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WILNO, Sroda 9 maja 1928 r. 

Obrady polsko-liteoskie © Kownie. 
Dziwny zbieg okoliczności spowo- 

dował, że właśnie  „rewelacje” w 
sprawie rzekomego projektu lorda 
Birkenheada, o „polsko-litewskim blo- 
ku antysowieckim'* jakie się rozeszły 
w Berlinie, i rokowania polsko-litew- 
skie w Kownie, zbiegły się z nowym 
okresem stosunków  litewsko-angiel- 
skich. Naturalnie na tym tle powsta- 
ło moc plotek i domysłów. Dla sa- 
mej Litwy tego rodzaju zbliżenie z 
Anglją ma olbrzymie znaczenie, a po- 
stawiwszy kropkę nad i, należy stwier- 
dzić, że dla stosunków polsko-litew- 
skich jeszcze większe. P. Voldemaras 
jedzie do Londynu. Niewątpliwie pod- 
nosi to jego autorytet w Kownie, 
całkowicje już przyslania ostatnią 
podróż Voldemarasa do Rzymu, z 
której tak cieszono się w sferach rzą- 
dowych kowieńskich. jednakże trud- 
no przypuszczać, aby Anglja zechcia- 
ła poczynić jakieś daleko idące kon- 
cesje na rzecz Litwy, wzamian nie u- 
zyskując nic. Zainteresowanie zaś 
Anglji Łitwą, leżeć może jedynie w 
sierze politycznej, gdyż gospodarczo 
Litwa jest państwem zbyt miałem, 
ażeby jakikolwiek wpływ posiadać 
mogła na olbrzymi rynek angielski. 
Jeżeli dla Litwy bliższe nawiązanie 
stosunków z Anglją posiadać może 
wielkie znaczenie, w kierunku zerwa- 
nia z polityką wiecznej izolacji, to 
jednocześnie wpłynąć musi na zmia- 
nę jej dotychczasowych podstawo- 
wych kanonów pólityki zagranicznej. 
Bez tego wszelki bliższy stosunek 
Anglji do Litwy jest nie do pomyś- 
lenia. 

Nowomianowany poseł angielski 
w Litwie wymienił bardzo uprzejme 
mowy powitalne z prezydentem Sme- 
toną. W tym samym dniu ukazał się 
dłuższy artykuł w urzędowce „Lietu- 
vos Aidas“ p. t, „Litwa i Anglja". W 
artykule tym urzędówka litewska w 
niezmiernie przychylnych słowach pi- 
sze o Anglji, głównie jednak wspomi- 
na coś o horoskopach : handlowych 
i świetnych perspektywach handlu  li- 
tewsko-angielskiego. Zupełnnm  jed- 
nak milczeniem pomija te warunki 
polityczne w jakich dopiero rozwój 
tego handlu znaleźć by mógł zasto- 
sowanie... 

W dniu wczorajszym urzędowa 
„Elia“ rozesłała komunikat, że do 
Kłajpedy przybywa w dniu 19 maja 
eskadra angielska, która zabawi tam 
do dn. 22 b. m. 

== BARAT WOREK BZ NRY SOOOPELA PKT | 

Poseł Sowiecki p. Mikołaj Kreś- 
finskij wyjechał do Berlina. 
Dnia 6-go maja przejechał przez 

Stołpce udając się do Berlina poseł 
sowiecki w Berlinie p. Mikołaj Kreś- 
tinskij z żoną i dwoma synkami. 

„Burżujskije predrazsudki”. 
W Rosji Sowieckiej żadnych za- 

baw publicznych urządzać nie wolno, 

gdyż według zdania komunistów są 

to „buržujskije predrazsudki“. Zato 

młodzież daje sobie folgę w licznych 

bójkach po pijatykach, w których za 

napój służy głównie samogonka, tań- 

sza o 20 kopiejek na butelce od mo- 

nopolki, która kosztuje 90 kopiejek 

Osobliwi pupile „Religjoznogo 
> Oidiela“ 

Dowiadujemy się, že sekta bapty- 
stów cieszy się ogromnem poparciem 
władz sowieckich—rozwijając się nie- 
pomiernie; jednak, baptyści służą w 
armji czerwonej, nie odmawiając, jak 
to u nas się zdarza, ćwiczeń we *wla- 
daniu bronią. $ 

Czy to z wdzięczności za troskli- 
wą opiekę baptyści zrzekają się Swe- 
go naczelnego hasła, czy też z obawy 
przed groźbą przejścia władz sow. do 
represji, czyli też objawy u nas no- 
towane mają inne, konspiracyjne zna- 
czenie?... w. 

a 

Sefna rocznica powstania daw- 
nego Banku Polskiego: 

W dniu 6-go maja 1928 r. ubiegło 100 
lat od czasu powstania dąwnego Banku 
Polskiego w b. Królestwie Kongresowem. 
Obecny Bank Polski, pragnąc uczcić chwi- 

lę powstania w Polsce pierwszego banku 

biletowego i upamiętnić swą łączność du- 

chową z nim, wydał bogato ilustrowane 

dzieło jubileuszowe: pt. „Bank Polski“, za- 

wierające najważniejsze momenty z dzie- 

jów dawnego Banku Polskiego, rozwój idei 

pieniądza papierowego, całokształt stosun- 

ków kredytowych przed wojną na całym 

obszarze ziem wchodzących obecnie w 

skład Rzeczypospolitej, oraz krótki zarys 

historyczny ustroju pieniężnego w Polsce 
od chwili uzyskania niepodległości pań- 

stwowej, tj. działalność Polskiej Krajowej 
Kasy Pożyczkowej i Banku Polskiego. 

Jednocześnie Mennica Państwowa wy- 

konała z polecenia Banku bronzowe | me- 
dale pamiątkowe. Cena książki wynosi Zł. 
60, cena medalu 10. 8 

Osoby i instytucje życzące sobie na- 
być opisaną książkę lub medal, mogą zgła- 
szać zamówienia w tutejszym Oddziale 
Banku Polskiego, składając jednocześnie 
odpowiednią sumę pieniężną. 

Z Kowna donoszą: Dzisiaj odbyło się pierwsze po- 
siedzenie polsko-litewskiej komisji. Obrady odbywają się 
w lokalu b. redakcji urzędowego organu „Lietuva*. Dele- 
gacja polska zajęła w tym lokalu dwa pokoje, zaś delega- 
cja litewska jeden. Lokal całkowicie został odremontowa- 
ny i uporządkowany. Dziś rano jeszcze robotnicy przed 
samym przybyciem delegacji ukończali remont. O godzi- 
nie 10 min. 55 przybył pieszo z lokalu ministerstwa spraw 
zagranicznych przewodniczący delegacji litewskiej p. Ba- 
łutis. O godzinie 10 min. 59 przybyli członkowie delega- 
cji litewskiej gen. Radus-Zienkiewiczius, pułk. Jakutis, 
pułk. Kubilius i inni. Według urzędowego komunikatu li- 
tewskiego delegacja spóźniła się o 5 minut i natychmiast 
przeszła do swego pokoju, gdzie odbyła naradę. O godzi- 
nie 11 min. 20 obydwie delegacje zebrały się w sali. W 
imieniu delegacji litewskiej powitał zebranych w języku 
angielskim przewodniczący del:gacji litewskiej p. Bałutis 
i zagaił posiedzenie. 

Po mowie p. Bałutisa jeden z członków komisji od- 
czytał po francusku postanowienia konferencji królewiec- 
kiej. Następnie powstał przewodniczący delegacji polskiej 
p. Tadeusz Hołówko, który wygłosił krótkie przemówie- 
nie. O godzinie 12 zamknięto pierwsze posiedzenie. 

Członkowie komisji opuścili salę obrad za wyjątkiem 
rzeczoznawców do spraw odszkodowań. 

Resztę dnia przewodniczący delegacji polskiej p. Ho- 
łówko poświęcił dla załatwienia szeregu spraw urzędo- 
wych. W tym czasie sekretarz delegacji p. Perkowski udzie- 
lał informacji licznie zebranym przedstawicielom prasy 
miejscowej i korespondentom pism zagranicznych. Pozu- 
stali członkowie delegacji polskiej, korzystając z wolnej 
chwili, udali się na zwiedzanie miasta. 

m 
KOWNO 8 V PAT. Polsko-litewska komisja bezpieczeństwa i odszkodowań ze- 

brała się dziś o godz. 11-tej min. 20 na swe pierwsze posiedzenie. Po przemówie- 
niach wstępnych, które wygłosili ze strony litewskiej Balutis i ze strony polskiej Ho- 
łówko, komisja uchwaliła regulamin swych prac oraz utworzyła dwie podkomisje: 1) 
bezpieczeństwa, 2) odszkodowań za przeszłość. Komisja zbierać się ma na posiedzenia 
plenarne codziennie o godz. 1o-tej min. 30 i o godz. $-tej po południu, a obradować 
będzie przy drzwiach zamkniętych. Oficjalnym językiem obrad będzie język francuski, 
zastrzeżono jednak, iż dyskusja podcząs posiedzeń będzie mogła być prowadzona w 

każdym innym języku, w którym byłoby to dogodne. Prace podkomisyj rozpoczęły 
się tegoż dnia. 

W skład podkomisji pierwszej ze strony litewskiej wchodzą przewodniczący 
Balutis oraz członkowie Joninas i Jakutis, ze strony polskiej — przewodniczący Ho- 
łówko oraz członkowie prof. Makowski, pułk. Myszkowski i Perkowski. Do komisji 
drugiej ze strony litewskiej weszli gen. Radus-Zenkaviczius przewodniczący i puł- 
kownik=lejtnant Kubiłus, jako członek ze strony polskiej - Hotėwko przewodniczący, 
Jakubowski zastępca oraz pułk. Myszkowski, kpt. Przybylski, dr. Nowak i Perkow- 
ski jako członkowie. Delegacja polska doręczyła delegacji litewskiej w czasie popo- 
południowego posiedzenia projekt paktu o nieagresji oraz, konwencji arbitrażowo- 
koncyliacyjnėj. 

Przebieg rokowaii niomiecko-itewskich, 
„ BERLIN, 8. У. Pat. Berliner Tageblatt twierdzi, że niemiecko-litewskie roko- 

wania gospodarcze w ostątnich dniach miały korzystny przebieg. Jeden z dwuch 
członków delegacji litewskiej, który pojechał do Kowna po instrukcje p. Norkajtis, 
powrócił już do Berlina zaś dyrektor ministerjalny dr. Zaunius w ciągu dnia_ dzisiej- 
szego ma również powrócić z Kowna do Berlina. Mimo nieobecności p. Zauniusa, 
rokowania toczyły się dzisiaj w dalszym ciągu. Główną trudność stanowią kwestje 
taryfowe oraz sprawa importu bydła i mięsa litewskiego do Niemiec. O ile dałoby 
się uzyskać porozumienie w tych sprawach, to — zdaniem dziennika należałoby 
oczekiwać zakończenia rokowań prawdopodobnie jeszcze w ciągu bież. tygodnia. 

STRIKE Sa i ORO PORZ ZZ SKA TS GS RTN NSVT VTDK, | 

W Rumunii stan normalny. 
BUKARESZT, 8.V PAT. Agencja Rador donosi, żegpołożenie w ca- 

łym kraju jest zupełnie normalne. Wszędzie panuje zwykły spokój, który 
ani na chwilę nie został zamącony. Komunikacja te egraficzna nie uległa 
przerwie i była całkowicie swobodna. 

Ks. Karol rumuński w Anglii. 
LONDYN, 8 V. PAT. Radjowy komunikat oficjalny zawiera następujące wiadomości: Władze rządowe zpię y się poważnie działalnością księcia Kae skiego Karola, korzystającego od dni 10 z udzielonej mu gościny na ziemi an- gielskiej. Zainteresowano się » szczególności manifestem politycznym, ktėry z polecenia księcia wydrukowany został w Londynie w tysiącach egzemplarzy. Księciu zezwolono na czasowy pobyt w Anglji jako gościowi dra Jonescu, za- mieszkałemu stale w Godstone w hra| ie Surrey. Z powyższych powodów kę a będzie musiał opuścić granice Anglji. W tej daw) sprawie zapytywany będzie dzisiaj w Izbie gmin sekretarz ministerstwa spraw wewnętrznych. 

Zamiary ks. Karola. 
PRAGA, 8 V. PAT. W wywiadzie udzielonym londyńskiemu korespon- 

dentowi Narodnich Listów ks. rumuński Karol Sariai, że gotów jest me 
cić do Rumunji skoro tylko naród rumuński go tam wezwie. Jeżeli rząd angiel- 
ski odmówi mu zezwolenia na Koptystanio z aeroplanu, to oczywiście będzie to jego prawem. Książe oczekiwać będzie korzystniejszego momentu, ażeby 
powrócić do Rumunji, i nikt nie zdoła go powstrzymać od takiego kroku. 

Ks. Karol ma opuścić Anglję. 
LONDYN 8 V PAT. jak podaje Daily Mail, po konferencji przedstawicieli mi- 

nisterstwa spraw wewnętrznych oraz ministerstwa spraw zagranicznych postanowiono 
zwrócić się do ks. Karola rumuńskiego z żądaniem, aby opuścił Anglię. 

gn komisarza Aleksandra Czarupy. — 
MOSKWA, 8 V. PAT. Zmarł tu na paraliż serca, w wieku lat 58, Aleksan- 

der Czurupa zastępca przewodniczącego rady komisarzy ludowych ZSSR. 

Przyjęcie króla Amanuljaha w Moskwie. 
MOSKWA 8 V PAT. W tutejszym Wielkim Teatrze odbyło się z niezwykłym 

przepychem przedstawienie galowe na cześć krėla i krėlowej Afganistanu. Na widow- 
ni był prezes C.1.K, Kalinin w otoczeniu Cziczerina, Woroszyłowa, Łunaczarskiego, 
Karachana i Budiennego. Loże I piętra zajęli członkowie korpusu „dyplomatycznego. 
Publiczność zgotowała gorącą owację parze królewskiej. 

Арага! do uirzymania równowagi samolotu. 
LONDYN, 8.5. Pat. Lotnictwo angielskie, pragnąc zademonstrować praktyczność 

aparatu zapewniającego utrzymanie równowagi samototu podcząs ruchu, wysyła w 
podróż powietrzną samolot sys emu Dehavilland Moth, u którego skrzydeł przymo- 
cowane będą aparaty równowagi, wynalezione przez Handley Pagea. Samolot odwiedzi 
13 krajów europejskich. 

Braylja nie powróci do Ligi Harodów. 
GENEWA, 8.V, PAT. Rząd brazylijski nadesłał do sekretarjatu Ligi Narodów 

depeszę, w której zapewnia o głębokim szacunku i przywiązaniu do Ligi Narodów, 
oświadcza jednak, że jest dla niego niemożliwem zmienić swą decyzję i powrócić 
do Lgii. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, || 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE-—ul. Szeptyckiego A. Laszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot'. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—uł. Ratuszowa | 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PÓW.- Rynek 0. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza ?4. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Debata wtorkowa. 
8 Maja. 

Dziś o godzinie 4-ej rozpoczną się 

obrady połączonych komisyj sejmo- 

wych konstytucyjnej i prawniczej. 

Obrady te dotyczyć będą wniosku 

wniesionego do Sejmu przez socjali- 

stów, a dotyczącego ogłaszania uchwał 

Sejmu (t.j. lzby Poselskiej) w Dzien- 

niku Ustaw. Jak te obrady wypadną, 

czytelnicy Słowa dowiedzą się z de- 

pesz agencyjnych, przed otrzymaniem 

których pisany jest artykuł niniejszy. 

Obrady te są niesłychanie ważne, 

stoimy bowiem wobec nowego kon- 

fliktu ludzi broniących władzy i siły 

władzy, prawa i siły prawa z wię- 

kszością sejmową, reprezentującą Ood- 

chodzące już sejmowładztwo. Wnio- 

sek socjalistyczny ma bowiem wla- 

ściwie na celu przeparcie antykonstytu- 

cyjnej i fałszywej interpretacji art. 

44 ust. ostatniego. | 

Według socjalistów, endeków, Wy- 

zwolenia i mniejszości artykuł 44 ust. 

ostatni konstytucji 17 Marca 1924 r. 

w jej znowelizowanej formie z 2 sier- 

pnia 1926 r. pozwala uchylać dekre- 

ty P. Prezydenta zwyczajną uchwołą 

sejmową. Rząd stoi na stanowisku, 

że uchylenie dekretu P. Prezydenta 

może mieć miejsce jedynie drogą usta- 
wodawczą, t.j. ze współdziałaniem Se- 

natu i według norm przewidzianych 

w regulaminach sejmowych dla sta- 

nowienia ustaw. 

*Jedynie to drugie stanowisko jest 

słuszne. Pogląd socjalistów, endeków: 
mniejszości i Wyzwolenia prowadzi 

do chaosu prawnego. Niewątpliwie 

dzisiejsza debata na połączonych ko- 

misjach dostarczy wiele potemu cieka- 

wych argumentów. Przytoczymy tutaj 
tylko najbardziej rzucające się w oczy: 

1) Stanowisko Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej zostało wyjątkowo wzmoc- 

nione w znowelizowanym art. 44 kon- 

stytucji. Uprawnienia Prezydenta do 

wydawania dekretów nie dają się po- 

równać z uprawnieniami, które swe- 

go czasu uzyskał gabinet p. Wł. Grab- 

skiego. Za czasów p. Grabskiego „na- 

ciągnieto“ — jak to się mowi—konsty- 

tucję, „ubrano dziewczynę w mun- 

dur ułański* — jak wtedy powiedział 

prof. Buzek, i pozwolono przewidzia- 

nym w art. 3-im ust. końcowy rozpo- 

rządzeniem wykonawczem władzy re. 

gulować wiele spraw przez ustawy 

nie załatwionych, a to na podstawie 

sofizmatu, że skoro Sejm w ustawie 

wylicza sprawy, które oddaje rządo- 

wi do załatwienia, a więc Sejm już 

te sprawy ustawowo załatwił. 

Zupełnie co innego art. 44 w no- 

wej jego pomajowej redakcji, który 

stwarza z Prezydenta jakgdyby zastęp- 

czą władzę prawodawczą (w ust. 5-ym 

i 6-ym art. 44). Na mocy tego arty- 

kułu Prezydent Rzeczypospolitej w 

przerwach pomiędzy Sejmami wydaje 

dekrety z mocą ustawy, a ustawa 

może go upoważnić do wydawania 

tych dekretów także w czasie kaden- 
cji sejmowej. Postanowienia tego ar- 

tykułu idą tak daleko, że jest możli- 

wy spór oto, czy nowela do art. 44 

jako lex posterior nie modyfikuje po- 

stanowień wypowiedzianych w art. 2 

konstytucji. Jako zwolennicy zwiększe- 

nia władzy Prezydenta, a na podsta- 

wie doświadczenia wiedząc że sejmo- 

we ustawodawstwo posiada dużo 

braków, jesteśmy wielkimi zwolenni- 

kami art. 44, jako mogącego wypeł- 

niać luki naszej pracy ustawodaw- 

czej. 

Całkowicie „ustawowy charakter 

dekretów Prezydenta jest całkowicie 

uznany zarówno przez naukę jak i 

Sejm. Nie dalej, jak ki'ka dni temu 

przeciwnik tez rządowych i jedna z 

głównych figur w obozie chcącym 

wrócić do sejmowładztwa, były marsz. 
Rataj mówił na komisji konstytucyj- 

nej, że dekret Prezydenta ma całko- 
wity walor ustawy, a „tymczasowość” 
tego dekretu jest zupełnie nie inna 
niż „tymczasowość" każdej innej u- 
stawy, a „tymczasowość* ta polega 
na tem, że i dekret i ustawa mogą 

być zmienione przez ustawę następną. 

P. Rataj, dr. Liebermann i inni ludzie 

z obozu sejmowładztwa przyznawali 

też, że dekrety te'nie potrzebują być 

przez Sejm zatwierdzane, gdy dzięki 

słabemu orjentowaniu się w prawie 

polskiem jednego z członków kom. 

konstytucyjnej z Wyzwolenia (zdaje 

się, że p. Bagińskiego) podniesiony 

został projekt, aby Sejm zatwierdzał 

dekrety Prezydenta. Inaczej wygląda- 
ły dekrety Cesarza Austrji, wydawane 
na podstawie art. 14 konstytucji 

austrjackiej, które miały charakter 

prawnego „ersatz*, miały charakter 

prowizoryczny i podlegały zatwier- 

dzeniu przez parlament. 

Skoro się więc uznaje, że dekret 

Prezydenta ma „całkowity walor u- 

stawy”, jest normą mogącą tworzyć 

uprawnienia osób, reguluje stosunki 

życiowe w państwie w sposób naj- 

bardziej istotny, skoro nie podlega 

zatwierdzeniu przez ustawy, to zaiste 

trzeba wykonać skok olbrzymi w 

logice, aby twierdzić, że te dekrety 

mogą być drogę zwyczajnej uchwały, 
bez trzech czytań, bez Senatu, bez 

art. 35 uchylane. Oddawanie najisto- 
tniejszych zagadnień państwowych na 

pole doświadczalne dla manewrów 

klubowo-partyjnych to trochę za 

wielkie ryzyko. Rozumiemy dlatego 

też tak dobrze stanowisko rzędu, któ- 

ry, jak wieść niesie, z obrony/przepi- 

sów art. 44 czyni sprawę zasadniczą 

i nie cofnie się przed niczem. 

2)  Argumentacja zwolenników 

prawnego chaosu opiera się na do- 

słownej interpretacji ostatnich wyra- 

zówaart. 44, które głoszą „zostaną przez 

Sejm. uchylone”. jednak właśmie ta- 

ki szyk wyrazów i taki charakter frazesu 
przemawiają za naszą tezą. W kon- 

stytucji bowiem znajdujemy w art. 3 

w ust. 3-im .zdanie „Ustawa, uchwa- 

lona przez Sejm zyskuje moc obo- 

wiązującą w czasie przez nią samą 

okrešlonym“ lub art. 144, który po- 
wiada „układu ze stolicą Apostolską, 

który podlega ratyfikacji przez Sejm*. 

We wszystkich tych zdaniach, a pod- 

kreślmy, że niema żadnej, najmniejszej 

różnicy pomiędzy charakterem zdania 

z art. 3-iego czy 144, jak art. 44— 

we wszystkich tych zdaniach niema 

przypuszczenia, żeby. nie musiał 

być zastosowany art. 35 konsty- 

tucji, przewidujący i _ normujący 

współdziałanie Senatu z  Sejmem. 
Dlaczego we wszystkich tych artyku- 

łach nie mówi się: Sejm i Senat, tak 

jak się to mówi np. w art. 2-im 

konstytucji? Dlatego, że 1) jak wia- 

domo z art. 35 ustawa może dójść 

do skutku i bez woli Senatu, 2) że 

każdy proces ustawouawczy zaczyna 

się w Sejmie i kończy się w Sejmie, 

a przechodzi tylko przez Senat. 

Wreszcie nie należy także zapo- 

minać, że prawidłowo po polsku wy- 

raz „Sejm'* oznacza nie lzbę Posel- 

ską, lecz cały parlament. Autorowie 

konstytucji 17 Marca nie znali dobrze 

języka polskiego, zniekształcili pojęcie 

Sejm, używane u nas od kilkuset lat. 

To też nikogo nie raziło, żew niektó- 
rych artykułach konstytucji użyto wy- 
raz Sejm, gdzie powinno być napisane 
„droga ustawodawcza* lub „parla- 

ment*', Używanie wyrazu Sejm w po- 

jęciu parlamentu nietylko że jest zgo- 

dne z językiem polskim i tradycją 

polską, jest ono także potrzebne dla 

jasnej wykładni ustawy. Barbarzyń- 
stwo dokonane na tym wyrazie mściło 
się już nieraz, powodując różne nie- 

jasności. Miejmy nadzieję, że i ta de- 
bata, która się rozogni dokoła art. 

44 a może i wstrząśnie krajem, przy- 
czyni się do tego, że może już w 
obecnym Sejmie odrestaurujemy dla 
wyrazu „Sejm* słusznie mu należne 
miejsce. Cat. 

‚ @ 

WARSZAWA, 8-5. Pat. Porączo- 
ne sejmowe komisje prawnicza i kon- 
stytucyjna pod przewodnictwem posła 
Pierackiego (B.B.) obradowały dziś 
nad wnioskiem PPS w sprawie nowe- 
lizacjj rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej dotyczącego wyda- 
wania Dziennika Ustaw. Sprawozdaw- 
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ca poseł Liberman (PPS) wyjaśnił, że 
komisja prawnicza uchwaliła zwrócić 
się do komisji konstytucyjnej o wy- 
powiedzenie swej opinji czy projekt 
noweli do rozporządzenia Prezydenta 
o Dzienniku Ustaw i jego treść są 
zgodne z kónstytucją i czy mogą 
stanowić podstawę do . dalszych na- 
rad i do uchwały Sejmu. Chodzi o 
to, że art. 44 Konstytucji przewiduje wy- 
raźnie uchylenie przez Sejm rozporzą- 
dzenia Prezydenta. Tego postanowienia 
w dekrecie nie uwzględniono a zatem 
rząd nie miałby obowiązku ogłaszać 
takiej uchwały w Dzienniku Ustaw. 
Wnioskodawcy i referent stoją na 
stanowisku, że ponieważ Konstytucja 
przewiduje uchylenie dekretu przez 
Sejm, więc Sejm obowiązany jest taką 
uchwałę zarejestrować i podać do 
wiadomości publicznej. Reierent opie- 
rając się na tekście art. 44 Konsty- 
tucji zbija tezę jakoby Sejm nie miał 
prawa uchylać dekretu Prezydenta i 
jakoby do tego uchylenia potrzebna 
była współpraca Senatu. Po dłuż- 
Szych wywodach stawia wniosek, aby 
komisja konstytucyjna wyraziła opinię, 
że wniosek P. P. S. o nowelizacji 
rozporządzenia Prezydenta o Dzien- 
niku Ustaw jest zgodny z Konsty- 
tucją i jako taki może stanowić pod- 
stawę do dalszych narad i do uchwa- 
ły Sejmu. 

Wice-minister Sprawiedliwości Car 
w przemówieniu podtrzymuje stano- 
wisko rządu i stwierdza, że. auten- 
tycznej interpretacji ust. 7 art. 44 
Konstytucji dotychczas niema. Trybu- 
nału konstytucyjnego bowiem jeszcze 
nie posiadamy, a wyrok Sądu Naj- 
wyższego nie jest jeszcze ogłoszony. 
Mówca przypomina, że w r. 1923 
ówczesny premjer Grabski uzyskał 
od Sejmu pewne pełnomocnictwa i 
rozporządzenia jego na mocy tych 
pełnomocnictw wydane mają moc 
ustawy. Uchylenie ich jest możliwe 
także tylko w drodze ustawy i nie 
było to nigdy przez nikogo kwestjo- 
nowane. W r. 1926 nastąpiła noweli- 
zacja Konstytucji pod hasłem rozsze- 
czenia uprawnień władzy wykonaw- 
czej. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
dano prawo rozwiązywania Sejmu i 
wydawania dekretów z mocą ustawy 
w zakresie ustawodawstwa państwo- 
wego, nie są to więc akty ani prowi- 
zoryczne ani warunkowe. Gdyby więc 
nawet uznać, że rozporządzenia te 
mogą być uchylone drogą zwykłej 
uchwały, byłoby.to krokiem wstecz 
i contradictio in adiecto. 

Faktem jednak jest, że sprawa 
sporna, bo tekst ustawy nie jest jas- 
ny. Rozróżniając uchwały od ustaw, 
Sejm wydaje. uchwały w zakresie 
działalności administracyjnej a nie u- 
stawodawczej. Do rozporządzenia 
Prezydenta mającego moc ustawy mu- 
si być stosowany tylko tryb ustawo- 
wy. Ustawodawca nie chciał uczynić 
wyłomu w tej zasadzie, bo wszędzie 
gdzie wyłączył udział Senatu zazna- 
czył wyraźnie, że rozstrzygnięcie mo- 
że zapaść „tylko uchwałą Sejmu" lub 
„własną uchwałą Sejmu". W zakoń- 
czeniu wice-minister zaznaczył, że ze 
sprawą tą wiążą się pewne momenty 
polityczne, które jednak nie rząd wy- 
sunął. Rząd ustosunkował się do niej 
rzeczowo, bowiem niema w tem naj- 
mniejszego interesu _ politycznego. 
Rząd przywiązuje do tego wagę, by 
inny był tryb przy traktowaniu u- 
chwał a inny przy ustawach i w imię 
pewnej trwałości rząd obstaje przy 
swoim poglądzie. 

Następny mówca _ przedstawiciel 
Prezydjum Rady Ministrów oświadczył, 
że rząd podtrzymuje całkowicie swe 
stanowisko wyrażone w odpowiedzi 
prezesa Rady Ministrów na pismo 
marszałka Sejmu z września 1927 r. 
Przedstawiciel rządu p. Kuczyński 
dowodził, że aby rozporządzenie mo- 
gło być uchylone zwykłą uchwałą 
Sejmu, musiałoby to być zupełnie 
wyraźnie bezpośrednio lub pośrednio 
wyrażone w Konstytucji. Poseł Pola- 
kiewicz (BB) oświadczył, że klub je- 
go stoi na stanowisku wzmocnienia 
władzy i autorytetu Głowy Państwa. 
Dekrety Prezydenta powinny mieć 
równą moc piawną jak ustawy. W 
dalszej dyskusji zabierali głos posło- 
wie Rataj, Trąmpczyński, Krzyżanow- 
ski, Graliński, Komarnicki. W końcu 
przedstawiciel Prezydjum Rady Mini- 
strów zaznacza, że obniżanie warto- 
ści rozporządzeń Pana Prezydenta jest 
niesłuszne, gdyż były one uzgodnio- 
ne z różnemi czynnikami i badane 
przez radę prawniczą. Na tem dy- 
skusję przerwano. Następne  posie- 
dzenie jutro o godz. 10-tej rano. 

Wojewoda Bniński ustąpił. 
POZNAŃ, 8.V. PAT. Dziś przed 

południem wojewoda poznański Bniń- 
ski złożył na ręce,*p. wice-wojewody 
Nikodemowicza urzędowanie i opuścił 
swe stanowisko.
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MOSARZ, (pow. postawski). 
— Obchód 3 Maja. Dzień 3-go Maja 

r. b. obchodzono w Mosarzu nadzwyczaj 
uroczyście. W wigilję, t. j. 2-g0 maja, wie- 
czorem odbył się „capstrzyk*, w którym 
czynny udział brały miejscowe organizacje 
społeczne ze Strażą Ogniową i Przyspos. 
Wojsk. na czele. Z pochodniami i śpiewem, 
wyruszając od Domu Ludowego, przeszły 
demonstracyjnym marszem przez całą wieś 
i z powrotem do miejsca wymarszu, gdzie 
nastąpło uroczyste zawieszenie chorągwi 
państwowej nad Domem Ludowvm wśród 
entuzjastycznych okrzyków na cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, i pre- 
zentowanie broni przez młodzież z Przysp. 

Wojsk. ; 
Następnie jeden z czołowych czton- 

ków miejscowych organizacji wygłosił ze 
stopni Domu Ludowego krótkie okoliczno- 
ściowe przemówienie. Na zakończenie zaś 
odśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie zgi- 
nęłą*, który, przy oświetleniu sztucznych 
ogni i wybuchu rakiet, roznosił się echem 
hen, daleko .. Ч 

Godzina 10-ta rano. Plac košcielny 
zapełniony publicznością. Nad Domem Lu- 
dowym R. O. K. powiewa dumnie chorą- 
giew białokarmazynowa. Z głębi wsi, od 
strony miejscowej szk. powsz., sunie dro- 
gą ku kościołowi długi wąż pochodu ze 
sztandarami wszystkich miejscowych orga- 
nizącyj społecznych na czele z przedstawi- 
cielami gminy. A co młodzieży szkolnej! 
Aż serce się radowało, patrząc na te, ró- 
żnej wielkości i wieku, istotki, kroczące 
raźno i ochoczo ze śpiewem na ustach i 
chorągiewkami w rączynach. W towarzy- 
stwie nauczycieli-(ek) przymaszerowały one 
z oddalonych szkół — Kozłowska, Sautek, 
Panfiłowszczyzny, Łużek, Józefowa, nie 
RE naturalnie i szkoły miejscowej 
w Mosarzu. 

Rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo. 
Kościół formalnie zapełniony ludnością. 
Do Mszy św. usługują ochotnicy ze Straży 
Ogniowej. Nastrój w cząsie nabożeństwa 

dniosły i uroczysty. Po Mszy św. Pro- 
oszcz Ks. St. Klimm wygłosił piękne 

kazanie, nacechowane patrjotyzmem i mi- 
łością ku Bogu, po ukończeniu którego 
lud znańdujący się w kościele zaśpiewał 
„Nie rzucim ziemi”. : 

Po nabożeństwie nastąpiła defilada 
Straży Ogniowej, Przyspos. Wojsk i szkół 
powszechnych na placu przed kościołem, 
gdzie odśpiewano również hymn „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. 5 : 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w 
Domu Ludowym. Tu zebrana młodzież 
szkolna, pod Kierownictwem swych p. p. 
nauczycieli i nauczycielek odśpiewała „3-ci 
Maj” i szereg pieśni patrjotyczaych. Nastę- 
pnie przedstawiciel R. O. K. i członek ho- 
norowy miejscowego Domu Ludowego — 
p. Kazimierz Petaszewski wygłosił dłuższe 
okolicznościowe przemówienie, związane 
ściśle z uroczystością dnia, kończąc okrzy- 
kiem „Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska 
niech żyje”. Okrzyk ten został kilkakro- 
tnie z entuzjazmem powtórzony przez Se- 
tki ust. : 

Pozatem młodzież szkoły. Mosarskiej 
wypowiedziała szereg wierszy i обедга! а 
bardzo składnie, pod kierunkiem członkini 
Zarządu D. L. — p. Józęty Brzozowskiej, 
sztuczkę w 1-ym akcie „Żołnierze*. Na za- 
kończenie nastąpiło słuchowisko radjowe 
i zabawa taneczna, która przeciągnęła się 
do późna. becny. 

STOŁPCE. 

— Odznaczenie srebrnym Krzyżem 
Zasługi Oficerów 8 Gaonu K.O P. Cicho 
i niespostrzeżenie, w dzień przejazdu Kró- 
la Afganistanu przez Stołpce > Dowódca 
Brygady K. O. P. pan pułkownik Juszcząc- 
ki, dukonał udekorowania srebrnymi Krzy- 
żami Zasługi: M-ra Henryka Borowika — 
Ю-се 8 Baonu K.O.P. oraz por. Włodzi- 
mierza ' ziewałtowskiego i por. Ferdynan- 
da Beka, oficerów tegoż Baonu. 

Jakżeż dziwnie harmonizują te zaszczyt* 
ne odznaczenia, dokonane bez rozgłosu; : 
z żołnierską skromnością i zastugami od- 
znaczonych! -W chwili, gdy tu obeimowa- 
ły służbę Oddziały Korp. Ochr. Pograni- 
cza—szalaly napady band sowieckich, na 
odległość kilkudziesięciu nawet kilome- 
trów w głąb Rzeczypospolitej; płonęło w 
ogn u i rozboju całe pogranicze wschodnie 
— i ginęli bastjalsko mordowani spokojni 
mieszkańcy kresów. Lęk i niepoków wid- 
mowym cieniem się snuły w Stołpcach — 
po niedawno dokonanym zuchwałym na- 
padzie... Sprężystość, sprawność, ogromne 
poświęcenie się Oddziałów K.O.P. wkrótź 
ce ukróciły groźne napady bandyckiej dzi- 
czy i, aniśmy się spostrzegli, kiedy zapa- 
nowała cisza, ład i porządek «na pograni- 
czu- jako żniwo przepięknej, znojnej i peł- 
nej poświęceń pracy odznaczonych. Tak p. 
Mir. Borowik jak i równocześnie'odznącze- 
ni porucznicy Dziewałltowski i Bek—od po- 
czątku objęcia przez K.O.P. służby na tut. 

8 „Woltmany“ posiada 

Wileński Syndykaf Rolniczy 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, 

telefon 323. 

Adres telegr. „Rolnicze. 
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Techników. 
Jeżeli przed paru laty Wilno mia- 

ło za mało atrakcyj artystycznych — 
to dziś śmiały możemy powiedzieć, 
że krzywda ta została wyrównaną i 
to zdaje się we wszystkich dzie- 
dzinach. 

Niema tygodnia, aby nie zawitał 
do Wilna jakiś gość, nieraz o sła- 
wie europejskiej; fortepjan, skrzypce, 
śpiew, tańce ciągle anonsują olbrzy- 
mie afisze, nieraz ku wielkiemu utra- 
pieniu odpowiednich recenzentów, nie- 
mogących wszędzie nadążyć. 

Częste premjery w Lutni, a ostat- 
nio i w Reducie, nowootwarty teatr 
rosyjski, cyrk, Kabaret przy ulicy 
Dąbrowskiego, nareszcie kilkanaście 
kinoteatrów dają możność spędzenia 
wieczoru jaknajprzyjemniej, a i Śro- 
dy literackie z prelekcjami gości Sta- 
łych i przyjezdnych dopełniają obra- 
zu życia artystyczno-intelektualnego w 
Wilnie. Takie intensywne życie cywi- 
luzuje miasto i jego. obywatela, roz- 
szerza horyzonty, wytwarza atmosierę 
miasta dużego, no i przyśpiesza ko- 
nanie Józefuoweczki, zabierającej głos 
we wszystkich sprawach z racji 
swego  „tutejszego“ pochodzenia, 

odcinku granicy trwają na swych stanowis- 
kach, niezrażając się ani wyczerpującą, u- 
silną pracą - ani też ciężkimi warunkami 
bytowania w Stołpcach, poświęcając się 
całkowicie dia dobra służbe. 

Cześć prawdziwej zasłudzc. W. E. 
Wielebny.. dorożkarz.  Stołpce 

zawsze czemś się wyróżniają. Obecnie po- 
siadają dorożkarza, duchownego baptystów 
w osobie p. Gromyko. Niestety! Magistrat 
niema względów dla wielebnego p. Gromy- 
ki, zabraniając mua jak i innym uprawiać 
fach dorożkarski trzęsącym wózkiem. Po- 
zostaje mu narazie, spełniać wyłącznie swe 
powołanie duchowne. 

- Przeniesienie Kier. Państw. Zarz, 
Drozowego w Stołpcach. Wieczorem dn. 
5 maja, wydany został raut pożegnalny w 
apartamentach Starosty, na cześć ustępu- 
jącego na inne odpowiedzialne stanowisko 
inż. Kowałewskiego, dotychczasowego kie- 
rowniką Państw. Zarządu Drogowego w 
Stołpcach. Licznemi przemówieniami us- 
wietniony raut przeciągnął się do póź 
nej nocy. Obecnie byli p. Wł. klenszel — 
Starosta Słonimski, p. H. Kuroczycki 
Starosta Stołpecki, oraz 37 osób stołpec- 
kiej elity towarzyskiej. W. L. 

WILEJKA. 
— Już od wczesnego ranka uroczyste- 

go dnia powiewające na wszystkich do- 
mach chorągwie, zapowiadały wielkie świę- 
to Narodowe. Uroczystości związane z tem 
świętem rozpoczęły się nabożeństwem w 
miejscowym kościele, odprawionem przez 
ks. dziekana Snieżkę. Kościół był wypeł- 
niony przez urzędy, wojsko, uczącą się mło- 
dzież i społeczeństwo. Po nabożeństwie 
uformował się pochód, składający się # 
wojska, policji, przysposobienia wojskowe- 
go, hufca młodzieży szkolnej, ochronki i 
społeczeństwa, który udał się na ulicę Pił- 
sudskiego gdzie się zatrzymał przed gma- 
chem Kasy Skarbowej, aby wysłuchać oko- 
licznościowego przemówienia, które wygło- 
sił z balkonu pan mecenas Steckiewicz. 
Następnie, panowie starosta Nitosławski i 
płk. Nowaczyński upekorowali krzyżem za- 
sługi kilku pp. wojskowych z K+: O. P. Po 
skończonej defiladzie udali się wszyscy na 
akademię, która się odbyła w sali miej- 
scowego kina, tam przemawiał profesor 
Vorbrodt i chór szkoły powszechnej wy- 
konał odpowiednie pieśni. Wieczorem w 
sali gimnazjum, młodzież wyższych klas 
odegrała „Zemstę zą mur graniczny*. Nale- 
ży się kilka słów uznania i podziękowania 
jak artystom-amatorom, tak. dyrekcji gi- 
mnazjum za bardzo miłą įniespodziankę, 
jaką była wyżej wystawiona sztuka. Mło- 
dziež biorąca w niej udział, opanowała 
swoje role doskonałe, szczególniej Papkin, 
Cześnik, Milczek i Podstoliną. W tym dniu, 
zawsze chętne gdy chodzi o dobrą sprawę 
panie kwestarki, w towarzystwie panów, 
zbierały grosz ofiarny na dar Narodowy. 

Dnia 4 maja, mieliśmy w Wilejce miłą 
i niepowszednią atrakcję a mianowicie kon- 
cert urządzony przez Towarzystwo Opieki 
Rodzicielskiej, na wpisy niezamożnej uczą- 
cej się młodzieży. Paniom W. Byszewskiej, 
J. Pławskiej i Z. Zubowiczównie, Które 
swym śpiewem i grą na fortepianie uświet- 
niły koncert, należy się serdeczne podzię- 
kowanie, jak od Komitetu Rodzicielskiego, 
tak słuchaczy, którzy niemilknącemi oklas- 
kami wyrażali swój zachwyt. k 

MOŁCZADŹ (pow. Baranowicki.) 
— Stan ozimin. Już dziś bez wię- 

kszej omyłki można twierdzić, że 70 proc. 
ozimin - przeważnie żyta w naszej okoli- 
cy zginęło. Mało się jeszcze pisze i mó- 
wi o koniczynach czerwonych, które znącz- 
nie w tym roku ucierpiały — a w nie- 
których gospodarstwach zginęły z kre- 
tesem wskutek wymarźnięcia. M 

pow. Słonimski 
Najwięcej ucierpiały u nas w tym ro- 

ku żyta gatunkowe i najwcześniejsze siewy 
i jedno z drugiem jako stosowane w postę- 
powych gospodarstwach biją po kieszeni 
najlepszych rolników. Straty w oziminach 
wahają się zależnie od miejscowości od 40 
do 60 proc. Koniczyna czerwona wymarzła. 

Trzeba najrychlej zwołać komisie przy 
Wydziałach Powiatowych w celu określenia 
strat i czynienia starań o ulgi podatkowe. 
Tegoroczne budżety gminne podniesione o 
100 ргос są zupełnie nierealne wobec 
groźby nieurodzaju. Urzędom Wojęwódzkim 
należy nie dopuścić do podwyżek. 

Pozatem mówi się u nas coraz czę- 
ściej o' pożyczce dolarowej, która ma być 
wydaną przez Bank Gos. Kraj. samorzą- 
dom na drogi. Zwracamy uwagę na ten 
niebezpieczny eksperyment inwestycji, bo- 
wiem tego rodzaju co drogi nie wytrzymają 
tak wysokiego A 

rz—ny. 

SŁONIM 

— Poświęcenie sztandaru. 3 maja w 
dzień Święta Narodowego w obecności 
posła Rdułtowskiego odbyło się u nas 
bardzo uroczyście poświęcenie Sztandaru 
Związku Reemieslników Chrześcijańskich. 
Poświęcenia dokonał ks. Kapelan Aleksan- 
drowicz. Ojciem chrzestnym byt p. Sta- 
rosta Henszel. 

Po uroczystości poseł Rdułtowski 
zwiedził średnią szkołę rolniczą w Żyro- 
wicach, z którą pana posła zaznajomił Pre 
zes Rady Opiekuńczej Szkolnej hr. Emeryk 
Czapski. Prz ny. 

lecz której typ w oświetleniu 
elektrycznem, w samochodzie, na za- 
lanych asialtem chodnikach i jezdniach, 
na koncercie muzyki Skriabina lub 
wystawie nowej sztuki - będzie ty- 
pem przestarzałym, będzie ciekawym, 
lecz śmiesznym anachronizmem. 

m 
Jeżeli przed paru laty jeszcze wy- 

stawy obrazów w Wilnie były urzą- 
dzane tylko przez W.T.A.P., jako rocz- 
ny bilans pracy i wysiłku twórczego 
wileńskich artystów, to rok ostatni 
obfitował we wszelkiego rodzaju 
imprezy wystawowe, mniej lub więcej 
udane, wartościowe lub całkiem  nie- 
potrzebne, propagandowe lub wyłącz- 
nie dochodowe. 

Do propagandowych, a więc samo 
przez się potrzebnych, należały wy- 
Stawy „Nasze morze*, bibljograficzna, 
iotograficzna, wystawa kilimów ludo- 
wych i radjowa — to znaczy wszy- 
stkie, które miały wyraźny cel, a ko- 
rzyść dla zwiedzających — niekwe- 
stjonowaną. 

Natomiast nie wszystkie wystawy 
o charakterze artystyczno-dochodo- 
wym były udane, a tem samem po- 
trzebne. jako mające na celu handel 
eksponatami — gromadziły rzeczy o 
rozmaitej wartości, niezharmonizowa- 
ne pod względem kierunku, dające też 

NOTA KOMISARZA GZIGZERINA. 
MOSKWA, 8 5. Pat. Agencja Tass podaje: Cziczerin przyjął w o- 

becności Stomoniakowa posła Patka, któremu wręczył notę, zawierającą 
m. in. co następuje: 

Wydarzenia ostatniego roku wykazały jasno brak  najelementarniej- 
szych warunków, któreby gwarantowały normalną działalność a nawet bez- 
pieczeństwo przedstawiciela pełnomocnego ZSSR. w Warszawie. Zaledwie 
11 miesięcy upłynęło od chwili tragicznej Śmierci przedstawiciela pełno- 
mocnego Wojkowa i oto zbrodnicze elementy w dn. 4 maja dokonały za- 
machu na życie przedstawiciela handlowego ZSSR. Lizarewa, zamachu, 
który jedynie dzięki przypadkowemu zbiegowi okoliczności nie wywołał 
tragicznych następstw. Inne okoliczności, które miały miejsce uprzednio 
wykazują, iż działalność zbrodniczych elementów skierowana przeciwko 
bezpieczeństwu przedstawiciela pełnomocnego ZSSR. w Polsce nie ustała 
nawet w okresie oddzielającym wzmiankowane wydarzenia. Twierdzenia, 
jakoby wszystkie te zamachy nie miały charakteru zamachów zorganizo- 
wanych, wysuwane ostatniego roku oraz przedstawianie ich, jako odosob- 
ńionych czynów jednostek egzaltowanych i niepoczytalnych znajdujących 
się przypadkowo na terytorjum Polski, zostały obalone samą ilością tych 
zamachów jak również faktem, iż do ub. roku zamachy takie nie miały 
miejsca w Polsce, jakkolwiek te same rzekomo egzaltowane i niepoczytal- 
ne jednostki przebywały tam również. 

Wobec tej sytuacji nie mającej precedensu, w której znalazło się 
- przedstawicielstwo ZSSR w Polsce, noty rządu ZSSR wysłane z okazji 
zabójstwa pełnomocnego przedstawiciela ZSSR Wojkowa zwracały uwagę 
nietylko na działalność organizacyj terorystycznych emigrantów. Sytuacja 
ta wytworzyła się dzięki zebraniu się w Polsce więlkiej ilości zbrodniczych 
elementów z pośród białych emigrantów jak również z powodu istnienia 
prasy białych emigrantów, sympatyzującej wyraźnie z terorystycznymi czy- 
nami skierowanymi przeciwko przedstawicielom sowieckim i z powodu 
istotnej bezkarności z jaką spotykają się opinje wyrażane przez tę prasę, 
co sprowadza się właściwie do zachęcenia do  działałności terorystycznej. 

Jak wiadomo, olbrzymie rzesze białych emigrantów zgrupowane są w 
wielu innych państwach Europy, w których znajdują się również przed- 
stawicielstwa ZSSR. Jednakże w żadnem z tych państw działalność terory- 
stycznych organizacyj emigrantów nie mogła przybrać takich rozmiarów, 
jakie w ub. roku osiągnęła w Połsce. 

Polska stała się areną walki terorystów przeciwko związkowi sowie- 
tów prowadzonej przez organizacje emigrantów, otrzymujące pomoc i 
środki materjalne z tajemniczych źródeł zainteresowanych w sprawie wy- 
tworzenia komplikacyj w stosunkach między ZSSR a innemi państwami. 

Z okazji zabójstwa pełnomocnego przedstawiciela ZSSR. Wojkowa, 
rząd polski wydalił 5-ciu emigrantów oraz ogłosił ostrzeżenie do emigran- 
tów, żeby nie nadużywali praw azylu. Jednakże wszyscy ci wydaleni po- 
wrócili ponownie do Polski, a co do efektu wzmiankowanego ostrzeżenia, 
to można sądzić o niem na podstawie zamachu Trajkowicza, sprawy 
Walentynowiczówny,  przedewszystkiem na podstawie faktu, że 
prasa białych emigrantów w Polsce zajmuje się jawnie gloryfikacją 
czynu Kowerdy. Niektóre opinie wyrażane przez tę prasę nie mogą być 
oceniane inaczej, niż jako bezpośrednia zachęta do popełnienia nowych 
czynów terorystycznych. Wszystko to, co wyłuszczono powyżej, charakte- 
ryzuje jasno niewystarczalność zarządzeń podjętych przez rząd polski 
przeciwko zbrodniczej działalności białych emigrantów, skierowanej nie- 
tylko przeciwko życiu przedstawicieli sowieckich lecz usiłującej również 
wytworzyć poważny konflikt między Obu. państwami. Tymczasem te nie- 
wystarczające zarządzenia zostały w istocie zredukowane do zera, z po- 
wodu stanowczo nadzwyczajnej bierności władz polskich. 

Wystarczy zaznaczyć, że nie podjęto żadnych zarządzeń względem 
sprawcy zamachu z dn. 4 maja Jurji Wojciechowskiemu mimo, iż rząd 
związku sowietów, jak to zaznaczył pełnomocny przedstawiciel Bogomo- 
łow w nocie swej z dn. 5 maja, dwukrotnie zwrócił „uwagę rządu polskie- 
go na działalność zbrodniczą tego emigranta, k óry odegrywał czynną rolę 
w kołach monarchistycznych i wśród terorystów emigrantów rosyjskich w 
Polsce oraz był uprzednio przewodniczącym związku młodzieży rosyjskiej, 
a zrezygnował ze swego stanowiska w biurze tego związku na krótko 
przed zamachem i prawdopodobnie w celu uchronienia tego związku od 
ewen ualnych represji z racji przygotowanego zamachu. 

Dzięki bezczynności władz polskich, stosunki sowiecko-polskie zna- 
lazły się w ciągu Ostatniego roku w istotnej zależności od tajemniczych 
sił działających wśród białych emigrantów. Zbrodnicza propaganda mogła 
nietylko zagrażać życiu przedstawicieli ZSSR w Polsce lecz również przy- 
czynić się do narażenia na szwank interesów Polski w takiej chwili, w 
której kierownicy emigran Ów oraz ich patronowie i protektorzy tego po- 
trzebują i w której uważają to za korzystne dla siebie. 

Rząd związku sowietów uważa, iż rząd po!ski winien być przekonany 
że sytuacja wytworzona przez wzmiankowane okoliczności stanowi bezpo- 
średnią groźbę dla stosunków między ZSSR a Polską i w konsekwencji 
do iego nie powinna być nadal tolerowana, oraz że winny być podjęte 
natychmiast energiczne zarządzenia mające na celu zapewnienie pełnomoc- 
nemu przedstawicielowi ZSSR w Polsce istotnego bezpieczeństwa i niety- 
kalności oraz uchronienie sowiecko-polskich stosunków przed nieustannem 
narażaniem ich na szwank. Rząd Związku Sowietów oczekuje więe rychłe- 
go zawiadomienia ze strony rządu polskiego w sprawie zarządzeń podjętych 
przez niego w celu energicznego stłumenia działalności terorystycznej 
białych emigrantów w Polsce. (—) Cziczerin, 

Konierencja pos. Pafka z Gźiczerinem. 
MOSKWA, 8.V. PAT. Wczoraj poseł Patek był dwukrotnie 

w komisarjacie spraw zagranicznych i konferowałłz komisarzem 
Cziczerinem oraz z członkiem kolegjum Stomoniakowem o sy- 
tuacji wytworzonej zamachem na radcę handlowego Z. S. S. R. 

a) 

Ameryka chce pośredniczyć. 
LONDYN, 8.V PAT. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Tokio 

oświadczył rządowi japońskiemu, iż rząd amerykański spodziewa się, że 

Japonia nie ucieknie się do przedwczesnych represyj. Donoszą tu, že mi- 

nistrowie amerykańscy zaznaczyli wczoraj, iż Stany Zjednoczone w każdej 

chwili gotowe są wysłać na obsadzenie obszarów chińskich tyle oddziałów 
wojskowych, ile ich wyśle Japonja. W amerykańskich kołach rządowych 
panuje zaniepokojenie z powodu Sytuacji, jaka ostatnio się wytworzyła. 
Zwłaszcza ze względu na znaną wrażliwość amerykańskiej opinji publicz- 

nej, mają być podjęte próby pośredniczenia w zatargu pomiędzy Chinami 
a Japonją. 

przytulek naiwnemu  dyletantyzmowi 
i pretensjonalnemu nieuctwu. „A że 
znajdywały oddźwięk, zainteresowa- 
nie, nawet nieraz powodzenie mate- 
rjalne, więc za I Objazdową nastąpi- 
ła w krótkim czasie druga, po Gru- 
żewskim wystąpił na forum publiczne 
Noworytto i C-o, po Korsaku - Zna- 
mierowski. 

Tego ostatniego wystawa prac 
skończyła się zaledwie przed paru 
tygodniami, ale nie pisałem 0 niej 
szczegółowo, albowiem wartość arty- 
styczna tych obrazów (nieraz  wyglą- 
dających na kopje) odpowiadała cał- 
kowicie zaproszeniu, w którem stało: 
„polecam się łaskawej pamięci, z po- 
ważaniem*.. i oko mimowoli szukało 
podpisu jakiegoś Antoine'a, lub inne- 
go Francois. Brzmi to może parado- 
ksalnie, ale nieraz dwa zbędne słowa 
zdradzają całą niedojrzałość estetycz- 
ną autora. 

Obecnie mamy wystawę w Sali 
Techników „obrazów, rzeźb i bati- 
ków'* jak głosi afisz, a właściwie — 
zbiorową wystawę obrazów Józefa 
Kidonia, malarza-portrecisty z War- 
szawy, który dał największą i naj- 
wartościowszą kolekcję obrazów, a 
jako dodatek do tej kolekcji znajduje 
się parę prac Domaradzkiego i Czaj- 

kowskiej, kilka  kilimkėow 
ków na materjale i: drzewie. 

Malowanie Felicji Czajkowskiej jest 
to jedno z nieporozumień, które tak 
często wytwarzają kobiety w każdej 
dziedzinie. Martwe natury z owocami, 
i kwiatami, pejzażyki, wszystko  żłe 
narysowane, malowane bez poczucia 
kompozycji i koloru zapełniają 
pierwszy pokój, czyniąc go nudnym i 
nieciekawym, w którym wcale nie war- 
to byłoby się zatrzymywać, gdyby nie 
dwa batiki—szal niebieski i abażur 
duży—ładnie skomponowane i kąpa- 
ne w odpowiednich kolorach; nato- 
miast trzeci batik—makatka „„polo- 
wanie Djany* jest wcale nieskompo- 
nowany,, płaszczyzna nieharmonijnie 
rozbita i ratuje go tylko trochę o- 
gólny koloryt. Trzy wymienione ba- 
tiki są jedynemi, które można naz- 
wać eksponatami na wystawie; resz- 
ta, schowana w gablocie, to kilka 
drobnych pudełeczek, popielniczek i 
chusteczek, niezawsze estetycznych, 
które dobre byłyby jako dodatek, ale 
nie jako samodzielne eksponaty, iigu- 
rujące w katalogu. 

Stefana Domaradzkiego pejzaży 
jest kilka - lecz wszystkie są niefor- 
tunnie zawieszone: za wysoko, ze 
światłem bocznem. 

Rzeźby Laksa są typowemi dla 

i bati- 

Przybycie Kachama Seraja Chana Szapszała. 
Dziś t. j. w środę dnia 9 maja 

przybywa pociągiem warszawskim o 
godzinie 7 m. 30 w. do Wilna naj- 
wyższy zwierzchnik kienesy karaimskiej 
w Polsce Seraja Chan Szapszał, któ- 
rego wybór na Hachama Trockiego 
dokonany w dniu 27 października r. 
ub. zasał na emigracji w Kons an- 
ynopolu. 

Seraja Chan Szapszał opuścił Kon- 
santynopol w ubiegłym miesiącu, 
zatrzymując się przez dni kilka u 
rodziny swej, osiadłej w Kiszyniowie 
na Bessarabji. 

Wieść o Jego drodze do Polski 
wywołała niezwykłe poruszenie wśród 
naszych Karaimów, skupionych w 
cz erech swych gminach w Haliczu, 
Łucku, Trokach i Wilnie. 

Na ziemi polskiej Hacham  Szap- 
szał zatrzymał się po drodze w Ha- 
liczu, gdzie uroczyście powitany zo- 
stał przez tamtejszą gminę wyzna- 
niową. 

Na spotkanie Jego wyjechali wczo- 
raj do Białegostoku dotychczasowy 
p. o. Hachama Trockiego Szymon 
Firkowicz i prezes wileńskiej gminy 
karaimskiej mecenas lIzaak Zającz- 
kowski. Dziś w drodze do Wilna 
Hacham witany będzie na dworcu w 
Landwarowie przez _. przedstawicieli 
gminy Trockiej, zaś o godz, 7 m. 30 
powita Go na dworcu miejscowym w 
imieniu Wojewody Wileńskiego kie- 
rownik oddziału wyznań p. Antoni 
Narwoysz, Oraz karaimska gmina wi- 
leńska. 

Aczkolwiek wiele już pisaliśmy o 
sytuacji wyznania karaimskiego u nas, 
jak i naczelnym od października r.ub. 
zwierzchniku tego wyznania Hachamie 
Szapszalu — z obowiązku dzienni- 
karskiego wspomnieć musimy, 1& 
obecnie otwiera się nowy okres w 
życiu Karaimów. 

Karaimi, pierwsi z pośród wyznań 
obcych wszczęli starania o unormo- 
wanie stanu prawnego swego Kościo- 
ła w Polsce. 

Zagadnienie to było przedmiotem 
kilkakrotnych obrad delegatów gmin 
wyznaniowych w Wilnie i Haliczu. 

Sprawa cała ostatecznie omówiona 
została w czasie zjazdu delegatów 
gmin, odbytym w Trokach, na któ- 
rym jednocześnie dokonano wyboru 
Hachama. 

Ze względu na wielki autorytet, 
jaki reprezentuje Hacham Seraj Chan 
Szapszał pozostawiono Mu  osta- 
tnie słowo w sprawie statutu kienesy, 
który niewątpliwie już teraz rychło 
zostanie przedłożony władzom  ро!- 
skim i zalegalizowany ' przez nie. 

Z okazji przybycia Hachama Se- 
raja Chana Szapszała wzmiankujemy 
o kilku danych z Jego, nieznanej 
szerszemu ogółowi, biogratji. 

Seraja Chan Szapszał urodził się 
w dniu 8 maja 1873 r. w Baleczysa- 
raju na Krymie, w pobliżu *stynnej 
stolicy swego wyznania Dżuft-Kale. į 

Jako 11-letni chłopiec wyjechał do 
Petersburga na studja, gdzie ukończył 
gimnazjum, a następnie wydział języ- 
ków wschodnich na tamtejszym Uni- 
wersytecie. Na Uniwersytecie Peter- 
sburskim dzisiejszy Hacham Trocki 
specjalizował się w językach perskim, 
tureckim i tatarskim. W czasie stu- 
djów już nawiązał Ścisły kontakt z 
przedstawicielami nauki wschodniej i 
z poselstwami Turcji i Persji, po- 
czem pozostaje przy Uniwersytecie 
jako zastępca proiesora. Interesując 
się życiem Karaimów w Polsce w r. 
1899 poraz pierwszy odwiedza Troki. 

Tegoż roku Szapszał opuszcza 
Rosję, udając się do Persji, gdzie na 
skutek interwencji poselstwa perskie- 
go i zalecenia petersburskich władz 
uniwersyteckich delegowany został 
przez rząd rosyjski w charakterze 
wychowawcy perskiego następcy tronu. 

W Persji otrzymuje Szapszał ho- 
norowy tytuł Chana i przebywa tam 
na oficjalnem stanowisku nauczyciela 
cesarza do r. 1908. 

Persję opuszcza w momencie po- 
„wstałych tam wewnętrznych walk par- 
tyjno - dynastycznych, niechcąc być w 
nie zamieszanym. 

Powróciwszy wprost do Petersbur- 
ga obejmuje tamże przy uniwersytecie 

     
   

     

   

człowieka, który ma talent, lecz mało 
widział i zamało się uczył. 

Nareszcie prace Kidonia, główne- 
go bohatera tej wystawy, zajęły dwie 
sale, trzeba przyznać dość estetycznie 
urządzone, pełne żywych kwiatów i 
zieleni. Obrazy Kidonia przeważnie 
portrety, lub kompozycje portretowe, 
które Śmiało możemy podzielić na 
dwie grupy, © nierównej wartości, 
całkiem inne w traktowaniu nawet 
przez samego autora. Do pierwszej 
grupy zaliczam prawie wszystkie por- 
trety mężczyzn, olejne, naturalistyczne 
malowane może nieco przestarzałą ma- 
njerą, ale poważne i przemyślane, w 
których do maximum są oddane wpły- 
wy Lentza, (nie wątpię iż Kidoń był 
uczniem pr. Lentza). Subtelne w ©- 
gólnej gamie kolorów, nie przemę- 
czone portrety te sprawują bardzo 
przyjemne wrażenie, czego nie można 
powiedzieć ojdrugiej grupie - portretów 
pięknych pań, w której rażą rozmaite 
tric'i artystyczne, efekta niepoważne, 
a nawet pretensjonalność w upozo- 
waniu modela i w tytule samego 
obrazu. 

A że malowane te portrety parte- 
lami, które same przez się mają du- 
żo słodyczy i ckliwości —nic też dziw- 
nego, że taki portret jak „Wanda“ 
jest podobny do plakatu tytoniowe- 

а: 

- terenie mięszanym 

stanowisko lektora języka tureckiego. 
Niebawem spotyka Go wyróżnienie 
w Środowisku naukowem, gdyż zo- 
staje wybranym wice-prezesem Stowa- 
rzyszenia Rosyjskich  Orjentologów. 
Imię Seraja Chana Szapszała jest od- 
tąd, jako badacza historji i języków 
wschodnich, coraz głośniejsze. 

W r. 1910 — delegaci gmin ka- 
raimskich w Trokach obierają go 
na Hachama, Seraja Chan 
Szapszał godności tej nie  przyj- 
muje, zasłaniają się skromnie swym 
młodym wiekiem. Sądzić należy, że 
niechciał na chwilę odrywać się od 
kontynuowanych, a ulubionych  sty- 
djów orjentologicznych. 
JAW r. 1915 zostaje wybrany na 

zjezdzie 19 gmin karaimskich w Eu- 
patorji Hachamem Taurydzkim. Wy- 
bór przyjął dopiero, gdy przekonał 
się, iż dokonano go jednogłośnie. 

W r. 1916 odbył się uroczysty in- 
gres Seraja Chana Szapszała na sto- 
licy wyznania w Dżuft-Kale. 
‚ Jako Hacham Taurydzki — Sera- 
ja,Chan Szapszał ruguje ze szkół ka- 
raimskich język rosyjski, zastępując 
go ojczystym; roztacza opiekę moral- 
ną i materjalną nad swymi współ- 
wyznawcami z Polski, zakłada biblio- 
tekę i narodowe muzeum karaimskie 
oraz seminarjum duchowne wyznania 
w Eupatorji. 

W r. 1918 zostaje aresztowanym 
przez władze bolszewickie i zawdzię- 
czając tylko szczęśliwemu  zbiegowi 
okoliczności unika śmierci. 

W r. 1919 opuścił Krym i 
mieszkał w Konstantynopolu. 

„Zaznaczyć trzeba, że Seraja Chan 
Szapszał, jako Hacham Trocki jest 
jednocześnie głową wyznania karaim- 
skiego na całą Europę Zachodnią. 
Nie uznają go chyba tylko bolszewicy, 
którzy pozbawili go bezprawnie god- 
ności Hachama Tavrydzkiego. 

Przed Hachanem Seraja Chanem 
Szapszałem otwiera się nowy etap 
Pożytecznej dla nauki i swych współ- 
wyznawców działalności. B. Ś. 

L ri 

Obrady Komisji Budżetowej. 
, WARSZAWA, 8. V. PAT. Komi- 

$1а budżetowa Sejmu obradowala 
dzisiaj nad budżetem ministerstwa 
W. R. i O. P.  Przemawiał najpierw 
poseł Celewicz (klub ukraiński). 

Następnie minister Dobrucki udzie- 
lała wyjaśnień w sprawie stawianych 
ministerstwu w. r. i ©. p. zarzutów 
co do nierównomiernego rzekomo 
traktowania szkolnictwa innych naro- 
dowości w porównaniu ze szkolnic- 
twem polskiem. Minister podkreślił, 
że najlepszą formą szkolnictwa na 

są szkoły utra- 

za- 

kwistyczne. 
o Następne posiedzenie komisji we 
środę 9 b, m. 10.30 przedpoł. 

> Nasiona, < 
R DYMKĘ, NAWOZY SZTUCZNE, 

RAFJĘ polecą „Sklep Rolniczy” 
47 Szwarcowy 1 (Wielka 15). £—600Z 

  

Ogłoszenie 
Komornik przy Sądzie Okręgo- 

wym w Wilnie, Antoni SITARZ, za- 
mieszkały w Wilnie przy ul. Św. Mi- 

chalskiej Nr 8, zgodnie z art. 1030 
U.P.C. ogłasza, iż w dniu 9-go maja 
1928 r, w Wilnie, przy ul. Niemiec- 
kiej Nr 5 — w sklepie — odbędzie 

się sprzedaż х licytacji publicznej 
majątku ruchomego józefa SZCZY- 
BUKA, składającego się z materja- 
łów sukiennych i bławatnych, osza- 
cowanego na sumę 1.880 zł. a na- 
stępnie w mieszkaniu Nr 6 w domu 
Nr 22 przy ul. Końskiej, składające- 
go się z umeblowania mieszkania, 
oszacowanego na sumę 382 zł. Licy- 
tacja rozpocznie się o godzinie 10-ej 
rano. 
Komornik Sądowy (=) A. SITARZ.   

  

Li TI LII I ELL 
Stenografa(istki) 

poszukujemy ed zaraz. Wiado- 
mość w Administr. Słowa 
od godz. 11-ej—13 i pół. 
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go. 
przy bardzo czerwonych ustach na 
marmurowo bladej twarzy — przypo- 
mina „malowanie w transie" którego 
imać się Kidoń nie potrzebuje, mając 
już gruntowną wiedzę i wprawę. 

Zaś mocno podkrążone oczy 

Wystawa w Sali Techników, nie 
zważając na małą ilość eksponatów, 
mogłaby mieć powodzenie, gdyby ją 
otwarto w swoim czasie, to znaczy 
nie tak prędkopo Objazdowej —Nowo- 
rytto — Korsak—Znamierowski, a nie 
tak wcześnie przed 6-tą doroczną wy- 
stawą W, T. A. P., której otwarcie 
nastąpi 17-go, t. j. za kilka dni, a 
zapowiedź której przypuszczam w 
znacznym stopniu obniżyła irekwencję 
u Techników, czego się prawdopo- 
dobnie nie spodziewali jej organiza- 
torowie. 

Zdaje mi się, że na przyszłość 
dobrze by było, ażeby  goście- wy- 
stępowicze porozumiewali się wcze- 
Śniej z miejscowymi artystami, a nię 
zdawali się całkowicie na przygod- 
nego impresarja. 

Uniknęłoby się w ten sposób nie- 
raz przykrego zawodu, a Wilnu zao- 
szczędziłoby się Opinji miasta nie- 
gościnnego. ergo.
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KURIER GOSPODARCZY ZŁNŃ WOCKODNICH. 
Świafowa gospodarka 

węglowa. 
Mimo wzrastającego Stale zużyt- 

kowania sił wodnych oraz paliwa płyn- 
nego w przemyśle—zapotrzebowanie 
na węgiel nie zmniejsza się a wzrasta. 

Według statystyki przeprowadzo- 
nej we Francji stwierdzono, że na 
ogólną sumę produkowanej energji 
pięć siódmych przypada na węgiel. 
podobnie dominującą rolę odegrywa 
węgiel w większości przemysłowych 
państw. 

Jest on niezbędnym dla przemy- 
słu w krajach pozbawionych zupełnie 
siły wodnej. Pozatem cały szereg 0!- 
brzymich gałęzi przemysłu opiera się 
na przetwarzaniu węgla, jak np. w 
dziale koksowym, metalurgicznym, 
chemicznym, farbiarskim,  fotogratji, 
materjałów wybuchowych i t. p. 

W tych dziedzinach odegrywa wę- 
giel rolę i surowca i paliwa. 

Wielkie zagłębia węglowe stanowią 
z natury rzeczy ośrodki intensywnej 
pracy przemysłowej, gęstszego zalud- 
nienia i najbardziej wytężonej działal- 
ności ludzkiej. Są one w budowie 
każdego nowoczesnego kraju jakgdy- 
by organami o największym ciężarze 
gatunkowym aktywnego działania. 

Na obszarze globu ziemskiego 
złoża węglowe rozrzucone są dość 
nierównomiernie. Najpoważniejsze z 
pośród odkrytych i eksploatowanych 
zagłębi są następujące: 

w Europie: zagłębia angielskie: — 
Szkockie, Northumberland, Cumber- 
land, Yorcshire, Lancaschire, Stattor- 

dshire, Gallijskie; 
zagłębia niemieckie: Ruhry, 

i część Śląskiego, | 
zagłębia polskie: Sląskie, Dąbro- 

wieckie; 
zagłębia irancusko-belgijskie: Pół- 

nocne i Pas de Calais; 
zagłębia rosyjskie: Donieckie. 

W Ameryce: 
zagłębia Stan. Zj. A. P.: 
Appalaches, Południowo-Wschod- 

nie i Północno-Zachodnie; 
W Azji i Afryce: zagłębia Syberyj- 

skie, Chińskie,  Mandżurskie oraz 
Katanga, Te ostatnie, zwłaszcza 
Chińskie i Mandżurskie są olbrzymie 
pod względem zasobów, lecz bardzo 
słabo eksploatowane z powodu nie- 
dogodnych warunków komunikacji. 

Zapasy węgla w poszczególnych 
krajach według układu - powojennego 
przedstawiają się jak niżej. 
———— 0 

Sarry 
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Panstwa  [iard| Uwagi 
——- „Aion оыыа 

Europa |Niemcy 2:5] 
Połska 20! 
W. Brytanja | 18 
Rosja Europ.; 5 
rancja 31 

Belgja 11 
Holandja 4 
Inne kraje 1 

Ameryka; St. Zjednocz. (4000 Ё 

ja EL ол Azja i |Mandžurja ) c 
A'ryka |Chiny ) me 

Katanja (| wane     
Równowaga węglowa przedwo- 

jenna opierała się na hegemonii an- 
gielskiego węgla. Anglja ten „kolos 
na węglowych nogach* dostarczała 
niezbędnego paliwa, najprzedniejszych 
gatunków węgla całemu niemal Świa- 
iu. W sierze jej wpływów znajdowa- 
ła się bezwęglowa część Europy, 
kotlina Śródziemnomorska, Afryka, 
Mała Azja, Australja wreszcie połudn. 
Ameryka I wyspy. 

Stany Zjedn. zaopatrywały w wę- 
giel poza własnemi | potrzebami czę- 
ściowo Amerykę łacińską. 

W okresie wojny amerykańskie 

potężne koncerny  Opanowywač Za- 

częły rynki Światowe i wypierać 

osłabioną konkurencję Wielkiej Bry- 

tanji ze wzmagającą Się systematycz- 

nością. sa 
Na kontynencie europejskim układ 

sił uległ poważnym „przeobrażeniom. 
Kosztem osłabienia zdolności węglo- 
wej Niemiec—zjawia się Polska jako 
pierwszorzędna Potęga węglowa w 

Europie, zwiększająca stale swój 

eksport. 
Wzrastająca konkurencja na ryn- 

kach węglowych przyczyniła się do 
jeszcze większego upadku górnictwa 
angielskiego. Właściciele kopalń zmu- 

szani do ciągłego obniżania cen na 

węgiel nie byli w stanie odnawiać 

przestarzałych urządzeń eksploata- 
cyjnych i należycie opłacać robotnika. 

Liczenie na pomoc rządową nie mo- 
gło zastąpić konieczności zorganizo- 
wania jednolitego Syndykatu węglo- 
wego i wspólnej centrali handlowej, 
któraby skuteczniej przeciwdziałać 
mogła wzmagającej się konkurencji 
cudzoziemskiej. Strajki angielskich 
górników, począwszy od 1921 roku 
wypełniają następny nieunikniony 
etap upadku węglowej gospodarki 
Wielkobrytyjskiej. 

W tym samym okresie górnictwo 
francuskie i belgijskie, zniszczone W 
czasie wojny odbudowało się w szyb- 
kiem tempie i zaopatrzone zostało w 
najnowsze urządzenia eksploatacyjne. 

Niemcy podobnie zorganizowały 
produkcję węgla, kierowaną przez 
potężne syndykaty. 

Stany Zjednoczone A. P. . uzupeł- 
miły swoją sieć kolejową, ułatwiając 

wywóz węgla przez porty wschodnie 
na rynki światowe. 

Polska stała się eksporterem, stale 
wzmagającym zdolność wywozową. 
Nawet węgiel chiński mimo bardzo 
prymitywnych środków eksploatacji i 
trudności komunikacyjnych zjawia się 
w Okresie strajku angielskiego na 
rynku europejskim. 

W tym układzie sił jedna tylko 
Wielkobrytanja z pośród wszystkich 
dotychczasowych potęg węglowych 
znajduje się na poziomie zupełnie 
niedostosowanym do nowowytworzo- 
nych warunków. Wielki strajk górni- 
ków z roku 1926, trwający od maja 
do grudnia ostatecznie zadecydował o 
nowym stanie rzeczy na rynkach 
węglowych, na których przodującą 
rolę odegrywać zaczęły Stany Zjedno- 
czone. 

Wydaje się zupełnie możliwem, że 
wielkobrytyjski przemysł węglowy po- 
trafi odzyskać z powrotem część u- 
traconych rynków, jednak niewątpli- 
wem jest, że równowaga, która przyj- 
dzie po obecnym okresie przeįšcio- 
wym nie będzie już tak korzystna dla 
Imperjum. jak to miało miejsce w 
roku 1913. 

We wszystkich bowiem krajach, a 
w szczególności w Europie, polityka 
węglowa oparła się o zasadę samo- 
wystarczalności gospodarczej, dającej 
maximum zabezpieczenia niezależności 
politycznej. 

' Z za oceanu Stany Zjedn., posia- 
dające olbrzymi zasoby kopalne i 
przysłowiowy rozmach organizacyjny 
— wyruszyły na podbój węglowych 
rynków w okresie najdogodniejszej 
powojennej konjunktury. 

A w miražach niedalekiej przy- 
szłości zarysowywać się poczyna no- 
wa, niewchodząca dotychczas w grę 
siła — w postaci ogromnych bogactw 
węglowych Chińskiej RE 2 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 51 z dnia 
30 kwietnia 1928 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zmianie nie- 
których postanowień rozporządzenia Mini- 
stra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928r. o 
„walczaniu raka ziemniaczanego (poz. 491); 

"KRO 
ŚRODA 

©® Dzis 
Grzegorza 

jutro 

zydora roln. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

Wschód st. g. 4 m. 8 

Zach. sł. o g. 19 m. 5 

z dnia -- 8 V 1928 r. 

Ciśnienie 
średnie w m. 150 

Temperatura 
średnia + 160C. 

Opad za do- 2 
bę w mm. 

Wiatr wy przeważający Południowy 

U w a gi: Pogodnie, w nocy deszcz. 
Minimum za dobę -l- 90C. 
Maximum na dobę -1-20*C 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— (t) Konferencja p. Wojewody z v.- 

prezydentem. W dniu wczorajszym p. Wo- 

jewoda Raczkiewicz odwiedził vice-prezy- 
denta m. Wilna p. Czyża, z którym omó- 
wił szereg aktualnych spraw gospodarki 
miejskiej. : 

— (t) Nowe placówki kulturalne. 
Władze Wojewódzkie zarejestrowały statut 

Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Smor- 
goniach, Komitetu Społecznego Pomocy 
Biednym i Walki z žebractwem i_włóczę- 
gostwem w Wilnie, Żydowskie Stowarzy- 
szenie „Gemitus Chessed* oraz Żydowskie 
Stowarzyszenia p. n. „Žjednoczenie“. 

-_(t) Konferencja w sprawie czysto- 
ści osiedli. W dniu dzisiejszym odbędzie się 
w Urzędzie Wojewódzkim konferencja w 

Sprawie utrzymywania w porządku i czy- 
stości osiedli i dróg wiejskich. W  konfe- 

rencji wezmą udział „przedstawiciele zainte- 
resowanych fachowych wydziałów. 

— (0) Ochrona zwierząt. W tych 
dniach weszło w życie rozporządzenie Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej © „ochronie zwie- 

rząt, które m. in. postanawia co następuje: 

Znęcanie się „nad zwierzętami jest 
wzbronione. Za zwierzęta w Zrozumieniu 

niniejszego rozporządzenia uważane są 

„wszelkie domowe i oswojone „zwierzęta i 

ptactwo i tp. Przez znęcanie się nad zwie- 

rzętami należy rozumieć: używanie do pracy 

zwierząt chorych, bicie zwierząt, przecią- 

żanie pociągowych i. jucznych zwierząt ła- 

dunkami, przewożenie lub  przepedzanie 

zwierząt w warunkach powodujących cier- 

pienia fizyczne itd. i td: si 

Kto się dopuści czynu przewidzianego 

powyższem rozporządzeniem, ulegnie karze 

grzywny do 2000 zł. albo Karze aresztu 

do 6 miesięcy lub obu karom łącznie. 

Grzywną karani również będą praco- 

dawcy, zwierzchnicy, przedsiębiorcy i oso- 

z których polecenia lub w interesie 
Kiórych zwierzęta używane są do pracy. 

MIEJSKA. 
— (o) Rekonstrukcja Góry Zamko- 

wej. Na wczorajszem posiedzeniu Magistra- 
tu była omawiana sprawa rekonstrukcji Gó- 
ry Zamkowej. Ostatecznych uchwał nara- 
zie nie zapadło. 

(o) Sprawy aprowizacji miasta i 
bezrobocia. Wczoraj p. Wojewoda Wileń- 
ski konferował w Magistracie z vice-prezy- 
dentem miasta p. Czyżem w sprawach bez- 
robocia i aprowizacji miasta. Po otrzyma- 
niu stosownych informacyj, p. Wojewoda 
obiecał swe poparcie co do zamierzeń Ma- 
gistratu w sprawach zmniejszenia bezrobo- 
cia i zatamowania wzrostu drożyzny. 

— (0) Wypiek chleba dla wojska. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych przekaza- 

— Rozporządzenie Minisjra skarbu 7 
dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie loso” 
wania książeczek oszczędnościowych, wy” 
stawionych przez Pocztową Kasę Oszczę- 
dności na podstawie rozporządzenia Prezy- 
dentą Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 
1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczę- 
dnościowych, złożonych w Pocztowej Ka- 
sie Oszczędności w walutach pełnowarto- 
ściowych za pośrednictwem instytucyj pań- 
stwowych polskich (poz. 493); 

— Rozporządzenie Ministra Komuni- 
kacji z dnia 25 kwietnia 1928 r. o zmia- 
nach i uzupełnieniach taryfy towarowej 
polskich kolei normalnotorowych (poz.494). 

Z «Dziennika Ustaw Rz P.» Nr 52 z dnia 
5 maja 1928 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrėw Z 
dnia 2 kwietnia 1928 r. o komisjach spe- 
cjalnych, powołanych do rozstrzygania skarg 
na nakazy inspektorów pracy (poz. 497); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 2 maja 1928 r. w sprawie zakazu przy- 
wozu mąki pszennej (poz. 498); 

Rozporządzenie Ministrów: Przemy- 
słu i Handlu oraz Rolnictwa Z dnia 13 
kwietnia 1928 r. wydane celem wykonania 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia I7 listopada 1927 r. o wystawach 
i targach gospodarczych (poz 5 1); ‚ 

Rozporządzenie Ministra Sprawie- 
dliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. © try- 
bie przymusowego wykonania orzeczeń ko- 
misyj ziemskich o wynagrodzeniu za zno- 
szone służebności w gotowiznie (poz. 504). 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (0) Podatek przemysłowy. Osta- 

teczny termin wnoszenia podań © zastoso- 
wanie 1 proc. stawki podatku przemysło- 
wego za rok 1927 dla przedsiębiorstw 
sprzedaży hurtowych,  pieprowadzących 
ksiąg upływa z dniem 15 maja. Przedsię- 
biorstwa hurtowej sprzedaży nieprowadzą- 

ce ksiąg handlowych winny opłacać zaliczki 
kwartalne na rok 1928 w ustawowej wyso- 
kości 2 proc. stawki w stosunku do całej 
sumy ustalonego zą rok 1927 obrotu. | 

/= (0) Związek kupców żydowskich 
wobec wymiaru podatku obrotowego. 
Onegdaj odbyło się ogólne zebranie zwią- 
zku kupców żydowskich, na którem zosta- 
ła przyjęta następna rezolucja: 

Ogólne zebranie kupców żydowskich 
m. Wilna stwierdza, że sytuacja podatkowa 
doprowadziła kupiectwo wileńskie do roz- 
paczliwego położenia wobec tego, że w 
dalszym ciągu panuje tendencja podwyż- 
szenia wymiarów podatku obrotowego. 

Wobec powyższego uchwalono zwrócić 
się do władz odnośnych z żądani.m obni- 
żenia o połowę wszystkich obowiązujących 
obecnie stawek podatku przemysłowego, 
całkowitego zwolnienia IV kategorji han- 
dlowej od opłaty podatku obrotowego; re- 
wizji klasyfikacji świadectw przemysłowych; 
termin płatności pierwszej zaliczki na po- 
datek obrotowy za rok 1928, przypadający 
w dniu 15 maja, przesunąć do 15 lipca 
oraz rozłożyć na 2 raty miesięczne bez 
doliczenia odsetek za zwłokę. 

NIKA 
ło Magistratowi m. Wilna przemiał i 
piek culeba dla wojska. | 

(0) O kredyty na cele wodociągo- 
we i kanalizacyjne. Wczoraj zgłosiła się 
do Magistratu delegacja Stowarzyszenia 
właścicieli nieruchomości w sprawie wyjed- 
nania kredytów na połączenie domów z 
miejską siecią wodociągowo-kanalizącyjną. 
Po omówieniu tej sprawy uchwalono орга- 
cować odpowiedni memorjał i przedstawić 
do Min. Skarbu. 

(o) Likwidacja kasy pożyczkowo- 
oszczędnościowej b. zarządu miejskiego. 
W dniu 12 maja, o godz. 18-€i, w Sali po- 
siedzeń Rady miejskiej odbędzie się zebra- 
nie członków Kasy pożyczkowo-oszczęd- 
nościowej pracowników byłego zarządu 
miejskiego celem jej likwidacji. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 
ogrodowej. Dziś, dnia 9 maja, odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie miejskiej ko- 
misji ogrodowej w sprawie uporządkowa- 
nia miejskich ogrodów i skwerów. 

(t) Konferencja w sprawie Bi- 
blioteki lm. Wróblewskich. W niedzielę 
ubiegłą odbyła się w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim konferencja Dyrektora De- 
partamentu Ogólnego Ministerstwa W. R.i 
O.P. Dr. Mieczysława Szerera z Komite- 
tem Towarzystwa Pomocy Naukowej Im. 

Wróblewskich. i ' 
Z ramienia Wojewody Wileńskiego 0- 

becni byli na Konferencji Naczelnik Wy- 
działu Administracyjnego p. Władysław 
Dworakowski i Konserwator jerzy Remer. 

Komitet Towarzystwa reprezentowali: 
pp. Profesor Marjan Zdziechowski, kProfe- 
50г Stanisław Kościałkowski, Profesor Je- 
rzy Lande, Ludwik Abramowicz, Stanisław 

Wy- 

Sadkowski, Helena Romer-Ochenkowska, 
poseł Jan Piłsudski i Mecenas Zygmunt 
Jundziłł. 

Na konferencji omówiono sprawę re- 
montu gmachu pałacu Tyszkiewicza, na któ- 
ry to remont Ministerswo W. R.i O.P. 
przeznaczyło w bieżącym roku budżeto- 
wym odpowiednią sumę, pozwalającą na 
wykończenie gmachu pod względem adap- 
tacji dla Bibjoteki Imienia Wróblewskich. 
W związku z ią sprawą rozważano možli- 
wości ostatecznego przeniesienia Bibliote- 
ki po dokonanym remoncie i w tym cełu 
Komitet ze s ej strony przedstawił propo- 
zycje, które Ministerstwo w porozumieniu 
z przedstawicielem Komitetu posłem Janem 
Piłsudskim rozważy w najbliższym czasie. 

WOJSKOWA. 
— (r) Zjazd Kaniowczyków. Dnia 11 = 

b. cdbędzie się w Warszawie zjazd człon- 
ków Związku Kaniowczyków. 

w związku z tem władze centralne ze- 
zwoliły na udzielanie oficerom służby czyr:- 
nej, pragnącym uczestniczyć w zjeździe bi- 
letów kredytowanych na przejazd do War- 
szawy i z powrotem do miejsca przydziału. 

— (0) Ekspedycja propagandowa 
L.O.P.P. Zarząd główny L. O. P. P. wysy- 
ła na miesiąc wrzesień na teren wojewódz- 
twa Wileńskiego propagandową ekspedycję 
samochodową. Ekspedycja ta zwiedzi ko- 
łejno 30 miejscowości, poczynając od Nie- 
menczyna. W każdej miejcowości odbędą 
się demonstracje filmowe, połączone z kon- 
certem radjowym, oraz odczyt ilustrowany 
przezroczami. 

UNIWERSYTECKA.: 
— Jubeleusz 25 lecia pracy lekarskiej 

prof. St władyczki. Z powodu 25-ciolecia 

pracy naukowej i lekarskiej profesora na- 

szej Wszechnicy, St. Włodyczki grono Je- 

o uczniów i najbliższych przyjaciół po- 

dejmowało Go u Georges'a w dniu wczo- 

rajszym. ; ; 
Jak wiadomo — prócz swej pracy w 

zakresie naukowo-lekarskim, znaną jest 
wszystkim rola, jaką odegrał prof. Wła- 
dyczko przy wskrzeszeniu Uniwersytetu 

Wileńskiego, znaną jest wszystkim — Jego 
szczera działalność w dziedzinie pracy spo- 

wo 

łecznej, na terenie Wilna. 
Życzymy Mu gorąco jeszcze długich 

fat Jego pracy, składając na tem miejscu 
najlepsze życzenia. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (t) Rekrutacja robotników do Ło- 

twy. W dniu 28 kwietnia rb. został zawar- 
ty układ z Centralnym Związkiem Rolni- 
ków Łotwy, dotyczący emigracji sezono- 
wej polskich robotników rolnych do Ło- 
twy. Zgodnie z tym układem Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej zezwolito wspom- 
nianemu Związkowi na rekrutację na tere- 
nie Rzeczypospolitej Polskiej, a przedewszy- 
stkiem na terenie województwa Wileńskie- 
go większej iłości robotników. W związku 
z powyższem PUPP. w Wilnie ustala na- 
stępujące terminy i miejsca rekrutacji: w 
dniu 8 maja w Staro-Święcianach, 9 maja 
w Duksztach i 10 maja w Wilnie. Przyjmo- 
wani będą wykwalifikowani rolnicy męż- 
czyźni i kobiety oraz chłopcy i dziewczęta. 
Emigrujący na Łotwę winni posiadać zna- 
jomość języka rosyjskiego, litewskiego lub 
niemieckiego. Kobiety w wieku niżej lat 21 
będą przyjmowane tylko wtedy jeżeli emi- 
grują razem z członkami swej rodziny, za 
zgodą rodziców lub opiekunów. Wyjazd z 
dziećmi jest niedopuszczalny. Emigranci о- 
trzymują z PUPP. zniżki kolejowe aż do 
granicy łotewskiej, zaś Związek Rolników 
Łotwy pokrywa koszta przejazdu od grani- 
cy w połowie. 

KOMUNIKATY. 
— Odczyt prof. Limanowskiego. We 

czwartek, dnia lo bm. o godz. 8-ej wieczo- 
rem odbędzie się w sali Śniadeckich USB., 
staraniem Polskiego Tow. Przyrodników 
im. Kopernika, odczyt prof. dr. Mieczysła- 
wa Limanowskiego. 

Prelegent mówić będzie o Rumunii, w 
związku z Małą Ententą Naukową czterech 
państw, do których i Polska należy. Wra- 
żenia ilustrowane będą bogato przezrocza- 

mi Wstęp 1 zł, dla uczącej się młodzieży 
gr. 
— Wieczór Asnykowski. W roku ub. 

w całej Polsce obchodzono trzydziestą 
rocznicę Śmierci Asnyka. Powołane specjal- 
nie Komitety Asnyko*skie organizowały 
odczyty i obchody w Tatrach, tak pięknie 
przez Asnyka opiewanych, wrnurowano pa- 
miątkową tablicę. Wilno jednak dotąd nie 
uczciło pamięci poety żadną wzmianką, 
żądnem wspomnieniem. Fo też należy się 
uznanie Kołu Polonistów USB., które pra- 
gnąc ten błąd Wilna wobec pamięci poety 
naprawić, urządza w najbliższy czwartek 
wieczór Asnykowski. Usłyszymy na nim 
odczyt p. Julji Dickstein-Wieleżyńskiej,fprzy- 
byłej z Warszawy; p. Wieleżyńska ostatno 
specjalnie nad Asknykiem pracuje, przygo- 
towując do druku jego monografję. Ponad- 
to p. rektor Parczewski podzieli się ze słu- 
chaczami osobistemi wspomnieniami o Asny- 
ku, a produkcje muzyczne i deklamacje u- 
tworów poety uzupełnią wieczór. Trzeba 
mieć nadzieję, że Wilnianie zechcą oddać 
poecie należny mu hołd i skwapliwie na 
zapowiedziany wieczór pośpieszą. 

roda literacka odbędzie się w 
dn. 9 b. m. o godz. 8-mej wieczorem w lo- 
kalu Biblioteki Wydziału Sztuk Pięknych 
U. S$. B. ul. Św. Anny Nr. 4. Na środzie 
tej Związek Literatów gościć będzie p. dr. 
Julję Dickstein-Wieleżyńską, która wygłosi 
referat na temat „Tragizm Wyspiańskiego". 
Członków Związku i sympatyków uprasza 
się o łaskawe przybycie na oznaczoną go- 
dzinę. 

RÓŻNE. 
-, Na Dar Narodowy Pol. %ac. Szk. 

Ż poxodu piątego dorocznego zjazdu ko- 
leżeńskiego wycnowawców szkół średnich 
w Wilnie z przed roku 1905 złożono w 
dniu 6 maja 1928 r. na ręce kolegi Ludwi- 
ka Ostrejki na Macierz Szkolną 61 złoty. 
(sześćdziesiąt jeden złoty). 

Zą powyższy dar Zarząd Centrajny P. 
Macierzy Szkolnej ZW. *szanownym ofiaro- 
dawcom składa staropolskie „Bóg zapłać!*. 

TEATRY i MUZYKA. 
, — Reduta na Pohulance. Dwa go- 

śćinne występy Rewi warszawskiej z 
udziałem znakomitej a:tystki murzyn- 
ki Arabelii Filds. W sobotę i w niedzielę 
b. tyg. odbędą się tylko dwa występy Rewii 
Warszawskiej w składzie 20 osób z udzią- 
łem znanego baletu Anny Zabojkinej, mu- 
rzynki znanej pod nazwą „Czarna Mistin- 
guette* — Arabellą Filds, oraz Heleny Ka- 
mińskiej, artystki teatru „Perskie Oko*, Jó- 
zetem Redo i Tadeuszem Wołowskim, z 
własną orkiestrą pod kierunkiem W. Siroty 
i M. Kochańskiego. 

Teatr Polski (sala „Lutnia*). „No- 
wi panowie”. Satyra, na panujące stosun- 
ki polityczne, pełna znakomitych i aktual- 
nych powiedzeń, grana dziś będzie w Te- 
atrze Polskim, będzie to wieczór prawdzi- 
wego humoru. 

— Piątkowa premiera. W piątek po 
raz pierwszy grana będzie najnowsza ko- 
medja L. Hirschfelda i P. Franka „Mamu- 
sia*, Ośmiewająca dzisiejsze modne małżeń- 
stwa, oraz pewien, spotykany coraz czę- 
ściej, typ rodziców. 

RADJO—WILNO. 

Środa dn. 9 maja 1928 r. 

16.00 16.15: Chwilka litewska. 
16.15 16.30: Komunikat L. O. P. P. 
16.30—16.55: Audycja dla dzieci: „Wio- 

senna szarą godzina* wygłosi Halina Ho- 
hendlingeró wna. 

16,55—17.20: „Relikwje narodowe* VI 
odczyt z cyklu „O materji* z działu „Filo- 
zofja" wygłosi prof. U. S. B. Dr. Wincenty 
Lutosławski. 

117.20—17.45: Kwadrans akademicki. 
1145—18.10: „Pioruny panny Sybilii* 

radjofonizowana komedja M. Twen'a w wy- 
konaniu zespołu amatorskiego Radjostacji 
Wileńskiej. > 

18.10—19.00: Koncert popołudniowy. 
19.00 —19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—19.35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.25 - 20.00: Pogadanka 

- 

radjotechni- 

а. 
20.20—22.00: Transmisja koncertu wie- 

czornego z Warszawy. 
22.05—: Komunikat P. A. T. 
22.30 23.30: Transmisja muzyki tane- 

cznej z restauracji „Bachus* w Wilnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) Przez okno. W nocy z dnia 7 

na 8 nieznani sprawcy dostali się po otwar- 
ciu okna do mieszkania Stefaną Gumbis- 
Gumbirowicza, skąd skrądli 120 zł. go- 
tówką, 2 obrączki i garderobę. 8 

(r) Ukradli 2 słupy telegraficzne. 
Na trakcie Wilno-Trynopol około wsi Wo- 
łokumpie niewykryci sprawcy Spiłowali i 
skradli 2 słupy telegraficzne wraz z izolato- 
rami, hakami i drutem. 

— (r) Gwałt. Niejaka K. K. zawiado- 
miła policję, iż w niedzielę ubiegłą została 
upojona wódką i piwem, przez trzech męż- 
czyzn, którzy następnie dopuścili się na 
niej zbrodni przeciw moralności publi- 
cznej. 

W związku z tą sprawą policja zatrzy- 
mała Edwarda Bartoczkę, Edwarda jocza, 
Jana Wojtkiewicza i Jana Olechnowicza. 

— (r) Znaczna kradzież. Z Dzisny 
donoszą, iż z mieszkania p. ldaljj Rosz- 
czyc, zamieszkałej w Łuskach, w czasie 
nieobecności domowników skradziono w 
gotówce 4000 zł. i 350 rubli w złocie oraz 
biżuterję wartości 12.000 zł. 

      

       
      

łowanej pamięci 

nych R. P., o czem zawiadamia 
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W dniu 11 maja r. b. odbędzie się wyprowadzenie z kap- 
licy cmentarnej na Rossie na dworzec kolejowy zwłok nieodża- 

s ;p, STEFANA KOPCIA 
vice-prezesa Wileńskiego Związku Wojewódzkiego Straży Pożar- 

Zarząd Wojew. Związku Straży Pożarnych. 

(d-ny dzień protest „Aramady” 
Dalszy ciąg przemówienia prok. Rauze. 

Białoruski Bank Kooperacyjny 
Pieniądze, a  przedewszystkiem 

pieniądze organizacji politycznych 
odegrywają zawsze ogromną rolę i 
dlatego wielki mistrz uznał za po- 
trzebne zorganizowanie pomocy ma- 
terjalnejj a w tym celu stworzył Bia- 
łoruski Bank Kooperacyjny. Wiemy, 
że na pewnej konierencji przyrzeczo- 
ne zostały na ten cel 15.000 dołarów. 
Wiedzieli o tem i osk. Ostrowski, 
Kowsz i Sznarkiewicz, na czele banku 
stojący — filolog, teolog i mate- 
matyk. 

Bank ten powstał wprawdzie 
wcześniej jeszcze, zasługa to Jaremi- 
cza, ale nie było w nim operacji. Ja- 
remicz przeciwnik polityczny zostaje 
usunięty. Bank rozpoczyna pracę, bo 
bez jego pomocy nie można w spo- 
sób ukryty finansować ruch wywro- 
towy. 

Nawiązują się stosunki z podpo- 
rządkowanym temuż wielkiemu  mi- 
a: Bankiem Tranzytowym w Ry- 
ze. 

Nie trzeba teraz „zielonej grani- 
cy”, nie trzeba pomocy placówki dy- 
plomatycznej. Czek nadesłany z Rygi 
można zapisać na każde nazwisko. 
Można popierać swoich i gnębić 
przeciwników. Ba! można nawet 
szantażować. Św. Łosionek był mę- 
żem zaufania „Hramady“ i mówił 
nam o tem. 

Bank Białoruski nie miał centrali, 
on od tego wielkiego pana czerpał 
pieniądze, co do których są tajem- 
nice. Nic więc dziwnego, że dokony- 
wano w Banku tajemniczych tranzak- 
cji. Łatwo jest to robić, gdy zarząd 
ma tajemnice. A w tym banku dużo 
tajemnic. 

Zwróćmy uwagę na wpływy. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności 31.111 
wpłaca  Kowsz 1580 dol. i tyleż 
Ostrowski. W dniu 15.IV obaj znów 
po 150 dolarów, a 30.VII Taraszkie- 
wicz i Kowsz po 500 dol. Ten biedny 
ks. Kowsz, który aby uniezależnić 
się od paraijan pracuje w banku za 
100 zł. wpłaca tak poważne 
sumy. 

A bank powstaje z diet posel- 
skich, jak nam tu mówiono. I Mopr 
i koszty na Centr. Sekretarjat i Bank, 
wszystko to opłacane było z djet 
poselskich. Wysoki Sędzie, z przy- 
jemnością słuchaliśmy tu przemówie- 
nia. Ostrowskiego, który stwierdził, 
że cyiry nie uznają poezji. Tak, cyiry 
--to żelazna logika, cyiry — to nie 
poezja. 

Będę teraz buchalterem.  Guryn 
mówił, że otrzymano na Bank 15 
tys. dol. Wiemy, że od 9.XI t. j. od 
chwili, kiedy wpłynęły te pieniądze 
prosperuje Bank. Czy jednak wpły- 
nęło tyle” Śmiem twierdzić, że tak i 
cyfry to mówią. 

Obrona zechce zaprzeczyć—dam 
dowody. Od rodziny Taraszkiewiczów 
wpłynęło 1512 dol., Ostrowskich— 
1300 dol. i 31.094 zł., R.-Michajłow- 
skiego—939 dol. i 2275 zł., Kowsza, 
tego biednego Kowsza—1850 dol. i 
3314 zł, Wołoszyna—450 dol. Miotły 
—985 'dol.,. Wydawnictwa  Miotły— 
880 dol. z Oddziałów—1130 dol., a 
jeśli dodamy do tego rach. „Hrama- 
dy* otrzymamy 15 tys. dolarów. 

To z djet poselskich? Ale prze- 
cież ks. Kowsz nie był posłem. 
Obrona powie, że i brali. Niewiem co 
brali, wiem co wpłacili. 

A czy  naliczano procenta od 
wkładów. jeżeli traktować je jako o- 
szczędności? Nie, tego nie robiono. 

Istotnie, cyfry — to żelazna lo- 
gika. 

A księgi bankowe czy odžwierciad- 
lały wszystkie tranzakcje? Nie. Wiemy 
to od biegłych buchalterów i wiemy, 
że ani rachunek Banku Bunimowicza, 
ani r-k Banku Tranzytowego nie był 
należycie prowadzony. Są i tu tajem- 
nice. 

Dyrektor Ostrowski 
czornuju tietradku, 

Buchalterem był Kowsz. Najlepszy 
buchalter między popami i vice versa. 
Był kiepskim buchalterem, czy kiep- 
skim kapłanem o tem potem po- 
wiem. 

A teraz weksle. Ani dat, ani spi- 
su žyrantow nie prowadziło się. Mó- 
e nam tu Św. Łosionek, że na roz- 
az 

wolał mieć 

Ostrowskiego i Miotły sam 
swoje weksle żyrował podpisując 
„Lipski. 

A czy protestowano weksle? Mec. 
Krzyżanowski złożył dokument stwier- 
dzający, że w jednym wypadku za- 
protestowano, ale w tym czasie już 
ktoś inny był odpowiedzialny. 

Wysoki Sądzie! Może istotnie O- 
strowski i Kowsz mieli w banku 
swoje pieniądze? Jeżeli tak, to pocóż 
obaj zabiegali O pożyczkę i od- 
było się specjalne posiedzenie Rady 
Nadzorczej aby to uchwalić. Poco, 
mają przecież tak znaczne sumy na 

mały wypadek rzuca wyraźne Światło. 
Miotła, zapytywany przezemnie nie 

umie odpowiedzieć z jakiego źródła 
pochodzą wysokie sumy dolarów 
wpłacone na r-k jego wydawnictwa. 
Nie pytałem o to pozostałych:posłów, 
bo to kwestja wyraźna. To nie kapi- 
tał żelazny klubu sejmowego i nie 
składki. 

Wypłaty dokonywane w dniu o- 
twarcia oddziałów banku są też cha- 
rakterystyczne. 

Na czele tego dziwnego banku 
stał Ostrowski, wybujała indywidu- 
alność, radca prawny i ekonom, filo- 
log i stolarz, bankowiec i polityk. 
Godny zastępca Taraszkiewicza jako 
dyr. gimnazjum. Twórca ekspozytury 
finansowej kominternu. Prezes T-wa 
Szkoły Białoruskiej i T-wa Dobro- 
czynności. Szybko opanowuje te pla- 
cówki i jest w nich panem. 

Z taką osobą warto było spotkać 
się na konferencji w Gdańsku. 

Jaka jest jednak wartość moralna 
tego oskarżonego? 

Pieniądze zdobyte z operacyj Spi- 
rytusowych małżonków, podwójna 
tranzakcja tym samym  objektem. 
„bajeczny zegarek* sprzedany posło- 
wi sowieckiemu oraz wiele innych 
szczegółów mówi nie na korzyść O- 
strowskiego. 

Politycznie też różne losu koleje 
przechodził. To stał na stanowisku 
iederacji z Rosją, zgadzał się, że 
trzeba nawiązać Stosunki z władza 
Lenina, to znów widzimy go w armji 
gen. Denikina. 

Na terenie gimnazjum  białoru- 
skiego były hurtki, nie mógł o tem 
nie wiedzieć dyrektor Ostrowski, Kto 
deprawuje tę młodzież? Kto jest za 
to odpowiedzialny, że mieszkający w 
internacie uczeń Lewończuk, redago- 
wał „Zorkę Białoruską"? Czy nie 
dyrektor? 

Cicho, b. cicho siedział podczas 
przewodu sądowego  J. Sznarkiewicz. 
a mówił o nim Guryn, że był w 
Gdańsku na konierencji. 

Uważa, że tylko pracę kulturalao- 
oświatową prowadzić należy, a tym- 
czasem Babiczowi schronisko ofiaro- 
wał i pomocy materjalnej udzielił. 
Zna wiele tajemnic i dlatego też pra- 
cował w kierunku zarzucanym mu 
przez konkluzję aktu oskarżenia. 

Pozostaje nam trzeci członek za- 
rządu banku. 

To ksiądz nowej daty. Nie twier- 
dzę, że zeznający tu w charakterze 
świadka ks. Lesnobrodzki jest księ- 
dzem starej daty. 

Przewód sądowy nie stwierdził, 
że ks. IKowsz był tym Saszką, o któ- 
rym mówił Św. Lesnobrodzki, lecz 
Św. Lis wyraża się b. niepochlebnie. 
To b. komisarz w Majkopie, mówi, 
podkupił władze duchowne w Grod- 
nie. 

Ks. Kowsz nie był dobrym ka- 
płanem. Był złym, bo to nam stwier- 
dzili biegli. 

Kapłanowi nie wojno brać udziału 
w tłomaczeniu Pisma Świętego, a on 
dla heretyków tłómaczył razem z 
Łuckiewiczem. 

A czy wolno kapłanowi bez szko- 
dy dla duszpasterstwa zajmować się 
pracą w banku, a on nie miał ze- 

zwolenia? " 
Przyjechał biedny, wstąpił do ban- 

ku aby od parafjan uniezależnić się, 
a potem do banku wpłaca 1.850 do- 
larów i na procenty pożycza żydowi. 

Tylu bezrobotnych w Wilnie, a 
białoruski Bank sprowadza z pro- 
wincji księdza-buchaltera. Nie o to 

chodziło. W banku muszą być ludzie 
swoi. 

Niewyražna jest iigura ks. Kow- 
sza, który zamiast jako spowiednik 
do spraw boskich nakłaniać, razem z 
komunistą Warszawskim i innymi 
podpisuje list otwarty w sprawie u- 
wolnienia więźniów politycznych. 

Wystarczy zestawić te nazwiska, 
aby powiedzieć czy jest ks. Kowsz 
osobą polityczną. Kim jestten ksiądz? 

Taktyka „Hramady”. 
Wysoki Sądzie! Wielki demagog 

Ferd. Lassal mówił że sprawdzianem 
taktyki każdej idei politycznej są wy- 
niki, jakie ta taktyka daje. Taktyka 
zastosowana przez przywódców „„Hra- 
mady* była mistrzowska. Przeszło 
kilka miesięcy, a już mamy potężną 
organizację z liczbą 100 tysięcy 
członków. 

"Instrukcje dane przez wielkiego 
mistrza okazały się dobre. Stosowa- 
no demagogję. Kto pierwszy zapisze 
się do „Hramady”, temu pierwszemu 
i ziemia. 

I jechało wiele osób, aż MOPR 
zmuszony jest uchwalić, że przyjmo- 
wani będą tylko ci, komu grozi po- 
nad 2 lata więzienia. 

O uświadomieniu narodowem nic 
rachunku, a proszą O drobne? Taki się tu nie mówi. Program prac był



  

  

SRA SŁO WO 

Nowe zdzierstwo sowieckie na granicy, Hiejski Kinematograf | wiącznie bedą wyświelane filmy: „ASIĄL Konstanty“ goa sjonceg, wo gp Soaniejsza, Historja 

„Dziewczęce łzy*, 

głównych: Genevieve Carase, Georges Lannes i Jean Coquelin. Nad program: „Pathe Revue Nr 52* 
w 1 akcie. W poczekalni koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa 
czynna od godz. 3 m. 30. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: 

  

Dnia 5 maja w Niegorełoje urząd mienioną zupełnie ogołocono z pie- Kulturalno-Oświatow: 
<E]ny sowiecki znów odebrał pienią- niędzy—tak, że na podróż do Wilna SALA MIEJSKA 
ze opuszczającej Rosję Sowiecką, w komendant posterunku policji pań- ul. Ostrobramska 5. 

tym razem obywatelce polskiej, D-ro- stwowej na stacji kolejowej w Stoł- 

  

rutynowany 
RBuehalter przyjmie posadę. 
AS 10 letnią praktykę bankową i 
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* 
A 

p 
| 

1 

  wej Aleksandrze Zaks z Wilna. Wy- pcach pożyczył jej kilkadziesiąt złotych. | 

 OREEZCYERCYO OCR CE TOEWZZYCOZSZZTREZOZESW ACZ ZOKERZY TORONTO ROCK AKOJ OKSANA 

wyraźnie klasowy, o czem Świadczy kraju jako nieznany żołnierz zmar- 
wyraźnie działalność i przeszłość twychwstała, a dookoła ze sztyletami 
osób należących do „Hramady*. w ręku banda ludzi, chcących ją po- 

Taktyka „Hramady* dała plon. gnębić i zabić, Wśród nich poznaję 
Jak zeznał Św. radca Rakowski na twarze oskarżonych. W tej chwili 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
< Wilenska 38. 

  

Oddawana oczekiwana Największa Sensacja Sezonu! 
porywający dramat według słynnej na całym Świecie powieści Ilji Erenburga. 

W rol. główn. Edyta jehanne, brygida Heim i Urno Henning. Tragiczny splot miłości 
i obowiązku. Prowokacje i sądy czrezwyczajek. Zażarte walki między czerwoną a białą 'armją. 

Ujawnienie tajemnic agentur sowieckich zagranicą. Miłość w krwawych oparach rewolucji. 

Dziś! MI łość Joanny Ney 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

|f 

akc. Wymagania skromne. Zapotrze- 
bowanie do admin. „Stowa“ sub. Z.O. 

GABINET KOSMETYCZNY 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego w 
Warszawie. Wilno, ul. Mickiewicza 
31, m. 4. Masaże twarzy: ręczny pia- 
styczny i pneumatyczny pompkami 
ssącemi D-ra Zabłudowskiego (nie 
wyciąga skóry i leczy cerę). Usuwa- 
nie zmarszczek, piegów, wągrów i 

5 letnią pracę w samorządzie i sp. 

(MIE ZACZAC CENNA CH RDZA CY 

  terenie tylko woj. Wileńskiego po- uczucie litości do oskarżonych trzeba 
„TAJEMNICA PIĘKNEJ PAMI" Dramat w 

LiL DAGOWER i JEAN MURAT. Rzecz dzieje się w Paryżu i w Berlinie. Początek o 
Ostatni — 10.20. Ceny normalne, 

12 aktach. W rolach głównych: , 

godz. 4. ! 

  

  

Najpotężniejszy 
Superszlągier Erotyczny! 

s “ zi szający erotyczny dramat 12 aktach, 
„Kobietą tez TASŁONY wielki sd miłości i siai AS zań AUG 

czyni głównej roli żywiołowo-pięknej LILI DAGOWER. 
  

wstało 1000 spraw administracyjnych. przykryć, jak w przeszłości przed POŁUNIŚC Dziś 
Doszło do tego, że szereg sejmików bitwą przepiękne posągi bogów w "i A. Micki 
wyniósł uchwały  domagające się marmurze rzeźbione <całunem przy- b wiska 2a 
likwidacji „Hramady*. I dlatego likwi- krywano. W. 7. OCE 
s wy Age stycznia to nie ARENA TAIKOS Kino“ Teats Dziś 
akt gwałtu nad ruchem narodowym, Gali j j RZA > 10 aRStoGbiny: owym.  Ramuński odczyt Limanowskiego. „WAŃDA” | 

Taraszkiewicz był głową tego _ Jutro, we czwartek, o 8-mej wie- AU 
spisku, zdążającego do buntu i zdra- czorem w uniwersyteckiej sali Śnia- 
  

dy. Zamordowany w mieście stołe- deckich wygłosi niezmiernie ciekawą Kino Kolejowe   cznem kraju Guryn mówi do Tarasz- prelekcję o Rumunji i Rumunach prof. “ е I : 
kiewicza: „za marne pieniądze sprze- Mieczysław Limanowski, który  nie- „OGNISKO : "”шіо ЁЁЁЁЁ‚’„-;ЁЁЁ'ЩФ 
&ЗЁ‹ЁКВ_!'З?Ъ(ЁШЁ_!…“ i Ša is ago g (obok AŻ kclejo- piękny Francuz jean Bradin. Niebywały przepych wystawy. Początek seansów o g. 6, w niedzielę 

cja kominternu prowadzona na rzy inamy, że sąsiadujące Z : 
państwem naszem królestwo, wspa- 
niale w Europie sytuowane, otwarte 
na Lewant ujściem Dunaju na Morze 
Czarne—jest państwem jedynem u 
granic Polski sprzymierzonem z nią i 
zaprzyjaźnionem. 

A jakże mało nam znane! 
Stosunki teraźniejsze polsko-ru- 

muńskie mają głęboki podkład  poli- 

naszych terenach była tragedją Gu- 
ryna, nacjonalisty, choć komunisty. 
Będąc wtajemniczonym w arkana ko- 
minternu poznał jego imperjalizm i 
obłudną politykę. W komunikacie 
CK KPZB mówi się onimi — stał 
się szowinistą białoruskim.  Areszto- 
wany z kompromitującemi dokumen- 
tami, wydał kilku towarzyszy. Ta- 

   

    

  

Dziś najatrakcyjniejszy szlagier sezonu! Porywający i zachwycający film na tle autentycznego 
zdażenia miłości jednego z monarchów współczesnych do czarującej modelki parysskiej, miłości 

«< dramat w 12 aktach. Rol delki е 
„Ш…ШШШП Ш'МП'У рггшг:!‹аа Kika IS króla SS 

1 święta o g. 4. UWAGA: W kancelarji Ogniska przyjmują się zapisy do kółka operowego p. 
Worotyńskiego. 
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Usiea DOBRA Ojj | załatwiamy lokaty 

KOPIOWANIE Wileń. Biuro "Ko: 

      
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, =] 

PLANOW. 
ŚWIĄTŁODRUK! 

    

innych wad cery. Na poróst i wypa- 
danie włosów, usuwanie łupieżu 
stosowanie prądu elektr. Faradeja i 
D'Arsonwala. Środki kosmetyczne 
ZE Codziennie 10—3 i 4—8 
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Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza na 

lato futrą i inne ubrania od 
MOLI, wypróbowany orygi- 
nalny proszek _ japoński 

| „KATOL%, nie mający przy- 
krej jak „NAFTALINA* wo- 
ni. Kufry lub szafy z prze- 
chowywanem ubraniem na- 
leży szczelnie zamykać dla 
uniknięcia przypływu po- 
wietrza. „CATOŁ* radykal- 
nie tępi: mole, pchły, wszy, 
pluskwy, prusaki, karaluchy, 
komary, muchy, muszki na 
kwiatach pokojowych, * 
mrówki i wszelkie robactwo * 
Žądač we wszystkich skła- 
dach aptecznych i aptekach 

  

  

  

  

    

  
  

      

  

  

  

raszkiewicz znał Guryna, nie neguje tyczny. Historyczne tradycje przepięk- — tego. W Nr. 5 „Biał. Sprawy* mówi nego kraju łączą się wielokrotnemi „Pożyczki " |(TWOMNfANA Szkle Majątek się wyraźnie, że na wiecu zwołanym Splotami z historją Polski. н : PA ae R z oai оее 
przez Taraszkiewicza i Wołoszyna _ Ciekawy to wysoce kraj, oryginal- Masło kilo 580 | waeń. Biśro* ko- AKOwwaa dys S 2 m. 

miał Guryn przemawiać, Chciał on ny i bogaty. Strażnica starej kultury z m. Hr. Tyszkiewi- į misowo-Handlowe, ' nie na szkle stołowem, | st. kol., zlemia 
i tu publicznie wystąpić, lecz zdążył romańskiej przeciwstawiająca się pól- cza mało solone po- | Mickiewicza 21. lustrzanem i kryszta- | pszenno-burączana 

S sa E Aueisapass et = os Its, ano | reta, Šou icznie nie mówi. emat odczytowy jak stworzony yć ‚ pa: . ; : 
Kim jest Taraszkiewicz? Entuzja- dla Limanowskiego, który nieomieszka SZYN JE 3 MIESZKANIA Wezelkie Ea kina ef a> 

sta literatury polskiej, uczeń prof. Spowič go we wszystkie barwy i kwia- | wianie ais nity Rozewie UCH" jistowne załatwiamy | Mickiewicza 21, 
Polaka, a następnie sam nauczyciel y Swego stylu tudzież ożywić prze- R kilo 6 zł. BOCZEK Zwierzyńcu. Zgłosze- SZybKo. „__ 1989-0 | tel. 152. —0 
gimn. polskiego, vice dyrektor depart. dziwną lotnością i bystrością swego METAMORPHOSA kilo 4.80 poleca J. nią do „Słowa* pod «———— 
oświaty Litwy Środkowej -— polski umysłu, W Radybalpie usuwe piegi. OOO a TO EBNA ebia BWAWAYE 
urzędnik. A Każdy krok zbliżający nas do Ru- WĄTTY, ZTDADSZCZALI IDDE WAY CETYY ' + +olz 3-4 POKOJOWEGO z dobremi rekomen- B LEKARZE E „Ambitny, o wybujałej indywidual- munji, jest patrjotycznym czynem. а ‚ zz . mie Zkania daciami. Zgłaszać się: Bi @ 
ności karjerowicz polityczny. Obcuje Dlatego właśnie jutrzejsza prelekcja KUPIMY S2h ul. 3 maja II, m. 7, ZATAVAB 
z przedstawicielem Kominternu. Sza- Limanowskiego ma tak wyjatkowe BYYYTYYYYYYYTYYYYYTEYYYYYYYA nieduży dom wi. Sukam Zgłoszenia między 4 6 popot. fan kusi.. raj.. rektorat.. dolary, w znaczenie. Pamiętajmy © temi pa : a W UE oe een o Ss "| 
przyszłości władza kraju. A tacy po- : ; s R k t ik t fl аке : j trzebni kominternowi. Jakiż wynik — Nonierencja w Okręgowej Dyrekcji dróg Be akiety, pMRI, pantorie z Grakovskiego Kae | Do M 777 LUPIG Meble Stylowe | p.zEbDOWIEZ | 
złamana przysięga, ława oskarżonych. Wodnych В Н 3 : ^ 2-6012 | w dobrym stanie, |dla,, gabinetu, oraz | -por, weneryczne, | 
2 w at współoskarżony Ni- W ЕЛИч '_5 iebakich В tenisowe oryginalne angielskie & w dogodnym punk- Rog” ORA syfilis, wa edi 
iforowski pisze li ięzienia: : czoraj jedno z pism wileńskic ° ° i i cie, zoglacem 000 lx aaa p A moczowych, Oi i 

ruj Boże, ka Šo Siesikai džiai żapowiedakio. jż na mającej się od- » firm SZLARENGER, Spalding, Bussey, 2 Po RZEK uk Ia sprzedamy a ak dE mi 1 .° + ** 5 э + — — & przyjścia na Świat. Całym winowajcą być konierencji w Okręgowej Dyrekcji в szwajcarskie firmy Sztauba p nókei «amo Lara aaa Ta ins 0 ans a 
mego nieszczęścia jest Taraszkiewicz. Dróg Wodnych w sprawie spławu B oraz innych firm otrzymał w wielkim wyborze „Zgłoszenia do „Sło- | misowo-Handlowe, | » Meble". į Br. Zeldowiczwa | 
Dla osobisteį karjery i kieszeni robił po rzekach Wileńszczyzny — o czem a s as kas k LA Akon 3 mbinacie“, odawaliśmy już w swoim czasie — el. 152. „0! gu kradziono“ legity- MNE 1 
> Pa do kwalifikacji prawnej mają być obecni w charakterze gości p N Ara: y | «& LE S me: kolejową Dow dioszów. | 

ich i zy I: orzetstawicieleskoplectwa :olitewskiego, BE z utrzymaniem w ma- OTRZEBNY i dowód osobi- | DOW MOCZOW. | Z moich jedenastu oskarżonych nie- P R a P 8 ва DOM SPORTOWY mf jątku ziemskim. Infor- [D echmickreślarz, sty na imię _Teofili | 9d 12--2i Od 4-6, į 
którzy nie należą do „Hramady*. Czy z Kowna. = m a macje: Wilno, Jagiel- wymagane świa- Trzepanowej. Znalaz- ul. a: 24, ż 
zmienia to jednak stan rzeczy” Czy ,, W związku z tem skomunikowa- lońska 8 m. 12. Biuro dectwa. Zgłaszać się:cę uprasza się o Z ! 
nie powinni odpowiadać za to, że na liśmy „się niezwłocznie z odpowiednie- m ©] Techniczne, „tel. 560. uł. 20 Jano 1 a A REWA ZALANIE MOJE 

terenie legalnej partji zawiązali spisek mi źródłami, chcąc sprawdzić o ile By * L a o ; mający na celu dokonanie zamachu wiadomość © udziale w zapowiadanej py ‹ @ ванаовиовенововосаниленнооововианевониснацх Br Hanusowicz 
na ustałony ustrój Państwa Polskiego przez nas konierencji kupców kowień- Ba Wilno, Wielka 15, tel. 10-46. CENY KONKURENCYJNE & Cierpisz na: REUMĄTYZM, ŁAMANIE itp.x a akis 

; ór- : в skich odpowiada .prawdzie. 
Zarówno Dyrekcja Dróg  Wod- 

nych, jak i zainteresowane  organiza- 
cje przemysłowe zdementowały wia- 
domość o rzekomym przyjeździe kup- 
ców kowieńskich i o udziale ich w 
wspomnianej konierencji. Konferencja 
ta nosiła charakter wewnętrzny, a 
omawiane były na niej możliwość 
Splawu drzewa po rzekach naszych 

i oderwanie ziem Pół.-Wschodnich za 
pomocą zbrojnego powstania zwiedza, 
że rozporządzają składami broni? 

Takie Świadome współdziałanie, 
polegające na pewnych czynach rów- 
aoznaczne jest z punktu widzenia Ko- 
deksu Karnego, zgodzie na udział w 
zrzeszeniu. 

Ja kończę. HOdwieczna tragedja 
Narodu Polskiego powtarza -się. Pa- 

W obradach nawet nie brane były 
pod uwagę sprawy związane z spła- 
wem polskiego drzewa poza granicę 
litewską. 

Ustalony pogląd kładzie kres nie- 
porozumieniom pomiędzy przemy- 
słowcami i kupcami spławiającymi 
las, a właścicielami wybrzeży dróg 

miętamy koniec 18 wieku. Jeszcze w granicach Wileńskiej Okręgowej wodnych w obrebie Wileńskiej Okre- 

Wielki Korsykańczyk nie kodylikował Dyrekcji Dróg Wodnych. , доще‚'у Dyrekcji Dróg Wodnych. (Ś) 
zdobyczy rewolucji, a już likwidowano Obecni na niej przedstawiciele 

przemysłowców leśnych i właścicieli 
zięmskich, zapoznawszy się z mater- 
jałem rzeczowym, tyczącyim się о- 
žliwošci splawu —- ustalili wespół z 
czynnikami urzędowymi pogląd, iż 
spław po wszystkich drogach wod- 
nych ma się odbywać w r. b. bez 
żadnych ograniczeń. 

Przedstawiciele przemysłowców 
leśnych zobowiązali się do każdora- 

zowego _ udzielania rekompensaty 
właścicielom wybrzeży dróg wodnych 
w wypadku stwierdzonego Zniszczenia 

wybrzeży i pól z okazji spławu. 

Polskę. 
_ Kto? - Kupieni przez Moskwę po- 

słowie na Sejm Rzplitejj a w ukryciu 
cieszył się ambasador moskiewski. 

Ponure dzieje tegoż Narodu Pol- 
skiego powtarzają się. 

Kto?—Kupieni za pieniądze Mo- 
skwy, obdarzeni immunitetem posło- 
wie Rzplitej, nieświadomi dyletanci 
polityczni. A kto cieszy się w ukryciu? 
Wiemy wszyscy. 

Widzę obraz. Postać Świetlanej 
Polski, co za cenę męczeństw i krwi 
przelanej na dalekiej Syberji i tu w 

byrk. 
Sztekker pokonał Poschofa sto- 

sunkiem punktów 5:2. 
Dwaj jednako ulubieni i jednako am- 

bitni zapaśnicy, choć tak bardzo różniący 
się i postawami i metodą walki Sztekker 
i Poschof, w walce decydującej o  pierw- 

szeństwo w turnieju, rzecz prosta, musieli 
zainteresować wszystkich mecenasów i pro- 

tektorów rodzimej atletyki. Walka prowa- 
dzona ostrożnie w ciągu godziny ujawniała 

przewagę fizyczną  Peschofa, nalomiast 
wspaniałą technikę Sztekkera. Dzięki tej 

technice Sztekker kilkakrotnie uwolnił się 

od sytuacji beznadziejnej. 

— Pan jest tak silny, odważny, — 

o mówiła nieśmiało. -— Przy panu nie 

boję się niczego. ) 

— 10 wszystko przez tę kobietę i 
przeklętą zazdrość! — zawołał 

V. WILLIAMS. Wzruszyła ramionami. i 
— Niema mowy o zdradzie, 

30 TRÓJKA TREFLOWA. wyjawieniu tajemnicy, — ciągnął da- 
Wirginja zauważyła, że chciał oka- lej. AE ej pani a. AE A е 

ć się jaknajbardziej szarmanckim i ła się zdenerwowa aronowa, i ct — 

Tad ora Pie zażenowanie, że dowiedziała się, że p. Cairsdale, któ- Austrjak. Droga ao 

tak wchodzi, bez pozwolenia. ry był tu tak serdecznie przyjęty, ja- nie ona i... to wszystko, zaora ym 

i $ ż jaźni. łaj ią stąd natychmiast. Moglibyśmy 

ASOT ao ayak AA im in io wet AM być Rea szczęśliwi, pośród kwiatów, 

PRZED WOJNĄ było na rynku nie- 
wiele gatunków herbaty, to też i wy- 
bór był nie trudny. Obecnie, kiedy 
ilość marek się zwiększa, trzeba być 

b. ostrożnym przy kupnie. 
Zalecana herbata angielska 

F. P 
m Posiada już ustaloną opinię najlep- 
Bei i najekonomiczniejszej. 0—0 SI) 

BRZROGOGEGZOGNUBNARNAKEO| 

Po godzinie walkę zarządzono na pun- 
kty — to znaczy, iż rzucony przez większą 
ilość razy przeciwnik, w ciągu lo min. do 
parieru uważany jest za pokonanego. 

Dwa takie punkty. zdobył Poschof -- 
w momencie gdy Poschof schwycił Sztekke- 
ra za głowę i miał już trzeci raz rzucić, 
mistrz Polski pchnął przeciwnika w kierun- 
ku słupka ringowego. Pchnięcie było tak 
silne, że sam Poschof siłą rozpędu uderzył 
głową o słupek. Po_ chwili, mimo widocz- 
nego osłabnienia, Poschof decyduje się 
na dalszą walkę. Sztekker z łatwością 5-cio 
krotnie doprowadza zataczającego Poscho- 
fa do parteru. Część publiczności żąda 
przerwania walki. W ciągu lo min. ogło- 
ADO: Sztekkera w stosun- 

a 5: 

EEPRZED. WOJNĄ było na rynku nie- 
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— Czy powiedziala? 
Von Bartzen położył palec na 

ustach. — Cicho! szepnął. — 
Wszystko jest na dobrej drodze. 
Trzeba trockę zaczekać... 

-— ldź pan do djabła! —  krzyk- 
nął pułkownik. — Czekać! Czekać! 
Nie mamy czasu do tracenia! Powie- 
działa czy nie? 

          
   

pani czego nie potrzebuje, — rzekł tajne raporty, dytyczące dyskusyj po- 

niezręcznie, wieszając latarnię na haku. 
Wirginja spojrzała nań wyzywają- bec tego pragniemy 

ki że nie wyglądał na do kogo były wysyłane owe raporty.. co i zdecydowała, 
bardzo pewnego siebie. 

— Nie pragnę niczego, 
motności - rzekła. 

Zaczerwienił się, odczuwając po- coną głową, nie mógł więc dojrzeć jej +. 

litycznych, które się tutaj toczyły. Wo- 
tylko wiedzieć, 

Przerwał, spoglądając na nią nie- 

rócz sa- spokojnie. j ocz) Ib: i 

" Ё Ale dziewczyna siedziała z odwró- nich niepokój i stanowczość. 

gardliwą nutę w jej głosie. Oparty o twarzy. 
mur przyglądał się jej ciekawie. Sie- — Nie orjentuję się w tych $рга- 

dząca na skrzyni dziewczyna o po- wach, — rzekła smutnie, — nie rozu- 

ważnych oczach wydała mu 
śliczną. 

‚ — — Panno Wirginjo! — rzekł, —nie 
potrafię wyrazić, jak bardzo jestem 
zmartwiony, widząc panią tutaj. 

Roześmiała się. 
— Zauważyłam to! — zadrwiła. 
— Gdyby pani posłuchała mych 

rad! — ciągnął dalej. — Pani zaś 
przeciwnie zachowała 
cožwobec baronowej. 

j otaczając ją ramieniem. 
ni nie płacze... 

się miem, dlaczego mam być odpowie- 
dzialną za czyny p. Cairsdałe... 

Chusteczką otarła łzy. 
— Droga panno Wirginjo,—rzek! 

von Bartzen, nachylając się nad nią na drogę? 8 

- Niech pa- ale w tej chwili... 

Nie odepchnęła go tym razem. 
— Pan jest jedyną osobą znajo- 

się prowokują: mą w tym okropnym domu, —rzekła. 
Wielka to była —Pan był naszym gościem w Wa- 

z pani strony nieostrożność. Czemu Szyngtonie, więc mam nadzieję, że n 

nie chciała jej pani odpowiedzieć, gdzie mogę zaufać pańskiemu honorowi i 

jest ten przeklęty Anglik tak, jaktego pańskiej... przyjaźni. 

sobie życzyła? : 
— Dlatego, że nie wiem sama! 

— To niemożliwe, panno Wirginjo, 
przecież widzieliście się przed kilku Klekną! przy niej n. 

mie. godzinami! 

niosła chusteczkę do Oczu. 3 itko | 

wzruszony. dach ujrzeli 

a wilgotnej sło- kownika. 

Głos jej załamał się i znów pod- 

Von  Bartzen był 

pod słońcem Włoch. 

» ale odsunęła się, 

człowiekiem, jak myślałam, nie pod- 

dałby się pan rozkazom baronowej i ten raport do Londynu? › 

wszystkich innych. Zabrałby pan mnie zbliżając swą wykrzywioną z gniewu 

stąd dziś jeszcze. 

tym kierunku, 
rzecz trudna, bardzo trudna... 

— Jeszcze nie, ale mam nadzieję, 

Przechyłił jej twarz do swojej, że powie! ` 
* — A wiec zobaczymy! Z kobieta- 

Gdyby w tej chwili mógł widzieć mi trzeba zawsze używać siły! — 

jej oczy, byłby się zdziwił, był w krzyczał, ponsowy z pasji pułkow- 
nik. — Puść mnie pan. 

— Wszystko to słowai tylko słowa, Odepchnął von Bartzena i wpadł 

rzekła. Gdyby pan był takim do celi. 
— Jaką drogą miała pani wysłać 

zapytał, 

twarz, do twarzy Wirginii. 

Zawahał się. Dziewczyna zerwała 
— Czy ma pani dosyć pieniędzy skrz yni, 

zapytał. Przykro mi, — Nic o tem nie wiem! — odrze- 
kłą, usiłując nadać głosowi swemu 
ton spokojny. 

— Proszę nie kłamać! 

się, "ze 

Przerwała mu. 
— Mam pieniędze, nawet dużo — krzy- 

pieniędzy. W Ameryce jestem uważa- czał, marszcząc brwi. — Wiem do- 

na za bardzo bogatą... skonale, że oboje jesteście tajnymi a- 

Twarz von Bartzena rozjaśniła się gentami rządu angielskiego. Jaką 

a te słowa. Wstał z kolan. drogą chcieliście wysłać ten raport? 

— Zobaczę co da się zrobić w Prędzej! Muszę to zaraz wiedzieć. 
rzekł. — Będzie to Amerykanka wzruszyła ramionami 

i odwróciła się od niego. Schwycił ją 

Cichutko otworzył drzwi. Na scho- gwałtownie za ręce i zmusił by się 

barczystą postać puł- do niego zwróciła twarzą. 
—. Proszę odpowiadać, hipokrytko! 

— No co? — mruknął przybyły. — krzyczał w największej wściekło- 

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 
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$upomenthol Motul 
ne, weneryczne, 
dziny przyjęć 5 7 pp. 
Zamkowa 7—1. Le- 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 

go- 

nych lekarzy pole- 

  

& ZES cany! — Prawdziwy tylko z marką ochronną (sztuczne słońce gór- 
£ sa „PALMA“ skie)i elektrycznoscią 

S  Wytwėrca: EUGENJUSZ MATULA g (Gietermia. 96 
8 Fabryka Środków beczniczych w Krakowie, paz 
RNZODZANUBEEKADNUBADCRRCENONANCZZOCARNNEA T AKUSTEAK R 

dł ` , 
Е UBRANIA Akino szych WZORÓW ; Ą OPERA PZDR 
i na zamówienia i gotowe poleca 8 !\К—\ЫЕП_КА 

L. KULIKOWSKI w Sn : , Smialowska 
i ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33-a. i przyjmuje od godz. 11 
i Duży wybór materjałów ostatnich nowości do 2. _ Mickiewicza 
g Wykonanie pierwszorzędne @ & m. 6. Niezamoż- 
  

Ipotrzebne duże mieszkanie! 
8-4mio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem e 

— @ р dąć w administracji „Słowa” Mickiewicza 

ści. 
Von Bartzen był niespokojny. 
— Panie pułkowniku, — zaprote- 

stował, — pan przeraża tę panią. 
Gdyby pozostawił pan mnie tę 
sprawę... : 

Milczeć! — wrzasnął nieprzy- 
tomny Trommel, wykręcając ręce 
Wirginii. 

Krzyknęła z bólu. 
— No, prędzej, czekam odpowiedzi! 
Nagle drzwi się otworzyły, Na 

progu ukazał się młodzieniec w sza- 
rym uniformie, twarz miał trupio bladą. 

— Panie pułkowniku,—rzekł spokoj- 
nie, wszyscy już się zebrali na na- 
radę, czekają na pana pułkownika. 

Trommel zawahał się, poczem 
odepchnął Wirginję brutalnie, aż u- 
padła. 

— Idę, Tralgott. Gellert zaopie- 
kuje się potem tą upartą oślicą. 
Chodźmy von Bartzenie! 

Młody oficer podążył za nimi. 
Do uszu Wirginji doleciał zgrzyt 

zamku. Wychodząc Trommel zabrał 
latarnię, pozostawiając ją samą w 
ciemnościach. 

Czuła się wyczerpaną nerwowo, 
ale dziwnie pekrzepioną na duchu i 
odważną. 

Załowała jednak bardzo, że bru- 
talny Niemiec nadszedł w chwili, gdy 
jej dyplomatyczna metoda działania 
zaczęła wydawać plon pożądany. 

Uśmiechnęła się na wspomnienie 
wyrazu twarzy pokonanego Austrjaka. 

Wiedziała teraz, że będzie w nim 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23. 

nym ustępstwa. 
Z. P Nr. 
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miała wiernego sprzymierzeńca. 
W każdym razie zdawała sobie 

Sprawę, jak poważnie groziło jej nie- 
bezpieczeństwo. 

Aluzja rozgniewanego Niemca o 
Gellercie napełniała ją przerażeniem. 
„Co zrobi, gdy karzeł przyjdzie tu- 

taj, jak będzie się bronić? O ucieczce 
nie było mowy: drzwi były ciężkie, 
masywne, małe okienko nie budziło 
nadziei, zaś kwadratowa okienica, 
znajdująca się w kącie celi była przy- 
twierdzona mocno żelazem. 
_  Gdybyż Godfrey dał jakiś znak 
życia.., 

Czas upływał jej na tych 
ślaniach bardzo wolno... 

Nadeszła noc, w celi ciemności pa- 
nowały gęste, najmniejszy szmer nie 
dolatywat do usz1 Wirginii. Siedzą 
tak nieruchomo na Skrzyni, czuła, że 
energja jej znika w miarę czasu. 

Nagle usłyszała gdzieś blisko ja- 
kieś uderzenie i krzyk zdławiony. Zer- 
wała się przerażona. 

Rozległy się krzyki, odgłosy utarcz- 
ki, trzask i wreszcie odgłos ciężko 
padającego ciała. 

Potem nastąpiła cisza, ‚ 
I po chwili znów doleciały do niej 

kroki dziwne, nierówne. Ktoś szedł 
ku niej po schodach. . 

Kroki zatrzymały się za drzwiami 
i słyszała wyraźnie przerywany oddech. 

Osłabła z przerażenia, nie mogąc 
się ruszyć, czekała nieprzytomna, 
wpatrując się rozszerzonemi źrenicami 
w ciemności. 
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