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Spotęgownale czy zntomo- 
wanie elektryfikacji Polski 

Wprowadzenie obcego kapitalu do 
Polski na inwestycje uznać należy za 
rzecz w wysokim stopniu pożądaną. 

Tylko bowiem przez wielkie inwestycje 
kanałowe, meljoracyjne, elektryfikacy |- 

ne, kolejowe i t.d. Polska będzie mogła 

ostać się w międzynarodowej walce o 

byt. Nasz ujemny bilans handlowy mo- 

że być w więksżym stopniu ujemny, a 

być symptomatem naszego odrodzenia 

gospodarczego, jeżeli będzie iść w pa- 

rze z napływem kapitału zagranicznego 

na inwestycje w Polsce. Dziś zaś on 

jest symptomem niedorozwoju warun” 

ków naszej produkcji, które mogą być 

tylko polepszone przez wyżej wskaza- 

ne inwestycje. Ay 

Ważnym czynnikiem odradzania się 

gospodarczego Europy powojennej jest 

elektryfikacja. Pod względem elektry- 

fikacyjnym jesteśmy jednym z najbar- 

dziej zacofanych państw w Europie 

jakkolwiek Sląsk i Poznańskie z Po- 

morzem stoją na poziomie elektryfika- 

cji Europy Środk. Rzecz więc naturalna 

że wszelkie ważniejsze posunięcia ze 

rony rządu skierowane ku elektryfika- 

cji Połski uważamy za rzecz doniosłą, 

a wprowadzenie obcego kapitału dla 

elektryfikacji w wysokim stopniu wska 

zane, ; 
Przypływ obcych kapitałów do ele- 

ktryfikacji Polski rozpoczął się od lat 

kilku. Budowa zakładów elektrycznych 

prywatnych była w 90 proc. finansowar 

na przez kapitały zagraniczne, których 

udział w ogólnej elektryfikacji wyraża 

się liczbą 74 proc.' — pisze inżynier 

K. Siwicki, naczelnik wydziału elektry- 

cznego w M.R.P. w artykule elektryfi- 

kacja Polski zamieszczonym w zeszycie 

pamiątkowym Przeglądu Techniczne- 

go. Duża elektrownia w Pruszkowie i 

w Sosnowicach została powołana przez 

kapitał angielski, idący na elektrytika- 

cję Polski. 
Będąc zwolennikami wprowadze- 

nia obcego kapitału na cele elektryfi- 

kacyjne musimy baczyć, na jakich wa” 

runkach jest wprowadzony ów kapitał 

każde bowiem posunięcie nieprawidło- 

we w tej dziedzinie musi przynieść mam 

poważną stratę w przyszłości i przyczy 

nić się bardziej do zatamowania akcji 

elektryfikacyjnej niż do jej spotęgowa” 

nia. 2 

Koncesja bowiem elektryfikacyjna 
dana na nieodpowiednich warunkach 

obcemu kapitałowi, utrudnia uzyskanie 

kapitału obcego na cele elektrytikacyj- 
ne obniża nasze znaczenie na rynkach 

międzynarodowych. Koncesja, , która 

dawałaby tnonopol elektryfikacyjny na 
obszar 1/4 terytocjum państwa polskie- 
go i z ludnością wynoszącą 1/3 jego 

ludności nie nakładałaby na koncesjo” 

narjusza obowiązku dokonania elektryfi 

kacji w ciągu. niewielkiego okresu cza- 

su nie przewyższającego lat dziesięć, 
byłaby zatamowaniem — elektryfikacji 

Polski. Taką koncesją jest ta, po którą 

sięga Harriman o której została podana 

w 'adomość w Monitorze Polskim dnia 
14 maja 1928 r. EB : 

Monitor ogłasza krótki wyciąg z 

podania Harrimana z którego nie moż- 
na jeszcze mieć należytego pojęcia o 
koncesji jakiej żąda firma W. A. Harri- 

man And C-o INc. New „York. Widzimy 
tylko do jakiego obszaru się odnosi i 

na ile lat ma być dana. : 

Ma obejmować: Województwo 

Warszawskie — Powiaty: Warszawski 

Grójecki, Błoński, Sochaczewski, Raw- 

ski, Skierniewicki, Łowicki, Gostyński 

i Kutnowski. RA ; 

Województwo Łódzkie —_ powia- 

ty: Łęczycki, Łódzki, Brzeziński, Łaski, 

Sieradzki, Piotrowski i Radomski. 

Województwo Kieleckie — całe 

województwo. 
Województwo Lubelskie — powia- 

ty: Poda ojski, Janowski i Lubelski. 

Województwo Krakowskie — całe 
województwo. х ^ 

Wojewodztwo Lwowskie— powia- 

ty: Tarnobrzeski, Nisk, Kolbuszowski, 

„Lancucki, Przeworski, Stryžowski, 

  

“ Brzoozwski, Kraśnieński, Sanocki, Li- 

skowski, i Rzeszowski. Wi: 
Obszar powyższy mający być obję- 

ty koncesją wynosi 1/4 obszaru Polski 

z 10 miljonami mieszkańców, czas trwa 

nia uprawnienia wynosić ma 60 lat. To 
uprawnienie ma być monopolem ele- 

Kryfikacyjnym tego obszaru. Daje się 
więc monopol na 60 lat. Bardzo do- 
brze, jeżeliby objekt zelektryfikowany 
był oddany w monopol elektryfikacyj- 
ny na lat 60, lecz tak nie jest w pierw- 
szem 10-leciu dokonane byłoby pewne 
minimum robót elektryfikacyjnych, zaś 
problem inwestycyjny na następny o- 
kres czasu pozostawiony byłby natu- 
rėlnemu rozwojowi zapotrzebowania 
eflergji. Zgadzamy się, że niepodobna 
określić planu  elektryfikacyjnego na 
przyszłe 50-dziesięciolecie, lecz kon- 
sekwencją tego jest niebezpieczeństwo 
i szkodliwość dawania monopolu ele- 
ktryfikacyjnego na obszary, które mają 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

ECHA STOLICY 

Wyjazd P. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Wyjazd Pana Prezydenta Rzeczy - 
pospolitej dla zwiedzenia większych 
miast województwa wołyńskiego na- 
stąpi jeszcze w połowie bieżącego 
miesiąca. 

urzędowanie objazdowe. 

Mimo rozporządzenia MSW pp. wojewo- 
dowie nie wprowadzili dotąd w życie sposo- 
bu załatwiania spraw w drodze objazdowej, 
który dla usprawnienia administracji powia- 
towej ma niezmiernie doniosłe znaczenie 
a jednocześnie przyczynia się do utrzymania 
ścisłego stosunku władz z ludnością. 

Z tego powodu ministerstwo spraw we- 
wnętrznych wydało okólnik, zalecający zasto 
sowanie urzędowaniia objazdowego mimo na- 
suwających się trudności. 

Od tego obowiązku nie powinni być wol- 
„i także urzędnicy iachowi, którzy wyje- 
żdżają najczęściej * niema prze- 
szkody, ażeby przy sposobności tych 
tych wyjazdów urzędnicy ci w miarę mo- 
żności nie wysłuchiwali interesantów w in- 
nych także sprawach, przyjmowali prośby i 
podania. udzielali wyjaśnień ewent. prze- 
prowadzali postępowanie karno - administra 
cyjne. 

Byłoby ze wszechmiar pożądane, aby 
wszystkie władze i urzędy państwowe na 
obszarze całego powiatu odbywały wspólne 
roki urzędowe na terenie powiatu, w pew- 
nych zgóry oznaczonych miejscowościach 
i terenach. 

Roki urzędowe w czasie których ludność 
miałaby możność załatwić nietyłko sprawy 
z zakresu administracji ogólnej, lecz także 

ewentualnie inne sprawy (szkolne, parceła- 
cyjne, skarbowe i t.p.) miałyby dla ludnoš- 
ci bez porównania większą wartość i mo- 
głyby zachęcić nawet poszczególne gminy 
czy związki gmin do dostarczenia potrzeb- 
nych środków lokomocji. 

Wreszcie MSW zwraca uwagę pp. wo- 
jewodów, że cały szereg spraw o charakterze 
akcji masowej jak naprzykład sprawy wy- 

dawania paszportów zagranicznych robotni- 
kom sezonowym mogłyby być z wielką ko- 

rzyścią dla ludności załatwiane w drodze 

objazdowej. 

Rozwiązanie sfowarzyszenia wol- 
namyślicieli polskich. 

Ministerstwo spraw wewn. wydało osta- 
teczną decyzję, na mocy której zarządzone 
zostało rozwiązanie Stowarzyszenia wolno- 
myślicieli polskich w Warszawie przy ul. 
Elektoralnej 14, wraz z oddziałami stowarzy- 
szenia w Wilnie, Łowiczach, Cheimie, Rze- 
szowie, Lublinie, Katowicach, i Gostynie. 
Równocześnie postanowiło ministerstwo spr. 
wewn. wystąpić do władz sądowych z wnio- 
skiem o zawieszenie organu Stowarzyszenia 
wolnomyślicieli polskich, tygod. „Myśl* w 
Warszawie. 

Dficjalna wizyfa nowego Komisa- 
rza Ligi Narodów w Gdańsku. 

Dnia 24 bm. przybywa do War- 
szawy nowy Komisarz Ligi Narodów 
w wolnym m. Gdańsku. Markiz Gra- 
vina. Celem przyjazdu Komisarza Li- 
gi Narodów w Gdańsku jest złożenie 
oficjalnej wizyty Rządowi Polskiemu 
z okazji objęcia urzędowania na no- 
wem stanowisku. 

Min. Składkowski rozpoczyńa 
urlop. 

Minister Spraw Wewnętrznych ge- 
nerał Składkowski wyjeżdża dnia 16 
bm. na miesięczny urlop wypoczynko- 
wy. Podczas nieobecności zastępować 
będzie p. Ministra, wiceminister pułk. 
vieracki. 

Wycieczka przemysłowców łofew- 
skich w Warszawie. 

WARSZAWA 1.6. (PAT). W dniu 
wczorajszym wycieczka przemysłowe. 
i dziennikarzy łotewskich po zwiedze- 
niu wystawy w Poznaniu powróciła do 

Warszawy. Wycieczka w dniu dzisiej- 
szym w godzinach rannych zwiedziła 
fabrykę „Parowóz*. O godz. 5.30 odby 
ła się w izbie przemysłowo - handla- 
wej wspólna konferencja na której u- 
czestnik wycieczki znany ekonomista 
łotewski dr. Siew wygłosił odczyt p. 
t. „Państwowa i prywatna gospodarka 
na Łotwie, 

Ustrój szkolnictwa średniego 

W Ministerstwie W. R.i O. P. 
rozpoczęły się prace nad ustaleniem 
podstaw nowego ustroju szkolnictwa 
średniego. W sprawach tych mogą 
być wzięte pod uwagę opinje wypo- 
wiedziane na zjazdach nauczycielskich. 

Termin składania projektów no- 
wych preliminarzy budżefowych. 

Ministerstwo Skarbu zwróciło się 

do wszystkich ministrów z okólnikiem 

w sprawie nadsyłania projektów pre- 

liminarzy budżetowych na rok 1930— 

31. Projekty te mają być nadesłane 
do dnia 1 lipca rb. 

T 
"r 

2 ŻA KORDONÓW 
Wysadzenie pamnika Laniswehry 

W hydze 
Z Rygi donoszą: W nocy z soboty 

na niedzielę w Rydze wysadzono. w 
powietrze pomnik uczestników Lands- 
wehry, który w r. 1919 przyczynił się 
do oswobodzenia Rygi od bolszewików 

Nieznani złoczyńcy podłożyli pod 
pomnik materjały wybuchowe i przy 
pomocy lontu spowodowali eksplozję. 
Detonacja była tak silna, że w poblis- 
kich domach wypadły szyby. Jodły ro- 
snące przy pomniku zostały poszałko- 
wane jakby nożem. 

W niedzielę rano na miejsce wy- 
padku przybyła policja i władze są- 
dowe, które ujawniły wpobliżu rzeczo- 
we dane, dzięki którym wpadły na trop 
przestępców. 

Rzeczoznawcy są zdania, iż do wy- 
buchu użyto 2 kilogramów materjałów 
wybuchowych — z pomnika pozostała 
jedynie niekształtna kupa kamieni. 

Minister spraw wewnętrznych Lai- 
minis wydał rozkaz prowadzenia jak- 
najenergiczniejszego Śledztwa w celu 
ykrycia sprawców zbrodni. Naczelnik 

policji politycznej Ozolins i kryminal- 
nej Tifental oświadczyli, że ujęcie spra 
wców jest kwestją najbliższych dni. 

Poranne pismo „Łatwijas Sargs“ 
potępia ostro wandalizm przestępców 
i wyraża zdanie, iż pomnik zniszczono 
w celach prowokacyjnych by popsuć 
stosunki pomiędzy Łotyszami a Niem- 
cami i temsamem wytworzyć trudności 
przy utworzeniu koalicji rządowej, w 
której jak wiadomo i Niemcy biorą u- 

dział. / 

Strzelanina na pograniczu 
7 Kowna donoszą: Onegdaj w odleg- 

łości 100 mtr, od pogranicza w lesie 
litewska straż pograniczna zauważyła 
nieznanego, uzbrojonego osobnika, któ- 
ry zdążał w kierunku linji litewskiej. 
Straż próbowała go zatrzymać, ten jed- 
nak ukrył się za drzewami i zaczął 

  

  

strzelać do policjantów. Wywiązała się 
obustronna strzelanina. Na pomoc 'nie- 
znanemu osobnikowi pośpieszył jeszcze 
jeden, który dał możność pierwszemu 
AE się. Na ranku las otoczono woj- 
skiem i zatrzymano włościanina War- 
kiewicza, pochodzącego z Wileńszczyzny. 
Zachodzi podejrzenie, że to on prze- 
prowadzał przez granicę nieznanego 
osobnika, który się ukrył w lesie. 

łatastrofa na moru pod Połągą. 
Z Kłajpedy donoszą: W tych dniach w 

Połądze miejscowych rybaków, którzy się 
udali na morze na połów ryb, Spotkało 
nieszczęście. Z powodu burzy, barki rybac- 
kie znajdujące się w odległości 30 mil 
morskich od brzegu, zostały pozbawione 
możności powrotu na ląd. Los rybaków 
jest dotąd nieznany — krążą wiadomości, 1% 
w cząsie burzy zginęło Ll rybaków. 

Poinformowany o wypadku statek po- 
licyjiny „Prezydent Smetona“, w sobotę 
wyruszył w morze na ratunek i poszuki- 
wanie zaginionych łodzi rybackich. Jednak- 
że „Prezydent Smetona* z dwudziestu za- 
ginionych łodzi znałazł jedynie jedną z 
czterema rybakami, którzy zostali wyrato- 
wani i odprawieni do Kłajpedy. W drodze 
i ta jedna barka holowana przez statek po- 
licyjny, oberwala się z powodu silnego 
wiatru i fale odrzuciły ją w kierunku Po- 
łągi. Uratowani rybacy pewrócjli do Połągi. 

Aresztowania wśród komunistów 
w. Szawlach. 

Z Kowna donoszą: W tych dniach wy- 
kryto w Szawlach siedzibę miejscowego 
komitetu partji komunistycznej. Policja 
przybyła podczas posiedzenia komitetu j 
aresztowała „5 komunistów: Kazimierza i 
Władysława Zylińskich, Antoniego Fedoro- 
wicza, Bolesława Mickiewicza i Adolfa 
Iwaszkiewicza. Podczas rewizji znaleziono 
bibułę komunistyczną, szapirograf i wiele 
dokumentów kompromitujących. Areszto- 
wanych osadzono w więzieniu szawelskiem, 
sprawę zaś skierowano do prokuratora 
sądu wojennego. 

Przyjęcie wycieczki  królewieckiej W 
łowne. 

Z Kowna donoszą: W sobotę w sali 
ratuszą kowieńskiego c wspólnie z 
izbą handlową podejmowali rautem wyciecz- 
kę niemiecką z Królewca. 

Z ramienia magistratu, gości witał czło- 
nek rady miejskiej Rogiński, izby handlo- 
wej Wosylius. W imieniu gości przemawiał 
profesor uniwersytetu królewieckiego Schu- 
bert. Raut przeciągnął się do rana. 

Wśród gości obecni byli wybitni przed- 
stawiciele samorządów, sfer handlowych, 
kanclerz poselstwa niemieckiego Fornew 
konsul litewski w Królewcu Budrys i inni* 

Šowiety kupiły w Litwie konie 
dla wojska 

Z Kowna donoszą: Sowiecka ko- 
misja skupywania koni zakończyła 
swe prace i wyjechała z Kłajpedy. Za 
kupione konie (około 200) płacono 
od 800 do 1500 lit. za konia. W nie- 
których miejscowościach odrazu kupo- 
wano do 20 koni. 

Tranzyt przez kitwę 
„ Z Kowna donoszą: W myśl układu 

między ZSSR: a Niemcami o 'zakupieniu w 
Niemczech 40.000 rasowych owice, ostatnio 
przez Litwę zaczęły przechodzić transporty 
z zakupioremi owcami. Dotychczzs przez 
Łitwę przeszło zgėrą 100 wagonów z 
owcami. 

„ w Radzie;* dygnitarze, wyżsi funkcjonarjusze oraz przedstawiciele korpusu 

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

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwi 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskie: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „R 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szko 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasie 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

   
   

  

   

  

BR IKKL WALA PE 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

obrady Rady Lisi Narodów aa 
STRESEMAŃNN PRZYGOTOWUJE ATAK 
Konferencja min. Zaleskiego z Briandem 

MADRYT, 11— VI. Pat. Dzisiaj rano odbywały się w dalszym ciągu 
przed posiedzeniem komitetu Rady rozmowy referenta Adatciego z człon- 
kami Rady. Miało również miejsce spotkanie min. Zaleskiego z min. Brian- 
dem i przedstawicielami Małej Ententy celem uzgodnienia stanowisk. Osta- 
teczny tekst rezolucji zawierać będzie znane suggestje co do drobnych 
zmian proceduralnych celem zakomunikowania ich państwom, które podpi- 
sały zobowiązania mniejszościowe. Suggestje te nie wnoszą nic nowego do 
obecnie obowiązującej procedury i są raczej stwierdzeniem obecnie przy- 
sługujących członkom Rady praw oraz uprawnień generalnego sekretarza, 
których w praktyce dotychczas nie wykonywano. 

Przebieg posiedzenia komitetu Rady 

MADRYT. 11. 6. (PAT) Posiedzenie komitetu Rady odbyło się przy 
drzwiach zamkniętych. Według wiadomości, które przenikły do kuluarów, mi- 
nister spraw zagranicznych Rzeszy Stresemann wygłosił przemówienie, od- 
mawiając przyjęcia projektu, przygotowanego przez Adatciego i żądające 
podjęcia na nowo dyskusji nad całokształtem zagadnień oraz odwołania się 
do Trybunału Haskiego o interpretację traktatów mniejszościowych, lub też 
odłożenia całej sprawy do września. Mc ta oczywiście na celu dążenie do 
zyskania na czasie i umożliwienie nacjonalistom niemieckim wprowadzenia 
w ciągu trzech miesięcy propagandy. 

W odpowiedzi zabrał głos min. Briand który oświadczył że tego rodzaju 
stanowisko zmierza nietylko do przekreślenia prac komitetu londyńskiego, 
dokonanych z wielką kompetencją i starannością z polecenia Rady Ligi, lecz 
również do anulowania owoców pracy komitetu Rady na sesji madryckiej, 
w której brał również udział delegat niem. a do unicestwienia całej 9 let- 
niej praktyki Ligi Narodów w sprawach mniejszościowych. Briand wskazał 
dalej na to, że jeżeli Stresemann nie pragnie przyłączyć się do opinji pozosta- 
łych członków Rady, to nie pozostanie innego wyjścia, jak zrzeczenie się przez 
Radę podjętego przez Radę badania możliwości wprowadzenia ulepszeń w 
dotychczasowym Systemie a zatem pozostawienie w mocy obecnego stanu 
rzeczy. 

Nie ulega wątpliwości, że komitet nie przychyli się do propozycji Stre- 
semanna odwołania się do Trybunału Haskilego, wobec niezałatwienia do- 
tychczas sprawy zasadniczej, czy potrzeba na to jednomyślności członków 
Rady czy też tylko większości głosów. Również nie należy się liczyć z możli- 
wością odroczenia, gdyż mandat nadany przez marcową sesję zbadania pro- 
pozycji, wysuniętych przez Niemcy i Kanadę został wykonany. 

Na porządek dzienny jednego z najbliższych posiedzeń Rady Ligi wej- 
dzie sprawa skargi t.zw. „graabe Nauman', dotycząca rzekomej likwidacji 
mienia niemieckiego w Polsce dokonywanej na podstawie postanowień 
traktatu wersalskiego. Skarżący domagają się wstrzymania likwidacji utrzy- 
mując, że przysługuje im prawo do obywatelstwa polskiego. Skarżący pod- 
kreślają -w petycji nagłość sprawy. Nagłość ta uznana została przez sekreta- 
rza Ligi. Wykcczystał to Stresemann, wystosowując pismo do przewodniczą- 
cego Rady z żądaniem bezpośredniego wniesienia petycji na Radę z pominię- 
ciem komitetu trzech. Tego rodzaju żądanie, aczkolwiek zgodne z obowiązu- 
jącą procedurą, stanowi jednak pierwszy wypadek w praktyce Ligi Narodów 
i komentowane jest, jako chęć pozostawienia sobie punktu wyjścia do wszczę 
cia na nowo całej awantury mniejszościowej na wypadek zlikwidowania w 
ciągu obecnej sesji konsekwencyj grudniowego wystąpienia w Lugano. 

Drugi projekt rezolucji Adatci'ego 
MADRYT. 11. 6. (PAT). Wobec tego, że projekt rezolucji, przedstawionej na ran- 

nem posiedzeniu komitetu Rady, nie znalazł jednomyślności, trwały w ciągu dnia oży- 
wione układy Adatciego z członkami Rady. W wyniku tych pertraktacyj Adatci przedsta- 
wił o godz. 6.30 nowy tekst projektu nieznacznie różniący się od poprzedniego. Tekst 
ten zawiera ostatecznie te same konkretnie sprecyzowane zobowiązania proceduralne, 
ujęte w 6 punktach. 

W czasi wieczornego posiedzenia komitet Rady po wymianie zdań zdecydował 
się przedstawić Radzie do uchwalenia projekt rezolucji, opracowany przez Adatciego. 

Stresemann wygłosił jeszcze jedno przemówienie z temi samemi zastrzeżeniami. 
Min. Zaleski oświadczył, że przyjmuje tekst rezolucji, zaproponowarłej przez Adat- 

ciego i uważa że zawarte w niej wskazania praktyczne wynikają z przesłanek i uwag 
natury politycznej i jurydycznej zawartych w raporcie londyńskim. Posiedzenie zamknię 
to o godz. 8 wiecz. Posiedzenie plenarne Rady Ligi w sprawie mniejszościowej odbędzie 
się we czwartek. Na jutrzejszem posiedzeniu Rady wejdzie ria porządek m. in. raport 
Adatciego o układach polsko - niemieckich, odbytych pod jego przewodnictwem w Pa- 
ryżu w kwietniu rb. a dotyczących uproszczenia postępowani w sprawach szkolnych na 
Górnym  Sląsku. 

Do czego zmierza niemiecka troska 6 mniejszości? | 
RZYM. 11. 6. (PAT). „Tribuna* w korespondencji swego specjalnego wysłannika pg i órzy Р ы 

do Madrytu rozważa kwestję, dlaczego Niemcom tak bardzo zależy na rozstrząsaniu e a RY ie PA 
sprawy mniejszości narodowej. Korespondent kreśli szczegółowy przebieg całej kwestji, ZP ONOCOWE ET WPOMOANE stano: 
analizując punkt widzenia Chamberlaina i Zaleskiego oraz wywody Stresemanna. W kon- wisko w wykupionej przez Harrimana 
kluzji korespondent wyraża przypuszczenie, że sprawa gwarancyj dla mniejszości jest elektrowni. Nie ulega wątpliwości że 
ze strony Niemiec tylko pretekstem do demonstracyj pewnych zasad. Nie widzimy — elektryfikacja nietylko na węglu, ale i 
pisze „Tribuna* — w jaki sposób Liga Narodów mogłaby wprowadzić w czyn żądania sile wodnej jest w Pols = Šio 
niemieckie, tak pełne niebezpiecznych konsekwencyj. Dziennik podkreśla zwłaszcza zna- M ika M 
czenie czwartego punktu żądań niemieckich, który głosi, iż „państwo tej samej narodo- na, mamy jednak nietylko Dunajec jako 
wości, co odnośna mniejszość w innem państwie, ma prawo wnikania w ścisłe stosowa- siła wodna mogąca być zużyta dla ele- 
nie norm ochrormych dła tej mniejszości, nie będąc przeto oskarżone o mieszanie sie w ktryfikacji lecz wiele innych; słyszałem 
sprawy wewnętrzne obcego państwa”. Każdy musi zauważyć — zaznacza „Tribuna— że jedno z towarzystw an ielskich. = że ten punkt jest inter pretowany czysto po niemiecku. \ A ai г gle ER 

gnęłoby uzyskać koncesję elektryfika- 
Bankiet na cześć członków Rady Ligi Narodów cyjną w Polsce i gotowe byłoby ele- 

ktryfikować San, miałoby ta bi 
MADRYT, 11—VI. Pat. W ministerstwie spraw zagranicznych odbył zoo śe dla. woj dereaód) 

się oficjalny bankiet, wydany przez rząd hiszpański na cześć członków Ra- naftowych, dla wzmożenia życia gospo 
dy Ligi Narodów. W bankiecie wziął udział Primo de Rivera oraz wszys- , Е darczego w Galicji Wschodniej. W mi- cy ministrowie z małżonkami, przedstawiciele narodów, reprezentowanych zwija Robót Publicetyca kióre for 

suje Harrimanowską koncesję nie chcą 
dziś słyszeć o żadnej innej. Część Gali- 
cji Wschodniej wchodzi do obszaru za- 
kreślonego koncepcją Harrimanowską 
i to uczyniłoby elektryfikację Sanu nie- 

vrentowną, jako pozbawioną części swe- 
go naturalnego okręgu. Tymczasem nie 
wiadomo za ile dziesiątków lat Harri- 
man będzie elektryfikował te części 
Galicji Wschodniej, które są objęte te- 
renem na elektryfikację którego mono- 
pol chce otrzymać, a co gorsze że pe- 
wni wpływowi ludzie chcą mu ten mo- 
nopol dać. Harriman posiada w Polsce 

ь с Е L hutę cynkową nabytą od Gieschego, 
BUDAPESZT, 11,6, Pat. W związku z wiadomością, podaną przez dziennik bu- nabył hutę „Bismarka“ a przez ta za- 

karesztenski „Dimineata“ o demarche posła rumuńskiego w Budapeszcie, węgierska | ł ы E» E ji 
agencja telegraficzna otrzymała z ministerstwa spraw zagranicznych wiadomość, że |4! pierwszorzędne stanowisko w na 
do godz 14 w dniu dzisiejszym nie uczyniono z żadnej strony demarche w sprawie szem hutnictwie żelaznem jeżeli będzie 
rzekomych demonstracyj irredentestycznych i przemówień prezesa rady ministrów hr. miał monopol elektryfikacyjny, stanie 
Bethlena Nie jest jednak wykluczone, że po południu na prztiscją. dyplomatów u się w Polsce potęgą mogącą być dla 
ministra spraw zagranicznych posłowie pańsłw Małej Ententy zechcą poruszyć tę Polsk iz tych lub owych względów nie- 
sprawę. ` 

bezpieczną. 
Zgon hr. Juljusza Andrassy 0. Towarzystwo  Harriman nie jest 

BUDAPESZT, 11.VI. PAT. W jednym z sanatorjów tutejszych zmarł towarzystwem elektryfikacyjnem, wkra 
po operacji hr. Juljusz Andrassy, znakomity mąż stanu, były minister i czą do dziedziny mu obcej. Gdzie gwa 

pręmjer. rancja że akcję elektryfikacyjną-popro- 
i wadzi pomyślnie. Koncesja, której żą- 

Zawalenie SIĘ domu da Harriman nie jest czynnikiem, po- 
RZYM, 11—VI. Pat. Prasa donosi z Falerno, że zawalił się tem dom, tegującym elektryiikację kraju, lecz jej 

grzebiąc pod gruzami szereg osób, zebranych na uroczystości chrztu. 17 z hamulcem. ASA 
Władysław Studnicki. 

  

ć zelektryfikowane nie w najbliższem 
dziesięcioleciu. 

W tem pierwszem dziesięcioleciu 
wybudowany byłby zakład wodny na 
Dunajcu pod Rożnowem do 90000 ko- 
ni obciążenia szczytowego przy zasto- 
sowaniu zbiorników. W Zagłębiu wę- 
glowem, prawdopodobnie w Zagłębiu 
Krakowskiem utworzone byłyby rezer- 
wy cieplne o tej samej mocy z jedno- 
stek parowych o sile conajmniej 30000 
koni. Uwzględnione ma być oprócz te- 
go wyzyskanie rezerw z istniejących 
zakładów. 

W ciągu pierwszych 5 lat wybudo- 
wany byłby przewód elektryczny z za- 
głębia węglowego da Łodzi i z zagłę- 
bia do Dunajca oraz połączonyby zo- 
stał okręg przemysłowy kielecki bądź 
z Dunajcem, bądź też z przewodem 
do Łodzi, zależnie od bliższych kalku- 
lacyj. Poza temi inwestycjami zobowią- 
zuje się grupa Harrimana zaopatrzyć w 
energję elektryczną wszystkie miejsco- 
wości ponad 3000 mieszkańców, nie- 
posiadające zakładów elektrycznych, 
ewent. przez budowę indywidualnych 
zakładów elektrycznych w poszczegól- 
nych miejscawościach. 

W ciągu pierwszego 5 lecia ma być 
inwestowane po trzy miljony dolarów 
rocznie, w. następne 5 lecie po — dwa, 
a więc w ciągu 10 lecia 25 miljonów 
dolarów, czyli około 225 miljanów zł. 

Jest to suma względnie do potrzeb 
elektryfikacyjnych kraju bardzo mała. 
W ciągu ostatnich lat dziesięciu inwe- 
stowano na elektryfikację Polski prze- 
szło 20 milj. dolarów, kapitał angielski 
który pracował w naszej elektryf. otrzy 
mywał wyłącznie uprawnienia na objek 
ty przezeń elektrytikujące się, obecnie 
chcemy zapłacić za 25 miljonów mają- 
ce być w ciągu dziesięciu lat włożone 
w elektryfikację Polski monopolem 
elektryfikacyjnym na obszar wielokrot- 
nie przewyższający ten który ma być 
zelektryfikowany w ciągu dziesięciole- 
cia. Będzie to zatamowanie procesu 
elektryfikacyjnego. 

Harriman wziął się zręcznie do 
Sprawy, wiedząc że rząd polski chce 
mieć w rezerwie elektrit. wodną ze 
względu ną to, że zagłębie węglowe 
znajduje się wpabliżu granicy niemiec- 
kiej, a wskutek tego w razie konfliktu 
z Niemcami możemy być pozbawieni 
nietylko węgla ale i prądu elektryczne- 
go o ile on jest oparty na węglu. Wo- 
bec tego dla uzyskania koncesji Harri- 
man obiecuje stację wodną elektryczną 
na Dunajcu. Ponieważ ta elektrownia 
idąca zdala od centrów przemysłowych 
nie mogłaby być na razie zyskowną 
Harriman uzyskuje elektryfikację na wę 
glu zagłębia Dąbrowieckiego najbar- 
dziej przemysłowych okręgów Polski, 
otrzymuje więc interes nadzwyczaj 
zyskowny. Panuje w Polsce chęć prze- 
obrażenia przedsiębiorstw niemieckich 
w przedsiębiorstwa innego obcego ka- 
pitału, tę słabostkę podchwycili dorad- 
cy Harrimana i na przynętę dla naiw- 
nych Polaków dają zobowiązanie wy- 
kupienia elektrowni Chorzowa. 

Kto na tem skorzysta? prawdopodo: 
bnie paru urzędników ministerjum ro- 

   

  

dyplomatycznego. 

Incydent węgiersko-rumuński 
Nota rumuńska w sprawie ostatnich oświadczeń 

hr. Bethlena 
BUKARESZT, 11 VI. PAT. Dziennik „Dimineata* dowiaduje się, że 

poseł rumuński w Budapeszcie zakomunikował wczoraj węgierskiemu mini- 
strowi spraw zagranicznych Valko notę werbalną w sprawie węgierskich 
manifestacyj irredentestycznych i ostatnich oŚwiadczeń hr. Bethlena. Według 
tego dziennika nota w zasadniczych ustępach jest identyczna z demarcha 
Each Podobne demarche ma uczynić w dniu dzisiejszym Jugo- 

awja. 

  

nich odniosło rany, stan jest beznadziejny.i
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Praca dla dotkniętych nieurodzajem 
W celu przyjścia z pomocą ludności 

nieurodzaju wydziały powiatowe: dziśnieński, postawski i Święciański 
klęską 

zor- 
najbardziej dotkniętej 

ganizowały cały szereg robót publicznych przy których zatrudniono najbar- 
dziej dotkniętych głodem. Niezależnie od tego przy skutecznej pomocy 
miejscowych rolników trwa nieprzerwanie akcja dokarmiania dzieci uczęsz- 
czających do szkół i małorolnych. 

  

Konkursowy lot gołębi 
W dniu 2 czerwca odbył się konkur- 

sowy lot gołębi pocztowych ze stacji Małki- 
nia do Wilna, t. j. na przestrzeni 304 kiło- 
metry linji powietrznej. W locie brały udział 
gołębie hodowców zrzeszonych w towarzy- 
stwach „Czuwa i „Orli lot“. Chodziło 
głównie o zdobycie przechodniej nagrody 
ufundowanej przez prezesa T-wa „Czuwaj“ 
p. Chojnickiego, „Srebrny puhar* przezna- 
czonej za gołębia roczniaka, który pierw- 
szym przyleci do swego gołębnika. Zdobył 
tę nagrodę znany na terenie wileńskim ho- 
dowca gołębi pocztowych p. Józef Nowicki 

  

   

załóżyciel i wieloletni członek, a obecnie 
skarbnik T-wa „Czuwaj za gołębia III 
03. 28 r. Nr. 13. 

Należy zaznaczyć, że lot był bardzo 

    

ciężki wobec silnego wiatru i ulewnych de- 
szczów w miejscowościach, przez które go- 
łębie musiały przelatywać, jednak pomimo 
tych trudności, gołąb zwycięzca, wypuszczo- 
ny w Małkini o godz. 6-ej rano już był w 
swoim gołębniku o godzinie 12.41. 

W locie tym gołębie wykazały, co zna- 
czy fachowa hodowla, jak również dobre i 
racjonalne ćwiczenie. 

  

MEJSZAGOŁA, POW. WIL.-TROCKI. 

— Chór „Echa”%. Dzięki rywalizacji pra- 
cy oświatowo-kulturalnej między  poszcze- 
gólnemi Stowarzyszeniami prowadzonej nie- 
licznie, m. Mejszagoła od czasu do czasu 
mocno się ożywia, ściągając miejscowych i 
okolicznych mieszkańców na przedstawienia 
obchody i zabawy — jednak nigdy nie wy- 
wołało takiego zainteresowania i nie wywar- 
ło takiego wrażenia w pośród licznie zebra- 
nych gości, jak to miało miejsce w dn. 9 
czerwca, kiedy do Mejszagoły zawitała Dru 
żyna Śpiewacza, skupiona w chórze wileń- 
Bt „Echo“. 

Chėr „Echo“ na czele ze swoim  nie- 
zmordowanym dyrygentem prof. Wł. Kali- 
nowskim, o godz. 14 i po raz wtóry o godz. 
18 w przepełnionej sali szkolnej porywał 
obecnych umiejętnie i fachowo wykonanemi 
utworami pieśni polskiej. 

Niezwykła _ frekwencja mieszkańców 
nietylko chrześcijan, lecz i starozakonnych, 
niemilknące oklaski świadczyły o wrażeniach 
uczuciach, jakich doznali wszyscy obecni. 

Po wykonaniu f-ej części programu 
szanowny Pan kierownik chóru zaznajomił 
obecnych o celu przybycia chóru „Echo* do 
Mejszagoły, zaznaczając, że chór się rekru- 
tuje z amatorów i miłośników pieśni polskiej 
1 — zadaniem chóru jest budzić w sercach 
społeczeństwa umiłowania pieśni naszych, 
zachęcał p. kierownik do pracy w chórze ko- 
ścielnym, który pod umiejętnem  kierowni- 
ctwem miejscowego p. organisty St. Fijołka 
może mieć chlubną przyszłość. 

Po wyczerpaniu programu, urozmaico- 
nego 20 utworami w imieniu całej ludności 

zacnej Drużynie 
śpiewaczej za wyrządzoną ucztę duchową, 
podkreślając, że piękna nasza Polska cała, 
piękna żyzna i nie mała, w głębi ziemi ukry- 
wa niewyczerpane bogactwa w postaci 
kruszców, lecz jeszcze większe bogactwa 
duchowe ukrywają się w głębi dusz i serc 
polskiego ludu, szczególniej bogactwo pieśni 
polskiej, która powstawała w różnych okre- 
sach życia i rozwoju narodu. 

Cześć przeto tym szłachetnym pracow- 
nikom, którzy w mozolnych wysiłkach wy- 
kuwając bogactwo pieśni z serc ludu, rzu- 
cają jasny blask na szare, ciężkie, pełne go- 
ryczy ścieżki doli wsi naszej kresowej, rów- 
nocześnie budząc w głębi duszy  uśpionej 
ukochanie pieśni polskiej. 

Oświadczyłem życzenie, aby ziarna 
szłachetne, rzucone na głebę serc moich dro- 
gich parafian zakiełkowały w czasie i wy- 
dały najobfitsze plony, co będzie stanowiło 
zapłatę za ideową pracę p. prof. dyrygenta 
chóru Wł. Kalinowskiego, kierownictwa i ca- 
łej zacnej Drużyny. 

„Jeszcze Polska nie zginęła” z werwą 
wykonana stanowiła epilog miłej, nad wy- 
raz sympatycznej uczty duchowej. 

Chór „Echo' zamierza w dalszym ciągu 
budzić serca ludu kresowego do umiłowa- 
nia pieśni polskiej, w najbliższym czasie za- 

ALEKSANDER KRAUSHAR 
—Z powodu ukazania się świeżo 
w książkowem wydaniu jego mo- 
nograiji „Kupiectwo Warszaw- 

. skie“. — *) 

Aleksander Kraushar, historyk i li- 
terat, wielokrotny jubilat, otrzymał, aby 
się tak wyrazić, „chrzest druku”, jak- 
by „w zamierzchłej przeszłości", bo aż 
w bezpośrednio przedpowstaniowym 
roku 1861-ym. : 

Od tej daty pióra już z ręki nie 
wypuścił, Nie w przenośnem lecz w 
najdosłowniejszem znaczeniu. Niebyło 
i niema w Polsce pisarza—chyba, że 

   

wyjątek uczynimy dla jednego może 
tylko Kraszewskiego — któryby mógł 
równać się z mec. Krausharem pod 
względem  niestrudzonej a niewyczer- 
panej pracowitości. A dodać trzeba, 
że wszystko, co kiedykolwiek Kraus- 
har napisał, wymagało studjów nie- 
raz bardzo mozolnych, szperań po- 
chłaniających mnóstwo czasu i energji, 
a na ostatek i głębokiego znawstwa 
przedmiotu. Nie jedno on dobył na 
jaw z archiwalnego ukrycia lub za- 
pomnienia; mnóstwo rozproszeń w 
w organiczną ujął całość, a każdy 

_„przyczynek* dorzucany przez Kraus- 
hara do skarbnicy historycznej wiedzy 
polskiej widnokrąg jej nieraz znako- 
micie rozszerzał. 
„Nie piszemy w tej chwili na tem 

miejscu ani „artykułu jubileuszowego”, 
ani życiorysu... do tego stopnia, że 
nie wymieniamy nawet daty urodzin 
rzeczywistego s e niO ra nasze 
go pismiennictwa i naszego  dziejopi- 

  

(*) Aleksander Kraushar: „Kupiectwo 
Warszawskie". Zarys pięciowiekowych jego 
dziejów. Monografja historyczno-obyczajo- 
wa osnuta na źródłach archiwalnych. Str. 
245 dużego formatu. Warszawa. Nakładem 
Księgarni F. kloesicka, 1929. 

wita do innych ośrodków Ziemi Wileńskiej: 
do Oszmiany, Lidy, Baranowicz, Niemenczy- 
na, mam niezłomne przeświadczenie, że tam- 
te miejscowości, szczególniej Oszmiana, spo- 
łecznie zorganizowane potrafią godnie powi- 
tać śpiewaczą drużynę, zapewniając dla 
niej możliwe warunki pobytu i ocenić szla- 
chetne, piękne cele przyjazdu chóru „Echo*. 

Szczęść Boże w Waszych zamierzeniach 
prowadzonych na chwałę Kościołowi, a ko- 
rzyść naszej Ojczyźnie. 

Prob. Mejszagolski ks. Wacław Grabowski 

STOŁPCE. 

— Dobre wieści p. dyrektora Maculewi- 
cza. jedną z największych bołączek wsi i 
jednem z najcięższych zadań rolnika — jest 
sprawa budowlana. Wadliwie zabudowane 
wsie — jakżeż często stają się pastwą pło- 
mieni! — lle cierpi rolnictwo z powodu bra- 
bu dostatecznej ilości i odpowiednich zabu- 
dowań, wreszcie, ile znoju i trudów ponosi 
rolnik, mozolnie gromadząc materjał budo- 
włany, że i nie dziw, iż przeciążony tym 
nadmiernym wysiłkiem — wkońcu buduje 
lada jak — i z lichego materjału. Za lat nie- 
wiele — znów się powtarza ta w pocie czo- 
ła historja. 

A co mówić o odbudowie po pożarze, 
czy też zabudowaniu działek po skomasowa- 
niu gruntów? 

To też odczuwając tę niedolę wsi, pier- 
wsze, samorządy zaczęły myśleć o organi- 
zacji jakiejkolwiek pomocy. Typowy przy- 
kład w tej dziedzinie stanowi Sejmik stot- 
pecki, finansowo niewystarczalny, a jednak 
posiadający swą własną cegielnię i dwie be- 
toniarnie. Oczywiście, samo posiadanie przed 
siębiorstw wytwarzających materjały budo- 
wlane — tylko w jednym kierunku przyno- 
siło ulgę w tej sprawie: materjały wyrabia- 
ne w sejmikowych  przedsiębiorstwach — 
były tańsze. Najgłówniejszego zawsze bra- 
kilo — to możności kredytowania tych wy- 
robów, aby w ten sposób, najracjonalniej 
przyjść z pomocą w odbudowie wsi, a przy= 
tem i propagowaniu budownictwa  ognio- 
trwałego. 

W tym też celu, na skutek inicjatywy 
p. starosty Kulwiecia, Sejmik  stołpecki i 
wydział powiatowy wszczęły u odnośnych 
czynników staranią o kredyty na pomoce 
budowlane dla wsi. Długo zdało się bez 
skutku pozostawały te starania. Wreszcie 
teraz, zarysowało się coś konkretnego: 

Bawiący w tych dniach na terenie wo- 
jewództwa nowogródzkiego, dyrektor — о- 
działu państw Banku Rolnego w Wilnie p. 
Maculewicz, odbył szereg konferencyj w po- 
wiatach, a w tem i w pow. stołpeckim, na 
których oprócz innych spraw kredytowych, 
wyraźnie ujętą została sprawa kredytu bu- 
dowlanego dla wsi. Podczas swej bytności 
w Stołpcach p. dyrektor Maculewicz zwiedził 
betoniarnię sejmikową, wyrażając swoje za- 
dowolenie z jej urządzenia i funkcjonowa- 
nia. No i kredyt na budownictwo ogniotrwa- 
łe dla wsi — przyrzekł nam. p. dyrektor 
Maculewicz. 

Cieszymy się więc niepomału z takiego 
obrotu tej ważnej sprawy, oddawna leżącej 
na sercu. — Jakże radośniefogół rolników 
tę dobrą wieść powita! St. K. 

NOWOGRÓDEK. 

— Z sądownictwa. P. minister sprawiedli- 
wości rozporządzeniem z dnia 14 maja mia- 
nował sędziego Sądu Okręgowego w Grod- 
nie p. Michała Górskiego, naczelnikiem Są- 
du Grodzkiego w Baranowiczach. Sędzia 
Górski obejmie swe stanowisko z dniem 15 
czerwca. Sędzia grodzki w Baranowiczach 
p. Jerzy Bylica postanowieniem p. ministra 
sprawiedliwości został mianowany notarju- 
szem w Zdzięciole pow. nowogródzkiego. 

C. A. 

MATY 

Osfafeczny wynik wyborów angielskich 
LONDYN, 11.VI. PAT. Ostateczny wynik wyborów do parlamentu 

angielskiego przedstawia się jak następuje: Labour Party 288, konserwa- 
tyści 258, liberali 58, niezależni 9. Nieobsadzony jest dotychczas tylko man- 

dat w Rougby, gdzie głosowanie zostało odłożone z powodu Śmierci kan- 

dydata, wysuniętego przez Labour Party. Głosowanie odbędzie się 12 lipca. 

Przeciw marszu patryjofycznemu we Włoszech 
RZYM, 11 VI. PAT. Celem zapobieżenia nadmiernie częstemu grywaniu hym- 

nów narodowych, które wykonywały wszelkiego rodzaju orkiestry, wydano ostatnio 
we Włoszech urzędowe rozporządzenie, aby marsz królewski i marsz Giovinezza 
było wolno wykonywać tylko z okazji wielkich świąt narodowych 8 razy do roku- 

Wizyta włoskiej eskadry lofniczej w Rumunii 
BUKARESZT, 11 VI. PAT. Przybyłą wczoraj do Constanzy eskadrę hydropla- 

nów włoskich witała księżniczka Ileana, członkowie rządu, przedstawiciele wyźszych 
władz orąz tłumy publiczności, które podziwiały wspaniały lot eskadry ponad portem 
ortz spuszczanie się hydroplanów na wodę. 

Nowa mefoda leczenia raka 
MOSKWA. 11. 6. (PAT). Tass donosi 

lekarskim chirurg Morozow retierowat nowo opracowaną przez 
z Leningradu, że na odbytem tam kongresie 

siebie metodę leczenia 
raka ma skórze zapomocą skroplonego kwasu węglowego. Udało mu się przez użycie te- 
go środka usuriąć guzy, powstałe przed trzema laty. Nowa ta metoda nie wymaga spe- 
cjałnych zabiegów chemicznych i może być stosowana poza szpitałami. 

Rewizja procesu Jakubowskiego 
Mowa prokuratora. 

BERLIN, 11 VI. PAT. W dniu dzisiejszym t. zw. procesie Jakubow- 
skiego rozpoczęły się przemówienia 
Wever wygłosił dłuższą mowę, anali 
dowodowego przeciw Nogensom. 
dawne przyznania się braci 
zmieniane przez nich i odwoływane, 
wę dowodową ich winy. Prokurator 
Nogensowi nie udało się udowodnić 

Nogensów. 

prokuratora i obrońcy. Prokurator 
zując przebieg i wynik postępowania 
Prokurator stanął na stanowisku, że 

aczkolwiek później kilkakrotnie 
mogą i muszą być uznane za podsta- 
podkreślił szczególnie, że Augustowi 
swego alibi. 

Omawiając sprawę winy Kreuzielda į Blockera, prokurator stwierdza, 
że Kreuzfeld, który jako Świadek wikłał się i wyraźnie kłamał, musi być 
poważnie podejrzewany. W dniu zbrodni jednakże nie był na miejscu prze 
stępstwa i dla tego nie może być oskarżony o bezpośrednie popełnienie 
tej zbrodni, czy też o współudział w niej. Prokurator wyraził pogląd, że 
Kreuzfeld był prawdopodobnie podżegaczem w zbrodni, jednakże stwier: 
dził, że dowodu na to postępowanie nie przyniosło. Przeciw  Blockierowi 
postępowanie nie przyniosło żadnych danych, pozwalających go oskarżyć 
o udział w samej zbrodni, 

Prokurator wyraził przekonanie, że Kreuzfeld był conajmniej wtajem- 
niczony w.sprawę zbrodni, zaś w sprawie Jakubowskiego prokurator o- 
świadczył, że istnieje poważna wątpliwość co do tego, czy Jakubowski brał 
udział w zbrodni. W każdym bądź razie prokurator jest przekonany, że 
Jakubowski o samej zbrodni wiedział, Dalej podkreślił prokurator, że ca- 
ła rodzina Nogensów w poprzednim 
najbardziej przewrotny sposób. 

procesie obciążała Jakubowskiego w 

W końcu kilkugodzinnego przemówienia wniósł prokurator o nastę- 
pujące kary: przeciw Augustowi Nogensowi o karę Śmierci za morderstwo 
oraz o dwa lata ciężkiego więzienia za krzywoprzysięstwo na szkodę Ja- 
kubowskiego i o stałe pozbawienie praw obywatelskich. Przeciw Fritzowi 
Nogensowi przy uwzględnieniu młodego wieku prokurator wniósł o karę 
dwóch lat więzienia za współuczestnictwo w morderstwie i o jeden rok za 
krzywoprzysięstwo na szkodę Jakubowskiego. Przeciw matce Nogensów za 
udzielenie pomocy do morderstwa prokurator wniósł о 5 lat ciężkiego 
więzienią oraz za ciężkie krzywoprzysięstwo o 3 lata ciężkiego więzienia 
ze względu na niskie pobudki. 

Przeciwko Blockerowi wniósł prokurator 6 karę 3 lat ciężkiego wię- 
zienia za ciężkie krzywoprzysięstwo. W stosunku do Blockera prokurator 
wniósł o wydanie nakazu aresztowania go, ponieważ Blocker / dotychczas 
jako Świadek pozostawał na wolności. Sąd uwzględnił wniosek 
tora i zarządził natychmiastowe aresztowanie Blockera. 
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Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
2 Zarząd powyższych Kursėw, egzystujących od r. 1919, zawiadamia: 
iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje Sekretarjat Kursów w 

lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy 
ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

Program obejmuje następujące przedmioty: 
Ogólno Handlowa. 
Bankowa. 
Przemysłowa. 2 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka O 

godz. 5—7 po poł. w 

BUCHALTER JA: ( 

Handlu, Stenografja, Nauka Pisania 
Francuski i Niemiecki. 

prokura- 

  

na Maszynach oraz języki: Angielski» i 
SE 

  

SRandei Słaniną i 

Skład Hurfowy N. G. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

marki 
„SWIFT“ 
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sarstwa, Lecz niechže tylko d a m y lestwa i cieszyly się przez czas dluž- przez dhugie lata „Kurjera Warszaw- 
wyobrażenie o wręcz fe- 
nomenalnej pracowitości historyka a i 
pisarza wogóle. 

Od wspomnianego 1861-go roku 
po dziś dzień wręcz pojęcia się nie- 
ma ile to najrozmaitszych prac swoich 
ogłosił Aleksander Kraushar zarówno 
w wydaniach książkowych jak broszuro- 
wych, w wydawnictwach zb'orowych, 
po czasopismach, głównie po kwartal- 
nikach i miesięcznikach ale i w tygo- 
dnikach! Ile „pozycyj”*? Ciężko odpo 
wiedzieć z pamięci. Zbierze się tego, 
nic nie przesadzając, kilkaset „nume- 
rów", kilkaset prac wśród których nie- 
jedno znajdzie się dzieło — dwuto- 
mowe. 

Sprobójmy przytoczyć tytuły, w 
pierwszej zaraz linji przychodzące na 
pamięć. 

Oto np. Kraushara „Burboni na 
wygnaniu” (w Mitawie, w latach 1796 
—1805). Dobrze znana książka. Jak- 
że ciekawa! lleż przyniosła „nowego 
materjału"! Historja Towarzystwa Przy- 
ciół Nauk obej vuje „ani mniej ani 
więcej tylko... ośm tomów. Niemniej, 
wręcz już słynne dzieło Kraushara to 
jego „Frank i frankiści" „(2 tomy). 
Dalej również dwutomowa „Podróż 
królewicza polskiego”, dalej „Salony 
i zebrania literackie warszawskie”, 
monografija Zamku Królewskiego war- 
szawskiego, monografja dawnych ka- 
wiarń warszawskich, opisy zabytków 
warszawskich, „Warszawa historyczna 
i dzisiejsza”, różne „militaria* odno- 
szące się do roku 1863-go etc. etc. 

Przypomnijmy, że Kraushar jest 
też i poetą, autorem zbioru patrjo- 
tycznych „Strof'* wydanych swojego 
czasu w Krakowie pod pseudonimem 
Alkara wówczas gdy w Warszawie 
wprost szalała demencja rusyfikator- 
ska. Były owe  „Strofy* masami 

_ „Szwarcowane* przez granicę do kró- 

szy wielką popularnością. 
W ścisłym też kontakcie! pozosta- 

wał zawsze i pozostaje Aleksander 
Kraushar—z prasą. Łącznikiem był i 

  

Aleksander Kraushar, weteran 1863 r., 
magister prawa i administracji Szkoły Głów- 
nej warszawskiej, b. obrońca przy b. warsz. 
Departamentach Rządzącego Senatu mece- 
nas, Członek Założyciel Tow. Naukowego 
Warszawskiego, Członek honorowy Tow. 
literatów i dziennikarzy, Członek honorowy 
Tow. Opieki nad +» zabytkami przeszłości, 
Członek honorowy Tow. historycznego 
we Lwowie, Członek honorowy Wileńskiego 
Towarzystwa Przyjacół Nauk, Czł. hon. T-wa 
prawniczego Wileńskiego im. Daniłowicza, 
Członek Straży piśmiennictwa polskiego, 
Kawaler orderu Odrodzenia Polski, Prezes 
Towarzystwa Miłośników Historji. 

pozostał „Kurjer Warszawski”, z któ- 
rym— niech mi wolno będzie tak się 
wyrazić, jest sędziwy historyk nie to 
już „skoligaconym”, lecz wręcz „spo- 
krewnionym“. Jak wiadomo, wydawcą 

skiego", w czasach najbujniejszego 
powodzenia niesłychanie popularnego 
dziennika był Franciszek Salezy Le- 
wental. Z siostrą jego rodzonej žo- 
ny, późniejszej, po Śmierci męża wy- 
dawczyni „Kurjera“, przezacnej pa- 
mięci pani Hortensji Lewentalowej, 
też już dziś nieżyjącej, ożeniony był 
Aleksander Kraushar. Pani Jadwiga ;z 
Bersonów Krausharowa sama chętnie 
próbowała poetyckiego pióra; w póź- 
niejszym wieku czynną była nader 
gorliwie na polu działalności społecz- 
nej i patrjotycznej. Patrjotyzm zresztą 
polski, nietylko najszczerszy lecz wręcz 
płomienny a pod niejednym względem 
ofiarny był jakby genjuszem domo- 
wego ogniska zarówno Bersonėw 
(mających za swego patrjarchę Matja- 
sa Bersona mecenasa wszelkich sta- 
rożytności polskich i doskonałego ich 
znawcę) Lewentalów i Krausharów. 
Rodzona córka mec. Aleks. Krausha- 
ra poślubiła Władysława Rabskiego, 
głośnego krytyka teatralnego „Kurje- 
ra Warszawskiego" i pełnego ognia 
polemisty z obozu monopolizującego 
chętnie dla siebie „istinno* narodowe 
uczucia i patrjotyczną ortodoksję. Pa- 
ni Zuzanna z Krausharów Rabska 
należy dziś, jak wiadomo, do elity 
piór nowelistyczaych w Polsce a i 
poezje jej mają sporo wielbicieli. Oto 
iloma łącznikami — oprócz własnych 

- publicystycznych i literackich aspira- 
cyj-związany jest sędziwy historyk do 
literatury i prasy. ` 

Z tego, co się już rzekło, widać 
jak dalece Aleksander Kraushar—któ- 
regoby nazwać można było „history-: 
kiem Warszawy'—wżyty jest w War- 
szawę. Jak musi na wylot znać całe 
dziesiątki jej społecznego, polityczne- 
go i towarzyskiego życia! Od wielu, 
wielu lat należy też Aleksander 
Kraushar do postaci elity inteligencji 

Wobec mogącego grozić w przy- 
szłości wyczerpania pokładów węgla 
kamiennego, oraz ciągłej podwyżki 
kosztów jego produkcji, coraz to wię- 
cej uczonych i inżynierów pracuje nad 
wykorzystaniem naturalnych sił przy- 
rody, do poruszania motorów, maszyn 
i fabryk. W dużo już państwach prze- 
prowadzono elektryfikację znacznych 
obszarów, posiłkując się do wytworze- 
nia energji popędowej siłą rzek i wo- 
dospadów. 

Od kilku lat fizycy francuscy pra- 
cują nad znalezieniem sposobu wyko- 
rzystania wielkiej różnicy temperatu- 
ry głębin oceanów, z temperaturą jego 
powierzchni na wytworzenie pary zdol- 
nej poruszyć olbrzymie tabryki. Myśl 
wyzyskania energji oceanów, rzucona 
przez profesora d'Arsonval w 1881 ro- 
ku, dobiega obecnie do momentu reali- 
zacji. Pomyślne rozwiązanie trudności 
technicznych, przy zamianie wody mor 
skiej o różnych temperaturach pod 
wpływem ciśnienia na parę wodną, da 
nietylka przemysłowi niewyczerpaną i 
tanią energję, ale przez możność wy- 
twarzania sztucznego chłodu pozwoli 
złagodzić nieznośne upały krajów tro- 
pikalnych. 

Profesorowie Georg Claude i Bou- 
cherot zaprezentowali w roku 1926 w 
Akad. Um., mały aparacik własnej kon- 
strukcji, który udowadniał słuszność 
ich tezy, możności wydobywania siły 
popędowej na podstawie różnic tempe- 
ratur wody. Świat uczonych przyjął 
narazie wynalazek ten dosyć sceptycz- 
nie uważając, że nadaje się on tylka do 
celów laboratoryjnych. W niespełna 
dwa lata po pierwszej próbie w tabry- 
ce Ougreė-Marihaye koło Liege p. 
Claude udowodnił, że „para wodna 

oceanów przy stosunkowo nieznacz- 
nem ciśnieniu i nie tak wielkiej różni- 
cy temperatur, jest zdolna poruszać 
50 kilowatowy generator, obsługiwany 
przez turbinę obracającą się 6.000 ra- 
zy na minutę. Ta nowa demonstracja 
przekonała nawet największych scep- 
tyków, że wynalazek wchodzi w tazę 
piaktycznego zastosowania. 
Wobec tak pomyślnych rezultatów, 

przystąpiono obecnie do eksploatacji 
pary morskiej na wielką skalę. Im więk 
sza jest różnica temperatury powie- 
rzchni i głębin oceanu, tem większą 
energję zdolna wyprodukować przy 
swojem zetknięciu. Oczywiście różni- 
ca ta, silniej jest zaakcentowaną w 
krajach o klimacie podzwrotnikowym, 
dlatego też pan Georges Claude uznał 
za najodpowiedniejsze miejsce do+wy- 
budowania pierwszej wielkiej tabryki 
poruszanej siłą pary morskiej, zatokę 
Matanzas, na wybrzeżu wyspy Kuby. 

Mieszkańcy Matanzas, obserwować 
mogą szybko postępującą pracę w ol- 
brzymich warsztatach wybudowanych 
na wybrzeżu. Ogromnie szerokie, bo 
mające 2 metry w przekroju, długie na 
przeszło 600 metrów, są przytwierdzo- 
ne w pewnych odstępach do- ponto- 
nów silnie do brzegu przymocowane 
betonowemi konstrukcjami zupełnie 
tak samo jak przy wiszących mostach 
Rury te są skonstruowane z materjału 
mocnego i wytrzymałego na ciśnienie 
wody, odpornego na działanie skład- 
ników destrukcyjnych, zawartych w 
wodzie morskiej, a zarazem niesłycha- 
nie elastycznego, któryby się nie zła- 
mał przy spuszczeniu do głębin ocea- 
nu. 

Trudno sobie wyobrazić pełną 
wzruszenia chwilę, dla konstruktorów 
tego gigantycznego przedsięwzięcia, 
gdy rury obecnie spoczywające na po- 
wierzchni zostaną spuszczone do głę- 
bin morskich, zapomocą stopniowego 
wysadzania w powietrze pontonów. 

Drugim momentem pełnym napię- 
cia i wyczekiwania, będzie chwila, gdy 

najbardziej zrosłych z Warszawą. W 
życiu jej kulturalne m bierze „od 
niepamiętnych czasów* żywy, czynny 
i wszechstronny udział. Od polityki 
stroni. Ale wszystko wie —i mało cze- 
go własnemi nie oglądał oczyma. 

Życia warszawskiego pilny, bez u- 
stanku, obserwator, posiadający zaw- 
sze doskonałe informacje, dzięki właś- 
nie swoim scisłym i bliskim konneks- 
jom z prasą, nie zadawalniał się sa- 
mem tylko oglądaniem... przeciągają- 
cej przed jego oczami panoramy. 
Istnieje trzydzieści kilka du- 
żych tomów pamiętników 
Aleksandra  Kraushara“ 
czekających—na ich wydanie. Kiedy 
to może nastąpić? Mniejsza. Dość, że 
gdy się kiedyś tam ukażą—będzie co 
czytać! A co komentować. 

Teraz zaś pomyśleć sobie, że pi- 
sarz obarczony siedemdziesięciu już 
latami niestrudzonej i wzorowo su- 
miennej pracy umysłowej, pisarz ma- 
jący w dorobku swoim naukowym i 
literackim omal, że całą, sporą bibljo- 
tekę—jest jeszczezw stanie dokończyć 
źródłowego opracowywania tak skom- 
plikowanego dzieła jak historja ku- 
piectwa warszawskiego... ma dość si- 
ły i energii aby dopilnować wydania 
książki godnego jej treści... i -do ist- 
neį „bibljoteki“ prac swoich dorzuca 
jeszcze bynajmnej niepjakiś tam jesz- 
cze „drobiazg” lecz Ów właśnie, o 
którym wspomnieliśmy na początku 
zarys będący pełną (i bodaj, źe jedy- 
ną w naszem piśmiennictwie) mono- 
grafją „IKupiectwa Warszawskiego"! 

Książka poświęcona jest pamięci 
Stanisława Rotwanda, nieodżałowane- 
go i niestrudzonego a jakże ofiarnego 
działacza na niwie spraw społecznych, 
jednego z ludzi najbardziej i najmą- 
drzej zasłużonych w Polsce porozbio- 
rowej. Ta dedykacja jakby nadaje ton 

tabryka zacznie pompować lodowatą 
wodę ciemnych i niezbadanych głębin 
oceanu, aby swą siłą eksplozyjną po- 
ruszyć 1000 kilowatową turbinę. Nie- 
słychanie ważnem jest czy w swej 6008 
metrowej podróży, woda nie utraci 
właściwej sobie lodowatej tempera- 
tury. 

Jeżeli te prace i doświadczenia, 
które mają być ukończone z począt- 
kiem lipca dadzą pomyślne rezultaty, 
to rząd francuski przystąpi w zatoce 
Matazan do instalacji turbiny o sile 
12,000 kilowatów, mającej zastosowa- 
nie w wielkim przemyśle. 

Wynalazek Claud—Boucherot sta- 
nowić będzie prawdziwą rewolucję w 
dziedzinie produkcji energji. O realiza 
cji tega wynalazku i jego praktycznem 
zastosowaniu nie wolno wątpić, gdyż 
jego urzeczywistnienie zostało poprze- 
dzone tak poważnemi studjami i ca- 
łemi latami intensywnej drobiazgowej 
pracy. - 

Stoimy w przededniu chwili, gdy 
śmiało będziemy mogli powiedzieć, że4 
wszechświatowemu przemysłowi, nie 
grozi zagłada z powodu wyczerpania 
pokładów węgla, gdyż potrafi wytwo- 
rzyć nową energję popędową z głębin 
oceanów. Z. K. 

Aiera narkotykėw 
We Francji coraz to powtarzają się 

procesy o handel zakazanemi narkoty- 
kami, a ilość wypadków zatrucia się 
niemi jest zastraszająco wielka. 

W Tuluzie sądy skazały ostatnio 
na sześc miesięcy więzienia i na 5 lat 
wysiedlenia, Leonarda Faucher, 37 let- 
niego handlowca za sprzedaż kokainy. 
Dostarczył on złowrogi proszek po 40 
iraków za gram dwom młodym kobie- 
tom i czterem młodzieńcom. Klientów 
tych sądy skazały na kary pieniężne 
lub na więzienie z odroczeniem. 

W Tulonie zaś znaleziono nieda- 
wno w sieni pewnego domu trupa mło-, 
dej kobiety. Była to Marchesi Matche, 
znana pod nazwą Matyldy, w dancin- 
gach i w świecie, gdzie namiętnie u- 
żywają narkotyków. 

W zeszłym roku była zamieszana w 
dość ciemną aferę. Mianowicie w po- 
koju jej znaleziono młodego studenta 
medycyny Rouby, który po przyjęciu 
wielkiej dawki kokainy czy heroiny 
rżęził okropnie w przedśmiertnych drga 
wkach. Przewieziony do szpitala — 
wkrótce zmarł. Oskarżona o dostarcze- 
nie mu narkotyku, Marchesi została ska 
zana na dwa miesiące więzienia. Ka- 
rę tą potem powiększono da czterech 
miesięcy. 

Po wyjściu z więzienia, Matylda 
wróciła do swego nałogu. Znaleziono 
ją martwą w sieni domu, gdzie miesz-» 
ka notoryczny handlarz narkotyków, 
przypuszczają więc, że udawała się 
właśnie ,.doń po kokainę. Indywidyum 
to, przychwycone rok temu w dorożce 
w chwili przewożenia 5 kilo opjum, zo- 
stało w owym czasie skazane na sześć 
miesięcy więzienia, 200 franków kary 
i 5 lat wysiedlenia, ale tę ostatnią karę 
sąd zniósł i z pewnością szkodnik ten 
prowadzi sobie dalej swój niecny han- 
del. Doktór oświadczył, że śmierć ko- 
biety spowodowana jest silną dawką 
heroiny, której organizm jej, odwy- 
kły w więzieniu od narkotyków niemógł 
znieść. Śmierć nastąpiła  piorunująco 
szybko. Istnieją poszlaki, że Marchesi 
została zamordowana przez kogoś, kto 
się obawiał, że wie ona za dużo i wydą 
jakieś tajne machinacje. Przedtem zaś 
ten ktoś musiał jej obiecać wynagro- 
dzenie za pobyt w więzieniu i milcze- 
nie w sprawie śmierci Rouby'ego. Gdy 
termin kary skończył się; zbrodnicza 
ręka pozbyła się w ten sposób niewy- 
godnego świadka. Li 

całej księdze, nacechowanej wielką 
powagą, precyzją i bezstronnością za- 
równo w przytaczaniu niezbytych fak- 
tów jak w ich ocenianiu. Szlenkier... 
„Kronenberg.. Bloch... 
Brun... Rotwand... wystarczy przypom- 
nieć te tylko  Świecznikowe nazwiska 
aby słowom Kraushara podnoszącym 
wysoki zawsze poziom warszawskiego 
kupiectwa przyznać słuszność i spra- 
wiedliwość. 

W 1927 roku—pisze Kraushar— 
upłynęło laj równo sto od ustano- 

wienia, z mocy uchwały b. Rady 
Administracyjnej b. Królestwa Polskie- 
go, wprowadzonej w wykonanie przez 

księcia namiestnika Zajączka—instytu- 
cji pod nazwą: Urząd starszych Zgro- 
madzenia kupców warszawskich. Była 
ona jedynie uświęceniem i kontynua- 
cją niejako, w formie nowoczesnej, 
starodawnej Koniraternji  kupiectwa 
Miasta Starej Warszawy. Owóż i U- 
rząd Starszych Zgromadzenia kupców 
warszawskich uważał siebie zawsze za * 
piastuna tradycyj odwiecznych, tak 
Ściśle związanych z zacnością 
stanu kupieckiego i zajmo- 
waniem przezeń zawsze wśród war- 
Szawskiego mieszczaństwa wy bit- 
nego stanowiska. 

Korzystamy z pięknej sposobnoś” 
ci aby z okazji wydania nowej ka” 
pitalnej pracy monogra* 
ficznej przesłać czcigodnemu ne- 
storowi historjografji polskiej wraz 
z wyrazami hołdu i podziwu, również 
i z naszego Wilaa: serdeczne, gratu- 
lacyjne pozdrowienie. 

Cz. p 
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Romisyjra lustracja terenów dotkniętych klęską mienrodzaja. 
Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim 

odbyła się konferencja poświęcona 
к sprawom pomocy dotkniętym  nie- 
urodzajem. W konierencji uczestniczyli: 

wojewoda Raczkiewicz, wice-prez. Głów 
nego Komitetu Pomocy senator Zagle- 
niczny, naczelnik wydziału M. P. i O. 
Sp. Grunwald i kierownik biura Głów- 
nego Komitetu Piskorski, naczelnik 
Jocz i p. Uniechowski. Na konieren- 
cji były szczegółowo omawiane spra- 
wy dalszego skoordynowania działal: 

Įmošci społeczeństwa z akcją państwo- 
wą, jako też zapoznano się z obecnym 
stanem akcji dożywiania ludności, w 
okolicach nawiedzionych ;klęską nie- 
urodzaju i rozpatrzono dalsze potrze- 
by pomocy. ; 

Na konterencji postanowiono, by 

Ia A ia i 

1 ŚRODA 
12 Dziś Wschód sł. g. 2 m. 44 

Onufrego Zach. sł. o g, 19 m. 52 
jutro 

Antoniego 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. $. В. 

z dnia 11 VI. 1929 r 
Cišnieni ) 

średnie w m. j 757 
Temperatura e. - średni. | + 130C 

Opad za d- | — 
bę w mm. 

у лл ł 
Mia z 

NO : Zachodni 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum za dobę -1-5* 
Maximum na dobę -i- 1827 : 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

— Od Redakcji. Wobec nadużycia przez 
D. Wiktora Piotrowicza zaufania Redakcji 
„Słowa” i dania nieoczekiwanego przezeń 
obrotu incyndentowi w sprawie jego uwag 
© kwestji teatralnej — podajemy do wiado- 
mości że p. Wiktor Piotrowicz przestał być 
z dniem dzisiejszym współpracownikiem na- 

Ra” URZĘDOWA 
— (a) Przyjęcia u p. wojewody. Wczoraj 

był przyjęty przez p. wojewodę prezydent 
miasta p. Folejewski który odbył dłuższą 
konferencję. Omawiano' sprawy _ miejskie. 
zczegółów konferencji  sekretarjat woje- 

gody nie chciał czy niemógł udzielić. 
Ponadto p. wojewoda przyjął nowy za- 

rząd związku oficerów rezerwy w Wilnie w 
osobach pp. Turskiego, Marynowskiego i Er- 
dmana. Wymienieni przybyli w celu przed- 
stawienia się. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej, ma się od- 
być dziś we środę dnia 12 czerwca o godzi- 
nie 20 w sali posiedzeń przy ul. Dominikań- 
skiej 2, 

Porządek dzienny: 
„1) Projekt umowy ze Związkiem Arty- 

stów Scen Polskich na uruchomienie Teatru 
Polskiego w Wilnie. 

2) Program robót drogowych (jeżdnie) na 
okres 10 letni. 

„ 3) Wniosek w sprawie upoważnienia Ma- 
giotratu do nabycia liczników dla potrzeb 
lektrowni miejskiej i zaciągnięcia w zwią- 

zku z tem zobowiązań. 
4) Wniosek w sprawie uzupełnienia u- 

<hwały Rady Miejskiej z dnia 23. 4. 1929 r. 
srzedmiocie dodatkowych opłat za piony. 

„ 5) Wniosek w sprawie zamiany działek 
ziemi z p. B. Malinowskim dla rozszerzenia 
ul. Pańskiej. : 

6) Podanie p. Julji Maciejewiczowej, kie- 
Towniczki Bursy dla uczenie szkół średnich o 
Umorzenie zaległości za lokal, zajmowany w 
Omu miejskim przy ul. Ostrobramskiej 5. 

udać się na kilkudniowy objazd pół- 
nocnych powiatów województwa Wi- 
leńskiego, aby na miejscu stwierdzić 
potrzeby ludności i zaznajomić się z 
przebiegiem akcji dożywiania przez 
komitety powiatowe. W związku z tem 
w dniu dzisiejszym na objazd powia- 
tów brasławskiego, postawskiego i 
święciańskiego wyjeżdża p. wojewoda 
Raczkiewicz i pp. Grunwald i Piskor- 
ski. Pozatem w podróży wezmą udział 
dyrektor Robót Publicznych, naczelnik 
wydziału opieki społecznej, konser- 
wator wojewódzki, komendant policji, 
inspektor starostw. Podczas inspekcji 
przedmiotem wglądu będą również 
Sprawy sanitarne, bezpieczeństwa, za- 
siewów, karne, drogowe i t. d. 

  

ONIKA 
7) podanie b. pracownika Magistratu Ka- 

rola Sopoćki o przyznanie emerytury. 
8) Podanie b. pracownika Magistratu 

Aleksandra Soplicy o przyznanie emerytury 
9) Uzupełniające wybory 2 członków do 

Komisji Rewizyjnej na miejsce J. Czerniho- 
wa i A. Gordona. 

— (a) Kredyty dla Wilna. Dowiadujemy 
się, że sprawa kredytów dla Wilna na cele 
inwe stycyjne o przyznanie których czynio- 
no usilne starania, znajduje się na dobrej 
drodze, i jest nadzieja szybkiego przyznania 
tych kredytów. Podczas konferencji wojewo- 
dy z ministrem Pracy i Opieki Społecznej u- 
stalono że będą jednocześnie zwiększone z 
20 na 30 tysięcy złotych sumy przyznawane 
co miesiąc na zatrudnienie bezrobotnych. 

W sprawie subwencyj miejskich na 
organizje sportowe. Jak wiadomo Rada miej- 
ska w budżecie na rok 1929 — 30 wyasy- 
gnowała 17000 zł. tytułem subwencji dla 
czterech organizacyj sportowych przy je- 
dnoczesnem przyznaniu na budżet Wileńskie 
go miejskiego Komitetu WF i P.W. tylko 
18000 zł. Wobec tego, że Rada miejska po- 
rinęła w tej sprawie opinję Miejskiego Ko- 
mitetu W F4 P W. 19 wileńskich organizacyj 
sportowych i przysposobienia wojskowego 
złożyły do Magistratu protest, żądając sko- 
rygowania uchwały Rady miejskiej i uniknie 
cia pdobnego precedensu na przyszłośc. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Uniwersytetu. W środę dnia 12 bm. 

o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech 
nauk lekarskich następujących osób: Jędru- 
szka Antoniego, Gotlibą Arona, Lipszyca Ab 
rama. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 
— Adres hotdowniczy dla Ojca święte- 

go. Wileński Komitet Akademicki niniejszem 
podaje do wiadomości Koleżanek i Kolegów 
że z racji złotych godów kapłaństwa Ojca 
św. Piusa XI Komitet Obchodu Papieskiego 
postanowił złożyć Ojcu św. adres hołdowni- 
czy ziemi wileńskiej. Arkusze które stanowić 
będą księgę z adresem hołdowniczym mogą 
akademicy podpisywać w Wileńskim Komite- 
cie Akademickim w godz. 19 — 20 codzien- 
nie z, wyjątkiem Świąt i niedziel. 

SZKOLNA. 
— Zdrowotność dziatwy szkół powsze- 

chnych. Według sprawozdania opieki higje- 
niczno - lekarskiej za maj miesiąc, stan czy- 
stości i schorzenia wśród szkół powszech- 
nych m. Wilna w okresie sprawozdawczym 
był następujący.: liczba dzieci brudnych 1406 
zawsz onych 1555, chorych na swierzbę 7, 
na inne choroby skórne 99, gruźlica płuc 
podejrzana 31, gruźlica płuc stwierdzona 2, 
gruźlica gruczołów chłonnych 139, choroby 
nosa 18, uszu 10, jaglica 33, inne choroby 
oczu 23. Skierowano do przychodni 295, od- 
prowadzono do kąpieli 2755, ostrzyżono 795. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

—  Wileńskie koło związku Bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 14 czerwca (piątek) o godz. 
8 wiecz. odbędzie się w Uniwersyteckiej Bi- 
bljotece 67 zebranie członków z odczytem 
p. Romany Stefanowskiej p.t. „Uwagi doty- 
czące polskich bibljotek uniwersyteckich. 

— Wybory do Rady Izby | Lekarskiej. 
Wobec zbliżających się wyborów do Rady 

T i AIA IA 

Nowy rozkimi jazdy 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie zawiadamia, w celach informacyj- 
mych, iż w związku z ogólną zmianą rozkładu jazdy na PKP. z dniem 15 
Maja r.b., niżej podane pociągi od wskazanej daty będą przybywały i 

odchodziły do i z Wilna, jak następuje: 

  

  

Przyjazd do Wilna | Odjazd z Wilna 
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| As 
Warszawy Gl. przez Bialy- || 708|23|00| Warszawy Gł. przez Biały- 

stok | | stok 
Naa Wil. przez Biały- || 712] 9|25| Warszawy Wil. Przez Biały- 

s o 3 stok 
Warszawy Wil. przez Biały- ||714|19|50| Warszawy Wil. przez Biały- 

stok 3 817|18|55| Warszawy Wsch. przez Lidę, 
Warszawy wsch. przez Siedlce E Siedlce 

Lidę || 5| Turmontu (i Zemgale) 
Tarmontu ( i Zemgale) 711 | 18|00| Turmontu (i Zemgale) 
Turmoniu ( i Zemgale)*) 123 8) Dukszt *) m 

ы Nowo * Święcian **) Dukszt i Mowa 729| 15 |25| Nowo - Święcian **) 
Nowo - $więcian a 7,40 Zdołbunowa przez Lidę Łu- 

idy k niniec 
Zdołbunowa przez Łuniniec, ||321 | 14|00| Bieniakoń i Lidę +) : 

NENA ‚ ||323| 15 |35| Lid y **) 
iai 411[22|35| Motodeczna 

Królewszczyzny przez Pod- ||431|15 | 48 | Motodeczna 
brodzie |451| 9|40| Olechnowicz (i Radoszkowicz) 

Królewszczyzny przez Pod- ||511|22|55]| Krėlewszczyzny 
Bieniakoń ***) 1551] 11 | 50| Królewszczyzny 

Jaszun **) 331 | 19|55] Jaszun „*) 

|   
z i do Dukszt — tylko w dnie robocze; 

=) tylko w niedziele i dnie świąteczne; 
***) tylko w dnie robocze; 

***) pociąg ten między Wilnem i Lidą kursuje tylko w niedziele i dnie świą- 
teczne oraz między Wilnem a Bieniakoniami kursuje dla polepszenia ko- 
munikacji uczniowskiej w dnie nauki szkolnej w okresie od 15—V - 29 r. 
do 30—Vi'-29 r. i od 1-1X—29r, do 14—V 1930 roku. 

Ė ; Do czasu wywieszenia na stacjach nowych rozkładów jazdy (afisz), 
_. bliższych informacyj o rozkładzie jazdy pociągów ruchu pasażerskiego od 

15 maja 1929 roku udzielają Zawiadowcy stacyj. 

izby Lekarskiej Wileńsko - Nowo 
gródzkiej Stowarzyszenie Lekarzy 'Polaków 
zwołuje w czwartek dnia 13 czerwca o g 
20 w lokalu T-wa Lekarskiego (Zamkowa 
24) zebranie przedwyborcze wszystkich le- 
karzy Polaków, mieszkających w Wilnie, 
celem ostatecznego ustalenia listy kandyda- 
tów. 

Koledzy proszeni są o jaknajliczniejsze 
przybycie. jednocześnie podaje się do wia- 
domości kolegów, że St-nie Lekarzy Pola- 
ków organizuje 2 wycieczki na Wystawę w 
Poznaniu w połowie lipca i w połowie sier- 
pnia. Zapisy przyjmuje sekretarjat St-nia. 

KOMUNIKATY. 

— (b) Posiedzenie Sekcji Marszu 
szlakiem Batorego. W dniu 14 b. m. w 
Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się posie- 
dzenie Sekcji Porządkowej Marszu szlakiem 
Batorego. Na posiedzeniu będą omawiane 
szczegóły Marszu. 

RÓŻNE 

— Przed wyborami do Kasy Cho- 
rych. W związku z wyborami do Rady Ka- 
sy Chorych w Wilnie lewica P. P.-S„, Nie- 
zaleźni Socjaliści oraz P. P. S. rozpoczęły 
pracę organizacyjną. 

W najbliższych dniach będzie zawarty 
blok lewicy P.P.S., Niezależnych oraz byłej 
firomady Białoruskiej, którzy występują z 
samodzielną listą. 

Krążą pogłoski, iż P. P. S. prowadzi 
poufne narady z „Bundem* w celu zorga- 
nizowania listy wyborczej. 

Komuniści w myśl uchwały Centralne- 
go Komitetu Komunistycznej Partji Ząchod- 
niej Białorusi głosują na listę lewicy P.P.S. 

Cejre-Syjon, która składa się głównie 
z drobnego mieszczaństwa i.z robotników 
drobnych warsztątów rzemieślniczo-prze- 
mysłowych, wobec braku robotników z 
większych zakładów fabrycznych, samo- 
dzielnej listy nie wystawi. 

Poale-Syjon, wystąpi 
listą. 

— Uwadze władz policyjnych. Przed 
dość dawnym okiesem czasu notowaliśmy 
skargi spacerowiczów w naszych 
ogrodach miejskich na brak tam posterunku 
stałego policji, zwłaszcza w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Oddawna jednak posterunek taki 
już istnieje. Czy jednak nie może podołać za- 
daniu, czy też z jakich innych przyczyn, dość 
że ochrona stąd płynąca jest niewystarcza- 
jącą. — Jeżeli chodzi o sam ogród Bernardyń. 
ski panuje tam względny spokój, niemożliwe 
natomiast rzeczy się dzieją wzdłuż wybrze- 
ża Wilenki, wokół parku letniej rezydencji 
Klubu Szlacheckiego, oraz w blizkości parku 
im. Żeligowskiego. Najgorzej zaś jest na gó 
rach otaczających ogrody — Trzykrzyskiej 
i td. Włóczą się tam całe bandy wyrostków 
o bardzo podejrzanym wyglądzie, a co gor- 
sza uczniów szkół, którzy otoczeni nie sto- 
sownymi dla nich towarzyszami, naśladują 
ich w różnego rodzaju wybrykach. Plagą tej 
sytuacji pada zwłaszcza park Klubu Szła- 
checkiego. Ostatnio naprzykład powstał no- 
wy proceder wśród różnego rodzaju mętów. 
Któż zgadnie? Oto grupki wyrostków pilnują 
wzdłuż wybrzeży Wiłenki, gdy niefortunne- 
mu graczowi na korcie klubu wypadnie pił- 
ka do wody. Rzuca się wtedy do rzeki kilku 
odrazu i następnie ginie ona w kieszeniach 
„łowców*. Apelacjj w danym wypadku 
wnieść niepodobna, gdyż żadnej „władzy ta 
część Wilna nie posiada. Na wybrzeżu koło 
klubu rozsiada się często takich kilku, któ- 
rzy w wolnej chwili grają w karty, wymy- 
ślając sobie przytem najróżniejszemi słowa- 
mi, o których to dawno powiedzianem jest, 
że „uszy wiedną*. — Rzucanie kamieniami, 
krzyki, połajanki są na porządku dziennym. 
Najpiękniejsze miejsce Wilna jest jakby re- 
zerwatem dla mętów miasta. W dniu wczo- 
rajszym zdarzył się naprzykład taki wypa- 
dek: kilku wyrostków, podobno nawet ucznio 
wie gimnazjum, zebrani na wysokiej Górze 
Trzykrzyskiej, obrali sobie za cel do rzuca- 
nia kamieniami kort tenisowy Klubu Szłachec 
kiego. Kamienie, częstokroć wielkości pię- 
ści ludzkiej padały jak grad. Nie trzeba chy- 
ba dodawać, że kamien rzucony z takiej wy 
sokości wprawną ręką zawodowego uliczni- 
ka ranić może poważnie człowieka stojącego 
na dole. w najgorszym wypadku nawet 
pozbawić życia. Kamienie leciały niby kule 
na wojnie. Cóż było robić? Gra od godziny 
9 rano do dwunastej trwała jedynie z przer- 
wami wreszcie była uniemożliwiona. Chłopcy 
kryli się w gęstych krzakach. Zwrócić się 
niema do kogo o pomoc! Służba Klubu Szla- 
checkiego wobec pokaźnej liczby uliczników, 
częstokroć jest bezsilną. 

Na wątpimy, że Komenda policji, która od 
pewnego okresu okazała tyle energji i sprę- 
żystości w wydawaniu odnośnych zarządzeń 
zmierzających do utrzymania porządku w 
mieście — zechce wejrzeć w tą sprawę. 

— (b) Nauczyciele żydowscy żądają wy- 
płacenia subsydjum. Gmina żydowska otrzy- 
mał pismo od związku nauczycieli hebraj- 
skich 1 żydowskich, którzy w ultimatywnej 
formie żądają wypłacenia przyrzeczonego już 
poprzednio subsydjum w wysokości 15 ty- 
sięcy złotych. Przyrzeczenie wypłacenia sub- 
ydjum gmina dała będąc w sytuacji bez wyj 

ścia spowodowanej strajkiem nauczycieli. 
Obecnie kwestja subsydjowania szkół żydow 
skich znowu wypływa i nauczyciele znów 
grożą że zmuszą gminę do wypełnienia przy- 
rzeczenia wszelkimi rozporządzalnymi środ- 
kami znajdującymi się w rękach nauczycieli. 

— (b) Podatki w czerwcu. Przypomina- 
my płatnikom podatków terminy płatności 
podatków bezpośrednich. Do dnia f5 bm. 
należy wpłacać drugą część różnicy pomię- 
dzy kwotą wymierzonego podatku przemy- 
słowego od obrotu na rok 1928, a kwotą 
uiszczonych zaliczek za tenże rok, przez tych 
płatników, którzy w terminie do dnia 15 ma 
ja rb. uiścili pierwszą część powyższej róż- 
nicy. Taksamo do 15 bm. winny być uiszczo 
ne podatki przemysłowy od obrotu osiągnię 
tego w maju przez przedsiębiorstwa handlo- 
we 1-ej i 2-ej kat. i przemysłowe 1 — 5-ej 
kat. prowadzące księgi handlowe. Nadto płat 
ne są zaległości z tytułu podatku majątkowe 
go oraz kwoty. zaległości odroczonych i roz- 
łożonych na raty zaeterminem płatności w 
czerwcu, tudzież podatki na które płatnicy 
otrzymali nakazy z terminem płatności w 
miesiącu bieżącym. 

z samodzielną 

  

о 

  

— (n) Ceny w Wilnie zdnia 11 czerwca 
bież. roku. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy tran- 
zakcjach wagonowych franco st. Wilno: ży- 
to 28, owies zbierany 27 28, 
jęczmień na kaszę 28, otręby  pszen- 
ne 24 — 25, żytnie 18 — 19, makuchy Inia- 
ne 47—48. Tendencja .. — . słaba. Dowóz 
dostateczny. |... ' »+--2 

Ceny rynkowe: pszenica 45—48, żyto 
29—32, jęczmień 29—32, owies 32—33, gry- 
ka 37 i pół 38, ziemniaki 13—15, siano 10— 
14, słoma 9—11. > 

Mąka pszenna 75—100, żytnia razowa 
33—36, pytlowa 45—49 za klg. 

Kasza jęczmienna 65 — 85, jaglana 65— 
110, gryczana 90—120, manna  100—125, 
owsiana 100—130, perłowa 65—100, pę- 
czak 65—75 za klg. . 

Mięso: wolowe 280—320, -cielęce 180— 
220, baranie (brak), wieprzowe 320—380, 
stonina šwieža 400—420, solona 400—440, 
szmalec wieprzowy 480—500, sadto 450— 
480 za klg. 

Nabiał: mleko 30—35 gr. za litr, śmie- 
tana 150—170, twaróg 140—150 na  klgr., 
ser twarogowy 150—180. 

  

  

Kandydatura dyr. Rychłowskiego 
Dyr. Franciszek Rychłowski, złożył do 

Magistratu następujące podanie: 
Powołując się na dziewięcioletnią moją 

działalność teatralną w Wilnie, pozbawioną 
dotychczas subsydjów magistrackich, oraz 
dokładną znajomość warunków miejscowych 
mam zaszczyt złożyć ofertę na prowadze- 
nie Teatru Miejskiego na Pohulance, oraz 
Letniego w ogtodzie po-Bernardyńskim w 
okresie trzechletnim. 

Będąc jednocześnie w posiadaniu gma- 
chu Teatru Polskiego (Lutnia) mam moż- 
ność kierowania całokształtem miejscowej 
polityki teatralnej w dążeniu jej ku najwyż- 
Szemu rozwojowi sztuki dramatycznej i kul- 
tury muzycznej w Wilnie. 

Z powyższych względów, pozwalających 
mi jednocześnie zaoszczędzić wiele niepro- 
dukcyjnych wydatków, oraz będąc w po- 
siadaniu: kostjumerni, zapasów dekoracji, 
rekwizytów, mebli i bibljoteki teatralnych, 
jestem w możności zrzec się do połowy tych 
pieniężnych subsydjów, które Magistrat prze 
znaczył dla Teatrów, prosząc o zachowanie 
świadczeń, z których korzystała Reduta, 
dla wszystkich trzech budynków teatralnych 
oraz o zwolnienie z podatku wszelkich 
przedstawień, koncertów, odczytów, które 
odbywałyby się w wymienionych budynkach. 

Program działalności teatralnej, w mo- 
im projekcie, przy zaangażowaniu nowego 
zespołu, złożonego z wybitnych sił arty- 
stycznych obejmowałby następujące działy 
teatralne: 

1. Stały reprezentacyjny, poważny teatr 
dramatyczno-komedjowy w gmachu na Po- 
hułance. 

2. Przedstawienia operowe (perjodycz- 
ne) w porozumieniu z kierownictwem oper 
warszawskiej, lwowskiej, poznańskiej i ka- 
towickiej. 

3. Koncerty symfoniczne w porozumie- 
niu z T-wem Filharmonicznem. 

4. Koncerty mistrzów i zespołów wszech- 
światowej sławy w porozumieniu z T-wem 
Filharmonicznem. 

5. Przedstawienia operetkowe 
dyczne). 

6. Spektakle typu teatru Qui pro 
(perjodycznie). 

Na kierownika artystycznego zamierzał- 
bym powołać dyrektora Ludwika Solskiego, 
z którym w tym cełu nawiązałem już poro- 
zumienie. 

Na kierownika działu muzycznego za- 
mierzałbym powołać dyrektora Adama Wy- 
leżyńskiego. 

Wszelkie dezyderaty Rady Miejskiej i 
Magistratu względnie wyłonionej w tym ce- 
lu Komisji Teatralnej, tyczące się repertuaru 
i kierunku wszystkich teatrów, będą przeze- 
mnie przyjęte i mogą być włączone do wa- 
runków ewentualnej umowy. 

Dnia 10 czerwca 1929 r. Wilno. 

pia: 120—150 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 60—80, fasola 

biała 170—200, kartofle 13—15, kapusta 
świeża 80—120, kwaszona 60—70, marchew 
45—50, młoda 25—30, (za pęczek) buraki 
3540, brukiew 25—30, sałata 100—120, 
szczaw 40—50, rabarbar 150—160, ogórki 
50—80 za sztukę, cebula 30—40, młoda 5— 
10 (za pęczek). 

Drób: kury 3 — 6 zł. za sztukę, kaczki: 
6 — 8 gęsi 8 — 12. 

Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 350—400 
szczupaki żywe 450—500, śnięte 250—320, 
— 320, leszcze żywe 480 — 500, śnięte "14 
350-400, karpie ż. 380—400, śnięte 300—350 
karasie żywe 280 —320, śnięte 220—250, 
okonie żywe 480—500, śnięte £30—400, wą- 
sacze żywe 450—480, śnięte 350—380, sie- 
lawa (brak, sumy 250—260, węgorze (brak) 
miętusy 220-—250, płocie 150—220, drobne 
50—60. 

\ TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš, 

nasi dwaj przemili gošcie warszawscy Anto- 
ni Różycki i Władysław Lenczewski dają peł- 
ne wdzięku i świetnej gry kreacje zawodo- 
wych uwodzicieli w dowcipnej komedji Bey- 
lina „Zakład o miłość”. Kto pragnie w za- 
pomnieniu od trosk spędzić mile wieczór, te- 
mu można polecić „Zakład o miłość”, jest 

  

(perjo- 

quo 

on ostatniem w Wilnie polem popisu dla war TY 
O gości, niebawem opuszczających 

ilno. 
__ — Występy Wojciecha  Brydzińskiego. 
Mistrz sceny polskiej Wojciech Brydziński, 
ulegając prośbom kierownictwa wystąpi kil- 
ka razy w Wilnie w swej potężnej kreacji 
d-ra Tokeramo w sztuce „Tajłun*. Postać 
d-ra Tokeramo, według zdania krytyki, jest 
to ostatnie słowo gry aktorskiej, ńa które 
może się zdobyć niepospolity, wielki talent. 
Widz takiej kreacji nie zapomina nigdy. 

: CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Heljos — Trujące usta. 
Kino Kolejowe — „Ognisko* — 

Czarny Orzeł z Rudoliem Valentino. 
Kino Lux — Pat i Patachon jako 

władcy. ty 
Kino Polonia — Skazancy. 
Kino Piccadilly — Apasze Paryscy. 
Kino Światowid — Jedna Kobieta 

i oni dwaj. 
Kino Wanda — Czarne Sylwetki, 

czyli bohaterowie świata podziemnego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (с) Samobójstwo 17 letniej dziewczyny 

We wsi Kobulki gminy połoczańskiej powia 
tu mołodeczańskiego popełniła samobójstwo 
przez powieszenie się 17 letnia Zofja Beki- 
szówna. Powodem targnięcia się na życie by- 
ło nieporozumienie z macocha. 

— (c) Pożary. W zaścianku Łautars gm. 
gród” eckiej od iskry z komina spłonął dom 
mieszkalny Marji Łantas. W Wierzbach Pol- 
skich gminy mickuńskiej spłonął dom i chlew 
Adolfa Olechnowicza. ! 

— (c) Okradła chlebodawczynię. Policja 
ujęła Anastazję Stakasównę, która będąc słu- 
żącą u Liby Giemazem (Niemiecka 5) okra' - 
dła ją z garderoby. 

— (c) Co to było? Wincenty Miezanow 
(Ad. Mickiewicza 3) zameldował policji, że 
w ogrodzie po - Bernardyńskim Antonina 
5. skradła mu z ręki(!!) zegarek. 

— (c) Uciekł z domu. Władysław Pa- 
szyn lat 16 (Plutonowa 2) zabierając ojcu 12 
zł. Zbiega poszukuje policja. 

— (c) Targnięcie się na życie. Z niewy- 
jaśnionych narazie powodów usiłował: otruć 
się esencją octową. wachmistrz 4 p. uł. 
Władysław Wilgo (Plutonowa 2). Desperata 
ulokowano w szpitalu wojskowym. 

Wczoraj w nocy zaś w hotelu „Polonja” 
przyjęła większą dozę strychniny niejaka Zo 
fja Raubo lat 34. Nim zdołano przyjść z po- 
mocą, Raubo już nieżyła. W pozostawionym 
liście desperatka podaje, że przyczyną Sa- 
mobójstwa jest złe pożycie z mężem. 

— (c) Robotnik spadł z rusztowania. 
Wczoraj w południe z wysokości drugiego 
piętra spadł robotnik nieustalonego narazie 
nazwiska, zatrudniony przy odnawianiu do- 
mu Nr. 1 przy ulicy Św. Ignacego. Rannego 
w stanie ciężkim ulokowano w szpitalu św. 
Jakóba. 

-——(c) Pożar lasu. Koło Moszczumian pod 
Domaszewiczami spalił się łas. Ogień znisz- 
czył około 40 ha młodego łasu. 

Sprawę wydzierżawienia teatra ne Pobulance omawiały połączone komisje miejskie 
Wczoraj wieczorem w lokalu Ma- 

gistratu odbyło się posiedzenie połą- 
czonych komisyj miejskich: kultural- 
no oświatowej i finansowej. Posiedze- 
nie przeciągnęło się do późna w noc, 
ponieważ dłuższy czas poświęcono 
sprawie teatralnej. Połączone komisje 
miały do rozpatrzenia dwie oferty: 
Związku Artystów Scen Polskich 
(Zaspu) i p. Rychłowskiego długo- 
letniego dyrektora Teatru Polskiego 
w „Lutni”. Warunki jakie postawił 
Z.A.S.P. Magistratowi, są znane. Na" 
tomiast oferta złożona przez p. Rych- 
łowskiego przewidywała: reprezenta- 
cyjny teatr dramatyczno - komedjowy 
na Pohulance, przedstawienia opero- 
we, perjodyczne przedstawienia ope- 
retkowe i spektakle, koncerty symfo- 
niczne i zespołów i t. d. Kierowni- 
kiem artystycznym zostałbv p. Ludwik 
Solski, zaś kierownikiem działu 
muzycznego p. Adam  Wyleżyński. 

Ponadto p. Rychłowski zrzekał się 
połowy subsydjów przeznaczonych 
przez Magistrat dla teatru zaznaczając 
jednocześnie, że jako kierownik teatru 
w „Lutni* ma u siebie kostjumernię, 
dekoracje, bibljotekę, rekwizyty i t. d. 
co przy zaangażowaniu odpowiednie- 
go zespołu pozwoli mu na szybkie 
i należyte postawienie teatru. Po kil- 
kugodzinnej dyskusji, w której zabie- 
rali głos prawie wszyscy członkowie 
komisji, większością. głosów zdecyd: - 
wano dzierżawę teatru miejskiego na 
Pohułance oddać ZASP-owi uważając, 
że warunki i gwarancje jakie daje 
ZASP., bardziej odpowiadają potrze- 
bom miasta. 

Decyzję komisji nie należy uwa- 
żać za ostateczną. Sprawa teatru bę- 
dzie jeszcze raz rozpatrywana na dzi- 
siejszem posiedzeniu Rady Miejskiej 
od decyzji Rady będzie zależało komu 
zostanie oddany teatr. (b.) 
  

Ucieczka żołnierzy sowieckich i liiewskich. 
Pod Myszajami, na odcinku Wielkie Hutory, patrol K. O. P. natknął się 

na dwóch żołnierzy sowieckich. Zatrzymani zeznali, że uciekli z armji czerwonej. 
Także w pobliżu Ornian, na odcinku Święciany przeszedł na nasze terytorjum 
żołnierz 7 p. p. litewskiej Salomona Liberowicz. (b.) 

Siraž lifewska aresztowała rolników polskich. 
Onegdaj, na roboty rolne do Litwy, udalo się z okolic Kołtynian kilku 

włościan, posiadających po tamtej stronie graaicy swoje grunta, W 
dzia po rozpoczęciu pracy, do włościan podjechało kilku strażników litewskich 

arę go 

którzy zażądali okazania poprzednio już kontrolowanych przepustek, Po zba- 
daniu przepustek litwini aresztowali czterech z pośród pracujących i odprowa- 
dzili ich do najbliższego posterunku, gdzie zatrzymani dotychczas się znajdują. 
Dziwnie się złożyło, że zatrzymani są najzamożniejszymi włościanami z tej 
okolicy. Strażnicy litewscy wzorem lat ubiegłych chcą zapewne zmusić ich do 
zapłacenia okupu i przez aresztowanie i szykany uniemożliwić im pracę. (b.) 

SPORT 
Program wyścigów konnych 

Godz. 4-ta. Gonitwa pierwsza z prze- 
szkodami, o nagrodę 900 zł dla 4 I. ist. 
koni. Średni tor. Dystans około 3500 mtr. 
Ogólna suma nagród 1386 zł., z których 
dla właściciela 1-go konia 900 zł. hod.— 90, zł. 

240 a ZPO 6 
» ” 3-р0 „ 90е ‚ 9 

Do gonitwy stają: „Oberek* wał. kary kpt. 
Rajewicza i „Bajeczna" kl. gn. Grona Ofi- 
cerskiego 27 puł. Ułanów. ° 

Godz. 4.30. Gonitwa druga z płotami, 
o nagrodę 500 zł. Dla 4 I. ist. koni. Dys- 
tans około 2400 mtr. Ogólna suma nagród 
770 zł., z których dla 
właściciela 1-go konią 500 zł. hod. 50 zł. 

» 2-80 „ 150 „ » 15 , 
» . 3-90 » "» ° 

Do gonitwy stają „Tancerka II“ rum, Re- 
liszko, kl. gn. „Urok II* wał. gn. Grona 
Oficerskiego 1 pułku Ułanów Krechowiec- 
kich, „Nida“ kl. kaszt. Grona Oficerskiego 
23 pułku Ułanów i „klektos* og. gn. Min. 
Spr. Wojsk. 3 Е 

Godz. 5-ta. Gonitwa trzecia z płotami 
© nagrodę 800 zł. dla 4 |. ist koni. Dys- 
tans około 2400 mtr. Ogólna suma nagrod 
1232 zł, z których dla 
właścicielą 1-go konia 800 zł. hod. 80 zł. 

» 2-90 „ 240 „ „‚ 4%, 
» 3g0 „ 80 „ ” ” 

Do Rz stają: „Bebuś* og. c.-siwy Gro- 
na Oficerskiego 27 pułku Ułanów, „Dobosz 
1“ wat. gn. z 20 szwadronu K.O.P. i „Pan 
Leon“ og. c-gniady z Grona Oficerskiego 
27 pułku Ułanów. 

Godzina 5,30. Gonitwa czwarta z 
przeszkodami, o nagrodę 700 zł. dla 4 L. i 
st. koni. Dystans około 320 mtr. Tor ma- 

ły. ost suma nagród 1078 zł, z któ- 
ch dla 

właściciela 1-go konia 700 zł. hod. 70 zł. 
” 290 „ 210 „ „ 21 » 
° 3-g0 » 70 » ” 7 » 

Do konkurencji tej stają: „Jaazband“ og. 
kaszt. Grona Oficerskiego 1-go pułku Uła- 
nów Krechowieckich i „Polissh* kl. gn. 
por. Gromnickiego. й 

Godzina 6-ta. Gonitwa piąta płaska o 
nagrodę 500 zł. 3 I. st. i gr. klaczy. Dys- 
tans około 2100 mtr. Ogólna suma nagród 
170 zł. Do gonitwy stają: „Renata“ ki. gn. 
por. Gromnickiego, „Evviva“ por. Donnera 

kl. ga. i „Dagobert“ og. gn. K. K. Ważyń- 
skich. 

SOBOTNIE I NIEDZIELNE IMPREZY SPOR 
TOWE. 

Zawody pilki nożnej o mistrzostwo klasyA. 
Okr. Wileńskiego. 

Rozegrane w ub. sobotę zawody piłki 
nożnej o mistrzostwo klasy A. nie przynio- 
sły większych niespodzianek. Zwyciężyli fa 
woryci t. j. 1 pp. leg. bijąc 1:0 Pogoń i O- 
gnisko bijąc 4:0 AZS. ; 

Tem samem obie prowadzące w mistrzo- 
stwie drużyny zrównały się w punktach (po 
9 pkt.) jednak prowadzi w tabeli 1 pp. leg. 
dzięki lepszemu _ stosunkowi bramek. Dość 
duża porażka AZS'u którzy wystąpili w 
swym najlepszym składzie świadczy o dob- 
rej formie Ogniska. 2 

Dzień sztafet Wil. O. Z. L. A. 

Urządzony przez Wil. OZLA na stadjonie 
Okr. Ośrodka W. F. Wilno dzień sztafet 
zgromadził na starcie 6 zespołów klubowych 
w tej liczbie 2 żeńskie. Rozegrane poraz pier- 
wszy sztafety 4 X 200 i 2 X _ 1500 przy- 
niosły 2 nowe rekordy Okręgu Wileńskiego. 
Również rekordowy wynik uzyskała sztafe- 
ta Makabi w sztafecie 4x100. Poniżej po- 
dajemy poszczególne wyniki: 

Ształety panów: 

1) Sztafeta 4x200. Zwyciężyła sztafeta 
Saperów (Nawojczyk, Wieczorek, Białko- 
wski, Gniech) po ostrej walce ze sztafetą Po 
goni. Czas zwycię:ców 1:40,2 — Pogoni 
1:41,6. Trzecim był zespół AZS-u. 

2) Sztafeta 4X1500: Zwycięstwo w tej 
sztafecie przypadłoby bezapelacyjnie Pogo- 
ni, gdyby nie p rzekroczenie linji startowej 
przy zmianie pałeczki. Zwyciężył zespół 3 p. 
sap. (Pankiewicz, Wróblewski, Dragun, Ru- 
dek) w czasie 19:02,2 przed zespołem 5 pp. 
leg. i AZS-u. 

3) Sztafeta szwedzka 100+-200-+ 300 
400: Pierwszą była sztafeta saperów 
(Gniech, Wieczorek, Białkowski, Nawojczyk) 
w czasie 2:13,6 przed  sztafetą Pogoni 
(2:15,6) i AZS-u. 

4) Sztafeta olimpijska (8004-400--200+- 
100). Zwyciężyła sztafeta Pogoni (Herold, 
Romiszowski, Synkiewicz, Halicki) w czasie 
3:42,8 przed sztafetą AZS'u i Saperów. 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

WOJSKO ĆWIEZY. 
‚ Gdy tylko na świecie trochę 

się zrobi, gdy tylko słońce trochę mocniej 
przygrzeje, siaki taki mieszkaniec Wilna 
zaczyna się oglądać za t. zw. świeżem po- 
wietrzem. 

Kto do „Bernardynki* mknie wtedy, 
kto na stateczek na Wilji siada,  komuž, 
wreszcie, zechce się za Antokol autobusem 
PRIZE Za Pośpieszkę, w pola i 
asy. 

Mnie właśnie ta ostatnia chęć do gło- 
wy przyszła; tedy kilka dni temu w auto- 
busie linji z numerem 3 osobę swą uloko- 
wałem. 
„„ Jeszczešmy do świątyni św.św. Piotra 
i Pawła nie dojechali, gdy zdala w oczy 
mnie uderzył tuman kurzu unoszący się w 
powietrze tuż koło koścjoła. Dojeżdżam 
więc do kapliczki Pana jezusa rezygnuję 
ze spaceru za PoŚpieszkę i wysiadam chcąc 
zobaczyć, co się to też dzieje. 

Wysiadam i oczom swoim nie wierzę. 
Oto na placu niewybrukowaaym, na plącu 
wokoło otoczonym domami mieszkalnemi, 
na placu położonym tuż przy ruchliwej 
arterji ulicznej, obok jednej z najpiękniej- 
szych świątyń wileńskich, odbywają się 
ćwiczenia konnego oddziału wojskowego. 
‚ „Konia z rzędem temu, kto mi pokaże 
jakiś inny, już nie w Wilaie, ale gdziekol- 
wiek położony, w podobnych topograficz- 
nie warunkach, plac, na którym by dzielni 
nasi kawalerzyści w biały dzień harco- 
wali. 

łąk koło 

ciepiej 

„ Chwała Bogu pól, lasów i 
Wilna nie brak żeby na nich właśnie odby- 
wały się ćwiczenia wojskowe. Pocóż wi 
urządzać je w środku osiedli ludzkich, 
obok kościoła? A zdaje się racji przeciw- 
ko ćwiczeniom wojskowym na placu św. 
Piotra jest tyle. 

A sių je. 
Więc przedewszystkiem plac jest nie- 

zwykle piaszczysty, jest, jak wzmiakowa- 
liśmy, niebrukowany. Niečhno ktoś jeden 
sprobuje konno się po nim przejechać, za- 
raz tuman pyłu za nim wstaje. Cóż dopi 
a gdy kilkudziesięciu konnych  cwa- 
łuje 

„ Kurz, który się wysoko podnosiwdycha- 
ją: sami ćwiczący się żołnierze, dalei prze- 
chodnie, następnie stali mieszkańcy do- 
mów okalających plac. Powiadam: wystar- 
czy już tylko względów zdrowotnych, aby 
ćwiczenia wojskowe na placu św. Piotra 
skasować. Ale jest jeszcze jeden. specjalny 
wzgląd dodatkowy. Oto tuż: Przy placu 
stoi Świątynia, stoi kościoł kolski. 
A ten specjalnie na ćwiczeniach 
cierpi. 3 

Pieczołowicie konserwowany zabytek, 
rzecz architektonicznie piękna i oryginalna, 
rzecz wymagająca ze względu na  orna- 
menty i gipsatury, istotę jej piękna stano- 
wiące, niemal ciągłego ze ściereczką od 
kurzu, chodzenia, kościół św.św. Piotra i 
Pawła na działanie kurzu, jakby specjalnie, 
jest wystawiany. Że ten pył na konserwa- 

8 nie wpływa, tłumaczyć nie 
ędĘ. Е 

Nikt się jakos nad tem nie 
nawia, 

Władze wojskowe, które zawsze w 
Wilnie cechuje zrozumienie dla spraw 
dobra publicznego, nie wątpię,* nie; omie- 
szkają pomyśleć o wyłuszczonej na tem 
miejscu  bolączce najpiękniejszej Wilna 

dzielnicy. ? Mik. 
„ RRZROSERENCZE WRZE ОЕ КЕБ PRZSK TE TZ о йЯ. 

W niedzielę 16 czerwca r. b. od- 
będzie się szósty Zjazd Koleżeński 
polaków, którzy ukończyli lub opuścili 
do r. 1905 Li II gimnazja i szkołę 
realną w Wilnie, według następujące" 
go porządku: 1) o g. 10 r. nabożeń- 
stwo w kościele Św. Jana, 2) o g. 
10 i pół r. zbiórka na podwórzu uni- 
wersyteckim, 3) o godz. 7 wieczorem 
zebranie w górnej Sali restauracji „Za- 
cisze" przy ul. Ad. Mickiewicza Nr. 25. 

Komitet Organizacyjny. 

   

zasta- 

TYSIĄCE KOBIET 
vzywa codziennic krómu      
    

  

  

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



Z SĄDÓW 

ECHA ZATARGU O STANOWISKO NA- 
CZELNEGO RABINA. 

Wczgraj tutejszy sąd grodzki rozpatry- 
-wał sprawę trzech pism żydowskich, które 
po za konfiskatami zostały pociągnięte do 
odpowiedzialności sądowej z artykułu I roz-. 
porządzenia Prezydenta, o prawie prasowem. 
Przed paru miesięcami zaraz po wyborze 
senatora Rubinsztejna na stanowisko naczel- 
nego rabina, radni z gminy żydowskiej na- 
leżący do t. zw. „Agudy* ogłosili w gazetach 
„Tog“, „Cajt“ długi protest przeciwko no- 
minacji senatora Rubinsztejna. Treść prote- 
stu była w ten sposób zredagowana że wła- 
dze administracy jne nakazały konfiskatę 
i skierowały sprawę na drogę sądową za 
rozpowszechnianie nieprawdziwych i uwła- 
szczających wieści. Sąd po rozpatrzeniu 
sprawy skazał redaktorów odpowiedzialnych 
powyższych czasopism pp. Cyncynatusa i 
Ełka na 3 miesiące aresztu bezwzględnego 
i po 500 zł. grzywny. jdnocześnie na wo- 
kandzie sądu była sprawa tygodnika orto- 
doksów „Das Wort* pociągniętego do od- 
powiedzialności za umieszczenie artykułu o 
nominacji sen. Rubinsztejna. Na wniosek 0- 
broncy redaktora „Wortu* adw. Smilga, któ 
ry chce wezwać na rozprawę przysięgłego 
tłómacza, sprawę odroczono na inny ter- 
min. (b). 

Dowód osobisty lub: legitymacja urząd» 
nicza niezbędne w podróży do Gdańska 

Wobec zbliżającego się okresu wyjazdów 
nad morze — wiele osób niewie dotychczas, 
czy i jakie dokumenty są wyciągane przy 
przejeździe przez Gdańsk. 

Wobec tego godzi się przypomnieć że: 
1) jeżeli celem podróży jest miejscowość 

położona na terytorjum W. M. Gdańska, nale 
ży posiadać formalnie wystawiony dowód 

* osobisty, opatrzony fotografją i podpisem po- 
siadacza oraz zawierający stwierdzenie oby- 
watelstwa polskiego. Dzieci do lat 14 dowo- 
dów osobistych nie potrzebują. 

Ten wiek w ewentualnych wypadkach 
może być udowodniony metryką urodzenia. 
Dla urzędników państwowych i oficerów 
wojsk polskich, lecz nie dla ich rodzin, wy- 
starczają odnośne legitymacje służbowe. 

2) posiadanie dowodów osobistych nie 
jest konieczne jeżeli celem podróży jest miej- 
scowość w Polsce do której należy przeje- 
ždžač linją kolejową, biegnącą przez tery- 
torjum W. M. Gdańska. 

3) Dla wycieczek zbiorowych udających 
się z Polski do Gdańska, wystarczy lista zbio 
rowa zawierająca imiona, nazwiska i wiek 
uczestników wycieczki, a poświadczona 
przez właściwe starostwo które stwierdza, 
że wszystkie umieszczone na liście osoby są 
obywatelami państwa polskiego. Lista po- 
wyższa musi być w dwóch egzemplarzach 
nadesłana do Komisarjatu Generalnego . Rze- 
czypospolitej Polskiej w Gdańsku conajmniej 
na 14 dni przed wyjazdem wycieczki do 
Gdańska a to w celu zgłoszenia wyciecz- 
ki w Senacie W. Miasta, 

4) Komisarjat Generalny Rzeczypospo- 
litej Polskiej w Gdańsku przy wjeździe wy- 
cieczek zbiorowych na terytorjum Wolnego 
Miasta Gdańska załatwia wyłącznie formal- 
ności związane ze zgłoszeniem wycieczek w 
Senacie W. M. Gdańska, względnie te for- 
małności, które wchodzą w zakres opieki 
kónsularnej nad obywatelami polski, mi. 
Wszystkich innych informacyj, tyczących się 
pomieszczeń, noclegów, przewodników i t. p. 
udziela bezpośrednio komitet obywatelski 
przyjęcia wycieczek, adres: 
Dom Połski, Gdańsk,  Waligasse Nr. 16-а 

(tel. 264-24) na ręce sekretarza p. Li- 
sińskiego. 

  

RADJO. 

Sroda, dnia 12 czerwca 1929 r. 

11.56-12.10; Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny.$12.50—13.00: Ko- 
munikaty P. W. K. z Poznanią. 17.00— 
17.20 Program dzienny, repertuar teatrów 
ikini chwilka litewska. 17,20 17.20: Ko- 
munikat Związku Młodzieży Polskiej. 17.30 
— 17,55: Koncert, chóru?„Makabi*, 18,50— 
19,20: Audycja lit.: „Ptasznik i Zegarmistrz* 
Tadeusza Łopalewskiego wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. Wil. _19.20—1935: Wolna trybuna 
(Aktualne dyskusje radjosłuchaczy przed 
mikrofonem). 19.35—19.55: Sygnał czasu, 
program na dzień następny i komunikaty. 
20,05 20,15: Transmisja z Poznania. Ko- 
munikaty P.W.K. 20,15—21,35: Transm. z 
Warsz. Koncert solistów. Wyk. Angelica del 
Arco (sopr.) Irena Dubiska (skrzypce) i 
Bol. Wojtowicz (fort.) 21,35—22,00: Transm. 
z Warszawy Literacki występ autorski St. 
Dzikowskiego > „O zielonym karnawale". 
22,00—23,00: Komunikaty: P. A.T., policyj- 
ny, sportowy i inne, 23,00 24,00: Transm. 
z Krakowa. Muzyka taneczna. 

Kronika radjowa. 
Wolna Trybuna. 

W nieustannem dążeniu do jaknajwięk- 
szego zbliżenia społeczeństwa do radja do 
przekonania tego społeczeństwa, że radjo 
jest nietylko czynnikiem kształcącym lub 
źródiem miłej, kulturalno-artystycznej roz- 
rywki, lecz zwierciadłem życia bieżącego, 
współczynnikiem w rozwoju życia. Roz- 
głośnia wileńska przystępuje do utworzenia 
nowego rodzaju audycyj p. t. „Wolna Try- 
buna*. Celem i zadaniem tych audycyj ma 
być oddanie mikrofonu na usługi społe- 
czeństwa zupełnie bezpośrednio. W pew- 
nych określonych dniach i godzinach każdy 
radjoabonent będzie miał możność wypo- 
wiedzenia się wobec całego słuchającego 
społeczeństwa w sprawach najbardziej w 
danym momencie aktualnych, najżywiej 
obchodzących wszystkich obywateli. Daw- 
niej do tego celu służyły wiece, które zwo- 
ływano w chwilach, gdy jakaś ważna spra- 
wa, dotycząca ogółu wypływała na widow- 
nię życia, a rozstrzygnięcie jej z korzyścią 
dla ogółu wymagało głębszego zastanowie- 
nią i zdania większej ilości obywateli. Obec- 
nie przy wzmożonem i przyśpieszonem tęt- 
nie życia, wiece są niepraktyczne ze wzglę- 
du na zajmowanie wielkiej ilości czasu 

wielkiej liczbie obywateli. A jednak są 
sprawy wymagające narady i zastanowienia 
się całego ogółu. Pragniemy, aby tę rolę 
odegrała Wolna Trybuna. 

Na temat aktualny przedstawiony juź 
to przez Rozgłośnię Wileńską, Jużto przez 
jednego lub grupę radjosłuchaczy, rozpo- 
czyna się dyskusja przez mikrofon. Każdy 
słuchacz ma prawo zabrać głos, składając 
przedtem ten swój głos na piśmie wydzia- 
łowi programowemu P. R. w Wilnie. Głos 
taki może być wygłoszony przez autora 
osobiście lub też z upoważnienia autora 
przez Speakera. ; Głosy dyskutujących będą 
wygłaszane w kolejności zgłoszeń. Osoby, 
które nigdy jeszcze nie mówiły przez radjo, 
obowiązane będą do uprzedniej próby przed 
mikrofonem. 

Konkurs humoru 
Polskiego Radja w Wilnie. 
Pośpieszamy zawiadomić osoby zainte- 

resowane, że termin nadsyłania prac na 
konkurs został przesunięty na dzień 1-у 
października z powodu wyjazdu na letni 
urlop kilku członków jury, oraz z powodu 
obfitego napływu utworów na konkurs i 
zgłoszeń, zakwalifikowanie, których wyma- 
ga dłuższego czasu. Konkurs zostanie roz- 
strzygnięty zatem w przeciągu października, 
Warunki pozostają te same. Zgłoszenia i 
utwory należy kierować do wydziału pro- 
gramowego Polskiego Radja w Wilnie. 
i li LA 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 czerwca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupao 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgija 123.83,” 124.14. 123,52, 

Kopenhaga  237,52,5 238,12,5  236,92,5 

Budapeszt 158,— 155,90 155,— 
Holandja 358,18 350,08 357,28 

Londyn 43,24, 43,35, 43,13,5 

Howy-York 8,90 8.92 8.84 
Paryż 34,87, 34.96, 34.78 

Praga 2638, 26445 2632, 

Srwajcarja 171,57, 172. — 171.14, 

Stokholm 238,48 239,02  237,82 

Wiedeń 125,25, 125.56, 124,94, 

Włochy 46,67, 46,79, 46.55, 

Berlin w obr. nieof. 212.66, - 
Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 103,75. — 103,50 5 proc. 
dolarowa 73 72. 5 proc. konwersyjna 
67. 5 proc. kolejowa 59. 6 proc. dola- 
rowa 91,50. 10 proc. kolejowa 102,50. 
8 proc. Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., 
oblig. B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4,5 proc. ziemskie 47,75. 8 proc. 
warszawskie 65. 10 proc. Siedlec 66. 

Akcje: 

B. Polski 167, Zw. Spółek Zarobko- 
wych 75,50. Elektr. w Dąbrowie 94. Siła 
i światło 125, Nobel 20, Lilpop 28,75, 
Modrzejów 23, Ostrowiec 78 - 78,50—78. 
Rudzki 35. Starochowice 24,50. 

GIEŁDA WILENSKA 
11 czerwca 1929 r. 

Listy Zastawne w walucie zagr. 

4 proc. Poż, Inwestycyjna 
100 zł. w złocie — 103 i pół 

Czeki i wpłaty. 

New Jork 8,89: 
Listy zastawne. 

4 1 pół proc. Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł. — 507—509 

Akcje. 

Wileński Bank Ziemski zł. 125 
— 142 

SŁOWO 

ZE ŚWIATA 

NIEZWYKŁE DZIEJE „SZAFKI 

Jeden z dzienników berlińckich zapowiada 

że wkrótce odbędzie się licytacja jednego w 

swoim rodzaju sprzętu — szafki z trucizna- 

mi, która była swego czasu własnością Lu- 

krecji Borgii a którą w początkach w. XIX 

przesłał carowi Mikołajowi I kardynał Ferdy- 

nand de Medicis, w dowód wdzięczności za 

opiekę nad katolikami w Rosji. Szafka arty- 

styczny okaz sztuki włoskiej wykonana przed 

400 mniej więcej laty, rzeźbiona w hebanie, 

та 2 metry wysokości i 1 i pół metra szero- 

kości, ozdobiona jest bronzami, wyobraża- 

jącemi bogów, nimfy i satyrów w lubież- 

nych pozach. Na środku widnieje złoty ze- 

gar przedziwnie misternej roboty. Szufladek 

tajnych ma szafka przeszło 100, otwieranych 

przy pomocy niesłychanie skomplikowane- 

go mechanizmu. Każda szufładka zawiera 

odmienną śmiertelną truciznę, którą Lukre- 

cja przeznaczała dla swoich ofiar. 
Obecny właściciel szafki dawny dyplo- 

mata rosyjski, dzisiej emigrant, mieszkają- 

cy w Berlinie, ocalił historyczną szafkę z 
domu Rasputina, któremu darowała ją ca- 
rowa gdy oszukańczy mnich wmówił w nią, 
że z tej szafki czerpie natchnienia do swoich 
praktyk leczniczych i religijnych. B. dypło- 

mata rosyjski, żyjący w Berlinie w bardzo 
ciężkich warunkach materjalnych, . wystawił 
pamiątkowy sprzęt na licytację, w nadziei, 
że znajdzie się bogacz, może Amerykanin, 

który zapłaci pokaźną sumę pozwalającą 

mu na polepszenie warunków bytu. 

  

ŚMIERCI" 

POMYSŁOWY DZIENNIKARZ 

Bardzo często mowy, wygłaszane przez 
mężów i działaczy politycznych zarówno w 
parlamencie jak i na politycznych zgroma- 
dzeniach są dziełem sekretarzy. 

Młody dziennikarz francuski, pracujący 
w jednem z miast północnej Francji, stał 
się dostawcą urzędowych mów dla merów i 
swego okręgu, którzy mu płacili „stałą ce- 
пе“ — 300 franków. 

Któregoś dnia jeden z merów przesłał 
mu zamówienie na mowę, którą miał wy- 

głosić przy odsłonięciu pomnika ku czci po- 

ległych na wojnie, mieszkańców swego mia- 

steczka. Ale mer zaznaczył, że jako czło- 

wiek niezamożny może zapłacić tylko 100 

franków. S 
Dziennikarz zgodził się tym razem. 
Nie zadając sobie trudu dziennikarz skop- 

jował mowę Poincarego, wygłoszoną z tej 
że okazji i przesłał merowi. 

Najbliższej niedzieli mer wygłosił piękne 
"przemówienie i otrzymał od swych słucha- 
czy burzliwe oklaski. Wieczorem wysłał „do- 
stawcy' umówione sto franków z listem, w 

którym pisał między innemi: „Przyznaję, że 

za 100 franków spisał'się pan wcale nieźle; 

ale między nami, trzeba przyznać, że w mo- 

wie pańskiej wyczuwało się nadmierną „mło- 

dzienczošč“. 
Poincare któremu opowiedziano tę hi- 

storję, serdecznie się uśmiał. 

Inana (biromantka Wróżka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

Od dnia 5 
Biejstl Kinematograt 

Kulturalno Oświatowy 

włącznie będzie wyświetlany film s 
Sensacyjno-awanturniczy dramat amerykański w 6 serjach — 36 aktach. W roli główniej: 
LINCOLN. Silny jak lew, zwinny jak tygrys, chytry jak lis. Serja 1. TAJEMNICZE PROMIENIE. 
Serja 2. W SZPONACH LWA 12 aktów, wyświetla się od 5 do 7 VI włącznie. Serja 3. MIĘDZY 

do 13 czerwca 1929 r. 

  

MAGICZNY KRYSZTAŁ | 
ELMO 

WODĄ i OGNIEM. Serją 4. U WRÓT PIEKŁA 12 aktów, wyświetla się od 8 do 10 VI włącznie. 
SALA MIEJSKA 

się od 11 do 
ul Ostrobramska 5. 

13 VI włącznie. 

„UPIORNY OKRĘT". 

Serja 5, UPIÓR PUSTYNI. Serja 6. W SZPONACH INDYJSKIEGO WODZA 12 aktów, wyświetla 
; od 11 а Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó'ej. W nie- 

dzielę i święta kasa czynna od g, 3-ej m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 

  

Dziśl Przebój sezonu! 
Wszechświatowa 

sensacja rekordowa! 
KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 

KONKURS. 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batore- 

go w Wilnie ogłasza niniejszem konkurs na 

stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Bi- 

bljoteki Publicznej w Uniwersytecie Stefana 

Batorego w Wilnie. Jest to stanowisko l-ej 

kategorji V-ego stopnia służbowego do obję- 

cia od 1 października 1929 r. | 

Kandydaci winni bezwarunkowo posia- 

dać stopień naukowy, uzyskany w jednej ze 

Szkół Akademickich, oraz fachowe wykształ- 

cenie bibljotekarskie i wykazać się dorob- 

kiem naukowym z dziędziny bibljologji. 

  

Podania nadsyłać należy pod adresem 

Rektoratu Uniwersytetu Stefana Batorego w 

Wilnie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1929 

roku. Do podania dołączyć należy: 1) me- 

trykę, 2) dyplom Szkoły Akademickiej, 3) 
świadectwo ze studjów bibljotekarskich lub 

z odbytej praktyki bibljotekarskiej, 4) za- 

świadczenie o dotychczasowej służbie, 8) 

dowód obywatelstwa polskiego, 6) życiorys 

wraz z wykazem publikowanych prac nau- 

kowych, wreszcie kandydaci, którzy dotych- 

czas nie byli na służbie państwowej winni 

przedstawić urzędowe świadectwo zdrowia 

i świadectwo moralności. Rektor 

(7) X. Cz. Falkowski. 

  

138—VI—0 

BK 

PRZETARG. 

  

Starostwo powiatu Wileńsko-Trockiego 
w Wilnie (Urząd Architekta Rejonowego) 

ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na ro- 

boty remontowe w gmachach rządowych w 

N. Trokach, zajętych przez Seminarjum Na- 

uczycielskie Żeńskie. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerw- 

ca 1929 roku o godz. l2-ej w Urzędzie Ar- 

chitekta Rejonowego, Wilno, ul. Ostrobram- 

ska Nr. 7. 
Piśmienne oferty winny być złożone w 

tymże dniu do godz. 1l-ej w kancelarji Urzę- 

du Architekta Rejonowego, łącznie z pokwi- 

towaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wa- 

djum przetargowe w wysokości 5 proc. zą- 

oferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin, w którym firma podejmuje się 
wykonać objętą niniejszym przetargiem ro- 
botę. 

Ogólne warunki przetargu i ślepy ko- 
sztorys otrzymać można w Urzędzie Archi- 
tekta Rejonowego za zwrotem kosztów wy- 

konania. Tam również można codziennie od 
godz. 10-ej do 13-ej przejrzeć ogólne i tech- 
niczne warunki wykonania robót przez 
przedsiębiorców, projekt robót, projekt umo- 
wy oraz ogólne przepisy Ministerstwa Ro- 
bót Publicznych o przetargach, które dla 
oferenta są obowiązujące. 

Starostwo Wileńsko-Trockie (Urząd Ar- 
chitekta Rejonowego) zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa oraz prawo zredukowania ilości ro- 
bót lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Za Starostę Architekt Rejonowy J. Rouba 
141—VI—1 Ё 
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nie bierzcie za wodę 
HRTREDTCT-REUNATICI | 

VICHY: GELESTINS 
| 

z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 

wóc fabrykowanych sztucznie 
noszących nieprawnie nazwę VICHY 
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„TRUJĄCE USTA““ 
konkursu piękności: kobieta o najbujniejszym temperamencie RAQUEL MELLER oraz WORWIK WARD. 
3.000 osob wzięło udział w karnawale Weneckim, legendarnej scenie, z bajek Szeherezady wyjętej. Wstrzą- 
sająca scena z wężami. Niebywały przepych oraz niewidziane napięcie akcji i gry! Pocz. sean. og. 6, 8 i 10.15. 

RYAYAWE 0 ""= че о) 

BAWAWAEM Mieszkanie 
    

  

  

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOÓW. 
54 12-21 0d 4-6, 
«l. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Mickiewicza 44 m. 2 

| LETNISKA | 
Hallerowo 

Ciepłe kąpiele mor- 
skie; «i pensjonat 

  

DOKTOR 
L. GIRSBERG 

choroby  weneryczo* 

syfi6= | skórne. Wil „Warszć LG 
Wileńskz 3, te- nalizacja, wodociągi, 

1 _ 567. Przyjmuje tenis, pianino. Pocztą 

  

  
  

DOKTOR 1 pokoi Z WSy ie: 
mi  wygodami przy 

D.ZELBOÓWIGZ | ulicy Ofiarnej Nr 2, 
chor. weneryczne, | SPYtač portjera. —0 

zylilis, narządów j __ 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. IESZKANIA 4 5), 
Elektroterapja pok. z wygodami 

| (diatermja). POSZUKŲ JE ж rej. 
YE: ukiszek, Witoldowej, 

| Kobieta-Lekarz slyakoń kiego pr 

skowej lub osobny 
i I. Leldowiczowa domek z ogrodem. 

    

„Warszawianka“. Ka- *, 

Dramat kobiety, którą na- 
piętnowało przeznaczenie. 
W rol. głów.: laureatka 

  

Zakład Sztucznych Wód 
Min żralnych i Napojów 

Chłodzących 
pod firmą: 

„E. TROMSZCZYŃSKY* 
w WILNIE 

pod kierownictwem współ- 
włąść. prow. W. Wrześniow- 

skiego poleca: 
sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i 
iinne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na 
cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, -0 
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lecaki, menażki, tenis, rybołow- 
stwo, kostjumy kąpielowe. i 
gimnastyczne pantofle Pepege 

po cenach najfańszych 
POLEC 

Wil. Sp. Myśliwska 
Wileńska 10. — 

    
   

  

oś 8 do 1iod4da8,i Stacja na miejscu. ge — — - - 

Wiadomość: Haliero- F 0 r KE Ea WE 
© wo, poczta Wielka o 

DOKTOR Wieś, powiat Morski, 

RLUMOGICZ >=". Į Wil. Sp. Myśliwska 
Chorob ё WILENSKA 10. 

oroby weneryczne, - dk Ё 

syfilis i skórne. Lefnisko fnteli- 

gencji polskiej, 7 klm. musruasszaenskaca 
„Wielka ; od Wilna, komunika 5 = = "a 

weg — /- cja autobusowa na 6 w 
(Telef. 921). rg miejsce, 5 do A E p $Z 4 = 

z używalnością parku B sie о® 

i placu temnisowego. Į 5 pokoi ze aż a i 

a wiatło elektryczne. g w rejonie ulic: Mickiewicza, Porto- m 

śe PORTOW teieton a wej lub Lukiszek. Oferty pisemne @ 

BA  AKOSZERAI r. 13-68. В do adm. „Stowa“ pod W.L. | —g B 
Banas WZGRAYCEREZEEABKAA 

Akaszorkaśmiałowska <KOPHO | SPRZEDA 
oraz Gabinet Kosme- WWYAWAW 
zn usuwa Zmar- 

szczki, piegi, wągry, i 
lupież, brodawki, ku-. OI | 
rzajki, wypadanie wło- TEDDOLIT ! 
sów. Mickiewicza 46. pieyde'go, Zawalna 22 

m Tm. ZSZ —0 6. ' 
    

‘_—' Pianina 
i dnych fa- 

BA Kosmetyka BBbryk sprzedaję na do- 

  

godnych warunkach. 
Wynajem. W. Pohu- zana wisya dj 

= 
lauka 9 m. 23. — —& 
  

  

  

  

  

mama mamas zaw (ŚWIAÓCZENIE. 

    

СВа 

Młyn wodny dentakie, Fokaajki į 
na bystrej rzece, || jomy posiadamy | ziemi przeszło 20 || 49 sprzedania | 
ha, z zabudowa- dogodnie |» 

niem sprzedamy || wii, Biuro Komi- 
na AS 40- | sowo - Handiowe, 

godnie U 2 aliżaanć D. H.-K. „Zacheta“ Mickiewicza a? 
1 tel. 152. 

—ЕВ ее 
Mickiewicza 

tel, 9-05. 
  

Powia- 
damiam 

że za weksle wysta- 
wione przez syna me-* ŻN 

    

U d kobiecą 
ro konserwuje. go Zenona, żadnej 

UronĘ odświeża, Wanna SRZDÓ IA САСОН К НЫ 96рошіед2іа|:о$сі_ 

Gabinet Kosmetyki miedziana do sprze- Kalinowski. Ponarska 
"ai _„Cedib* dania, Suwalska 3 —1. 030 R e Nr. 17a. 

ryniewiczowej ——— 
iczowe, ZAŁATWIAMY ba 

Kai Weak. jg KURIE, "POŻYCZKI „ || NAJDOGODNIEJ 
godz. 10 19, "psa szczeniaka czy-| Wil. Biuro Komi- lokaty hipoteczne 

W. Z. P* Nr. 26.Stej rasy foxterjera,| Sowo - Hanalowe, załatwia 
ul. jakóba Jasińskie- | M.ckiewicza 21, || D. H.-K. „Zachęta* 
go Nr I m.2.  —oltel. 152. _6LZ_g | Mickiewiczą 1, |, 

I tel. 9-05. SE 

Kursy Kierowców Samochodowych Langas 

Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie ZGUBY 
ul. Ponarska 55, tei. 13-30 "IE 

grupa XXXIV amatorska zubioną. książecz- 

kandydatów na niezawodowych kierowców samochodowych E ini Ia 
rozpocznie zajęcia dnia 20 czerwca r. b. Kurs trwa Od 4 dod wyg, przez P. K. U. 
5 tygodni. Informacyj udziela i zapisy przyjmuje Sekretarjatd Wilno, na imię Ka- 

Kursów codziennie od g. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponar-| zjmierza Mareckiego. 
i l. 13-30. — i я ь skiej 55, tel. 1 £|| unieważnia się. —0 
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Ww. BRIDGES, 

*  SOBOWTÓR 
Milford milczał, chcąc zebrać my- 

šli. 
— Pan wszedł do domu? — zapy- 

sędzia. 
— Nie sir. Stałem w tłumie i 

* przekonałem się, że zabitym był Mr. 

Norscott. Niektórzy z obecnych  wi- 
dzieli ciało, przed przybyciem policji, 
z ich opisu wiedziałem kim był zamor- 
dowany. 

— Czemu pan odrazu nie zawiado- 
mił policję o tem wszystkiem? 

Milford zrobił gest rozpaczy. 
— Czyż mogłem zjawić się w po- 

licji z podobnem opowiadaniem? Czy 
uwierzonoby mnie? Uważanoby mnie 
za «warjata! Pozatem byłem tak przy- 
gnębiony, że nie wiedziałem, co mam 
robić. Myślałem, że gdy policja dowie 
się, iż byłem tej nocy u Mr. Norscotta, 
podejrzenie padnie na mnie pierwsze- 
go. 

— Dobrze, cóż dalej? 

— Wróciłem do swego pokoju przy 
Smith-street i obmyśliłem plan działa- 
nia. Pierwszą moją myślą było zoba- 
czyć się z p. Bartonem, ale przypo- 
mniałem sobie, żełniał on wyjechać do 
Ashton i wróci nie wcześniej jak za 
dwa dni. Nie miałem wątpliwości, co 
do tego, kta był mordercą. Byłem pe- 
wien, że dokonał tego członek szajki 
mścicieli z Santa-Lucia, o których mó- 
wił mój pan. 

  

tał 

— Najwidoczniej śledzili mnie i w 
ten sposób dowiedzieli się, gdzie ukry- 
wa się Mr. Norscott: bardzo mnie to 
męczyło, sir, gdyż miałem uczucie, że 
byłem winien śmierci człowieka, który 
uratował mi życie. Ponieważ nie mo- 
głem znieść tej świadomości, postano- 
wiłem odnaleźć mordercę i w ten spo- 
sób swą mimowolną winę odkupić. 

Głos Milforda załamał się. Ręką 
otarł oczy. W jaki sposób ów Prado, 
którego uważano za łotra pomiędzy 
największymi łotrami Ameryki Połud- 
niowej, w jaki sposób ten człowiek, 
potrafił wzbudzić w swym lokaju tak 
głębokie przywiązanie, pozostanie to 
dla mnie zagadką — ale nie można by- 
ło wątpić w szczerość rozpaczy Mil- 
forda. 

— Czyż przedsięwzięcie to nie wy- 
dawało się panu beznadziejnem? 

— Milford skinął przecząco. 
— Wiedziałem, że morderca jest 

cudzoziemcem i że nie mógł uciec da- 
leko. Mr. Norscott nie należał do tego 
typu ludzi, którzy dają się zabić, jak 
króliki, słyszałem zresztą, jak mówio- 
no w tłumie, że na schodach były śla- 
dy krwi. Zdecydowałem więc, żę zbrod 
niarz musiał być ranny również i leży 
gdzieś w pobliżu. W dzielnicy tej dużo 
jest pokoi umeblowanych do wynaję- 
cia, których gospodarze nie pytają 
swych lokatorów, skąd przychodzą i 
czem się zajmują, byleby nocleg zo- 
stał opłacony. 

Milford zamilkł i otarł pot z czoła. 
— Otworzcie jeszcze jedno okno, 

— rozkazał zdenerwowanym głosem 

sędzia, — tak tu duszno, że można 

zemdleč! 
Miliord poczekał dopóki policjant 

nie dostał się do okna i nie otworzył 
je, gdy wrócił na swe stanowisko przy 

drzwiach, świadek ciągnął dalej, zwil- 
żając językiem wyschłe wargi: 

— Przypadek, doprawdy szczęśli- 
wy trai sprowadził mnie na jego ślad. 
Trzy dni błądziłem po tej dzielnicy, 
starając się znaleźć to, czega nie szu- 

kała policja. Wczoraj koło ósmej wie- 

czorem stałem na rogu ulicy, gdy chło- 

pak z gazetami przebiegł koło mnie, 

głośno krzycząc coś. Kupiłem gazetę ! 

dowiedziałem się o 'aresztowaniu Mr. 

Bartona. Był to dla mnie fakt zupełnie 

nieoczekiwany. Dotąd nie przypuszcza- 

łem nawet, że policja dojdzie do po- 

znania prawdziwego nazwiska zabite- 

go. Wiadomość ta tak silnie wzruszyła 

mnie, że musiałem zajść do sąsiedniego 
baru, by pokrzepić się czemś. Między 

stolikami w tym barze są przegródki 

drewniane, wysokości człowieka. Sie- 

działem nad szklanką i rozmyślałem, 

co mam teraz robić, gdy przyszli dwaj 

mężczyźni i usiedli przy sąsiednim sto- 

liku. Rozmawiali niezbyt głośno, ale, 

mając dobry słuch, słyszałem każde 

słowo. — Najpierw chwytałem słowa 

zupełnie bezmyślnie, lecz nagle praw- 

da stanęła przed mojemi oczyma w ca” 

łej swej nagości... zdawało się, że pro- 

mień światła padł przed moje oczy. 

Znów zamilkł. 

— Tak, mruknął sędzia, — cóż da- 
lej? 

— Jeden z nich sir opowiadał dru- 
giemu o lokatorze, który jest śmiertel- 
nie chory i chce koniecznie widzieć 
księdza. Drugi poradził mu, żeby się 
zwrócił dó ojca Merila, a wówczas 
pierwszy dodał: „Bo to widzisz jego 
trochę poranili na ulicy, a ja nie chciał- 
bym robić z tego historji, dópóki on 
może płacić!” 

— Gdy usłyszałem te słowa, z tru- 
dnością powstrzymałem się od zerwa- 
nia się: od stołu, gdyż zrozumiałem, 
że jest to właśnie ten człowiek, które- 
go szukam. Ale zostałem na miejscu, 
wsłuchując się w rozmowę sąsiadów. 
Na nieszczęście dalszą rozmowę pro- 
wadzili szeptem i już nie mogłem nic 
więcej usłyszeć. Siedziałem tak przy 
stoliku, dopóki oni pili i szeptali, a 
gdy wyszli z baru, poszedłem za nimi. 
Stali czas jakiś na ulicy, a potem ten, 
który mówił pierwszy, pożegnał się i 
poszedł w dół ku rzece. Widać sporo 
wypił, sir, więc śledzenie go nie przed- 
stawiało żadnych trudności. Nie oglą- 
dał się i szedł prosto przed siebie, 
wreszcie skręcił w boczny zaułek i 
wszedł do brudnego, starego domu, 
stojącego na uboczu. 

— O której godzinie to się działo? 
— Było koło wpół da jedenastej, 

sir. W każdym razie, gdy doszedłem 
potem do Iste-street wybiła jedenasta. 

— Pan poszedł prosto stamtąd do 
kościoła? ` 

—-Tak, sir. Uważałem, że nie osiągnę 

celu, jeśli pójdę zaraz do tego człowie- 
ka. Musiałem znaleźć kogoś do pomo- 
cy, kogoś, ktoby w razie gdyby się 
mnie stało nieszczęście, mógł być 
świadkiem. Wobec tego, że byłem je- 
dynym człowiekiem, znającym prawdę, 
a skoro podejrzenie padło na Mr. Bar- 
tona, obowiązkiem moim było tę praw- 
dę wyjawić. Nie miałem prawa nara- 
żać swe życie, zanim nie uratuję nie- 
winnie oskarżonego. Wobec tego, po- 
stanowiłem udać się do ojca Merilla, 
o którym mówił jeden z rozmawiają- 
cych w barze nieznajomych. Słyszałem 
już o nim wcześniej. 

— Tak, niema chyba w tej okoli- 
cy człowieka, któryby nie znał ojca 
Merilla, — wtrącił sędzia. 

—- Tak, sir, wszyscy go tam zna- 
ją. Ale późno już było i z trudnością 
znalazłem mieszkanie księdza, który 
wreszcie sam otworzył mi drzwi. Obu- 
dziłe go, lecz nie był zagniewany. 
Wprowadził mnie do salonu, powie- 
ziałem, że chodzi tu 0 życie albo 

śmierć i wyłożyłem całą historję. Mia- 
łem przy sobie dokument, który mi dał 
mój pan i kilka innych papierów, któ- 
re mogły mi służyć, jako dowody, ale 
bałem się mimo to, że mi nie uwierzy. 
Jednak uwierzył mi, sir. Spokojnie wy- 
słuchał mnie do końca, zadał parę py- 
tań i widocznie, zrozumiał, że mówię 
prawdę. „Proszę zaczekać tutaj”, — 
rzekł wreszcie, — „ubiorę się i razem 
pójdziemy do chorego!“ Czekałem nie 
dłużej, jak dziesięć minut, potem wy- 
szliśmy razem. Nie minęliśmy połowy 

drogi, gdy ksiądz zatrzymał się i za- 
dzwonił do jednego. z domów. „Weź- 
miemy ze sobą doktora Robbisa*, — 
rzekł ksiądz, „to człowiek wielkiego 
serca, który umie rozmawiać z morder- 
cami“. 

Wybuch śmięchu wstrząsnął salą, 
nawet sędzia, ojciec Merille i doktór, 
przyłączyli się da ogólnej wesołości. 

— Widocznie Stepny jest dzielni- 
cą bardzo wesołą, — zauważył sędzia 
dając znak, by publiczność zamiłkła. 
— Proszę dalej, panie Milfordzie! 

— Na szczęście doktór nie był je- 
szcze w łóżku więc nie potrzebowali- 
śmy czekać, aż się ubierze. Ojciec Me- 
rille opowiedział mu w krótkich sło- 
wach o co chodzi i doktór, bez słowa 
protestu przyłączył się do nas i we 
trzech ruszyliśmy w dalszą drogę. By- 
ło już wpół do drugiej, sir. Jest to ma- 
ły zaułek nad rzeką, tak pusty i ponu- 
ry, że straszno było tędy iść. Doktór 
zastukał laską do drzwi. Nie odpowie- 
dziano nam, powtórzyliśmy energicz- 
niej stukanie. Wreszcie w domu ktoś 
się poruszył i w oknie ukazało się świa 
tło. Dzwi otworzyły się ostrożnie i na 
progu ukazał się ten sam człowiek, 
którego śledziłem przed paru godzina- 
mi. Widocznie nie wytrzeźwiał jeszcze 
całkowicie, sir, a słów, któremi nas 
spotkał nie ośmieliłbym się powtórzyć 
tutaj. Ale nie zwracaliśmy uwagi na 
jego słowa. Doktór położył rękę na '. 
ramieniu pijaka. 
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