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Prasa
kowieńska poświęca dużo
romiejsca toczącym się w Kownie
Urzędopolsko-litewskim.
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wy organ „Lietuvos Aidas“ w pierwszym artykule poświęconym tej sprawie, bezpośrednio po przybyciu deleuderza pogacji polskiej do Kowna,
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KOWNO, 9.V PAT. Wobec pogłosek, które ukazały się w prasie,
jakoby w Kownie miały się odbyć jekieś demonstracje
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LONDYN, 9—V. PAT.
Agencja Reuter'a donosi:
Dzisiejszy Daily
Chronicle dowiaduje się, że w wyniku decvzji powziętej
przez gabinet
brytyjski, minister Chamberłain oznajmić ma jutro w parlamencie, że rząd
przyjął w zasadzie projekt amerykańskiego paktu przeciw-wojennego.
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zostali

komitadże bułgarscy, którzy przygotowali zamach dynamitowy w Salonikach Komitadże ci wysłani zostali przez macedoński komitet rewolucyjny z poleceniem wysadzenia w powietrze konsulątu serbskiego oraz wystawy w Salonikach w r. 1927.
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między hittlerowcami a komunistami
się wiec. Policja z trudem
zdołała

nistów jednak zostął w czasie
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jak się

sporu
o odszkodowaniu bez rozstrzygnięcia
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Sądu

z „Hramady*

Jerzy Sobolewski.

został natychmiast do

dowiadujemy

Wilna.

aresztowanie

Okręgo-

b. po-

Sobolewski

Sobolewskiego

nastąpiło w związku z toczącym się procesem
„Hramady*, w którym dotychczas brał on udział w charakterze

świadka.

Ujęcie ważnego wysłannika G. P. U.
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wódcę bandy w głośnym napadzie na Siołpce przed k Iku laty. — Jak się okazało, Mierzyński był ajentem GPU. w mińsku i z jego
swą akcję dywersyjną.
go przez policję.
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Niech to będą tylko komisje. Lecz sakwestji jest nie na miejmo postawienie

mierz

Wilna. Toteż czy rokowania są możliwością porozumienia, czy tylko kolejną Poga”
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Wileńs 5 gody. Dopiero dziś o godz. S-mej min. 40 rano lotniko»i francuskiemu udało się
ską w Kownie pomijając Sprawę
przybyć do Bukaresztu.
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bardziej odcinać Egiptu od wylewów
Nilu, od
których
samo
istnienie
Egiptu
zależy.
Anglja
chce jedynie
aby jej condominium z Egiptem
w

doszło do zaciekłej bójki

poraniony

szpitala.

była

dobrodziejstw owych inwestycyj, tem-

członkami se-

narodowych

chwilą

administrowali
Sudanem
najznakomitsi angielscy organizatorowie kolonij a na inwestycje sudańskie wydał
skarb angielski krocie. Anglja nie ma
bynajmniej zamiaru pozbawiać Egiptu

zebranymi przed gmachem w którym odbywał
rozdzielić walczących ze subą. jeden z komu-
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go odwieść do

przekształciła się
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„ _ LIPSK,

Australji,
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cesji komunistycznej,
z których
jeden wystąpił
ostro
przeciwko
stawieniu własnej kandydatury przeciw oficjalnej partji Egzekutywa
komunistycznej międzynarodówki przed kilku
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komunistycznej.
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BELIN. 9.V. PAT. Jak donosi komunistyczna
Welt am Abend, kierownicy komunistycznego związku
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ze związku.
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Agencja Reuter'a 'donosi, że ks. Karol, który
tylole
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sabiać optymistycznie do nastrktóre ks. Karol
oświadczył, że terminowe polecenie
,
ących
opuszczenia Anglji jest dla
panuj
dziś w Kownie
w niego prawdziwym ciosem. Dzienniki angielskie przychylają się jednak do
zdają się nie rokować nic nowego
wej.
stanowiska rządu. Dzisiejszy Daily Express podaje,
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em:
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ziem

na Egipt są powszeStąd pierwszy waru-

landji, do kolonij angielskich na Dalekim Wschodzie. Dla Anglji muszą
te drogi stąć zawsze otworem. Ewentualne ich przecięcie byłoby dla Wielkiej Brytanji
ciosem
0 konsekwencjach nieobliczalnych.
Dla ewentualnej obrony tych właśnie dróg
musi
Anglja utrzymując stale ce:£um qiuan-

że przy-

* Wykonanie wyroku na komiiadżach bułgarskich.
Według

siebie

Drugi warunek wypływa z olbrzymiej żywotności dla Anglji dróg prowadzonych przez posiadłości egipskie

wódca komunistycznej organizacji bojowej Otto Braun uwolniony w kwietniu w sensacyjny sposób z więzienia w Moabicie przez kierownictwo
oddziału bojowego, przybył obecnie do Moskwy.
Braun
po swojem sensacyjnem uwolnieniu miał ukrywać się jeszcze
przez 14 dni w Berlinie,
a
następnie uciekł przez Czechosłowację i Polskę do Moskwy.
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WARSZAWA—T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.

zatargu.

mowa.

Wykradziony komunista znalażł się w. Moskwie,
BERŁIN, 9. V. PAT.

dla

Włoch zakusy
chnie wiadome.

Anglia przyjmuje projekt amerykański.

, ATENY,

się, że nie rozpatrując

Zdawałoby

na

dotyczą 4-ch wzgl. 5-ciu kwestyj, co do których porozumienie
czył członek delegacji
litewskiej będzie zupełnie
możliwe.
rokowań należy oczekiwać z końcem bież. tygodnia.

podsta-

zebane.
Rf

a Litwą, a następnie w

teraz Spo-

i

A jeszcze

ręce.

w

litewskie ma poważne

liiewsko-niemieckie

BERLIN, 9-V PAT. Jak donosi Biuro Woltia, cztonek delegacji litewskiej do rokowań gospodarczych z Niemcami dr. Saunlis, który
bawił w
Kownie celem złcżenia sprawozdania o wynikach
rokowań
berlińskich,
powrócił już do Berlina. Przed wyjazdem z Kowna dr. Saunlis oświadczył
w wywiadzie z dziennikarzami, że przebieg rokowań berlińskich jest zupełnie zadawalający. Porozumienie osiągnięto już w sprawach umowy konsularnej oraz umowy dotyczącej wzajemnej opieki prawnej między Niemcami

czynnie wystąpić prze-

usiłowała

ponownie

Rokowania

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
PO;TAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLEPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

M ПЫДЛИЕВООТАЯЦУИТЛОВНА

Niebawem po rozpętaniu się wojny wszechświatowej udało się Anglji
usunąć z Egiptu
suwerenną władzę
sułtanów
konstantynopolitańskich
i
dać krajowi jego własny
rząd stojący wszelako pod zwierzchnictwem czy
protektoratem Wielkiej Brytanji. Rząd
angielski uznał sułtana egipskiego za
króla i postanowił—zasadniczo— proklamować niepodległość
Egiptu pod
trzema atoli warunkami. A mianowicie. Anglji będzie przysługiwało prawo bronienia Egiptu
przed jakąkolwiek „obcą” inwazją. Powtóre: Anglja
ma mieć zawsze
otwarte dla siebie
drogi przez terytorjum Egiptu i trzecie ma Sudan pozostawać pod wspólnemi
rządami
Wielkiej
Brytanii
i
Egiptu.
Dlaczego głównie Anglja nie może
usunąć się z Egiptu? Dlaczego musi
strzedz Egiptu jak źrenicy oka? Dlatego aby inne jakie
mocar:two nie

krok

Litwy

Dia

krajów.

obu

W. Surwiłło.

Ratuszowa |

Po

KOWNO, 9. V. Pat. Dzisiaj obradowała tu tylko podkomisja rozrachunkowa. Natomiast podkomisja do spraw

St. Michalskiego.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz railimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. w n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
|
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

opinii

uzgodnić

dnak dotąd nie udało się

publicznych

NIEŚWIEŻ—ul

262

Obrady © Kownie.

la | przeciw. rokowaniom.

Berbeckiego

NOWOGRÓDEK—Kiosk

HORODZIEJ-—K. Smarzynski.
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LiUA—ul, Suwalska 13.

redakcji 243, administracji

4 zł. |

Gen.

|;

| N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
ОМО - Ksieg. T-wa „Ruch“.
GR

WILNO, Gzwarfek 10 maja 1928 r.
Redakcja

A. Łaszuk

BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”.

do ultimatów,

wszelako
się rządu

koń-

na
ustępliwem
egipskiego z sy-

tuacji... grożącej koniliktem o nieobli-

Komisja Budżejowa Izby Poselskiej
Budżet

ziony i ekspatrjowany.
Rokowania, zerwane z racji nieprzejednanego
stanowiska
Zaglula
Paszy, podjął, sir Austin Chamberlain z Sarwatem Paszą. Było to pod
koniec ubiegłego roku. Niestety, nacjonalistyczna
opozycja w
kraju
udaremniła oportunistyczne i kompromisowe zamierzenia
przedstawiciela i
pełnomocnika rządu
egipskiego.
Układy zerwały się raz jeszcze.
Warunków angielskich rząd egipski 'nie
przyjął. Wszystko pozostało in statu quo;

zaświtał

rok

bieżący

nad

Egiptem wciąż jeszcze nie posiadającym
pełn-j suw renności,
A _ kraj
wciąż dobijał się jej, burząc
się ustawicznie i dając niedwuznacznie do
zrozumienia, że kurateli Anglji,
aczkolwiek połączonej z wieloma korzyściami
- ma dosyć. Jedną
z manifestacyj takiego nastroju, wcale głośną, i
którą się dyplomacja
międzynarodowa zajmowała, były marcowe
tegoroczne zaburzenia na uniwersytecie w
Kairze.
Obecnie stoi na czele rządu, władzy wykonawczej w Egipcie
premier

Min.

Oświaty I Wyznań.

WARSZAWA,

9.V. PAT.

Dziś o

godz. 10-tej rano rozpoczęły się dalsze obrady sejmowej komisji budżetowej nad
budżetem
M-stwa W. R.

10.,P.

(Ch.

Następnie zabrał głos poseł Bitner
D.) odpierając ataki przedstawi-

cieli lewicy

na

kler

i

dowodząc,

że

Kościół
będąc stowarzyszeniem
nie
może mieć mniejszych
uprawnień w
stosunku
do swych
członków
niż
każde inne stowarzyszenie.
Z kolei przemawiał
poseł Putek
(Wyzw.) twierdząc, że budżet Wyznań
jest dostatecznie duży, gdyż. oprócz
pozycyj

przewidzianych

w

budżecie

M-stwa W. R. i O. P. idą na wyznania fundusze z budżetów innych resortów. Według obliczeń mówcy, wy-

daje się na wyznania

rocznie

około

35.000.000 funduszów
państwowych
i około 150.000.000
funduszów
samorządowych. Mówca porusza jeszcze
sprawę konkordatu czemu sprzeciwił
się poseł Krzyżanowski dowodząc, że
temat ten nie należy do komisji budżetowej.
Następnie poseł Smulikowski(PP3)
wskazuje, że ilość etatów w szkolnictwie powszechnem
jest niewystarczająca i że należałoby utworzyć jeszcze

7.000 nowych etatów, coby podniosło
koszt o kilkanaście
miljonów,
Klub
mówcy docenia znaczenie wychowania
Nahas Pasza,
człowiek młody, bar- iizycznego, będzie przeto głosować za
publikacyj
dzo energiczny, rodowity Egipcjanin tą pozycją. Co się tyczy
M-stwa, to są one wielkiej wartości i
czyli fellach, jak nieboszczyk
Zuglul oddały
szkolnictwu
ważne
usługi.
Pasza. | niemniej niż on_ nieprzejed- Mówca oświadcza, że konieczne jest
nany egipski niepodległościowiec. Na- ustawowe
uregulowanie
Świadczeń
wet, prawdę rzekłszy, sędziwy Zuglul gmin na rzecz szkolnictwa.
Poseł Kornecki (Kl. Nar.) zazna„niekoronowany król Egiptu*
mógł
cza, że budżet oświaty jest szczupły.
sobie pozwolić na tę lub ową
ugod- Mimo to figurują
w nim pozycje luźliwość wobec
Anglji; Nahas
Pasza nie tylko związane z oświatą. Mówca
musi „trzymać fason*. To też musiał wnosi
o
skreślenie 8,000000 ;z
na
wychowanie
w zatargu swoim najpierw z wyso- 10,000,000 pozycyj
kim komisarzem angielskim, którym fizyczne.
Mówca podnosi z uznaniem,
że
jest obecnie lord Lloyd, a potem
z
m-stwo położyło wielkie zasługi
w
z rządem angielskim stawiać
się jak zakresie.
dokształcania _ nauczycieli
kogut. Jego ostatnia
nota
brzmiała szkół powszechnych. Mamy
już 0około 90 proc.
nauczycieli
zupełnie jakby jakieś ultimatum rzu- becnie
W
zakończeniu
cone Anglji
pod
nogi. Lecz — jak wykwalifikowanych.
Stawia wniosek, aby fundusz przeznawiadomo
krążowniki
angielskie czony na stypendja
dla akademików
stanęly pod parą u wybrzeży Malty i podwyższyć
ze 120 do
150000
zł.
powoli zaczęły płynąć
w
kierunku Oraz zapowiada dałej wniesienie
rerozporządzenia uKairu
i Aleksandrji.
Nahas
Pasza zolucji o zmianie
Stanawiającego, ażeby
młodzież
odmusiał kapitulować.
bywała służbę wojskową natychmiast
Rząd angielski trwał przy opiaji, po ukończeniu szkoły Średniej
i doże uchwalenie
przez
egipski
parla- wodzi,
że okres tej służby należy
ment ustawy o zgromadzeniach... za- przełożyć
na czas
po ukończeniu
studjów
akademickich
a przynajmniej
groziłoby życiu i mieaiu
cudzoziemdo
25
roku.
ców przebywających w Egipcie, a poPoseł Chrucki (Kl. Ukr.) omawiał
nieważ Anglja w dekiaracjt jeszcze z
Sprawę
wyznania
prawosławnego.
roku 1922-go wzięła na siebie odpo- Pos. Langer (Wyzw.) wnosi o zmniejwiedzialność za bezpieczeństwo wszy- szenie pozycji na wychowanie fizyczstkich
cudzoziemców
w Egipcie — ne 05000000 z tem, że suma ta ma
szkół
przeto nie mogła dopuścić
za nic w być przeznaczona na budowę
powszechnych i żąda zwiększenia: poŚwiecie do wejścia w życie ustawy o zycyj na szkoły zawodowe o 500000
zgromadzeniach.
oraz wyasygnowanie 100000 na zaGdy natychmiast
po zażegnaniu początkowanie budowy politechniki w
ostatniego zatargu
zainterpelowano Łodzi.
SPU
TPMIIATK TEST MESTIETES
Chamberlaina w lzbie Gmin czy
nie
jest przypadkiem aktualną
kombinacja wycofania się Anglji z Egiptu i
szpiegostwie.
oddanie
wszystkich
anglo-egipskich
GDANSK 9-V PAT. W związku z
kwestyj spornych pod decyzję... Ligi wiadomościami, jakie ukazały
się w
tygodniach
w „Gazecie
Narodów, odpowiedział Chamberlain ostatnich
jaknajdobitniej, że pełna
ewakuacja Gdanskiej“ i „Dzienniku Bydgoskim"
Egiptu przez wojska i administrację o rzekomem uprawianiu szpiegostwa
na terenie tutejszej dyrekcji kolejowej,
angielskie już z tego względu nastą- wydelegowana została przez
polskie
pić nie może, ponieważ by wybuchła władze centralne do Gdańska specjalw kraju natychmiastowa
wojna
do- na komisja, która przeprowadziła na
W ich wyniku
mowa, niesłychanie niebezpieczna dla miejscu dochodzenia.
ustalono,
że
zarzuty,
jakie
pojawiły
pokoju — na ziemskim globie.
się we
wspomnianych
dziennikach
Niemal jednocześnie
egipski
mi- były zupełnie bezpodstawne i nieuzanister spraw
zagranicznych
Wacyf sadnione
Ghali Pasza złożył deklarację wobec
dyrektora potężnej agencji prasowej Sprawa subsydjowania organizayj rolniczych.
t. zwaneį
Hearst-pressy,
Wieganda,
że Egipt pragnie żyć z Wielką BryWARSZAWA. 9.V. PAT. Z dniem
subwencjonowania
tanją w jaknajtrwalszej i jak najdo- 8 maja sprawy
społeczny
ch
organizacy
j
rolniczych
skonalszej przyjaźni,
związany z nią
załatwiane dotychczas
przez
sekretawięzami historycznemi i całym stekiem

czalnych następstwach. Tak było równo rok temu. Podobnie jak obecnie
wynikł zatarg z racji wniesionej
do interesów.
To są dwie najświeższe enuncjaegipskiego
parlamentu
ustawy
o
niezgromadzeniach
tak
przed
rokiem cje. Zharmonizować ich będzie
łatwem
zadaniem
przyszłości.
Cz.
J,
dało do zatargu
powód zażądanie
ERA
AETATTNIASRI
TA
(NOK
S)
przez egipski parlament
skasowania
Eksport
vas
z
Rosji
SOWIBEurzędu sirdara czyli angielskiego naczelnego wodza armji egipskiej. MiaDowiadujemy się, że splawiane
no skreślić jego etat w budżecie pań- Niemnem przez firmę
P. Jewelowstwa. Sam już projekt był zuchwal- skiego drzewo
zakupione zostało w
stwem. Sirdar
bardziej jeszcze
niż okolicach Uzdy.
Również i Towarzystwo
Anglowysoki komisarz angielski rezydujący
w
Stołpcach zakupiło
w Kairze jest jakby
personiiikacją Europejskie
dużą partję drzewa z lasów Stańkowjakby nad suwerenności Wielkiej Bry- skich i Prusinowskich,
niedaleko od
tanji w Egipcie. Podczas tego konili- granicy pańsiwowej położonych dóbr
ktu sędziwy Zaglul Pasza był i wię- hrabiów Czapskich.

Nieprawdziwe

rjat Ministra

wiadomości

Rolnictwa

zostały
departamentowi
Jednocześnie ustąpił ze

a

przekazane

rolnictwa.
stanowiska

Szeia sekretarjatu p. Stanisław .Rościobowiązki urzędszewski obejmując
ministra.
nika do specjalnych zleceń
Stanowisko szeta sekretarjatu ministra
objął p. jan Żukotyński.

RTN
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est
Rada Opiekuńcza Kresowa
oświatę
roznieca
która
instytucą
wsi
ludem
pomiędzy
pozaszkolną
ten lud
oświecaąc
i miasteczek,
Wschodnich
utrwala granice Ziem

Rzec ypopolite.
Cy sesteś członkiem?
Zygmuntowska

do

8ej

22

Wilno'

od godziny

6 1»

8

ECHA

KRAJOWE

Projektowane roboty drogowe Wojewśdziwa Wileńskiego.
Rząd

*nioski

p. Wojewody

przeznaczył

na

cele

Wileńskiego

drogowe

woje-

wództwa Wileńskiego
w roku 1928 29
większą sumę, którą Dyrekcja Robót Publicznych zamierza zużytkować
na
przeprowadzenie w bieżącym sezonie następujące
roboty
drogowe:

Projektowane jest zabrukowanie około 40 kim. dróg w różnych powiatach, po”

grubienie około 14 klm.
kory
szosowej
oaz
remont
i budowa
około
250
szt.
mniejszych mostów i przepustów. Budowa
dróg państwowych będzie
prowadzona
w

trzech kierunkach:
duń— Grodno

Na

drodze

projektuje

Wilno—Ra-

się

wykonać

ro-

boty ziemne do granicy województwa

czyli

a więc mostu

przez

Wilję

w

Niemenczy-

nie i przez Sołczę w Zygmuntyszkach
(p.
Wileńsko-Trocki), przez Merę w Balulach.
i przez Straczę w Krokiszkach (pow. Święciański) wreszcie przez Użlankę
w
Swatkach (pow. Postawski).

Budowa

dróg

prowadzona

na

samorządowych

Trocki,

będzie

następujęcych

Wilno - Landwarów,

terenach:

przez sejmik Wileńsko-

Smorgonie
- Wilejka,

przez

sejmik

9. V. Pat. Cesarz

Uehwała czy
Obrady

zatwierdził

rozporządzenie
podwyższając
Tsing-Tao,

do
o wysłaniu 3-ciej dywizji
stan liczebny oddziałów japońskich w Szantung do 26
tysięcy ludzi. 5 kompanij piechoty otrzymało
polecenie
natychmiastowego udania się do Tjen-Tsinu.
LONDYN, 9. V. Pat. Z Tsi-Nan-Fu donoszą, że wojska japońskie obsadziły wczoraj linję kolejową Tsi-NanFu — Tsing-Tao wraz z sąsiednim kilku-milowym pasem
ziemi.

Wojska japońskie

Wilejski sejmik Oszmiański, droga Widze
Rymszany przez sejmik Brasławski i droga
Jazno Prozoroki przez sejmik Dziśnieński.

о

Trzecia dywizja japońska © Chinach.
TOKIO,

Na

Ww

ŁO

TOKIO,

9 М.

PAT.

zajmują linje kolejowe.

Korespondent

Reutera

donosi,

że woj-

lecz kontrola
ska japońskie podejmą ochionę linij kolejowych
sejmiki będą miały możność
około 40 klm. nowych dróg. tych linij spoczywać będzie nadal w
Gdy
rękach Chińczyków.

Ogółem

wybudować

Ponadto
przeznaczone
zostały
sejmikom
specjalne dotacje rządowe na studja i projekty drogowe olaz na studja mostowe. Z

tyiko niebezpieczeństwo minie, oddziały japońskie zostaną niejakoby wojska
zwłocznie wycofane. Zaprzeczają tu pogłoskom,
do Tsi-Nan-Fu celem powstrzymania marszu
funduszów samorządowych
przewidzianych japońskie wkroczyły
w budżetach 1928—29
na cele drogowe wojsk poułdniowych
na północ. Rokowania w sprawie uregusamorządy zamierzają wykonać
około 212 lowania zatargu chińsko-japońskiego
podjęte
zostaną
zapewne
den na Łukni, drugi na
Mereczance. Na tys. 680 mtr2 robót brukarskich na łącznej
nieco
później
w
Nankinie.
Ministerstwo
marynarki
postanowiło
przyszły rok
budżetowy
pozostałoby
do przestrzeni około 45 klm. i wybudować 121
„Abukuma* j „Jiutsuć.
wykończenia 13 klm. drogi; na drodze w mostów drewnianych do 20 metrów bieżą- wysłać do Szanghaju krążowniki

na długości 18 kim.,
dostarczyć całą ilość
potrzebnego kamienia, wykonać
drogę
na
przestrzeni dalszych 20 k!m., tj. do kilometra 36 licząc od Wilna, wykończyć most na
rzece Solczy i wybudować
dwa mosty
je-

rozpiętości
295
mtr.
bież.
kierunku Lidy będą wykonane roboty ziem- cych, ogólnej
ne na długości około 6 klm, i wykończona oraz mostów stałych do 5 mtr. bieź. z 0zostanie droga na przestrzeni dalszych 5 i tworem w świetle ogółem 944 mtry bież.
Przygotowania
do wszystkich
powyžpół klm., tj. do kilometra 17, 60 licząc od

Wilna. Na
torego

szosy.

drodze do Kobyłnika— trakt Ba-

zamierzone

jest ukończenie

10 kim.

Budowa większych
mostów
państwowych ograniczy się do wykończenia
mostów rozpoczętych w:poprzednim
sezonie,

STOLPCE.
O
poselskie
sprawozdawcze
w

Dowiadując

się

o

zebrania
Stołpcach.

poselskich zebra-

niach sprawozdawczych w Baranowiczach, Lidzie, Słonimie i innych miejscowościach —społeczeństwo įstolpeckie

z niecierpliwością

oczekuje

swej

kolejki.
Liczne
zapytania i interpelacje zgłaszane u pana prezesa
Jerzego Gorzkowskiego
— dowodzą wielkiego zainteresowania
poselskimi zebraniami sprawozdawczemi, zaś naogół wielka liczba zwolenników
В. В.
Współpracy z Rządem
w — powiecie
Stołpeckim, jak wykazało głosowanie
do Seimu Rzeczypospolitej
— przemawia za tem, by Stołpców za daleko na
zarym końcu nie pozostawiać.
Stołpce prócz tego żywią
rówież swe pretensje do osoby
pana
osła
K. Rdułtowskiego—który bęac tu jakiś czas Starostą
ujął Soie całe społeczeństwo,
które
z tej
„acji żywiąc

waża
sła.

doń

wielką

(io poniekąd

—

estymę,

za

u-

„swego*

Inspekcja Generała

po-

Pożerskiego.

Dnia 7 bm. przybył do Stołpców na inspekcję 8 Baonu KOP. Generał Pożerski,
uda-

jąc się

stąd na lustrację oddziałów

skowych

strzegących

— Zmiana

wiciela
dujemy

granicy

woj-

państwowej

na stanowisku

ciel Wniesztorgu w Stołpcach
odjeżdża w
dniach najbliższych do Moskwy. Na przedstawiciela Wniesztorgu ma w tych dn ach
Patek

wyjednał

subwencję dia Kościoła w
Siołpcach.
Dnia 1-go maja przejeżdżając przez Stotpce do Moskwy Pan Minister Patek zakomunikował,

że w

dniach

dejdzie

z Ministerstwa

zasiłku
pcach.

na

odbudowę
ы

najbliższych

na-

Wojewódzkiego,
Urzędu
Nowogródzkiego
udając się do Granowej-Górki gdzie istnieje jedna z ochronek sejmikowych.
S

Przybycie p. Majora jest w związku
z zamierzoną reorganizacją schronisk sejwanków
wości.
—

względnie

Kino

ochronek
w

przeniesieniem wycho-

do

innych

?
Stołpcach.

W

miejsco-

tych

ы
dniach

dokonano w kinie Stołpeckiem remontu,
zaś w dniach najbliższych będą oddane do
uzytku publiczności loże.
Jednem słowem
kino w Stołpcach emancypuje się. >
_

Godnem uwagi jest, że właścicielka kina Pani Waliszewska
daje codziennie 2
bilety

bezpłatne

jako

premie

ków „Życia Nowógródzkiego*.
— (0)

roboty

te

dla

czytelni-

W.E.
OPSA.
Straty i odbudowa
Opsy

Ludność

miejscowa

przyjęła

stosowaną

z

wiel-

przez

dy-

rekcję ubezpieczeń metodę doraźnej likwidacji i wypłaty.
Przyczyną pożaru nie dała
się ściśle
ustalić, jednak
można
z całą pewnością

twierdzić, iż był to przypadek, a w żadnym
razie

podpalenie.

Przy

dokonywaniu

likwidacji

w

pier-

wszym dniu był obecny starosta
Brastawski p. Januszkiewicz, który
porozumiewał

się z dyr. Rackiewiczem co do niezwłocznej akcji odbudowy miasteczka wvgniotrwa-

le, do czego
przyczyni się
w znacznym
siopniu dyrekcja
ubezpieczeń,
udzielając,
niezaležnie od wypłaty odszkodowania pogorzelowego, długoterminowych
pożyczek

na _ oeniotrwałe

budowie,

ewentualnie

ogniotrwałe pokrycia.
Akcja w tym kierunku zos ała w szczegółach omówiona przez dyr. Rackiewicza i

starostę januszkiewicza.

3
RÓWNE.

—

Święto

strzelców

obchodzono
Pułk

dziesieciolecia

kresowych.

uroczyście lo

ten, posiadający

dycje bojowe

44 pułku

Przeszło

trzy dni

lecie 44 p. s. k.

najchlubniejsze

b;ł organizowany

tra-

we Francji

jako 2 pułk strzelców
polskich.
Walczył
w Wogezach. Posiada chorągiew, cfiarowa-

ną

przez

Verdun!

ludność

męczeńskiego

miasta

Święto pułkowe było przygotowa-

ne wyjątkowo pięknie.
tego komitet oficerski

Przyczynił
się do
i podoficerski
puł-

pcy
ppłk.
szt. gen.
Franciszką
Dudzińskiego.
26 kwietnia odbyły
się
urozmaicone

zawody sportowe. 27. IV
poległych

w

kościele

msza

święta

parafjalnym,

za

po mszy

zaś odbyła się defilada całego pułku
ul. 3-g0 Maja, której przyglądały
się

na
ol-

brzymie rzesze ludności.
27 kwietnia
po
południu dokonano rozgrywek ostateczaych

w zawodach
strzeleckich i sportowych.
Wieczorem odbył się na ui. Równego nastrojowy

capstrzyk

«2

udziałem

orkiestry

pułkowej i kompanii honorowej
pod
dzą kapt. Sawickiego. Najuroczyściej
atmosferze

prawdziwego

woi w

wzruszenia

odbył

się tegoż dnia o godz. 9 wieczorem
uroczysty apel kilkuset poległych pułku. Odpowiedzi sierżaatów -zeiów kompanijnych:
„poległ na polu chwały*
wobec
całego
akompanjamencie

stą pobudką

przy dźwiękach

twierdzi,

że

„w

warunkach

na-

żytek

ze

zbawienności

regjonalizmu

„na tle wybujałej
dla Francji, „dzie
centralizacji tłumaczy
się zbawienna
reakcja decentralistyczna" i gdzie re-

się

się

ogłusza-

uroczy-

orkiestry

przed

puł-

skim.
P. Piszczkowski
uważa, iż
Polska „musi
przedewszystkiem dokonać wewnętrznego
spojenia, .uniiifikacji
narodowo-kulturalnej*.
Przyznając dalej słuszność tezie p. Bukowieckiego, że „regjonalizm w Polsce
jest ze stanowiska
przyszłości państwa tendencją zupełnie uzasadnioną”,
dodaje
p. Piszczkowski
uwagę, że
„wnioski
p. Bukowieckiego byłyby
przekonywujące,
gdyby Polska była
państwem
narodowo silnie
scementowanem“. A gdyby
czytelnikowi zamało nie było tych łamańców i skoków logiki, dodaje p. Piszczkowski:
„realizacja
haseł
regjonalistycznych
powinna być nader ostrożna, rozważna i narazie jedynie częściowa, iragmentaryczna“. I jakby urągając
czytelnikowi tuż obok
mówi p. Piszczkowski: „sytuację naszą
komplikuje
nietylko istnienie mniejszości narodowych... ale także psychologja różnych
grup Polaków na Kresach".
Aby w pelni
uplastycznič czytelnikowi jak to się pisze artykuły, kiedy się nie ma w danej sprawie przekonań własnych i nie wie o co chodzi, lub chce przemycić zgóry powziętą tendencję, p. Piszczkowski dalej

rodowych skomplikowanych zachodzi
regjonalizm,
že
pewność,
niemał
ulegnie wypazdrowy jako zasada,
czeniu, stając się narzędziem dążnoswidzi poAutor
ci odśrodkowych*.

pogorszenia

łań wojennych.

stosunków

swym

z

państwami

wojskom,

aby

niem p. pułk. Witorzeńca
O godz.
odbyła się msza polowa na placu

mieszka-

9 rano
kosza-

żagranicznemi.

dla uratowania

lat

kilku i

W konsekwencji

kraju

zaprzestały

dzia-

wyjątkowy tryb

są

niczem

It. ostarżenia przeciw inżynierom niemieckim.
BERLIN, 9. V. Pat. Prasa

tutejsza podaje bardzo obszerne
wyciągi
z aktu
sowieckiej.
oskarżenia wręczonego aresztowanym inżynierom
niemieckim
w
Rosji
Dzienniki podnoszą zwłaszcza tę okoliczność, że oskarżenie opiera
się głównie
na
zeznaniach jednego z oskarżonych Bachina, którego brat pracuje rzekomo
w rosyjskim oddziale A. Е. G. Dzienniki о
berhńskie wykpiwają
te zeznania
>
я
2 uważając
a
całkowicie kłamliwe. P. zatem dzienniki zaprzeczają twierdzeniem, jakoby inž. O to
wojny w Rosji jako szpieg niemiecki.
miał pracować w czasi:

Gen. Kobilę w piąfek wyrusza na biegun.
BERLIN 9-V PAT. Biuro Wolifa donosi z Kopenhagi, że gen. Nobile
w piątek ma startować na Spitzbergu do łotu nad biegunem
północnym.

O

ustawach

również

uchylania

ich

się

na

|

przez

wzory obce, względ-

w

całości

jak

to

nam

niektórzy

pod-

Polski samolot transailantycki przybywa do: Warszawy,

rozdał nagrody

zwy-

cięzcom w zawodach sportowych. Uroczystość tą zakończyła się defiladą
przed p.
gen. Knollem, która wykazała wielką spra-

wność, sprężystość
nierza. O

dzie wielki

godz.

kilkadziesiąt

i tężyznę naszego

12 w

obiad

poł. odbył
się w ogro-

żołnierski.

stołów,

żoł-

Zastawiono

uginających

się

pod

ciężarem jadła i napojów.
Do stołów zasiadło około 2000 osób — oficerów i podoficerów wszystkich pułków Rówieńskich
i żołnierzy pułku, oraz zaproszonych gości.
W czasie wspólnego obiadu
p. gen. Knoll
wygłosił

piękne

okolicznościowe

przemó-

wienie zakończone toastami na cześć
cji, Polski i poległych. Orkiestra grała
syljankę. W odpowiedzi przemówił w
niu wszystkich szeregowych pułku

FranMarimieplut.

zawodowy Ciepliński z 2 komp., wznosząc
okrzyk na cześć p. generała, gości
i do-

wódców. Pan generał ucałował plut. Cieplińskiego, poczem rozpoczął się wspólny
obiad. O godz. 1 po poł. odbył się we
własnem, barwnie zieleni a przysirojonem,
kasynie bankiet oficerski dia zaproszonych
gości. Po południu ną plącu
koszaąrowym
odbył się dla żołnierzy
uroczysty
iestyn,
na Który złożyły się, między innemi wyścigi w workach, wyścigi z jajkami,
wspina”
nie się na słup,
koło
szczęścia,
loterja

Cieplińskiego. Program akademji wykonany
wspaniale przez artystów amatorów. Wieczorem

w

kasynie

oficerskiem

prezentacyjny bal
dzień

święta

minął

oficerów
pod

odbył

pułku.

hasłem

się

dnia

re-

Trzeci

w

kasynie

oficerskiem

wspólny

bankiet

робойс. z udziałem zaproszonych

pań i go-

Ści. Na bankiecie wygłosił serdeczne przemówienie p. pułk. Witorzeniec,
który stał
się przedmiotem
żywiołowych
wowacji
ze

strony podoficerów
wanego i kochanego

Powszechnie
szanodowódcę, gdy opu-

szczał bankiet wynieśli podofic. na rękach.
Uroczystość zakończyła się wieczorem do-

rocznym balem

podofic. w kasynie

skiem.

Podkreślić należy

oficer-

z uznaniem

bardzo

liczny udział w całym przebiegu uroczystoŚci przedstawicieli
lokalnych
władz państwowych, samorządowych,
przysposobienia wojskowego, nauczycielstwą i ludności
cywilnej miast Równego,
Dubna
i innych

prasowy

klubu

ustawy a
(Piast) w

zgłasza

nastę-

oświadcza

się ze wzglę-

du na utrzymanie sprawności i ciągłości pracy za uchylaniem i zmiana- .
mi rozporządzeń na drodze
ustawodawczej.
Poseł ks. Radziwiłł (BB) stwierdza,
że obowiązkiem
posłów jest ujmować tę sprawę z punktu widzenia życiowego, praktycznego,
żeby
społeczeństwo nie miało złego
wrażenia,
że pewne uchwały i prawa mogą być
interpretowane
dowolnie.
Premjer
Marszałek Piłsudski otwierając Sejm
oświadczył,
że pragnie współpracować z Sejmem i że do żadnego koniliktu rząd nie dąży.
Marszałek Daszyński od początku objęcia
swego
urzędowania 'uczynił wszystko
co
było

w

jego

mocy,

żeby

konfliktu nie

było.
Czy
zatem
w danej chwili z
nie na konieczność zastosowania in- punktu widzenia interesów
panstwoterpretacji
historycznej nie może
tu wych pożądane jest wywoływanie konmieć miejsca. Przy interpretacji powi-- iliktów?
W
każdym razie w opinii
nien
również decydować
moment t. powstanie tendencja, że konflikt jest
zw. racji stanu.
Sejm
dał pełnomo- uczyniony
nie
przez rząd
a przez
cnictwa rządowi.
Na tej podstawie parlament.
r
rząd wybudował cały system ustawoW dalszej dyskusji przemawiali podawstwa dekretowego.
Dekrety stały słowie Paczkowski (KI. Nar.), Winiarsię czemś żywem, zrosłem ze społe- ski (Kl. Nar.). Na tem
dyskusję wyczeństwem. My nie bronimy dekretów czerpano. Wice-minister
Car stwier-

suwają.
My tyłko dążymy do
tego
aby zmiana ich była należycie
przemyślana a nie robiona dorywczo pod
wpływem jakichś nastrojów
polityczJak się dowiadujemy, zamówiony
przez polskie lotnictwo
wojskowe
nych i zdenerwowania.
Dlatego
też
w Amsterdamie specjalny samolot typu „Fokkeia”, przystosowany do lotu
chcemy nadać tej ewentualnej zmianie
transatlantyckiego, jest już kompłetnie
wykończony. Delegowani przez decharakter ustawy. Przy obradach kopartament lotnictwa M. S. Wojsk. do Amsterdamu dla zamówienia i domisji prawniczej
kończy mówca —
zorowania budowy tego samolotu piloci:
por. Kalina i por. Szałas odbyli
powinna panować bezwzględnie objekjuż kilka lotów próbnych i jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia mają przytywność.
lecieć na tym transatlantyckim olbrzymie wprost do Warszawy.
Poseł Woźnicki (Wyzw.) stwierdza,
Po przebyciu podjęte będą właściwe próby
i dalsze
przygotowania
že 'nie ma zamiaru brać udziału
w
do lotu transatlantyckiego. Termin startu do lotu transatlantyckiego,
ani
sporze prawników,
który
toczy się
bliższe szczegóły raidu nie są jeszcze ustalone.
zarówno
w Sejmie jak i w
prasie.
Spór ten, jakkolwiek prawniczy,
ma
rowym, po której d-ca 13 Dyw. piech.
p. $cerskiego. O godz. 2 po poł.
odbył się jednak momenty
polityczne
i każdy
gen. Knoli-Kewnacki

swego

konstytucyjna

innem

Sejm.
Poseł Seidel (BB) wyraża opinię,
że przy
interpretacji
ust. 7 art. 44
Konstytucji można
stanąć tylko na
stanowisku
interpretacjj
werbalnej
gramatycznej i logicznej. Na tem stanowisku stoi także ustawodawca. Po-

woływanie

demja lo-cio
lecia,
będąca
jednocześnie
inauguracją koła
dramatycznego
44 p. S.
kres., zorganizowanego
z inicjatywy
plut.

blaskach

Przedwczegność regjonalizmu czy niedojrzałość sądu?

autor

niła się do

jących błyskawicznych wystrzałów maskowanego
ognia artylerji — dały wstrząsające i niesamowite wrażenie. Drugi
czień

chodni i przy

przy

kowej, która stawiła

Piszczkowskiego o regionallźmie).
Narodowej"
„Myśli
łamach
Na
głos w
(Nr. 10 z roku 1928) zabrał
Piszczp.
izmu
regjonal
sprawie
kowski.
że regjonalizm
Po stwierdzeniu,
zawędrował już do nas i znalazł zawładz
stosowanie w rozporządzeniu
„o regjonalizmie w województwach

domowej.

ta przypomina, iż wojna domowa trwa w Chinach już od

fantowa i t. p. O godz. 7.30 wieczorem w
domu żołnierza odbyła się bezpłatna aka-

pułku,

pożarze.
Jak się dowiadujemy, niez «łocznie po otrzymaniu telefonicznego zawiądomienia o pożarze m. Opsa, dyrektora Wi-

(Głos pana

Depesza

po-

zgromadzoneżo

Święta 28 kwietnia rozpoczął
po

wojnie

rozkazuje

kiem zadowoleniem

nie

przepisy

przegiw

z 1922 r

Czang-Tso-Lin

godnia.

które

dekret

pujący wniosek. Nie kwestjonując prawa Sejmu do uchylania rozporządzeń
Prezydenta Rzeczypospolitej, komisja

do-

przewidziała

występuje

waszyngtońskiego

na to, że komuniści dążą do
zrujnowania kraju.
dalszym
w
ciągu
oświadcza, że obawiał się on zawsze aby wojna domowa
nie przyczy-

dokonał

imieniu

wodzi, że Sejm drogą swej
uchwały
może zatwierdzić względnie
uchylić
dekrety,

pierwszy

został uchylony w drodze
nie uchwały. Poseł Kiernik

wyjątkowych

Gzang-T?so-bin

traktatu

zwraca uwagę
Czang-Tso-Lin

techników

mianowicie

wprowadzając

będzie ściśle przestrzegał postanowień

wyjechał na miejsce pogorzeli
i przy
dziale natychmiast zorganizowanej brygady
likwidacyjnej, złożonej z 3-ch
inspektorów

i 2-ch

Mówca

przysługuje

ostatnie słowo ale nie jedyne
i nie
pierwsze. jeżeli przepis,
który mówi
o uchylaniu dekretów
nie jest dostatecznie wyraźny, to należy go tłumaczyć tylko w kierunku zasady, t. zn.
że dekrety można uchylać w drodze
ustawy a nie
w kierunku
wyjątku
t. zn. w drodze uchwały. Zresztą mamy już w tym
względzie
precedens,

japoński

Deklaracja posła japońskiego.

leńskiego oddziału Państwowego
zaktad
ubezpieczeń wzajemnych p. O. Rackiewi -

powiatowych

rządowi.

wychodząc z
należy dojść

do wniosku, że Sejmowi

NOWY YORK, 9. V. Pat. Ambasador japoński w Waszyngtonie
Matzudeira zjawił się wczoraj późnym wieczorem u sekretarza stanu Kelloga
i zawiadomił
go
w
imieniu rządu japońskiego, że rząd ten poczynił zarządzenia wojskowe
w Szantungu
jedynie w celu ochrony życia i mienia Japończyków oraz cudzoziemców
i że rząd

LONDYN, 9.V, PAT. Agencja Reutera donosi z Pekinu,
że Czang-Tso-Lin postanowił rozesłać po całych Chinach okrężną
depeszę
domagającą
się zaniechania
wojny domowej w celu umożliwienia współpracy pomiędzy Chinami północnemi a połu iniowemi nad uregulowaniem sprawy Tsi-Nan-Fu.$

obliczenia strat pogorzelowych. Zniszczeniu
uległy 33 nieruchomości,
w tem
kościół
murowany, takaż plebania
oraz
budynek
spółdzielni spożywczej. Straty w budynkach
określono na 120.000 Zł.
W celu przyjścia z natychmiastową pomocą, dyr. Rackiewicz
osobiście wypłacił
pogorzelcom tytułem
zaliczki
20.000 Zł.,
reszta zostanie wypłacona w
okresie
ty-

przeciwko

wo. W danym artykule
logicznego tłomaczenia

jak tylko administracyjnemi aktami z
mocą prowizoryczną. Kolejny mówca
poseł Hartglass (K. Żyd.) jest zdania, że skoro Sejm własną uchwałą
może zmienić Konstytucję, to tem samem może zmienić również ustawy o
charakterze, wyjątkowym. Konstytucja

będą

Skarbu 50.000 zł. ku pod przewodnictwem swych dowódców,
kościoła w
Stoł- pp. pułk. Witorzeńca Romana, jego
zastę-

W miarę posuwania się robót będą
przez Ministerstwo Skarbu nadsyłane dalsze
zasiłki.
ь
— Przejazdem przez Stołpc:. Dnia
p. Ma1-go bm. przyjechał do Stołpców
jor, Kierownik Działu Opieki Społecznej

mikowych

runków atmosferycznych
niezwłocznie rozpoczęte.

przedsta-

Wnesztorgu w Stołpcach. Dowiasię że p. Jewsiejew,
przedstawi-

rzybyć nowy następca.
JK
Pan
Misister

szych robót, jak kompletowanie personelu,
pracą przy studjach i projektach wreszcie
kompletowanie maszyn są już w pełnym
toku i z chwilą nastania odpowiednich wa-

WARSZAWA, 9—5. Pat.
Dziś o
godz. 10-tej min. 30
rozpoczęły
się
obrady połączonych komisyj sejmowych prawniczej i konstytucyjnej. Tematem ożywionej
dyskusji
jest w
dalszym
ciągu
sprawa: interpretacji
ust. 7 art. 44 Konstytucji w związku
z procedurą, jaka ma
zastosowanie
przy uchylaniu dekretów Pana Prezydenta.
Pierwszy w dyskusji zabrał głos
poseł Zahajkiewicz (Ukr.) wyrażając
opinię, że dyskusja prowadzona
być
winna na płaszczyźnie Ściśle
rzeczowej a nie politycznej. Odmienne zdanie Sejmu od zdania
czynników rządowych nie może być uważane jako
walka

ustawa?

połączonych : komisyj konsfyfucyjnej i praw niezej.

prawnik

w

zależności

od

tego

do

ja-

kiego
obozu
należy
inaczej
daną
kwestję interpretuje.
Klub Wyzwolenia stoi na tem stanowisku,
że rozporządzenia,

które

są wydawane

dził,

że

na

komisji

nie

zostały

przy-

toczone argumenty,
któreby
były w
stanie zachwiać dotychczasowem stanowiskiem rządu.
Rząd podtrzymuje
to stanowisko, które dotychczas zajmował i uważa, że uchylenie dekretów

za

pomocą

uchwały

Sejmu

nie

jest konstytucyjnie
dopuszczalne. Po
przemówieniu referenta posła Liebermana odbyło się głosowanie, w którem odrzucono 20 głosami
przeciwko 11-tu wniosek posła Podoskiego
oraz 30-tu głosami przeciwko
1 wnio-

sek posła Kiernika.

Natomiast

19 tu

głosami przeciw 12-tu przyjęto wniosek referenta, który brzmi następująco: Komisja
konstytucyjna
wyraża
opinję,

że w

myśl

art.

44

Statni Konstytucji

Sejm

własną

uchwałą

uchylać

dzenia

Prezydenta

ustęp

mocen

0-

jest

rozporza-

Rzeczypospoliej.

w

formie ustaw
mogą
być
uchylane
przez Sejm w sposób uproszczony.
W dalszym ciągu zabrał głos poseł Piłsudski (BB) który jest zdania,
że kiedy Konstytucja używa
wyraże-.
nia

„Sejm*

a nie

wspomina

o

roli

Senatu, to daje
możność
wyłącznie
wyrażenia woli Sejmowi, bo konstrukcja ustawy konstytucyjnej jest taka,
miast kresowych, o które niejednokrotnie
ostatnie słokrwawił: się z bolszewikami zwycięzki pułk że gwarantuje Sejmowi
44.

Na

uroczystość

nadesłano

mnóstwo

depesz od najwyższych dostojników — Райstwa, od organizacyj społecznych i od byłych uczęstników walk 44 p. s. kres.
Ró-

wnież przybyła na tę uroczystość specjalna
delegacja związku Halerczyków z Warszawy

ze swym

państwowych

sztandarem.

jedynie

i wojskowych

z

z władz

Warszawy

ani z Lublina nikt nie przybył. Kiedyż nareszcie nauczymy się doceniać
należycie

straż kresową Rzplitej?

G

A Zaktad Poożniczo-Ginekotogiczny

doktorów Karnickiego, Dobrzańskiego, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg

į im

jk

į
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PiASĄGKI w ttowie į
O

pełnej wartości

odżywczej

około 560 kalorii,

į

Żądać wszędzie.

ją

Pohulanki, tel. Nr
1404 wĄ
a
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we wiosennych materjałów łókiemicyh
Ozi
na damskie letnie suknie, oraz materjały bieliźniane, pościelowe i t. pw firmie

O.

KAUICZ,

Zamkowa

\

8.

sa
4

podo-

czytelnika swego artykułu do skoków
logicznych autora, dodaje tu dalszą
niespodziankę w postaci
swej lekkomyślności. Inaczej bowiem, niż lekkomyślnością nie można
nazwać
Okoliczności uczynienia komuś gołosłownie, bez podania faktów i bez powołania się na źródła, zarzutu szerzenia
separatystycznych tendencyj i słabego
odczuwania interesu ogólno-państwowego. P. Piszczkowski
twierdzi,
że
„jeśli regionalizm w Polsce centralnej
i zachodniej (?!) powinien wydać owoce dorodne, to w zastosowaniu
na
terytorjach chociażby
etnicznie
polskich, «le o słabej spotstości
kulturalnej z macierzą, siłą logiki zwiążków przyczynowych mus: się wyrodzić w szkodliwą,
separatystyczną
„krajowość”. Trzeba zrozumieć - ciągnie dalej p. Piszczkowski,—iż bywają
warunki, w *tórych regjonalizm musi
współtworzyć z daźnościami polityki
destrukcyjnej, wydając
rezultaty ujemne
dla rozwoju
patrjotycznej

kolejności podanej w jego artykule.
Pierwsza teza: Francja jest pod
względem narodowym ogromnie zwarta i jednolita.
Druga
teza:
Poczucie
pewnej
swoistości prowincyj francuskich jest
wyrazem związku z tradycią
historyczną, a nie objawem
separatyzmu
lokalnego.
Trzecia teza: Przy wybitnie centralistycznym systemie w życiu spolecznemi administracyjnem
Francji reakcja decentralistyczna, której głównym przejawem jest
właśnie regjonalizm, to zbawienna rzecz.
Teza czwarta:
regjonalizm
francuski pomnożył kulturę Francji.
Teza piąta: tenże
regjonalizm
w
Alzacji stał się podatnym
gruntem
dla agitacji niemieckiej i separatyzmu
dzielnicowego.
Teza
szósta:
premjer
Poincare
zaakcentował
dobitnie szkodliwość

ideologji regjonalistycznej.

odrębne
całości:
Polski
Trzecia: realizacja haseł regjona- nowiących
listycznych powinna się odbywać
u Piastowskiej i Wielkiego Księstwa Liw połączeniu
nas rozważnie t jedynie
częściowo, tewskiego, tworzących
Rzeczpospolitą
Jagiellonów.
Z odfrogmentarycznie.
Czwarta: powinna się ta akcja re- miennych, acz pokrewnych pokładów
wyrastały
gjonalna odbywać na terenach czys!o duchowych i materjalnych
i zrastały się oba organizmy państwopolskich, scementowanych ideowo.
Piąta:
ma polskiej Wileńszczyźnie we. W całości swej stanowiły gmach
cywilizacji za
regjonalizm wydaje
„kwaśne owoce" kultury, będącej ostoją
chodniej.
Fakt powstania Rzeczypoi szerzy separatyzm.
Szósta: tam, gdzie istnieją odśrod- spolitej od morza do morza, łączącej
kowe
dążności
polityczne — niema pod wspólnym dachem szereg ludów
miejsca na regjonalizm.
3 w jednym wysiłku kulturalno - twór-

Siódma: nie można ożywiać cywi-

lizacji polskiej pierwiastkami swoistemi
ludów, których się nie pozyskało dla

świadomości narodowo-kulturalnej.

Znowuż pytanie jaką

„siłą logiki

czym, zawdzięczać należy zrozumieniu
przez ludy, zamieszkujące W. Ks. Li-

tewskie,

że przyszłość ich,

zarówno

jak i pewność pełnego rozwoju,

jest

w łączności z kulturą polską, będącą
na wschód,
związków przyczynowych"
autor po- na drogach, wiodących
a+
starej kultury łacińgodził rozbieżne tezy swego artykułu? wyobrazicielką
jańchrześci
ji
cywilizac
Piszczp.
od
wielkiej
i
skiej
A teraz zażądajmy
| dalej: „W tak postawionem
kowskiego faktów na uzasadnienie jego skiej”.
i pojętem zadaniu
popierania w pisądów!

Czy można

nazwać szerzeniem se- śmie

To są tezy p. Piszczkowskiego w paratyzmu dzielnicowego przez „Źródła
gjonalizm wydał szereg poetów i poodniesieniu
do Francji. Jak się godzą Mocy* programowe słowa tego pisma,
wspólnoty
i
p
ństwa
i
narodu“.
|
kulturę francuską, ale tuż
mnożył
one
pomiędzy
sobą
niech
czytelnik gdzie wyraźnie powiedziane: „Niewola
wreszcie
ustęp
ostatni
z
tego
kaznozaraz stwierdza, że w Alzacji wyłonisobie
wytłómaczy
„siłą
logiki
związ- polityczna i podział Polski na trzy
dziejstwa
narodowego
p.
Piszczkowyzmu
separat
,
tle
ły się trudności na
dzielnice zaborcze zdążały do zburzeków
przyczynowych”,
jak
to
zapewne
skiego: „Skoro propaganda
regjonaalzackiego, do czego miał się .przynia tych naturalnych
podstaw życia
uczynił
wobec
siebie
autor.
lizmu
nawet
na
polskiej
Wiłeńszczyźczynić właśnie regjonalizm—i kończy
Rzeczypospolitej.
Dlatego
też racjoA
teraz
tezy
autora
o
regjonatak
oto
głosi:
„Pewne
elementy
na
nie
wydaje
kwaśne
owoce,
to
cóż
iźmie
regjonal
0
rozważania
swoje
nalna
uprawa
kulturalna
powinna
lizmie
w
zastosowaniu
do
Polski.
waileńszczyźnie,
które
odczuwają
mówić
o
województwach
z
przeważanieodość
leniem
francuskim podkreś
pójść
po
linji
wytkniętej
historycznym
Pierwsza:
należy
u
nas
przededość
słabo
i
luźno
związek
z
warjącą
ludnością
niepolską".
iż „szkodliwość ideoloczekiwanem,
zaakcentował toscią wyższego rzędu, jaką jest soZanim zażądamy od
autora
do- wszystkiem dokonać unifikacji nero- rozwojem, prowadząc do odnowy poregjonalistycznej
gii
centrów
kulturalnych
dowo-kulturolrej. (Kogo z kim, czy szczególnych
lidarność
ogólno-polska,
szerzą
tenpremier
mowie
wodów
faktycznych
na
jego
twierdzej
niedawne
dobitnie w
kraju.
Na
przestrzeni
trzech
wieków
dencje
regjonalistyczne
a
zarazem
czego
z
czem?)
z
1
nia, sprobójmy uszeregować
tezy p.
Poincare“.
rzuca
się
w
Oczy
fakt
dominujący
w
Druga:
sytuację
naszą
komplikuje
separałystyczne
w
prasie
codziennej
logiki
|
Piszczkowskiego w miarę możnościw
Niczem jednak są Skoki
układzie
sił
państwowo
narodowych
istnienie
mniejszości
narodowych
i
i
w
pięknym
zresztą|
perjodyku
francuizmu
regjonal
autora wobec
psychologja
różnych
grup życia dawnej Polski: składa się ona
*) Podkreślenia i wykrzykniki autora odrębna
skiego w porównaniu z tem, co mó- „źródto(!) Mocy *),
niniejszego
artykułu.
z dwuch wyraźnych organizmów, staP.
Piszczkowski
przyzwyczaiwszy
Polaków
na
Kresach.
izmie
wi o regjonal
na gruncie pol-

krajowem

wileńskiem

twórczego,

jak

kultury

regjonalnej Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej — nie grozi nam niebezpieczeństwo podsycania wyłączności narodowościowych
mieszanej
ludności
tych ziem, przeciwnie
zmusza tę ludność do współpracy
i współżycia,
wytwarzającego syntezę kultury
krajowej,
stanowiącej
trwałą podstawę
dla twórczego rozrostu kultury — ро!skiej".
| wreszcie
końcowe słowa:
„Wysuwając na czoło naszych zadań
pielęgnowanie kultury duchowej, opieramy się na takich zjawiskach
pełni
życia

puściźnie

Mickiewicz,

Kraszewskiego,

wej, Moniuszki,

Syrokomli,

na

Orzeszkona

takich

KE I DI

|

D urogram:
Od

chwili

gospodarczy.

rozbiorów

polska zmuszona

biurokracja

zduszona bowiem
to

*

była

wykonywać

ich rażęcej

musiała

nieraz

z interesami

wateli Państwa. Nie dlatego, że przewrót majowy
zaistniał
a dlategO,
;6
rządem
ci,
których
mianować

była podporządko- zwykiiśmy, inne

wać się wymogom zaborców:
inicjatywy
przejawiać
nie
które

HD

własnej

POMIMO

czy

urzędnik

nauczy

postępowanie

czy

też duchem

pogłębiała
urzędniczy

„instrukcja

polski

napływem

znienawidzoną

był

urzędników państw zaborczych. Znane nam wszystkim Ówczesne warunki,
powodowały
rozproszenie
polskich
urzędników,
nieraz
najlepsi
z
pośród nich na miejscu pozostać nie

mogli, bo

im

poczucie

narodowej

dumy nie pozwalało na to, by być
biernymi wykonawcami cudzej narzuconej woli.
powstała
Gdy Polska z gruzów
przyzrzucając—
zaborców
i-jarzmo
Stąpiła

do

tworzenia

swych

własnych

ryjnego:

ba,

buliem“

się

decentralizacji

wane.

i zbadania

I dalej —

przez-nie,
mogą być
w związku

be,

bi,

bu

kancela-

i t. d.

(patrz

biurowa '').

Ten „babebiurzędu instytucję

uczynił z

obywateli.

klucza

SWE

przez

Nienawiść

szeroki

tę

i

mar-

szałka Piłsudskiego podważył, wzruszył z podstaw, unicestwił.
W
jaki

sposób?

Tylko dlatego,

memorandum,

wojewódzkie

w

jaki

sposób

rozumieją

prac, które przez nie powinny

©О czem

że przeciw-

stawił się dalszemu zmechanizowaniu
pracy urzędów.
. / Całkowicie podzielając zdanie czynników gospodarczych, jeszcze rok temu rząd obecny zwrócił
się do poszczególnych urzędów wojewódzkichz
apelem, by wytężyły swe siły w kie-

tych

wie

być pro-

da-

województwa.

O ile nam wiadomo, program taki
przez urząd
wojewódzki
w Wilnie
został już opracowany. W dniu 7 bm.
odbyła się w tym celu specjalna kon”
ferencja w urzędzie wojewódzkim
w
Nowogródku.
Sprawę co do właściwego programu odkładamy z braku
miejsca do
następnego numeru.
Li

urzę”

prokuraiora Kalapskiego.

przemówienie

na

to, że czynniki

Pierały zasadę

Dość

wskazać

rządowe

rozwoju

stale

po-

zawodowości

wśród urzędników,
zasadę, która w
praktyce przeistoczyła
się w możliwość
występowania _ zrzeszonych
urzędników przeciwko rządowi...
Ta zasada jednoosobowości władzy pociągała za sobą
zmechanizowanie pracy. Zawodowość upoważniala do głosu bezosobową a zmecha-

|

my liZOWANĄ

pracę.

organizacyj

|
|

Wdzięczne

pole

dla

wywrotowych.

Sejmowładztwo stan

istniejący po-

garszało. Nie byłożustawodawstwa gospodarczego — istniało ustawodawstwo
„skierowane przeciwko
życiu
gospodarczemu.
!
Na tym tle wegetowała
biurokra-

|
|

cja polska i na tym ile organizowały
się siły wrogie państwowości polskiej.
Przewrót majowy — to jest historyczny przewrót i przełom w
dzie.

jach biurokracji

polskiej.

Dwa

lata

znalazła
temu biurokracja polska
możność ujrzeć swe oblicze wykrzywione

grymasem

w

czystem

Zwier-

ciądle obowiązku.
Od

a
tego czasu datuje

uzdro-

się

wienie
organizmu
biurokratycznego,
datuje się załamanie w poglądach na
> względem Państwa i obyda

rym

się zatruwa dusza.
Może to nie ma związku?

Ma.

Odżywają czasy
Gonty i Zeležniaka, wyplywają na widownię bandy
dywersyjne
Muchy,
Czorta i innych.
Mordy

i rabunki

są

na

porządku

Z kolei będę mówiło poszczegó!nych powiatach i oskarżonych na terenach tych działających.
Zacznę od

pow. Nowogródzkiego, gdzie
się wielki

duch

Mickiewicza,

jak mówił kolegą Rauze,

szę Taraszkiewicza. Istniało

zrodził
który,

podbił dutu

228

hurtków zespalających 5623 członków.
Działały tu najintensywniej dwie osoby

zasiadające

obecnie

na

ławach

oskarżonych — Klaudja Hoćko i Jan
Kuźmicz. To są starzy znajomi, wypróbowani

działacze

komunistyczni

i stan ten trwa

aż do

KPZB

do Słonima. Rozrzuca odezwy

1924

AIA
II
II

wreszcje
faktach
historycznych, jak
Uniwersytet Wileński i dzieje umysło-

we Wilna początków wieku XIX".
A jakie to kwaśne owoce wydaje
akcja „Źródeł Mocy"?
Może tym

kwaśnym

owocem

dla

skiego jest zeszyt

poświę-

A może zeszyt

<ony Mickiewiczowi?

w hoł-

poświęcony i złożony

drugi

dzie i czci

Najśw.

strobramskiej?
wnie jak
tora

p. Piszczkow-

pierwszy,

w

Marji Pannie

O-

prawdomówność

odniesieniu

do

au-

„Źródeł

Mo-

cy“, tak tež wygladai „Šcislošė“ jego
wobec historji dawnej i niedawnej.

Zarzyca
autor _ Wileńszczyźnie
„destrukcyjne, odśrodkowe
dążności
polityczne” a zapomina o Sejmie wiieńskim z roku 1922,
uchwalającym

«aiokorporację

v

1

olski!
Boi się p.

Ziemi

„Wileńskiej

do

;
Piszczkowski

wzmac-

niania cywilizacji polskiej pierwiastka-

mi swojstemi ludów,

których się

nie

pozyskało dla wspólnej Świadomości
kulturalnej — a zapomina całą prze-

1

szłość historyczną

Polski,

Rusi | datując od czasów

Litwy i

rozbuja-

nia nacjonalizmów narodowych
poszczególnych ludów.
Świadomie

odłożyłem

jest przeznaczona.
każdego

różnice

kraju

ideowe _

dodawać.
Dlatego

A że regjonalizm
zasadnicze

posiada

nie trzeba

też regjonalizm

chyba

.
w dzie-

różne idee,

łącznośći.
koliczności,

może

nie mające

Nie wyklucza
że

to jednak

zapalony

być równie

bliższej

gorącym

o-

regjonalista

zwolenni-

po
wówczas
ale
federacji;
kiem
osiągnięciu federacji — powinien przystosować
regjonalną
pracę
do po-

swego kraju.
Z tego
przydługiego — z winy
którym (oczywiście argu- p. Piszczkowskiego t'głosu w
„Myśli
mentem) chciał zapewne „zdyskredy- Narodowej" — artykułu widzi czyteltować" regjonalistów. Mówi oto p. nik, że nie można wyrokować z KoPiszczkowski:
„rzecz
oczywista (!)*
e łomyi o procesach kulturalnych, odkto z przekonania dąży
do
ustroju bywających się na drogach
wielkiej
iederacyjnego, do oparcia organizacji przeszłości polsko-litewskiej.
państwowej na zasadzie
autonomii
Wiktor Piotrowicz.
ierytorjalnych, ten ; postępuje konse-

Pisz-

się tajne

konierencje.

Prócz Sokołow-

skiego i Stocika, obecnych
oskarżonych biorą w nich udział komuniści
(Szurka Artajew). Urządza się przed.

stawienia

teatralne,

które

mają

ma-

zawiadamiają

krewnych

wej

Delegat

OK-Wilno

Urzędu

zmarłego

dniu

w

K

ŻONA

i znajomych

Kawalera

r. b.

namyśl
z partji
e

usunął się. On to zaleca
Morozowi
(jako instruktor KPZB)
wstąpić
do
„Hramady*, która działa w kontakcie
z KPZB. Prowadzi akcję MOPR.
аkubczyk

i Siniak

organizują

Ordzru

Osobowy.

RODZ

i

EON

g
Sędzią

Pow. Słonimski: Tu pod wpływem
Bursewicza od czerwca 26 r, prowadzi się akcja komunistyczna. Tu promieniuje 167 hurtków, a Św. starosta
Przeciszewski mówił nam
0 szkodliwości tej akcji. Sawaniec już od 25 r.
należy no KPZB razem
z Morozem,

tym co po głębokim

za duszę

8

Restituta

Ё

PCIĄ

Wojewódzkiezo,

6 kwietnia

nabożeństwo

Polonia

Pogrzeb

odbędzie

się w

ВЫ

I NA.

'

Woronkowicz Jan pisze
protokół. Przy
rewizji znaleziono u
Szewiela 2 obrzezanki
i pozostałą
bibułę.

BÓROSZYŃSKI

Sądu Okręgowego w. Nowogródku po krótkich lecz ciężkich
cierpieniach zmarł dnia 9 maja 192% r. w wieku iat 63.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w kościele
po-Trynitarskim
(przy

dnia 10-go maja
klinice U. S.

r. b.

o

godz.

na Antokolu),
poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Św. Św. Piotra i Pawła
O czem zawiadamiają krewnych,
przyjaciół, kolegėw i znajomych
pogrążeni w głębokim żalu
ŻONA
i CÓRKA.
11-:j

m"

a

=

2

Władysław

@
zmarł

9 maja

b. r. w wieku

O

smutnych

26

ORKOŁÓW

lat. 74. Wyprowadzenie

zwłok

zi

z domu

przy

ul, Suwalskiej 3, nastąpi 11 maja o godz. $-ej do kościoła Św. Jakóba,
skąd po nabożeństwie żałobnem pog! rzeb na cmentarzu
Bernardyńskim.

nieleg.

zebranie w Dajborze, gdzie omawiano sprawę
zbierania
broni i ewidencji
jej.Jefimowicz i Szaćko
obaj
starzy członkowie KPZB - należą do
„udarnej grupy". Głoszą
na zeDraniach o oderwaniu z. wschodnich i o

tych

obrządkach

zawiadamia

Powllanie Aarhana go

stroskana

a ана

RODZINA.

Szapszała.

Mimo ulewnego deszczu
dworzec zu domyśleć się można, oczekiwanetem, že „Hromada“
i kompartja
to Wileński zaludnił się wczoraj o g. 7 go Hachama Szapszała.
jedno. Marczyk, członek KPZB
brał wiecz.
rzadko
widzianą
u
nas
w
Pezes karaimskiej
gminy
wileńudział w maniiestacji stonimskiej.
który
większem skupieniu
publicznością— skiej mec. Izaak Zajączkowski,
Jaskrawiej
uwydatnia
się akcja współobywatelami
naszymi
Kara- towarzyszył duchownym
przedstawia
kompartji na terenie
„Hramady*
w imami.
Hachamowi zaraz po zejściu ze stopni
Grodnie. Mamy
tu pięciu
zasłużoG:nina
karaimska
stawiła
się wagonu przedstawiciela władz w Osonych pracowników. Jakimowicz znany możliwie najliczniej na powitanie naj- bie p. Narwoysza.
komunista, należy do secesji
KPZB. wyższego zwierzchnika kinesy HachaPrzemówienie swe krótkie, zwięzłe
Pracuje w „Bolszewiku”, „Czerwonym ma Seraja Chana Szapszała, którego a dobitne
zaczyna p. Narwoysz od
Ściagu' i prasie hramadowskiej,
U przyjazd
sygnowaliśmy
na łamach należnego
wysokiemu
dostojnikowi
rzymuje Ścisły kontakt
z Woloszy- „Słowa”.
duchownemu
tytułu: Excelencjo! w
nem. Przed wyborami do Kasy ChoWśród
licznie zebranej publicz- imieniu Pana Wojewody wileńskiego
rych wchodzi do kom. jedności
ro- ności niebawem zauważamy przedsta- i własnem witam Waszą Excelencję,
jabotniczej razem z Poddubikiem, ska- wiciela Wojewody
zwierzchnika wyznaWjleńskiego, Kie- ko najwyższego
zanym już na 4 |. c. w. Działa inten- rownika oddziału wyznań przy urzę- nia karaimskiego. ŻyczęgWaszej ExceSywnie, wystąpienia jego za zjezdzie dzie wojewódzkim p. Antoniego Nar- lencji najpomyślniejszych u nas owopowia owym zostały tu jaskrawo u- woysza Oraz vice-prezydenta
pracy
przewodniej
dla swych
miasta ców
widocznione.
współwyznawców.
p. inż. Witolda Czyża.
Poddubik, b. żołnierz wojsk bolNastępnie przemówienie powitalne
2 prasy miejscowej reprezentowaszewickich zbiera składki na więźniów
równie
zwięzłe, a dobitne wygłosił w
ne jest jedynie „Słowo”.
politycznych i rozpowszechnia pibułę
miejskich
wice-prezyPozostaje jeszcze
kilka minut do imieniu władz
nielegalną. Wyrok Sądu Apelacyjnego
dent
p.
Czyż.
:
przybycia pociągu. Reprezentant władz
mówi za niego.
Oiicjalne
powitanie
następuje
na
gminnych p. Elijasz Jutkiewicz prosi
Balicki,
mąż zaufania,
prowadzi
peronie pierwszym
przez
miejscową
kilku
swych
współwyznawców,
aby
intensywnie działalność komunistyczną,
z chwilą nadejścia pociągu przeszli z gminę, w imieniu której zabiera głos
a następnie cofa się do drugiej linji
nim na właściwy peron reszcie zaś p. Eljasz Jutkiewicz.
okopów, T-wa Szkoły Białoruskiej.
Reprezentant wileńsko-trockich Kawspółwyznawców
daje
hasło
do
Szuszkiewicz, z kolei trzeci prezes
raimów złożywszy najpierw hołd Hautworzenia
szpaleru.
Wyczuwa
się
pow. komitetu.
Należał
do
secesji
poważny
nastrój zebranych. chamowi — w porywających słowach
KPZB
Guryna. W roku 26 z pole- wokół
Garść osób oraz reprezentanci władz obrazuje następnie przywiązanie swych
„cenia CK
KPZB wchodzi do „Hrai społeczeństwa przechodzą na czwar- współwyznawców do ziemi polskiej—
mady".
jak twierdzi Św. Jasiński oprzybyłego zgobcych stron
gdzie
następuje pierwsze wzywając
trzymał od Taraszkiewicza spis człon- ty peron,
Arcypasterza
swego wyznania — aby
ków KPZB,
którzy mieli wejść do oficjałne powitanie.
pokochał Polskę, jako najlepszą OjZ przedziału pierwszej klasy, przy„Hramady“.
czyznę
tych,
co przyszli mu złożyć
terenem byłego w tej chwili pociągu warszaw- swe uczucie, przywiązanie, i posłuNajbardziej umiłowanym
Wołoszyna było Sokółka. Ludność tu skiego ukazują się dwie charaktery- szeństwo.
lojalniejsza, lecz i tu przemówienia stycznie ubrane postacie duchownych
Z dworca
Hacham Seraja Chan
Ślepem na- karaimskich. Jedna z nich, to dobrze Szapszał odjechał do przeznaczonego
jego znajdują słuchaczy.
Trockierzędziem jest w rękach jego Giełda, nam znany, p. O. Hachama
mu przez gminę
mieszkania
powogo
Szymon
Firkowicz,
w
drugiej
odraciekawy typ. Warszawianin z urodzezem p. Wojewody.
(Ś)

nia,

kończył w Warszawie 6 kl. pol-

skiego gimnazjum.
Mówi czystą: polszczyzną,
a dziś zapiera się swego
pochodzenia i łamaną białoruszczyzną
twierdzi, że jest Białorusinem.
Mąż
zaufania, to instruktor, to prezes pow.
komitetu ma
za sobą wyrok skazujący za kradzież i 2 miesiące za ukry-

wanie się od wojska.

Szereg

Świad-

ków stwierdza jego wywrotową działalność. Jak papuga powtarza na ze-

braniach słowa Wołoszyna.
Zdaniuk od 1922 roku
jako komunista głosił, że

będzie

powstanie.

Wiąże

|

notowany
na wiosnę
się

z nim

osoba
osk. Bialomyzy, głoszącego
też, że należy
szykować
powstanie.
Kozicz Marcin od 1923 r. kontak-

tuje z OK-KPZB.

Bezwyznaniowiec -

analiabeta.
Po zjeździe
w Sokółce
wypłaca djety uczestnikom. Twierdzi,
że Polska — to twór sezonowy.

Plan twiczeń wojskowych dla oficerów rożerwy.
P. Minister

Spraw

Wojskowych

zarządził powołanie na ćwiczenia zwyczajne na całym
obszarze
Rzeczypospolitej

Polskiej oficerów i podchorążych rezerwy
z korpusów osobowych:
piechoty z czołgami, kawalerji, artylerii, lotnictwa, balonów, saperów, saperów kolejowych, łączności, samochodów,

żandarmerji,

sanitar-

nego, marynarki wojennej i taboru.
1) ną 6-ciu tygodniowe ćwiczenia:
a) oficerów

rezerwy

z roczników

1902,

1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895,
1894, 1893i 1892, którży będąc powoływani w latach ubiegłych, z jakichkolwiek
powodów nieodbyli dotąd żadnego ustawowego ćwiczenia. Będą to więc dla tej kategorji oficerów rezerwy pierwsze ćwicze-

1899,

b) oficerów

rezerwy

roczników

1897, 1896 i 1894, którzy

jedno

ćwiczenie

wojskowe

Cwiczenia dla olicerów
mienionych

roczników

lerji w 4-ch turnusach,
14 maja do 24 czerwca,

$ sierpnia, od

1900,

odbyli już

w

rezerwie.

rezerwy

wyżej wy-

odbędą

się:

w arty-

a mianowicie:
od 25 czerwca

16 lipca do

26 sierpnia

od
do
i od

13 sierpnia do 23 września, w lotnictwie od
14 maja do 24 czerwca;
w saperach kolejowych i w żandarmerji od 14 maja de 24

czerwca; w piechocie w 2-ch turnusach, a
mianowicie: od 4 czerwca do 15 lipca i od
9 lipca do 19 sierpnia; w czołgach i samo-

chodach
perach,

od 4 czerwca

kąwałerji

do 16 września.

do 15 lipca i w sa-

i łączności

od 6 sierpnia

nia wojskowe: Ćwiczenia dla oficerów rezerwy wyżej wymienionych roczników odbędą się: w piechocie, kawałerji, artylerii,
lotnictwie, saperach kolejowych i żandar-

c) wszystkich wymianowanych do dnia
1 stycznia 1928 roku
podporuczników rezerwy z roczników 1901, 1900, I899, 1897,
+896 i 1894, dla których te ćwiczenia będą
pierwszemi
ćwiczeniami,
odbywanemi
w

Sankcja karna z art. 102 cz. IĮ K. K.,
który w
pojęciu
oskarżonych
jest
zbyt „burżuazyjny” i pozostałościąca-

lerji, lotnictwie, saperach kolejowych i żandarmerji od 14 maja do 24 czerwca, w samochodach i czołgach od 4 czerwca do 15

merji od 14 maja do 24 czerwca
1928 r.
w czołgach i samochodach od 4 czerwca stopniu oficerskim. W tej kategorii of ceNa terenie pow. Prużańskiego pra- do 15 lipca; w saperach od 25 czerwca de rów rezerwy będą powołani również nowocowali osk. Kot, Kołpak, Gmyr i Po- 5 sierpnia; w łączności od 6 sierpnia do; mianowani podporucznicy rezerwy z taborów. Cwiczenia dla oficerów rezerwy wyżej
tapczuk. Wszyscy agitują za oderwa- 16 września.
wymienionych
roczników odbędą Się pieSTN
МЕО
КОБ
НАОБ
niem od Polski i wszyscy głoszą hachocie, taborach, saperach, "kawalerii, arty

sła antypaństwowe.
Pow. Lidzki reprezentuią osk. Sałygo, Krupica. Marmysz. Sałyga kandydat na „starostę* w Lidzie wystękościelnym.
ślubom
puje przeciwko
państwowoWrogo usposobiony do
ści polskiej glosi: „wziąść karabiny i
Krupica
palić, wówczas będzie ład."
Rosji Sow
i Marmysz byli obaj
wieckiej.
Krupica
pisał w liście do
występujcie przeciwko
CS Hramady:
„przeklętej połskiej burżuazji z bronią
w ręku i kosami“.
przemówienie
Następuje
przy
dałszy
drzwiach zamkniętych poczem

Oskarszczególna działalność osób.
Babicz konieruje z nimi
na temat žam ich O działalność komunistyczną
wyborów pow. komitetu,
Poniew łonie legalnej — „Нгатаду“.
Wreszcie Nikiforowski,
Wyznaczo- waż każda akcja komunistyczna zdąny na
„Starostę“
dziśnieńskiego
h. ża do obalenia ustroju,
moim
zdaoficer armji rosyjskiej należał
do K. niem, nie ulega wątpliwości, że kwa:P.Z.B.
Rozdając
młodzieży odezwy lifikacja z art. 102 jest słuszna. Cho(10-1 16 Prozoroki) mówi: „trzymaj- dzi o część
2-gą tego art. Powiedzą
cie mocno karabiny, nadejdzie chwila mi, że te Karabiny i iuzje to
jeszcze
zrzucenia jarzma polskiego".
Prowa- nie akcja zbrojna.
dzi akcję szpiegowską
i proponuje
Nie trzeba, by wszyscy
członko:
12 dol. Karpience. To samo proponu- wie posiadali broń.
je Zabielle.
Kara powinna
być najsurowsza,
Osk. Łabuńko głosi o powstaniu. czy dotyczy ona dowódców,
czy poBroń

dadzą

Wileńskiego

bojówek.

ciąg.
dzinie kultury, a federacja w dziedzi- skowač istotny cel zebrań, a na jedNa wstępie oskarżenia zaznaczone
nem
z nich Stocik „wyznacza* Miotnie pojęć państwowo-politycznych to
pobędzie
że tezą oskarżenia
było,
łę na wojewodę.
dwie

dzieje trzeb nowych
warunków
polityczй nych, czy nowej konfiguracji państwo-

na zakoń-

<zenie
artykułu „argument* p.
czkowskiego

z

okresu
poprzedzającego
powstanie
„Hramady“.
Wiemy od M. Kuźmicza,
skazanego
za pracę w KPZB па 4 1. c.
więzienia o działalności osk.
Kuźmicza. Bierze udział w zebraniu
KPZB
razem z Budziejko zabójcą Hładkich
(15 1. c. w.) i innymi zostaje mianowany prezesem pow. komitetu i wówczas już jedzie na konferencję OK—

komunistyczne, mówi św. Stoma.
r. kiedy to KOP. obejmując granicę
Hoćko, sekretarka jaczejki w Rutna ostrzu bagnetów niesie
nam
za- kiewiczach nie ustępuje w pracy Kuźmiczowi. Utrzymuje kontakt z podrejpewnienie ładu i spokoju.
komem
w Jaremiczach, agituje
przeDokąd się podziały bandy, gdzie
ciwko
szkole i podatkom
i akcją
korzystały z prawa azylu? |
towarzyNa widownię wypływa „Hramada* MOPR i razem z wiernym
z jej przynętnemi hasłami „ziemi bez szem bierze czynny udział w organizowaniu pochodów, jak to załeca cyrwykupu”,
kularz Nr. 19 CK.
Polskość była tu na kresach daIKażdy naród czci pewne rocznice
lekich zwiastowaniem dobrej nowiny,
związane z jego
historycznymi
móoewangelją cichego żywota.
Szła błymentami,
a Hoćko i Kuźmicz czczą
Szcząc ryngraiem złotym,
z wizerunkiem Panny Najświę szej. Polskość rocznicę rewolucji sowieckiej,
„A w sumie wywołuje to konieczstawała się tu prawem,
a po
kilku
ność utworzenia dodatkowych postemiesiącach intensywnie
prowadzonej
roboty „Hramady* cóż obserwujemy? runków policji,
Na
terenie
pow.
Stolpeckiego
Antypaństwowa agitacja prowadzona
wpływy swoje zawdzięcza „Hramada”
systematycznie
na wsi doprowadziła
posłowi Sobolewskiemu. On i Okińdo tego, że autorytet władz upadł w
którą
oczach ludności. Policja stała się bez- czyć puścili w ruch maszynę,
kierował
następnie
A.
Miśkiewicz,
silną, a tu i Ówdzie dziwiono się
cierpliwości władz, które patrzyły na Białorusin tatarskiego pochodzenia.
działacz
poszlakoto. | wśród ludności lojalnej powstał „Ušwiadomiony“
wany o kontakt z KPZB zostaje areinstyktowny
odruch. Oburzeni na
działalność
„Hramady* wychodzą z sztowany, a po zwolnieniu jedzie nana
niej, a znarzy
przecież
wypadki, że tychmiast do Centr. Sekretarjatu
Skargę.
Po
powrocie
zajmuje
się
uprzedzano władze
przed grożącem
niebezpieczeństwem. W noc na 15 nadal rozpowszechnianiem bibuły.
W pow, Wilejskim mamy 63 hurtStycznia 27 r. dopiero położono kres
ki
i
aż 48 mężów zaufania. Działa tu
antypaństwowej, destrukcyjnej robocie
intensywnie mąż
zaufania
i prezes
„Hramady“.
Przyszlišmy tu aby zrobič rachu- pow. kom A. Antonowicz przybyły z
Rosji Sowieckiej. Praca destrukcyjna
nek.
zwiększa się po zjezdzie powiatowym,
kiedy to zapada uchwała: „rząd rob.kwentnie, propagując regjonalizm*.
włościański, zwolnienie więźniów poAutor nie rozumie takich elemen- litycznych...“
Antonowicz poszlakowany jest O
tarnych, podstawowych pojęć
politycznych, jak federacja, która oznacza Szpiegostwo i kontakt z GPU Mińsk,
związek bliższy lub luźniejszy dwóch a wiemy już o sumie
2000
dol. z
organizmów państwowych, w których których 50 miał mu
wręczyć obecny
to warunkach niema mowy o regjo- poseł Flegont Wołyniec.
nalizmie, bo regjonalizm,
czy krajo- ‚ Z terenu pow. Dziśnieńskiego, ob:
przysto- jetego wpływami Miotły mamy
wość (po polsku) jest ideą,
dzieoskarżonych.
wewnętrzno- więciu
do warunków
sowaną
Tu
najwięcej
państwowych i żadną miarą nie może członków
„Hramady*
10.286i 159
pań- hurtków. Sokołowski
poza granice danego
wybiegać
kierownik
filji
stwa, bo straciłaby ośrodek, wyszła- Banku Białoruskiego i kierownik podby poza granice kraju, dla którego rejonu KLZB. W Banku odbywają
dziennym

& Тр

Ro-sa odbędzie się żałobne

„Tola* —Daniłowicz
zwołuje
w
nocy konspiracyjne zebranie w spra-

pagowane celem podniesienia stanu
gospodarczego z uwzględnieniem odnego

Samorządowego

А

w Kaplicy na Cmentarzu

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zwłok do pociągu na Dworzec
sobotę dnia 12 maja r. b. w majątku rodzinnym Szypki pow. Wilejskiego

urzędy

program

* ydziału

`

I-4y die procesu „ranaly“

została wykorzystana.

Naczelnika

pomimo
wykonyz wysu-

ogół rebnych specyficznych warunków

rząd

dów,
własnej.
biurokracji —musiała
do tego powołać
tych, co
byli na
miejscu, A ci, co byli na
miejscu i
cj... co wykorzystali
moment,
nie
zawsze
byli
odpowiedni.
Zresztąi
trudna nadzwyczaj
była
ta praca
Wysoki Sądzie, zadaniem mojem
tworzenia
z
niczego,
względnie
z
jest
zobrazować akcję wywrotową na
materjału
niedobrego
i
niedobraterenie
czterech
województw,
akcję
nego.
dotyczą
45-ciu oskarżonych.
Zanim
do
właściwego
omówienia
I dziwić się nie trzeba,
że tak przejdę
długo czasu potrzebowaliśmy na to, działalności poszczególnych oskarżodlaczego
by stosunki w danym zakresie uzdro- nych, muszę: odpowiedzieć
akcja ta, zapoczątkowana przez „Hrawić. Wszak warunki
układały się w madę* znalazła poklask wśród ludu.
ten właśnie sposób, by to uzdrowieDlaczego w krótkim czasie 87.000
nie na jak najdłuższy termin odłożyć, osób przystąpiłożdo organizacji?
Już od roku 1922 przygotowywał
Dość uprzytomnić sobie ten historyczsię grunt. Okres inwazji bolszewickiej,
ny moment, kiedy jeden
z najbarokres miodowych miesięcy bolszewizdziej
uczciwych
demokratycznych mu, okres band dywersyjnych.
ministrów wprowadzał zasadę jednoUtrzymanie ludności w stałem naosobowość władzy, zasadę,
która w pięciu przy pomocy dywersji i agitacja
nastrój,w któtak pochopny
a szkodliwy sposób wywrotowa wytwarza

1

STEFAL

jakie

myśl dekoncentracji

cele instancji trzeciej,

czynów

segregować

według

czasu. Ta bierność stale
się w miarę gdy element

rozrzedzany

zadania i inne

program

wyjaśnienia

zadania — w

mogła, obrali. Poprzednie rządy twierdziły, niętą zasadą tej dekoncentracji i deprzepisami, żę wszystko dobrze iść będzie, SdY centralizacji — rząd zażądał złożenia

sprzeczności

ogółu

z, przewodni

runku

po południu

ratu—kara

ta jednak

jest minimalną.

Gdy nasz kodeks zna

w

danym

lipca, w łączności od 9 lipca do 19 sierpnia.

d) wszystkich
podchorążych
rezerwy,
którzy ukończyli
skróconą służbę czynną
w roku 1926
(ukończyli szkoły podchorą-

wypadku karę pozbawienia
wolności
rezerwy w roku 1926), oraz tych z
— tamten pod hasłem
„proletarjusze żych
lat poprzednich, którzy z jakichkolwiek powszystkich krajów łączcie się”, naka- wodów
nie odbyli dotąd ustawo »ych ćwizuje sądowi stosować karę Śmierci.
czeń wojskowych - prócz tego w lotnictwie
Nie zgłaszam wniosku co do wy- i balonach także i tych, którzy ukończyli
szkoly podchorążych rezerwy
w roku 1927.
sokości kary, bo wiem,
že wy
ją Ćwiczenia dla wyżej wymienionych
odbędą
znajdziecie nie tylko w literze prawa się: w artylerji i lotnictxie
od 14 maja do
i sumieniu sędziowskiem,
ale w naj- 23 czerwca, w saperach kolejowych od 25
czerwca do 4 sierpnia, w artylerii przeciwgłębszem umiłowaniu Ojczyzny.
Wyroku

tylko

tego

oskarżeni,

czekają

od

Was

nie

ale przedewszystkiem

Najjaśniejsza Rzplita

Polska, w imie-

lotniczej od 15 lipca do 25sierpnia, w piechocie, kawalerii, saperach i łączności od

6 sierpnia do
13
LEK

15 września,
22 września.

w

artylerji

od

‚ 2) na 8-mio tygodniowe ćwiczenia wszyniu której przemawiać będziecie,
kandydatów na oficerów
rełetwy,
Ta Polska, która nie nienawidzi, a stkich
mających
być przemianowanymi
myśl
kocha. Ta, która dla wszystkich jedna- Dziennika rozkazów wojskowych Nr w 23-25.
kową żywi
miłość i jednakowej
od Ćwiczenia dla wyżej wymienionych odbędą

wszystkich

miłości

wymaga.

się w piechocie,

kawałerji,

i łączności od
„Ta Polska, która jest ziemią zda- chodach
lipca rb.

artylerji, samo14 maja do 7-gv

rzeń cudownych,
po jej zagonach
Szczegóły odnośnie terminów i' miejsc
chodzili aniołowie, Święci, geniusze i stawiennictwa oficerów i podchorążych re=
zerwy podadzą
karty imienne powołanie,
bohaterowie...
:
Jest ona miejscem
dziwnem
na które w odpowiednim czasie będą przeskrzyżowaniu

wszystkich ; dróg".

Tę część przemówienia P. prokuratora Kałapskiego, która poświęcona
została ocenie działalności
poszczególnych
oskarżonych,
podajemy
w

Sowiety. Nię gardzi akcją szczególnych dżiałaczy na terenie każ- Śścisłem streszczeniu, nie chcąc powtaszpiegowską. „Udarnyja grupy” to te- dego powiatu.
Każdy miał swój te- rzać okoliczności znanych już z poren pracy osk. Daniłowicza, Śmokiło, ren gdzie zaszczepiał
truciznę.
przednich sprawozdań. |
Szewiela oraz W oronkowiczów Jana
Ustawa daje wam, panowie
Przemówienie mec. Śmiarowskiego
sęi Teodora.
dziowie, kompletną swobodę
oceny. podamy w numerze następnym. W. 7.

słane przez właściwe PKU.

Oficerowie rezerwy winni stawić się na
ćwiczenia wojskowe w przepisowem umundurowaniu
i wyekwipowaniu
oficerskiem

polowem.

Prośby o przesunięcie terminu stawiennictwa na llturniej, względnie o odroczenie ćwiczeń do następnego roku, winni oficerowie rezerwy i podchorążowie
rezerwy

przedstawiać właściwym

dowódcom

forma-

cyj macierzystych z dokładnem
umotywowaniem oraz stwierdzeniem tych motywów
przez odnośne władze urzędowe.
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URZĘDOWA.
— (t) Konferencje p. Wojewody w
sprawach: budowy strażnice, strejku i buowy pływalni. W dniu wczorajszym w
rannych

Pan

Wojewoda

odbył

konferencję z p. pułkownikiem Furgalskim,
zast. Przewodniczącego Miejskiego Komitetu W. F.i P. W. w sprawie budowy pływalni

i stadjonu

W

reprezentacyjnego.

Tegoż dnia Pan Wojewoda przyjął delegację Komitetu Pomocy Polskiej Młodzie-

к

do PP.

Wojewodów:

go i Białostockiego

Nowogródzkie-

pismo

z prośbą o po-

parcie akcji Komitetu. Następnie przyjął
pan Wojewoda posła Pławskiego oraz Stą-

zowskiegoi Kartnickiego,

którzy ;interwe-

njowali w sprawie fabryki Kureca w Grze-

gorzewie

imatycznych

czwartek,

i fabryki tkaniny drzewnej w Wil-

Rat

dn. 1o bm.

sprawie wprowadzenia
kretu P. Prezydenta
ochronie granic.

i w

w życie nowego deRzeczypospolitej o

MIEJSKA.

— (0) W sprawie „rekonstrukcji* Góry Zamkowej.

Z wypowiedzianych

z

po-

spiechu przez p. vice-prezydenia m. Wilna
zebranym dziennikarzom słów о „rekon-

strukcji*

Góry

Zamkowej

prowadzać wniosków

nie

należy

wy-

ani o zmianie kształ-

tu
Góry
Zamkowej,
ani
zrujnowanej baszty.
ldzie

o odbudowaniu
tylko o zakon-

serwowanie, tj. zabezpieczenie

od

upadku

istniejących ruin i prawdopodobnie o zniesienie szpetnej
nadbudowy
drewnianej па

oaszcie i pokrycie ruin basztowych wysokim dachem. Odbudowanie według dawnych

wzorów czyli rekonstrukcja jest, jak należy
spodziewać
się, rzeczą
wykluczoną,
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sprzeczną z przyjętemi
zasadami
konser-

wacji dawnych zabytków.
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zakaźne

na

W myśl cyfrowego

ubiegłego

terenie m.

Wilna

tygodnia

dant miejskiej straży ogniowej
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„Perskiego

Oka",

zo-

ny zapadła się przedniemi
podmyła

nawet zupęłnie
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doprowadza do idealnej
„RADJO - POGOTOWIE",
czułości
pracownia konstrt kcyjno-reparacyjna

Emil: Mickiewicza Nr 30.

nami mónie- tego wszyscy. Ale między
ów
nasz drogi kolega Węgier,
wiąc,
kto
nim
jest?
na
się
zjawi
trefl"
„trzeci
zwykły
— Nie mam pojęcia,
na honor!
konferencję.
wzrostu
— To niemożliwe!
Mówiący był wysokiego
blondynem, ubranym
w granatowy
Wykrzyknik ten wyrażał
szczere
kostjum. jasne jego włosy, falujące, niedowierzenie.
przedzielone były na środku
głowy
— A jednak tak jest, — odrzekł
aż do szyi na dwie równe części, by- Godol. — Nawet dla mnie osoba nało to modne w Niemczech uczesanie. szego wodza jest okryta tajemnicą.
Głos
jego twardy i ostry
również Wszelkie rozkazy odbierałem
drogą
wskazywał wyraźnie na jego narodo- telegraficzną lub listowną. Do dzisiejWOŚĆ.
szej konferencji nikt z nas nie będzie
Pozwoli pan, drogi panie Win- wiedział kim jest nasz szef. Co
do
terbaum, że zauważę, iż „trzeci trefl'', jednego tylko mogę pana
zapewnić,
ani razu jeszcze nie zawiódł naszego że jest to żelazna wola,
która nami
zaufania! — wtrącił drugi, tonem sen- rządzi
i kieruje,
karząc
bezlitośnie
tencjonalnym,
wymawiając
słowa zdrajców.
przez nos, w sposób
charakterysty— Słyszałem
0 tem
istotnie! —
czny dla Węgrów, mówiących po niewtrącił Niemiec — słyszalem o kilku
miecku.
faktach unieszkodliwienia niepewnych
rację, panie Ciodol! —
‘ Ма
pan
ludzi.
zgodził
się tamten. — Nie można
-— Tak, ostatnio znów był podobnic zarzucić organizacji, byla ona dony
fakt.
Nic nie może
powstrzymać
skonała. Zachowano
absolutną
dyskrecję. ay! pułkownik, który
przy- naszego wodza. Człowiek ten byłby
był dziś z
Budapesztu, mówił mi, że zdolnym zabić własną matkę, gdyby
był zdumiony, widząc
wszędzie,
na to miało posłużyć jego sprawie...
Winterbaum odsunął
mankiet
trójkę
treilową
na
każdym kroku
stodół spojrzał na swój złoty zegarek.
ścianach domów, kościołów,
— A jednak — rzekł żartobliwie
nawet, w każdej wiosce, którą mijał,
—
jeśli
wasz wspaniały Trzeci Treil
a nawet na drzwiach. Szybkość i zręczność
działania wzbudza
podziw. nie ukaże się wkrótce, nie będziemy
Pułkownik Trommel jest zachwycony. mogli uznać go za człowieka punktuPragnie jaknaprędzej
spotkać
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pałacu.
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Imię i nazwisko ______
Dokładny adres

Czesiaw

nie

od 295

tel. 93.

(8 WURZCZEG В ИЕВ

wygranych.

.

z wyżywieniem

60 i P. P. „Żegluga Polska“,

do 1-ej klasy 17 Państw. Loterji Klasowej:
losów całych

wraz

WAWAAWA

na żłobek
5 zł.
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Wycieczki turystyczne po Bałtyku s. s. „Gdynia“ do Danii,
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progu
baronową
Vali i mimowoli
Dwaj sekretarze i Tralgott oddalipoddał się uczuciu zachwytu.
li się, zamykając za sobą
ostrożnie
Gdy tak stała w ramie
ciężkich, ciężkie drzwi.
starych oddrzwi, sylwetka jej wydała
Przez chwilę trwało milczenie.
mu się pełną majestatu i imponującą.
Trommel wyjął z kieszonki w kaMiał wrażenie iż indywidualność
tej mizelce zegarek i położył "go przed |
kobiety
panowała
nad wszystkimi, sobą na stole.
zebranymi w pokoju. Miała na .sobie
— Siódma! — rzekł, — otwieram
jak zwykle czarną suknię uwydatnia- posiedzenie.
!
jącą jej cudne kształty i tylko niby
Oczy jego zaczęły błądzić „po 0kwiat, przypięta nad
piersią żywej becnych i Godfrey poszedł za jego
barwy wstążeczka, zmieniała chara- przykładem. Widział baronową
Vali,

— Pan ma na myśli... Gellerta?—
zapytał Węgier — Istotnie, z początku myśleliśmy, że to on. , Możliwe...
lecz jego głuchota...
Winterbaum roześmiał się.
— To, co pan mówił o nieugiętej
woli naszego wodza dałoby ;5©
doskonale zastosować do naszego gospodarza!
Godol trącił go łokciem,
gdyż
właśnie w tej chwili rozległy się za kter tej żałobnej szaty.
Mleczna bladość jej cery podkredrzwiami głosy.
Dwaj młodzi ludzie
weszli, niosąc dwie teki, które ,uro- Ślała gorączkowy blask czarnych, żywych Oczu. Weszła
lekkim
krokiem
czyście złożyli na stole.
wdzięku wskazała
Za nimi ukazali się Trommel i von i ruchem pełnym
Trommel'owi fotel o
Bartzen, oraz Tralgott. Trommel kiw- pułkownikowi
nął głową
w kierunku
skórzanej wysokiem oparciu, stojący na prezydjalnem miejscu. Prusak chciał odskrzynki stojącej na krześle.
zaproszęnie
— Widzę, że pan przywiózł
swą mówić, lecz powtórzyła
mulą niespodziankę!
rzekł zna- i usiadła po prawej stronie.
— Czy Gellert jest? — zapytała.
cząco do Winterbauma.
Jakby w odpowiedzi
na to pyta— Chcę to zademonstrować
na
nie, zaszeleściło coś za drzwiami i
konierencji.
— Tylko bez eksperymentów
na ukazał się w nich karzeł.
Godirey ujrzał za nim
Tralgotta.
nas, proszę bardzo! — roześmiał się
Siadając obok baronowej, Gellert
von Bartzen.
— Panowie, — oznajmił Trommel szepnął jej coś do ucha, na co wzruSzyła ramionami z wyrazem znużenia
— pani baronowa nadchodzi.
Godirey leżał nieruchomo,
przy- i niezadowolenia.
— Niech opuszczą salę ci, którzy
glądając się przez szparę
temu,
co
się działo na dole. W tej chwiłi, za- nie mają brać udziału w konierencji!
nim zdążył odetchnąć i poprawić śię —rozkazał Trommęl, otwierając leżąw
niewygodnej
pozycji,
ujrzał na cą przed nim na stole tekę.
Druk.

której długie rzęsy rzucały cień
białe policzki, gdy przyglądała

na
się

swym smukłym palcom.
Obok
niej
Gellert spoglądał pytająco,
a dalej
zaniepokojony von Bartzen
0 rzymskim profilu, Winterbaum z błyszczą.
cemi, złotemi spinkami przy
Śnieżraj M
białych mankietach i wreszcie Godol
z czarnemi jak węgiel
oczyma,
ро- )
dobny z twarzy do Japończyka.
Nie było w pokoju nikogo nowe- |
go i Godirey napróżno szukał wśród
zebranych owego „Trzeciego Treila“, |

który

tak

dobrze

umiał

karać |

zdrajców.
!
— Konierencja jest rozpoczęta! —
rzekł Trommel, jeszcze raz oglądając.
się po sali. — Ale nie widzę...
Baronowa
położyła
swą białą !
dłoń na jego ramieniu.
|
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