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Nałeżność pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Środa 28 Sierpnia 1929 r. Cena 20 groszy. 
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0 autonomię dla Słowaczyzny. 
(Korespondencja własna). 

Bratislawa, 24 sierpnia 1929 r. 

W stolicy Słowaczyzny, Bratisla- 
wie od czterech tygodni trwa już 
głośny proces posła słowackiej par- 

tjj ludowej (autonomistów) D-ra 

Wojciecha Tuki, profesora uniwer- 

sytetu. Sala rozpraw zapełniona jest 

publicznością, a w ławach przezna- 

czonych dla prasy siedzą przedsta- 

wiciele wielkich dzienników  euro- 

pejskich, ba nawet amerykańskich. 

Świadczy to, że prawie cały świat 

interesuje się tym procesem i sto- 

sunkami jakie panują w tej części 

Europy. Proces bowiem ilustruje 
dosadnie stosunek Czechów do Sło- 
waków, który ,tworzą jedno własne 

państwo. Chcąc jednakowoż poznać 

sens procesu Dr Tuki, należy naj- 

pierw zapoznać się z historją Slo- 

waków ostatnich dwudziestu lat 
choćby tylko w zarysie. 

W czasach monarchji austrjacko- 

węgierskiej Słowaczyzna nie two- 

rzyła żadnej jednostki administracyj* 

nej w sensie n. p. b. Galicji. Two- 

rzyła ona 'częšė składową Węgier 

rządzoną przez Budapeszt. Bardzo 

mało też słychać było o narodzie 

słowackim, a cokolwiek garstka po- 
słów wytrwale broniła praw swego 

ludu w Sejmie Węgierskiem. Ma- 
gnaci węgierscy używając Słowa- 

ków do pracy nie troszczyli się o 

ich rozwój kulturalny ani też nie do- 

puszczali ich do urzędów. „Tółk nem 

ember" — Słowak nie jest człowie- 

kiem, to słowa ilustrujące stosunek 

Węgrów do Słowaków. W tej atmo- 

sferze rósł duchj narodu słowackie- 

go, działacze narodowi zapełniali 
więzienia przedwojennych Węgier 

a liczne rzesze biednych Słowaków 

emigrantował za ocean. 

Upadek Austro-Węgier wytwo- 

rzył nową sytuację. Narodowi dzia- 

łacze słowaccy, działające w czasie 

wojny iwspólnie z działaczami na 

emigracji zawarli w Gittsburgu (A- 

meryka) dnia 30 maja 1918 r. umo- 

wę proklamującą utworzenie repub- 

liki Czechosłowackiej, państwa Cze- 

chów i Słowaków. Nie przypusz- 

czali wówczas, że w kraju zmuszeni 
będą walczyć o tezę tej umowy, o 

swoje roboty, swoją administrację, 

swoje rządy i o autonomję wogóle. 
Jedenaście lat z górą upłynęło od 

zawarcia tej historycznej umowy a 

jednak autonomji dotychczas Sło- 

wacy nie posiadają. Urzędy, rządy 

it. d. znajdują się w rękach cze- 

skich. ŚSłowaczyzna stała się jakby 

kolońją czeską. To też nie dziw, 

że niezadowolenie coraz to bardziej 

wyrastało. Rosła też partja autono- 

mistyczna a jej przywódca ks. An- 

drzej Hlinka niestrudzony bojownik 

6 autonomję zyskał na Słowaczyźnie 

popularność bohatera narodowego. 

Postulaty autonomistyczne natrafiają 

na spór wszystkch stosunków cze- 

skich i centralistycznych stronnictw 

na Słowaczyźnie, które jednakowóż 

w samym kraju nie odegrywają 

poważnej roli: Podczas gdy ludow- 

cy słowaccy ks. Hlinki domagają 

się autonomii terytorjalnej i naro- 

dowej, centraliści pogodzili się z 

obecnym stanem rzeczy i proponują 

t. zw. czechosłowakizm t. j. pojęcie 

jednego narodu czechosłowackiego, 

gdy tymczasem autonomiści ja z ni- 

mi cały świat rozróżnia Czechów i 

Słowaków. 

Obok ks. Hlinki wybitnym przy- 

wódcą autonomistów jest poseł Dr. 

Tuka, profesorprawa międzynaro- 

dowego i redaktor naczelny „Sło- 

waka" człowiek bardzo uczoniPzdol- 

ny mówca i teoretyk. Jemu to po- 

wierzono wypracowanie | projektu 

autonomii, opublikowanego w prasie 

autonomistycznej. Centraliści dopa- 

trywali się w tem działalności na 

rzecz Węgier aczkolwiek Dr. Tuka 

wzorował się na autonomji irlandz- 

kiej a działalność jego podobną by- 

ła do działalności tragicznie. zmar- 

łego przywódcy Chorwatów St. Ra- 

dicza. Od tego czasu rozpoczęto 

gwałtowne ataki przeciwko Tuce, 
które spotęgowały się zwłaszcza po 

ogłoszeniu artykułu p. t. „Vacunm 
juris“. Autor tejże filozoficzno-praw- 

niczej rozprawy Dr. Tuka rozpatruje 

tu sytuację jaka ,zostałaby wytwo- 

rzona na Słowaczyźnie, gdyby ist- 
niała t. zw. tajna klauzula do umo- 
wy zawartej w Turczańskim Świę- 

tym Marcinie dnia 3| pażdziernika 

1919 r. w której powiedziano, że 

Słowacy tylko przez IQ lat tworzą 
z Czechami wspólne państwo a po 

upływie tego czasu sami zadecydują 

o formie swej państwowości. Auto- 

nomiści twierdzą, że klauzula taka 

istnieje, natomiat Czesi i Słowaccy 

centraliści istnieniu jej zaprzeczają. 

Związawszy to z podróżami Dr. 

Tuki zagranicą dokąd jeździł dla 

propagandy a w których dopatrują 

się szpiegostwa (|) wytoczono Dr. 

'Tuce proces w zdradę stanu. Sam 
oskarżony, który stał się raczej 

oskarżycielem twierdzi, że proces 

ten nie jest sprawą Dr. Tuki, ale 

walka pomiędzy kierunkiem centrali- 

stycznyma autonomistycznym,W każ- 

dym razie proces dosadnie ilustruje 

stosunek Czechów do Słowaków, jak 

wogóle stosunki narodowościowe w 

tem państwie, a słowa Dr. Buday'a 

wicemarszałka sejmu praskiego, wy- 

stępującego w tym procesię w cha- 

rakterze świadka dają pojęcie w ja- 

kiem położeniu żyją Słowacy. „By- 

liśmy gotowi ogłosić naród słowacki 

jako mniejszość narodową w Cze- 

chosłowacji i zwrócić się do Ligi 

Narodów o ochronę* powiedział ten 
polityk słowacki. Rozmiary niniej- 

szego artykułu nie pozwalają przed- 
stawić tu przebieg całego procesu. 

Podają tu z ust oskarżonych i świad- 

ków twarde słowa, oskaržające cze- 

chosłowacki system centralistyczny, 

Umysły słowackie dzięki proce- 

sowi zostały wzburzone do najwyż- 

szego stopnia. To tez zapowiedź 

ks. Hlinki, że teraz z całą energją 

klub postów autonomistycznych wy- 

stąpi z swemi żądaniami, jakikolwiek 

wyrok w procesie zapadnie, uważać 

należy za hasło do podjęcia akcji w 

celu uzyskania autonomii. 

Przypuszczać należy, że albo już 

blizką jest autonomja Słowaków 

albo dni dzisiejszej koalicji są poli- 

czone, gdyż wystąpienie Słowaków 

wytworzy poważne przesilenie, które 

zlikwidować mogą tylko nowe wy- 

bory. Dąbrowski, 
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Sprawa kontroli Nadrenii. 

BERLIN, 27-VIII, (Pat). Organ 

niemieckiej partji ludowej „Deutsche 

Allgemeine Zeitung“ przynosi wy- 

jaśnienia, uzyskane ze strony dele- 

gacji niemieckiej o stanie kwestji 
kontroli w Nadrenji. Dziennik nie- 
zwykle ostro atakuje treść tych wy- 

jaśnień, przyczem podkreśla z wiel- 

kiem niezadowoleniem, że komisje 

koncyljacyjne, przewidziane w trak- 

tacie lokareńskim, miałyby uzyskać 
kompetencje w stosunku do spraw, 
wynikających z art. 42 i 43 traktatu 
wersalskiego. 

Dziennik, mimo oświadczeń ze 

strony niemieckiej, nie może zna- 

leść żadnej korzyści w powyższem 
załatwieniu sprawy, które  przewi- 

duje możliwość zwracania się w 

wypadkach spornych alternatywnie 

do Rady Ligi Narodów, albo też 

do komisji lokareńskiej, z prawem 

apelacji dla obu stron. 
Pismo atakuje przytem bardzo 

ostro dr. Wirtha, którego uważa za 

odpowiedzialnego za powyższy pro- 

jekt załatwienia sprawy i z dużym 

niepokojem przytacza wczorajsze 

oświadczenie Brianda, który wobec 

dziennikarzy francuskich zaznaczył, 

że uregulowanie sprawy kontroli 

Nadrenji miałoby posiadać charak- 

ter stały. 
Dziennik zaopatruje swoją dzi- 

siejszą depeszę O stanie sprawy 

kontroli Nadrenji komentarzem, w 

którym oświadcza, że gdyby dele- 

gacja niemiecka powróciła z Hagi 

ze zgodą na tego rodzaju kontrolę, 

to upadek gabinetu Rzeszy byłby 

pewny, a dalsze konsekwencje we- 

wnętrzno-polityczne nie dają się 

przewidzieć. 
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DOMINIK MOKSIEWICZ 
b. diugoletni Radny m. Wilna 

po krótkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnąl w Panu 
dnia 26 sierpnia 1929 roku w Wilnie, przeżywszy lat 64. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby — ul. Dobroceynna 6 do kościoła 
Św. Ducha odbędzie stę 28 sierpnia o godz. 4 popoł. Nabożeństwo żałobne 
za duszę Zmarłego w tymże kościele dn. 29 sierpnia o godz. 9 rano, po- 
czem pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim w grobach rodzinnych. 

0 tych smutnych obrzędach zawiadamia 
stroskana Rodzina. 

  

Konferencja w Hadze. 
Może się uda doprowadzić do porozumienia. 

BERLIN, 27.8 (Pat). Komunikat 
półurzędowy niemiecki z Hagi o- 
świadcza, iż odmowa Snowdena nie 
jest uważana za równoznaczną z 
zerwaniem konferencji. Według ko- 
munikatu niemieckiego, oczekuje się 
dalszych wysiłków 4 państw, celem 

poczynienia Anglji w jakikolwiek 
sposób nowych ustępstw. Komuni- 
kat uważa, iż formaodmowy Snow- 

dena w porównaniu zjego poprzed- 

niemi bardzo ostremi wystąpieniami 

oznacza mimo wszystko pewnego 
rodzaju załagodzenie. 

Opinje prasy niemieckiej budzą optymizm. 
BERLIN, 27.8 (Pat). Dzisiejsze 

poranne dzienniki berlińskie starają 
się wyraźnie, wbrew wrażeniu, wy- 
nikającemu z samej treści ich de- 
pesz. nie dopuścić do określenia sy- 
tuacji, jaka się wytworzyła w Hadze 
po ostatniej, odmowie Snowdena, 
jako beznadziejnej. 

Socjalistyczny „Vorwaerts“ stwier- 
dza, iž po odmowie Snowdena za- 
panowal w Hadze sceptycyzm. Dzien- 
nik pisze, że gdyby tego rodzaju 
odmowa zdarzyła się przed tygod- 
niem, wynikłoby z tego ogólne prze- 
konanie, iż jest to koniec konferen- 
cji. Dzisiaj jednak, wszyscy są do 
tego stopnia stępieni, że już nicze- 

go nie bierze się tragicznie, nawet 
jeżeliby zerwanie konferencji nastą- 
piło. Dziennik przypuszcza, iż niko- 
mu nie zależy na .ostatecznem zer- 
waniu. 

„Berliner Tageblatt" oświadcza, 
iż w Hadze po odmowie Śnowde- 
na znalazło się wielu pesymistów, 
którzy mówią o zerwaniu konferen- 
cji. Jednakże zaostrzenie się kryzy 
su nie należy brać tragicznie, gdyż 
stanowiska poszczególnych delega- 
cyj są obecnie o tyle bliskie, że o 
zerwaniu prawie wcale nie może 
być mowy, możliwe zaś jest prze- 
niesienie konferencji do Genewy. 

  

Jeszcze jedne posiedzenie sześciu. 
HAGA, 27.8 (Pat). Dziś rano 

Briand wystosował do Jaspara list, 
w którym prosi o zwołanie jeszcze 
w dniu dzisiejszym posiedzenia 
przedstawicieli 6 państ zapraszają- 
cych, w celu zbadania, czy jest je- 
szcze wyjście z impassu, w jakim 
znajduje się konferencja. Do propo- 
zycji tej przyłączył się Pirelli. Rów- 
nież Snowden przyłączył się do 
prośby, wyrażając przytem życzenie, 
aby na jutro zwołane zostało plenar- 
ne posiedzenie konferencji. Wszys- 
cy delegaci przygotowują się do 
wyjazdu w dniu jutrzejszym. 

HAGA, 27.8 (Pat). Briand wy- 
stosował do jaspara pismo, w któ- 
rem zaznacza między innemi, iż wo- 
bec sytuacji, jaka się wytworzyła, 
jedynie słuszną rzeczą byłoby na- 
tychmiastowe zwołanie konferencji 
delegatów 6 mocarstw zapraszają- 
cych, na której położony będzie 
kres obecnej sytuacji, wydającej się 

HAGA, 27.VIIL. Rozpoczęto o go- 
dzinie 5-ej po południu posiedzenie 
6 mosarstw zapraszających przecią- 
ga się. O godzinie 7 min. 45 przer- 
wano posiedzenie na 10 minut, a 
uczestnicy polecili sobie przynieść 

dotąd bez wyjścia. Osobiście Briand, 
o ile nie będzie sprzeciwu, jest za 
zwołaniem posiedzenia na godzinę 
18-tą. 

Jaspar, po otrzymaniu listu prem- 
jera francuskiego, ošwiadezyl, iž po- 
czyni niezbędne kroki; dodal przy- 

tem, iż z analogiczną propozycją 
zwrócono się do niego także ze stro- 
ny delegacji włoskiej, która zapro- 
ponowała zwołanie konferencji na 
godz. 17-tą. 

O godz. 11 m. 45 zwrócił się do 
Jaspara Snowden, prosząc o zwo” 
łanie posiedzenia na godz. 15 m. 30. 
Ostatecznie Jaspar zwołał posiedze- 
nie na godz. 16. Na życzenie Brian- 
da, komitet polityczny, któremu po- 
wierzono rozpatrywanie kwestji Nad- 
renji, nie odbędzie posiedzenia. 
Snowden wyraził życzenie, aby ple- 
narne posiedzenie konferencji od- 
było się jutro w godzinach rannych. 

  

przekąski, poczem posiedzenie roz* 
poczęto na nowo. O godzinie I0-ej 
min. 30 posiedzenie trwa jeszcze w 
dalszym ciągu. Przebieg obrad 
utrzymywany jest w naściślejszej ta- 
jemnicy. 

Przełomowy dzień konferencji. 
HAGA, 27-VIII. 

wczorajszy był 
dniem konferencji. Na nowe рго- 
pozycje państw  wierzycielskich 
Snowden odpowiedział odrzuceniem 
ich, bez wskazania, w jaki sposób 
zamierza współpracować w dziale 
pojednania. Francja uważa, iż no- 
wa inicjatywa nie należy do niej. 

(Pat). Dzien 
najdonioślejszym 

Pozostawi ona delegacji brytyjskiej 
czas do zastanowienia się nad po- 
ważną sytuacją, jaka powstanie w 
razie dalszego odrzucania propozy- 
cyj. Adatci ma spotkać się jeszcze 
ze Snowdenem i Laucher'em. Wed- 
ług Brianda, jest to ostatnia próba 
pogodzenia sprzecznych stanowisk. 

  

Sytuacje bez wyjścia(?) 
HAGA, 27-VIII. (Pat). Wydarze- 

nia dzisiejszego rana zdają się 
wskazywać na to, że pomimo wy- 
trwałych wysiłków Brianda i Adat- 
ciego sytuacja pozostaje bez wyjścia. 
Prawdopodobnie Snowden i Briand 
złożą publiczne oświadczenia. W 
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Koncesionowane przez Kuratorjum O. Szk. Wileńsk. Nr. II—18187/29. 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z program. gimnaz. państwowych) 

im. „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 9 

Przyjmeje wpisy na rok szkolny 1929/80 do wszystkich klas 

gimnazjum (od godz. 4 -7 popoł.). Zakres: duża matura, mała 

matura, szkoła powszechna. Typy humanistyczny i matemat.- 

przyrodniczy. System półroczny. Niezamożnym zniżka w opła- 

cie za paukę. Odczyty. Lekarz szkolny. Wycieczki 

kołach konferencji krążą pogłoski, 
że Stresemann zamierza oficjalnie 
zakomunikować, iż Rzecza niemiec- 
ka z dniem | września będzie wy- 
płacać swe zobowiązania wyłącznie 
na podstawie planu Younga. 

  

Internat. 
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Krwawe starcia w Palestynie 
W Palestynie wzmagają sie rozruchy. 

WIEDEN, 26-VIII. (Pat). „Neue 
Freie Presse" donosi z Jerozolimy: 
Arabowie zamordowali ubiegłej no- 
cy w Hebronie 50 Żydów, a 70 po- 
ranili. Wielu Żydów schroniło się 
do gmachu policji. Rano nadeszły 
z Jerozolimy do Hebrony oddziały 
wojsk i zbrojne formacje obrony ży- 
dowskiej. Część Arabów wróciła już 
z Hebrony do Jerozolimy. W cias- 
nych uliczkach w Jaffie toczyły się 
walki ze szczególną zawziętością. 
W końcu udało się samoobronie 
żydowskiej odeprzeć atak. Było 
wielu zabitych i rannych. Także z 
miejscowości Tel Awiw donoszą o 
jednym zabitym. 

Ponadto zaatakowano  kolonje 
Rachel, Haifa, Bezan. Tę ostatnią 
zupełnie zniszczono. W kolonji Moz- 
za zamordowali arabowie rodzinę, 
składającą się z 6 osób. Prawie ca- 
łą noc z soboty na niedzielę strze- 
lano nieustannie. Oddziały policji i 
wojska były widocznie niedostatecz- 
ne. Aby obronić sytuację, użyto o- 
chotników żydowskich i angielskich. 
Arabowie zaatakowali tym razem 

dzielnice zewnętrzne Jerozolimy, w 
szczególności dzielnicę Talpioth, któ- 
rą w nocy ewakuowano. Dzielnica 
ta, w której znajdują się wille, zo- 
stała zupełnie zniszczona. Cenna 
bibljoteka hebrejskiego poety Agno- 
na, została spalona. Jedna synago- 
ga i jeden meczet zostały spalone. 

mieście panował zupełny chaos. 
W końcu przywróciło spokój 

600 żołnierzy angielskich. Liczba 
zabitych Żydów w Jerozolimie i o- 
kolicy obliczana jest na 57. Straty 
arabów mają być jeszcze większe. 
Dotychczas nie zdołano ustalić 
liczby rannych. W Jerozolimie brak 
środków żywności. Szczególnie dzie- 
ci cierpią głód. 

„Bezpośrednim powodem tych 
zajść — pisze dziennik — był spór 
o ścianę płaczu. Głębszy powód 
tkwi w tem, że rząd angielski, któ- 
ry ostro kontroluje imigrację żydow- 
ską, pozwolił szczepom arabskim, 
wypędzonym z terytorjum Hedżasu 
osiedlić się w Palestynie. W ten 
sposób zwiększyła się ludność arab- 
ska o 600 tysięcy. 

Zamieszki w Jerozolimie budzą niepokój. 
Konsul amerykański w Jerozoli- 

mie nadesłał wczorajszej nocy do 
departamentu stanu wiadomość, iż 

w ostatnich 24 godzinach zamieszki 
w Jerozolimie stały się niepokojące. 

  

Rozruchy w Tel-Awinie. 
BERLIN, 27.VIII. (Pat). Biuro 

Wolffa donosi z Jerozolimy, że od- 
dział, złożony, z 200 żołnierzy an- 
gielskich, wysłano do Tel-Awinu, 
gdzie wybuchły rozruchy, w prze- 
biegu których policja musiała użyć 

broni, przyczem zabito 6 arabów 
15 żydów. W Jaffie napadli arabo- 
wie na biura rządowe. Wobec tego, 
że stan przybierał groźny obrót, po- 
licja otworzyła ogień do tłumu, 5 
arabów zabito, a 30 raniono. 

Ofiarą padli studenci angielscy. 
LONDYN, 26. 8. (Pat). Opinja an- 

gielska zaalarmowana jest wypadka- 
mi w Jerozolimie. Wczoraj na ponow 
nej konferencji między Mac Donal- 
dem, a ministrami wojny, marynarki 
i lotnictwa, postanowiono wysłać do 
Jerozolimy jeszcze jeden bataljon 
wojska. Ogółem dotychczas w ciągu 
2 dni wysłano tam dwa bataljony, li- 
cząc 1.3000 żołnierzy, z czego 100 żoł- 
nierzy wysłano aeropłanami Dzisiej- 
sza prasa podaje dalsze szczegóły 
walk, z których wynika, że zabiło w 

czasie tych walk 12 studentów ame- 
rykańskich, studjujących na uniwer= 
sytecie hebrajskim i 2 studentów z 
Oksfordu, którzy wraz z całą wyciecz- 
ką bawili w Jerozolimie. Niektóre 
dzienniki zarzucają dawnemu rządo- 
wi konserwatywnemu, że przez swo- 
ją politykę doprowadził do nienawi- 
ści pomiędzy żydami i arabami, za- 
miast twardą ręką przeprowadzić o- 
graniczenia praw i przywilejów. Sym- 
patje prasy angielskiej są po stronie 
żydowskiej. 

Ofiary rozruchów w Palestynie. 
LONDYN, 27-VIII. (Pat). Rząd 

palestyński komunikuje, że w rezul- 

tacie starć w ciągu ostatnich dni w 

Jerozolimie utraciło życie 14 żydów, 

10 mahometan, 13 chrześcijan, 37 

żydów, 20 mahometan i jeden chrześ- 

cijanin są poważnie ranni. 66 ży- 

dów, 32 mahometan i 15 chrzešci- 

jan odniosło lekkie rany. W  Jero- 

zolimie obecnie panuje spokój. Po: 
rządek utrzymywany jest przez an- 
giejską piechotę, wspomaganą przez 
samochody pancerne i samoloty. 

W Hebronie utraciło życie 45 

żydów, 8 mahometan, a 60 żydów 
i 10 mahometan jest rannych. Po- 
rządek został przywrócony. Arabi 
próbowali zaatakować baraki poli- 
cyjne w Nablus, zostali jednak od- 
parci, przyczem dwóch napastników 
jest ciężko a 8 lekko rannych. Sa- 
mochody pancerne i siły lotnicze 
patrolują różne części kraju. Siły 
wojskowe napływają stale. 50 żoł- 
nierzy przybyło w sobotę, 600 w 
niedzielę, 450 w poniedziałek. W 
środę oczekiwane jest przybycie 
krążownika. 

Posiedzenie komitetu ekonomiczn. Rady Min. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

We czwartek nadchądzący odbę- 
dzie się pierwsze po ferjach posiedze- 

nie komitetu ekonomicznego minist- 

rów, poświęcone omówieniu polityki 

zbożowej rządu. Dowiadujemy się, że 
został zgłoszony wniosek o całkowi- 

tem uchyłeniu opiewającego do dnia 

1-go września, cła wywozowego od 

pszenicy w wysokości 20 zł. za 100 kg. 

Gdyby wriosek ten został przyję- 

ty, dowodził by on, że wprowadzona 

zostanie zasada wolności zbożowej. 

Dotychczas doświadczenie w tej dzie- 

dzinie wskazuje, że na niedostatecz- 

nie jeszcze zorganizowanym polskim 

rynku zbożowym, wpływ przeświad- 

czenia zakazu wywozu jest znacznie 

większy niżby tego oczekiwać należa- 

ło. Często nawet takie zasady, wyra- 

żające się w opłacie wywozowej, wy- 

wołują poparcie i przyczyniają się do 

utrwalenia przypuszczenia, że cła wy- 

wozowe wytwarzają u nas niską cenę 
produktów rolnych. 

W kołach miarodajnych panuje o= 
pinja, w związku z polityką zbożową 
rządu, że aby przemysł krajowy mógł 
rozwijać się dostatecznie i liczyć na 
zwiększenie się pomyślności r/nku 
wewnętrznego, nieodzowne jest wy- 
równanie cen produktów rolnych w 
Polsce, z cenami rynków zagranicz- 
nych. 

Projekt zniesienia opłat celnych 
od pszenicy oraz mających nastąpić 

ch ułg przy wywozie innych 
, nasuwa nam konieczność od- 

graniczenia rynku polskiego przed 
zalewem ze strony niemieckiej. Rząd 
niemiecki, jak wiadomo, podniósł o- 

statecznie cła przywozowe na zboża, 

wprowadzając tem nic innego jak tyl- 
ko premje dla rolnictwa niemiec- 
kiego. 

  

Zgoda Włoch na zagwaran- 

towanie „długu wyzwolenia". 

PARYŻ, 26,VIII. (Pat.) „Petit Pz- 
risien* donosi z Hagi, iż wczoraj wie- 

czorem Włochy miały się zgodzić na 

zagwarantowanie do wysokości 6—8 

miljonów czechosłowackiego „długu 

wyzwolenia”. Ulstępstwo to zwiększą 

w nieznacznym stopniu wysokość 

przypadających na Anglję rat rocz- 

nych, wzmacnia jednak ich jakość. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Poprawa bilansu płatniczego Polski za r. 1928. 

Bilans płatniczy państwa. będąc 
zazwyczaj wiernem odzwierciadle- 
niem jego struktury gospodarczej, 
posiada niezwykle doniosłe znacze- 
nie dla gospodarstwa narodowego. - 
Z zadowoleniem więc należy przy- 
witać fakt, że biljans płatniczy Pol- 
ski zdradza w ostatnim roku tenden- 
cję w kierunku jego poprawy, jak 
zresztą wynika to z danych świeżo 
ogłoszonych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Przewyżka bowiem u- 
jętych rozchodów nad ujętemi przy- 
chodami zredukowana została z 
342,0 w r. 1927 do 140,2 miljonów 
złotych w r. 1928. Fakt ten tembar- 
dziej zasługuje na uwagę, że bilans 
handlowy, będąc czynnikiem decy- 
dującym w kształtowaniu się bilan- 
su płatniczego, t. j. różnicy między 
ogólną sumą wpływów pieniężnyc 
i rozchodów pieniężnych, uległ w 
powyższym okresie pogorszeniu. 
Wywóz bowiem towarów zmniejszo- 
ny został z 2536,4 w roku 1927 do 
2466,1 milj. zł. w r. 1928, podczas 
gdy przywóz towarów wzrósł w tym 
czasie z 3106,5 do 3458,3 milj. zł. 

Przyglądając się bliżej stronie 
czynnej bilansu płatniczego Polski 
zauważymy, że szereg pozycyj u- 
legł poprawie. | tak (pierwsze licz- 
by odnoszą się do r. 1927, drugie 
do r. 1928) przewozy tranzytowe ko- 
lejami polskiemi wynosiły) w milj. 
złotych) 128,4 i 171,2, cła przekaza- 
ne przez Gdańsk Skarbowi Pań- 
stwa — 58,4 i 97,9, otrzymane od- 
setki i prowizorje bankowe — 17,7 i 
30,7, ruch podróżnych — 71,1 i 98,3, 
oszczędności emigrantów — 242,7 i 
255,8, poczta i telegraf — 3,2 i 5,8, 
reasekuracja — 6,7 i 14,7, dochody 
placówek zagranicznych w Polsce— 
17,0 i 21,7, dywidenda od przedsię- 
biorstw zagranicznych—0,2 i 0,9it.d. 

Na specjalne podkreślenie zasłu- 
guje fakt, że poraz pierwszy osiąg- 
nięto w r. 1928 dochód z przewo- 
zów statkami polskimi w kwocie 
37,6 milj. zł i że Gdańsk zaczyna 
odgrywać coraz większą rolę w ży- 
ciu gospodarczem Polski. Godne u- 
wagi są też pozycje, odnoszące się 
do przychodów, zwiększających za- 
dłużenie państwa i przychodów 
zmniejszających majątek państwa. 
Pierwsza pozycja, spowodowana za- 
ciągniętemi zagranicą przez pań- 
stwo, banki i osady prywatne po- 
życzkami, wynosiła w roku 1927 — 
1376,7, zaś w r. 1928 — 1550.8 milj. 
zł., druga natomiast, w skład której 
wchodzą: zwrot pożyczek osób pry” 
watnych i sprzedaż papierów war- 
tościowych, nieruchomości obcokra- 
jowców i t. p. wynosiła w powyż- 
szym okresie 147,6 i 348 milj. zł., 
przyczem działy nabyte przez za- 
granicę w przedsiębiorstwach krajo- 
wych wzrosły z 68,1 w r. 1927 do 
101,3 milj. zł. w r. 1928. 

Przechodząc do strony biernej 
bilansu płatniczego, to, abstrahując 
od przywozu towarów, o czem by- 
ła mowa powyżej, zauważyć należy, 
że szereg pozycyj zdradza tendencję 
wzrostu. Tak nap. (w milj. zł.) ko- 
leje zagraniczne oraz polskie w 
Gdańsku związane były z wydat- 
kiem w r. 1927—94,0, zaś w r. 1928 
122,4, cła pobrane w Gdańsku od 
przywozu do Polski — 79,6 i 102,8, 
zapłacone procenty od długów — 
171,0 i 200,4, procenty i prowizje 
bankowe — 17,6 i 47,3, wypłacone 
przedsiębiorstwom zagranicznym dy- 
widendy, tantjemy i koszty admi- 
stracyjne — 57,2 i i 67,9. ruch pod- 

różnych — 122,0 i 169,0, wydatki 
związane z emigracją — 53,6 i 61,1, 

* wydatki placówek polskich zagrani- 
cą — 22,4 i 26,9, dochody placówek 
zagranicznych w Polsce 11,0 i 13,2, 
reasekuracja 5,4 i 11,7, poczta i te- 
legraf — 2,1 i 2,7 it. d. Niektóre 
natomiast pozycje wykazują pewne 
zmniejszenie się, jak nprz. koszty 
podniesione przez importerów i 
eksporterów w Gdańsku, które wy- 
nosiły w roku 1927 — 42,1 zaš w 
r. 1928 — 35,8 milj. zł, zysk kup- 
ców w Gdańsku (w milj. zł.) — 32,5 
i 24,3, opłaty kolejowe w Gdań- 
sku —68,1 i 57,6 i inne. Należy do- 
dać, że w roku ubiegłym zapłacono 
za wynajem filmów — 23,4 milj. zł. 
i że wydatki statków polskich w por- 
tach obcych wynosiły 4,6 milj. zł. 
Co zaś się tyczy rozchodów, zmniej- 
szających zadłużenie, czyli pożyczek 
zwróconych, to wynosiły one w ro- 
ku 1927 — 427,3 (prywatne 310,7) 
w roku 1928 — 634,8 z czego na 
pożyczki prywatne przypada 529,8 
milj. zł. Natomiast rozchody, zwię- 
kszające majątek, a przedewszyst- 
kiem pożyczki, udzielone zagranicy 
przez bankii osoby prywatne zmniej- 
szyły się z 561,0 do 59,3 milj. zł., 
wreszcie wykupno nieruchomości od 
obcych wynosiło 14,4 i 7,2 milj. zł. 

Na specjalną uwagę zasługuje 
akcja, zmierzająca do uniezależnie- 
nia „naszego handlu od pośrednict- 
wa obcego. Mowa tu o bezpo- 
średniem sprowadzaniu z z zagrani- 
cy niektórych artykułów, jak naprz. 
bawełny dla fabryk włókienniczych, 
kawy i t. p. 

W tej dziedzinie posiada port w 
Gdyni, utrzymujący regularną komu- 
nikację z głównemi portami zagra- 
nicznemi, pierwszorzędne znaczenie. 
Również, jak stwierdza p. Devey 
w ostatnim swoim raporcie, w przy* 
szłości doniosłą pozycję w handlu 
Gdyni stanowić będzie prawdopo- 
dobnie ruch tranzytowy. Położona 
na zakręcie od południowych ku 
wschodnim wybrzeżom Baltyku — 
jest Gdynia logicznie przystosowa- 
na do roli pośrednika w handlu 
między Europą wschodnią a cen- 
tralną. 

Z zadowoleniem należy też 
stwierdzić, że ruch turystyczny jak- 
kolwiek jest dotychczas niewielki 
zdradza jednak tendencję wzrostu. 
W pierwszym rzędzie koniecznością 
sę staje jaknajszybsze zorganizowa- 
nie planowej polityki, któraby dą- 
żyła do wyzyskania tego żródła bo- 
gactwa narodowego, zwłaszcza że 
Polska nadaje się do turystyki cu- 
dzoziemskiej przedewszystkiem dzię- 
ki swym specyficznym właściwo- 
ściom terenowym. 

Niemniej uwagi należy poświę- 
cić oszczędnościom emigrantów któ- 
re mogą odegrać znaczną rolę w bi- 
łansie platniczym Polski. Należy wy- 
razić nadzieję, że odpowiednia ak- 
cja, zapoczątkowana już zresztą 
przez P. K. O. wśród wychodźców 
i na kontynencie i w krajach za- 
morskich, przyczyni się do znacz- 
nego powiększenia napływu oszczęd- 
ności emigrantów do kraju. Rów- 
nież uregulowanie stosunków han- 
dlowych Polski z bliższymi i dal- 
szymi sąsiadami spowodować powin- 
no zwiększenie dochodów z prze- 
wozu tranzytowego kolejami pol- 
skiemi, a wreszcie w miarę rozbu- 
dowy polskiej floty handlowej, do- 
chody z tego tytułu stanowić będą 

— 

Preliminarz budžetowy. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Dowiadujemy się, że preliminarz 

budżetowy na przyszły rok będzie 
zamknięty niewielką nadwyżką do- 
chodów nad wydatkami. Nadwyżka 
ta będzie się niewiele różniła od 
nadwyżki budżetowej roku obecne- 
go. Tendencją czynników decydu- 
jących jest, aby budżet przyszło- 
roczny zaspokoił jedynie najnie- 
zbędniejsze wydatki z dziedziny 
wydatków inwestycyjnych. 

Rząd zamierza i w przyszłym 
roku trzymać się systemu oszczęd- 
nościowego, asygnując z budżetu 
poszczególnych ministerstw na cele 
inwestycyjne tylko te sumy, które 
będą uznane za niezbędne. 

Dowiadujemy się, że Minister- 
stwo Skarbu odda budżet Sejmowi 
w terminie konstytucyjnym, to jest 
w październiku, 

Konferencja. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy, 

W dniu wczorajszym p. premjer 
Świtalski odbył długą konferencję 
z min. Komunikacyj inż. Kiihnem 
o szeregu aktualnych sprawach do- 
tyczących kolejnictwa. 

Nowe oddziały Stow. Kupców 
Chrześcijan. 

Stowarzyszenie kupców chrze- 
ścijan, które ostatnio żywo zakrząt- 
nęło się koło sprawy rozszerzenia 
swej działalności i na prowincji, 
zdecydowało poza otwarciem od- 
działu w Oszmianie uruchomić takiż 
oddział w Łużkach. (o). 

izba Rzemieślnicza w Wilnie 

rozpoczyna wkrótce swą 
normalną działalność. 

Ostatnio bawił w Wilnie przed- 
stawiciel Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu. W rozmowie z przedstawi- 
cielami sfer rzemieślniczych przed- 
stawiciel ów wyjaśnił, że wkrótce 
zatwierdzony będzie przez Minister- 
stwo budżet Wileńskiej Izby Rze- 
mieślniczej tak, że izba wkrótce bę- 
dzie mogła rozpocząć swą normalną 
działalność. (-) 

Zgon Leona Matuszewskiego. 

W niedzielę o godz. 4 popołud- 
niu, po krótkiej chorobie zmarł w 
Warszawie redaktor naczelny Fgen- 
cji Telegraficznej Express (ATE) ś, p. 
Leon Matuszewski. 

Zmarły należał do najmlodszejįge- 
neracji dziennikarzy polskich, rozpo- 
czął bowiem pracę zawodową dopie- 
ro po wojnie. Przez dłuższy czas Był 
przedstawicielem ATE w Rydze, skąd 
też nadsyłał korespondencje i arty- 
kuły polityczne do „Epoki*. 

Wybitne zdolności i wielki takt, 
mimo młodego wieku, ś. p. L. Ma- 
tuszewskiego skłoniły do powołania 
go na naczelne stanowisko w cent- 
rali ATE, które zajmował do ostat- 
niej chwili. Jednocześnie redagował 
organ b. obrońców ojczyzny „Fede- 
racja”. 

poważną pozycję w bilansie płat- 
niczym. 

Czynniki powyższe wraz z reor- 
ganizacją produkcji oraz racjonali- 
zacją wywozu i przywozu zapewni- 
łyby z czasem równowagę, a nawet 
aktywność bilansu płatniczego uwa- 
runkowana jest jedynie dopływem 
kapitałów zagranicznych. 

Mieczysław Goldsztajn. 

SC REJTE R ILE EI 

Gorączka wojenna na Dalekim Wschodzie. 
Paryż (CEPS). Według wiadomości, 

nadeszłych tutaj z Moskwy, ostatnie dni na 
Dalekim Wschodzie są pod znakiem naj- 
większego napięcia. W Mandżurji odbywają 
w dalszym ciągu przygotowania wojenne, tak 
przynajmniej. brzmi telegraficzna wiadomość 
z Moskwy. Czangtsuljan wydał rozkaz mobi- 
lizacji 5 brygad, jako też o odtranspertowaniu 
dalszych 2 brygad, przygotowanych do mar- 
szu na północ Mandżurji. Oprócz tego z mia- 
sta Kirinu, leżącego na południe od Charbi- 
nu, przewieziono na północ 2000 chińskich 
żołnierzy. Władze chińskie chcą zbudować 
prowizoryczną kolej, mającą służyć do trans- 
portowania wojsk. W Charbinie są skon- 
centrowane wielkie ilości wojsk, obozujących 
w budynkach publicznych i szkołach. W tych 
budynkach mieszczą się również obozy kon- 
centracyjne dla obywateli sowieckich. Dzia- 
łania wojenne Chińczyków idą również w 
kierunku Mongolji. Grupa kupców zwróciła 
się rzekomo do rządu nankińskiego z prośbą 
o wysłanie oddziałów bezpieczeństwa, które- 
by obsadziły kraj Ulantabor. 

Do Moskwy nadchodzą dalsze wiadomości 
o ciężkiej sytuacji internowanych obywateli 
sowieckich. Obrona interesów obywateli so- 
wieckich w Chinach została powierzena kon- 
sulom i dyplomatycznym placówkom nie- 
mieckim. W związku z tem konsul niemiecki 
w Charbinie udał się do obozu internowa- 
nych, uwięzionych w siedzibie chińskiego 
sztabu i katowanych nieludzko, jednak wła- 
dze wojskowe odmówiły konsulowi przystę- 
pu do uwięzionych. 

Rzecz oczywista, że komunikaty sowiec- 
kie nie mówią ani słowa o przesunięciach 
sowieckiej armji, dokonywujących się w ca- 
łej tajemnicy, zresztą: i w czasie pokojo- 
wym są stosowane bardzo ścisłe normy do- 
tyczące publikacji cyfr odnoszących się do 
siły zbrojnej, do oddziałów wojskowych prze- 

     
  

  

grupowanych w poszczególnych garnizonach, 
ewentualnie do wyników manewrów sowiec- 
kich i wogóle ruchów wojskowych. Zastoso- 
wanie tego środka ostrożności jest obecnie 
jeszcze więcej przestrzegane, tembardziej we 
wschodniej części ZSSR na Dałekim Wscho- 
dzie i na Syberji, na który rozpościera się 
stan wyjątkowy. Sowieckie radjo rozsyła, 
wzamian za to bardzo obszerne komunikaty 
o wojennych nastrojach w ZSRR. Szereg so- 
wieckich organizacyj zainicjowali zbiórki na 
rzecz budowy nowych eskard lotniczych. Mo- 
skiewskła teleegraficzna ajencja TASS, że 
wtargnięcie wojsk chińskich w granice pań- 
stwa sowieckiego wywołało ogromnie rozgo- 
ryczenie w warstwach robotniczych. Wszę- 
dzie odbywają się antychińskie demonstracje, 
żądające kategorycznie, aby Sowiety odpo- 
wiedziały mobilizacją i wymogły natychmias- 
towe rozbrojenie oddziałów białogwardyj- 
ców formowanych na terenie chińskim. Ko- 
botnicy domagają się, aby sowiecka armja 
na Dalekim Wschodzie otrzymała od władz 
wojskowych rozkaz zniszczenia gniazd bia- 
łogwardyjców. Komunikat Tassa kończy uwa- 
gą, że w całej Rosji sowieckiej młodzież 
wszystkich warstw a w szczególności robo- 
tniczych garnie się pod sztandary ochotni- 
cze. 

Równocześnie nadchodzi wiadomość z 
Czyty, że ataki białogwardyjców operujących 
w łączności z wojskami chińskiemi na pog- 
raniczu sowiecko-chińskim są coraz to czę- 
stsze. Spokojne miasteczko Mandżula jest je- 
dnem obozowiskiem wojennem, w którem pa- 
nuje gorączkowy ruch wojskowych oddzia- 
łów chińskich i białogwardzistów. Obywatel- 
stwo lękając się koszmaru walki, opuszcza 
w popłochu swe siedziby pozostawiając je na 
łaskę losu. Tak się przedstawia chwilowo sy- 
tuacja na Dalekim Wschodzie według komu- 
nikatów Moskwy. 

Konferencja w sprawie ulg 
płatniczych. 

W dniu 26 b. m. Pod przewod- 
nictwem p. wojewody Raczkiewicza 
odbyła się w urzędzie wojewódz- 
kim konferencja z udziałem p. p.: 
Prezesa Izby Skarbowej Ratyńskie- 
go, posła Taurogińskiego, prezesa 
Uniechowskiego, dyrektora Macule- 
wicza i przedstawicieli Wileńskiego 
"Towarzystwa Organizacji i Kółek 
Rolniczych, Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Związku Spółdzielni 
Polskich, Związku Rewizyjnego Spół- 
dzielni Rolniczych, Okręgowągo 
Urzędu Ziemskiego, Wydziału Rol- 
nictwa oraz Wydziału Pracy i O. Sp. 
Na wymienionej konferencji była 
omawiana sprawa dalszych kroków 
zaradczych w związku ze skutkami 
gospodarczemi zeszłorocznej klęski 
nieurodzaju i zbieganiem się w koń- 
cu roku terminów płatności świad- 
czeń i zobowiązań rolnictwa normal- 
nie przypadających a poprzednio od- 
roczonych. Postulaty i uwagi zgło- 
szone przez poszczególnych przed- 
stawicieli zainteresowanych instytu- 
cji i urzędów posłużą materjałem, 
na podstawie którego p. wojewoda 
wystąpić ma przed władzami cen- 
tralnemi z odnośnemi wnioskami. (0). 

Projekt ustawy o zatarciu 
skazania. 

W Ministerstwie Sprawiedliwości 
opracowywany jest obecnie projekt 
ustawy o zatarciu skazania. Zdarza 
się często, że przestępca po odby- 
ciu kary staje się zupełnie dobrym 
obywatelem, zasługującym na zaufa- 
nie i na traktowanie go na równi 
z innymi obywatelami. 

Staje jednak temu jak dotych- 
czas plamą, jaka ciąży na takiej 
osobie do ostatniego dnia jego Ży- 
cia. W rejestrach karnych pozostaje 
zawsze zapis, że ten a ten był ska- 
zany. To też gdy zachodzi kwestja 
uzyskania świadectwa . moralności, 
gdy taki były przestępca staje w 
charakterze świadka w sądzie i sę- 
dzia pyta go, czy był karany, musi 
przyznać się do dawno nie aktual- 
nych rzeczy i zawsze przypomina 
mu się jego przeszłość. Nowe usta- 

wodawstwa karne Zachodu wpro- 
wadziły instytut zacierania skazania. 
Na mocy orzeczenia władz wymiaru 
sprawiedliwości, może osoba ska- 
zana po pewnym okresie uzyskać 
dla siebie wykreślenie z rejestru. W 
ten sposób skreśla ona, jakby prze- 
stępczą swoją przeszłość i ma moż- 
ność na zapytanie sędziego odrzec, 
że nie była karana. Również u nas 
taka liberalna ustawa będzie wpro- 
wadzona i właśnie w tym kierunku 
idzie projekt Ministerstwa Sprawie- 
dliwości, (—) 

Kredyty dla zakładów 
azotowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
wystąpiło do władz skarbowych z 
wnioskiem o wyasygnowanie  dal- 
szych kredytów niezbędnych na za- 
kończenie budowli państwowych za- 
kładów azotowych pod Tarnowem. 

Kredyty te w wysokości 20 mil. 
zł. potrzebne są na przeprowadze- 
nie prac końcowych przed urucho- 
mieniem własnych zakładów, co ma 
nastąpić w pażdzierniku r. b. Spra- 
wę przyznania kredytów rząd roz- 
strzygnie w najbliższym czasie. 

Wyjazd delegacji polskiej 
do Genewy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Wczoraj wieczorem wyjechali z 

Warszawy do Genewy członkowie 
i eksperci delegacji polskiej na 
Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Kredyty na przyjęcie parla- 

mentarzystów francuskich. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy 
Do Prezydjum Rady Ministrów 

wpłynął wniosek o przyznanie Min. 
Spraw Zagranicznych dodatkowych 
kredytów w związku z przyjęciem 
wycieczki parlamentarzystów fran- 
cuskich w Polsce. Kredyt ten w 
wysokości 210 tys. zł. niewątpliwie 
przez Radę zostanie zaakceptowa- 
ny, poczem będzie przedłożony Sej- 
mowi do zaakceptowania. Sprawą 
przyznania tego kredytu interesuje 
się osobiście marszałek Sejmu p. Da- 
szyński. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
Nowy prezes Banku 

Litewskiego. 
KTO BĘDZIE DYR. BANKU EMISYJNEGO. 

KOWNO. 27. 8. (Pat). Opinja społeczna 
litewska żywo jest zainteresowana kwestją 
obsadzenia stanowiska dyrektora banku c- 
misyjnego Litwy, po dymisji dotychczasowe- 
go dyrektora prof. Jurgutisa. Jako kandyda- 
ci wymieniani są: wybitny finansista Wasi- 
lius, płk. Mustejkis (nie minister), a także 
kawieński burmistrz Wilejszys,który jako by- 
ły minister skarbu, posiada najodpowiedniej- 
sze dane. Pogłoski, jakoby na stanowisko 
dyr. banku miał być mianowany obecny rui- 
nister skarbu Tubialis, zostały przcz prasę 
zdementowane. 

Nowe pismo. 
„Liet. Aidas* podaje, iż w pierwszych dn 

października ukaże się nowy miesięcznik 
„Wajras*, który ma być „wyrazicielem kul- 
tury narodowej*. 

Powrót studentów z Królewca 
Z Królewca powróciła wycieczka studen- 

tów, która zwiedziła jarmark królewiecki 
i uczestniczyła w „tygodniu akademickim. 
Ogółem w wycieczce wzięło udział około 80 
studentów z Akademji Rolniczej i Uniwer- 
sytetu. W Królewcu studenci litewscy doznali 
serdecznego przyjęcia. 

Zmiany w prasie. 
KOWNO, 27. 8. (Pat). „Rytas” komuni- 

kuje, że naczelny redaktor dr. Bistras, prze- 
kazuje naczelne redaktorstwo młodemu li- 
teratowi i dziennikarzowi, Jonasowi Kwilio- 
tisowi, który pracował dotychczas w „Lie- 
tuwa“ i „Lietuwvos Aidas“. Kwiliotis nie na- 
leży do żadnej partji politycznej. 

  

Manewry niemieckie 
na pograniczu polskiem. 

W okolicy Użycy, powiatu Jo- 
hanisburskiego, graniczącego z wo- 
jewództwem białostockiem, odbyły 
Się niemieckie manewry wojskowe, 
w których brały udział 3 bataljony 
piechoty z Olsztyna oraz kilka szwad- 
ronów kawalerji i kilka bateryj ar- 
tylerji polowej, stacjonowanych w 
Królewcu. Podczas manewrów uży- 
wano najnowszego systemu poci- 
sków gazowych i demonstrowano 
specjalny atak gazowy. Oprócz od- 
działów wojskowych, w manewrach 
wzięły liczny udział oddziały  „Bis- 
marksbundu“, które zaznajamiały się 
z techniką obrony przeciwgazowej. 

Nowy skandal w Studzieńcu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pomimo dwóch skandalicznych 
procesów po których jak należy 
przypuszczać zapanuje w domu po- 
prawy dla małoletnich pod Warsza- 
wą w Studzieńcu sanacja, dowiadu- 
jemy się o nowym skandalu. Ins- 
pektor tego zakładu Gumkowski 
zdefraudował 15 tys. zł. i uciekł. 
Prezes zarządu opieki nad zakładem 
poprawczym dla małoletnich, sędzia 
Sądu Najwyższego Dzisznicki skie- 
rował sprawę do prokuratora. 

Lot Zeppelina. 
BERLIN, 27-VIII. (Pat). Wolff do- 

nosi z Los Angeles, že „Zeppelin“ 
wyruszyl stamtąd w kierunku Lake 
Hurst o godz. 12 min. 14 w nocy, 
czyli, w/g czasu šrodkowo-europej- 
skiego, o godz. 9 min. 14 rano. 
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Związek literatów wileńskich | 
« 

Na wiosnę b. r. Komitet wojewódz- 
ki regjonalny, jednogłośnie uznał, iż 
Związkowi Literatów Polskich w Wil- 
nie należy się jakaś pomoc i poparcie, 
moralnej i finansowej natury. Zosta- 
ło więc postanowione w porozumie- 
niu z Wydz. Konserwatorskim, iż od- 
dany będzie, po odpowiednim remon- 
cie wykonanym przez Wydz. Robót 
Publicznych, kompleks ubikacyj na 
I-ym piętrze na lewo w b. klasztorze 
Bazyljanów, t. j. korytarz z trzema 
salami, jako miejsce, gdzie według 
wszelkich danych znajdowała się cela 
Konrada. Warunki na jakich te miejs- 
ca,  uświęcone  najdroższę _ser- 
com naszym tradycją zostały oddane 
Zw. Lit. Polskich w Wilnie są nastę- 
pujące. „Cela Konrada* oddana pod 
opiekę w celu urządzenia w niej moż- 
łiwie kompletnego muzeum pamiątek 
Mickiewiczowskich i Filareckich. (Do- 
tąd otrzymał już związek fotel Mic- 
kiewicza i Jego bilet wizytowy od W. 
Ludwika Goreckiego wnuka wiesz- 
cza). Sala obok przeznaczona będzie 
dla umieszczenia pamiątek: fotografji, 
dokumentów, portretów, z epoki wię- 
zienia w tych murach spiskowców z 
1796 r. i z 1832-38 czyli pierwszych 
ofiar represji rosyjskich. Trzecia sala 
ma być przeznaczona na klub i miejs- 
ce koncertów, odczytów i zwykłych 
Śród literackich, których zwyczaj tak 
pięknie w murach Bernardyńskich się 
przyjął, że niema wątpliwości, w mu- 
rach Bazyljańskich osiągnie jeszcze 
większą frekwencję. Tembardziej, że 
będąc wreszcie u siebie będą mogli Li- 
teraci wileńscy umeblować się odpo- 
wiednio do wymagań wygód miłych 

u Bazyljanów. 
gości a zarazem w stylu epoki. Osobna 
odezwa zwróciła się już z apelem do 
mieszkańców Wilna i wsi z prośbą o 
oferty z tej dziedziny, bowiem Zwią- 
zek mając niewielką sumkę na urzą- 
dzenie się będzie mógł kupić trochę 
starych mebli, obrazów i gratów, by 
możliwie nadać stylu przeszłego wie- 
ku temu salonowi literackiemu. 

W odezwie tej umieszczone będą 
nazwiska tych wszystkich, którzy w 
tych murach kaźń więzienną wycier- 
pieli. Podajemy ją poniżej gdyż cho- 
dzi o to, by każdy, kto posiadał po 
wymienionych jaką pamiątkę: list, 
portret lub choćby fotografję, dał ją 
do tworzącego się Muzeum Bazyljań- 
skiego, które w. swych murach łączyć 
będzie nazwiska najświatlejszych du: 
chów epoki porozbiorowej. 
Lista więzionych u Bazyljanów 1796-7 

Ks.: A. Dąbrowski, przeor Irynita- 
rzy w Bereszczuku, Wacław Ziółkow- 
ski, kapelan klasztoru Bened mnek 
przeor Dominikanów ks. Ciecierski, 
kapitan Ciecierski Sebastjan, Stanis- 
ław Judycki syn generała i uczeń pi- 
jarów, Michał Grabowski adwokat wi- 
leński, Czarnowski radca domu bisku- 
pa Łopacińskiego, bracia Siestrzewi- 
towscy z Kobrynia, pisarz i rejent, 
Kondratowicz, Paździerski i t. d. ogó- 
łem przeszło 70 osób. Wszystkie te 
osoby po większej części Bogu ducha 
winne zapoczątkowały martyrologję 
polską w Wilnie. Podejrzane o wysła- 
nie młodzieży do Legjonów Dąbrow- 
skiego, skazane zostały na okrutne 
kary, zmniejszone później na wie- 
czystą katorgę, a dla księży na degra- 
dację, której dókonał metropolita Sie- 

  

strzeńcewicz. (Patrz ciekawe szcze- 
góły o tej mało znanej sprawie w 
książce p. W. Charkiewicza, Zmierzch 
Unji Kościelnej na Litwie i Białej 
Rusi). 

Następna fala zapełnia Bazyljań- 
skie Mury w 1823-24 r. z powodu pro- 
cesu Filaretów. Tu chyba nazwisk wy- 
liczać niema potrzeby. Zna je każde 
dziecko polskie. Imiona Mickiewicza, 
Tomasza Zana, Jana Czeczota, Anto- 
niego Trejenta, Ks. Kalasantego Lwo- 
wicza, Żegoty, (Domejko Ignacy), Ja- 
na Sobolewskiego, Adama Suzina, 
wiążą się z poematem Dziady i nieś- 
miertelnie żyją w pamięci naszej. 

Również zdrajcy Jankowskiego, 
brata renegata, i innych mniej zna- 
nych jak Ostaszewski, Cypran Dasi- 
kiewicz, Feliks Kułakowski Jakób Ja- 
giełło. 

Zaczyna się też w tym czasie likwi- 
dacjaUnji przez Siemaszkę i mury Ba- 
zyljańskie mają niebawem stać się 
ostoją prawosławia, a zakład wycho- 
wawczy i zakonnicy uniccy usunęli się 

Tym czasem zakładają tam szpi- 
tal dla cholerycznych. 

Od roku 1833 znów osadzają u Ba- 
zyljanów obywateli wileńskich podej- 
rzanych o nieprawomyślność, i sto- 
sunki z emisarjuszem Wołłowiczem i 
Zawiszą. Ale że żadnych dowodów 
ani właściwie t. zw. sprawy nie ma, 
tylko podejrzenia o porozumiewanie 
się z emisarjuszami, więc na razie u- 
walniają aresztowanych bez  dal- 
szych konsekwencyj. Inaczej w 1836 
—88 r. Tu już zapełniają mury Bazyl- 
jańskie ludźmi oskarżonymi o poro- 
zumiewanie się i organizację mającą 
na celu przewrót państwa, a wódz ca- 
łej sprawy jest również ujęty i siedzi u 
Bazyljanów. Konarski i wszyscy, któ- 
rzy mniej lub więcej czynnie, w zwią- 
zkach przez niego zakładanych praco- 

wali, znaleźli się tam za kratami. Epi- 
log śledztwa i procesu wiadomy: wyg 
nanie, katorga dla ziemian, sołdatskie 
roty dla akademików, żałoba i łzy dla 
rodaków. Znów więc nowa fala, naj- 
liczniejsza przeszła przez ową waro- 
wnię rusyfikatorską, która stawała się 
coraz bardziej pamiątką polskiej wy- 
trwałości, patrjotyzmu i oporu tyra- 
nji. Miejsce, które chcieli widzieć 
prześladowcy, jako promieniujący na 
polskie społeczeństwo tchnieniem kul- 
tury moskiewskiej, stawało się, wręcz 
przeciwnie, jaśniejącą gwiazdą prze- 
wodnią myśli polskiej i wolności. Z 
aktów archiwum państwowego, za- 
wierającego wszystkie papiery komi- 
sji śledczej do sprawy Konarskiego, 
wypisujemy pon e nazwiska, w na- 
dziei że może się znajdą u kogo foto- 
grafje, czy wizerunki tych osób lub 
ich korespondencje. 

Ks. Adamowicz Błażej, francisz- 
kanin. Bagrymowski Władysław, a- 
kademik. Bartoszewski Joachim, a- 
kademik. Dr. Beaupre. Broniec Wła- 
dysław. Brynk Henryk. Brynk Jan. 
Brynk Wincenty. Budziński Kacper. 
Bułhak Juljan. Czaplijewski August. 
Dobkiewicz Franciszek. Giedgowd. J. 

  

  

Pietraszkiewicz. Grodecki Ludwik, 

akademik — w sołdaty na Kaukaz. 
Drozdowski. Duchnowski. Frąckie- 
wicz Jerzy. Hajkowicz.  Hornicz. 
Werner Fabjan. Hornicz Erezm Fab- 
jan. Ks. Jarmołowicz Onufry, wyzn. 
grecko-katolickiego. Jarzyna  Leo- 
pold. Jeleński Jan, syn Pawła. Je- 
leński Aleksander. Jeleński Napołe- 
on, brat stryjeczny Jana. Kadenacy 
Józef. Karkauo, farmaceuta. Karno- 
wicz Antoni. Kończa Medard. Koza- 
kiewicz Aleksander, akademik. Kas- 
kowski Józef. Łubojacki. Maciejew- 
ski Juljan, akademik. Malewski Mie- 
czysław. Michalski Lucjan. Michal- 

ski Wilhełm. Moszkow Jan, akade- 
mik. Moszkowski. Piper Aleksander. 
akademik. Psarski Aleksander. Rab- 
czyński Kazimierz, akademik. Ko- 
mer Edward. Romer Seweryn. Ru- 
czyński Eustachy. Rudziejowski Jan. 
Rydzewski Adam. Siedlikowski Leo- 
nard. Stachowski Karol. Suzin Adam. 
Ks. Szalewicz Kazimierz, kleryk-pijar 
z Lubieszowa. Szumski Stanisław. 
Taube baron Henryk. Terlecki Fran- 

"ciszek. Ks. Trynkowski. Wermiński 
Ałeksander. Wiszniewski Faustyn. 
Wornin Eustachy. Wysocki Jan. 
Zahorski, akademik. Zdanowicz Fe- 
liks, akademik. Zielruka Henryk. 
Zaleski Bronislaw. 

Z kobiet siedziały u Bazyljanek: 
Wierzbicka. Płotnicka Ewa. Felińska 
matka biskupa, wywieziona pod kon- 
wojem w listopadzie do Kijowa. U 
Bernardynek siedziała Antonina Śnia- 
decka, a w domowym areszcie sporo 
innych, np. Edwardowa Romerowa i 
jej siostra Medardowa Kończyna. 

Po sprawie Konarskiego, mury Ba- 
zyljańskie przestały być używane na 
więzienie i stały czas jakiś opuszczo- 
ne z resztkami bazyljanów, tułający- 
mi się w zakątkach cel. W 1845 Ar- 
chimandryta Siemaszko, smutnej sła- 
wy likwidator Unji, wnosi się tam na 
mieszkanie, a zarazem Konsystorz 
Prawosławny i seminarjum umieszcza 
W cerkwi, gdzie obrazy Smuglewicza 
i pamiątki fundacji ks. Ostrogskiego, 
pogromcy „Moskwy* pod Orszą i na- 
grobek Jeleńskich po polsku pisany, 
odprawiają się prawosławne nabo- 
żeństwa za cara i rząd rosyjski. 

W 1915 roku, po wejściu Niemców 
wnoszą się tam instytucje białorus- 
kie, (gimnazjum i internat). Rozpo- 
czyna się nowy rozdział wałk o tę pla- 
cówkę, drogą i pamiętną dla trzech 
narodowości, trzech wyznań. Nie trze- 

ba chyba przypominać dziejów nieda- 
wnego procesu i rezultatów tegoż. 

Dziś stan rzeczy jest sprawiedliwy. 
Prawosławni mają tu seminarjum, 

Białorusini — gimnazjum i internat 
białoruski, Polacy otrzymali tę część 
gmachu gdzie były cele filaretów. 

Wszyscy więc, komu te mury są 
drogie, mają w nich pomieszczenie. 
Tak być powino. Jak były te mury 
terenem walk i krzywd obustronnych, 
tak teraz powinny być symbolem zgo- 
dy i przebaczenia uraz. Nie znaczy tó 
zapomnienia. Pamiętać należy, kto 
tu i za co cierpiał. Ale dziś trzeba pra- 
cować wspólnie i nie niszczyć niczy- 
ich pamiątek. 

W zamiarach Zw. Lit. Wileńskich 
jest poświęcenie nie jednej Środy Li- 
terackiej, zagadnieniom zamkniętym 
w Murach Bazyljańskich, zagadnie- 
niom, które miały swój oddźwięk w 
literaturze polskiej i sięgają głębo- 
kich pokładów duszy tego kraju. A 
sprawy, związane z tem miejscem są 
do dziś dnia żywe i aktualne, społe- 
czeństwo musi się w nich wypowie- 
dzieć swobodnie, w przyjacielskiej at- 
mosferze na neutralnym gruncie. W. 
nowym swym lokalu chce Zw. Lite- 

rat: wileńskich dalej utrzymywać 
swą *Żasadę porozumiewania się ze 
wszystkimi o wszystkiem co kuliu- 
ralnego mieszkańca Wilna obchodzi. 

Nie jedne się tu rzeczy dawne i o- 
becne wyjaśnić mogą w tym splocie 
prądów katolicko-polskich, rosyjsko- 
prawosławnych i unicko-białoruskich. 
Akademję Bazyljańską zrobimy, ob- 
chodzić Dziady będziemy... a. jeśli się 
nasz Związek przyczyni do bezstron- 
nej oceny zdarzeń i stosunków, zwią- 
zanych z temi murami, będzie to na- 
szą największą nagrodą w pracy dla 
Wilna i Wilnian. Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Burza gradowa w mołodeczańskim. 

Onegdaj nad Domaniewem, Ra- 

doszkowiczami i całym szeregiem 

innych miejscowości przeszła burza 

gradowa, która poważnie uszkodziła 
znajdujące się jeszcze na polu zboża, 

Zagadkowa śmierć gajowego. 

Na drodze między wsiami Przy- 

długie i Badygi, gminy Berszty w 

powiecie grodzieńskim, znaleziono 

pod przewróconą furą zboża mar- 

twego już Doroszkiewicza Aleksego, 

gajowego lasów państwowych. 

Z pierwiastkowego dochodzenia 

wynikałoby, że Doroszkiewicz po- 

niósł śmierć wskutek przewrócenia 

się fury, która przygniotła go śmier- 

telnie do przydrożnej sosny, nie- 

mniej jednak wśród okolicznej lud- 

ności krążą uporczywe wersje, iż 

Doroszkiewicz został zamordowany. 

W związku z temi wersjami, należy 

zaznaczyć, że gajowy Doroszkiewicz 

(z leśnictwa Nowa Ruda), z racji 

sumiennego spełniania przezeń swych 
obowiązków, nie cieszył się sympa- 
tją niektórych gospodarzy, szczegól- 
nie ze wsi Berszty, którzy nie jed- 
nokrotnie byli przyłapywani przez 
zmarłego na kradzieży drzewa z la- 
sów państwowych i pociągani za to 
do odpowiedzialności sądowej. 

Za słusznością wspomnianych 
wersyj przemawia fakt, że trup Do- 
roszkiewicza nie znajdował się pod 
wywróconym wozem, a był, oparty 
o sosnę i tylko zlekka przyciśnięty 
snopami zboża. Przy oględzinach 

trupa stwierdzono silne pobicie twa- 
rzy i złamanie szczęki. 

  

Zabity przez pociąg. 

Na szlaku kolejowym Grodno— 

Druskieniki, w odległości 16 klm. od 

Grodna, został przejechany przez 

pociąg 6-letni Wacław Klimowicz, 
syn robotnika kolejowego. Dziecko 
poniosło śmierć na miejscu. 

Kilku nieznajomych osobników 
usiłowało przedostać się przez granicę. 

Na odcinku Druskieniki koło strażnicy 

Byszenie pod osłoną nocy usiłowali przedos- 

tać się na nasze terytorjum kilku osobników 

w ubraniach cywilnych. W chwili gdy nasza 

terytorjum Litewskiego oddając do żołnierzy 
kilkanaście strzałów rewolwerowych. Wobec 
niedalekiej odległości od granicy nieznajomi 

wkrótce ją przekroczyli kryjąc się w ciem- 

  

straż graniczna wezwała nieznajomych do za- nościach nocy. (o) 

trzymania się ci poczęli cofać się w stronę 

m m 

GŁĘBOKIE 
-- Gimnazjum polskie koedukacyjne w 

Głębokiem. W gimnazjum Polskiem Koedu- 

kacyjnem w Głębokiem, które mieści się przy 

ul. Warszawskiej Nr. 110, są jeszcze wolne 

miejsca w klasach od 3-ej do 7-ej włącznie. 

Kancelarja Gimnazjum codziennie przyjmu- 

je zapisy tak uczniów jak i uczenic do dnia 

2-go września. Dodatkowo powakacyjnne eg- 

zaminy wstępne dnia 3-go września. Rok szk. 

jak w całem państwie, rozpocznie się w dniu 

3-go września uroczystem nabożeństwem. 

Gmach szkolny, wyłącznie służący dla celów 

szkołnych, gruntownie zostanie odremonto- 

wany. Zakład zaopatrzony jest odpowiednio 

w pomoce naukowe. Bibljoteka szkolna w 

tym roku powiększyła się o 379 nowych t>- 

mów. Miejscowość zdrowotna, okolica uro- 

„cza. Projektuje się internat od nowego roku 

szkolnego. Można znaleźć pomieszczenie i 

prywatnie. Ceny utrzymania tanie. Płaca za 

naukę miesięcznie 30 zł. Niezamożni korzys- 

tają z ulg. 
+ Hojny dar dla Gimnazjum polskiego 

w Głębokiem. Gimnazjum polskie koeduka- 

«cyjne im. Unji Lubelskiej w Głębokiem do 

„dn. 11 kwietnia 1929 r. było prywatną włas- 

nością pp. Szukiewicza i Świrklisa. Z dniem 

11 kwietnia r. b. Gimnazjum polskie im. 

chodzi na własność Towarzystwa Popierania 
Szkoły Średniej. Z tą chwilą poprawiły się 
Unji Lubelskiej zostało uspołecznione, prze- 
losy Gimnazjum, gdyż społeczeństwo nie ską- 

pi pracy i ofiar na ten średni zakład nauko- 

wy, który w tym ośrodku powiatu dziśnicń- 

skiego jest bezwarunkowo potrzebny. 

Ale nietylko społeczeństwo składa ofiary 

na tę placówkę kulturalno-oświatową w Gię- 

bokiem. Gimnazjum polskiem w Głębokiem 

zainteresowały się czynniki rządowe, prag- 

nąc dać dowód troskliwej opieki tutejszym 

obywatelom tych tak oddalonych od cen- 
trum Państwa Kresów północno-wschodnich. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, dowiedziaw- 
szy się o trudnościach finansowych Gimnaz- 

jum polskiego w Głębokiem, ofiarował jako 

subsydjum 3000 zł. na inwestycje, powyższą 

sumę obrócono na pomoce naukowe i bibljo- 
tekę. 

O tę zapomogę wystarał się Centralny Zw. 
Osadników w Warszawie za inicjatywą pre- 
zesa tutejszego Oddziału Związku Osadników 
p. Jastrzembskiego. Za tak hojny dar od ca- 

łego społeczeństwa kresowego powiatu dziś- 

nieńskiego należy się szczera i gorąca wdzię- 

czność p. prezesowi Banku Gospodarstwa 

Krajowego generałowi Góreckiemu, Zarządo- 

wi Centralnego Związku Osadników i p. pre- 
zesowi Jastrzębskiemu. 

  

Z SĄDÓW 

  

Włóczęga wioskowy złodziejem 
Dzielnie mu pomagali paserzy. 

Gmina małosolecznicka i sąsied- 
nia turgielska pow. wileńsko trockie- 
go w roku ubiegłym przez cały sze- 

reg miesięcy była niepokojona zu- 

chwałemi kradzieżami dokonywane- 

mi za pomocą włamań zarówno do 

osiedli włościańskich jak też mająt- 
ków okolicznych. 

Złodziej kradł co się dało: arty- 
kuly spożywcze, garderobę, bieliznę, 

uprząż, oczywiście nie gardząc go- 

tówką i z łupem ulatniał się bez 
śladu. 

Ze wszystkiego widać było, że 
niezmordowanym, jakinieuchwytnym 

złodziejem jest jedna i ta sama oso- 

ba i to doskonale obeznana z tere- 
nem. 

Wreszcie dn. 19 listopada o godz. 
10 wieczorem w maj. Andrzejewo, 

gm. turgielskiej parobek Jan Cybo- 

wicz, wróciwszy do domu, zau- 

ważył, iż ktoś ukrywa się pod łóż- 

kiem. Chciał go stamtąd wyciągnąć, 

lecz też perswazje, ani groźby ani 

wreszcie zastosowana siła nie poma- 
gały, intruz nie chciał opuścić nie- 
zbyt wygodnego locum. 

Cybowicz nie mogąc uporać się 

z niepożądanym gościem, wezwał 

domowników i wreszcie przy ich 
pomocy zdołano go wyciągnąć. 

Okazało się, iż jest to dawniej- 

szy parobek w tym majątku Wik- 

tor Sienkiewicz, który udawał pija- 

nego, aczkolwiek, by dostać się do 

pokoju, gdzie się ukrył, musiał mi- 

nąć inny pokój, a na zapytanie 

śpiącej kobiety, odrzekł bezczelnie. 

„To ja idę", udając domownika. 

Oczywiście, próbował się tłóma” 
czyć, że przyszedł w najniewinniej- 
szych zamiarach, by przespać się, 
lecz wzięty przez policję w krzyżo- 
wy ogień pytań, przyznał się do 12 
popełnionych kradzieży. 

W toku dalszego śledztwa ze- 
znał, iż część skradzionych rzeczy 
przechowywał i śpieniężał mieszkań- 
com wsi Pasieki braciom Adamowi 
i Bronisławowi Szwajkowskim oraz 
Władysławowi Jagielle. 

Całą tę czwórkę wczoraj stawio- 
no przed Ill-im Wydziałem Karnym 
Sądu Okręgowego w składzie pp. 
sędziów: Cz. Sieńkiewicza (przewod- 
niczący), Liwowa (sędzia śledczy) 
i Jacewicza (sędzia honorowy). 

Oskarżenie wnosił podprok. p. B. 
Kowerski, zaś obronę adw. Piekar- 
ski, Worotyński, i Lityński 

Po zbadaniu kilkunastu poszko- 
dowanych i świadków, sąd dzieląc 
czyny Sieńkiewicza na trzy katego- 
rje skazał go w wyniku na łączną 
karę zamknięcia w więzieniu na 2 
i pół roku, zaliczając mu 9 miesięcy 
odbytego aresztu. 

Śzwajkowscy i Jagiełło za paser- 
stwo skazani zostali na 8 miesięczne 
więzienie na poczet czego zaliczono 
Adamowi Sz. — 8, zaś Bronisławowi 
Sz. i Jagielle po 4 miesiące aresztu 
prewencyjnego. 

Jednemu z poszkodowanych, a 
mianowicie Janowi Stankiewiczowi 
sąd przysądził częściowo powództwo 
cywilne. Inni okradzeni pretensyj 
materjałnych nie zgłosili. 

a Ka-er. 
  

Echa demonstracji Komsomołu przed pałacem 
reprezentacyjnym. 

W dzień nowego 1927 roku przed 
pałacem reprezentacyjnym na placu 
Napoleona, gdzie zamieszkuje wo- 
jewoda wileński zebrał się tłum, 
złożony z kilkuset przeważnie wy- 
rostków, którzy z rozwiniętemi szma- 
tami czerwonemi wznosili okrzyki 
w rodzaju: „Precz z rządem faszys- 
towskim Piłsudskiego", „Precz z mi- 
litaryzmem“, „Niech żyje Związek 
Młodzieży Komunistycznej", „Żąda- 
my wypuszczenia więźniów polity- 
cznych”, a następnie przy śpiewie 
„Międzynarodówki" rozwinęli trans 
paranty o antypaństwowych napi- 

sach. 

Przy tej sposobności rozrzucano 
ulotki Zw. Mł. Kom., których treść 
podburzała do obalenia istniejącego 
w Polsce ustroju i utworzenia rządu 
robotniczo-włościańskiego- 

Oddział policji zbiegowisko roz- 
proszył, przyczem zatrzymano: Izra- 
ela Wincuńskiego. który nosił płach- 
tę oraz Chdima Szepsa, Jankiela i 
Josela Goldańskich, Notel Regelfe- 
richsa, Josela Rudnickiego, Mordu- 
chaja Kociaka, Mowszę Głazmana i 
Pesię Kac, którzy czynnie manifes- 
towali i rozrzucali odezwy. 

W toku dochodzenia okazało się, 
że transparenty wykonywał dla Zw. 
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KRONIKA 
Dziš: Augustyna BWDK. 

Jufto: Ścięcie gł. Św. Jana. 
  

Wschód słońca—g. 4 m. 34 
_ Sierpnia | Zachód + —g. 18 m. 42 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
Ц. $. В. г dnia 27/VIil—1929 reku. 

Cišnienie Į 
šrednie w mi- į 767 
limetrach | 
Temperatura 
srednia į + с 

Opady w mi- 
igetrachh | 2 

Wiatr 
przewažający 

Uwagi: pogodnie, 
Minimum: +- 7 

Maximum: -- 20° С. 
Tendencja barometr.: bez zmian. 

URZĘDOWA 

— wyjazd p. Wojewody. Wojewoda wi- 
leński Wł. Raczkiewicz wyjechał wczoraj dn. 

27 b. m. na dwa dni do Warszawy celem 

wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu Od- 

znaczeniowego oraz w sprawach urzędow. 

— Przyjęcie u p. Wojewody. W dniu 27 

b. m. przyjął pan wojewoda Raczkiewicz wi- 

ceprezesa Komitetu Pomocy Ludności Lud- 

wika Uniechowskiego i odbył z nim konfe- 

rencję w sprawach dotychczasowej akcji za- 

pomogowej w związku z zeszłorocznym nie- 

urodzajem, jako też w sprawie akcji tego 

komitetu na przyszłość. Następnie byli przy- 
jęci kolejno przez p. wojewodę dyrektoro- 
wie Zelwerowicz, Osterwa i Rychłowski 
Przedmiotem tych audjencji były sprawy 
związane ze zbiżającym się sezonem teat- 
ralnym, sprawy teatru objazdowego Reduta, 
oraz instytutu prowadzonego przez dyrekto- 
ra Osterwę i t. d. 

P. wojewoda przyjął Prezesa Okręgowej 
Izby Kontroli p. Jana Pietraszewskiego i od- 
był z nim konferencję. (6) 

ADMINISTRACYJNA 
— Wyjaśnienie w sprawie ulg mieszka- 

niowych dła sklepikarzy. Nietylko przy ot- 
wieraniu nowych sklepów ale przy sprze- 

daży sklepu ściśle będzie przestrzegany prze- 

pis o zupełnem oddzieleniu mieszkań kup- 

ców od ich sklepów. Swego czasu władze li- 

cząc się z obecnemi warunkami mieszkanio- 

wemi poczyniły kupcom jak wiadomo, pe- 

wne ulgi. 
Z powodu tych ulg wynikły pewne wąt- 

pliwości wobec czego władze centralne ro- 

zesłały obecnie wyjaśnienie, iż wzgląd na tru- 

dności mieszkaniowe odpada zupełnie w ra- 

zie sprzedaży sklepu obcej osobie, która 

przedtem przy danym sklepie nie mieszkała. 
Nowy nabywca sklepu nie będzie mógł ko- 

rzystać ze wspomnianych ulg i traktowany 
będzie na równi z tymi, którzy zakładają zu- 
pełnie nowy sklep. (o) 

MIEJSKA 
— Kontredans przetargowy. W dniu 25 

b. m. miał się odbyć drugi zkolei przetarg 
na roboty asfaltowe w mieście. Jak dowiadu- 
jemy się przetarg i tym razem nie doszedł 
do skutku, co było tego przyczyną nie mog- 
liśmy tego ustalić, ograniczamy się przeto 
do zaznaczenia, że naprawdę najwyższy czas 
zerwać z tem niezdecydowaniem i odkłada- 
niem a limine tej ważnej dla miasta sprawy 

— Przed nowym sezonem teatralnym. 
W związku ze zbliżającym się nowym sezo- 
nem teatralnym w sobotę 31 b. m. zjeżdża z 
Warszawy do Wilna zespół teatru dramatycz- 

| płd.-zachodni. 

  

nego p. Zelwerowicza, by już w najbliższy 

poniedziałek 2 września przystąpić do pracy, 
poprzedzonej cichą mszą św. w kościele św. 
Jakóba. 

Jak się dowiadujemy inauguracyjne przed- 
stawienie „Dziadow“ odbędzie się w połowie 

września, przyczem do tego czasu ma yć 

przeprowadzony kompletny remont Teatru 

na Pohulance. 
— W sprawie osuszenia błot.. ua Zwie- 

rzyńcu. W pierwszych dniach września ma 
być zwołane w Starostwie Grodzkiem zebra- 

nie właścicieli posesyj, znajdujących się w 
rejonie ulic Sokolej, Bobrowej i sąsiednich, 

w celu omówienia tak ważnej dla Zwierzyń- 
ca sprawy osuszenia, znajdujących -się tam 
błot. Wrazie dojścia do porozumienia nie 

wykluczone jest zawiązanie spółki meljo- 

racyjnej. (0) 
— Miejskie roboty budowlane. Budowa 

gmachu szkoły na Antokolu postępuje szyb- 

ko naprzód. Lewa oficyna została już ukon- 

czona i znajduje się już pod dacliem. Na u- 

kończeniu jest również oficyna prawa. Za- 

równo jak fundamenty, budują się ściany 

sali gimnastycznej co jest czynione z poś- 

piechem w celu nadążenia zakończeniu tych 

robót przed zimą i umożliwienia prowadzenia 
w porze chłodów jedynie robót wewnętrz- 

nych t. j. stolarskich, wodociągowych i ka- 
nalizacyjnych. 

Tak samo ukończono już budowę dru- 
giego piętra domu robotniczego na Pióro- 

moncie, który jeszcze przed zima stanie pod 
dachem. io) 

SANITARNA 

— Stan chorób zakaźnych na terenie wo- 
jewództwa. W ubiegłym tygodniu zanotowa- 
no na terenie wszystkich powiatów wo 

jewództwa wileńskiego następujące wypadki 
zasłabnięć na choroby zakaźne: ospa 3 (Wil- 
no 3), tyfus brzuszny 9 (Wilno 6), tyfus pla- 
misty 3, czerwonka 3, płonica 11 (Wiino 3), 
odra 5, ksztusiec 13, gruźlica 7, jaglica 6 

i grypa 4. (0) 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekeja Szkoły Odzieżowej im. Pro- 
mienistych. P. T-wo Pracy Oświatowej „Świa- 

tło* komunikuje że zapisy przyjmuje i in- 

formacje udziela kancelarja szkoły W. Pohu- 
lanka 14 (III piętro) codziennie w godz. od 

10 do 12. Przy szkole istnieje internat. Tam- 

że przyjmowane są zapisy terminatorów za- 
wodu krawieckiego do Szkoły Zawodowo- 
Dokształcającej im. Promienistych. 

— Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie. 
Rozpoczęcie zajęć w Konserwatorjum Wil. 
dn. 3 września. Uczniowie i uczenice dotych- 
czasowi winni zgłaszać się do Sekretarjatu 
przed dn. 1 września. Zapisy nowowstępują- 
cych kandydatów przyjmuje Sekretarjat Kon- 
serwatorjum (ul. Dominikańska 5) od godz. 
4—7 po poł. 

— Nawy gmach szkolny w Wilnie. Ma- 
gistrat rozważał ostatnio sprawę budowy w 
mieście nowego gmachu szkolnego, w mie- 
ście dla potrzeb szkolnictwa powszechnego. 
Uznano że najbardziej upośledzone pod tym 
względem są dzielnice: Nowy Świat i Sołta- 
niszki, wobec czego mieszkańcy tych dzielnic 
muszą swoje dzieci posyłać do szkół poło- 
żonych bardzo daleko, co ze względów zro- 
zumiałych jest nie wskazane. 

Gdzie ma stanąć nowy gmach szkolny, 
zadecyduje Kuratorjum, które w tego rodza- 

  

ju sprawach ma głos decydujący. (o) 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1911. Od dnia 16 
września referat wojskowy Magistratu przys- 
tąpi do rejestracji mężczyzn urodzonych w 
roku 1911. Do rejestracji winni zgłosić się 
stali mieszkańcy Wilna i niemający stałego 
miejsca zamieszkania, lecz przebywający w 

EEE NERO a 

Nagły obłęd. 
w przystępie furji zdemolował swoje 6-cio pokojowe 

mieszkanie. : 

Wczoraj rano dostał nagle ata- 
ków szału 23 letni Galijewski (Wi- 
wulskiego 22). W chwili gdy na 
miejsce przybyła wezwana przez 
dozorcę policja, Galijewski zamknął 
się w ostatnim pokoju i po zabary- 
kadowaniu drzwi bronił dostępu. Po 
pewnym dopiero czasie furjata zdo” 
łano unieszkodliwić i po nałożeniu 
opatrunku na. rany, które zrobił 
sobie demolując mieszkanie został 
przewieziony do szpitalu |psychja- 
trycznego. 

Pozostawiony sam z powodu wy” 

jazdu ojca, urzędnika 'kolejowego 
Galijewski niespodzianie 'pod wpły- 
wem choroby umysłowej począł de- 
molować urządzenie sześciopokojo- 
wego mieszkania niszcząc meble, 
szafy, stoły, zastawę stołową i t. p. 
Np. w kuchni zdołał on 
zupełnie plitę tak, że pozostał tylko 
omin. Po rozdarciu poduszek Ga- 

lijewski pierzem chciał napalić;żpiec 
w pokoju. Dym wydostający się z 
mieszkania zauważył dozorcai wów- 
czas dopiero powiadomił policję, są” 
dząc że wybuchł pożar. 

KR ZR RE WAKE PZ TK WCZTYZARYCYK FCE ROTOR OKO TAT SNS TDI TERAZ ZEE O A KROC PRACZE 

Mł. Kom. malarz Dawid Łabkowski, 
co też potwierdziła przeprowadzona 
w jego mieszkaniu rewizja. 

W rezultacie wszystkich wymie- 
nionych oddano pod sąd, który ska- 
zał na ciężkie więzienie: Wincuń- 

skiego na 6 lat z zaliczen. | roku i 

9 mies. aresztu prewencyjnego i 

Łabkowskiego na 4 lata z zaliczen. 
20 mies., zaś na osadzenie w twier- 
dzy: Szepsa na 3 lata, Josela Gol- 
dańskiego—2 lata, Jakóba Goldań- 
skiego—|'/» roku, Głazmana, Rud- 
nickiego i Kacównę—|l rok, a Ko- 
ciaka— 10 mies., zastosowując do 
niepełnoletnich amnestję, zmniejsza- 
jąc kary wymierzone Goldańskim, 
Kacównie i Kociakowi o połowę, a 

prócz tego zaliczając wszystkim 

skazanym odbyty areszt prewen- 
cyjny. 

Skazani prócz Szepsa i Głazma- 
na odwołali się ze skargą do Sądu 
Apel, który sprawę tę rozpoznawał 
na ostatniem swem posiedzeniu w 

składzie pp. sędziów: Bądzkiewicza 
(przew.), Songajły i Jundziłła. 

Po przeprowadzeniu przewodu, 
w czasie którego zbadano dodatko- 
wo kilku świadków, wysłuchaniu o- 
skarżenia podpr. p. Połowińskiego i 
obrony, Sąd po dłuższej naradzie 
wyniósł następującą sentencję wy- 

roku: 
W stosunku do Wincuńskiego, 

Goldańskich i Kacówny wyrok pier- 
wszej instancji został zatwierdzony. 
Łabkowskiemu Sąd Apelac. zmniej- 
szył karę do 2 lat ciężk. więzienia, 
zaś Kociakowi do 6 mies. twierdzy, 
którą to karę na mocy amnestji 
zmniejszył do 3 mies. i wykonanie 
zawiesił na lat 5. Gi 

Josela Rudnickiego Sąd uznał za 
niewinnego i od kary uwolnił. 

Ka-er. 

Pomnik Dyrektora Teatru 
Wileńskiego Macieja Każyń- 

skiego na cmentarzu 
Bernardyńskim. 

Przed szesnastu laty, pan Lu- 
cjan Uziębło, znany zbieracz i opie- 
kun pomników dawnej kultury, za- 
jął się grobowcem Dyr. Teatru Wi- 
leńskiego M. Każyńskiego. (1763 — 
1823). Miejsce wiecznego spoczynku 
artysty i twórcy teatru u nas, znaj- 
duje się w katakumbach cmentarza 
bernardyńskiego. W 1813 roku zo- 
stało gruntownie odrestaurowane 

przez p. L. Uziębłę, asystenta U.S.B. 
katedry hist. kultury, który znany 
jest całemu społeczeństwu naszemu 
ze swej niezmordowanej pracy od 
lat 47 zasilającej przeszło 80 pism 
wiądomościami o przeszłości i teraż- 
niejszości naszegó kraju i Wilna, 
obecnie zasłużony ten pracownik na 
niwie kultury krajowej zabiega o 
postawienie pomnika Każyńskiemu 
z napisem: „Krzewicielowi polskiej 
sztukń scenicznej w kraju i na obczyź- 
nie Maciejowi Każyńskiemu"*. Przed 
wojną do uporządkowania katakum- 
by przyczynili się datkiem 100 rubli 
jubiler Mankielewicz z Warszawy, 
na prośbę M. Frenkla i p. Alina 
Rejtanowa. Dzisiaj dla ufundowania 
tablicy zwrócić się trzeba do społe- 
czeństwa. Sądzimy, że gazety wszy- 
stkich odcieni zechcą powtórzyć tę 
odezwę lub treść jej umieścić, oraz 
składki na ten cel przyjmować. Nie 
należy zapominać o ludziach co się 
kulturze krajowej tak załużyli jak 
Każyński. 

  

Popierajcie przemysł ktajowy 

rozebrać 

tym czasie w Wilnie. Wolni są od tego jedy: 
nie posiadający obcąprzynależność państw. 
Zgłaszający się muszą przedłożyć swoją me“ 
trykę urodzenia, dowód tożsamości z foto- 
grafją. Rejestracja potrwa do 15 października 

— Powołanie na ćwiezenia rezerwistów. 
W roku bieżącym rezerwiści szeregowi re- 
zerwy zostali powołani na ćwiczenia woj- 
skowe w drodze imiennych kart powołania 
nadesłane przez właściwe P. K. U. z wymie- 
nieniem daty stawiennictwa do formacji. Do- 
tychczas powołano tylko część rezerwistów; 
reszta zaś ma być powołana na trzeci turnos. 

Jak się dowiadujemy, rezerwiści rocznika 
powołanego w góku bieżącym na ćwiczenia 
wojskowe, dotychczas nie wcieleni, zostaną 
powołąni wszyscy: na określony dzień w dro- 
dze zarządzenia, które rozplakatowane bę- 
dzie na ulieach miasta. Każdy rczerwista 
powołanego rocznika będzie musiał się stawić 
do P. K. U. celem otrzymania tam swej karty 
powołania, służącej jednocześnie ża zaświad- 
czenie na prawo wolnego przejazdu do for- 
macji. (— 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Wstrzymanie emigracji do Kanady. 
Państwowy Urz. Emigracyjny polecił wstrzy- 
mać udzielanie zaświadczeń oraz wiz na pa 
szportach emigracyjnych robotnikom rolnym 
jadącym do Kanady w ramach kontyngentów 
towarzystw kolejowych. Zarządzenie to z0s- 
tało spowodowane napływającemi z Kanady 
wiadomościami o niepomyślnym stanie uro- 
dzajów w kraju i grożącym z tego powedu 
braku zatrudnienia w rolnictwie. 

Zarządzenie to nie dotyczy rodzin, które 
udają się do Kanady z większym kapitałem, 
conajmnie 500 dol. amerykańskich na zakup 
fermy i ponadto kwota conajmniej 200 dol. 
na utrzymanie przez całą zimę. Wstrzymanie 
emigracji do Kanady nie dotyczy służby oraz 
osób, wzywanych imiennie do najbliższych 
krewnych. ; 

SPRAWY BIAŁORUSKI: 

— Białoruski Klub Turystyczny. W naj- 
bliższym czasie ma powstać Białoruski Klub 
Turystyczny w Wilnie, zadaniem którego ma 
być przedewszystkiem poznanie własnego * 
kraju. W celu tym ma być w najbliższych 
dniach złożony odnośnym władzom do zat- 
wierdzenia Statut Klubu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Żałobna manifestacja żydów. 

zku z wypadkami w Jerozolimie mie, 
sjoniści postanowili wezwać właścicieli skle- 
pów żydowskich, do demonstracyjnego zam- 
knięcia sklepów, w dniu jutrzejszym t. j. w 
czwartek. W ten sposób ma być wyrażony 
protest przeciwko zajściom z arahami z je- 
dnoczesnem okazaniem żałoby po ofiarach 
zajść. 

Niewiadomo narazie jak do tego usto- 

sunkują się właściciele sklepów. (o) 

— Rabinat wileński w sprawie zajść pa- 

łestyńskich. Wczoraj rabinat ński od- 

był specjalne posiedzenie poświęcone ostat- 

nim zajściom w Palestynie. Uchwałono od- 

prawić we czwartek 29 b. m. modły w wiel- 

kiej synagodze, przyczem przemówienie oko- 

licznościowe wygłosi kaznodzieja. wileński 

rabin Krakowski. Rabinat wydał odezwę do 

kupców i rzemieślników żydowskich, aby we 

czwartek o godzinie 6-ej wieczorem porzu- 
cili pracę i zamknęli swe sklepy. 

ZE ZWIĄZKÓW | STOWARZYSZEŃ 

— Powstanie 6-tej filji Związku Właści- 

cieli Nieruchomości m. Wilna. Dnia 25 b.m. 

w szczelnie zapełnionej sali Polskiej Macie- 

rzy Szkolnej przy ul. Wiłkomierskiej 1, 0d- 

było się organizacyjne zebranie właścicieli 

domów dzielnicy Kałwaryjskiej. Po wyslu- 

chaniu szeregu referatów obrano nowy za- 

rząd w następującym składzie: prezes — dr. 

Witold Kopeć, wiceprezesi — płk. Adam 

ckiewicz i Wincenty Rakowski, sekretarz 

Juljan Gwozdowski, skarbnik — Jan Pieślic. 

Pozatem obrano: pp. Aszkiełowiczową, Bok- 

szyckiego, Czepułkowskiego, Okuszkową i 

Sokołowskiego jako członków zarządu i ich 

zastępców. 
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RÓŻNE 

— Komunikacja autobusowa Ilja — Wil- 

no. Z dniem 28 sierpnia r. b. Zostanie uru- 

chomiona komunikacja autobusowa na linji 

Ilja = Wilno. przez Wiłejkę, Wojstom, 
Smorgonnie i Oszmianę. 

Rozkład jazdy: + 
Ilja — odjazd godz. 6.15. 
Wilno — odjazd godz. 15.45. 

— Przygotowania rewji wileńskiej do wy- 

stępów jesiennych. Amatorska sekcja wileń- 

ska. która dała się poznać naszej publicznoś- 

ci z jaknajlepszej strony i zdołała pozyskac 

w stosunkowo krótkim czasie ogólną sympa- 

tję, czyni obecnie przygotowania do swego 
występu jesiennego co niewątpiwy wzbudzi 
wśród społeczeństwa żywe zadowolenie. 

— 8-io Klasowe Koedukac; jae Gimnazjum 
im. Tadeusza Czackiego w Wilnie, z prawami 

szkół państwowych, ul. Wiwulskiego N-r. 13 

(gmach własny, tel. 10-56), typ humanistycz- 

ny z oddziałem matematyczno-przyrodni- 

czym, z klasą wstępną. 

Przyjmuje zapisy od godz. 11 — 1 i ed 

4—5. W tychże godzinach można obejrzeć 

gmach, ogród i całą szkolną posesję. 

Egzaminy wstępne — 30 sierpnia, o godz. 

10-ej rano. 

— Zajmowanie się cudzoziemców rze- 

miosłem. Dopuszczenie cudzoziemców do 

prawa zajmowania się rzemiosłem na tere- 

nie Rzeczypospolitej oparte jest na zasadzie 

wzajemności i w każdym poszczególnym wy- 

padku decyzja zależna jest od ministerjum 

Przemysłu i Handlu, r > 

Również t. zw. bezpaństwowi i azyljan- 

ci, otrzymują prawa rzemieślnicze na mocy 

decyzji ministerstwa z tą różnicą, że w sto- 

sunku do nich nie może być zastosowana za- 

sada wzajemności. Ci rzemieślnicy, obco- 

krajowcy, którzy w dniu wydania ustawy 

przemysłowej byli czynni przy swych warsz- 

tatach, prawo to otrzymali automatycznie, 

o ile poza obywatelstwem odpowiadali wa- 

runkom ustawy. Nowi azyljanci winni przez 

niższe instancje władzy przemysłowej, zgła- 

szać się do władzy centralnej, gdzie otrzy- 

mają uprawnienia. Takich wypadków było 

już w Wilnie bardzo wiele. 

— Brak silnej ręki. Mimo uwag pod ad- 

resem policji o przesiadywaniu żebraków 

koło ogródka na placu katedralnym, dotych- 

czas nic w tym względzie nie zrobiono. Nie- 

dalej jak wczoraj przed południem napasto- 

wała przechodniów jakaś kobieta z dziec- 

kiem, po południu zaś zaczepiali idących 

dwaj chłopcy i dziewczyna lat 15, których 

dotychczas widziano jedynie w nocy. 

Widać że w III komisarjacie odczuwa się 

brak silnej ręki, bawiącego na urlopie komi- 

sarza Szmielowa, wobec czego stale *stat- 

nio notuje się te lub inne mieg ) 
o 

— Zapowiedź wizyty znanego krytyka 

holenderskiego. We wrześniu ma przybyć 

do Wilna znany krytyk sztuki holenderskiej, 

p. Knuettel. Przyjazd jego nastąpi na zapro- 

szenie stołecznego Towarzystwa Szerzenia 

Sztuki Polskiej Zagranicą Wśród Obcych. 

P Knuettel ma zamiar zapoznać się z Wil- 

nem i jego sztuką regjonalną, by następnie 

podzielić się wrażeniami odniesionemi w 

Polsce. (o) 

— QOdebranie debitu pocztowego. Na sku- 

tek porozumienia się władz administrac *j- 

nych i pocztowych, urzędy i agencje poczto- 

we otrzymały powiadomienie o odebraniu 

debitu pocztowego wychodzącym w sowie; 

tach czasopismom: „Połtawskij sielanin“ i 

„Awangarda. (o) 

— Bilety kołejowo-lotnicze. Dyrekcja ku- 
lejowa ma wprowadzić bilety kelejowo-lo- 
tnicze, upoważniające do odbywania części 

Le 

/podróży samolotem. Będzie to miało wielkie 
znaczenie, szczególnie dla Wilna, które nie- 
ma, niestety, komunikacji lotniczej. Sprawa 
ta będzie zdecydowana po omówieniu z wła- 
dzami centralnemi. (0) 

  

Dn. li sierpnia r. b. w po- 
ciągu zdążającym przez Pod- 

brodzie do Warszawy w prze- 
dziale III klasy przez nieuwagę 

został 

ZAPOMNIANY OBRAZ 
p.t. „Demagog”, pendzla arty- 

sty malarza Bekeffi. (podpisany 

Bekeffi, Wilno, maj 1929 r.). 

Łaskawy znalazca, lub oso- 

ba, która się nim zaopiekowała 
zechce zwrócić za wynagrodze- 

niem pod adresem: Wilno, 
Węglowa 12 m. 2. Bekeffi. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia*) 

— „Miłość bez grosza* kończy 9 rok pracy 
Teatru Polskiego. Ostatnia komedja St. Kie- 
drzyńskiego, którą krytyka uznała za najlep- 
szą, „Miłość bez grosza”, ściąga do Teatru 
Polskiego niezmiernie liczną publiczność, 
która bawi się wybornie na tem, nawiasem 
mówiąc, swietnie granym przez cały zespół 
z M. Balcerkiewiczówną na czele przedsta- 

wienia. Komedja z powodu kończącego się 

sezonu i wyjazdu zespołu, grana będzie jesz- 
cze tylko parę razy. 

RADJO 
ŚRODA, 28 sierpnia 1929 r. 

11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Gra- 

mofon. 12.50: P. W. K. mówi. 13.00: Kom. 

meteorologiczny z Warszawy. 17.00: Progr. 

dzienny, repertuar i chwilka litewska. 17.20: 

Opowiadania dla dzieci, wygłosi E. Ściboro- 
wa. 17.50: P. W. K. mówi.18.06: Koncert z 
Warszawy. 19.00: „Jurka* nowelę własną 

z cyklu „Pogaduszki mejszagolskie* wygł. 
Leon Wołłejko. 19.25: Gramofon. 19.35: 
Tygodniowy przegląd filmowy. 19.55: Sygnał 
czasu z Warszawy. 20.05: „O książce Zofji 

Nałkowskiej p. t. „Niedobra miłość* wygł. 
Witold Hulewicz. 20.30: Konceri solistów z 

Warszawy. 21.30: Audycja literacka .,Consi- 

lium facultatis“ Al. Hr. Fredry (syna) w wyk. 

zespołu Dram. Rozgł. Wil. 22.15: Komuni- 
katy. 22.45: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 29 sierpnia 1929 r. 
11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Po- 

ranek muzyczny. Orkiestra sałonowa. 12.50: 
P. W. K. mówi. 13.00: Komunikat meteoro- 
logiczny. 17.00: Program dzieuny, repertuar 
i chwilka litewska. 17.20: Opowiadania dla 
młodzieży, wygł. Hanna Kozłowska. 17.50: 
P. W. K. mówi. 18.00: Koncert popołudnio- 
wy z Warszawy. 19.00: Audycja ilteracka 
„Żamorski gość* Słuchowisko pióra Witol- 
da Małkowskiego, wyk. Zesp. Dram Rozgł. 
Wileńskiej. 19.55: Program i sygnał czasu. 
20.05: Pogadanka radjotechninczna. 20.30: 
Tarnsm. z Warsz. Koncert. 2200: Transm. 
z Warszawy. Komunikaty. 22.45: Transm. 

muzyki tanecznej z rest. „Polonja* w Wilnie. 

Nowela z cyklu „Pogaduszki mejszagol- 

skie”, odczyta autor, Leon Wołłejko, we śro- 

dę o godzinie 19. 

Nowinki radjowe. 
Pogadanka radjotechniczna. 

„Jurka*. 

Nowela z cyklu „Pogaduszki mejszagol- 

skie”, odczyta Leon Wołłejko, we środę o go- 

dzinie 19. 

    

    

20.05: 20.30: 

„Niedobra miłość* 
Odczyt, O książce* Zofji Nałkowskiej p. 

t. „Niedobra miłość”, wygłosi Witold Hule- 
wicz, we środę o godz. 20.05. 

„Consilium Facultatis* 

Aleks. Fredry, wykona Zespół Dramat. 

Rozgłośni Wileńskiej we środę o godz. 21.30. 
„Zamorski gość* 

Słuchowisko pióra Witolda Małkowskie- 

go w wykonaniu Zespołu Dramat. Rozgłoś- 

ni Wil., usłyszymy we czwartek o godzinie 19. 
Koncert orkiestry dętej. 

Pod dyr. Al. Sielskiego, z udziałem so- 

listów: J. Szmurło (sopran) i Żuczkowskiego, 

z ogrodu Rekierta w Warszawie, usłyszymy 
we czwartek, o godz. 20.30. W przerwie p. 
T. Bocheński odczyta fragment z „placówki* 

B. Prusa. 
Feljeton uzdrowiskowy. 

P. t. „W Szczawnicy — u wrót Pienin* 

(z podróży sprawozdawcy radjowego) wy- 
głosi Tadeusz Strzetelski, w piątek o godzi 
nie 17.15. 4 

Regjonalne piosenki franeuskie. 
Wykona p. Sergjusz Konter, przed mikro- 

fonem rozgłośni wiłeńskieej, w piątek o g. 

20.05.+Audycja p. t. „Wędrówka po krancji". 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Nagły zgon. Wczoraj w południe na 

nl. Końskiej 28 upadł w bramie i umarł 50 
letni Bronisław Turkiewicz, ze wsi Dukszte- 
le gminy wockiej. Przyczyna śmierci nie u- 
stalona. 

— Wypadki samochodowe. Koło domu 
N-r 2 przy ulicy Zawalnej, przejeżdżająca ta- 

ksówka wpadła na mur domu zrywając ryn- 

nę. Samochód nie doznał uszkodzenia. 

W niedzielę wieczorem na ulicy Mickie- 

wicza kala domu N-r. 9, taksowka N-r. 65 

wpadla do rowu kanalizacyjnego, wykopane- 

go dla rynny deszczowej. Samochód uległ u- 
szkodzeniu. Szofer wyszedł bez szwanku. 

— Kradzieże. Kulbis Nochaim (Bakszta 
10) zameldował policji, że przez wyrwanie 

skobla od drzwi, nieznani sprawcy przedosta- 

li się do mieszkania i dokonali kradzieży 

różnej garderoby męskiej i damskiej oraz bi- 

żyterji i srebra stoławego, jak również 200 

dolarów i 190 złotych — na ogólną sumę 
4226 złotych. 

W dniu 25 b. m. Zaktregier Cipa (Nowo- 
gródzka 11) zameldowała, że przez otwarte 
okno skradziono z kieszeni spodni, które 
znajdowały się na poręczy krzesła obok okna 

700 zł. gotówką w różnych banknotach oraz 
zegarek złoty z dewizką, na ogólną sumę 

800 złotych. 
— Bójka na zabawie. W dniu 25 b. m. 

Kuniewicz Tomasz (Podwerki 4) zameldował, 

że w czasie zabawy w mieszkaniu Rodziewi- 
cza Michała Tartak stary 1) uderzono jego 
brata Władysława  Kuniewicza, nożem w 
plecy. Kuniewicza w stanie ciężkim odwie- 
ziono do szpitala św. Jakóba. Podejrzani o 
poranienie, Rodziewicz Michał i Antoni oraz 
Grabowski Adam i Józef — zatrzymani. 

ZE ŚWIATA 
Jak się reklamują różne 

narody ? 
Niezwykłą formą reklamy zarabiał na ży- 

cie pewien mieszkaniec przedmieścia Londy- 
nu Edmontoun. Człowiek ten miał lat 80 
i znał doskonale każdego mieszkańca przed- 
mieścia. Obchodził więc wieczorem wszystkie 
restauracje, gdzie zbierali się właściciele zna- 
nych firm przedmieścia, zatrzymywał się 
przed gośćmi i wołał: 

— Niech żyje pan X., który sprzedaje naj- 
tańsze i najlepsze obuwie. 

— Niech żyje pam Y., którego herbatą 
słynie z dobroci! ” 

* “ 
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Kompromitacja białoruskiego włośc. - robotni- 
czego klubu poselskiego. 

W sekretarjacie klubu odbywał się zjazd działaczy komu- 
nistycznych. 

Elementy wywrotowe usilujące 

przy każdej okazji wywołać ruchaw- 

kę wśród ludności i temsamem wy- 

kazać się przed swoimi mocodaw- 
cami z za kordonu z dokonanej ro- 

boty, ostatnio rozpoczęły intensywną 

pracę nad zorganizowaniem na te- 

renie Ziem Wsch. dnia młodzieży 

komunistycznej w dzień | września. 

Poruszenie wśród komunistów 
zostało zauważone siłą rzeczy przez 

organy policyjne, które z tytułu 

swego obowiązku roztoczyly nad 

bardziej aktywnymi działaczami ści- 

słą obserwację. 

Wzmożoną działalność komuni- 
stów zauważono nietylko w Wilnie, 
lecz w całym szeregu miast na te- 

renie województw wschodnich, jed* 

gdzie, jak należało przypuszczać, 
musiała się mieścić centrala. 

Ostatnie kilka dni przyniosły ro- 

związanie zagądki. Do Wilna poczę- 

ły zjeżdżać różne osobistości znane 

władzom bezpieczeństwa jako agi- 

tatorzy komunistyczni, którzy z za- 

chowaniem wszelkich środków ostro- 

żności utrzymywali stały kontakt z 

mieszczącym się przy ul. Piwnej 3, 

sekretarjatem białoruskiego włośc.- 

robotniczego klubu poselskiego. 

Jednocześnie z przyjazdem dzia- 
łaczy komunistycznych zawitali do 

Wilna posłowie: Dworczanin. Gaw- 

rylik, Kryńczuk, Grecki i Wołyniec, 

którzy wyraźnie rozpoczęli jakieś 

przygotowania i odbywali nieustan- 

nie narady. 

КОВЕ К 

wieczorowych do sekretarjatu klubu 
poczęli przemykać się jacyś osobni- 
cy, którzy pozostawali w lokalu 

przez dłuższy czas. To spowodowa- 
ło, że obserwujący teren agenci po- 

licji zdecydowali się wejść do sekre- 

tarjatu klubu, gdzie zastano posiedze- 

nie, w którem brało udział wspom: 

nianych 5 posłów i innych 16 osób. 

Na widok policji wśród obecnych 

powstało zamieszanie, lecz zarzą- 

dzenie nieruszania się z miejsca 

spowodowało, że obecni zaniechali 

wszelkich prób ucieczki lub niszcze- 

nia leżących na stołach papierów. 

Silny oddział policji otoczył na- 
tychmiast zebranych, reszta zaś 

funkcjonarjuszów policji przystąpiła 

do rewizji. Na stole obrad i w lo- 
kalu znaleziono poza nielegalnemi 

odezwami liczne materjały kompro- 

mitujące obecnych. 

Na podstawie zakwestjonowa- 

nych notatek ustalono niezbicie, że 

w lokału klubu odbywała się tajna 

WSI LEN SZK 1 

obchodu dnia młodzieży komunisty- 

cznej i akcji w tym dniu w Wilnie i 

na prowincji. 

Po rewizji lokalu wylegitymowa- 

no obecnych i okazało się, że są to 

dobrze znani komuniści działający 

w województwach wgchodnich, 

Pod silną eskortą wszystkich ich 

skierowano do aresztu, skąd na po- 
lecenie władz sądowych  przetrans- 

portowano do więzienia na Łukisz- 

kach. Pozostawiono jedynie na wol- 

nej stopie posłów, których broni 

przed aresztowaniem nietykalność 
konstytucyjna. Aresztowania te po- 

łożyły prawdopodobnie kres przy- 
gotowaniom na | września. (o) 

  

O bezpieczeństwo obywateli 
państw europejskich. 

KAIR, 27. VIIL. (Pat). Wobec 
krytycznej sytuacji w Jerozolimie u 
konsula generalnego Rzeczypospo- 
litej Polskiej p. Zbyszewskiego, ja- 
ko dziekana korpusu konsularnego, 

czem powzięto rezolucję treści na- 
stępującej: 

Jerozolimski korpus konsularny, 
zbadawszy obecną sytuację i wysłu- 
chawszy rezultatów demarche dzie- 
kana u władz brytyjskich w sprawie 
ochrony obcych obywateli, zdecydo- 
wał poczynić dalsze kroki celem za- 

Nr. 195 1540) 

mej Jerozolimie, przyczem skonsta- 
tował, że w całej Palestynie panuje 
ogólne podniecenie. Dalej rezolucja 
podkreśla stanowczo konieczność 
specjalnej obrony cudzoziemców i 
konsulatów na terenie, objętym roz- 
ruchami, ponieważ dotychczasowe 
środki ochrony okazały się niedo- 

  

pewnienia przez władze miejscowe  stateczne. 
bezpieczeństwa przynajmniej w sa- 

DZWIEK 

Kongres mniejszości narodowych. 
GENEWA, 27.8 (Pat.) Przy nie- 

wielkim zainteresowaniu obraduje 
tu kongres mniejszości narodowych. 
Przedstawiciele państw i sekcji 
mniejszościowej Ligi Narodów  nie- 
obecni. 

Z sekretarjatu Ligi Narodów 
obecny jest tylko Niemiec Baer, 
prasa niemiecka i”urzędnicy nie- 
mieccy. Przewodniczący Wilfam po- 
witał nowe grupy, mianowicie Lit- 
winów z Polski i [Szwedów z Esto- 
nji i wyraził ubolewanie, że grupy 
polskie i mniejszości narodowe z 
Niemiec nie przybyły pomimo, iż 

          

  

  

  

  

      

na poprzednim kongresie doszło do 
pewnego pojednania. Sprawozdanie 
egzekutywy mówił p. Wilfam — za- 
znacza między innemi, iż podejmo- 
wanie z powodzeniem próby wpły- 
wają dodatniolna politykę narodową. 
poszczególmych państw. 

bjawem pocieszającym dla roz- 
woju idei mniejszości narodowych 
jest tworzenie się związków  mniej- 
szościowych poszczególnych naro- 
dowości. Następny mówca Wiflo- 
ughby Tickinson, Anglik z lrlandji, 
dowodzi, że mniejszości nielojalne 
należą do rzadkich wypadków. 

    

nak z wyrazem ciążenia ku Wilnu, W ub. niedzielę w godzinach konferencja, poświęcona sprawie zebrało się ciało konsularne, przy* 
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LUX 
Mickiewieza 11. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) Partnerami jej są: 

KINO   Wielka 42. Tel. 17-85. 

   
Przedstawicielstwo 
227 fabryk   

  

  

Premjowana wszechświatowa piękność w arcy- 

Chinka Anna May Wong *"" 55 
(Song, dziewczę Wschodu). Męty portowego miasta. Serce wschodu i zachodu. Wśród ostrza sztyletów. 

% nędzy i głodu do blasków sławy. Film poryw. się treści i grą niezrównanej Chinki. 

James Hall 
i George Siegmann. Nad program: g3 

„H. CEGIELSKT" 
Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstrukcje 
żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza > stali. 
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Brudne pieniądze” 

Dziś! Najwspanialsze arcydzieło obecnego sezonu! 

Hotel Imperjal“ 
33 £6 komedja w 2 akt. Pocz. seansów 

Edison Marconi i S-ka 0 godz. 6, w niedziele i święta o 4 pp. 

Dziś! Rewelacyjny. film! 

Kochanka oficera Ochrany 
Okaz męskiej piękności Wł. Gajdarow. Słynny Mirendorf i urocza włoska Marcela Albani w rełach główn. 

Film ten przewyższa wszystkie dotąd widziane dając masę nowych wrażeń. 

    
   

    

=— Sp. Ake. =— 
w Poznaniu. 

10 aktowy dramat osnuty na tle wojny 
rosyjsko-austryjackiej w 1914—1918 roku, 

w którym nasza genjalna rodaczka 
POLA NEGRI stalo u szczytu talentu. 

dramat osnuty na tle 
prawdziwego zdarzenia 
w Rosji w 10 aktaeh, 

ОСН 
2 DOMY 
oddzielnie lub razem 

jeden z ogrodem owoco- 
wym na Zwierżyńcu przy 
ul. Dzielnej z powodu 
wyjazdu zagranicę, bar- 
dzo tanio. Dowiedzieć się 

o warunkach 
ul. Lwowska 12—4. 2346 

li WYNOGycZeNIe 
850 dolarów 

| dam jako procent 

MIESZKANIE 
Dowiedzieč się 

w Adm. „Kur. — 

    

p. f. „P A P i E R" S-ka Akc. 

Wilno, ZAWALNA 13. Tel. 501 
=== NA SEZON SZKOLNY   

  

  

poleca pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór ma- 
terjałów szkolnych i kancelaryjnych po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wy- 
robów introligatorskich. Fabryczna sprzedaż wyrobów 
Chem. Fabr. M. Leszczyński i S-ka i innych fabryk. 

  

15 zł, 
Kogutki 

hodowców dla poprawy 
nieśności zwykłych kur. 

  

Do „Kurjera Wileńskiego” | 
wszelkie ogłoszenia od 
najmniejszych do naj- 
większych po cenach 
BARDZO TANICH 
i na wygodnych warun- 
kach płatności załatwia 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
wWilnie,Garbarskai, tel.82 

Z powodu wyjazdu 
SPRZEDAJĘ 

DWA DOMY 
koło Zakretu. 

O warunkach dowiedz, się 
ul. Koszykowa 12—3. 

POKOJE 
dla artystów i artystek 
Teatrów Miejskich. Zgło- 

szenia na Pohulance. 

Dyrekcja gwarantuje о- 
płacanie czynszu. 234 1 

      

  

  

oguki | gghOrnų 
££ wysokonieśnej rasy 

kur do sprzedania. 
Ważne dla drobnych 

gatunków | podniesienia 
Hodowla Karpacka 5 Wilno. 

KESDCZNNKSSNENO 

| RÓŻNE & 
|- ojojojojojojojojajojojo(=lofc] 

Poszukuję 
860—1000 
dolarów 

na pierwszy numer hipo 
teki w Wilnie na rok lub 
na dwa dam 15—16% 
Adres: W. K. T. w Adm. 
„Kur. Wil.* 2813 

UCZNI 
przyjmę z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
pomoc w naukach i 

troskliwa opieka. 
Dowiedzieć się ul. 
Uniwersytecka 9— 1 |   

23
15
 

  

Szatnia 
i Bufet 

w Teatrze Miejskim na 
Pohulanee do wydzierża- 
wienia. Oferty pisemne 
osobno na szatnię i bu- 
fet. Informacyj udziela 
Administrator _ Teatrów 
Miejskich W. Pohulanka 
między 12—2 popołudn. 

Kupię 

DOM 
na Antokolu lub na Źwie- 

rzyńeu za gotówkę. 

Dowiedzieć się 

w Adm. „Kur. Wil." 
2813 2814 1 

Pokój 
do wynajęcia z całodz. 
utrzymaniem dla uczni. 

Dowiedzieć się: 

Mickiewicza 24—9. 
2347-2   

gotówki w dolarach, 
rublach i złotych obie- 
gowych lokujemy na 
dobre oprocentowanie 

bez ryzyka. 

Dom H-K „ZACHĘTA“ 
Mickiewieza 1, tel. 9-05, 

Ir. Zeldowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządėw moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24, 

W. Zdr. Nr 182, 
  

Sprzedam 
kredens'w bardzo 

dobrym stanie. Do- 
wiedzieć się ulica 

Dzielna 40—3. 

Kwalifikowany nau- 
czyciel matematyki 

do angażowania. 
Zakretowa 20—1. 

2341 1 

Poszukuje się kupna 
większego placu, możli- 
wie 4 zabudowaniami, na- 
dającego się pod sanato- 
rjum. Najchętniej w okoli- 
cy Wilna, miejscowości 
zalesionej. Cena obojętna 
Zgł. do Ajeneji „Polkres* 
Wilno, Królewska 3, tel. 
17—80. 

JAszrnorna 
z długoletnią prak- 
tyką biurową poszu- 
kuje posady, z wła- 
sną maszyną „Re- 
mington*. Zgłoszenia 
do Admin. „Kurjera 
Wil." pod (L.P.32577) 

  

  

  
DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka Zi. 
0d 9 — 1 i 8 —7. 
(Telef. 921). 
  

DOKTOR MEDYCYNY 

R, GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Solłux, 1900 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 —215—7 

  

Akuszerka 

Marja Aneina 
w od 9 rano 

о 7 w. ul. Mickie- 
wioza 30 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8098. 

  

Popierajcie 

Ligę Morską Rzeczną 

  

w. Somerset Maugham. 7) 

LIST 
(Z cyklu „Samotne Dusze"). 

Zdumiał się, zauważywszy w o- 
czach Leślie błysk uśmiechu. Urażo- 
ny mówił dalej nieco już sucho. 

— Nie zaprzeczy pani chyba, że 
Hammond stawił się w domu pań- 
stwa na naglące, a nawet histerycz- 
ne zaproszenie, pisane przez panią. 

Pani Crosbie zawahała się, i na 
czole jej ukazała się fałda głębo- 
kiego namysłu. 

— Łatwo będzie dowiežč, że 
list zawiózł jeden z chłopców do 
jego bungalowu. Pojechał tam ha 
rowerze. Niech pani nie przypusz- 
cza, że ludzie okażą się bardziej 
naiwni, niż pani. List nasunie im 
pewne podejrzenia, które dotych- 
czas nie przyszły nikomu do głowy. 
Nie powiem pani co sam pomyśla- 
łem, kiedy przeczytałem ten odpis. 
Nie chcę, żeby się pani ze wszyst- 
kiego zwierzała. Jeżeli jednak chce 
pani uchronić szyję przed strycz- 
kiem, to proszę mi powiedzieć cho- 
ciaż coś. 

Pani Crosbie krzyknęła przeraźli- 
wie i zerwała się z krzesła, blada 
jak upiór. 

— Więc pan sądzi, że mnie po- 
wieszą? 

— Jeżeli sąd dojdzie do przeko- 
nania, że nie zabiła pani Hammon- 
da w samoobronie, w takim razie 
obowiązkiem sędziów będzie uznać 
panią za winną. Oskarżona jest pa- 

ni o morderstwo. Obowiązkiem sę- 
dziów będzie wydać na panią wy- 
rok śmierci. 

— Ale czegoż oni mogą mi do- 
wieść? — jęknęła. 

— Nie wiem, czego oni mogą 
dowieść. | nie chcę wiedzieć. Ale 
jeżeli obudzą się w nich podejrze- 
nia, jeżeli zaczną robić dochodze- 
nia, badać krajowców, — to, co mo- 
że wyjść na jaw? 

Młoda kobieta zachwiała się 
nagle i nim ją zdążył pochwycić, 
upadła na podłogę. Zemdlała. Ro- 
zejrzał się po pokoju za wodą, któ- 
rej nie było. Nie chciał jednak, aby 
mu przeszkadzano w rozmowie z 
podsądną i nie zawołał na dozorcę. 
Rozłożył ją na ziemi, i ukląkłszy o- 
bok, czekał, aż odzyska przytom- 
ność. Kiedy wreszcie otworzyła о- 
czy, malowała się w nich tak upior- 
na trwoga, że się wzdrygnął. 

— Niech pani leży spokojnie — 
rzekł. — Za chwilę przyjdzie pani 
do siebie. 

— Nie pozwoli mnie pan powie- 
sić — szepnęła. 

Zaniosła się histerycznym  pła- 
czem. Próbował ją uspokoić. 

— Na Boga, niechże się pani 
opanuje — rzekł zniżonym głosem. 

— Niech mi pan da minutę 
czasu. 

Odwaga tej kobiety była zdu- 
miewająca. Widział, jak starała się 
opanować wzburzone nerwy. Za 
chwilę była spokojna jak po- 
przednio. 

— Niech mi pan teraz pomoże 
wstać. 

Podał jej rękę i pomógł dźwig- 
nąć się na nogi. Następnie ujął ją 
pod ramię i poprowadził do fotelu. 
Opadła bezsilnie na siedzenie. 

— Niech pan się do mnie nie 
odzywa przez parę minut — rżekła. 

— Dobrze. : 
Po dlužszem milczeniu. westch- 

nęla cicho i powiedziala coš, czego 
się nie spodziewal. 

— Zdaje się, że narobiłam sobie 
biedy — zauważyła. 

Nie odpowiedział, i znów zapadło 
milczenie. 

— Czy możnaby wydobyć ja- 
kimś sposobem ten list z rąk posia- 
dacza? — zapytała. 

— Sądzę, że nicby mi o tem nie 
wspominano, gdyby osoba, w któ- 
rej posiadaniu znajduje się list, nie 
zamierzała go sprzedać. 

— Kto to jest? 
— Chinka, która mieszkała w do- 

mu Hammonda. 
Na kościach policzkowych Leslie 

ukazały się na mgnienie oka dwie 
czerwone plamy. 

— |е опа га to chce? 
— Mam wraženie, že zdaje so- 

bie doskonale sprawę z wartości 
tego dokumentu. Przypuszczam, że 
zażąda za to ogromnej sumy. 

— Czy pan dopuści do tego, 
żeby mnie powieszono? 

— Czy pani myśli, że to tak 
łatwo usunąć niepożądany dowód 
rzeczowy? Że to taka prosta rzecz? 
To to samo, co przekupić świad- 
ka. Niema pani prawa występować 
do mnie z tego rodzaju żądaniem. 

— Więc co się ze mną stanie? 

— Sprawiedliwości musi się stać 
zadość. 

plantacjach gumy. 
że mógły podjąć znaczną sumę. 

Przypuszczam, domysłów. Chwilami 
go lekkie drżenie. Po niejakim cza- 

przebiegało 

Zbladła jak ściana i wzdrygnęła 
się od dreszczu, który przeszedł ją 
od stóp do głowy. 

— Oddaję się w pana ręce. Na- 
turalnie nie mam prawa żądać, że- 
by się pan dla mnie dopuszczał 
bezprawia. 

Pan Joyce nie przewidział lek- 
kiego załamania głosu podsądnej, 
co w zestawieniu z jej zwykłą zim- 
ną krwią, zrobiło na nim wstrząsa- 
jące wrażenie. Patrzyła na niego 
błagalnym, pokornym wzrokiem i 
poczuł, że jeżeli odrzuci jej prośbę, 
oczy te będą go prześladować przez 
całe życie. Ostatecznie nic już nie 
zdoła przywrócić do życia biedne- 
go Hammonda. Ciekaw był, co 
oznaczał list, którego treść nie da- 
wała właściwie podstawy do przy- 
puszczenia, że nieszczęśliwy został 
zabity z premedytacją. Pan Joyce 
przeżył na Wschodzie długie lata, 
i jego poczucie zawodowej uczci- 
wości nie było takie silne, jak przed 
dwudziestu laty. Spuścił oczy. Po- 
stanowił dopuścić się czynu, abso- 
lutnie nieusprawiedliwionego. Chciał 
jej to powiedzieć, ale słowa uwięzły 
mu w gardle. Poczuł do niej głuchą 
urazę i ogarnęło go lekkie zakło- 
potanie. 

— Nie wiem dokładnie, jaki jest 
stan interesów męża pani. 

Oblała się mocno różowym ru- 
mieńcem i rzuciła mu szybkie spoj- 
rzenie. 

— Ma wielkie udziały w kopal- 
niach cyny i pewien udział w kilku 

— Ale w takim razie trzebaby 
mu powiedzieć, na co są te pienią- 
dze potrzebne. 

Milczała przez chwilę, jakby się 
namyślając. 

— On ciągle jeszcze mnie ko- 
cha i zdolny byłby do nie wiem ja- 
kiej ofiary, aby mnie uratować. Czy 
bezwzględnie musimy mu  powie- 
dzieć o tym liście? 

Pan Joyce zmarszczył się lekko. 
Ona dostrzegła to wlot i ciągnęła 
dalej. 

— Robert jest pana przyjacielem. 
Nie proszę pana o łaskę dla siebie. 
Proszę tylko, żeby pan uratował 
prostego dobrego człowieka, który 
w niczym panu nie zawinił, od wiel- 
kiego bólu. 

Pan Joyce nie odpowiedział. Wstał 
z zamiarem odejścia. Pani Crosbie 
wyciągnęła do niego rękę z właści- 
wym sobie wdzięcznym a natural- 
nym gestem. To, co usłyszała, 
wstrząsnęło nią okropnie, twarz 
miała. poprostu szarą, starała się 
jednak pożegnać go w uprzejmy 
sposób niby dobrze wychowana pani 
domu. Wysiłek ten kosztował ją 
całą siłę woli. 

— Jaki pan dobry, że pan po- 
dejmuje dla mnie tyle trudów. Nie 
wiem, ja panu wyrazić swoją 
wdzięczność. 

Pan Joyce powrócił do biura. 
Zasiadłszy w gabinecie, nie zabrał 
się do żadnej pracy, lecz pogrążył 
się w głębokiej zadumie. Wyobraż- 
nia nasunęła mu wiele dziwnych 

sie usłyszał dyskretne pukanie, któ- 
rego oczekiwał. progu stanął 
Ong Chi Seng. 

— ldę na tiffin, 
sie — rzekł. 

— Dobrze. Idź pan. 
— Chciałem się dowiedzieć, czy 

pan mecenas nie ma dla mnie ja- 
kiego polecenia. 

— Chyba nie. Czy porozumiał 
się pan z Reedem co do godziny? 

panie mecena- 

—- Tak jest, panie mecenasie. 
Przyjdzie o trzeciej. 

— Dobrze. 
Ong Chi Seng odwrócił się i po- 

szedł do drzwi i położył na klamce 
długie, wysmukłe palce. Nagle, jakby 
uderzony jakąś myślą, zwrócił się 
ponownie do swego szefa. 

— Czy pan mecenas nie każe 
mi nie zakomunikować memu przy- 
jacielowi? 

Jakkolwiek Ong Chi Seng mówił 
po angielsku z wielką precyzją, wy- 
mowa niektórych wyrazów sprawia- 
ła mu pewną trudność i chwilami 
szeplenił. 

— |Jakiemu przyjacielowi? 
— W związku z listem, jaki pani 

Crosbie napisała do zabitego, panie 
mecenasie. 

— A prawda. Byłbym o tem za- 
pomniał. Mówiłem o tem z panią 
Crosbie, ale ona kategorycznie za- 
przecza, jakoby taki list napisała. 
Najwidoczniej został on podrobiony. 

(D. c. n.) 
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