrowej i niepo- 
trzebnej konkurencji nie da się usku- 
tecznić przy istnieniu dwuch odrębnie 
prowadzonych teatrów. 

Nie rozważam tego zagadnienia |z 
punktu personaljów przyszłego @$- 
rektora teatru. Niezależnie od tego, 
czy będzie nim p. J. Osterwa, czy p. 

A. Zelwerowicz, czy p. Fr. Rychłow- 
ski-żadeń z nich nie zdoła przepro: | 

wadzić realnego planu gospodarki fi- 

nansowej i artystycznej teatru swego» 

gdy jednocześnie w „Lutni* będzie 
prosperował niezależny od miejskiego | 

| 

siłków, by wykryć wszystkie szczegółyy” 

| 
| 

+
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Gospodarczych w Wilnie 

Nieustającym problemem każdego jący się có najmniej świadectwem u- 
narodu doby obecnej jest właściwa or- 
ganizacja warsztatu pracy gospodar- 
czej, która stanowi czynnik decydujący 
w wytwarzaniu dóbr, niezbędnych do 

normalnego rozwoju dobrobytu i kultu 
ry danego społeczeństwa. | 

Dobry wynik pracy każdego warszta 

tu da się osiągnąć przez zatrudnienie 

w sposób właściwy właściwych ludzi 

z należytem teoretycznem oraz prakty- 

| cznem przygotowaniem. Musimy więc 

z całą stanowczością dążyć, by, każdy 

pracujący obywatel był zatrudniony W 

(tej dziedzinie, do której posiada maxi- 

  

% mum uzdolnienia z natury rzeczy a tak 

  

że odpowiednie teoretyczne przygoto- 

wanie. ni : 

Zagadnienia te w dzisiejszej dobie 

„wyścigu pracy” szczególnie są aktual- 

ne i podkreślają rolę szkolnictwa za” 

wodowego, które w pierwszym rzędzie 

wskazuje drogi i sposoby do. rozwiąza= 

nia tego problemu. 

Znaczenie szkolnictwa zawodowego 

oddawna doceniały państwa zachod- 

nio - europejskie, w których do każde- 

go zawodu kształcą młodzież po to, by 

w wieku dojrzałym wykazała wymaga” 

ną sprawność. Tem niemniej zrozumia” 

ło wartość tego zagadnienia i nasze 

<społeczeństwo, które w zaraniu powsta 

nia Rzeczypospolitej, myśli i czuwa 

nad stałym rozwojem racjonalnej sieci 

szkół zawodowych.  Zawdzięczając . 

temu Wilno, stolica naszych półiocno- 

-"wschod. ziem liczy obecnie około 20 

szkół zawodowych i kursów o poziomie 

niższym i średnim. 
‘ Do wszystkich szkół zawodowych 

«o poziomie niższym przyjmowani są 

kandydaci (ki) z ukończonemi 4 od- 

działami szkoły powszechnej a do szkół 

średnich wymagane jest wykazanie się 

świadectwem ukończenia 7 klas szko- 

ły powszechnej lub  równoznacznej 

ilości klas gimnazjalnych. : 

Ostatnio zawdzięczając inicjatywie 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy 

Handlowej i Ekonomicznej powstały w 

Wilnie w 1925 roku Kursy Ekqnomicz- 

no - Handlowe z dwuletnim progra- 

mem nauczania przedmiotów handlo- 

wych i ekonomiczno prawnych. U- 

czelnia ta w krótkim czasie zmieniła 
nazwę na Instytut Nauk Handlowo - 

Gospodarczych i w bieżącym roku roz-   

i 

B 
14 

wwinęła program nauki na 3 lata. Ze 

"względu na to, że wysuwa się ona na 
ezoło wszystkich szkół zawodowych w 
Wileńszczyźnie i jest jedyną tego ty- 
pu uczelnią w Polsce, pragniemy po- 
informować naszych czytelników o jej 
organizacji i znaczeniu. Dotychczas 
posiadał Instytut tylko wydział ogólno- 
handlowy. Obecnie, zawdzięczając 
szczególnemu zainteresowaniu sie In- 
stytutem ster gospodarczych i samo- 
rządowych z nowym rokiem szkolnym 
zostają otwarte wydziały: Rolniczo - 
handlowy i samorządowy. W najbliż- 

szej zaś przyszłości projektowane jest 

otwarcie wydziału leśno'- handlowego. 
Przeglądając program Instytutu mimo- 

"wolnie przychodzimy do wniosku, że 
program ten najbardziej odpowiada 
wymogom i potrzebom naszego życia 
gospodarczego w obecnej dobie a 
szczególnie uwzględnione są warunki 
naszych ziem. Zadaniem Instytutu jest 
przygotowanie i zapewnienie nam sta- 
łego dopływu fachowych i wykwalifi- 
kowanych szermierzy do tych gałęzi 
naszego gospodarstwa, jak samorząd, 
handel i t.p., które dotąd najbardziej 
były zaniedbane. 

Co do warunków wstąpienia do In- 
Stytutu to są one o tyle udogodnione, 
że mogą tam wstępować kandydatci 
z ostatnich klas gimnazjów, wykazu- 

teatr. Będą sobie wzajem psuły i bruź- 
dziły, nie mogąc uzgodnić działalno- 
ści i ze wspólnych zasiłków, wspólnej 
kasy czerpać na realizowanie progra- 
mu artystycznego. Podczas kiedy w 
wypadku wspólnej organizacji, jedne- 
go kierownictwa mogą wzajem się 
uzupełniać, racjonalnie ustalać reper- 
tuar i dzielić się publicznością. 

Troska O przyszły los sceny  wi- 
leńskiej powinna objąć i to zagadnie- 
nie, rozstrzygając je na rzecz jednego 
teatru miejskiego, prosperującego w 
dwuch (czy trzech—latem) gmachach. 

B 

Artykuł p, Czesława Jankowskiego 
P. t. „Glos wolny w Sprawie teatral- 
nej“ zawiera parę anachronizmów, 
Dzisiaj bowiem stan faktyczny „Spra- 
wy teatralnej" w Wilnie przedstawia 
się następująco: L : 

Teatr miejski na Pohulance i letni 

w ogrodzie Bernardyńskim obejmuje 
Z. A. S. P., z jego zaś ramienia zna- 

komity artysta p. Aleksander Zelwe* 

jrowicz jako dyrektor. Wobec odmowy 
*2 dyr. Rychłowskiego wejścia do zespo- 

łu i zlania się organizacyjnego „Lutni* 
"z teatrem Miejskim, p. Zelwerowicz 
zrezygnował z „Lutni”, którą zapewne 
będzie prowadził dyr. Rychłowski nie- 
zależnie, o ile, rozumie się, uzyska 
koncesję od władz, „a konwencję od 
ZASP-u. Czy wyjdzie na dobre taka 
ombinacja i teatrowi miejskiemu i 

dyr. Rychłowskiemu — czas pokaże. 
yczymy obu teatrom powodzenia. 
Tymczasem na Pohulance obejmie 

_ rządy ZASP,, a z jego ramienia p. 
/  Zelwerowicz. Nie wierzę zasadniczo— 

i w tem podziela n najzupełniej zda- 
`° mie prezesa Cz. Jankowskiego w rzą- 
_ dy teatralne instytucji zawodowej ak- 
%& torow. Nie tylko dlatego, že zawodo- 
4 wa instytucja powołana jest do in-   | 

kończenia 6 klas gimnazjum lub ukoń- 
czenia: średniej szkoły zawodowej. 

Wzmianka ta o Instytucie szczegól 
ne ma znaczenie w chwili obecnej, gdy 
młodzież przy końcu roku szkolnego 
rozważa nad wyborem zawodu. 

Do sprawy wyboru zawodu specjal 
nie jeszcze powrócimy. W. Ski. 

INFORMACJE 
POŁĄCZENIE ORGANIZACYJ ROLNICZ. 

W poniedziałek dn. 27 maja 1929 r. do- 
konano nareszcie prawnego połączenia or- 
ganizacyj rolniczych drogą podpisania przez 
delegatów wszystkich organizacyj rolniczych 
Kongresówki i Kresów Wschodnich — Sta- 
tutu nowej organizacji: Centralnego Towa- 
rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

Statut podpisali przedstawiciele: Central- 
nego Towarzystwa Rolniczego, Centralnego 
Związku Osadników, Zjednoczenia Zwią- 
zków Kółek i Organizacyj Rolniczych Ziem 
Wschodnich, Poleskiego Wojewódzkiego Zw. 
Kółek Rolniczych, Związku Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej, Związku 
Kółek Rolniczych Ziemi Nowogródzkiej, Zw. 
Kółek Rolniczych województwa Wołyńskie- 
go, Centralnego Związku Kółek Rolniczych 
w osobach panów: Abrama, Bociana, Fu- 
dakowskiego, Fijałkowskiego,  Gošcickiego, 
Gąsiora, Olewińskiego, Przedpełskiego, Rudo 
owskiego, Trzeciaka, Wilkońskiego, Wąso- 

wicza. 
Podpisany Statut złożony został Minister 

stwu Spraw. Wewnętrznych do legalizacji. 
W ten sposób zakończony został pomyśl- 
nie pierwszy etap, rozpoczętego wielkiego 
dzieła — Unifikacji Oorganizacyj Rolniczych. 
Faktyczne połączenie tych organizacyj od- 
bywa się w szybkim tempie w centrali i na 
terenach rokując nadzieję, że już w ciągu 
najbliższych miesięcy potężna organizacja 

  

SŁOWO 

KURJER GOSPODARCZY ZJEM WSCHODNICH 
Instytuf Nauk Handlowo- rolnicza będzie mogła stanąć do pracy w peł- 

ni sił dla dobra Polski i podniesienia rolnic- 
twa. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (a) Posiedzenie zarządu Izby 
Przem.-Handlowej. Onegdaj ocbyło się 
posiedzenie zarządu lzby Przemysłowo Han- 
dlowej. Po załatwieniu szeregu spraw bie- 
żących, wysłuchano sprawozdania dyrekto- 
ra lzby p. posła Romockiego z oabytego 
w Warszawie w dniu 27 ubieg. mies. zjazdu 
Związku Izb. Uchwał zjazdu nie będziemy 
podawali ponieważ były już opublikowane. 
Po wysłuchaniu sprawozdania omawiano 

wniosek sekcji młynarzy przy S-niu 
Hendlu i Przemysłu, dotyczącego projektu 
wprowadzenia no+ych taryf kolejowych na 
wwóz co Wsleńszczyzry mąki Okazało się, 
że obowiązująca z dniem 1 czerwca SU 
procentowa taryfa ulgowa na przewćz do 
stacyj kolejowych, położonych w woje- 
wództwie wileńskiem, zboża i kasz, cie 
dotknie tutejszego młynarstwa, ponieważ 
niewprowadza żadnych zmian do taryty na 
przewóz mąki. Następnie omówiono szcze- 
gółowo Projekt Statutu Komitetu Narodo- 
wego Polskiego w Międzynarodowej Izbie 
Handlowej i wysłuchano sprawozdania de- 
iegata [zby na: konferencję w Izbie War- 
szawskiej oraz w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu w sprawie eksportu masła i jaj 
kurzych Dot;chczas nasz teren brał mały 
tosunkowo udział w ogólnym polskim 

ekseorcie masła i jaj za granicę. Obecnie 
biuro Izby chcąc wzmóc eksport tych pro: 
duktów, nawiązało kontakt ze związkami 
spółdzielni jajczarskich i mleczarskich oraz 
z całym szeregiem eksporterów polskich jako 
teź z terenu [zby i wszczęło 2 tym ostat- 
nim pertraktacje w sprawie potrzeby po- 
mocy producentom masła i jaj, rolnikom i 
spółizielniom. W tych kwestiach współ- 
ożiła się z komisjami rolniczemi przy 
urzędach wojewódzkich. Przeprowadzone 
konferencje będą dotyczyły również zorga- 
nizowania na naszym terenie stacyj kon- 
trolnych, laboratorjów, chłodni i t. d. Przed 
zamknięciem posiedzenia postanowiono zwo- 
łać konferencję, zainteresowanych w spra= 
wie lniarskiej instytucji i osób celem omó- 
wienia kwestji Iniarskiej na naszym terenie 
i ustalenia postulatów. 

kaukė a i ao 

podstępne uprowadzenie policjanfa polskiego. 
W dniu 4 b. m. wieczorem, wśród zagadkowych okoliczności, zaginął pracą swoją chlubę szkole przynoszą. 

starszy posterunkowy Radziszewski, pełniący służbę.na posterunku P. P. w Dalej przemawiał Pan prezes Komisji 
Ornianach, położonym tuż nad samą granicą w powiecie Święciańskim. W kry- Egzaminacyjnej 
tycznym dniu Radziszewski opuścił posterunek i udał się wzdłuż granicy dla [Dziewczęta słuchają przemówienia, — 

lustracji pobliskich okolic. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Wobec tego, że bardzo poważnie jest i bardzo serdecz- 

Radziszewski niewracał, zostało wszczęte natychmiast dochodzenie, które na- nie. Już drugi rok nasza młodzież skła- 
rażie niezdołało konkretnie ustalić co z zaginionym się stało. Według zebra- da egzaminy przed Komisją, 
nych szczegółów Radziszewski pracował od dłuższego czasu nad ujawnieniem prezesem jest 

przemytników, przedostających się na nasz teren z Litwy. Chcąc ich zdemasko- Kontroluje .Pan profesor pracę szkoły, 

wać wszedł on w porozumienie z osobami stykającemi się z przemytnikami. którą razem z P. dyrektorką ]. Rodzie- 
Nie wiedząc co to za osoby, Radziszewski nie przeczuwając podstępu, poszedł wiczową w roku pamiętnym 1915 za- 

Sam na wyznaczońe już poprzednio spotkanie z przemytnikami ze swoimi łożyli, kontroluje sumiennie, dokładnię, 

informatorami. Idąc w nocy po zalesionym terenie policjant nie zorjentował sprawiedliwie, a jednocześnie tak ser- 

się, że towarzysze jego skierowali się na terytorjum litewskie, W chwili, gdy decznie, że odrazu przy stole egzami- 

Radziszewski znalazł się po tamtej stronie granicy, nagle z za krzaków wy- nacyjnym zadzierżgają się węzły sym- 
skoczyło kilku uzbrojonych osobników, którzy rzucili się na nie przygotowanego patji i szacunku między profesorem 'a 
na napad policjanta i siłą mimo oporu z jego strony, uprowadzili go w głąb przyszłemi studentkami. 

terytorjnm litewskiego, (b.) 
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Spostrzeżenia ne Zakładu meteorołogicz 
Meteorologii U. S. B. 

z unia 6 — VI. 1929 r 

Ciśnienie Į ы 
średnie w m.) i 

Temperatura | 
średnia | + 1240 

Opad za do- | 
bę w mm. \ 

Wiatr : a 
przeważający | POlUčniowo zacho ini 

Uwagi: pogodnie“ 
Minimum za dohe |-5 € 
Max:mum na dobe 15 
Tendencja barometryczna: bec zmian. 

nych celów i zadań, ale dlatego prze- 
wszystkiem, że nie mam wiary w rzą- 

dy zbiorowe na terenie tak delikatnym 
i wrażliwym, jak teatr. Chyba, że p. 
dyr. Zelwerowicz uzyskał całkowitą 
autonomję, w co trudno uwierzyć, 
gdyż wówczas  występowałby jako 
osoba prywatna, reżyser, aktor, który 
zapragnął zostać dyrektorem teatru. 
Tymczasem umowę z  magistratem 
zawiera ZASP. Wobec braku innych 
kandydatów kombinacja ta doszła do 
skutku. Nie wiedząc, co ZASP. doka- 
zać potrafi na gruncie wileńskim, +nie 
rzucamy mu z góry kłód pod nogi. 
Chcemy wierzyć w inwencję, obrotność 
artystyczną, talent reżyserski i aktor- 
ski dyr. Zelwerowicza i z całą dobrą 
wolą, czekamy sezonu jesiennego, któ: 
ry się rozpocznie 1 września. Dobrze- 
by było, gdyby. p. Zelwerowicz ze- 
chciał o swych zamierzeniach poinior- 
mować ogół. Zapobiegłoby to niepo- 
trzebnej i szkodliwej dyskusji. Wza- 
jemnie, by Wilno p. Zelwerowiczowi, 
p. Zelwerowicz Wilnu wyjaśnili swe 
stanowisko i życzenia. Ч 

W chwili obecnej „Sprawa teatral- 
na'* w Wilnie tak się przedstawia, że 
będziemy mieli dalej dwa teatry: miej- 
ski z dyr. Zelwerowiczem, „Lutnię" z 
dyr. Rychłowskim na czele, Zaspokoi 
to niezawodnie „poczucie prawne" p. 
mec. Kłotta, zadośćuczyni to wymaga- 
niom „konstytucyjnym* i praworząd- 
nym p. prezesa Jankowskiego. Czy 
na dobre to. wyjdzie przyszłości teatru 
polskiego w Wilnie? Wątpię. Ale za 
to usunęło się „widmo przesilenia 
ustrojowego" w sprawie teatralnej... 
Konstytucji i prawu stało się zadość... 

Wiktor Piotrowicz. 

АМЬ 
Megre 

Dyunasta matura w gimnazjum im. 
Elizy Orzeszkowej w Wilnie. 

_ Dn. 2-go czerwca odbyło się w gi- 
mnazjum państwowem im. Eliz 
Orzeszkowej rozdanie świadectw ma- 
tuialnym 51 uczenicom. W tym roku 
żegnała szkoła swoje wychowanki, bo- 
dajże, jeszcze uroczyściej niż w latach 
ubiegłych. Wytworzył się na sali bar- 
dzo miły, serdeczny nastrój, — czy to 
pod wpływem przemówień niezmiernie 
serdecznych i pięknych, czy też może 
dzięki świadomości, że oto szkoła już 
po raz dwunasty rozdaje świadectwa 
maturalne swym wychowanicom, że 
wypuściła w świat 425 dziewcząt, któ- 
re chlubnie swem życiem świadczą o 
pracy zespołu nauczycielskiego nad 
niemi i o umiejętnej i serdecznej opie- 
ce dyrekcji. 

Sala ładnie przybrana bzami, ledwo 
pomieścić może rodziców, opiekunów 
uczenic, przyjaciół szkoły i miłych go- 
ści, którzy przybyciem swojem  Zė- 
chcieli uczcić ten dzień uroczysty. Po 
wejściu uczenic w takt muzyki ze sztan 
darem, zagaja uroczystość Pani dyre- 
ktorka w, słowach bardzo prostych i 
bardzo serdecznych. ZE wzruszeniem 
żegna swoje wychowanki, by powitać 
je w życiu — jako dzielne i umiejętne 

  

Ś. P. 

Z. JUCHNIEWICZ - TOMASZEWSKICH 

Stefanja Gierdziewiczowa 
W WIEKU LAT 50. 

Zmarła dnia 6 czerwca b. r., po b. ciężkich cierpieniach, 
zaopatrzona Św, Sakramentami. k. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Garbarskiej Nr 15 do 
kościoła Ostrobramskiego odbędzie się w sobotę dnia 8 czerwca o 
godzinie 9 rano. z 

Po nabożeństwie pogrzeb zwłok na cmentarzu Bernardyńskim. 

O czem powiadomiają wszystkich krewnych i przyjaciół 

Stroskani Mąż, Syn i Córka. 

  

Karygodne niedbalstwo pozbawiło miasto 
° ›° _ fogołowia Rafunkowego 

Przewidywania nasze, że miasto pozbawione zostanie pomocy Pogoto- 
wia Ratunkowego sprawdziły się w zupełności. Pozbawione samochodów, 

posługiwało się ostatnio Pogotowie, karetką konną. | ten ostatni środek 

lokomocij ódmówił wczoraj posłuszeństwa. Karetka konna podczas wyjazdu 
na wypadek musiała zawrócić z powrotem, z powodu rozsypania się kół. 
Jest rzeczą wprost niezrozumiałą, jak odnośne czynniki miejskie lekceważą 
niezbędność szybkiej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach, których jak 
widzimy z kroniki codziennej nigdy nie brak. Pozbawiać miasto pomocy 
lekarskiej jest tem bardziej karygodne, że spowodowane zostało opieszało- 

-————————  Czycielski, — jest to głos młody, jasny, 

pracowniczki. Daje krótkie sprawozda- 
nie, z którego widzimy, że wszystkie 
uczenice, z małemi wyjątkami, rozpo- 
częły naukę w gimnazjum im. Elizy 
Orzeszkowej od kl. I i H-ej, jednocześ- 
nie wymienia nazwiska licznych ucze- 

nic, które ukończyły szkołę z wyróż- 
nieniem i odznaczeniem. 

Cisza jest bardzo uroczysta, pach- 
ną bzy i bardzo miłe są piosenki chó- 
ru młodzieńczych głosów, któremi 
przeplata się następne przemówienia. 

Pięknie mówi ks. kan. St. Jasieński i 

zaznacza przy końcu: „Byłyście w ży- 

ciu naszem promykiem słońca, — idź- 

cie i pracujcie dla Boga i Ojczyzny, 
zdobywajcie wiedzę i naśladujcie w 
pracy wasze starsze koleżanki; — ty- 

le już mamy doktorów i magistrów, 

temu kres. 

ku był upominek, w postaci książek, 
ofiarowany przez Opiekę Szkolną od- 
znaczonym uczenicom. Wręczenie te- 
go upominku poprzedziła P. prezeska 
Opieki Szkolnej pięknem przemówie- 
niem, w którem wzruszyła słuchaczy 
serdecznym stosunkiem do szkoły, ser- 
deczną wdzięcznością, jaką okazała 
Pani dyrektorce,' nauczycielstwu, wy- 
chowawczyniom klas Vill-ych. 

Hymnem narodowym zakończono 
uroczystość, hymnem który nie brzmiał 
konwencjonalnie, bo czujemy, że ta 
młodzież istotnie rozpoczyna życie pod 
hasłem: „Bóg i Ojczyzna!” » 

Przy końcu wieczoru Panie z Opie- 
ki Szkolnej i klasy VII gościnnie zapro- 
siły na herbatkę całe nauczycielstwo 
i młodzież. Hucznie było i wesoło. Wy- 
<znaczono tradycyjnie termin zjazdu 
koleżeńskiego za 5 lat w pierwszy 
dzień Zielonych Świątek. 

St. Košcialkowski. 

której 
prof. Kościałkowski. 

Gimn. Państw. Żensk: im. El. Orzesz- 
kowej ukończyły w r,. 1929 p.p: Baczułów- 
na Janina, Bakinowska Marja, Borysowi- 
czówna Krystyna, Bułhakówna Zofja, Dmo- 
chowska Halina (wyróżniona) Dowlaszów- 
na Stanisława, Euskajtówna Zofja (wyróż- 
niora), Godlewska Janina (wyróżniona), 
Hrynkiewiczówna: kielena  Imienionkówna 
Helena, Janusze ' ska Helena-Barbara, 

I oto odzywa się ostatni głos nau- 

i US aa a 

ścią i niedbalstwem osób, które mają nad tem pieczę. Wczoraj np. Pogo- 
towie Ratunkowe uchyliło się od kilku nagłych wypadków, 
jazdu na cmentarz żydowski, gdzie znaleziono umierającego mężczyzną. Na 
tak dalece posunięte lekceważenie życia ludzkiego spowodowaae niedbal- 
stwem, winne zwrócić uwagę odnośne 

w tem Od wy- 

władze i raz na zawsze ) położyć 
(b. 

Z SĄDÓW 
Jeszcze banda Rysia. 
Wiadomość podana przez prasę 

wileńską, że Sąd Apelacyjny rozpatry- 
wać będzie skargę apelacyjną zasą- 
dzonych na Śmierć lub długoletnie 
więzienie członków „bandy Rysia z 
pow. Święciańskiego, spędziła do gma- 
chu Sądów tłumy publiczności, żąd- 
nej silnych wrażeń. Istotnie, pomimo 
wpuszczania za biletami, sala wypełni- 
ła się szybko. Policja obstawiła war- 
tami wejścia i wreszcie w .pewnym 
momencie pod silną strażą wchodzą 
podsądni. A więc: obaj skazani na 
śmierć Ryś z drgającą twarzą i Olb- 
rzym Szałkowski, i zasądzeni na 15 
lat cięż. więzienia Jermołajew i Dubi- 
now i na 10 lat cięż. więzienia Czałko 
i Kochański, hersztów i dalsi jej 
członkowie, a wszystkich 12 osób, 
niczem w baśni. 

Ile ócz na sali, wszystkie kierują 
się w stronę ław skazańców. Zoba- 
czyć ich jeszcze raz przed zatrzaśnię- 
ciem dla jednych wieka trumny, dła 
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Juchniewicz6wna Alina, Kieželis6wna Marja, drugich bram więzięnnych. 

URZĘDOWA « 
— (b) Konferencja wojewody z wice- 

prezydentem miasta. Wczoraj p. wojewoda 
przyjął wiceprezydenta miasta p. Cżyża i od- 
był z nim dłuższą konferencję w Sprawach 
miejskich. Pan wiceprezydent przedstawił 
ciężką sytuację finansową miasta i niemoż- 
ność prowadzenia dalej rozpoczętych już ro- 
bót inwestycyjnych, a to z powodu cofnię- 
cia przyrzeczonych poprzednio kredytów. 
Najdotkliwiej daje się odczuwać brak fundu- 
szów na roboty związane z podniesieniem 
stanu elektrowni miejskiej i zewnętrznych 
inwestycyj na ulicach. P. wojewoda 
rzekł, że podczas swego pobytu w Warsza- 
wie poczyni wszelkie starania w kierunku 
załatwienia sprawy kredytów przez odnoš- 
ne czynniki centralne jak najpomyślniej dla 
Wilna. 

— (a) Wyjazd p. wojewody.. Wczoraj 
wieczorem wyjechał do Warszawy w spra- 
wach służbowych wojewoda wileński p. 
Władysław Raczkiewicz. 

— (b) Przyjazd inspektora Galla.. Wczo- 
raj rano przybył do Wilna inspekter głównej 
komendy policji państwowej p. Galle, który 
jako inspekcyjny na teren województwa wi- 
leńskiego dokona lustracji tutejszych biur 
policyjnych. Wczoraj w południe inspektor 
Galle został przyjęty przez pana wojewodę 
na dłuższem posłuchaniu. 

(a) Emeryci mogą pracować w in- 
stytucjach państwowych. Wobec zniesienia 
ustawą z dnia 23 marca 1929 roku (Dz. 
Ust. Rz. P. Nr. 23 poz. 234 z r. 1929) po- 
stanowień art. 25 ustawy z dn. 11-XII 1923 

roku o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjo- 

narjuszów państwowych i zawodowych woj- 
skowych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 6 poz. 46 z r. 
1924) mogą emerytowani funkcjonarjusze 
zajmować stanowiska na służbie w instytucji 
państwowej lub samorządowej, pobierając 
przytem pełne uposażenie emerytalne bez 
jakichkolwiek potrąceń. 

Ponieważ . postanowienie powołanego 
art. 25 ustawy emerytalnej Zz dnia 11-XII 
1923 roku wstrzymywały dotychczas kandy- 
datów z pośród emerytów, zwłaszcza pocz- 
towych, od ubiegania się o posady kierow- 
ników agencyj pocztowych, przeto oznaj- 
mia się że w przyszłości przy doborze kandy 
datów, ubiegających się о kierownictwo 
agencyj pocztowych, kierować się będzie 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów kolejnością 
zgłoszeń, a poza kolejnością uwzględniać 
będzie przed innymi kandydatami emeryto- 
wanych  funkcjonarjuszów państwowych 
zwłaszcza pocztowych. 

— (b) Choroby zakaźne na terenie wo- 
jewództwa. Według zestawień urzędu zdro- 
wia stan zachorowań na terenie całego wo- 
jewództwa jest następujący: na tyfus brzusz- 
ny choruje 1Q osób (Wilno 5) plamisty 13 
(Wilno—Troki 7) płanica 5 (Wilno 2) bło- 
nica 7 (Wilno 5) odra 31 (postawski 19, dzi- 
śnieński 12) krztusiec 4 (Wilno 1) gruźlica 
36 (Wilno 14) jaglica 13 (Wilno 2). Jedno- 
cześnie w ubiegłym tygodniu dokonano na 
terenie Wilna dezynfekcji u 681 osób. 

MIEJSKA 
— (0) Zmniejszenie podatku  widowi- 

skowego od kin. Onegdaj zwróciła się do 
Magistratu delegacja właścicieli kin'w spra- 
wie zmniejszenia miejskiego podatku wido- 
wiskowego na okres czerwca i lipca r. b. 
Magistrat obniżył ten podatek na przeciąg 
tych 2-ch miesięcy z 10.000 do 8.500 zł. 

—(b) Usumięcie materjałów  latwopal- 
nych ze Śródmieścia. Urząd wojewódzki za- 
twierdził postanowienie Magistratu w spra- 
wie usunięcia ze śródmieścia wszelkich ma- 
terjałów łatwopalnych. Na>przyszłość zezwo- 
lenia na otwarcie sklepów z temi materjała- 
mi będa wydawane jedynie na przedmie- 
ściach i o.50 mtr. od zabudowań z .czynne- 
mi paleniskami, 

SS НН 

przy- 

„świeży — przemawia prezeska związ- 
'ku dawnych uczenic gimnazjum im. El. 
Orzeszkowej. Związek powstał przed 

` tygodniem dopiero. Mówi o celu i za- 
daniach Związku, zaprasza nowe kole- 
żanki do współpracy. Z jakąż serdecz- 
nością mówi o tem, co zawdzięcza 
szkole, którą przed 10 laty ukończyła! 
— jak bardzo w perspektywie lat ro- 
sną i nabierają waloru te przeżycia, 
które łączą ze szkołą! Miłe i bardzo 
ładne są odpowiedzi uczenic, ładne 
prostotą, świeżością uczuć, ładne wzru 
szeniem. Wkońcu jedna z maturzystek 
oznajmia, że obie klasy VIII postano- 
wiły nie urządzać balu maturalnego, a 
pieniądze, na ten cel przeznaczone, 
przekazać na głodującą wieś w Wileń- 

Kieżelisówna Matylda, Kieżunówna Maria, 
Kiryłowna Janina, Kobylińska Halina, Kos- 
sobudzka Janina, Kowalewska Marja (wy- 
różniona), Kozłowska Jadwiga, Kruszew- 
ska Stanisława (wyróżniona), Kukiel Kra- 
jowska Feliksa, Kuczyńska Jadwiga, Kwiat- 
kowska Helena, Mal nowska Apolonia, 
Małunowiczówna Leokacja (z odznacz ), 
Markiewiczówa Janina,  Mikołajunówna 
Czesława, Murza-Murziczówna Nina, Ogiń- 
ska Zofja, Osmołowska Jadwiga, Piórewi: 
czówna Janina, Piperówna Adela, Ryttlów- 
na Halina, Sawicką Gertruda, Siedlecka 
Halina, Str tyńska Regina, Szczukówna 
Eugenia, Szerszyńska Alina, Swidzińska Ha- 
lina, Szmiatówna Alicja, Szymanowska Re- 
gina, Tarwidówna Katarzyna, Taturówna 
Alina, Walicka Zofja, Widawska  Zofja, 
Wiśłańska Anna (z odznaczeniem), Woro- 
niecka Wanda,  Żałużna Irena, Zapaśni- 
kowna Wanda, Żylińska Aldona-Beatrycza. szczyźnie. 

Bardzo miłą nowością w tym ro-   

     

znalazł Śmierć na cmentarzu. 
Onegdaj po południu, na szkodę Tamary Trockiej (Piłsudskiego 5) skradziono 

z mieszkania ze schowka 660 złotych. Poszkodowana podejrzenie skierowała na brata 
swego Abrama Chackielewicza (Piłsudskiego 55), który podczas nieobecności domow- 
ników był w mieszkaniu Trockiej Trocka nie wierząc zapewnieniom brata, pozwała 
go przed sąd rabinacki w celu złożenia przysięgi. Chąckielewicz pozornie się zgodził, 
lecz będąc już w lokalu rabinatu zmylił uwagę siostry i zbiegł Wówczas Trocką przy 
pomocy innych członków rodziny Odszukała Swego brata ukrytego w mieszkaniu i 
siłą usiłowała doprowadzić go do rabina. jednak i tym razem Chackielewicz zbiegł. 
Wówczas Trocka zdecydowała ucąć się do policji i złożyła o kradzieży obszerne za- 
meldowanie. Gdy Chackielewicz. dowiedział się, że poszukuje go policja, uciekł z 
domu i więcej się nie pokazał. Noc spędził gdzieś w mieście tuł jąc „się zapewnie po 
różnych zakątkach. Około godziny 12 w południe, wśród mogił, na cmentarzu żydow- 
skim znaleziono nieprzytomnego, starszych lat mężczyznę, który dawał słabe znaki 
życia. Wezwano pogotowie, które uchyliło się od wyjazdu z powodu braku karetki: 
Nim zdołano wezwać jakiegoś lekarza, nieznajomy zmarł. Ze znalezionych przy nim 
dokumentów okazało się, że jest to poszukiwany Abram Chackielewicz. Z jakich po- 
wodów nastąpiła jego śmierć narazie niewiadomo. Zachodzi podejrzenie, że popełnił 
on samobójstwo trawiony wyrzutami sumienia i zdenerwowaniem z powodu niewia- 
domo czy słusznego oskarżenia go o kradzież. Ciało zmarłego zostanie poddane ba- 
daniom, które ustalą przyczynę śmierci. (c.) 

a 

ai 

  

— (a) O losy muzyki w Wilnie, W zwią 
zkusz toczącemi się obecnie pertraktacjami 
z kandydatami do objęcia teatru miejskiego, 
Wileńskie T-wo Filharmoniczne, jako insty- 
tucja społeczna od 4-ch lat pracująca w Wil- 
nie nad zogniskowaniem i pogłębieniem ży- 
cia muzycznego, wystąpiło do magistratu m. 
Wilna z memorjałem, przedstawiającym wa- 
runki, w których dotychczas rozwijała się 
akcja muzyczna T-wa, oraz konkretne pro- 
pozycje, któreby umożliwiły dalszy pomyślny 
rozwój tej akcji, 

Wil. Tow. Filharmoniczne zwróciło się 
przeto do p. wiceprezydenta Czyża w dniu 
29 maja rb. z memorjałem, prosząc, aby ma- 
gistrat przy decydowaniu o losach przyszłe- 
go sezonu widowiskowego uwzględnił po- 
trzeby życia muzycznego, reprezentowanego 
przez Wil. T-wo Filharmoniczne w sposób 
odpowiedni i równorzędnie z potrzebami w 
zakresie teatru dramatycznego. Wiceprezy- 
dent Czyż zapewnił delegację, w której 
skład wchodzili pp. Rackiewicz, Wyleżyński, 
i Dziewulski, iż dezyderaty T-wa będą u- 
względnione i przedstawiciele Wil. T-wa Fil. 
wezmą udział w zawieraniu umowy z no- 
wym koncesjonarjuszem teatru miejskiego. 

SZKOLNA. 
— Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Egza- 

mina wstępne od drugiej do szóstej klasy 
włącznie odbędą się od 15-go do 20-go czer- 
wca. Do klasy pierwszej 20 czerwca. Kance- 
larja czynna od godziny 9 do 14-tej codzien- 
nie. Podania będą przyjmowane do 10-go 
czerwca włącznie. , 

— Maturzystki cimn. im. Ad. ]. ks. Czar- 
toryskiero octaszaja. że wieczór maturalny, 
który miał się odbyć dn. 8-go bm. nie od- 
będzie się. 

— Zjazd nauczycieli muzyki w seminar- 
jach odbędzie sie w dn. 17 — 20 czerwca rb. 
w Poznaniu. Głównym celem zjazdu jest 
powołanie do życia organizacji, skupiającej 
wszystkich nauczycieli przedmiotów muzycz- 
nych w szkołach ogólnokształcących. 

Ze względu na ważność sprawy pożąda- 
ny jest udział w zjeździe wszystkich zain- 
teresowanych nauczycieli. 

Adres komitetu: Warszawa Szopena 16, 10 
— Zarząd Zrzeszenia byłych uczenie 

gimn. El. Orzeszkowej  przyjmuie zapisy 
członków, opłatę składki oraz udziela wszel- 
kich informacyj, dotyczących Zrzeszenia. We 
czwartki od godz. 4 — 5 wtorki, piątki i 
soboty od godz. 9.45 — 10.15 w lokalu 
gimnazjum. : 

— Dyrekcja gimnazjum im. Joachima Le- 
lewela ogłasza zapisy do klas 1 — 7 oraz do 
kl. 4 dla kandydatów, którzy w bieżącym 
roku szkolnym ukończą 7-oddziałowe Szko- 
ły Powszechne. Podania przyjmuje Sekre- 
tarjat gimnazjum w godzinach urzędowych: 
do kl. 1 — 7 — do dn. 10 czerwca br. 
włącznie, zaś od kandydatów do kl. 4 (ze 
Szkół Powszechnych) — do dnia 25 czerw- 
ca br. włącznie. 

Egzaminy wstępne odbędą się: do kl. 
I — w dniu 28 czerwca br. do kl. 2 — 7— 
w dn. 19 - 22 czerwca br. zaś do kl. 4 (kan- 
dydaci ze Szk. Powsz.) — w dn. 26 i 27 
czerwca br. 

— Wynik konkursu chórów szkół pow- 
szechnych m. Wilna. Na odbytym konkursie 
w dniu „Święta Pieśni” szkół Powsz. m. Wil- 
na — największa ilość punktów otrzymały 
szkoły: Nr. 22 otrzymuje nagrodę wędrow- 
ną — dar Magistratu m. Wilna.; Nr. Nr. 25, 
37 — nagrody Polskiego Radja w Wilnie; 

Wreszcie dzwonek i na sale wcho- 
dzi Sąd w osobach sędziów Stulgiń- 
skiego (przewodniczący)  Jundziłła i 
Suszczewicza oraz pprokur. Komara i 
sekretarza Buczyńskiego. Ławę obroń- 
czą zajmują adw.: Szyszkowski, An- 
drejew, Czernichów, Szeskim i z urzę- 
du Szatkowski. : 

Obrońcy skazanych - па Śmierć 
adw. Szyszkowski i Andrejew stawia- 
ją wniosek, aby wobec ujawnienia 
nowych okoliczności sprawy, sprawę 
odłożyć na nowy termin i wezwać do 
zbadania nowych 8 Świadków. Czy 
rzeczywiście świadkowie ci przyniosą 
co nowego przed stół sędziowski, 
aby ulżyć doli skazanych, czy też jest 
to t,lko ostatnia próba ratowania 
gardła zasądzonych, niedługo czas 
pokaże. Świadkowie ci mają  stwier- 
dzić jakoby, że zeznania w Sądzie 
Okręg. dawane były pod terrorem i 
niezgodne są z prawdą. 

Prokurator wobec ważności sprawy 
popiera ze swej strony wniosek obro- 
ny, wobec czego Sąd decyduje spra- 
wę odłożyć na inny termin. 

Natomiast Sąd nie zgodził się na 
drugi wniosek obrony, aby Szałkow- 
ską i Sawieljejówną zwoln'ć z więzie- 
nia za kaucją, a to z obawy, by te 
będąc na wolnosci, nie wpływały na 
świadków, jakich zbadanie zostało 
postanowione. 

_ Wzniesiony do góry miecz spra- 
wiedliwości w ten sposób zawisł jesz- 
cze na czas jakiś w powietrzu. 

  

Fałszerze biletów koiejowych. 
(4-ty dzień rozpraw). 

Niemal do południa wczorajszego dnia 
Sąd Okręzowy porał się z iozpatrywa- 
niem dostarczonych mu dowodów rzeczo- 
wych Wreszcie koło południa zakończona 
została ta żmudna czynność i Sąd przy- 
stąpił do sformułowania pytań dla rzeczó- 
KS ga i Kaczora. 

o dłuższej przerwie rozpoczęło si 
badai biegłych. Dziś więc aids 
się naležy zamknięcia przewodu sądowego 
1 rozpoczną się przemówienia stron W ten 
sposób wyroku spodziewać się można do- 
piero koło soboty. Nie przewiduję się on 
lekki. Kodeks Karny mówi o ciężkim wię- 
zieniu do 8 lat. Amnestja oskarżonym nie 
przysługuje, jako działającym na Szkodę 
skarbu Państwa. Jedynie zaliczony im być 
może aresz. prewencyjny. 

Nr. Nr. 36, 11, 9, 3 i 15 — nagrody Magi- 
stratu m. Wilna. Ogółem stanęło do konkur- 
su 19 chórów szkolnych. 

AKADEMICKA. 
— Uzdrowisko akademickie w Nowiczach 

Dn. 15 czerwca rb. Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej USB otwiera pod- 
woje swego Uzdrowiska dla wycieńczonych 
całoroczną pracą akademików. Przygotowy 
wany z wielkiem nakładem sił i pieniędzy о- 
statni sezon kuracyjny w Nowiczach, za- 
spokoi niewątpliwie wszelkie wymagania ku 
racjuszy i da możność spędzenia im kilku 
tygodni wśród atmosfery i humoru. Kosz- 
ta utrzymania w roku bież. wynosić będą: 
dla członków Bratniej Pomocy — 4 zł. 40 
gr. dziennie, dla nieczłonków (za każdorazo- 
wem zezwoleniem Zarządu) — 6 zł. 

Mając na względzie stan zamożności



        

swych członków i dążąc do umożliwienia 
nawet najmniej zamożnym pobytu w -Nowi- 
czach Zarząd ustanowił następujące miejsca 
ulgowe: 4 miejsca bezpłatne, 4 miejsca ze 
zniżką 75 proc. i 15 miejsc ze zniżką 50 proc. 
Podania o powyższe ulgi należy składać w 
Sekretarjacie Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24) do dnia 15 czerwca rb.“ 

— (b) Studenci ciałorusini. Onegdaj 
na ogólnem zebraniu studentów Białorusi- 
nów U. S. B. wybrano nowy zarząd w na- 
stępującym składzie:  Szkielonek (prezes), 
Zjaniuk, Gawrylicz, Gliński i Kałosza. Do 
komisji rewizyjnej: Tulejko, Sankiewicz i 
Jemieljanowicz. 

Redaktorem gazety pozostał p. Zja- 
niuk. 

RÓŻNE 

— (b) Reprezentantki fundacji Rocke- 
feliera w Wilnie. Onegdaj przybyły do Wil- 
na przedstawicielki fundacji rockefellerow- 
skiej p. p. Tennant i Oyanaboł. Towarzyszy 
im w podróży p. Babicka, wyższa urzędnicz- 
ka departamentu służby zdrowia. Delegacja 
pań z fundacji Rockefellera przybyła do na- 
szego województwa w celu zwiedzenia za- 
kładów opiekuńczych na terenie Wilna i nie- 
których powiatów. Jak wiadomo wymienio- 
na fundacja wyasygnowała pewne fundusze 
na założenie w Wilnie, wzorowego ośrodka 
zdrowia. któryby pozwolił na podniesienie 
zdrowotności ludności Wilna. 

— (b) Dworzec autobusowy. Dyrekcja 
Robót Publicznych po porozumieniu się z 
Magistrattem i Policją postanowiła zcen 
lizować cały ruch autobusów podmiejskie 
na placu Orzeszkowej, kasując temsamem 
inne miejsca postoju tych autobusów. Jed- 
nocześnie w celu umożliwienia pasażerom 
na czekanie odjazdu tych autobusów 
na placu Orzesżkowej ma być zbudowany 
specjaln” budynek, który będzie nazwany 
dworcem autobusowym. 

Dotychczas jak wiadomo odjeżdżający 
musieli wyczekiwać godzinami na wietrze i 
dęszczu. 

— (b) Podziękowania i nagrody 
dla policjantów z komendy powiatowej. 
Pan Wędziagolski, właściciel majątku pod 
Solecznikami, nadesłał na ręce Starosty 
pow. Wil.-Trockiego p. Radwanskiego po- 

- dziękowanie policjantom z posterunku w 
Turgielach Czyżykowskiemu i Pawlakowi, 
jako też przod. sł. śl. Manerowi za szyb- 
kie ujawnienie winnych włamania do jego 
majątku. Do podziękowania dołączone jest 
$0 zł. jako nagroda dla wyżej wymienio- 
nych funkcionarjuszów. Jednocześnie p. 
Starosta Radwański otrzymał podobne ;po- 
dziękowanie od porucznika Worona z N. 
Wilejki, który dla funkcjonarjuszów z po- 
sterunku P. P. w N.-Wilejce Niewiadom- 
skiego i Augustyniaka przesłał nagrodę 
100 złotych. 

  

    

7 TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 

nie występy Marji Majdrowiczówny. Uroczą 

artystkę Marję Majdrowiczównę, „ozdobę 

scen stołecznych, która zaledwie kilka dni 

zagrała u nas, już odwołują do Warszawy, 

gdzie w tych dniach rozpoczyna próby w 

nowej sztuce. HE 
Dziś, jutro i pojutrze (niedziela) z 

udziałem Marji Majdrowiczówny, Antonie- 

go Różyckiego i Władysława Lenczewskie- 

go grane będą ostatnie trzy razy sensacyj- 

ie „Kokoty z towarzystwa” słuchane przez 

publiczność bardzo uważnie. 3 

Premjera poniedziałkowa. Antoni 

Różycki, pierwszy amant-bohater Teatru Na- 

rodowego oraz amant-rezoner Władysław 

Lenczewski wystąpią w Wilnie jeszcze w 

jednej sztuce, a mianowicie najnowszej, try- 

skającej humorem komedji Beylina „Zakład 

o miłość”, która z ich udziałem ostatnio ze- 

szła z repertuaru Teatru Letniego w War- 

szawie. 
co GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Tańczący Wiedeń z Lyą 
Marą. 

Kino Kolejowe — Kwiat Nocy z Polą 
Negri. 

Kino Miejskie — Magiczny kryształ. 

Kino Piccadilly Księżna Masza (Krwawy 

świt nad Newą). (224 

Kino Światowid — Tancerz mojej żony. 
Kino Wanda — Dom upiorów. 
Kino Lux — Porwany profesor. 
Kino Polonja — Hotei Potemkin. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Poranienie. Wczoraj w dzień na 

ulicy Zawalnej znaleziono leżącego na ulicy 

średnich lat mężczyznę, na ciele którego 
stwierdzono kilka ran zadanych nożem. Ran- 
nego Józefa Sienkiewicza (Franciszkańska 
1) ulokowano w szpitalu żydowskim. W ja- 
kich okolicznościach nastąpiło  poranienie 
narazie niewiadomo. 

— (c) Zamach samobójczy. Z powodu 
ciężkich warunków  materjalnych usiłował 

"pozbawić się życia przez wypicie esencji 
octowej właściciel sklepu spożywczego przy 
ulicy Połockiej 24 Salomon Nowatowicz. 
Odwieziono go do szpitala żydowskiego. 

(c) Poparzenie. Podczas: chwilowej 

nieuwagi rodziców wylał na siebie 
wodę i uległ poparzeniu 5-letni Juled 
(Niemiecka 11). 

(c) Zatruło się dziecko. Bawiąc się 
z butełką terpentyny wypił | z niej za- 
wartość 3-letni Fiszerman Eljasz. Dziecko 
zdołano uratować. 

(c) Kradzież z biurka. Aleksandrze 
Ertel (Konarskiego 22) nieujawniony spraw- 
ca wykradł z biurka 350 złotych. 

— (c) Zaginął. 9-letni Stanisław Kłos 
(Bukowa 6). Powiadomiona o tem policja 
wszczęła poszukiwania. 

— (c) Wypadek kolejowy. Wczoraj ra- 
no na linji kolejowej  Wilno—Landwarów 
tuż za stacją towarową idący z Wiłna do 
Warszawy pociąg pośpieszny Nr. 707 wpadł 
na jadącą tym samym torem drezynę robot- 
niczą. W ostatniej chwili siedzący w drezy-. 
nie robotnicy zdołali wyskoczyć na plant. 
Drezyna uległa zupełnemu strzaskaniu. Od- 
łamkami żelaza został ranny Konstanty Klu- 
kowski. 

— (c) Zgon ofiary magistrackiego „Smo- 
Ка“, Przejechana onegdaj wieczorem koło 
Zielonego mostu kobieta, Sabina Kocie 
(Krakowska 9) lat 31 wskutek odniesionych 
ran zmarła w szpitalu św. Jakóba. Winny 
wypadku kierowca polewaczki „Smok* Jan 
Szymanowicz (Rydza-Śmigłego 31) został 
przez policję aresztowany. 

c) Nagle zasłabła w kościele, w 
Ostrej Bramie niejaka Anna Zacharowa. 
Chorą ułokowano w szpitalu św. Jakóba. 

orącą 
wicz 

Sprawa wydzierżawienia 
teatrów miejskich 

Na ostatniem posiedzeniu Magistratu. 
odbytem z udziałem przedstawiciela ZASP, 
p. Żelwerowicza, został rozpatrzony i osta- 
tecznie uzgodniony projekt umowy na wy- 
dzierżawienie teatrów miejskich. Umowa 
ta będzie przedłożona do zatwierdzenia 
Rady miejskiej w dniu 13 czerwca i będzie 
przedyskutowana na posiedzeniu konwentu 
senjorów, które odbędzie się JI czerwca. 

Główne punkty uzgodnionej ostatecznie 
umowy są następujące: ' 

1) Magistrat oddaje ZASP -owi teatr na 
Pohulance oraz teatr letni w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Teatr na Pohulance będzie 
czynny od 1 września do 15 maja, a od 15 
maja czynny będzie teatr letni. 

2) Magistrat udziela subsydjum w wy- 
sokości 48.000 zł. rocznie i świadczeń, z 
jakich korzystała Reduta. 

3) Raz w tygodniu ZASP. dopuszcza 
na przedstawienie popołudniowe po cenach 
kina miejskiego z bezpłatną szatnią, oraz 
na jedno w. tygodniu przedstawienie wie- 
czorne po cenach zniżonych. Czny reszty 
przedstawień wieczornych muszą być ustą- 
lone w z: się Magistratem. 

4) ZASP. w razie potrzeby teatru 
śpiewnego obowiązuje się dostarczyć odpo- 
wiednie siły artystyczne, angażując prze- 
dewszystkiem siły miejscowe o ile te siły 
odpowiadają wymogom artystycznym: 

5) Teatr na Pohulance w święta i uro- 
czystości narodowe musi. być zarezerwo- 
wany dla odbycia akademij. 

6) Udziela się 8 dni rocznie dla kon- 
certów Wileńskiego T-wa Filbarmonicz- 
nego. 

1) Teatr na Pohulance zmienia swą 
nazwę na „Wielki Teatr Miejski". 

8) Repertuar teatru będzie ustalony w 
drodze porozumienia się z Magistratem na 
okres co trzy miesiące. 

9) ZASP. przedstawi kandydata na dy- 
rektora wydzierżawionych teatrów, który 
będzie zatwierdzony ;przez Macistrat. 

10) Zespół artystyczny będzie się skła- 
dał z 35 osób oraz personelu technicz- 
nego. 

"r p mm 

RADJO. 

Piątek. dnia 7 czerwca 1929 r. 
11.56—12.10; Tr. z Warszawy. Sygnał 

czasu, hejnał, komunikat meteorologiczny. 
125.0— 13.00: Komunikaty Pwwszechnej Wy» 
stawy Krajowej w Pozaania. 16.40—17.00: 
Kurs alfabetu Morse'a dla krótkofalowców 
i amatorów. 17,00—17,20: Program dzienny, 
repertuar teatrów i kin oraz chwilka litew- 
ska. 17.25 17,50: „Matejko i Malczewski” 
—odczyt wygł. prof. U.S.B. Tadeusz Szyd- 
łowski. Transm. na inne stacje. 17,55— 
18,45: Koncert ork. Mandolinistów z War- 
szawy. 18.45 18.55: Komunikaty P.W. K. z 
Poznania. 18.55 19.20: Odczyt p.t. „Jaką 
rolę gra ciepło w naszem życiu* —wygł. dr. 
A. Markiewicz. 19,20 — 19.50: Gramofon. 
19,50 20,00 Program na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20,00-—20.25: Audycja literacka. Zradjofoni- 
zowane nowele Zdzisława Kleszczyńskiego 
w wyk Zesp: Dram.  Rozgł. Wil. 20,25-: 
Koncert symfoniczny z W-wy. Po koncercie 
Komunikaty: P.A. T., policyjny, sportowy i 
inne, oraz „Spacer detektorowy po ;Euro- 
pies (Retransmisja stacyj zagranicznych 
przez Salon Philipsa w Wilnie). 

  

SŁowe 

Katy p. Sawicza zostały odkryte. 
, W. Wilnie od kilku lat istnieje Zw. Wła- 

ścicieli drobnych nieruchomości którego pre- 
zesem jest niejaki p. M. Sawicz, dobrze zna- 
ny wilnianom z opisów „Słowa* z czasów 
wyborów do Rady Miejskiej w roku 1927. 
Związek kierowany przez. p. Sawicza, nie 
rozwijał się a odwrotnie kłonił się ku upad- 
kowi jak kolwiek każdy właściciel domu w 
Wilnie rozumiał potrzebę istnienia Związku, 
lecz ludzie tracili zaufanie do organizacji, 
reprezentowanej przez podobną jednostkę. 

Wobec tego grono obywateli z Zarzecza, 
Antokola, Zwierzyńca i М. Światu postano- 
wiło przeprowadzić reorganizację w Związku 
a mianowicie potworzyć filje dzielnicowe Zw. 
by wzmocnić Związek przez zwiększenie licz 
by jego członków i nawiązanie bezpośred- 
niej łączności z wszystkiemi potrzebami da- 
nej dzielnicy. W dniu 2 bm. na ogólnem ze- 
braniu właścicieli drobnych nieruchomości m. 
Wilna i okolic w obecności reprezentantów 
m. Baranowicz i m. Pińska został przedłożo- 
ny powyższy projekt, który uzyskał pow- 
szechną aprobatę. P. Sawicz, czując, że grunt 
pod nogami u niego się usuwa, zaoponował 
pod protekstem nie prawomocności zebrania. 
Argumenty jego zostały obalone i nawet 
bezstronny Świadek dyskusji — przedsta- 
wiciel Pińska — w swojej mowie nadmienił, 
iż dziwi się, jak przezes organizacji sprze- 
ciwia się rozwojowi tejże i niebacząc na to, 
że mu wyrażono votum nieufności nie zrzeka 
się swego urzędu, a trzyma się prezesury 
jak ślepy płotu. Zebranie uchwaliło polecić 
Zarządowi w ciągu 2 tygodni uruchomić fil- 
ję Związku na dzielnicach. Wówczas p. Sa- 
wicz widząc, że przegrał, opuścił salę nie 
czekając na zakończenie obrad. 

Konstanty Siemiradzki. 

 WOREWOREWOCZSA TYSZOWCE 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 czerwca 1929 r. 

Dawizy i waluty: 
Tranx. Ser. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,28 
Belgja 123.925 124.23. 124 23,5 

Kopenhaga  237,52,5 238,12,5 236,92,5 
Budapeszt 158,— 155,90 155— 

Holandja 358,66 35083 35773 
Londyn 43,25, 43,2 4, 35 14, 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.87, 34.95, 34.78 
Praga 2641, 26.46, 26.34, 

Szwajcarja 171,65, 172.05 171.22, 
Stokholm 238,42 239,02 237,82 

Wiedeń 125,27, — 125.58,5 — 124,96,5 

Włochy 46,67,5 46,79, | 46.55, 
Berlin w obr. nieof. 212.66, 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inw. 103,50. 103,— Premjo- 

wa dolarowa 75, - 74,50. 10 proc.,kolejo- 
wa 102,50. 5 proc.* konw. 77. 5 proc. 
kolejowa 59. 8 proc. listy zastawne B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25, 4,5 proc. 
ziemskie 47,50 8 proc. warszawskie 64,0 
64,15 64,50. 4 proc. ziemskie 39.25. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Franciszek Legiecki w Wilnie przy ul. Ja- 
kóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zamieszkały, 
zgodnie z art. 1030 UPC podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 14 czerwca 1929 
roku o godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Wiel- 
kiej Nr. 21 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji należącego do Lejby Żółtaka majątku ru- 
chomego, składającego się z materjałów su- 
kiennych, gobeliny, pluszu meblowego i koł- 
der, oszacowanego na sumę 700 zł. 

Komornik Fr. Legiecki. 

PRZETARG. 
Dnia 10 czerwca b. r. o godz. 10 tj 

odbędzie się w Składnicy Materjału Inten- 
denckiego w Wilnie, ul. Legionów 2 nieo- 
graniczony przetarg na sprzedaż otręb 
Żytnich i odpadków z przemiału. 

Bliższych informacyj udziela Zarząd 
Składnicy w dnie rowszednie. 

  

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

Antoni SITARZ, zamieszk:ły w Wilnie, 
przy ul. Św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z 
art. 1030 U. P. C, ogłasza, 1% w dniu 7 
czerwca 1929 r., o godz. 10 rano w Wilnie, 
przy ul. Niemieckiej Nr. 5 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Izaaka i Marjaszy Śnipiszskich, 
składającego się z umeblowania mieszka- 
nia, oszacowanego ną sumę złotych 2.354 
na zaspokojenie pretensji Calela Sinazona. 

  

Eljsil Kirema ograt 
Kulturalno-Ošwistowy 

SALA MIEJSKA 

Od dnia 5 do 13 czerwca 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film 

Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach 
LINCOLN. Silny jak lew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNIC, 
Serja 2. W SZPONACH LWA 12 aktów, wyświetla się od 5 do 7 VI włącznie. Serja 3. MIĘDZY 
WODĄ i OGNIEM. Serja 4. U WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. 
Serja 5, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDYJSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 

„MAGICZNY KRYSZTAŁ , 
36 aktach. W roli down ELMO 

E_ PROMIENIE. . 

się od 11 do 13 VI włącznie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6 ej. W nie- 
3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: ui. Ostrobramska 5. 

„UPIORNY_ OKRĘT". 
dzielę i święta kasa czynna od g. 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielka epopea miłości! Największa czarodziejka ekranu, odurzająca: 

„TAŃCZĄCY WIEDEŃ 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
w pikantnej sztuce erotycznej 

Rejestr Handlowy 
vo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: ; 
w dniu 12.4. 1929 r. у 

9856. I. A. „Kierulowa Helena“ w Podbrodziu, pow. Šwię- 
cianskiego, piwiarnia ze sprzedažą zakąsek. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Kierulowa Helena, zam. tamże. 

461 — VI. 

9857. I. A. „Liberzon Kiejta“ w Opsie, pow. Brasławskiego, 
herbaciarnia. iFrma istnieje od 1928 roku. Wlašciciei Liberzon 
Kiejla zam. tamże. 462 — VI. 

9858. i. A. „Lewin Dawid* w Kozianach, gm. Bohińskiej, 
pow. Brasławskiego sklep spożywczo - i Firma ist- 

  

alanteryjny. 
nieje od 1928 roku. Właściciel Lewin Dawid, zam. tamże. 

463 — VI. 

9859. 1. A. „Liwszyn Jankiel“ w Kozianach, gm. Bohińskiej 
pow. Brasławskiego, drobna sprzedaż towarów kolonjalno - 
galanteryjnych, bakalejnych i skór. Firma istnigje od 1922 roku. 
Właściciel Liwszyn Jankiel, zam. tamże. 464 — VI. 

19860. |. A. „Markman Zelik* w Smorgoniach, pow. Osz- * 
miańskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciei Zelik Markman zam. tamże. 465 — VI. 

9861. I. A. „Notkowicz Josel“ w Kozianach, gm. Bohin- 
skiej, pow. Brasławskiego, sklep bakalejno-galanteryjny, żelaza i 
skór. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Notkowicz Josel 
zam. tamże. 466 — VI. 

9862. I. A. „Rabinowicz, Zelik* we wsi Dąbrówka, gm. Bo- 
hińskiejj pow. Brasławskiego, sprzedaż towarów spożyw: 
i galanteryjnych. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Rabi- 
nowicz Zelik, zam. tamże. 

9863. |. A. „Sklep drobnej gal 
materjałów bawełnianych Heni 

waryjska 36. Sprzedaż drobnej galanterji i resztek krajow. to- 
warów bawełnianych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel- 
ka Rudnicka Henia, zam. w Wilnie, ul. Wiłkomierska 42. 

7 79864. I. A. „Sklep spożywczy Sora Ryndziun* w Wilnie, ul. 
Wiłkomierska 100, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 ro- 

ogniem swego temperamentu LYA MARA 

MWAWAWA 
4 LEKARZE g6i: Kosmoiyia 
WAWATAG W 

  

  

D.ZELDOWICZ 
chor. 
sytilis, 
moczowych, Od 9 
1, od 5- 8 wiecz, 

Kobieta-lekarz 

Dr. Zeliwiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYC4NE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
04 12--2 | od '4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

z udziałem słynnego amanta BEN LYONA. Film ten wzbudził zachwyt całego świata! Oszałamiający przepych 
wystawy! Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15. YW 

Zarząd Domu Handlowego dla eksploatacji kinematogr. 
iKinotcfonych aparatów Edisona w Wilnie zawiadamia p.p. 
udziałowców, że Loroczne 
się w dniu 20 go czerwca 1929 r o godz. 4 po południu w 
lokalu kinoteatru „Helios“ w Wilnie przy ul. Wilenskiej 38. 

Walne Zgromadzenie odbędzie 

W razie nieprzytycia quorum powtórne zgromądzenie 
odbędzie się w tymże terminie o godz. 6 wiecz. i będzie 
uważane zą prawomocne bez względu na liczbę obecnych 
udziałowców. 
  

GUYA LYSRDA * a os Lietnisko 
w majątku, w ładnej: 
miejscowości, na b, 

BEDE OGC dogodnych warun- 

аоа чеа kach, z uwzględnie 
kobiecą "em możliwości płat” 

Uro žinau niczej najemcy. 2 go” 
doskonali. odświeża, dziny koleją od Wil- 
usuwa braki i skazy 1 kim oa dwor- 
Gabinet Kosmetyki C4:. _ Produkty na: 
Leczniczej „Cedib* miejscu. Dowiedzieč 

Hryniewiczowej SiS. Inilancka 2, 
Trwałe przyciemnianie (Zwierzyniec). _ __e 
brwi. Wielka 18—9,. NOWY WIELK! 

godz. 10 19, wybór większych i 
W. Z. P* Nr. 26. mniejszych kamie- 

nic dechodowych 
LL] i posiada do sprze- 

i POSADYĘ daży 

LL 

   
DOKTOR | 

  weneryczne, 
narządów 

ca. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. gzzz_ 0! 

faryżanka  |ojniskó-pensjonat ° 
  

  

czych tel. 277. anCZYGIBIK t 
nau ielka rutyno- i 

467 — VI. : wana poszukuje, kon“ mą wsgótu. Bl 0, 
dycji na lato, ul Św. gt, : ” 

апнр w Wants l. ale L. GIŃSKERO Ho 2 Bi о & Žimkovas lių Nr udnickiej“ w Wilnie, ul. Kal- GARD EE waECIA DE 12 do 2. | (Lachbowicžė) Olszew-- 

vyti i i zkórne. zb i oo a Aa rain e 
0. U ska 3, te- 

468 — VI. let. 567. Przyjnujeg LOKALE B Pólwyszp: Hel, od 8 do 1 iod4 do8. — Jastarnia, pensjonat: 
BA zaa wazna ua „Wainiaokko Poe 

sza plaża i lasy. 
PARE p DOKTÓR Potrzebne Kuchnia dóniówk: 

ku. Właściciel — Ryndziun Sora, zam. tamże. 

° 9865. I. A. „Suchwałłowa Katarzyna* w Taboryszkach, gm. 
Turgielskiej, pow. Wileńsko - Trockim, sklep spożywczy. Fir- 

„ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Suchwałłowa Katarzyna, 
zam. tamże. 

9866. I. A. „Szelubski Tewel" w Lidzie, przy ul. Rynek 2, 
sprzedaż sledzi i towarów spożywczych. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Szelubski Tewel, zam. tamże. 

9867, I, A. „Szydłowski Michał* w Święcianach, ul. Rynek 2 
sklep apteczny. Właściciel Szydłowski Michał, zam. w Świę- 

mieszkanie 2—3 po- Smaczna i obfita. Wią- 
kuchnią, domość: _ Orzeszko- BLUMOWICZ sio е A «Adres. w adm. „Sto- Wei 3 m. 7,,g.3 6. 

Choroby weneryczne, „ „u 
syfllis i skórne,  WA-- Ё 

tea 

TT nr o mać 

  

470 — VI. 

„Wielka 21. pwa zz" RÓŻNE 
4T1 — VI (Telet. 921). - ;{%‚‘Ё":Ё"ш.”е‘.’к.“ё':і п— 

hulanka Ne 19 2. -i Najkorzystoiej 
lokaty hipoteczne |. 

    

cianach, przy ul. Polskiej 15. 

9868. I. A. „Trojanowski Jan* w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskiego, kawiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Waściciel 
Trojanowski Jan, zam. tamże. 

w dniu 11. 4. 29 r. 
9839. 1. A. „Abelowicz Neuch“ w Duniłowiczach, pow. Po- 

stawskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Abelowicz Neuch, zam. tamże. 

472 — VI. 
  

473 — VI. 

kinszerka$miałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmiar- 474 — VI. szczki, piegi, wągry, 

BE AAOSZERKI @ 5- 6 pokoi z wygoda- ay 
anna cj 03. Niedaleko Sądów. | D HK. „Zachęta” В 
-— Oferty: Montwiłłow-| Mickiewicza Ip 

ski 21—3. —1| tel. 9-05. -0| 

Poszukuje się 

  

  

| LETNISKA |ZGUBY 
sudskiego 212, sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Aronowicz Izrael zam. tamże. 

475 — VI. 

skiego, sklep bakalejno - galanteryjny tytuniowy i materjałów 
piśmiennych, oraz książek. Firma istnieje od 1913 roku. Właś- 
ciciel Bejrak Josiel, zam. tamże. 476 — VI. 

9842. I. A. „Bejm Rachela“ w Kozianach, g. Bohińskiej, 
pow. Brasławskiego, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Fir- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Bejm Rachela, zam. tamże. 

sA 471 — VI. 

9843. I. A. „Cimmer Sora - Reįza“ w Kozianach, gm. Bo- 
hińskiej, pow. Brasławskiego, herbaciarnia. Właściciel Cimmer 
Sora - Rejza, zam. tamże. 478 — VI. 

łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 
m. 6. 

Al "9841. I A. „Bejrak Tosiel“ w Duniłowiczach, pow. Poslaw“ 2 TTT 

samiams | Disk 
Lekarz-Dentysta 

Ożyńska-Smolska skiem i 
Choroby jamy, ustnej, Skiem. 
Plombowanie i usuwa Wilno, 

nie zębów bez bólu. 

= wiadectwo szx0l- 
Letnisko S metrykę uro- 

Pensjonat. Las, rzeka, „dzenia, _ oraz 
koleja | i pół. klm.KSIAŻKG _ wojskową, 
Informacje godz. 5- 6, rocznik 1897, wysta- 
Zarzecze 106—17. —0Wioną przez P. K. U. 

Gródek jag., na imię 
Mieczysława Chudzi- 

  

  

się. 75 

Unicważniam 
w majątkach ziem- zaginiony index i le 
skich w wojew. Wileń- gitymację Nr 3625, 

Nowogród- wydane przez Wydz. 
Informacje: Prawny U. S B, na 

Jagiellońska 8imię Barteli Wlady- 
Jankowicz, sława, studenta 2-go 

MARYA 

m. 12. 
tel. 5 60. 

kiewicza, unieważnia: 

9844. |. A. „Cepelowicz, Pinchus* w Duniłowiczach, pow. 
Postawskiego, sklep towarów skórzanych. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Cepelowicz Pinchus, zam. tamże. 

9845. 1..A. Cukierman Mowsza - Berko* w Postawach, przy 
ul. Zadziewskiej 19, sklep gotowego ubrania ludowego. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Cukierman 
zam. tamże. 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 

„5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

479 — VI. 

Mowsza - Berko 
480 — VI. 

9 zz—S8roku prawa. 

| T rykołówstwa wędki, zi, ił 
i sznury, haczyki i t. р. В 

terjałó i AoSznennye |. Arkina B i у 5 
WILNO, ul. Wileńska 32. 861: lg Bi * 
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jest možliwe, — odpowiedziatem.—Ca- rękę na ich rodaka! Nie, gdyby to na- 
   

W. BRIDGES. 

»  SOBOWTÓR 
Mój gość słuchał leniwie, z pochy- 

loną na bok głową, notując chwilami 

coś w notesie. Kilka razy przerywał mi 

krótkiemi pytaniami, świadczącemi, iż 

doskonale orjentuje się w sytuacji. 
Po skończeniu mego opowiadania, 

wstał przeszedł kilka razy po celi i za- 

myślony sojrzał na sufit. = 

Czułem, że całą moją historję uwa- 

ża za kłamstwo, nie pozbawione dow- 

cipu, ale zbyt naiwne aby można było 

na niem zbudować obronę. Zaglądał 

kilka razy do, swoich notatek, wreszcie 

  

_ schował je do kieszeni. L 
— Myšlę, že pan rozumie, mister 

' Barton, — rzekł wolno, że jutro pań- 
skie nazwisko będzie najbardziej gło- 
śne w całej Anglji?. р 
— Niestety, zawsze trzeba ponosić 

konsekwencje. własnych czynów! — 
_ powiedziałem z żalem. 

— Przeciwnie, — zaprzeczył и$- 

miechając się sucho, — jeśli nadamy 

gazetom odpowiedni kierunek, rozgłos 
może odegrać w. sprawie wielce pożą- 

_ daną rolę. Drukowanie pańskich „wspo 

_ mnień* zapewni panu cały majątek. Ale 

_ myślałem o czem innem. Jutro wszyscy 

reporterzy zaczną szperać w pańskiej 

przeszłości, a pojutrze czytelnicy gazet 

będą znali doskonale wszystko, co pan 

robił w ciągu ostatnich czterech miesię 
Cy, z takiemi szczegółami, że panu wło 
sy osiwieją. 

Mówiąc to, przyglądał mi się badaw- 
czo, z pod nawpół opuszczonych po- 

„wiek. / 
| Wzruszyłem ramionami. 

— Przeszłość moja wyda im się 

   
   

   

  wca Stanisław Mackiewicz. Redaktor oópowiedzialny Witold woyayto. 

djabło nudna i szara, do ostatniego ty- 
godnia życie moje było uosobieniem 
cnoty. 

Adwokat milczał. 
— Jeśli pan mówił prawdę, nie gro- 

zi panu, oczywiście wielkie niebezpie- 
czeństwo. Przedewszystkiem świade- 
ctwo tego pańskiego Lohana, będzie 
„stanowiło o wystarczającem alibi. Jed- 
nak wątpię, czy uda się tę sprawę zatu- 
szować i nie dopuścić do sądu. Histo- 
rja pańska brzmi zbyt nieprawdopodob 
nie aby sędzia śledczy mógł ją przyjąć. 

— No cóż, odrzekłem ponuro. — 
jeśli.ma być sąd niech sobie będzie, 
nie mogę się sprzeciwiać temu. 

Gordon kiwnął głową zachęcająco. 
— Ja tymczasem pójdę dowiedzieć 

się, jakie dane przeciwko panu zebra- 
ła policja i dopiero wtedy będę mógł 
zdać sobie jasno sprawę o tem, jakie 
są możliwości obrony. Mam nadzieję, 
że nie będzie przedstawiało trudności, 

wezwanie miss. Solano lub pańskiego 
przyjaciela mr. Lohana? 

—_ Ależ nic łatwiejszego. Lohan 

mieszka w moim domu pod nadzorem 

s oolicji. Pewien jestem, 

że on dziś jeszcze odwiedzi mnie. Miss 

Solano mieszka u sir Henryka Traga- 

ttoka, ale nie chciałbym, żeby ona była 
wplątana w tą sprawę. 

Adwokat nie zwrócił uwagi na mo- 
je ostatnie słowa. 

— Jeśli Lohan przyjdzie, proszę go 
natychmiast skierować do mnie. Prze- 
dewszystkiem musimy: doprowadzić do 
zaaresztowania Guaresa i jego bandy. 
Następnie trzeba znaleźć Milforda, jeśli 
'©n jeszcze żyje. Jego zeznania byłyby 
dla nas bardzo ważne. 

— Boję się, że znaleźć go można 
jedynie na dnie Tamizy, jeśli wogóle to 

ła moja nadzieja jest w tem, że on po- 
szedł na tamten świat w towarzystwie 
Da Costy. 

Gordon wstał. Niby tunikę, zrzucił 
z siebie nagle zmęczenie i lenistwo. 
Ciemne jego oczy pałały ogniem ener- 
gji stanowczości. 

— Zrobię wszystko co będzie w 
mej mocy. Jutro policja znów poprosi 
o odłożenie przesłuchania, a sądzę, że 
leży to i w naszych interesach. W każ- 
dym razie jutro decyduje się nasza gra. 
Czy mamy walczyć w okresie śledztwa 
czy przenieść całą walkę na teren sądu. 
Czy może mi pan dać adres przyjaciół 
w Argentynie, którzy mogliby stwier- 
dzić pańską identyczność. 

Dałem mu adresy kilku poważnych 
osób, które wiedziały o moim wyjeź- 
dzie do Anglji. 

— Dziś zadepeszuję da nich. Pro- 
szę koniecznie przysłać do mnie Loha- 
na. Do miss Solano sam pójdę. 

Wyszedł, pozostawiając mnie wła- 
snym myślom. Wiedziałem, że obronę 
oddałem w pewne ręce. Niepokoiło 
mnie tylko to, że Gordon miał ochotę 
najwidoczniej wciągnąć Marję do pro- 
cesu, jako świadka. Ale postanowiłem 
stanowczo zaprotestować i przeszko- 
dzić temu. We Francji próba zamordo- 
wania Prado nie byłaby  potępiana, 
gdyż Francuzi rozumieją doskonale te- 
go rodzaju uczucia, jakie powodowały 
dziewczyną. Ale tutaj, w Londynie... o 
zdawałem sobie doskonale sprawę, ja- 
ki krzyk uczynionoby, gdyby doszło do 
wiadomości publicznej, że Marja nale- 
żała do szajki Guarasa. Chociaż Prado 
był łotrem, ale był jednocześnie Angli- 
kiem, a Anglicy nie darowaliby nigdy 
cudzoziemce, że ośmieliła się podnieść 

  

wet miało odbić się iatalnie na mym 
losie, osoba Marji nie powinna być 
zamieszana do sprawy! 

Bardzo byłem ciekawy, co pisano 
o mnie w gazetach. Zapewne wszyscy 
reporterzy, niby groźne chmury obiega 
li miasto, opowiadając szczegóły z mo- 
jej przeszłości, dodając do niej mnóst- 
wo fantazji, szukając niebywałych przy 
gód, aby oślepić i obałamucić swych 
czytelników. Gdy policjant przyniósł 
mi, posiłek, zapytałem, czy pozwolo- 
nem mi jest czytać gazety. 

— Nie wiem, — odrzekł niepew 
nie, — zapytam się. Jaką gazetę życzył 
by pan sobie? 1 

„— Ach, proszę mi kupić wszystkie 
wydania wieczorne. Nie codzień zda- 
rza się taka przygoda, że się jest oskar 
żonym*o morderstwo! 

Pół godziny później, policjant wró- 
cił z pliką gazet. Spojrzałem na pierw- 
szą z nich, odrazu zrozumiałem że sto- 

wa Gordona, dotyczące mojej sławy 
sprawdziły się już. 

„Stuart Norscott zamordowany 
„Sobowtór zmarłego miljonera w 

więzieniu Scotland - Yard". 
„Kim jest John Barton?“ 
„Zagadkowy dramat w Świecie ary- 

stokracji“. 
Pod tak obiecującym tytułem wi- 

dniały trzy długie szpalty omawiające 
dzisiejsze śledztwo i- opisujące byłsko- 
tliwą karjerę Norscotta - miljonera. 

Co zaś dotyczy morderstwa, widać 
było, że reporter wiedział o tem tyle 
samo, co ja czyli prawie nic. Dowie- 
działem się jednak że ciało Norscotta 
znaleziono przed trzema dniami w po- 
kojach umeblowanych na jednem z 
przedmieści. Ubrany był w kostjum ma 

  

rynarza. Śmierć była skutkiem rany, 
zadanej sztyletem. Przed śmiercią Nor- 
scott musiał stoczyć bój, gdyż pokój 
był zalany krwią i ślady jej były na 
schodach pa których uciekał morderca. 

Gospodarz mieszkania, nie mógł 
nic powiedzieć, prócz tego, że poprzed- 
niej nocy mieszkaniec tego pokoju przy 
jał jakiegoś gościa. Owej nocy, gdy zo- 
stał on zamordowany, gospodarz nic 
nie słyszał, a gdyby nawet coś sły- 
szał, nie zwróciłby uwagi, gdyż niema 
wieczoru, żeby w tego rodzaju przed- 
siębiorstwie nie stoczono walki i bó- 

jek. . 
Policja obejrzata dokumenty, zna- 

lezione przy trupie i doszła do wnios- 
ku, że był to Stuart Norscott. 

Komisarz policji nakazał tajemni- 
cę, przy prowadzeniu śledztwa, które 
doprowadziło po trzech dniach do are- 
sztowania mnie. 

W artykule wstępnym „Stars* na- 
zywał fakt uwięzienia mnie: „zdarze- 
niem przechodzącem wszelkie wyobra- 
żenia ludzkie, a moją rolę w życiu Nor 
Scotta: „zagadką, jakiej ani razu jesz- 
cze nie spotkała w swej działalności 
policja angielska". 

„Prawda — kończył dziennikarz, — 
bywa często bardziej nieprawdopodob- 
na od najfantastyczniejszej baśni. Na- 
wet Cherlok Holmes czułby się гаК!зра 
tanym gdyby mu kazano rozstrzygnąć 
tak zawikłaną sprawę”. 

Pozostałe gazety poświęciły mi je- 
szcze więcej miejsca, ale nigdzie nie 
było najmniejszej wzmianki o przesz- 
łości Norscotta, a tylko jedno pismo, 
„Glob“ wspominało, że byłem w ma- 
jątku Maurycego, podając się za jega 
kuzyna. Wszyscy zgadzali się z tem, 

rzeniem w naszych czasach”, że 
„prawda jest często bardziej niezwyk- 
ła, niż twór fantazji", i t.p. 

Chciałem wiedzieć, co czuje obec- 
nie Marja, czytając to wszystko. Teraz: 
wiedziała już od Billa catą historję i 
wiedziała, że przeze mnie śmierć mot= 
dercy jej ojca nastąpiła o: tydzień: póź- 
niej, niż to było w ich planach. Wie- 
działem jednak, że ta nie wpłynie. na 
zmianę naszych stosunków: jeśli mi- 
mo, że sądziła, iż jestem Ignacym Pra- 
do, nie mogła zwyciężyć w sobie mi- 
łości do mnie, tembardziej teraz nasta- 
nie między nami prawda. Niepokaifem 
się więc tylko o to, czy nie cierpi pizźe- 
ze mnie i nie boi się o mój los. Billi 
naturalnie, postara się ją uspąkoić, i 
wmówić, że mi nie grozi niebezpieczeń 
stwo żadne. Ale ona znając moich wro- 
gów: Maurycego i Sangatta nie bę- 
dzie spokojna o mój los. Nie chciałem 
pisać do niej, gdyż list musiał przejść 
przez cenzurę policji. Nie chciałem wta 
„jemniczać kogoś w me uczucia, a ró- 
wnież postanowiłem, że nie należy jej 
osoby łączyć z moją sprawą, aby nie. 
wezwano jej na świadka. ] į 

Właśnie rozmyślałem nad tem 
wszystkiem, gdy wszedł policjant, 0- 
znajmiając przybycie Billa. : : 

— Zdaje mi się, że macie ze mną. 
dużo kłopotu, — zażartowałem, — poz 
winienem był zjawić się tu z własnym 
lokajem, któryby wpuszczał i wypusz- 
czał mych gości. 4 

Policjant uśmiechnął się i za chwi- 
lę wprowadził Billa. i 

Jud Atea 
TYT 

że morderstwo było „niebywałem zda- . 
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