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Wiedeń, 8-g0 maja. 

Wczoraj rozpoczął się w sądzie 

budapesztańskim proces węgierskich 

fałszerzy pieniędzy. W stolicy Węgier 

proces budzi ogromne zaiteresowanie 
ze względu na osoby oskarżonych 

jak i szczegóły wysoce sensacyjnego 

procesu. > : 
. Czytelnicy przypominają sobie, že 

w miesiącu grudniu r.b. aresztowano 
_ w Holandji 3 obywateli węgierskich, 

' którzy usiłowali puścić do obiegu 
podrobione banknoty francuskie. Oka- 
zało się, że aresztowani byli kurjera- 

mi węgierskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych, co zresztą urząd za- 

graniczny w Budapeszcie potwierdził. 

| W bagażu dyplomatycznym areszto- 

wanych znaleziono tysiące podrobio- 

_ nych banknotów francuskich. 
| Niezwłocznie przystąpiono do 

| śledztwa w tej sprawie, a policja wę- 

gierska o wykrytem przestępstwie zo- 

Stała powiadomiona. Na początku 

śledztwo nie dawało żadnych wyni: 

ków, a dopiero po nadejściu z za- 

_ granicy obszernego materjału obcią- 

' żającego, przystąpiono w Budapesz- 
cie do przeprowadzenia rewizji, które 

jednak przyniosły bardzo znikome re- 

' zultaty, Śledztwo prowadził sam mi: 

nister policji Nadossy. Grą ta trwała 

kilka dni, ale nagle nastąpił w całej 

sprawie szybki zwrot. Pewnego pięk- 
nego dnia zaszła konieczność areszto- 

wania bogatego i wpływowego ary: 

stokraty węgierskiego, najlepszego 

przyjaciela ministra policji, księcia 

Windischgraetza, który był „wielo- 

krotnie ministrem. Aresztowanie Win- 

dischgraetza było dla Węgrów fatal- 

ne. Po przesłuchaniu księcia zmuszo: 
ne były urzędy węgierskie odwołać 

Nadossygo ze stanowiska ministra 
policji, a wkrótce potem doszło i do 

jego aresztowania. : 
Akt oskarżenia zawiera 78 stron 

pisma maszynowego. Dzieli on oskar- 

żonych na 3 grupy: do pierwszej 

grupy należą ci wszyscy, którym za: 

rzuca się podrabianie pieniędzy; dru- 

ga grupa składa się z tych osób, 

które usiłowały puszczać falsyfikaty 
do obiegu, a do trzeciej wieszcie 

grupy zaliczono te osoby, które wie- 

dząc o istnieniu afery, nie zawiado: 
miły o tem urzędów. : 

Giėwnym bohaterem procesu jest 
książe Windischgraetz, którego akt 
oskarżenia wymienia jako głównego 

' organizatora i kierownika afery. Z 
ogólnej ilości 26 oskarżonych, are- 
sztowano 21, a 5 odpowiada z wolnej 

stopy. Nie aresztowano nasiępujących 

oskarżonych: biskupa polowego Za- 
draweza, dyrektora węgierskiej PKO. 
Barosz, prokuratora państwowego, 

"dra Ferdinandy'ego, dra Hedera i u- 
a prywatnego dra Mankowi- 

a 
Na podstawie przeprowadzonego 

Śledztwa zarzuca akt oskarżenia Win- 
dischgraetzowi, że w r. 1923 wspól. 
nie z licznemi przyjaciółmi, których 
nazwisk nie chce wymienić, postano- 
wił zorganizować akcję, mającą na 
celu podrabianie banknotów jednego 
z obcych państw, Po długich nara- 
dach i pertraktacjach powzięto decy- 
zję, by podrabiano francuskie 1000- 
firankowe bilety bankowe. W dalszym 

Ciągu akt oskarżenia zarzuca, że 
we wrześniu 1925 r. wykonano w 
państwowym instytucie gieograficz- 
nym 24—25.000 falsyfikatów. Akt os* 
karżenia potwierdza również istnienie 
listu, jaki premjer węgierski pisał do 
barona Perenyi'ego w _ listopadzie 
1925, kiedy to ostyzegano go, że w 
gmachu Związku Narodowego znajdu- 
ią się falsyfikaty zagranicznych ban- 
knotów. Z aktu oskarżenia wynika, w 
dalszym ciągu, że hr. Bethlen, nie 
bącząc na to, że otrzymał zapewnie- 

| nienie, jakoby w gmachu „Związku 
Narodowego* nie było falsyfikatów, 
polecił przed swym wyjazdem do 
Genewy w grudniu 1925 Nadossy'emu 
przeprowadzić w tej sprawie śledz- 
two. 

Pierwszy dzień proceeu minął na 
załatwianiu spraw formalnych, jak 
Sprawdzenie generalji oskarżonych, 
świądków itp. W dniu dzisiejszym 
Odczytano olbrzymi akt oskarżenia 
l z kolei rozpoczęto przesłuchiwanie 
świadków których jest znaczna liczba. 

Oces potrwa prawdopodobnie oko- 
ło paru tygodni. 
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Siormowanie nowego zabinefu. 
Pan Władysław Grabski gabinetu wieku jest jeszcze niezapisaną kartą. P. Witos po raz trzeci formuje rząd. 

nie stworzył a tyłko raz jeszcze się Ostatnie wynurzenia posła Witosa у . 2. : 

з\‹отрготі{ошаі,у a to = samo są tak ciekawe i znamionują w nim _ - WARSZAWA. 10, V. Pat. Przed zakończeniem misji tworzenia gabi- 
wyrażenie swej zgody na mianowa- tak silny objektywizm, że zacytować netu pizez p. Władysława Orabskiego zgłosił się w Belwederze poseł 
nie go prezydentem ministrów. Że je nader warto: Stanisław. Głąbiński i zakomunikował Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, 

względu na jego prestiż osobisty u- Oto w swej broszurze Czasy i lu» Że w łonie czterech stronnictw sejmowych dojrzał zupełnie plan rządu 

bolewać należy, że owej nocy z so- dzie wydanej w Tarnowie p. Witos parlamentarnego z p. Wincentym Witosem jako premierem. — Pan Pre- 
boty na niedzielę nie znalazł się w pisze. zydent zakomunikował o tem p. Władysławowi Grabskiemu, który zrzekł 

się misji tworzenia gabinetu wobec tego, że podjął się jej tylko po uprze- Belwederze ktoś, kioby obu Žrozma- Że demagogja i choroba na tanią popii- * Е JĄ 3 
wiającym tam łagodnie wyperswado- larność nie jest przywilejem znowu samej dniem stwierdzeniu jakoby utworzenie rządu parlamentarnego nie mogło 

В * lewicy, dowodzi choćby nasza Konstytucja. dojšė do skutku. — Pan Prezydent przyjął rezygnacji Władysł. 
wał myśl użycia p. Wł Grabskiego кр вар т й i przyją ygnację p. adysława 

СЫ . pisał jej przecież żaden radykał ani so* В а z $ < ° : 

na tak odpowiedzialnem stanowisku cjaliata, a ją człowiek, „iadkij W Grabskiego i powierzył utworzenie rządu p. Wincentemu Witosowi, który 
misji tej się podjął. 

Próby pozyskania p. Skrzyńskiego. 
WARSZAWA, 10. V. (żel. wł. Słowa). Pos. Witos po podjęciu misji 

tworzenie rządu rozpoczął konferencje w swojem prywatńem mieszkaniu 
z przywódcami stronnictw. Największe trudności tkwiły w obsadzeniu tek 
spraw zagranicznych | wojskowych. Ze strony posła Witosa wyszła ini. 
cjatywa pozyskania dla gabinetu centroprawego .hr. Skrzyńskiego. Jako 
medjator konferował z hr. Skrzyńskim pos. Erdmann z Piasta, któremu 
udało się skłonić p. Skrzyńskiego do bezpośredniej rozmowy z. posłem 
Witosem. Spotkanie nastąpiło około godziny 12-tej w południe w Hotelu 
Angielsxim. Zaznaczyć należy, że począikowo wymieniano jako kandydata 
na fotel ministerstwa spraw zagranicznych posła polskiego w Bukareszcie 
p. Wielowieyskiego. Około godziny 1,45 rozeszła się wiadomość, że kon- 
ferencje z, hr. Skrzyńskim należy uważać za rozbite a to że względu na 
obawy bs premiera, że kierunek jego zapatrywań na politykę zagraniczną 
może doznać krytyki ze strony stronnictw centrum i prawicy, które nie 
zawsze godzą się z kierunkiem akcji dyplomatycznej p. Skrzyńskiego. 

Na skutek tego ma liście figuruje nazwisko p. Morawskiego jako 
kierowniką M. S. Zagr. 

Teka spraw wojskowych. 
WARSZAWA. 10.V (tel. wł, Słowa). W sprawie obsadzenia teki 

m nisterstwa spraw wojskowych pos. Witos zdecydowany był obsadzić 
ją w porozumieniu z marszałkiem Piłsudskim. Do konkretnych jednak 
propozycyj i roemowy nie doszło i wskutek tego początkowo na liście 
gabinetu figurowało nazwisko gen. Rybaka. W ostatniej dopiero chwili 
tekę spraw wojskowych zdecydował się objąć gen. Malczewski, dowódca 
OK. Warszawa bez uprzedniego porozumienia z marszałkiem Piłsudskim. 

W kołach politycznych i sejmowych sądzą, że pos. Witos będzie 
usiłował porozumieć się w związku z sytuacją z marszałkiem Piłsudskim. 

Ogólną uwagę w kołach pariamentarnych zwrócił fakt, że powierze=- 
nie misji posłowi Witosowi nastąpiło bez u iego porozumienia 
Prezydenta: Wojciechowskiego z marszałkiem Ratajem, który nie był wzy- 
wany do Bęłwederu i wskutek tego Sejm nie był oficjalnie poinformo- 
wany o miisji posła Witosa. 

Polsce za herolda wstecznictwa, który atoli 

zapomniał widocznie, że co innego jest po. 
polarna, jeśli nie agitacyjna broszura, a co 

innego podstawowe prawo, na którem pań: 
stwo byt swój funduje». 

Widzimy więc tu słusznie nega- 

tywny stosunek do naszej nonsen- 

sowaej konstytucji, jakksłwiek pos. 
Witos woli już zapomnieć o roli, 

którą odegrało własne jego stronnic- 

two przy uchwalaniu tej konstytucji, 

a całą winę pragnie zwalić na prezesa 

klubu chrześcj. narodowego, tego 

właśnie, który dziśżgo bezinteresownie 

popiera. 

Daleko jednak dziwniejsze są 0- 
Świadczenia, które pos. Witos; był 
poczynił w sobotę w wywiadzie z 
korespondentem Nowego  Kurjera 

Polskiego. 

— Niechże wreszcie Marszałek 
Piłsudski wyjdzie z ukrycia — rzuca 

'p. Witos—niech stworzy rząd, niech 
wezwie do współpracy wszystkie 

czynniki twórcze, którym dobro pań* 

stwa leży na sercu. 
Jeżeli tego nie zrobi, będzie się 

musiało mieć wrażenie, że nie zależy 

mu naprawdę na uporządkowaniu 

stosunków w państwie. 

służby państwowej. 

Gabinet stworzył poseł Witos. jest 

to gabinet parlamentarny. Cztery partje 

naszego Sejmu: zw. lud.-nar., chade- 

cja, Piast i N. P. R. delegowały do 

niego swoich przedstawicieli w. ilości 

zupełnie nieodpowiadającej ich sto- 

sunkowi liczbowemu porniędzy sobą. 

Piast posiada 4 przedstawicieli (Wi- 

tos, Kiernik, Osiecki, Radwan), cha- 

decja dwuch, (Smólski, Piechocki) 

przeszło dwa razy od chadecji silniej- 

szy związek ludowo-narodowy także 

dwuch (St. Grabski, Zdziechowski), 

wreszcie mały N.P.R.—jednego (Chą- 

dzyński) Koalicja która posiada przed* 

stawicieli w gabinecie rozporządza 

tylko Z12 głosami, a więc nie ma 

większości w parlamencie. 
Większość tę gabinet p. Witosa 

posiadać może tylko dzięki obietnicy 

poparcia ze sirony klubu chrześcijań - 

sko-narodowego. Klub chrześcijańsko 

rarodowy jest panem sytuacji. Istnie- 

nie czy też nie istnienie gabinetu 

Witosa zależy od jego woli. To też 

podziwiać należy ię kómpletną bez. 

interesowność, z którąkiub chrześcijań- 

sko narodowy udziela swego рораг- 

cia, Bezinteresowność ta w „dziejach — Może Marszałek Piłsudski nie Narada klubów lewicy 
parlamentów całej Europy nie ,2M8j” chce przyjąć misji tworzenia. rządu ih я 
dzie chyba przykładu, tembardziej, ŻE na prośbę kilku Stronnictw, które WARSZAWA. 19 V. (tel. wł. Słowa). O godzinie 1.45 zebrały się 4 

kluby lewicy (PPS, Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, Klub Pracy) 
dła naradzenia się nad sytuacją jaka wynikła na tle powierzenia pos, Wi- 
tosowi misji tworzenia rządu. Dyskutowano kwestję, że Prezydent Woj- 
ciechowski wbrew zwyczajom pariamentarnym nie powołał marszałka Rav 
taja do Belwederu przed powierzeniem oficjalnej misji pos. Witosowi. 

Pos. Witos w Belwederze, 

WARSZAWA. 10. V (żel. wł. Słowa) O godzinie 2 m. 30 pos. Witos 
wyjechał do. Belwederu w celu przedstawienia P. Prezydentowi listy ga- 
binetu do podpisu. 

Skład gabinetu p. Witosa. 
WARSZAWA, 10 V. PAT. Dnia 10 maja r. b. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej zamianował posła do Sejmu p. Wincentego 
w. Prezesem Rady Ministrów, a na jego wniosek zamia- 
nował: 

Ministrem Spraw Wewnętrznych p. Stanisława Smėlskiego. 
Ministrem Spraw Wojskowych gen. Juljusza Malczewskiego. 
Ministrem Skarbu posła do Sejmu p. Jerzego Zdziechow- 

skiego. Ё 
8Міпіви-ет Sprawiedliwošci 

chockiego. ; 
Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia 

posła do oe d-ra PSE EZ Grabskiego. 
Ministrem Rolnictwa óbr Państwowych posła d į 

d-ra SU a > P a 
Ministrem Przemysłu i Handlu pos. do Sejmu p. Osiecki 
Ministrem Kolei p. inż. Chądzyńskiego. ' 2 
Ministrem Reform Rolnych p, Józefa Radwana. 
Jednocześnie również na wniosek Prezesa Rady Ministrów 

p. Wincentego Witosa Pan Prezydent Rzeczypospolitej poruczył 
Min. Spr. Zagranicznych podsekretarzowi stanu Kajetanowi 

szefem tak bezinteresownie popiera- 

nego rządu jest właśnie p, Witos, co 

do którego klub chrześcijańsko-naro- —*To niech przyjmie misję z rąk 

dowy ma liczne powody, aby go Prezydenta Rzplitej, niezależnie od 

zwalczać. Przedewszystkiem p. Witos oferć lewicy, 

jest programowem, sztandarowem ne- ' — Przecież p. Prezydent nie po- 
zwiskiem dla tak słusznie przez klub wierzył Marszałkowi Piłsudskiemu 

chrześc-narodowy zwalczanej non- misji tworzenia gabinetu — wtrącamy. 

sensownej ustawy © parcelacji i osa- — To nie znaczy, jakoby jej zrąk 

dnictwie. Po drugie p. Witos50 proc. jego otrzymać nie mógł, może po 
parlamentarnych miejsc w gabinecie nią pójść do Belwederu. 

zagarnął dla swego klubu. Po-trzecie — A jeżeli Marszałek Piisudski 

p. Witos jest szefem tej właśnie par- „tworzy rząd, a w sejmie obalą go; 

tj, która dlatego właśnie przenikła cóż wówczas? — pytamy. 

dosamej bazy stronnictwa chrześcij.-na- — Jestem najgłębiej przekonany 

rodowego, do Wielkopolski, aby tam, — oświadcza kaiegorycznie p. Witos 

specjalnie chrześcijańskich rolników —że w ten sposób skonstruowanego 
zwalczać i swoją demagogją burzyć rządu ani prawica, ani lewica nikt 

te zasady równowagi i pokoju wogóle w sejmie nie obali. 
społecznego, które  chrześcijań- A po chwili dodaje: — Gdybym ja 
scy rolnicy głosić zaczęli na wsi. Po miał pewne objektywne dane, jak on, 

tem wszystkiem mamy chyba prawo o których w tej chwili nie chcę mó- 
powiedzieć, że proklamowana przez wić, to stworzyłbym rząd, gdyby mi 
klub chrześcj-narodowy zasada bez- odpadła połowa nawet ministrów, 
interesowności przy popieraniu rządu Z tego nader interesującego wy- 
chrześcj.narodowego, jakkolwiek nie- wiadu wyprowadzić można nasiępu- 

iwie da się wytłumaczyć wzglę* ; nioski: 
w ai łą podaia z > es Dzierżykraj-Morawskiemu; kierownictwo Ministerstwa Robót 

а łaśrie'chtżeściiańć i : „ Publicznych podsekretarzowi stanu p. Rybczyńskiemu i kierow - 
ujemne dla samego właśn I Kurjer Poranny słusznie czy nie. nictwo Min. Pracy i Opieki Sporecznej inż. Janowi Jankowskiemu. 
sko-narodowego sironniciwa. słusznie uważany za organ marsz. 

Przejdźmy teraz do osoby posła Piłsudskiego, napada za ten Gwywiad 
Witosa, Cytowaliśmy już kiedyś zda- na premjera Witosa, wydrwiwa go, 
nie wypowiedzanie na rubieży pań- wreszcie uważa go za próbę mizdrze: 
stwa „nam kresowcom zawsze impo* nią się doiriarszałka|—Nam się jednak 
nuje siła intelektu*. Podczas cztero- zdaje, że wywiad p. Witosa stwierdza 
leiniego istnienia Słowa nieraz mie: to samo cośmy intuicyjnie p.zy- 
liśmy sposobność pod adresem 0SC- puszczali w sobotę w Wilnie, że so- 

by posła Witosa wyrażać najgorętsze botnia inercja marsz. Piłsudskiego 
komplementy. Oczywiście chodziło © była jego błędem, że marsz. Piłsudski 
zdolności osobiste p. Witosa, o jego zmarnował jeden ze swoich atutów. 

mistrzowstwo w grze parlamentarnej, O Witosie: 

o jego genjalne pchnięcia w intrydze Słowa obecnego premiera rządu 
pailamentarnej. Pod tym względem parlamentarnego świadczą tylko, do 
pos. Witos jest genjuszem. Jako jąkiego stopnia premier Witos żywi 

mówca p. Witos także jest pierwszo- krytycyzm do parlamentarnego syste- 

rzędny: prosty, jasny, logiczny, zwy- mu rządów. Krytycyzm ten przecho- 

cięski. Jeżeli chodzi o pracę twórczą, dzi już w odcień pogardliwości, skoro 

państwową, to pos. Witos jest tu o premjer Witos twierdzi, że gdyby 

wiele słabszy — daje się w tej dzie- jednostka stworzyła rząd, to ani pra- 
dzinie ogromnie w nim odczuć brak wica, ani lewica paramentu rządu 

wykształcenia, otwierającego Szersze tego obalić nie byłaby w stanie. Czy 

horyzonty i zapalającego większe i dzisiejszemu premjerowi rządu wła- 
głębsze ponad personalne ambicje, śnie parlamentarnego jest do twarzy 

Wreszcie jeżeli chodzi © Świat poli- ten pogardliwy stosunek do parla- 

tycznych idei — to pod tym wzglę: mentu, to rzecz inna, — ale stosunek 

dem p. Witos pomimo dojrzałego p, Witosa do krawata świadczy o tem, 

mają być potem jego parlamentarnem 
oparciem? 

posła do Sejmu p. dra St. Pie- 

Publicznego 

Zamach na wyborców polskich w Kownie. 
Nikczemna |prowokacja. 

«Dzień Kowieński» donosi co następuje: 
W nocy z dn. 7 na 8 maja czyli w wigilję głosowania ciemne ży- 

wioły szowinistyczne, wrogie polskości i Polakom w Litwie, dokonały 
nikczemnego zamachu na udział Polaków w wyborach do Sejmu. Oto 
we wszystkich częściach miasta Kowna zostały rozlepione i rozrzucone po 
ulicach prowokacyjne sfałszowane odezwy wyborcze; podpisane przez 
jakiś samozwańczy «Centralny Komitet Polski Wyborczy» treści następu- 
jącej: 

" «BACZNOŚĆ RODACY!!! Prześladowania polaków na Litwie zakoń- 
czyły się niesłychanym gwałtem: przed samemi wyborami skasowano 
obydwie polskie listy, Centralnego Polskiego Komitetu Wyborczego i 
Polska Zjednoczona Lista Robotników Miejskich i Wiejskich, 

Uprzedzając Was, Rodacy, o tem, nawołujemy Was wyrazić swój 
stanowczy protest i zupełnie wstrzymać się od głosowania. Centralny Ko- 
mitet Polski Wyborczy». 

W rzeczywistości nic podobnego nie zdarzyło się, Ani w Kownie 
ani w żadnym innym okręgu wyborczym w Litwie ani jedna lista polska 
nie została skasowana. Powyższa odezwa jest fałszem i niecną prowoka- 
cją. Wrogowie nasi w ten sposób pragną zniweczyć udział Polaków w 
głosowaniu, a przynajmniej, o ile można, obniżyć ilość głosów polskich. 
L iui LSL 2 LiL L is Li 2 

że p. Witos ma zdecydowane i ory- cy JESTEŚ CZŁONKIEM 

L (0. PP 

ginalne pojęcie o tem co mu jest do 

twarzy, Ta cryginalność świadczy o 

pewności siebie, świadczy też o praw- 

dziwej sile p. Witosa. "Cat, 

CENA OGEOSZEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej, 

O barwy narodowe 
Prez. Hindenburg za konstytu- 
cyjnem rozwiązaniem kwestji 

BERLIN, 10 V. PAT. Prezydent 
Hindenburg ogłosił dziś list do kan- 
clerza w sprawie zatargu o barwy 
narodowe. W liście tym prezydent 
Hindenburg wyraża ubolewanie, iż 
ostatnie rozporządzenie przywracające 
barwy cesarstwa przedstawicielstwom 
zagranicznym wywołało zatarg mię- 
dzy stronnictwami politycznemi, pod- 
Czas gdy zamiarem jego było poło- 
„żyć kres rozbieżności zdań istnieją: 
cej w narodzie niemieckim w sprawie 
barw naiodowych. Wreszcie Hinden- 
burg oświadczył, że jest gotów współ- 
działać w ściśle konstytucyjnem roz- 
wiązaniu zagadnienia Powyższa in- 
terwencja prezydenta Hindenburga, 
jak przypuszczają może ułatwić sytu- 
ację kanclerzowi Lutherowi, prowa- 
dzącemu właśnie dziś rokowania z 
partjami w sprawie załagodzenia z3- 
targu na gruncie parlamentarnym, 
RES) WYWEWYZEZZSSAPOT WST ZTZEDEKCS 

P. P. P. przed Sądem, 
W piątym dniu procesu przeciwko «Po- 

gotowiu +atrjotów olskicii»"* pierwszy - ze- znawał z Marjan Kopeć: 
oznałem się z p. Gorczyńskim podczas ostatnich wyborów do Sn ej mię wciąg= nął do organizacji PPP. gdzie byłem ZWY- 

kłym członkiem. Składek zadnych nie płaci- łem; przysięgę składałem w kościele 00. Ka- 
pucynów. 

Na zebraniach nie byłem, 
jechałem do Giójca: oprócz 
AŻ Pa peuIai nie znam. 

w. Aleksander Maciejewski kupi: - 
znał: Należałem do Pee” dokąd Uoslės się przez p. Gorczyńskiego, pod Toys słu» 
żyłem w  legjonie puławskim. Złożyłem przysięgę w kościele na Miodowej, jednak 5 4 Ca „2 z organizacji, lyż chciałem za Zowani, e db EB gi ania siowarzysze: 

. Czesław Lisowski, właściciel skłąd 
broni; Byłem ar zez sędziego śled> w w hę PP.; oświadczyłem, že należę, jednak znam część ludzi. 
na ich czele stoją. aa 

wany byłem aresztowani, gen. Wroczyńskiego, który należał do ów: nego zarządu Stow. Dowborczyków; wobec tego, że zawsze. członkowie du mielt DU komunikować 0 należeniu do in- nych organizacji, nie wierzyliś 
Wroczyński do PPP, ŚWIRY PET 

„ Poszliśmy w delegacji do ministra spra- wiedliwości wyganowskiego w składzie; gen. 
Radziewiez, gen. Łempicki i ja, aby inter- 

weajować w sprawie gen. W'roczyńskiego, 
т go prezesa, nie otrzymaliś j 
kenkia odpowiedzi, c= 

a sam! nie należałem do PPP., ch 
godziłem się na ich program. ae 
. _ Prokurator. Czy zwracał się do pana jako dei iaždoėią składu broni, kto z człon- broń -, aby zaopatrzyć tę organizację w 

wiadek: Mówił kiedyś do mnie Pęko- 
sławski, którego znałem, że jak ętkie od: trzeba brom, to się zwróci do mnie po niąs ja to Kas za Śmieszne i powiedziałem, 

je broń wziąć mi można wtedy, kie ё = i žala a wtedy, kledy ją się 

: )sk. Pękosławski: Czy pan pamięta, że i eh = pak pytał, czy mamy broń, to ja 
m, że wszak u j 

M Nie pamię:am, zaa 
w. Niedzielski: Czy gen. Wroczyńssi mówił kiedy o sprawie PPP, К Sacz? pi w Stow, Dow 

wiadek: Gen. Wroczyński mówił zawsze. 
że dowborczykom nie wypada należeć do 
OI konspiracyjnej. 

Zresztą wszystkie organizacje do których 
należałem, jak: Sokół, Bractwo koce i 
odnosity się negatywnie do konspiracji. 

Osk. Pękosławski: W jakim miejscu by- ła mowa o PPP. w Stow Dowborczyków? 
Świadek: Nie pamiętam tego, 
Sędzia Ciechanowiecki: Co pan wie o sztabie generalnym PPP.? 
wiadek: Uważałem to za śmieszne. 

Sędzia Lorentowicz; Czy zwracał się do — a oz strzelców kurko- 
osławski o i i ćwiczeń strzejeckich? pi ak sana 

Świadek: Pękosławski prosił tylko O te. ren do ćwiczeń, ale nie pod egidą strzelców kurkowych, bo bym na to się nie zgodził. 
Zeznawali dalej dwaj studenci plawa - Neuman i Ostrowski, obaj członkowie PPP E A że podczas przysięgi asystowało dwóch ofi ż sad. cerów z obnażonemi 

wiadek Wojtkiewicz był mi. 
<komendantem» Łazienek i see: wk mianowano mnie <komendan: ai Za” się na czem mają polegać 

RO mi L liczyć drzewa, 
ionowy Faszowisz opowiada, że był PL й :’{’Р‚ Kiedy jednak dowiedział 

, owym ji ni ы \чув!ярё. o organizacji nie wolno 

Inżynier Racięcki odpowiada: 
Byłem zwolennikiem PPP., bo po: dobał mi się program i złożyłem na ręce 

SBA 15 miljonów mk. (100 zło- ch), 

ponieważ wy- 
Gorczyńskiego 

W tem tem miejscu podnosi si - žony E cheek kióry pyta się: st — 00 świadek może powiedzi i 
zdolnościach i wartości ala? ema Świadek: — Wartość wielka, a co do pon 3 brak mi słów uznania. iekawe jest zeznanie księd DISK redaktora AE kia cach. 

Świadek opowiada, że zgłosił si S łosił 
w Kielcach Gorczyński, który  ozażjaniź a, że zwraca się doń z polecenia biskupa kie leckiego i proponował wstąpienie do PPP. Ponieważ šwadek należał do stronnier twa Ludawo-Narodowego, więc postanowił przedtem się namyślić. Tymczasem okazało się, że Górczyński samowolnie powoływał się na biskupa kieleckiego, 

Nie bacząc na to, że świadek odmówił 
Wa: Zamianowano go kapelanem 

E Nonvnację ię — mówi Świadek — 
pizyjąłem ze śmiechem.



TU   

Wilno — terenem fajnych knowan Berlina, Kowna i Moskwy. 

Bywa często, że ludzie, nieznani 
szerszemu cgółowi, nic nie znaczące 
pionki, wciągani; zostają do gry wiel- 
kiej, o znaczeniu międzynarodowem, 
stają się, niespodziewanie dla nich, 
aktorami sztuki reżyserowanej przez 
całe mocarstwa, a skutkiem |nieuda- 
nych posunięć, niebacznie wprowa: 
dzają niepożądanego widza za kulisy 
wielkiej polityki, — jednym słowem: 
po nitce do kłębka... 

Oto co musimy zanotować na 
marginesie z taką obecnie namiętnoś- 
cią omawianego na obu  półkulach, 
traktatu niemiecko sowieckiego i ko- 
wiensko-sowieckiego: 

Ostatnie, tak liczne na terenie 
Ziemi Wileńskiej, aresztowania róż- 
nego rodzaju szpiegów, ajentów, kon- 
fidentów obcych mocarstw, kolpor- 
terów bibuły komunistycznej i innej 
antypaństwowej, skierowały śledztwo 
naszych władz na tory szersze. Dziś 
z całą pewnością twierdzić jesteśmy 
w stanie, że nie mamy tu do czynie- 
nia ze zwykłem szpiegostwem, upra: 
wianem przez każde z sąsiednich mo* 
<arstw poszczególnie, a z wielką, po- 
tężną siecią, ze skoordynową akcją 
sztabów generalnych Kowna, Berlina 

Przewrotne losy ag: 

Przed niedawnym czasem aresz* 
towano w Wilnie niejakiego  Bronis- 
ława Wiśniewskiego. Historja owego 
Wiśniewskiego jest względnie «uroz: 
maicona». Zdemobilizowany z wojska 
polskiego w r. 1921, znalazł się nie- 
bawem na Litwie Kowieńskiej, gdzie 
zaciągnął się na usługi kowieńskiego 
sztabu generalnego, a stamtąd wy- 

delegowany do czynnej | służby 

oddziału „szaulisów* na granicy pol- 

skiej, gdzie przebywa czas jakiś. 

Funkcjonarjusz policji 

Na śledztwie nie pomogły nic jego 
wykręty. Stwierdzono, że ojcem jego 
jest Juljan Wiśniewski, a matką He- 
lena; miejsce jego urodzenia jest Zie- 
lonka pow. Wyłkowyskiego. Zgadza 
się to z pewną częścią curiculum vł- 
tae niejakiego Józeta Wiśniewskiego, 
rodzonego brata Bronisława. 

Kimże zatem jest Józet? Ajent wy- 
wiadu sowieckiego i.. (oficer litewski. 
Ów Józet Wiśniewski, przedostał się 
w roku 1924 do Polski, jako oficer 
litewski i otrzymał poleceńia zebrania 
pewnego materjału dla generalnego 
sztabu moskiewskiego. — Józef podał 
się za zbiega z armji litewskiej, a'po- 
siadając osobiste znajomości wsród 
osób podówczas wpływowych w 
Wilnie, otrzymuje stanowisko funkcjo- 

Tajemnicze nici wiodą 
W zwiazku z aferą braci Wiśniew- 

skich, aresztowano jeszcze szereg o: 

sób, których zeżnania częściowo po 
twierdziły słowa Bronisława, częšcio- 
wo zaś wlały nowe Świaiło w tajem- 
nicze sprawy knowań  berlińsko-ko- 
wieńsko-sowieckich. 
- Już przedtem posiadano bogaty 

materjał, kierujący nici śledztwa w 

stronę Gdańska i Królewca. Miano- 
wicie aresztowana niedawno przy ul. 
Zawalnej ajentka gdańskiej centrali 
szpiegowskiej, okazała się nie szefem 

ekspozytury tej centrali na Wilno, a 

politycznej w Święcianach — z ra- 
mienia centrali szpiegowskiej w Królewcu. 

Traktat berliński przedłużeniem sojuszu wojskowego prze 
i Moskwy, działającą w myśl instruk» 
cji i polityki ministerstw Spraw za- 
granicznych tych państw. — Okazało 
się, że ta łączność, która egzystowa- 
ła pomiędzy Berlinem i Moskwą, po: 
cząwszy od r. 1917, do której następ- 
nie wciągnięte zostało Kowno, że te 
tajne porozumienia wojskowe po- 
między temi państwami — nie zos- 
taly zerwane, przetrwały do ostatnich 
dni i.. wylały się w formę traktatu, za- 
waitego obecnie w Berlinie a zawie- 
rającego tajne kiauzule wojskowe. 
Klauzule te, jak wieść niesie, skiero: 
wane są przeciwko Polsce i częścio- 
мо przeciwko państwom bałtyckim. 

Główną siedzibą i terenem, na 
którym rozegrywała się cała akcja, wy- 
mieniona powyżej, były województwa 
wschodnie, zwłaszcza zaś Ziemia Wi- 
leńska. Przyczyna tego aż nadto jas“ 
nat Przedewszystkiem bliskość granic 
kowieńskiej i sowieckiej a też niemiec- 
kiejj różnorodny element te ziemie 
zamieszkujący, a wreszcie wygrywa- 
nie momentów politycznych, związa- 
nych z pretensjami do Wileńszczyzny 
nie tylko Kowna, ale też sowieckiego 
Mińska. 

Początki wielkiej gry. 

Ażeby zrozumieć znaczenie owe- 
go wszechpotężnego Królewca, nale- 
ży się zagłębić w tajnikich wielkie 
konspiracyjnych posunięć rządów 
Berlińskiego, Moskiewskiego i Ko- 
wieńskiego, posunięć skierowanych, 
jak już wzmiankowaliśmy przeciwko 
Polsce, które, jak się okazało obecnie, 
przechowały swą tradycję do  osta- 
tnich dni. 

A więc w r. 1917 staje pomię: 

przybywa do Wilna pierwsza grupa 
szpiegowska niemiecka, na czele z 
oficerem sztabu niemieckiego, Gleck- 
lerem i Stiglitzem, która kolejno w 
latach 1918 i 1919 działa na terenie 
Wilna, Mińska, Kowna aż wreszcie 
przenosi swe agendy do Królewca. 

w oficer niemiecki Gleckler, zasłu- 
żył się Sowietom w organizowaniu 
wywiadu, w kontakcie z funkcjonar- 
juszem mińskiej czrezwyczajki, Josie- 

dzy bolszewikami i niemieckim szta- lem Bermanem, b. członkiem „ochra- 

bem generalnym tajny układ o współ: ny* i w demoralizacji armji polskiej 
działaniu wojskowem. W roku tym i łotewskiej podczas wojny. 

500 tysięcy przez bank Mazowiecki. —Ejwer Bej.—Centrale 
szpiegowskie. 

Jednocześnie prawie zorganizówa- stoi podówczas niejaki Kryzowski. 
na zostaje w Kownie antypolska Grupa ta niby na usługach Kowna, 
grupa szpiegowska, na czele której ze względów politycznych, subsydjo- 

     

  

Narady na reorganizacją Rady Ligi Narodów. 

Przemówienie Lorda Cecila. 

GENEWA. 10.V. Pat. Na dzisiejszem rannem _posiedzeniu komisii 
dla sprawy reorganizacji Rady Ligi Narodów Lord Cecil w swojem prze” 
mówieniu wyjaśnił następujące punkty, które komisja powinna omówić: 
czas trwania mandatu członka Rady, czy wszyscy członkowie Rady mają 
być wybierani jednocześnie, możliwość ponownego ' wyboru członka Rady, 
czy należy utrzymać dotychczasowy sposób wyboru większością głosów, 
Czy też zastosować nowy system, np. system proporcjonalnošci, dalej, 
jaką ma być liczba niestałych członków, czy należy ją powiększyć. 

Stanowisko Francji. 
GENEWA. 10 V. Pat. Popołudniowe posiedzenie komisji reorganiza- 

cyjnej zostało rozpoczęte mową Paul-Boncoura. Zaznaczył on, że ewen- 
tualne powiększenie Rady byłoby tylko kontynuacją dotychczasowej linji 
postępowania, albowiem już od roku 1921 Rada była przekształcana w 
tym kierunku. Dalej mówca wyraża pogląd, że powiększona Rada byłaby 
istotniejszą reprezentacją zgromadzenia. | 

Delegat francuski podkreśla, że w chwili obecnej kwestja powiększe- 
nia liczby stałych miejse w Radzie pozostałem miejscem dla Niemiec nig- 
dzie nie jest podnoszona. Natomiast należy już natychmiast omówić i 
powziąć decyzję w sprawie powiększenia liczby niestałych miejsc. To zda- 
niem mówcy, może być uzgodnione odrazu i niezależnie od tego, jak bę: 
dzie postawiona sprawa kolejności obejmowania tych miejsc. 

Mówca jest przeświadczony o konieczności uwzględnienia warunków 
geograficznych poszczególnych państw, tak aby grupy geograficzne były 
reprezentowane w Radzie. 

Paul Boncour podkreślił, iż jednomyślność niekoniecznie musi 
zależna od liczby członków Rady i przypomniał, iż np. w kwestji 
dzenia agresji, jeśli niema jednomyślności, trzeba dowieść, iż agresji nie 
było, czyńi trzeba właśnie jednomyślności a contrario. Mowa Paul Bon- 
coura wykazywała zasadniczo możliwość i konieczność powiększenia 
liczby miejsc niestałych. 

Przeciw nadawaniu Lidze charakteru nadpaństwa. 

Z kolei przemawiat Matcuda (Japonja). Wykazywał on  niebezpie- 
czeństwo wkroczenią na drogę wprowadzania poprawek do paktu Ligi, 
mówiąc, że komisja musi iść po linji najmniejszej zmiany paktu. Katego- 
rycznie wypowiedział się też za jednomyślnością uchwał Rady oraz prze- 
ciw nadawaniu Lidze charakteru nadpaństwa. 

Szwecja za utrzymaniem status quo, 
Następnie przemawiał Szwed Sjoberg, który wypowiedział się prze- 

ciw powiększeniu liczby stałych miejsc i dowodził, że wogóle powię- 
kszenie składu Rady wywołałoby złe wrażenie na Zgromadzeniu, które 
uważałoby to za osłabienie swego prestigeu. W konkluzji Sjoberg dbma- 

enta kowieńskiego. 

Następnie, za zasługi, podniesiony do 
rangi porucznika, udaje się do — К- 
pedy, przydzielony jako olicer žan- 
darmerji. W r. 1924 widzimy Wiš- 
niewskiego w tajnym oddziale „Szau- 
lisów* w Kiejdanach. Jednakże Wiś- 
niewskiemu zdarzyła się „nieprzyjem- 
ność* — zdefraudował pewną ilość 
pieniędzy, a obiecano mu ją pokryć, 
o ileuda się na wywiad do Polski. 
Wiśniewski idzie i zostaje aresztowa* 
ny przez władze polskie. 

narjusza policji politycznej w  Świę- 
cianach. Po kilku miesiącach  wyjeż- 
dża niespodziewanie ze  Święcian, 
mówiąc, iż jedzie do Suwałk w spra 
wach. służbowych, tymczasem kieruje 
się do Mołodeczna, a stamtąd do 
Mińska. W Mińsku Wiśniewski na- 
grodzony za zasługi jedzie znowu do 
Kowna.—Tyle wiemy. —Ale brat jego, 
Bronisław składa dalsze zeznania re- 
welacyjne. Okazuje się, że Wiśniew- 
ski pobierał stałe pobory porucznika 
armii litewskiej, jednak pieniądze о- 
trzymywał nie z Kowna, a z Mińska. 
Wprawdzie przydzielonym był do 
wywiadu sowieckiego ale z ramienia 
niemieckiej centrali szpiegowskiej w 
Królewcu. 

być 
stwier- 

do Gdańska i Królewca, 
jednym z niezliczonych ogniw całej 
sieci szpiegowskiej, ciągnącej się od 
Berlina do Moskwy — Ostatnie wy: 
padki rzuciły też trochę Światła w 
niedawną aferę Turno Stawińskiego, 
przytem coraz uporczywiej wskazy- 
wano, że Turno Sławiński był już od 
dłuższego czasu na usługach sztabu 
kowieńskiego i otrzymywał dolara 
dziennie, tytułem djet, podczas pod- 
róży swych do Kowna, zaś inni u- 
częstnicy smutnej afery starali się 
nawiązać szerszy kontakt z Moskwą 
a zwłaszcza z Królewcem. 

«informacios Skyrius». 

Dalsze dochodzenia i šledztwa 
dały bogaty materjał w pojęciu įszer- 

szych horyzontów. Okazało się mia- 

nowicie, że dawny litewski wydział 

szpiegowski, t. zw. „Zwałgibas Sky: 

rius“ już nie egzystuje. Na jego miej: 

scu, według instrukcji berlińskich i 

wedlug przepisów ajentów królewiec- 

kiej centrali, utworzony został t. zw. 

„Informacios Skurius*, na czele któ: 
ego Stanął major Żupis, zaś bezpo- 
średnim zastępcą jego major Jaksztas. 

Zramienia ajentury Królewca, przy- 

Wiktor Napoleon. 
Prawie jednocześnie z księciem 

Orleańskim, szefem domu królewskie- 

go Francji, zmarł w Brukseli ks. 

Wiktor Napoleon, szef cesarskiego 

domu Napoleonidów. 
Zmarły urodził się 18 lipca 1862 

r. w zamku Meudon, jakolsyn Hiero* 
nirma Napoleona Bonapartego słyn- 

nego księcia Pion-plon (wnuk Hiero- 

nima króla Westfalji, najmłodszego 

brata Napoleona l-go) oraz księżnicz- 

ki Marji Klotyłdv Sabaudzkiej, córki 

Wiktora Emanuela I-go. Ks, Wiktor 

wraz z młodszym swoim bratem 

Ludwikiem wychowywał się w liceum 

Charlemagne i otrzymał „baccalau- 

reat ćs sciences", a następnie kształ: 

cił się w Heidelbergu. Młodość jego 

upłynęła wśród rozterki i rozłamu, 

jaki panował wówczas w partji „ce- 

sarskiej*, lecz młody książę aż do 

dojścia" swego do pełnoletności trak- 

tował go obojętnie. 
Jak wiadomo, syn Napoleona Ill-go 

został zabif” w Afryce dnia 2 czerw- 
ca 1870 r. i potomków nie zostawił. 
Według konstytucji z roku 1870 na- 
stępcą jego winien był zostać ks. 
Hieronim Napoleon i pewna cześć 

zwolenników cesarstwa pod prezy- 
dencją Rouher'a za takiego go uznała; 

druga jednak część sprzeciwiła się 

temu, ze względu na zbyt demokra- 
tyczne zasady pretendenta i jego nie 

dzielono doń oficera Ill oddziału nie- 
mieckiego sztabu generalnego, kapi- 
tana Kleina.—Równie według instrukcji 
berlińskich, zreorganizowano związek 
strzelców, «szaulisów». Podzielono 
go mianowicie na części: jawną i taj- 
ną. Tajna zaś posiada ze swej strony 
dwa oddziały: szpiegowski i dywer- 
syjny. Z ramienia centrali królewiec- 
kiej do tajnego oddziału „szaulisów * 
przydzielony został oficer niemieckie- 
go sztabu, von der Lei. 

religijność. Ten odłam ostatni oparł 
swoją decyzję na. tym punkcie testa- 
mentu cesarskiego księcia, w którym 
syn Napoleona III go poleca księciu 
Wiktorowi, któremu na wypadek swej 
śmierci oddaje swoje prawa, konty- 
nuować pracę pierwszego i drugiego 
cesarstwa. „Następca legalny—zdecy- 
dowali opozycjoniści—nie ma jednak 
prawa do sukcesji jeżeli nie jest za- 
razem sukcesorem doktiyn*,.. | roz- 
poczęli wywierać presję na syna, aby 
wystąpił jako przedstawiciel idei na- 
poleońskiej przeciwko radykalizujące- 
mu ojcu. Książe Wiktor długo się 
wahał, odbywając służbę wojskową 
w konsystującym w Orleanie 32 puł- 
ku artyleryjskim, a ks. Hieronim trwał 
również uparcie na swojem stano- 
wisku. Kiedy po wielkiem zebraniu 
publicznem (r. 1880) wysłano do nie- 
go deputację, aby zrzekł się swych 
praw na rzecz syna, książę deputacji 
nie przyjął, oświadczywszy:— „Wiem 
z czem do mnie przyszliście i co 
macie mi powiedzieć. Wy wiecie co 
wam odpowiem... Byłoby więc bezu- 
żyteczne, gdybym was przyjął”. 

Pierwszym powodem do zerwania 
ojca z synem Stał się list ks. Hiero- 
nima do p.p. Pascal i Lengić, w któ- 
rym znalazł się taki ustęp:—, Uważa- 
cie za stosowne skłaniać mego Sy- 
na do deklaracji stagowczej, Zabie- 
gać u mego syna w tej sprawie to 

znaczy przypuszczać możliwość zdra- 

utrzymania systemu 
niestałych. 

dzeniu raportu 

gał się utrzymania status quo pod względem liczby członków oraz żądał 
roulement, to jest kolejności 

Również i ten mówca wypowiedział się za koniecznością 
utrzymania zasady jednomyślności uchwał Rady. 

przyznawania miejsc 

° . ©& 3 
Zgromadzenie Ligi Narodów 6 września. 

GENEWA, 10 V. Pat. Wicehrabia Ishi przedstawiciel Japonji, a obec- 
nie pełniący funkcje przewodniczego Rady zwołał VII zgromadzenie Ligi 
Narodów na 6 września. Zgodnie z regulaminem Ligi państwom został 
zakomunikowany program tego zgromadzenia. Szereg kwestyj został wnie- 
siony na VII zgromadzenie przez zgromadzenie poprzednie, a mianowicie. 
przygotowanie raportu o propozycjach 3 

poszczególne państwa w sprawie pokojowego regulowania zatargów mię- 
i sugestjąch uczynionych przez 

dzynarodowych, sprawozdanie o rozwoju warunków ogólnego bezpieczeń: 
stwa, Ochrona kobiet i dzieci na Biiskim Wschodzie. 

Podanie Rzeszy Niemieckiej 

dy rodzinnej, do której moi wrogo- 
wie uważają go oszczerczo za zdol- 
nego. Dopóki ja żyję moi synowie 
nie mają prawa ani akceptować, ani 
poddawać krytyce pojej polityki, obo- 
wiązani są bowiem jej podlegać”. Gdy 
ten list odczytał ks. Hieronim w 
czasie obiadu synowi, ks. Wiktor w 
obecności świadka zadeklarował, że 
w charakterze swym przypuszczalne- 
go następcy korony cesarskiej, desy- 
gnowany przez konstytucję, jako szef 
rodziny, nie wahałby się uważać za 
abdykację ze strony swego ojca u: 
znanie przez niego Republiki i że od 
tego dnia starał by się rewindyko: 
wać swoje prawa. Książę Hieronim 
w najwyższym stopniu zirytowany tą 
odpowiedzią, puścił ją mimo uszów 
i zaraz nazajutrz list w pismach o- 
głosił. 

Dalsze pożycie wspólne stało się 
odtąd niemożliwe. Ks. Hieronim za- 
proponował synowi podróż «aby u- 
spokoił swój umysł», ks. Wiktor o- 
puścił dom ojcowski, zamieszkawszy 
przy ulicy Monceau Nr. 64 i zerwa: 
nie stało się już wówczas właściwie 
dokonane. W manifeście, ogłoszonym 
w 1885 r. ks. Wiktor oświadczył, że 
jeżeli jego ojciec ogłosi się za na- 
stępcę Napoleona III, jako książe ce- 
sarski («prince imperiale») — będzie 
mu wierny i posłuszny; lecz jeżeli 
uzna ustrój republikański, syn temu 
dobrowolnemu odstępstwu poddać 

o przyjęcie do Ligi przekazane zostało 
zgromadzeniu przez nadzwyczajną sesję zgromadzenia w marcu, Wreszcie 
na porządku dziennym są sprawy wniesione na zgromadzenie przez Radę 
Ligi, a mianowicie: Rada zastrzega sobie prawo przedstawienia zgroma* 

lub uczynienia propozycji 
na podstawie prac .specjalnej komisji, 
maja, 

w Sprawie składu Rady, a to 
która rozpocznie swe obrady 10 

się nie zamierza. 
Po wydaniu prawa o wygnaniu 

pretendentów ks. Wiktor opuścił Pa- 
ryż i przeniósł się do Brukseli, gdzie, 
po krótkiej podróży do Włoch dla 
odwiedzenia swej matki  księżny 
Klotyłdy, zainstalował się na stałe w 
pałacu przy ulicy Louise. Żył tam 
skromnie, oddając się kolekcjonowa* 
niu pamiątek napoleońskich, które u- 
tworzyły jedno z najwspanialszych 
muzeów w tym przedmiocie. Nie 
miał otoczenia, które w czemkolwiek 
przypominałoby dwór pretendenta, 
korzystając z towarzystwa kilku od- 
danych przyjaciół, którzy dzielili z 
nim lata wygnania. Ojciec z synem 
nie zobaczyli się już nigdy. W таг- 
cu 1891 roku, przyjechawszy do Rzy- 
mu z Prangins, gdzie stale zamiesz- 
kiwał, ks. Hieronim zapadł ciężko na 
zdrowiu, a ks. Wiktor przybył natych- 
miast nad Tyber, aby się pogodzić z 
umierającym i zyskać przebaczenie 
za długie lata roziąki politycznej. 
Aby ułatwić zgodę matka księżna 
Klotylda i siostra księżna Letycja na- 
daremnie usiłowały zmiękczyć twarde- 
go starca. Nie bacząc na ich prośby 
umierający nie pozwolił synowi 
przestąpić progu swego pokoju. Ksią- 
że Wiktor zainstalował się w sąsie- 
dnim pokoju, a gdy mu dano znać, 
że przyszia chwila ostatnia, zastał już 
chłodne ciało ojca, który przed chwi- 
lą skonał. 

ciw Polsce. 

wana jest przez Berlin, a wkońcu 
wchodzi w najściślejszy kontakt z 
Moskwą i otrzymuje 500 tysięcy rubli 
w złocie za zasługi położone dla tej 
ostatniej. Pieniądze te przesłane zo- 
stały za pośrednictwem b. właściciela 
banku Mazowieckiego Cyryńskiego. 
Podówczas nie było jeszcze tak Ści- 
śle zawiązanych węzłów pomiędzy 
Berlinem i Moskwą. Kryzowski obej- 
muje się przewiezienia do Berlina 
znanego komunisty. Wigdora Kopa 
i ten sam Kryzowski, człowiek pra- 
wie nieznany ' szerszemu ogółowi, 
pośredniczy w rokowaniach ż ramie- 
nia Moskwy pomiędzy Berlinem a 
znanym Euwer -Bejem, przywódcą 

Porozumienie w „sprawie białoruskiej«. 

W r. 1923 wprowadzony zostaje 
nowy czynnik polityczny do tej gry 
sensacyjnej, mianowicie Białorusini. 
W owym czasie Berlin zaintereso- 
wał się akcją białoruską antypolską, 
kierowaną z Kowna i Mińska. Niemcy 
hojnie subsydjują znaną nam z pro- 
cesu grodzieńskiego t. zw. „4-tą gru- 
pę powstańczą merecką" pod dowódz- 
twem Chmary Razumowicza. Jak się 
okazało, afera ta więcej kierowana 
była z Berlina i Moskwy, niż z Ko- 
wna. Jako ostateczny epilog porozu: 
mienia niemiecko-sowieckiego w kwe- 
stji białoruskiej, nałeży uważać osta- 
tnią „smienę wiech* przez niektórych 
przywódców białoruskiego ruchu na- 
rodowego w Kownie, z Cwikewiczem 

Majór Lessler, 

Od roku 1925 następuje już zu- 
pełne porozumienie tajne wojskowe 
pomiędzy Berlinem, Kownem i Mos 
kwa i wywiad tych państw przybiera 
już charakter zupełnie wyraźnej sko- 
ordynowanej akcji, skierowanej prze- 
ciwko Polsce i państwom bałtyckim, 
przy jednoczesnym podziale ról i 
zreformowaniu poszczególnych biur, 
według instrukcji berlińskich. 

W Gdańsku i Królewcu utworzo- 

Sojusznicy z Miń 

Kowno staje się obecnie jakby 
pionkiem i pomostem pomiędzy dwo- 
ma potęgami Berlinem i Moskwą. W 
tej ostatnizj, nici całej akcji spoczy- 
wają w rękach „Rewwojensowietu ”, 
któremu ze swej Strony podlegają: 
«Razwieduprawlenie» i G. P. U. Naj- 

Kowno pod rozkazami Berlina. 
Od tej chwili Niemcy nie maczają już 

palców „w brudnej robocie*, do tego 
służy im Rosja sowiecka i Litwa. 
Berlin ogranicza się do wywiadu eko- 
nomicznego i nadaje ogólny kieru- 
nek akcji, uwzglę iniając sytuację po- 
lityczną i gospodarczą. Litwa prowa: 
dzi wywiad t. zw. dyslokacyjny i 
„opisowy*, posługując się wyłącznie 
prawie elementem ideowym, wciąga: 
jąc do akcji szpiegowskiej młodzież 
szkolną i akademicką w Kownie. Ci 
smiiedzy kowieńscy uczą się na pa- 
zpęć zadania, jakie wypełnić mają i 
gdy już owładną pamięciowo całko 

Szpiegostw 

„Sowiety tego rodzaju materjału 
nie posiadają lub też w bardzo zni 
komej liczbie. Wywiad sowiecki jest 
t. zw. „dokumentainy* prowadzony 
za pośrednictwem _ najróżniejszego 
rodzaju ajentów i konfidentów, bardzo 
też często korzystających z handlu 
granicznego. 

Dywersja. 

Prócz ogólnego szpiegostwa woj- 
skowego, politycznego i gospodar: 
czego, na szeroką skalę uprawiana 
jest dywersja przeciwko Polsce i 
częściowo przeciwko Łotwie, hojnie 
subsydjowana przez Niemcy. Są 

młodoturków, którego rokowania w 
Moskwie wzbudziły 
świecie politycznym. 

cówała” długo, podczas gdy Gleckler, 
z całym sztabem, 
Królewcu aż do roku 1923. Jeszcze + 
przedtem, bo w r. 1920, 
wana zostaje w Gdańsku wielka сец- 
trala szpiegowska w ścisłem poro- 
zumieniu z Moskwą. Działa ona prze- 
dewszystkiem przeciwko Polsce, 
znany oficer niemieckiego sztabu ge- 
neralnego Fritz von Gerbershausen, 
podczas wojny sowiecko - polskiej, 
organizuje na tyłach armji 

   

   

    
    

   
    

        

  

    

   

    
    

   

    

  

   

    
     
    

    

   

  

      
    
    

     
     

     

   

  

     

    

   
   
    

      
   
    
   
     
   
    
    
   
    
   
    

  

      

      
   

    

   
    

    

  

    
   
   
    

   
   
      

    
     

   
   
     
   
   

    

Ne_105 (1i15) 

tyle hałasu w 

Ale grupa Kryzowskiego nie „pra- 

utrzymał się w 

zorgamizo - 

a 

po! skiej 
wywiad i dywersje. 

na czele. Cała ta „tranzakcja* doko- 
nana została w Berlinie, przy pokaź: 
nym współudziale czynników rządu 
niemieckiego. Obecnie zaś, Chmara- 
Razumowicz przeniósł się do Gdań- 
ska, gdzie założył coś w rodzaju 
centrali „smienowiechowcėw“ biało- 
ruskich. 

Według krążących pogłosek, Niem- 
com najbardziej chodziło o sparaliżo- 
wanie akcji narodowej białoruskiej, 
tworzonej samorzutnie przez powstań - 
cze organizacje. rosyjskie na terenie 
Białorusi Sowieckiej, która to akcja 
popierana i subsydjowana była czę- 
Ściowo z Londynu. Głównie jednak, 
ta jak i Rosji, chodziło 0 oderwanie 
Wileńszczyzny od Polski. 

ne zostają dwa wielkie centra, sku. 
pujące poszczególne nici. Wszyscy 
ajenci sowieccy przybywają odtąd do | 
Gdańska, gdzie otrzymują karty azy- 
lu od komisarza policji w Gdańsku, 
von Rajle. Ta samo dotyczy ajentów 
niemieckich w Rosji i Kownie. Głów- 
na kwatera jest w Królewcu, a na 
czele jej w dobie obecnej stanął 
major Lessner, jeden z potentantów 
szpiegostwa Europy Wschodniej. 

ska i $moleńska. 

czynniejszemi wspólnikami Lessnera 
na wschodzie Polski byli do osiat- 
nich czasów wyżsi funkcjonarjusze 
„Razwieduprawlenja“ w Smoleńsku, 
Pietruszewicz i Zawadzki, a w Min: 
sku z ramienia G. P. U. Hurko i 
Potworowski. 

wity plan „działania, przekraczają 
granice Polski, W Wilnie i Święcia- 
nach znajdują się rezydenci litewskie - 
gu sztabu, którzy zadanie wyłuszczone 
przez kurjera polecają - szeregowi 
ajentów rekrutujących się, niestety, 
częściowo z miejscowej młodzieży 
szkolnej litewskiej. Gdy materjał jest 
zebrany, kurjer, który siedział sobie 
spokojnie w ukryciu, uczy się go na 
pamięć, niszczy wszystkie dowody - 
Swej akcji i przechodzi z powrotem 
do Kowna. Oczywiście tego rodzaju 
wywiad prowadzić można jedynie za 
pośrednictwem mateijału ideowego. 

o sowieckie. 

Materjały uzyskane w ten sposób, 
porównywane są i uzgadniane w 
Kownie i Gdańsku, skąd wędrują 
znów do Królewca, a dopiero stamtąd 
do Berlina i, w uzupełnionej formie, 
do poszczególnych stolic —Kowna : 
Moskwy. 

pewne dane, że dywersja sowiecka, 
uprawiana z taką  intensywnoścja 
swojego czasu na granicy polskiej, 
otrzymywała pomoc materjalną 2 
Niemiec. 

     
    

  

Testament ks. Hieronima jeszcze 
bardziej podkreślił te uczucia, jakie 
testator żywił dla syna do ostatnich 
chwil swego życia. <Nie zostawiam 
nic mojemu starszemu synowi Wi- 
ktorowi, który jest zdrajcą i buntow- 
nikiem. Nie życzę sobie, aby uczę- 
stniczył w moim pogrzebie. Polecam 
mojemu synowi Ludwikowi, aby zos: 
tał wiernym moim przekonaniom po- 
litycznym i religijnym, które leżą w 
orbicie bezpośredniej tradycji mojego 
stryja Napoleona |-go. Spodziewam 
się, że Ludwik będzie reprezentan- 
tem sprawy Napoleonidów. Jego ce- 
lem winno być organizowanie demo- 
kracji francuskiej». 

Książę Wiktor nie zrzekł się wsza- 
kże swoich praw następcy, lecz nie 
wydał po śmierci ojca, jak się tego 
spodziewano, manifestu, zadowołnił 
się natomiast deklaracją, w której 
podkreślił wyższość cesarstwa ple- 
biscytowego oraz skreślił szereg u- 
wag o organizacji demokracji i nie- 
mocy związków konserwatywnych 
dla odbudowania ustroju monar- 
chicznego. Wogóle wstrzymywał się 
od wystąpień czynnych, a wszystkie 
jego rzadkie deklaracje i listy nosiły 
charakter przeważnie retoryczny. 

W atmosferze dalekiej od polityki 
zawiązała się idylla miłosna między 
księciem-wygnańcem i królewną bel- 
gijską, księżniczką Klementyną, bał- 
wochwalczo kochaną przez ojca swe- 

go króla Leopolda Il-go, piękną, dob- 
rą, niesłychanie bogatą, uwielbianą 
przez Belgijczyków, którzy nazywali 
ją chętnie swoją <petite reine». Król 
Leopold był temu związkowi : «miło- 
snemu» przeciwny ze względów 
przedewszystkiem politycznych, więc 
smutna idylla zakończyła się radośnie 
dopiero po jego śmierci, kiedy now 
monarcha kró! Albert związek swoje 
kuzynki z szefem dcmu Bonapartó 
zaakceptował. 

Ślub wytrwałej pary odbył się « 
gronie ściśle rodzinnem w kaplic 
zamku Moncalieri pod Turynem, о- 
fiarowanym w roku 1870 przez król 
Wiktora Emanuela matce ks. Wiktor 
księżnej Klotyldzie. Z małżęństwa te 
go zostawia ks. syna Lu 
dwika Napoleona urodzonego w ro 
ku wybuchu wielkiej wojny 23 stycz 
nia 1914 roku. 

„Prawo o banicji nie pozwoliło ks 
Wiktorowi podobnie, jak i księci 
Orleańskiemu służyć w szeregach ar 
mi francuskiej ani w szeregach bel 
gijskich, które walczyły na terytorjum 
Francji w czasie wojny Światowej 
więc para książęca cały czas wiel: 
kiego kataklizmu spędziła w Londy: 
nie, gdzie księżna Klementyna z żar 
liwością niosła ulgę ofiarom wojn 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Dokola projektu usta- 
wy o dostawach i ro" 

botach na rzecz Skarbu 
Nieuregulowany tryb pos ępowa- 

nia urzędowego przy dostawach i 

robotach na rzecz skarbu niejedno- 

krotnie już dawał się we znaki'kontr- 

ahentom skarbu i odwrotnie często- 

kroć przyczyniał skarbowi niepowe- 

towane straty; — ponadto brak Ści- 

słych i rzeczowych przepisów stwa- 

rzał warunki sprzyjające dla wszelkie: 

go rodzaju afer, których filość bynaj- 

mniej nie wyczerpuje się sprawozda- 

niami z rozpraw sądowych i dyscy- 

plinarnych. To też opracowanie wre- 

szcie przez rząd projektu ustawy O 

robotach i dostawach na rzecz skar- 

bu (treść projektu podaliśmy już po: 

przednio w „Słowie*) zostało przy- 

jęte przez stery gospodarcze i wogó- 

le społeczeństwo z całkiem zrozu- 

miałem zadowoleniem i zainteresowa- 

niem, tem bardziej, że w danym 

wypadku wniesienie projektu do Sej: 

mu będzie poprzedzone wysłucha- 

niem i rozważeniem przez rząd opi* 

nji rzeczoznawców i szerokich kół 

zainteresowanych. 

Donosiliśmy już na łamach „Sło* 

wa“ o tem, że również wileńskie 

zrzeszenia, mające styczność z ży" 

ciem gospodarczem, otrzymały za* 

proszenie (bądź bezpośrednio od Mi- 

nisterstwa, bądź od swych centrali) 

do wypowiedzenia swej opinii. Opi- 
niję zrzeszeń gospodarczych (kupców 

i przemysłowców) streścimy później. 

Rozpoczniemy od podania opinji a 

raczej zasadniczego stanowiska w 

rozważanym przedmiocie Technicznej 

Rady Naukowej przy Stowarzyszeniu 

Techników Polskich w Wilnie. 

Zdaniem Technicznej Rady Nauko* 
wej, wszelka ustawa, mając na celu 

wyłącznie i przedewszystkiem interes 

państwa, powinna dążyć ku temu 

nie tylko drogą zarządzeń formalno- 

ści, utrudniających przejaw żłej woli, 

lecz jednocześnie drogą niekompliko- 
wania a ułatwiania dziatania bona fide 
czynnikom dokonującym . zamówienia 
rządowe. Projekt ustawy główną uwa* 

gę przywiązuje do pierwszej z po: 

wyższych dróg, mało licząc się z 

wymaganiami praktyki i życia. Pro- 
jekt uogólnia i ujednostajnia wszel- 

kie bez wyjątku zamówienia rządowe: 

Czy to Ministerstwo lub Intendantu- 
ra lub Dyrekcja kolejowa ma dać 

zamówienia na krociową albo miljo- 

nową dostawę albo robotę, czy też 

Starostwo lub gmina! ma zaopatrzyć 

się na zimę w opał na sumę: 400 zł. 

lub nabyć za 300 zł. siana i owsa 
dla konia, lub wreszcie Inżynier po- 

wiatowy będzie potrzebował wyko- 

mać terminowo remontu mostu uszko- 

dzonego przez ulewę, przekraczający 

wartość 30 gram złota, zawsze i 

wszędzie wymagane jest zachowanie 

tych samych formalności, jak to: 

ułożenia i ogłoszenia wezwań do 

składania ofert, złożenia ofert, opła- 

cenia wadjum, wyłonienia komisyj i 

t. d. i t. d, Jako konsekwencja tego 
stanu rzeczy powinno nastąpić zu- 

pełnie usprawiedliwione dążenie czyn- 

ników państwowych do obchodzenia 
prawa drogą nieraz sztucznego roz- 
dzielania poszczególnych zamówień 
na mniejsze, które mogłyby być do- 
konywane zgodnie z projektem usta: 

wy z wolnej ręki. Taki sposób roz- 

strzygania sprawy, będąc upokarza- 

jax m dla czynników posiadających 
do ą wolę i zmysł gospodarczy, 
jed. cześnie nie daje tych gwarancyj, 
jakie projekt widzi w przetargach 

nieograniczonych. 
Ž drugiej strony, w życiu prak: 

tycznem widzimy, że firmy (Spółki), 
a tem bardziej osoby prywatne, któ- 
re wszak na celu mają 'swój wyłącz- 
nie interes, przetargów, przy udziela- 
niu zamówień (w tej liczbie i nie- 
ograniczonych) nie stosują, — wi 
docznie że nie widzą w nich dla sie- 
bie żadnej korzyści, i wszystko się 
załatwia z wolnej ręki, względnie, w 

poważniejszych wypadkach, na mocy 
porównania pisemnych ofert wybra- 
nych firm i późniejszych z temi fir: 
mami pertraktacyj. Nie podlega wąt- 

pliwości, że dostawy i roboty rządo* 

we nie mogą być identyfikowane z 
prywatnemi, stąd jednak, zdaniem Ra- 

dy, nie wynika, że te sposoby, które 
w życiu gospodarstw nie rządowych 
zostały odrzucone jako niepraktyczne 
i bezcelowe, miały by być przy do- 

stawach i robotach rządowych 
wprowadzone jako reguła, o ogólnie 
praktykowany sposób wykonywania 
zamówień z woinej ręki byłby do- 

puszczony przy rządowych zamówie- 
niach tylko w wypadkach wyjątko- 

wych, względnie przy znikomej war- 
tości zamówień. Maksymalna wartość 
zamówień rządowych, dla których 
dopuszczalnem jest oddanie z wolnej 

ręki, nie powinna być w zasadniczej 
ustawie określana — lecz w rozpo- 

rządzeniach wykonawczych poszcze- 

gólnych ministerstw z  uwzględnie- 

niem rodzaju robót i dostaw i różnic 

dzielnicowych. Dla pewnych zamó- 
wień, jak podręczniki szkolne, maszy- 
ny i wogóle prace i budowy spe- 
cjalne, powinne być dopuszczone po 
za zamówieniami z wolnej ręki prze- 
targi ograniczone, wykluczające by, 

; jak przy przetargach nieograniczo- 
nych, na skutek niedostatecznej fa- 

chowości przedsiębiorcy, Skarb mógł 
ponieść straty, 

Pomijając, z braku miejsca, opinię 

Rady co do muiej zasadniczych kwe- 
styj jak szablonowe regulowanie w 

zasadniczej ustawie wzajemnego sto- 

sunku między skarbem a konirahen- 
tem, warunki i pozycje jakie umowa 

winna zawierać, należy stwierdzić, że 

wyżej podane zasady, które zdaniem 

Rady winne być podstawą ustawy o 
dostawach i robotach na rzecz skar- 

bu, znajdują się w zupełnej sprzecz- 
ności z temi zasadami, na których 

został zbudowany rządowy projekt 

ustawy. Właśnie dla tego Rada nie 

uznała za celowe:wogóle rozpatrywać 

poszczególne artykuły projektu i wy- 

sunęła wniosek wypracowania nowe- 

go projektu ustawy, opartego na 

zasadach wysuniętych przez Radę. 

(4). 

- Informacje. 
Ulga w spłacie podatku obrot. 

Na skutek interwencji kupiectwa 
warszawskiego, Ministerstwo skarbu 
postanowiło odroczyć termin płatno- 
Ści zaliczki na poczet podatku obro- 
towego za rok 1926 do 15 czerwca 
br. wobec pierwotnego terminu 15 
maja. Zarządzenie w tej sprawie wyj- 
dzie w czasie najbliższym. 

Finansowanie retormy rolnej. 

Po długich debatach teoretycznych, 
zapowiedziane jest praktyczne przystą- 
pienie do przeprowadzenia reformy 
rolnej. Ministerstwo Reform Rolnych 
w porozumieniu z Państwowym Ban- 
kiem Rolnym opracowuje zasady  fi- 
nansowania uchwałonej reformy rol- 
nej. Zasady te po uzgodnieniu ich z 
Ministerstwem Skarbu ujęte zostaną 
w formę specjalnych rozporządzeń 
przewidzianych w właściwych  arty- 
kuiach ustawy. 
Odwołania od wymiaru podat. 
ku obrotowego za il półrocze 

1925 r. 
Odwołania od wymiaru podatku od ob: 

rotu za Il półrocze 1925 r. należy wnosić 
najpóźniej do dnia 15 maja. 

Wniesienie” odwołania nie wstrzymuje 
egzekucji, O wstrzymanie egzekucji na sku- 
tek wniesionego odwołania należy złożyć 
osobne podanie i zaznaczyć w niem, czy w 
odwołaniu płatnik kwestjonuje calą wymie- 
rzoną sumę, czy też tylko jej część. 

Nie będą rozpatrywane odwołania płat: 
ników, którzy nie złożyli w terminie zeznań 
o obrocie; płatnicy, którzy zeznań nie zło- 

żyli, a udowodnią, iż stało się to z <ważnej 
a nieuchronnej przyczyny» (np. choroba, 
dłuższa nieobecność i t. p) odwołania będą 
rozpatrzone; w odwołaniu należy więc wska- 
zać tę przyczynę i powołać się na dowody; 
o «ważności» przyczyny decyduje komisja 
odwoławcza. 2 

Odwołania pozostawione bez rozpatrze- 
nia komisja odwoławcza zwróci płatnikom 
z odnośnemi zawiadomieniami, 

Odwołanie powinno być rozstrzygnięte 
najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia 
waiesienia. Jeżeli jednak przed upływem te- 
go terminu zażądano od płatnika dodaiko- 
wych wyjaśnień, to zostaje on przedłużony 
o dalsze 3 miesiące. 

Komisją odwoławcza tylko wtedy roz: 
patruje dowód z ksiąg handlowych o ile plat- 
nik powołał się na nie w zeznaniu i oświad- 
czył gotowość przedstawienia ich. 

W odwołaniu można żądać wezwania 
na posiedzenie komisji, celsm udzielenia 
ustnych wyjaśnień i wówczas komisja odwo- 
ławcza obowiązana jest płatnika wezwać, 
zawiadamiając go o terminie posiedzenia 
przynajmniej na 8 dni przedtem. 

Podjęcie wielkich robót publicz- 
nych. 

Ministerstwo Robót Publicznych przy- 
siąpiło do technicznego opracowania dia sa- 
morządów dalszego podziału funduszów, 
przeznaczonych na roboty publiczne. Suma 
25 miljonów złotych, zaproponowana przez 
p. min. Chądzyńskiego na posiedzeniu Rady 
Ministrów dnia 23 ub. m. na zatrudnienie 
bezrobotnych, wpłynie do kasy Państwa z 
dopłat kolejowych i poczt, z monopoli, orąz 
niektórych dochodów Min. Pracy i Robót 
Publiczaych. = я 

Będzie ona rozdzielona na pięć miesięcy 
letnich i pozwoli na początku zatrudnić 25 
tysięcy bezrobotnych, która to liczba ma 
być w tych dniach skompletowana. Doliczai 

jąo do tego 10 miljonėw dolarów, uzyska- 

nych z pożyczki włoskiej, przeznaczonych 

na budowę domów państwowych — zatru* 
dnimy jeszcze kilka tysięcy bezrobotnych. 

Wywóz zboża w okresie luty — 
kwiecień. 

Eksport zboża polskiego przez Gdańsk 
w lutym, marcu i kwietniu r. b. wynosił; 
żyto w lutym 6.039 ton, w marcu 3580 ton, 
w-kwietniu 7.050 ton. Pszenica w lutym 
6.150, jęczmień w lutym 3.779, w marcu 
8.635, w kwietniu 3,800, owies w lutym 4.716 
w marcu 2.345, w kwietniu 1.574 ton. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (w) Jeszcze jedna garbarnia 
nieczynna. W tych dniach znajdu- 
jąca się na Śnipiszkach garbarnia Ma- 
lata wstrzyimała caikowicie pracę z 
powodu kompletnego zastoju i braku 
nabywców, Oraz ogólnego kryzysu 
ekonomicznego. Fabryka zwolniła 50 
dotychczas zatrudnionych roboiników. 

— Ożywienie w branży drzew: 
nej. W ostatnich czasach daje się 
zauważyć na terenie Wileńszczyzny 
Silne ożywienie w branży drzewnej. 
Wzrósł "bardzo wydatnie eksport 

drzewa z terenów woj. Wileńskiego i 
Nowogródzkiego. Głównymi artyku- 
łami mającymi popyt zagranicę i sta- 
nowiącymi podstawę rozwijającego 
się eksportu drzewa są: papierówka, 
belki sosnowe i osina. 

. W związku z powyższem nastąpił 
niepomierny wzrost cen drzewa słu- 
żącego na opał, Ceny drzewa na o- 
pał w porównaniu z cenami z paź- 
dziernika r. b. podskoczyły o 100 
proc. 

— (x) Uruchomienie nowych 
fabryk. W ostatnich dniach urucho- 
miono w Wilnie pięć nowych fab- 
ryk, między innemi jedna fabryka 
drzewna, 1 wód mineralnych. W 
związku z powyższem zatrudnionych 
zostało 260 osób. 

— Strajk w Angji przyczyną 
zerwania umów przez importerów 
angielskich. W sferach wileńskiego 
kupiectwa drzewnego zapanowała kon: 
sternacja z powodu wiadomości jaka 
nadszła w;tych dniach do Wiina o zer- 
waniu kontraktówizawartych przez an- 
gielskich importerów z polskimi ek- 
sporterami. 

W ostatnich tygodniach caty sze- 
reg firm angielskich i poszczególnych 
kupców zawarło ogromne tranzakcje 
na dostawę drzewa do Anglji. Obecnie 
w momencie gdy drzewo zostało już 
załadowane, na kolei nadeszła wiado- 
mość o cofnięciu zamówień angiel- 
skich, które stanie się przyczyną mi: 
ijonowych strat miejscowego kupie- 
ctwa. Przyczyną cofnięcia zamówień 
jest obecny strajk robotników angiel- 
Skich. Kupcy angielscy krok swój 
tłomaczą tym, iż angielska ustawa 
handlowa przewiduje możliwość zer- 
wania zawartych umów handiowych 
w razach działania sił nadprzyrodzo- 
nych od zawierającego umowę nieza* 
leżnych. Za przyczynę tego rodzaju 
uważają właśnie kupcyzangielscy obEC- 
ny strak nie dający im możności wy- 
ładowania zamówionego drzewa w 
portach angielskich, Banki miejscowe 
przy załadowaniu drzewa odmówiły 
wypłat, gdy tymczasem kupcy zmu- 
szeni są regulować przyjęto na siebie 
w związku zamówieniami zobowiąza- 
nia. Jedynie parę firm większych umo: 
wy nie zerwało. Jedyną możliwością, 
któraby wpłynęła łagodząco na wy- 
tworzoną groźną dla naszego handlu 
drzewnego sytuację jest rychłe zakoń- 
czenia trwającego w Anglji strajku 

(w) 
, — Pożyteczne wydawnictwo ekono- 

miczne. Zasłużona na polu informacyjaem, 
w zakresie spraw gospodarczych, Ajencja 
Wschodnia od szeregu lat wydaje swój biu« 
letyn ekonomiczny p. t. «Codzienne Wiado- 
mości Ekonomiczne», stopniowo go Tozsze- 
rzając i udosgonalając. 

W dzisiejszych czasach zmian i wahań 
Ba rynkach towarowych i giełdach <Codz. 
Wiad. Ekon.> nabierają specjalnego znacze- 
nia, stając się niezbędnem wydawnictwem 
podręcznem w pracy Banków, instytucji han- 
dlowych, przemysłowych tudzież osób bliżej 
interesujących się sprawami gospodarczemi 

‚ Jako wydawnictwo jedyne w swym ty- 
pie w Polsce, polecamy C. W. E. uwadze 
sier gospodarczych. 

KRONIKA ZAGRANICZNA 
Podwyższenie taryfy celnej 

w Łotwie.; 

Wskutek niedawno 
szonej taryfy celnej na Łotwie 
zauważono wielki ruch towarowy, 
który kieruje się z Rygi do Kowna. 
Szereg firm łotewskich nie jest w 
stanie z powodu wielkich cet wyku- 
pić towarów i zwraca je nadawcom. 
Dotyczy to przedewszystkiem manu- 
faktury. Handel maszynami rolniczemi 
nie uległ zmianie. 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
11 maja 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

podwyż- 

Tranz. Sprz. Kupuo. 
Dolary 10,40 10,42 10,37 
Holandja 41878 41982 417,14 

Londyn 50.53 50,71 50.46 
Nowy-York — = s 
Paryż 32,92 32,89 32.13 
Praga 30,85 30,92 30,78 
Szwajcarja 201,62 202.13 201.12 
Wiedeń 147,07 14741 146,70 
Wiochy 41,80 41,90 41,70 
Belgja 32,55 32,63 32,47 
Stokholm z — = 

Papiery wartošciowe 

Pożyczka dolarowa 74,73 (w złotych 765,10 
kolejowa 167,50 166,50 — 

32 33 
° 

5 pr. požycz konw. 
pr. pożyczk. konw, 

„proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 24,20 23,75 23,85 

Dolar w Warszawie. 
„WARSZAWĄ, 10-V. (fel. wł. Słowa). 

Dziś za dolara w wolnych obrotach pła- 
cono 10.60, w tranzakcjach międzyb :n- 
T 10,40, a Bank Polski płacił 

DES ERINISIO, 
tychmi KUPLE Iš ye wz 

tor 10 — 12 HP prądu zmiennego, 
Natomiast sprzedam 9 silny motor 

prądu stałego: 
li Raduńska 67 (sklep spożywczy). 
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Walka z gruźlicą. 
Smutne liczby. — Lepiej późno, niż 
wcale. Rozmowa z członkiem 
Centrali Opiek Szkolnych hr. Hiero- 

nimem Mohlem. 

Społeczeństwo wileńskie rozpo 
częło nie na żarty walkę z gruźlicą, 
która niezwykłe zaczęła w ostatnich 
czasach zbierać plony wśród młode- 
go pokolenia. 

Akcja podjęta została planowo i 
niewątpliwie skutków jej niedługo 
będzie trzeba czekać. 

Zanim przyjdziemy do podania 
niektórych szczegółów z tej donio- 
słej pracy, podjętej pod hasłem rato- 
wania dziatwy szkolnej w bieżącym 
t zw. «Tygodniu ucznia», przytoczy- 
my kilka zaczerpniętych z oficjalnych 
źródeł cyfr — które nam wskażą za- 
straszające postępy gruźlicy i na 
konieczność zwalczania jej wszelkie- 
mi siłami. 

W sześciu średnich szkołach 
wileńskich t, j. w gimnaz. im. Króla 
Zygmunta Augusta, Elizy Orzeszko- 
wej, A. Czartoryskiego, zawodowej 
szkoły E. Dmochowskiej, J. Lelewela 
i A. Mickiewicza — ponad 120 mło- 
dzieży choruje na gruźlicę, przeszło 
300 zagrożónych i 817 słabowitych, 
wymagających leczenia. Procentowo 
34 na 100 z pośród młodzieży 
należy się natychmiastowy ratunek. 
Statystyka dziatwy, zarejestrowanej w 
poradni przeciwgruźliczej daje nam 
niemniej zatrważającą liczbę chorej 
dziatwy, stanowiącej '/: zdrowej. 

«Tydzień ucznia», zorganizowe- 
ny przez centralę opiek szkolnych, 
potrwać ma do 15 b. m. i obejmuje 
bardzo obfity program imprez do: 
chodowych na cele walki, 

Bezpośrednim naszym w danym 
wypadku informatorem jest jeden z 
ruchliwszych członków Centrali Opiek 
ae w Wilnie hr. Hieronim 

ohl. 
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URZĘDOWA 
— (x) Upaństwowienie mająt- 

ków, których właścicele zaginęli. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
w porozumieni z Ministerstwem Rol- 
nictwa i Dóbr Państwowych, wydało 
ostatnio zarządzenie poszczególnym 
Starostwomż Województwa Wileń- 
skiego, w celu sporządzenia listy 
wszystkich majątków, których wiaści- 
ciele zaginęli, nie przebywają w kraju 
od lat 10-ciu, lub też zarządzanych 
na mocy dawnowygasłych plenipo 
tencji. « Majątki te w myśl powyższe- 
go zarządzenia będą pomienionym w 
drodze sądowej odebrane i oddane 
na rzecz skarbu państwa. 

— (x) Uproszczenie ustawodaw: 
stwa na Kresach. W celu upro: 
szczenia ustawodawstwa administra- 
cyjnego na ziemiach wschodnich, 
Ministerstwo Spr. Wewn. wydało 
swoim podwładnym organom admi- 
nistracyjnym zarządzenie opracowania 
pewnych wzorów, dotyczących załat: 
wień administracyjnych, przez posz: 
czególne urzędy jakto w sprawach: 
a) obywatelstwa, b) dowodów Oso: 
bistych, c) meldunków, d) postępo: 
wania administrac.-karnego, e) braków 
w organizacji aresztów policyjnych, 
i) dostarczania podwód przez lud- 
ność, g) w sprawie dostarczania wart 
nocnych przez gminy ji t. d. 

— (t) Likwidacja stanowiska 
oficera łącznikowego. Wobec 
zlikwidowania stanowiska oficera 
łącznikowego przy urzędzie woje- 
wódzkim major Ryszard Perkowicz 
zajmujący dotychczas to stanowisko 
otrzymał nowy przydział, a miano* 
wicie dowódcy szwadronu K. O. P. 
stancjonowanego w okolicy Stołpców. 

MIEJSKA. 

— (х) Przedłużenie terminu 
pobierania dodatku na bezro- 
botnych. Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych przedłużyło do końca czer= 
wca rb. pobieranie dodatku do po- 
datku widowiskowego, na rzecz bez- 
robotnych. 

— Posiedzeniefjrzeczoznawców 
branży mięsno-masarskiej Obyw. 
Kom. do walki z lichwą i speku- 
        

   

      
WILNO, 
NIEMIECKA ŻUK . 26. 

śp. 

FALKOWSKI 
Student medycyny Uniwersytetu Warszawskiego 

Opatrzony Ś.Ś. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach 
zmarł w Wilnie 9 maja przeżywszy lat 27. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie ' się w kościele św. Anny dn. 
11 maja o godz. 10 rano, poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Rossę. 
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r. b. w gmachu Dyrekcji Wileńskie 
P. K. P. odbędze się posiedzenie 
dyrekcyjnej Rady: kolejowej 1 pėiro- 
cza r. b. Zgodnie z $ 4 regulaminu 
kolejowego porządek dzienny powyż- 
szego posiedzenia ustalony zostanie 
w dniu 13 maja. 

— (x) Specjalne pociągi dla 
emigrantów. Ministerstwo Kolei w 
ostatniem swem zarządzeniu poleciło 
poszczególnym dyrekcjom kolejowym 
wyznaczać specjalne pociągi dla emi- 
grantów, wyjeżdżających w grupach 
conajmniej 300 osób Zgłoszenia w 
sprawach powyższych należy kiero- 
wać do miejszowych dyrekcyj kolejo: 
wych, najpóźniej 3 dni naprzód, skła- 
dając przy tem odpowiednią kaucję. 

— (w) Bezpieczeństwo na linji 
Białystok—Grodno przywrócone. 
W związku z ciągłem usilowaniem 
dokonania zamachów na przejeżdża- 
jące na linji Białystok—Grodno po- 
ciągi osobowe i towarowe, które 
miały miejsce w roku ubiegłym, (od- 
cinek tej linji kolejowej jeszcze na 
jesieni 1925 r. został na podstawie 
specjalnych rozporządzeń polecony 
bacznej opiece władz. kolejowych. 

Przestrzeń Białystok—Grodno po- 
dzielono na 2 i pół kilometrowe 
odcinki, które polecono opiece usta- 
nowionych przez kolej stróżów, któ- 
rym do pomocy dano specjalnie tre- 
sowane psy policyjne znakomicie 
wywiązujące się ze swych obowiąz- 
ków tropiąc i ścigając różnego rodzaju 
przestępców kolejowych. Obecnie na 
skutek całkowicie _ przywróconego 
bezpieczeństwa linji Białystok—Grod- 
no została zdjęta „psia opieka". Psy 
zostaną prawdopodobnie przewiezione 
do Warszawy i sprzedane z licytacji. 

SZKOLNA 
— () Regulamin egzaminów 

dojrzałości. Ministerstwo W. R.i 
O. P. wydało okólnik w sprawie 
nowego regulowania egzaminów 
dojrzałości. 

Regulamin przewiduje trzy głów* 
ne rodzaje egzaminów dojrzałości: 
zwyczajny, rozszerzony i egzamin 
dla eksternów. 

Abiturjenci wszystkich gimnazjów 
państwowych i znacznej większości 
szkół niepaństwowych z prawami 
gimnazjum państwowych zdawać bę- 
dą natomiast egzamin odmienny t. z. 
«egzamin zwyczajny», którego właści 

Rodzina. 

Walka społeczeństwa z gruźlicą 
u nas w ślad za innemi państwami 
Europy przyjmuje coraz więcej racjo- 
nalny charakter. 

My -- Wilnianie, mając smutne 
dowody spustoszenia, jakie czyni ta 
straszna zaraza wśród dziatwy, posta- 
nowiliśmy w walce z nią nie pozos 
tawać w tyle. 

Celem zorganizowanego «Tygod- 
nia ucznia» jest zebranie maximum 
środków, aby móc za nie wysłać 
wszystkie zagrożone gruźlicą dzieci 
w br. na kolonje letnie. Wiadomo 
przecież jest, że gruźlicę w młodych 
organizmach można unicestwić w za: 
rodku przez dobre odżywianie i 
świeże powietrze. 

W akcji tej, pragniemy trzymać 
się wzorów stosowanych na zacho- 
dzie, zmierzając do zwalczania gruź- 
licy na miejscu. 

W tym celu projektujemy urzą- 
dzenie tuż zaraz pod Wilnem sana- 
torjum dla tej dziatwy u której prąd- 
ki gruźliczne okażą się zaledwie 
widoczne, a resztę zarażonych wys- 
łać па kolonię. 

— Jakimi środkami 
centrala opiek szkolnych? 

— Dotychczas korzystaliśmy ze 
szczupłych, uzyskiwanych drogą do- 
browolnych ofiar od rodziców Uczni, 
z czego mieliśmy zaledwie możność 
leczenia kilkorga dzieci w Zakopa- 
nem. 

Środki te, oczywiście nie pozwoli- 
ły na wszczęcie jakiejś szerszej ak- 
cji. 

Propaganda walki z gruźlica w 
bieżącym tygodniu ucznia, ma įesz- 
cze ten cel specjalny — iż tuszymy 
sobie, że społeczeństwo zrozumie, że 
nam, którzy żeśmy tę walkę podjęli 
rozchodzi się przedewszystkiem 0 
zabezpieczenie zdrowia dziatwy nie 
zarażonej jeszcze, a dalej dopiero o на ‚ о 
ratunek ZEE ofiar z WE cele wymagające specjalnego 
— zakończył krótkie swe wywody sės a OE 
nasz szanowny rozmówca. B. W. Ś. 54 w Okólniku, 

$8 — Egzamlna wstępne do Żeń: 
———————skicjSzkoly Zawodowej. Podania 

o depuszczenie do egzaminów 
wstępnych do Żen. Szkoły Zawodo- 
wej im. św. Józefa w Wilnie przyj- 
muje kancelarja szkoły od g. 1 m. 30 

: , do g. 2 m. 30 codziennie przy ul. 
lacją. W M z o godz. = Ostrobramskiej Nr. 29—17, 
czorem w lokalu Komisarjatu Rządu WOJSKOWA. 
odbyło się posiedzenie Kom. rzeczo () Samolot garnizonu wi 
znawców branży mięsno-masarSkejj leńskiego. Wojska garnizonu wi- 
Obywatel. Kornitetu do wałki z lich- „7 : ь & 2 leńsk 4 wą i spekulacją. Ostatnie ceny arty: mah a as 
kułów mięsno-masarskich rozpatrywa- : 0 wadę 
ne były przez Kofnikję SapazdziEiR aeroplanu garnizonu wileńskiego, 

1925 r. Od tego czasu dała się zau- PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
ważyć siliia tendencja zwyżkowa na (x) Zatarg w hutach 
te artykuły tak iż cechy rzeźników i szkłanych trwa nadal. Z powodu 
masarzy już dwukrotnie w począt- wynikłych nieporozumień na tle za- 
kach kwietnia i maja rb. zwracały się warcia umowy  żbiorowej między 
o podwyższesie stawek za artykuły chlebodawcami i robotnikami w hu- 
mięsne. Ostatnio żądano podwyżki tach szklanych na terenie m. Wilna, 
dosyć wysokiej na niektóre artykuły, zatarg który trwa już od dłuższego 
dochodzącej do wysokości 60 proc. czasu nie został dotąd jeszcze  za- 
w porównaniu z r. ub. W związku z żegnany. Zaznaczyć należy, [iż wspo- 
powyższem na dzień 6 mają rb. wy- mniane huty zatrudniają ogółem 345 
znaczone zostało posiedzenie Kom. robotników. 
rzeczozn. branży  mięsno-masarskiej — (x) Zatarg w tartaku Chwo- 
lecz w braku odpowiedniego quorum lesa nie zażegnany. Wobec nie 
odłożone na 7 bm.Posiedzeniu pize- podpisania umowy zbiorowej przez 
wodniczył prezes komitetu, zaś z ra- właściciela tartaku Chwolesa, zatarg 
mienia Komisarjatu Rządu występo: między pracownikami a właścicielem 
wał p. ref. Lemiszewski. tegoż tartaku trwa dalej. 

, W czasie posiedzenia wywiązała A 
się burzliwa. dyskusja. Cechy а9Н kip matografów. W ostatnich dach 
poawyžszenia cen w porównaniu Ez zredukowanych zostało 56 pracow- paždziernikowemi 25 r. na niektóre *. : SE 1 „ ników z poszczególnych  kinemato- wyroby masarskie i wyroby z woło grafów m. Wilna. 
Winy O 20 procent, na  wyro- : 
by masarskie wieprzowe 25 proc., zaš ZEBRANIA i ODCZYTY 

— (t) Wiec sprawozdawczy ze na mięso wieprzowe od 55—60 proc. 

Rządu zjazdu zakordonowego w Paryżu. 

rozporządza 

PrzedstaWicie! Komisarjatu 
przeciwko takiej podwyżce zaprote: W ubiegłą niedzielę odbył się w sa- 
stował proponując 15 proc. na węd- li miejskiej wiec przedstawicieli emi- 
liny z wołowiny, 20 proc. na wędli- gracji rosyjskiej, na którym delegat 
ny wieprzowe | 25 proc. na mięso ną zjazd zakordonowy w Paryżu p. 

wieprzowe. Myślin złożył szczegółowe sprawoz- 
: Przedstawiciele cechów nie chcie- danie z obrad zjazdu 

li się na tę propozycję zgodzić, wy- Diuż :j zatrzymał się prelegent na 
suwając na swoje usprawiedliwienie trzecim dniu obrad, w którym wysu- 
takt iż mięso (żywej wagi) wieprżo- nięta została rezolucją upoważniająca 
we kosztowało w paźdz. „25 r. 2 za Wielkiego księcia śMikołaja Mikołaje- 
za klg., a obecnie kosztuje 3 zł, zł. wicza stanąć na czele ruchu zdążają - 
klg—Wobec niemożliwości dojścia cego do łączenia sił w walceo przy- 
do porozumienia posiedzenie przer- wrócenie wolności Rosji. 
wano na 10 minut. Po przerwie po Tekst odpowiedzi Wielkiego księ- 
ostatecznem posiedzeniu uchwalono cia Mikołaja Mikołajewicza wysłucha - 
następujący cennik: w stosunku do no siojąc. Po uczczeniu przez po- 
cen w paździer. 1925 r. podwyższo- wstanie pamięci zamordowanej ro- 
no ceny wędliny z wołowiną o 15 dziny Romanowych drugi delegat 
proc. wędliny czysto wieprzowej 0 na zjazd p. Zubkow. mówił na temat 
20 proc; m'ęsa i tłuszczów od 25—30 „rujnującej prace 3 międzynarodów- 
proc, (w) ki“ pošwiecając dužo miejsca opiso- 

SAMORZĄDOWA wi trapios izgonu ostatniego mo- 
— (t) Starania gminy Moło- 7 o AS je 

deczno o uprawnienia finansowe. enie Wileńskiego Wydział powiatowy w _ Wilejce za T.wa Lekarskiego. We środę dnia 

pośrednictwem Urzędu Wojewódzkie- z maja r. b, w lokalu własnym, 
go zwrócił się do «władz central. Zamkowa 24, o godz. 20-ej od- 
nych o nadanie giminie wiejskiej będzie się posiedzenie Wileńskiego 
Mołodeczno uprawnień finansowych Towarzystwa Lekarskiego, z nastę- 
gmin miejskich, W ten sposób nie pującym „piss dziennym: 1. 
ponosząc wydatków na organizację sai НЕ РЁР‘Ё'ОШ- „Popizedniego 
Magistraiu gmina zyskałaby kilka: RO Pra K RAI Zarządu. 
naście tysięcy złotych na inwestycje. 5. FTO K. Michejda. Dwa lata istnienia kliniki chirurgicznej. (Spra- 

KOLEJOWA wozdanie), 4 Prof, ]. Szmurło.  De- 
= (x) Posiedzenię dyrekc. Ra: monstracja przyrządów do elektro- 

dy kolejowej. W dniu 4 czerwca kragulacji i sposoby ich zostosowa
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nia w klin, otolaryngologiczncj. 5. 
Prof. W. Jasiński. Omówienie przy- 
padku licznych mięsaków skóry u 
dziecka. 6. Wybory nowych członków. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół 
Francji. Na zebraniu tygodniowem 
Towarzystwa w lokalu Klubu  Szla- 
checkiego (Mickiewicza 19) we środę 
12 b. m. o godz. 8 m. 30 wiecz. p. 
Werner Thormegne wygłosi odczyt 
na temat „Pierre Louys — souvenirs 
sur I'homme”. 

Wstęp wolny dla członków To- 
warzystwa i gości. 

RÓŻNE. 

— Podziękowanie. Związek Podolice 
rów Rezerwy składa za naszem  pośrednic- 
twem serdeczne podziękowanie Korpusowi 
Podoficerów 3 Pułku Saperów za samorzu- 
tne dobrowolne i tak wspaniałomyślne zasi- 
lenie naszej Związkowej kasy kwotą 72 zło: 
tych — przez opodatkowanie się wsżystkich 
podoficerów wspomnianego 3 pułku wraz z 
lch honorowym prezesem panem Majorem 
Damroszem. 

Związek Podoficerów Rezerwy, przyjmu* 
jąc ten hojny dar Kolegów w służbie czyn- 
nej, traktuje to nie tylko jako pomoc materjalną, 
lecz głównie jako pomoc i jako bodziec mo« 
ralny do dalszej pracy naszej dla dobra Oj: 
czyzny i członków Związku. 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w Teatrze na Pohulance 
gra dziś, we wiorek, po 1az drugi komedjo* 
farsę St. Krzywoszewskiego «Pan Minister». 
Jutro i we czwartek «Pan Minister». 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Pożar. W lesi2 Rukojńskim wskutek 
nieosirożnego obchodzenia się z ogniem 
przez Józefa Gajewskiego (w. Malowanka 
gm. Trockiej) powstał pożar, który po 2 go- 
dzinach zlikwidowano. 
ię — Koniokradztwo. We wsi Przebra- 
nowicze gm. Smorgońskiej skradziono konia 
na szkodę Wiktora Podlesiuka. 

— Zaginięcie. G. Tchórz (Wileńska 37) 
zameldowała, iż córka jej 16 letnia Wanda 
wyszła z domu i nie powróciła, Poszuki- 
wanie zarządzono, 

— Podrzutek, W  zakrystji kościoła 
Serca Jeżusowego Weronika Stejczyko (Do- 
Ъга Radą 22) znalazła dziecko płci żeńskiej 
w wieku około 2 upon. Podrzutka ode- 
slano do przytułku «Dzieciątka Jezns». 

— Amatorzy wędlin. N. Welerowej 
(Sadowa 8) skradziono 14 pudów wędlin i 
słoniny wartości 600 zł. 

— Krwawy finał wesołej zabawy. 
W nocy na 3 b. m. we wsi Nowosiołki gm. 
Łuczajskiej pow. Postawskiego na zabawie 
został raniony nożem przez niewykrytych 
sprawców Jan Tatarczyk (w. Krucwie). 

Protest 

Wileńskiego Towarzystwa Arty- 
stów-Plastyków. 

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plasty- 
ków nadsyła nam następujący list z prośbą 
o umieszczenie: 

W związku z artykułem w jednem z 
pism wileńskich z dnia 10 maja r. b. 
tytułem «Wystawa Sztuki w Wilnie będzie 
otwarta w tym miesiącu a pomimo przeszkód 
Wydziału Kultury i Sztuki» — Zarząd Wil, 
Tow, Art. Plast. oraz Komitet Wystawowy 
niniejszem oświadcza, iż ze wzmiankowanym 
artykułem nie ma nie wspólnego; jednocze» 
śnie zakłada kategoryczny protest przeciwko 
nadużywaniu imienia T-wa i poszczególnych 
jego członków wogóle, a w szczególności w 
inspitowaniu artykułów noszących wyraźny 
charakter insynuacji względnie załatwianiu 
w sposób oszczerczy Spraw osobistych. Jed: 
nocześnie Zarząd Wil. Tow. Art. Plast. 
oświadcza, iż wiadomości zawarte w artyku- 
le wzmiankowanym są kłamliwe. Niżej pod- 
pisani jako Zarząd W. T. A. Р, i Komitet 
Wystawowy kategorycznie protestują żeby 
"wo w swoich staraniach o lokal wystawo- 
wy spotykało ze strony kierownika W ydzia- 
łu Kultury i Sztuki przy Wejewództwie p. 
prof. Remera trudności i przeszkody wymie- 
nione w artykule, — odwrotnie z wdzięczno- 
ścią stwierdzają jak najprzychylniejszy sto- 
sunek w załatwieniu tej sprawy. 7 

Zarząd Wil. T. A. WP. zastrzega sobie na 
pizyszłość umieszczanie podobnie ktamli- 
wych wiadomości dotyczących T*wa, w razie 
przeciwnym komunikuje, iż znajdzie sobie 
drogę do odpowiedniego zareagowania. 

Niniejszy protest przesyłamy jednocze 
snie do następujących pism: <Dziennika Wi- 
ieńskiego», <Kurjera Wileńskiego» i <Słowa>. 

Ludomir Sleńdziński, Bronisław Jamontt, 
Piotr Hermanowicz, Michał Rouba, Marjan 
Kulesza. 

   

P. KRASNOW ju i bohaterstwa. Można e na nim drogę z Sujdunu, wczoraj i 

% Amazonka w pustyni. 
Powieść. 

Mała lampka słabo oświecała po- 
kój. Caranka przygotował posłanie 
dla Fanni w pokoju jadalnym. Nie 
mogła się jednak położyć, gdyż stał 
tam stół, jedyny na tym posterunku, Oddycha równo, na twarzy ma ru- 
przy którym oficer posterunkowy pi- 
sał meldunki o niezwykłych zdarze- 
niach w które obfitował dzień dzisiej- 
Szy. 

a kozaków, ubranych i goto- 
wych do drogi, czekało na listy, by 
odwieźć je do konsula i sztabu bry- 
gady. 

Zginęły stare Chiny, ale cóż 
obchodzić mogło Europę. Spokojne na z melodramatu przewinęła się 
były więc twarze kozaków, spokojnie przed jej oczyma i nie pozostawiając 

zasypiał rosyjski posterunek. 
Fanni wstała z krzesła i cicho 

przeszła na palcach do pokoju Toka- 
rowa. 

— Przepraszsm bardzo, że pani 

PRZEBIEG STRAJKU W ANGLJI. 
Warunek wsczęcia rokowań — odwołanie strajku. 

< 

LONDYN, 10 V. Pat. Lord Grey przemawiając wczoraj przez radjo 

najlepszych w danej 
stało na przeszkodzie do wznowienia 
ny się odbywać w atmosferze wolnej od antagonizmów, a taką 

zaznaczył, że gdyby celem obecnego strajku była chęć korzystania z 
chwili warunków płac w góznictwie, o nic by nie 

rokoweń. Narady te jednak powin- 
aimo- 

sferę można dziś stworzyć jedynie przez odwołanie straku powszechnego. 

Zatamowanie do wozu z Irlandji. 

LONDYN, 10 V, Pat. «Times» dowiaduje się, że kongres Trade 
Unionów wezwał Trade Uniony 
aby zabroniły dostarczania żywności 

Irlandzkie, jako z n'm 
w Czasie 

stowarzyszone, 

Anglji trwania strejku. 
Następstwem takiego zarządzenia byłoby całkowite zatamowanie eksportu 
z Irlandji. 

LONDYN, 10 V. Pat. Na skutek skierowanej 
irlandzkich prośby rady generalnej 
przeszkodziły w wysyłce żywności 

do Trade Unionėw 
brytyjskich Trade Unionów, aby 

do Anglji port< w Dublinie jest 
nieczynny. Statki z ładunkiem zboża zostały wstrzymane. 

Zamieszki i aresztowania. 

LONDYN, 10 V. PAT. Jak donosi 
wezwali pracujących przy składach mąki; do przystąpienia do strajku. 
Hull aresztowano w związku z zajściami 22 osoby. 
tłum ciężko ranił policjanta. Burmistrz tego miasta wezwał 
niewychodzenia nocą, 

Aeroplan litewski 
Dn. 7 b.m. o godz. 11 w południu, w bliskości Olkienik na granicy 

ukazał się aeroplan litewski wywiadowczy, który zniżywszy lotn poszybował nad 
rytorjum  polskiem. Stwierdzono, 
do Litwy 

że po 
` 

„Times* robotnicy transportowi 
Ww 

W  Midlesborough 
ludność do 

nad Olkienikami. 
litewskiej 

te- 

kilkugodzinnym locie, aeroplan powrócił 

Odezwy antyżydowskie w Mińsku. 
Rozrzucane przez ajentów W. ks. Cyryla: 

Według wiadomości nadeszłych z Mińska, na terytorjum Białorusi Sow. 
pojawiły się masowo rozrzucane odezwy antyżydowskie. Odezwy nawołują 
do bezwzględnego tępienia żydów, mordowania ich i pałenia siedzib żydow- 
skich. Odezwy są dwojakiego rodzaju — jedne nawołują włościan do zbroj: 
nego powstania, podczas gdy drugie udzielają w ogólnych zarysach porady w 
jaki sposób powstanie należy zorganizować. Według obiegających pogłosek 
odezwy rozrzucane są przez ajentów W. ks. Cyryla. Zasługuje naruwagę fakt, 
że pisane są pisownią nową, 
i litery jai“. 

bez uwzględnienia t. zw. <twiordych znaków» 

  

s WZ I 
Wilja —1pp 

W niedzielę 9 bm. odbył się naj- 
ładniejszy z dotychczasowych me- 
czów sezonu. Dwa te kluby, rywali- 
zujące z sobą pokazały swoję fdaw- skuje nowe dwa punkty i.. możność ФФФФФФФтФФФФФФФФФФФФ 
ną formę i zaprodukowały grę ład- 

klasy «A» innych okręgów. 
Obydwie drużyny oża sy 

swoich. najlepszych składach. 
w 

Gię 

pracę —- łatwą do obrony bramką; 
po kilku minutach pada druga bram- 
ka, uzyskana celnym strzałem Wróbla. 

Wilję to jednak nie deprymuje. 
Owszem stara się ona wyrównać i roz- 
winąwszy dawno niewidziane tempo 
usadawia się.aż do przerwy na polu 
karnem 1 pułku. Wreszcie po. wielu 
bezowocnych atakach i 2marnowa- 
nych sytuacjach Nikołajew strzela 
pierwszą bramkę dla Wilji. Zaczyna 
się gra ostra, jednak nie brutalna i 
wreszcie na kilka minut przed. koń- 
cem pierwszej połowy Leszczyński 
wybija piłkę z rąk Luberdy uzyskując 
remię, 

Po przerwie Wilja znów naciska. 
Przebija się Kortowski, podaje centro- 
wemu, ten Leszczyńskiemu i piłka 
leci'wprost.. do rąk Luberdy. Następ- 
nie kilka wypadów legunów likwido- 
wanych przez doskonale grającą o* 
bronę Wilji, 

Przy zmiennem powodzeniu Wilja 
uzyskuje wreszcie pizez Weyssen- 
hoifa decydujący punkt. Pierwszy sta: 
ra się wyrównać, jednak dobre ich 
chęci rozbijają się o Proniewicza. Pod 
koniec gry Wilja znów przyciska, ale 
sliskie boisko i mokra piłka prze- 
szkadzają uzyskać większy cyfrowo 
wynik, Pożegnalny niejako strzał Le- 

oprzeć spokojnie”. 

  

„ Leg, 3:2 (2:2) 
szczyńskiego łapie brawurowo Lu- 
berda. 

Dzięki temu meczowi Wilja uzy- 

zdobycia mistrzowstwa. Z meczu te- 
ną i stojącą nareszcie na poziomie go widać, że obydwa te kluby nie 

próżnują i starają się podnieść swoja 
tormę usilnemi treningami. 

Cieszymy się z tego Aiezmiernie, 
"rozpoczyna 1 p.p. Leg. i po szeregu bowiem wzrasta przez to pewność, tsuwan 
energicznych ataków wieńczy swoją że mistrzostwo okręgu wileńskiego Elektryzacja kosmetyczna. 

nie wyfrunie z Wilna, co byłoby dla 
nas ciosem nielada. S 

Sędzia kpt. Łebkowski nie 
wszysikich zadowoniił. 

Sprostowanie. We wczorajszem 
sprawozdaniu z meczu Pogoń—Makkabi u- 
mieszcżony został zwrot; <kilka minut przed! 
tem ten sam Baniak, rozgniewany na po- 
mocnika Makkabi za faul schwycił go bru- 
talnie za włosy...» Otóż jak się potem oka- 
zało, sprawozdawcy naszemu stojącemu da- 
ieko od miejsca zderzenia się p. Baniaka z 
pomocnikiem Makkabi zdawało się, że było 
to zrobione naumyślnie, o czem w imię bez- 
stronności, pomimo całej sympatji dla p. Ba- 
niaka, podał w sprawozdaniu. 

„ Obecnie jesteśmy w możności 
słość tę sprostować, co i robimy. 

nieści - 

Mistrzostwa „B" Klasy. 

— Makkabi II — Iskra 1.1. Obie drit- 
żyny ruchliwe, ambitne i zajadłe, z lekką 
przewagą Iskry nie uwidocznioną wynikiem, 

Ognisko—Wilja Ii 1.0. Ognisku po 
raz już wtóry udaje s'ę pokonać pewną sie- 
bie i pod każdym Rade silniejszą Wiiję. 

— Pogoń II—Ż, A. К. $. 2.1 Pogoń 
aż obok lskry na czeja tabeli grupy wi- 
teńskiej z trudem wydarła skadenikom dwa 
punkty, Е 

— (t X-lecie Ž. T. G. $. Makkabi. 
Žydowskie towarzysiwo gimnastyczno-spor+ 
towe Makkabi święci w dniu 19 b, m. dzie- 
sięciołecie swojej egzystencji. Niewątpliwie 
kiub ten wrządzi w dniu tym szereg atrak" 
cyj sportowych. 

przed- 
wczoraj, rozpaczał nad utratą jej pie- 

iliejski  Kinematoorai 

RE к > ASS : 5 

La O MW 

KULTURALNO-OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyśŚlet- a 
lany film „Wiadea 
udziałem dzikich zwierząt, tygry «0 

Wśród э małp i tygrysów" 

N-- 105 11115) 

Wielki film egzotycz- Taghory 9 ny w 2-ch . seijąch 
w,4 słoni, małp, krokodyli i t. p. Serja I 

dramat w 6 akt. W $roli 
gł. Anita Lerke i Tzwetza 

Tzaczewa. Nad program: <Chinska awantura» grotecka w 2 aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego. 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 
Początek seansu; w niedzielę od godz. 

m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m. 30. 
3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywanie dzieci szkolnych Parter 60 or Amfiteatr i balkon 30 gr. 
  

  

T Dziś wielki acyjno- 7 i + КиоТен GQ Damme. „ŁONA za pieniądze" 1 
Helios* $$ w roli głównej Elgine Hamerstejn 

35 es Nad program: najnowsze «Dziennik PATHE» i <z CAŁEGO ŚWIATA» 

Kino Kameralne se Podwójny arosrami 14 aktów! Najlepszy program jaki Wilno doiąd Widzialo! . lod я р : Polonia“ 22 „Ieh grzech“ damai „Stub Кббгедо п!1- Бу1о“ 
L @© ści : D arcywesola, dowścipna, szampańska farsa 
ul. Mickiewicza 22 $% w 8 ktach. 

T DASZ RZĘS NIE WERSTERSZZEDZK)     

  

SPRZEDANO wiĘcEj NIŹ DWA. MILIONY stoików. 
gpu ANIE ZEWNĘTz, 

  

MŁODOŚĆ 
i PIĘKNOŚĆ| 
nadaje 

ażnejT WARZY 
KOBIECEJ 

rem 

САМ 
METAMORPROSĄ 

   

  

Proszę © poparcie W-nej 
Kiijenteli > 

POLSKA PLACÓWKA 
ME BLO WA 

Zawalna 15 
Wykonywa obstalunki od najs<romniejszych 

„do najpoważniejszych FACHOWO 
posiada: kredensy, sypialnie, toalety, sząfy i 
garniiury bambusowe oraz PIŁKI NOŻNE 

| USUWA RADYKALNIE PiEGi, WĄGRY, © 
i? ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ iINNE DEFEKTY CERY. 

M.S.W. (D.S.Z.) Nr 316. 

   

   

Z POWAŽAN 

Doktór Į 

D. Zeldowicz | 
Przyjęc.9—1 i 5—8 | 
spec. 
ul. Mickiewicza Nr 

EMEEBI э 
  

   

    

        

   
   

WARSZAWA, 

Najnowszych modeli 
Paryskich i Wiedeńskich 

Prosimy  Szan. 

Gabinet Kosmetyczny 
Z. Zdziewiekiej 

twarzy. Stosowanie  Radiolux'u. 
ie zmarszczek, Farbowanie włosów. 

Usuwanie pod: 

Masaż 

bródka. 
Mickiew'cza 1 m 8, wejście z placu Katedr. 

W.Z.P, Nr 1 Wiino, dn. 304 1926 r. 

Znana powszechnie firma 

CHIC - PARISIEN 
MARSZAŁKOWSKA 137 

OTWORZYŁA w WILNIE ODDZIAŁ 

SUKIEN i OKRYĆ (anskich 
CENY NAJNIŻSZE 

| Lokai B-cia Aliszwang Willa 42 
publiczność 

przekonać się bez przymusu kupna. 

W.Z.P. Nr. 50   ....2.000:2200052050000000003005034 

gpruskieniki 
Pokoje z cało: 

dziennem utrzyma 
niem. Willa <lrena» 
przy ul. Orzeszkowej. 
J. Sipayltowa i M. Pa- 
jewska, 

ginęła suka—wil- 
czyca «Wawa» 

Łask. znalazcę 
uprasza się o odpro- 
wadzenie « (ewent. za 
wynagrodzeniem) na 
ul. S Nr 6, 

m. 2, 

  

    

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 
do 109. Mickiewicza 

45. m. 6 
WZP Nr 63. 

Salon 
z dużą jasną alkową, 
wykwintnie  umeblo: 
wany, do wynajęcia 
samotnemu zaraz. 

Montwiłłowska 16—1. 
Oglądać 10—12 rano 
i 5—7 popoł. 

raw: Student "pa 
szukuje kondycji 

na wsi posiada do* 
brze języki. Ofiarna 4 
parter naprawo, Tamże 
nauczycielka muzyki 

    

  

dn. 7-XI-25 r.     

Opalographs-essoooooeoeoooowa 

Dodatki do Opalographu, jako to: 

PŁYNY, FARBY i ta. 

dostarcza Wytwórnia biarowej drukazci 
ze szklaną płytą «MILLOGRAPH» 

L. Dobrzyński, 
Konto czekowe 12934 

WARSZAWA, 
Pawia  22/ 80—6 

ФФФФ ФФФФ 

Z powodu likwidacji fabryki 

sprzedaje się od zaraz 

ilokomobiia 
30—55 k. s. w dobrym stanie 
oraz KASA OGNIOTRWAŁA, 

Wiad.: Piwna 7, m. 3. Od 4—7 wiecz. 

L4OBOYOEU009600660 0 

— Pamięta, jak byli dziećmi, ona 
miała cztery lata, a on dwunaście. 

Zaczęły się przesuwać pized nią niędzy. Całe trzy tysiące zginęły. O Nosić ją na rękach, dawał cukierki i 
obrazy — wspomnienia, Zarif, Anicz- swojej stracie nie wspominał ko 

Turfan, myślał. Przed odjazdem był u Jan-ce- chał A potem ona miała dwanaście kow, Wasieńka,  Garaska, 
i nie kwiaty, widocznie już wtedy ją ko: 

dziewczyna-wilk i poszukiwania złota, lina, który kategorycznie oświadczył, że lat, a on dwadzieścia — uganiali się 
Wszystko minęło, 
wrotnie, bez śladu... ziemi sprzedawać nie będzie, gdyż 

przeszło bezpo- nietylko pieniędzy nie zwróci, lecz i po stopie konno. 
Myśl, że „wujaszek Jaš“ kocha 

Został on—leży oto sqokojnie i gwałtowna chęć kupna, jaką okazał ją, wydaje się jej dziwną. A jednak, 

mieńce. Będzie zdrów. 
Kocha ją. 
Na tę myśl serce zabiło gwałtow- 

Tokarow, zwróciła ich uwagę na tę 
okolicę i zamierzają rozpocząć tam 
poszukiwanie złota. 

Liczył więc Iwan Pawłowicz i prze- 

to prawda.. Wczoraj zapytała go: 
«Wujaszku, czy byłam twoim wspól- 
nikiem?> — „Tak“. — «Nie udało się 
nasze przedsięwzięcie, wobec tego 

nie i delikatne rumieńce okryły twa- liczał swe dochody, kiedy zdoła oddać oboje musimy ponieść równą straię.» 
rzyczkę. 

Umarły stare Chiny, umarły okrop: F- V : 
nie. Ale cóż to ją obchodzi. Czyżby Sia!.. Czyż ja potrzebuję pieniędzy. kow, czy  myšlaiby š 

ła bez serca? A jednak czuje się Starczy mi tych, które zostały. Szczę: spłąceniu go?* — «Nie» by 

śladu w uczuciach minęła. 
Czuje się szczęśliwą i wesołą!,. 

XXXIX 

Fanni zagląda przez drzwi do ga- 

pieniądze, które dzięki niemu utraciła 
Fanni „Dziwak z tego wujaszka Ja- 

to szczęśliwą, nie smutno jej. Niby sce- Ście nie znajduje się w pieniądzach." 
Żyć pełnią życia. Polować, jeździć 

konno, trochę gospodarować, wymzy: 
ślać niespodzianki dla niego, Iwana 
Pawłowicza i cieszyć, gdy wzruszony 
dziękuje, wdzięczny za jej pamięć! 

Przypomniała sobie, jak niewymo- 
wnie wdzięcznym był do łez, gdy 

— «Nic podobnego»— „Przepraszam, 
a gdyby na moim miejscu był Anicz- 

wujaszku, o 

— «Więc czemu myślisz teraz O 
tem, wujaszku?* — «Pani, to co in: 
nego!» 

— «Ach tak! Ja — to co innego! 
A więc nie wspólnik, nie kolega, 
z ktc?..» — zagniewała się Fan- 
ni. 

— «Pani jest kobieta» — odpo- 
przeszkadzam,—iłomaczył się oficer,— binetu Iwana Pawłowicza. Ma na so: pewnego razu koleżanka z Petersbur- wiedział nieśmiało, a w oczach jego 
zaraz skończę pisać... Zmieszany był bie najładniejszą swą suknię, której ga przysłała mu na jej prośbę pu- wyczytała niedopowiedziane — «ko- 
bardzo i onieśmielony pobytem mło- tu ani razu jeszcze nie wkładała. U- dełko cukierków. Innym znów razem, bieta którą kocham.» 
dej dziewczyny w jego mieszkaniu. 

Iwan Pawłowicz spał twardo. Fan- 
czesała się starannie, poprawiając kil- 
ka razy włosy przed lustrem. „Da- 

pojechała w upał okropny, do Dżar- 
kientu po butelkę rumu, którego za- 

«Otóż to właśnie, miej odwagę 
się przyznać!» — uśmiecha się Fan- 

ni usiadła przy jego łóżku i zamyśliła prawdy jestem ładna!* pomyślała z brakło. Czuł się wtedy szczęśliwy, ni radośnie do siebie. Jaki on miły, 
się. 

„Jaki on ma łagodny wyraz twa- 
rzy— myślała. — jaki ładny. Tak ład- 
ny jest. Dziwne, że nie zauważyłam 
tego dotąd. Tyle ma w sobie spoko- 

zadowoleniem. widać było, że ten rum wydawał mu jaki dobry! Chciałoby się podejść i 
Iwan Pawłowicz siedzi przy biurku Się zupełnie innym, miż ten, który pił gładzić jego włosy, wąsy. Zacząłby 

i kreśli cyfry jakieś na dużym  arku- 
szu papieru. 

Fanni wie, jakie to są cyfry. Całą 

dotąd. 

<Wujaszek.. — śmieje się w du- 
chu — jaki sam wujaszek z niego!» 

pewnie całować jej ręce. A wtedy?» 
„Col... Nic.“ 
Faani wchodzi do gabinetu, 

chętnie wyjedzie na 
wieś, Łask. zgłoszenia 
pod powyższym adre- 
sem ala p. Ejmoni. 

BESEESKDECENE 

  

500/o taniej magazynów 
IEM Sługa. Makowski. 

  

Kobieta-tekarz 

Т. Zeldowiczowa 
od 3-5 Chor. kobiece oraz 

weneryczne, moczopłciowe i skórne 
24 (obok hot. Bristol): 

W. Zdr, P. Nr 31. 

ЗОО 
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[Letniska 
я domy, mająt- 

ki, place, mieszka: 
nia, sklepy, — na 
dogodnych warun- 

kache poleca 
Dom H. K. 

„ZACHĘTA“ 
Portowa 14 
! е! еЁоп — 9:05. в 

| Młyny 
wodne w ruchu do 
wydzierżawienia na 
dogoduych warun* 

kach. 

Dom H.-Kom. 
„ZACHĘTA“ 

Portowa 14. 
Tel. 9—05. 

ь 
Do sprzedania za- 
raz bardzo dobry 
mająteczek, dom t. 
7 pokoi , budynki 
dobre, ziemia bar- 
dzo dobra, gospo- 
darstwo w pełnym 
toku. Wobec wy- 
jazdu sprawa pilna. 
Cena korzystna. 

Dom Handł.-Kom. 
„ZACHĘTA* 

Portowa 14 
tel. 9—05. 

Gotówkę w każdej 
sumie od 100 do 
60,000 złotych ulo- 
kujemy _ natych- 

  

  

  

SPÓŁDZIELNIA R 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA I TEL 

Sprzedaje: 

Ziemniaki 

do sadz 
Odmiany: Wohlitmann Kleinspiegel 

Parnassia 
Deodora. 

lwan Pawłowicz odwraca się ku 
niej. Blady jest, oczy błyszczące, wi- 

całą. Blade docznie nie spał noc 
go jeszcze światło poranne czyni 

bledszym, 
— Nie spałeś, wujaszku Jasiu? 

Nie. 
— Ciągle te rachunki? 
— Noc... zresztą tak... 

myślałem... 
— O czem? 
— O różnych rzeczach, Fanni, o 

tem, że jestem podły. 

— Podły? 

— Tak. Nie powinienem był pa- 
nią wciągać w tę głupią histotję, 
wogóle nie należało pani przyjmo- 
wać w stanicy, pozwolić zostać, po- 
dróżować z panią... 

— Należało wypędzić mnie? — 
zapytała Fanni cicho, kładąc drobną 
rączkę na jego ramię, | 

— Tak, wypędzić! 
— Dziękuję. 
— Niema za co. 
— Czem ja ci, wujaszku, 

niłam? 
— Niczem. Była pani bardzo do- 

bra. 
— A 

dzić? 
— Jeśli pani wyjedzie — nie prze- 

żyję tego. Umrę z tęsknoty. 
— A jeśli zostanę! 
— To ja zwarjuję. 
— A więc i tak źle i tak niedob- 

może... ja 

zawi- 

jednak chcesz mię wypę- 

      

miast z gwarancją 
zwrotu w żądane 
walucie, Zabezpie- 

czenia solidne.     - Dom Handl.'Kom. | 

ОСНа ZACHĘTA” 
ZIEMIAN ortowa 14, 

EFON 1—47, prize 
  

inteligen- Młoda Qa a 
nienka poszu* 

kuje posady bony, 
Н 195 innego zajęcia. 

Umie szyč. zaułek 
Kažmierzowski 9—10. — 

мат 
żeńskie humanistyczne 
w Warszawie do 
odstąpienia. Oferty 
<Gimnazjam> Warsza- 

‚ wa, «Reklama Polska> 
ё Jasna 10. 

enia 

  

rze.„ Cóż mam zrobić, żeby ci dobrze 
było, wujaszku? 

— Pani sama wie dobrze. 
— Czy mam odlecieć ku niebv, 

tam do podnóża tronu: Bożego?.., 
Spojrzała przez oknc. Szatirowe 

niebo było spokojne i niezmącone, 
jak jej życie, thimo przygód licznych, 
jak dusza jej czyste i obłokami nie 
przyćmione. 0 

Błyszczy i jaskrawo się mieni da- 
leki wierzchołek Chan Ten Gr! Niby 
czara złocisia przepełniona złotem 
płynnem, które płynie z niej ku do- 
iinie. 

To złoto szczęścia płynie ku nim. 
Trzeba je złapać, trzeba je umieć zą- 
trzymać. Krótkie są chwile szczęści 
i jak błyskawice oślepiające. Spojrza- 
ła na ścianę. Na zwykłem miejscu 
wisi karabin i czapka jej. Niech wi- 
szą—kochane, drogie... lie chwił szczę 
ścia przeżyła z niemi Fanni! Spojrza- 
ła na Iwana Pawłowicza i jego ota- 
czałv złote promienie szczęścia. Ona 
da mu szczęście. 

„ Fanni otacza ramionami szyję 
Iwana Pawłowicza i uśmiechnięte 
usteczka tuli do jego ust. 

— Kochany, wujaszku Jasiu! Jes- 
tem twoja... Chcę twego szczęścia, 
tylko twego szczęścia. 

KONIEC. + 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski. Odpowiedzialny za cgłoszenia Zenon Ławiński. Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie”, Kwaszsjna 23 
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