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W obronie prawdy. 
Pod powyższym tytułem wyszła 

książka jana Steckiego — Senatora 
i Prezesa Związku Ziemian, stano- 
wiąca zbiór artykułów drukowanych 
w rozmaitych czasach, tyczących się 
reformy rolnej, ustroju rolnego w 
Polsce, wreszcie znaczenia większej 
własności, a co za tem idzie znacze- 
nia i zadań ziemiaństwa. 

Autorowi przez publikację swych 
prac chodzi o traiienie do umysłów 
najszerszego grona publiczności dla 
wyjaśnienia o co chodzi obrońcom 
większej własności ziemskiej w Polsce, 
umożliwiając jednocześnie samym zie- 
mianom prowadzenie walki o prawa 
„których obrona nietylko leży w inte- 
resie narodu i państwa, lecz także 
stanowi nakaz moralny, obowiązek 
wobec własnego sumienia“. Ksiąžce 
swej autor stawia jako motto słowa 
Ralia Emersona z „Wiary w siebie”: 
„Zwycięstwo polityczne, podniesienie 

Odzyskanie zdrowia lub 
powrót nieobecnego przyjaciela, albo 
inne jakieś zdarzenie pomyślne, po- 
dnosi wam ducha: sądzicie, że przy- 
gotowują się dla was dni dobre. Nie 
wierzcie temu. Nic nie może z. pra- 
nić wum spokoju -—- tylko wy sami. 
Nic nie może zapewnić wam spokoju 

tylko tryumf zasad”. ' 
Z tėmi znamiennemi dla ziemian 

na obecne czasy słowy — przejdźmy 
do zaznajomienia się z pracą autora. 

Emancypacja włościan a zie- 
miaństwo. 

Reforma rolna w Polsce stanowi 
jeden z etapów w procesie, który 
większa własność ziemska od chwili 
uwłaszczenia włościan przeżywa. .Naj- 
większą klęską dla państwa  polskie- 
go jest to, iż uwłaszczenie dokonane 
zostało rękami zaborców, a przez to 
dla znacznej większości radykalnej 
inteligencji polskiej, wychowanej w 
szkołach obcych, lub na wzorach ro- 
Syjskich „narodników*, nieznane były 
poprzednie prace Ostroroga, Frycza 
Modrzewskiego, Skargi, W arszawickie- 
go i Biskowskiego w skutkach swych 
dające Magistrat Poznański, Kapitułę 
w Mogile, ks. Pawła Brzostowskiego, 
ks. Annę  Jabłonowską, Joachima 
Chreptowicza, Andrzeja Zamoyskie- 
go, Czartoryskiego, Małachowskiego, 
lgnacego Massalskiego, Szczęsnego 
Potockiego, Stanisława Potockiego, 
Krasińskiego, Wawrzeckiego, — Рго- 
ta Potockiego i wielu innych. Nie- 
dostatecznie też pogłębioną była 

cała literatura drugiej połowy 18 wie- 

ku w sprawie włościańskiej. z 
„Nie znamy ani jednej protesta ji, 

ani jednego wiersza w drukach, ani 

jednego czynu publicznego, w którym- 

by szlachcic Okazał nienawiść do 

Kościuszki lub zamiar zwalczania je- 

go rozporządzeń w sprawie włościań- 
skiej* — pisze Korzon. A dalej „SZla- 

chta przyjęła z uległością i z zapar- 

ciem się interesów osobistych rozkaz 

nielegalny, rewolucyjny i źle obmyšlo- 

ny. Sam Kościuszko świadczy, że 

„przejęci zapałem właściciele" przyję- 

jęli polecenia jego „bez hajmniejsze- 
go utyskiwania“. : S 

Słusznie więc autor powiada: „Nie 

myślimy przeczyć, iż nie rząd polski 
lecz rządy Rosji, Austrji i Prus u- 
właszczyły chłopa, ale uwłaszczyły go 
nie natychmiast po rozbiorach lecz w 
czasie wskazanym przez rozwój po- 
lityczny i społeczny państw swoich. 
Ktoby o tem zapominał, ten mógłby 
posunąć się do robienia wymówek 
„Szlacheckiej rzeczypospolitej" za to, 
że nie zaprowadziła u siebie kolei 
żelaznych i telegrafów, nie stworzyła 
prawodawstwa iabrycznego i nie 

wprowadziła głosowania powszech- 

nego". : 

To, iž, przy realizowania ustroju 

rolnego w odrodzonej Polsce,  inicja- 
tywa z rąk ludzi wychowanych w 
państwowej perspektywie historycznej 

przeszła do - zawodowych polityków, 
stanowiło i dziś jeszcze stanowi  trą- 
gizm i niebezpieczeństwo, grożące pań. 
stwu wszelkiemi komplikacjami: 
wzmacniając tanią_lecz popłatną de- 
magogję z jednej, osłabiając żmudną 

lecz realną pracę z drugiej strony. 

Ideologja i obowiązki zie- 
miaństwa. 

Analizując ideologię ziemiaństwa, 

autor na wstępie zapytuje: „Czem by- 

ło ziemiaństwo przed uwłaszczeniem? 
—na co następuje Odpowiedź: „Sta- 
nem*. „Czem jest dzisiaj — klasą . W 

zrozumieniu tych różnic polega wy- 
tknięcie roli obecnego ziemiaństwa. 
O ile bowiem stanu strzegły pewne 

przywileje szczególne, o tyle klasę 
strzegą jej walory gospodarczo-Spo* 

łeczne. „Swiadomość stanowa ma 
więcej w sobie pierwiastków tradycji 
i trwałości oraz dojrzewa łatwiej od 
świadomości kłasowej.. Stan jest wy- 

razem pewnej statyki społecznej, klasa 
—wyrazem dynamiki". 

Czerpiąc przykłady z Kongresów- 
ki autor wyjaŚnia, iż „do stanu zie- 
miańskiego wdarły się lub przyjęte 
zostały jednostki obce mu przeszłoś- 
cią, wychowaniem, myślami i uczu- 
ciami, niekiedy nawet krwią, przyno- 
Sząc mu częstokroć wkłady bardzo 
cenne: realizm w pojmowaniu życia, 
inicjatywę i tężyznę, twardą pracowi- 
tość, zręczność i pomysłowość, nowo- 
żytne pierwiastki myśłenia i oceny, 
lecz zarazem tworząc zespół bardzo 
rozpierzchły. Skutkiem tego niema. 
już „stanu ziemiańskiego"”, mówi się 
jeszcze o nim w przemowie w stylu 
nieco podniosłym, lecz naprawdę nie- 
ma go już: jest tylko klasa zie- 
mianska“. 

Przechodząc od uwag czerpanych 
przez autora ze stosunków w Kon- 
gresówce — do analizy ziemiaństwa 
zabużańskiego, łatwem staje się spo- 
strzeżenie różnic, pomiędzy ziemiań- 
stwem wychowanem w ukazie grud- 
niowym, a ziemiaństwem zachodniej 
Polski. Więc przedewszystkiem ciąg- 
łość naszej rasy ziemiańskiej nie 
podłega „zmianom krwi“ i dotąd 
stanowi jednolite pasmo tradycyjne. 

Ukaz grudniowy, zabraniający na- 
bywania ziemi Polakowi stworzył 
stan O statyce nakazu moralnego. 
Nie możesz pofolgować _ uczucin, 
byś ożeniwszy się z prawosławną nie 
zagubił połskiej ziemi. 

Musisz zapomnieć o własnych ma- 
terjalnych wygodach, bo tylko oszczę- 
dzając utrzymasz polską ziemię. — 
Oto były przywileje hardziej szczyt- 
ne i bardziej przestrzegane, niż przy- 
wiłeje prawem zniesione. 

Różnica pomiędzy ziemiaństwem 
któremu przewodzi prezes Stecki — 
a hr. Jundziłł i dziś w swych „rolach 
państwowych jest tak znaczna „i tak 
zasadnicza, iż nad nią warto się głę- 
biej zastanowić, jeżeli chce się unik- 
nąć dysonansów -jakie zapanować 
mogą pomiędzy ziemiaństwem na 
miejscu a Centralą Kresowego 
Związku, wciąganą w orbitę odmien- 
nych warunków Kongresówki. 

Autor pisząc „tem będziemy, ile 
zaważymy w życiu, ile okażemy się 
potrzebni, użyteczni i zasluženi“ ma 
rację co do innych dzielnic, w których 
ziemiaństwo gospodarczo na tyle się 
wzmocniło, iż jest w stanie wykazać 
swoją. dynamikę gospodarczą. Nas 
zniszczonych wojną niszczyć zaczął 
własny rząd od pierwszego dnia od- 
budowy, nie dając jako klasie moż- 
ności odzyskania sił dynamicznych. 
Dlatego też u nas, na; ziemiach ukazu 
grudniowego „zrozumienie potrzeby 
ziemiaństwa może przyjść poniewcza- 
sie". Do słów autora „w obronie 
swej nic innego zrobić nie możemy, 
jak tylko dowieść czynem, że beztnas 
zabraknie w Polsce pracowników naj- 
gorliwszych, charakterów najtęższych, 
Obywateli najświatlejszych i  najszla- 
chetniejszych* nam należy dodać i 
„jedynego państwowo-twórczego czyn- 
nika“, 

Ogładzanie miast i armji. 
Jaki wpływ ma reforma rolna na 

ogładzanie miast i armji autor wyka- 
zuje szeregiem cyfr, które same za 
siebie mówią. Według obliczeń Gł. 
Urzędu Statystycznego w roku gosp. 
1925—26 wielka własność miała pod 
pługiem  4,320.981 ha, mala — 
10.118.886 ha. Z obszaru tego wielka 
własność pod żytem i pszenicą mia- 
ła 1.889.320 ha., czyli 40 proc.— 
mała własność 4.071.690 ha. czyli 41 
proc. Wielka _ własność zebrała 
22.620.114 c. m. Czyli prawie 12. c. 
m. z ha., mała własność 40.601.687. 
czyli prawie 10 proc. z 1 ha. Ponie- 

waż duża własność oddaje na 
sprzedaż około 40 proc., gdy mała 
około 20 proc, przeto majątki do- 
starczały na rynek około 9.050.000 

c. m. żyta i pszenicy — włościanie 
około 8.120.900 c. m. е 

Według zamierzeń Ministerstwa 
Reform Rolnych w przeciągu najbliż- 
szych 10 lat od większej własności 
przejdzie do mniejszej 2.554.524 ha. 
po odtrąceniu łąk do mniejszej włas- 
ności przejdzie 2.043.619 ha. U więk- 
szej przeto własności za 10 lat pozo- 
stanie (4.320.931 ha. bez 2.043.619 
ha) 2.322.712 ha. — mniejsza zaś 
własność będzie miała 12.162.507 ha. 
Przestrzeń uprawna zaś zbóż chlebo- 
wych czyli żyta i pszenicy będzie się 
przedstawiała tak: u większej włas- 
ności 1.021.993 ha. u włościan 
4.986.628 ha. Biorąc wyższy plon z 1 
ha., niż w roku 1925-26, a mianowi- 
cie dła majątków 14, a włościan 12, 
produkcja wykaże w. majątkach 
14.307.902 c. m.'u włościan 59.839.536 
c. m. z czego na rynku znajdzie się 
z majątków 572.316 c. m., od włoś- 

cian 11.967.907 c. m. razem 12.540.223 
c. m. Czyli w 1935r, na rynku znaj- 
dzie się mniej niż w 1925-26r, zbo- 
ża chlebowego o 4.630.000 c. m., 
czyli, źe miastą w roku 1935 będą 
pozbawiore 46.300  wogonów — а 
ogólna podaż wyniesie tylko 125.400 
wagonów. 

„Prasa z koloru i ducha czerwona, 
dążąc dalej do torowania drogi rzą- 
dowi robotniczo-włościańskiemu bę- 
dzie jeszcze rysowała na stosie wor- 
ków wąsatego szlachcica, chociaż na- 
prawdę będzie on już bardzo niewy- 
godnie siedział "na i worku, gdy 
kmiotek okraczy tych worków 24. 
Ale rynek ów nie nakarmi mieszkań- 
ców miast, kupujących je na rynku, 
bo będą oni potrzebowali zboża 
wtedy jeszcze więcej, niż dzisiaj i bę- 
dą odczuwali jego brak jeszcze 
dotkliwiej“. 

Sprawdzi się wtedy złowroga teorja 
Malthusa o nieproporcjonalności wzro- 
stu produkcji rolnej do przyrostu 
ludności, gdyż ludność Polskiw 1935 
r. wynosić będzie już 35 wiljonów. 

Ponieważ zaś ludność konsumen- 
cka, stanowiąc 31 proc. ogółu lud- 
ności wynosić będzie w 1935 r. 11 
miljonów, to przy normie spożycia 
200 klg. rocznie na głowę — ludność 
ta potrzebować będzie na wyżywienie 
22 miljonów do dyspozycji zaś znaj- 
dzie na rynku ylko 12,540 miljonów 
c.m. czyli zabraknie zboźa około 10 
miljonów c.m., które trzeba będzie 
sprowadzać z zagranicy kosztem pół 
miljarda złotych. 

Słusznie więc autor konkluduje 
„O kłopotach, jakie mieć będzie z 
aprowidowaniem armji Minister Spraw 
Wojskowych, mówić już nie warto. 
Od wyroku. cyfr niema odwołania. 
Dają one obraz rzeczywistych, nieza- 
wodnych, groźnych trudności, z jakie- 
mi spotka się wyżywienie kraju, zrów- 
noważenie bilansu handlowego i zaopa- 
trzenie armji, że nie wspomnę już o 
ciężkiem zadaniu, jakie spadnie na 
intendenturę, zmuszoną gromadzić 
zapasy lub rekwirować zboże od se- 
tek tysięcy zamiast od tysięcy pro- 
ducentów. Ale cyfry trzeba komento- 
wać, i to z całą dobrą wolą, z całym 
wysiłkiem bezstronności”. 

Aby nie być posądzonym Oo za- 
chłanność „obszarniczą* autor  tło- 
maczy, iż uważa kurczenie się wiel- 
kiej własności, a przyrost drobnej 
pod względem gospodarczym, spo- 
łecznym, cywilizacyjnym, prawnym i 
politycznym za zjawisko nieuniknione. 
Ale na to nie dość powiedzieć, iż sa- 
modzielnem i żywotnem  gospodar- 
stwem jest gospodarstwo 15 czy 25- 
cio hektarowe, trzeba je móc stwo- 
rzyć: „Przy dzisiejszych naszych środ- 
kach finansowych, przy dzisiejszym 
poziomie naszej kuitury ogólnej i fa- 
chowej w masach ludowych, nieda 
się gospodarstw takich stworzyć w 
drodze ustawy i na poczekaniu”. 

„Tylko wy sami! Tylko tryumi 
zasad. 

Podając w  streszczeniu główne 
wytyczne publicystycznej pracy p. 
prezesa Steckiego na stale żywotny i 
aktualny temat, zachęcamy ogół nie- 
tylko ziemian lecz i szerszej publicz- 
ności, a w pierwszym rzędzie miesz- 
kańców miast do zaznajomienia się 
z książką, traktującą najżywotniejsze 
sprawy, stanowiące podstawy naszej 
przyszłości. Od reformy rolnej, od 
sposobu jej załatwienia, zależy nam 
być lub nie być. Wszystkie inne po- 
trzeby są wtórne i wypływają z tam- 
tej pierwszej, 

Hasło „tryumfu zasad” nigdzie 
nie jest bardziej aktualaem, niż u nas 
na Ziemiach Wschodnich, gdzie dotąd 
ziemiaństwo, reprezentując tryumf za- 
sady państwowości polskiej, zwycię- 
sko przeciwstaw ającej się niszczyciel- 
skim zakusom zaborców — na ta- 
kąż energję zdobyć się winno w wal- 
ce z zakusami własnych niedojrza- 
łych polityków, pozbawionych znajo- 
mości historji i życia. 

Ludność miast, w których ci nie- 
doważeni teoretycy pozakładali sztaby, 
już się doskonale orjentować poczęła 
w zgubności haseł pseudo-demokra- 
tycznych dążeń, Zaszachowani przez 
skuzynowacony eksperyment bolsze- 
wieki, rujnujący kraj miodem i mle- 
kiem płynący, nie mają nic do po- 
wiedzenia na swoją obronę, oprócz 
irazesu walki postępu z reakcją. Po- 
nieważ jednak postępem jest pozna- 
nie prawdy i odrzucenie błędów, 
prawdą zaś dziś już oczywistą dla 
najszerszych mas jest stałe i syste- 
matyczne ogładzanie ludności miej- 
skiej, stąd prosty wniosek, iż reakcjo- 
nistami są oni. 

Z tego jedynie prawdziwego wy- 
chodząc stanowiska, starajmy się o 
postęp wszechstronny materjalny i 
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Kownie. 
KOWNO, 10, V. PAT. W ciągu dnia dzisiejszego 

obradowała komisja rozrachunkowa. Następne posiedze- 
nie tej komisji odbędzie się jutro w piątek. Ze strony li- 
tewskiej dotąd nie udzielono odpowiedzi na polski 
jekt paktu o- nieagresji. 

pro- 

Jakie cdszkodowania?i — Afmostara rokowań. — Dzy byla de- 
manstracja. — Rozmowa 2 

W dniu wczorajszym, jak wiadomo z 
depesz PAT'a, pracowała w Kownie pod- 
komisja rozrachunku za szkody wojenne. а- 
kież są konkretne żądania Strony litew- 
skiiej. Według tych wiadomości jakie z Kow- 
na otrzymaliśmy, strona litewska w tej pod- 
komisji traktuje rzecz całą rzeczowo, nie 
czyniąc żadnych wybiegów  manitestacyj- 
nych. Ponieważ Polska ze swej strony wy- 
sunęła kontrprojekt odszkodowań za szko- 
dy poczynione przez wojska litewskie, 
przeto obrądy toczą się wokół obliczeń 
strat wojennych, po zlikwidowaniu stanu 
wojny, co jest rzeczą zupełnie naturalną. 

Litwini żądają: pokrycia emerytur, ient 
inwalidzkich i pensji wdowich. Oszkodowa- 
nią zą meble, połamane w cząsie przyśpie- 
szonej ewakuacji Wilna, oraz za zwiększe- 
nie kosztów utrzymania armji. 

= 
Naog6! w kuluarach, iak i na posiedze- 

niu samem, w mieście poza pracami urzę- 
dowemi i wogóle wszędzie zachowanie 
strony litewskiej, przedstawicieli minister- 
stwa spraw zagranicznych, władz admini- 
stracyjnych i osób stykających się dele- 
dacją polską, nacechowane jest pełnią god- 
ności i zarazem daleko posuniętej kurtu- 
azji i grzeczności. To -ą właśnie czynniki 
które wpływają, że rokowania toczą się w 
atmosferze przyjaznego wysiłku w kierun- 
ku zlikwidowania ciążącego stronom sta- 
nu dotychczasowego. 

Niedawno ukazały się w prasie wiado- 
mości o rzekomej demonstracji przed ho- 
telem, zamieszkiwanym przez delegację pol- 
ską, demonstracji młodzieży, skierowanej 
przeciwko przedstawiciełom Polski. Wczo- 
raj PAT zdementował tę wiadomość. Skąd 
jednak powstała?—Nie omyliły nas domy- 
sły, które odrazu nasuwały źródło tych 
„informacyj”. - Źródłem tem był korespon- 
dent „łzwiestij*, bardzo już czynny w Kró- 
lewcu, tem więcej zainteresowany obecne- 
mi rokowaniami, które zbliżają nas do koń- 
ca konferencji. Jak się okazuje, członko- 
wie delegacji połskiej w Kownie nie tylko 
nie zaznali nigdzie w mieście nieprzychyine- 
go traktowania, a przeciwnie, wszędzie wi- 
tani byli nader życzliwie. Żadnej demon- 
stracji nie było, jakkolwiek zrozumiałem 
jest, że pewnym czynnikom zależało na jej 
wywołaniu. 

m 
Przewodniczący delegacji polskiej p. 

Hołówko udzielił wywiadu przedstavicie- 
lom prasy. Obszerny o tem komunikat po- 
dała Polska Ajencja Telegraficzna. Gazety 
kowieńskie przynoszą jeszcze specjalną 
rozmowę naczelnika Hołówki z przedsta- 
wicielami prasy kowieńskiej: 

Rozmowę zagaił współpracownik orga- 
nu narodowców „Lietuvos Aidas* p. M. 
Szalczus zapytaniem co, zdaniem Polski, 
da Litwie zawarcie paktu bezpieczeństwa, 
skoro Wilno ma w dalszym ciągu pozosta- 
wać w rękach polskich? 

— Bez względu na to, czy Litwa po- 
zostanie w swych obecnych granicach, czy 
też je rozszerzy według swych pragnień, 
będzie ona zawsze sąsiadem Polski i sto- 
sunek sił pozostąnie również ten sam pra- 
wie bez żadnej zmiany. Samo zawarcie zaś 
paktu, gwarantującego nienaruszalność 
obecnych granic, nie oznacza bynajmniej 

dziennikarzami lifewskimi. 
wyizeczenia się przez nią swych praw mo- 
ralnych po Wilna. Spór będzie istniał da- 
lej... tylko zostanie z niego wykluczony 
wyraz wojna, 

— Dobrze, kontynuuje p. Szałczus, a 
kto zapewni, że w pewnej chwili Polska 
nie zerwie paktu bezpieczeństwa, tak, jak 
drogą zajęcia Wiłna przez Żeligowskiego, 
zerwała w swoim cząsie ukłąd suwalski? 

Nie jest powiedzianem, źe Polacy 
mają zawsze postępować w ten sposób, 
jak postąpili — historja, doświadczenia 
uczy niejednego. Zresztą stało się to pod- 
czas wojny. Wy nam robicie zarzut z akcji 
gen. Żeligowskiego, my nie możemy za- 
pomnieć, że Litwa podczas wojny naszej 
z bolszewikami stanęła wyražiie po stro- 
nie bolszewików. W Kownie po raz pier- 
wszy usłyszeliśmy, że Litwa nie wystąpiła 
czynnie po stronie rosyjskiej. Bardzobyśmy 
byli radzi, gdybyście potrafili przekonać 
nas o tem, gdyż w takim razie straciłby 
swą wagę jeden z najbardziej ostrych mo- 
mentów w naszym sporze, — niestety, zbyt 
wiele mamy dowodów, że złamanie neu- 
tralności rzeczywiście nastąpiło. 

Naczelny redaktor chrz. demokratycz- 
nego „Rytasa* p. E. Turauskas pyta: 

Czy jednak pominięcie tej sprawy, 
będącej dlą Litwy bolączką ogólnonarodo- 
wą, nie będzie naogół szkodzilo stosun- 
kom między Litwą a Polską, o ile takowe 
zostaną nawiązane? — pyta p. Turauskas. 

„  — Chociaż brzmi to może paradoksal- 
nie, powiem, że wolę by były złe stosunki, 
aniżeli żadne, aniżeli w dalszym ciągu miał- 
by istnieć pomiędzy obu państwami mur 
chiński. Cały szereg państw nie ukrywa 
swego nieządowolenia z obecnych granic i 
swych dążności do ich rewizji drogą poko- 
jową, a mimo to utrzymuje z sąsiadami 
zupełnie normalne stosunki. Zawarcie umo- 
wy o nawiązaniu komunikacji pocztowo-te- 
legraficznej jest Sprawą kilku dni, gdy tym- 
czasem takie czy inne załatwienie kwestji 
terytorjalnych wymaga ratyfikacji parla- 
mentu. Gra więc niewarta Świeczki. Czas 
zresztą pracuje w Wileńszczyźnie ną naszą 
korzyść: gdybym był nacjonalistą, życzył- 
bym sobie z tego względu zachowania mo- 
żliwie dłużej obecnego status quo w sto- 
sunkąch między Polską a Litwą. 

Korespondent „Echa" zapytuje, jaka to 
Europa uważa formę sporu litewsko-poł- 
skiego za niekulturalną? 

- Cala, Każdy chwyta się za głowę 
ze zdziwienia, gdy mu się powie, że nie 
można pisać z jednego państwa do drugie- 
go. Chamberlain nie wierzył nam, gdyśmy 
mu to powiedzieli w Genewie i sprawdzał 
tę wiadomość u premjera prof. Wolde- 
marasa, 

„P. Turauskas -kwestjonuje, z kolei, 
twierdzenie, iż czas pracuje w Wilnie na 
korzyść Polski, twierdząc, iż zna dobrze 
miejscowe stosunki. Wywiązuje się krótka 
dyskusja ną temat, czy Polacy lepiej znają 
Litwę, czy Litwini Polskę, przyczem p. Tu- 
rauskas obstaje przy zdaniu, że Litwini le- 
piej znają stosunki po tamtej stronie. 

— Owszem, możliwe, bośmy nigdy nie 
stawiali takich przeszkód Litwinom przy 
wjeździe na terytorium polskie, jak Litwi- 
ni — dlą Polski 

Manifest do narodu litewskiego. 
RYGA, 10, V. Pat. Jaunakas Zinas donosi z Kowna, że z 

okazji !0-tej rocznicy niepodległości Litwy rząd przygotował 
manifest do narodu z zapowiedzią przyszłych zmian w konsty- 
tucji, Dziennik dodaje, iż obiega pogłoska, że na Litwie wpro- 
wadzony będzie ustrój monarchistyczny. W dalszym ciągu Jauna- 
kas Zinas donosi, że oczekują tam przybycia na uroczystości 
4-ch oficerów niemieckich, którzy brali udział w walkach o nie- 
podległość Litwy oraz delegacji korporacyj studenckich. 

moralny, gospodarczy i naukowy. 
Gdzie podstawą przekonań nie jest 
prawda — musi panować chwiejność, 
ruchliwość i zmienność. 

Prawdą coraz bardziej zrozumianą 
staje się groza systematycznego ogła- 
dzania miast i armji. Uważny czytel- 
nik bieżącej prasy socjalistycznej ,znaj- 
dzie niemal w każdym numerze wiel- 
kie nadzieje pokładane na załamaniu 
się akcji gospodarczej, wypływającej 
z drożyzny. 2 

Zadaniem wielkiej własności, po 
nad przedowanie narodowi w wysilku 
i pracy, jest danie przykładu czynu 
do stworzenia wspólnego frontu go- 
spodarczego, nie tyle dla obrony 
własności, ile dla ujęcia w swoje rę- 
ce aprowizacji miast i wojska. 

W dzisiejszych warunkach frazesu 
demokratycznego obrone prawdy mo- 
że być skutecznie broniona tylko czy- 
nem. i 

Ziemiaństwo zabużańskie czynu 
tego dokonało, przez pięć lat : pro- 
wadząc aprowizację Wilna i dostawy 
wojskowe — a jednak przez Ziemiań- 
stwo Zachodnie o znacznie wyższej 
dynamice gospodarczej podtrzymane 
nie było. Dziś, w chwili socjalistycz- 
nych komunałów, nie wystarcza po- 
woływanie się na logikę i jak mówi 
R. Emerson „na instytucje religijne, 
naukowe i polityczne jako stróżów 
własności”. Trzeba samym działać, 
wykazując tężyznę i wolę. „Nie można 
być lękliwym i szukać zawsze uspra- 
wiedliwienia, zerwawszy ze smialą 
prostotą". Trzeba odważyć się powie- 
dzieć: „Myślę lub jestem — zamiast 
cytowania świętych lub mędrców*. 

Nie można jedynie głosić wspól- 

nego irontu gospodarczego nie okre- 
ślając czynu. Uderzmy się w piersi 
wspólnym ziemiańskim akordem i ze 
szczerą prostotą odpowiedzmy: czyśmy 
dużo jako producenci zrobili dla zbli- 
żenia się z wojskiem? Frazesów było 
dużo, —tarć stronniczych jeszcze więcej. 

Czynu dotąd nie było. 
Choroba nasza tkwi w inteligenckiem 

przemądrkowaniu czynu, a właśnie 
na tem polu stale ponosimy klęskę 
od zorganizowanego zespołu mięśni. 

R. Emerson, którego autor przy- 
tacza, tak charakteryzuje psycholo- 
giczną różnicę dwuch ścierających się 
dziś Światów: „Młodzież nasza, gdy 
doznaje niepowodzeń w pierwszych 
przedsięwzięciach, traci całą otuchę. 
Gdy upada młody kupiec, ludzie 
mówią o nim, że jest zrujnowa-y. 
Gdy najpiękniejszy tałent po studjach 
w jednem z kolegiów nie obejmie w 
ciągu roku urzędu w Bostonie lub 
New-Yorku albo na przedmieściach — 
jemu samemu i przyjaciołom jego 
zdaje się, że ma On prawo stracić 
już odwagę i utyskiwać przez resztę ży- 
cia. Dzielny chłopak z New-Hampshire 
lub Vermontu, który po kolei próbuje 
wszelkich zawodów, który raz jest 
furmanem, raz rolnikiem, raz  prze- 
kupniem, nauczycielem, kaznodzieją, 
wydawcą gazety, idzie do kongresu, 
handluje domami i tak dalej rok po 
roku, a zawsze jak kot opada na ła- 
py, wart jestrstu tamtych lalek miej- 
skich, 

Niechaj Twórcy otwierają ludziom 
Oczy na ich zasoby i niech powiedzą 
ludziom, że człowiek — to słowo, które 
stało się ciałem". 

Michat Obiezierski. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiegu. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch*. 
ŚWIĘCIANY PÓW. —Rynek 9. 

JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Koi. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Ża tekstem 10 groszy. 
n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyśrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

Komunikat 
Organizacji Zachowawczej Pracy 

Państwowej 
We czwartek dnia 10 maja miało miej- 

sce w Oszmianie posiedzenie Organizacji 
Zachowawczej Pracy Państwowej Koła 
Oszmiańskiego, na które przybył w charak - 
terze referenta sytuaci politycznej, Prezes 
Zarządu Głównego  Oręanizacji książę Eu- 
stachy Sapieha. Po przemówieniu księcia 
Sapiehy odbyła się dyskusja. 

kl. W. 28. 

Wyjazd Marszałka; Pilsndskiego. 
Według ostatnich wiadomości Mar- 

szałek Piłsudski zamierza wyjechać 
w dniach najbliższych do Sulejówka, 
skąd następnie uda się na paruty- 
godniowy wypoczynek do Druskienik. 

Pos. Malinowski z PPS oskarźa- 
ny o współtracę z defenzywą. 

Jako rezultat rozrachunków wy- 
borczych przed paru tygodniami w 
prasie warszawskiej ukazał się list 
p. Alicji Bełcikowskiej, w którym za- 
rzucała PPS., że niektórzy jej posło- 
wie współpracowali z „detenzywą”. 
Na to z łamów „Robotnika* sypały 
się gromy. P. Bełcikowska nie dała 
jednak się zastraszyć i ogłosiła dru- 
gi z kolei list, zapowiadając, że w 
każdej chwili może ujawnić nazwisko 
posła z klubu PPS współpracującego 
do niedawna z „deienzywą“. Przed 
paru dniami właśnie „Robotnik* pu- 
blicznie zażądał ujawnienia nazwiska. 
Sprawa cała nabrała znacznego roz- 
głosu tembardziej, że poprzednie listy 
p. Bełcikowskiej zawierały sporo re- 
welacyjnych szczegółów. 

Ze zrozumiałem zainteresowaniem 
przeczytała Warszawa nowy list p. 
Bełcikowskiej, w którym czarnem na 
białem stało, że posłem tym jest p. 
Malinowski wybitny działacz pepee- 
sowski. 

Oskarżony pos. Malinowski ogło- 
sił w „Robotniku* oświadczenie w 
którem powiada, že p. Belcikowską 
widział kilka razy a gdy się przeko- 
nał, że chciała się od niego dowie- 
dzieć co się dzieje w PPS, bardzo 
energicznie musiał się pożegnać. 
Sprawę o oszczerstwo  skierowuje 
pos. Malinowski do Sądu. Skądinąd 
zaś komunikują, że ma być w tej 
sprawie ponadto zwołany sąd mar- 
szałkowski. 

0 wydanie posibw Sochackizgo 
i Baczyńskiego. 

WARSZAWA, 10. V. Pat. Sejmowa ko- 
misja regulaminowa pod przewodnictwem 
posła Liebermana (PPS) obradowała nad 
wnioskami w sprawie wydania sądom dw ch 
posłów frakcji komunistycznej, mianowicie 
posła Sochackiego i Władysława Baczyn- 
skiego Referent poseł Dzieduszycki (158) 
postawił wniosek o wydanie posła Bączyń- 
skiego. Wydanie popiera wice-minister Spra- 
wiedliwości Car. Poseł Pużak (PPS) zgła- 
sza wniosek o niewydanie. W głosowaniu 
7 posłów oświadczyło się za wydaniem, a - 
7 przeciw wydaniu. Wobec takiego wyniku 
głosowania powstała wątpliwość w sprawie 
zastosowania regulaminu, przewodniczący 
bowiem nie skorzystał z przysługującego 
mu prawa głosu. Komisja uchwaliła przeto 
odroczenie ostatecznego załatwienia tej 
sprawy aż do porozumienia się przewodni- 
czącego z marszałkiem Sejmu. 

Następnie referent omówił sprawę wy- 
dania posła Sochackiego stawiając również 
wniosek o wydanie go. Poseł Pużak i tym 
razem zgłosił wniosek o niewydanie. Ko- 
misja 7-miu głosami przeciw 6-ciu uchwa- 
lita wydać posła Sochackiego. 

Bilety okręgowe na kolejach 
polskich. 

Min. Komunikacji zaprowadza od 
1 czerwca b.r. na PKP. t. zw. bilety 
okręgowe, upoważniające do prze- 
jazdów Ill klasą we wszystkich pocią- 
gach osobowych i pośpiesznych, w 
obrębie jednej lub dwóch dyrekcyj 
kolejowych, lub na całym obszarze 
Polski. Zaprowadzone będą bilety o- 
kręgowe miesięczne, półroczne i rocz- 
ne. 

Opłata miesięczna za bilet okrę- 
gowy na jedną dyrekcję kolejową 
wynosi 140 zł., na dwie dyrekcje ko- 
lejowe 170 zł., na wszystkie dyrekcje 
kolejowe, czyli na całą Polskę 250 
złotych. 

Bilety ulgowe t. zw. świąteczne 
wydawane zazwyczaj tam i z powro- 
tem dla wyjeżdżających na wypoczy- 
nek świąteczny w okolice podmiej- 
Skie, narazie wprowadzone nie będą. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją która roznieca oświatę 
pozaszkolną pomiędzy ladem wst 
i miasteczek, oświecając ten lud 
utrwala granice Ziem Wschodnich 
Rz eczypopolitej 

Czy jsesteś _ członkiem? W'ilno ) 
Zygmuntowska 22 od godziny 6 tej 
do 8ej
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RROSZÓWKA pow. Baranowicki. 

— Ku czci Rejtana, - Dnia 21 b. m. w 
miejscowej kaplicy w Hroszówce, gnieździe 
ojczystem Tadeuszą Rejtana, odbędzie się 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy dla uczcze- 

nia wielkiego patrjoty. Organizatorami uro- 

czystości są prawnucy wielkiego męża. 

BARANOWICZE. 
Walne zgromadzenie Ogniska 

Kolejowego W dniu 6 maja r. b. o godzi- 
nie 19 w sali własnej odbyło się walne do- 
roczne zebranie Ogniska Kołejowego. Ze- 
branie zagaił prezes Ogniska p. Rewiński, 
propenując na przewodniczącego p. inż. 
Wernera, asesorów p.p. Głąbika i Stankie- 
wicza oraz sekretarza p. Wójcika. t 

Zaproponowane prezydjum wybrano je- 
dnogtošnie i po; odczytaniu protokułu wal- 
nego zgromadzenia przystąpiono do obrad. 

Sprawozdanie z działalności i kasowe 
przedłożył prezes p. Rewiński Komisji Re- 
wizyjnej, członek tejże inż. Werner. - 

Ognisko kolejowe jest jedyną na tere- 
nie Baranowicz (posiadających sporą ilość 
kolejowców) kolejową placówką kultural- 
ną, to. też rozwojem jego interesuje się 
ogół. Że Zarząd Ogniska wywiązał się z 
włożonych na niego zadań, to wynika ze 
sprawozdania. | tak, za rok sprawozdawczy 
odbyto posiedzeń 22, wygłoszono odczytów 
przez prelegentów 12, przedstąwień 2 i za- 
baw 14. Bibliotekę zwiększono do 1198 to- 
mów, na zakup nowych książek wydatko- 
wano 339,50 zł. oprawa książek - 112,40 zł. 
W roku sprawozdawczym Żarząd Ogniska 
ustawił aparat radjowy 4-0 lampowy, Koszt 
jego i konserwacja wynoszą 907 zł. 75 gt., 
zakup nowych instrumentów 287 zł” 40 gr., 
(obecnie orkiestra posiada 15, oprócz tego 
fortepian). 4 

Po przedtožonem sprawozdaniu t zabrał 
głos p. Głąbik, który stwierdził brak bud- 
żetu i planu na rok przyszły. Zebranie po- 
stanowiło polecić zarządowi sporządzić 
budżet i plan działalności i po uzgodnie- 
niu z” Komisją Rewizyjną przedłożyć na 
najbliższe ogólne zgromadzenie. 

Do Zarządu wybrano D-ra szata i p. 
Olchowego. | RACE К ! 

Do Komisji Rewizyjnej pp. inż. Werne- 
nera, Głąbika i Kobusa. : 

Ognisko obecnie już jest dobrze zago- 
spodarowane, o tem świadczą chociażby 
ilość bibljoteki, orkiestra, odczyty i t. p., 
ale członków stosunkowo jest mało, moż- 

" ma to tłómaczyć częściowo nierozumieniem 
sprawy, a częściowo ciężkimi warunkami 
materjalnemi -bądž co bądź trzeba płacić 
I zł. składkę. W kierunku uświadomienia 
winien nowy Zarząd położyć mocne pod- 
waliny+ S + 

Cała ta praca kulturalna Ogniska jed- 
nak stoi może nad przepaścią, wskutek 
ostatniego zarządzenia Ministerstwa Komu- 
nikacji, Które zarządziło pobierać czynsz 
mieszkaniowy od Ognisk, co jak na Barano- 
wicze wypada 120 złotych i miesięcznie sta- 
nowi poważną kwotę przy 150 członkach, 
płacących 1 złotowe składki (dotychczas 
Ogniska za lokale nie płaciły czynszu). Są- 
dzimy przeto, iż Ministerstwo Komunikacji, 
zawsze pilnie przysłuchując się potrzebom 
swych pracowników odwoła to zarządzenie, 
chociażby w stosunku do Ognisk, które 
nie prowadzą imprez dochodowych (mam 
tu na myśli Ogniska, które mają kina, jak 
w Łunińcu). To też ogólne zebranie kieru- 
jąc się tą myślą poleciłu, by zarząd wy- 
stąpił do Pana Prezesa Dyrekcji Wileńskiej 
inż. Staszewskiego, Który jest opiekunem 
Ognisk z prośbą © wniosek do M. K., ce- 
lem zniesienia opłat za Ogniska. 

Chcemy wierzyć, iż Ministerstwo Ko- 
munikacji odwoła swe zarządzenie, gdyż 
dla budżetu kolejowego nie zrobi to wiel- 
kiego uszczerbku, a zniszczyć może kilka 
kulturalno-oświatowych placówek, w szcze- 
gólności dotknęłoby te mniejsze stację, na 
których Ogniska Kolejowe są wogóle jedy- 
nemi placówkami. 

Roboty kolejowe. Roboty odbudo- 
wy Kraju, zawdzięczając planowej gospo- 
darce obecnych rządów, posuwają Się szyb- 
ko naprzód. 

Obecnie na szeroką skalę zastosowana 
wymianę szyn na typ ciężki (na szlaku Ba- 
ranowicze—Stołpce). 

O wielkości robót może świądczyć kre- 
dyt przydzielony na te roboty, bo aż czie- 
ry i pół miljona złotych. Е : 

Szyny od Wołkowyska do  Baranowicz 
już wymieniono. Zmiana szyn starych i lek- 
kich typów wyłoniła się wobec uruchomie- 
nia na linji Białystok Stołpce międzyna- 
rodowych pociągów. W projekcie jest bu- 
dowa na szlaku Białystok Baranowicze 
„drugiego toru. 3 
+443Dworce, które zostały zniszczone pod- 
czas wojny, częściowo odbudowano, także 
częściowo mają być odbudowane w roku 
bieżącym  Iwacewicze i Domanowo. 

Domy mieszkalne, które podczas woj- 
ny zniszczono, zą ostatni czas zaczęto od- 
budowywać, brak mieszkań dla pracowni- 
ków był nadzwyczaj dotkliwy. Na stacji 
Baranowicze w ubiegłym roku odbudowa- 

  

no jeden dom .na 16 rodzin, w roku bie- 
żącym projektuje się jeszcze jeden dom. 

Na stacji Stołpce, która teraz ma za- 
sadnicze znaczenie, jak punkt graniczny i 
potrzebuje więcej pracowników pomimo 
odbudowania w* ubiegłym roku 2-ch domów, 
w obecnym roku projektuje się odbudowa 
jeszcze 3 domów, nie mówiąc już o innych 
na wielką skalę robotach prowadzonych na 
stacji Stołpce. Świadczy to wszystko, iż 
rząd Marszałka Piłsudskiego mało mówi, 
a dużo robi. ` 

— Wywoz nieczystošci. Nikt nie bę- 
dzie przeczył, iż lasek okoto miasta jest 
miejscem odpoczynku dlą mieszkańców. 
Jest to tak proste, że nie wymaga dowo- 
dzenia. 

Na krańcu Baranowicz, około ul. Na- 
rutowicza, Ułańskiej i Senatorskiej, znaj- 
duje się lasek, prawda posiadający rzadki 
las sosnowy, ale dia spacerów i odpoczyn- 
ku po pracy nadaje się w zupełności, tem- 
bardziej, wobec braku parku w Baranowi- 
czach. Jakież jednak spotka rozczarowa- 
nie i złość każdego kto pójdzie do lasku, 
na widok tego, co zobaczy. 

Mianowicie. „Panowie asenizatorowie" 
pomimo wyraźnego brzmienia w tym kie- 
runku zarządzenia, by nieczystości wylewać 
2 kilometry od zabudowań, wylewają je 
0 50—loo m. od najbliższych domów. 

Komentarze zbędne. Chciałbym 
tylko tą drogą zwrócić uwagę tym, do Ko- 
go należy nadzór zą zdrowotnością miasta, 
by te barbarzyńskie występy „Panów ase- 
nizatorów ukrócić. G. 

ŁUCZAJ, (pow. Pestawski) 

Ośrodek ćwiczebny PW. Powiat 
Postawski obfituje w malownicze i pięknie 
położone zakątki, gdzie umysł i d.szą ludz- 
ka znajdują wypoczynek i zadowolenie po 
trudach i znojach życiowych. Do jednych 
z tak pięknie położonych miejscowości za- 
liczyć należy majątek Łuczaj, przy którym 
się znajduje malutkie miasteczko z koś- 
ciołem i plebanją. Przed wojną Łuczaj był 
siedzibą rosyjskiego generała Klejgisa obec- 
nie zaś został upaństwowiony i w murach 
dawnego pałacu mieści się państwowa Szko- 
ła Rolnicza. Duże to dobrodziejstwo dla 
miejscowej ludności wyświadczył Rząd 
Polski przez założenie tutaj właśnie Szko- 
ły Rolniczej, nikt bowiem tak nie potrze- 
buje kierownictwa w dziedzinie rolnictwa, 
jak nasza wieś kresowa. Szkoła. Rolnicza 
daje przykład wzorowego prowadzenia go- 
spodarstwa wiejskiego, a miejscowy lud, 
naśladując szkołę, ulepsza rok rocznie swoje 
zagony, Uprawią zboża rasowe i naocznie 
się przekonywa o wartości i znaczeniu 
kultury rolnej. Ale nie tylko specjalnie fa- 
chowo-rolnicze znaczenie posiąda Szkoła 
Rolnicza; jest ona zarazem ogniskiem pra- 
cy kulturalno ośw atowej dla najbliższych 
okolic Łuczaja; tutaj właśnie uwypukia się 
rola inteligencji polskiej, zarzuconej przez 
jas na dalekie krańce Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. 

Człowiek patrzy na tę pracę i nabiera 
otuchy i wiary w przyszłość gdy napotyka 
tu i ówdzie na kresach kuźnie polskości i 
kultury polskiej, a w nich widzi kowali, 
którzy z zakasanemi rękami z całym róz- 
machem krzeszą i wykuwają ducha polskie- 
go. Łuczaj jest tą kuźnią i ma wytrwałych, 
zapalonych i wypróbowanych w pracy spo- 
łecznej kowali, do których w pierwszym 
rzędzie musimy zaliczyć: miejscowego pro- 
boszcza księdza Władysława Sadowskiego, 
Dyrektora Szkoły Rolniczej p. Imieli Dan- 
jela, profesora tejże szkoły p. Kłopotow- 
skiego, kierownika miejscowej szkoły pow- 
szechnej p. Żukowskiego i nauczyciela tej- 
że szkoły p. Wiłkojcia Józefa. 

Staraniem tych ludzi w małej tej i za- 
padłej mieścinie, mamy szereg organizacyj 
społecznych i kulturalno-oświatowych, a 
więc kasę Stefczyka, stowarzyszenie Mło- 
dzieży Polskiej oddziały męski i żeński, 
drużyna harcerska męska i zastęp harcerek 
oraz hufiec 1-go stopnia PW. przy Szkole 
Rolniczej. Dla normalnego rozwinięcia pra- 
cy PW. w tej miejscowości D-two 85-go 
PP. zorganizowało tutaj stały ośrodek 
ćwiczebny i przydzieliło do prowadzenia 
prac WF. i PW. w tym ośrodku sierżanta 
Zuralskiego, dobrego i wypróbowanego 
podoficera. Przed całą zimę wrzała w Łu- 
czaju praca kuituralno-oświatowa, ciągłe 
odczyty z przezroczami i bez, prowadzone 
planowo i systematycznie podniosły poziom 
kulturalny zarówno członków wyżej wy- 
mienionych organizacyj i stowarzyszeń, jak 
również i miejscowej ludności. Praca PW. 
w okresie tym aczkolwiek była regularnie 
prowadzona, z wielu względów nie mogła 
nabrać odpowiedniego rozmachu. 

Z nastaniem wiosny i tych cudnych i 
ciepłych dni rozpoczęła się intensywna 
praca nad wyszkoleniem: wojskowem i spor- 
towem miejscowych oddziałów PW. To też 
młodzież miejscowa przechodząc kurs 1-go 
stopnia PW. uprawia z zamiłowaniem i 
ochoczo ćwiczenią wojskowe i sportowe. 
Plac sportowy przed szkołą rolniczą w 
dnie świąteczne i w godzinąch popołudnio- 
wych roi się od młodzieży, uprawiającej 

Czang-Tso-bin wezwał do zaprzestania walk ” 
PARYŻ, 10. V. Pat. Agencja Havas'a podaje, że Czang-Tso-Lin 

rozesłał już do stron walczących 
szych walk. 

wezwanie do zaniechania dal 

Dalsze wałki brygady japońskiej. 
TOKIO, 10-V PAT. Według depeszy otrzymanej z Ts-Nan-Fu, bry- 

gada japońska znajdująca się pod dowdztwem gen- Tojama straciła w 
walce około Tsi-Nan-Fu z silaą armją nacjonalistyczną 4-ch zabitych i 20-tu 
rannych. Armja nacjonalistów, którą dowodzi gen. Szent-lso-Yan poniosła 
znaczne straty. Walka trwa w dalszym ciągu. 

Sfany Zi. zadowolone z odpowiedzi włoskiej. 
WASZYNGTON, 10-V PAT. Koła urzędowe Stanów Zjednoczonych 

zdają się wyrażać zadowolenie z powodu odpowiedzi włoskiej na propo- 
życję Kelloga w sprawie zawarcia wielostronnego traktatu dotyczącego 
wykluczenia wojny jako narzędzia polityki państwowej. 

Niwarcie wystawy prasowej w Kolonii. 
BERLIN, lo. V. Pat. jak donosi prasa berlińska, na otwarcie wystawy praso- 

wej w Kolonii udaje się z Berlina korpus dyplomatyczny niemal w komplecie. W imie- 

niu rządu Rzeszy udają się na wystawę min. Stresemann, minister pracy Brauns, 
przewodniczący Reichstagu oraz premjerowie poszczególnych państw związkowych 
Rzeszy niemieckiej. 

Wybitny emigrant rosyjski przeszedł do bolszewików. 
BERLIN, 10.V, PAT. Vossische Zeitung donosi ze Stokholmu, že w ko- 

łach emigracji rosyjski:j niesłychaną sensację wywołało przejście jednego z 
przywódców monarchistycznych w Wyborgu przewodniczącego związku św. 
Jerzego, przedstawiciela najwyższej rady monarchistycznej na Finlandję Iselja- 
nina do bolszewików, lseljanin miał otrzymać stanowisko dowódcy pułku w 
armji czerwonej. W kołach emigrantów rosyjskich panuje z tego powodu pa- 
nika, tembardziej, że jest to już drusi podobny wypadek, przed kilku tygodnia- 
mi bowiem inny monarchista odegrywający poważną roię w kołach emigracji 

Rewelacje z za kulis 

» Neander również przeszedł do bolszewików. 

kompariji niemieckiej. 
BERLIN, 10.V, PAT. Hugenbergowski Der Tag omawia dziś sznsacyjne 

rewelacje o finansowaniu niemieckiej 
przez międzynarodówkę komunistycz ла, 

pa rtjj komunistycznej przy wyborach 
Między innemi dziennik oświadcza, 

że Komintern polecił pismem ządn. 29 kwietnia rb, podpisanem przez Manuliń- 
skiego skierowanem do centrali komunistycznej partji francuskiej, by pozosta- 
łość sumy przeznaczonej na wybory francuskie w wysokości 900,000 franków 
partja komunistyczna francuska bezzwłocznie przekazała centralnemu komi- 
tetowi komunistycznej partji niemieckiej na ręce przedstawiciela tego komitetu 
w Nadrenji. Suma ta ma być przeznaczona specjalnie na walkę przeciwko opo- 
zycji komunistycznej działającej na zachodnich terenach Niem ec. Na tychże 
terenach ma pracować obecnie Tomasz Dąbal, jako przedstawiciel Kominternu 
i Krestinternu, którego zadaniem ma być zor janizowanie po stronie komuni- 
stycznej robotników r'olaków w Nadrenji i Westfalji. Po za tą sumą 900.000 fr. 
komunistyczna partja Niemiec miała otrzymać z Moskwy z Kominternu, ze 
specjalnego funduszu 4.000.000 marek do dyspozycji. 

Wystąpienie monarchistów austrjackich w sprawie Beli Kulma. 
WIEDEŃ, 10 М. PAT. Wczoraj rozrzucono po Wiedniu ulotki, że monarchiści 

austrjaccy zwrócili się do poselstwa węgierskiego z prośbą, aby na wypadek niewy- 
dania Beli Kuhna władzom węgierskim, Węgry zerwały stosunki dyplomatyczne 
z Austrją i spowodowały wysyłkę swych wojsk do Austrji. Ulotki te zostały skonfi- 
skowane, a ich autor b. pułkownik Wolff aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. 

Król kmanullah odjechał do Leningradu. 
MOSKWA, lo V. PAT. We środę wieczór król i królowa Afganistanu wraz 

z członkami rodziny królewskiej i świtą odjechali do Leńingradu. Parze królewskiej 

towarzyszył poseł Karachan. Na dworcu żegnałi króla i królową Kalinin, Cziczerin, 
Mikojan, członkowie rewolucyjnej rady wojeńnej oraz kolonja afgańska w Moskwie. 
Przed odjazdem król zwiedził akademję wojskową i był obecny na manewrach rewii 
wojskowej w okolicach Moskwy. W tym samym pociągu co para królewska odjechał 

do Leningradu Woroszyłow. 

Burza gwałfowna w Mińsku. 
MOSKW 4, 10, Y, Pat W Mińsku szalała gwałtowna burza połączona z ulew- 

nym deszczem. Uszkodzeniu uległy przewody 
śmierć a kilkanaście odniosły ciężkie rany. 

elektryczne. jedna osoba poniosła 

40.009 ha fyfoniu pod wodą, 
SALONIKI, 10, V. Pat. Rzeka Struma wystąpiła z brzegów zalewając obszar 

wynoszący 40.000 ha, na którym znajdowały się plantac   e tytoniu i bawełny. Straty 

  

wynoszą pół miljona drachm. Ludność tych obszarów:cierpi z powodu braku żywnośc 

  

lekką atletykę i gry sportowe, jak piłkę 
nożną, koszykówkę i siatkówkę. Miejsco- 
wych spor owców bardzo pociąga też sport 
wodny, gdyż łŁuczaj znajduje się nad brze- 
gami dużego jeziora, dotychczas jednak u- 
siłowania ich w tym kierunku nie dały żad- 
nych wyników ze względu na trudqości fi 
nansowe, zwłaszcza przy tak wielkiej dro- 
żyźnie w tej dziedzinie sportów. Ogromne, 
olbrzymie wprost znaczenie mają takie oś- 
rodki dla kresów. Dzięki nim kułtura pol- 
ska szerzy się i rozwija bardzo szybko, 
rozwija się brąterstwo i wzajemne zaufanie 
wśród członków poszczególnych zrzeszeń 
i ugrupowań społecznych, kresy zatracają 
stopniowo wszystkie cechy i naleciałości 
moskiewskie i stają się tą prawdziwą wsią 
polską. Gdy się widzi w niedziele i święta 
kościoły przepełnione miejscową ludnością, 
gdy się widzi tłumy tej ludności na ro- 
zmaitych uroczystościach i rocznicach na- 
rodowych, ochoczo iz przejęciem spiewa- 
jące rozmaite pieśni patrjotyczne i te nie- 
SRZ. A 

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy, 
Polski my Naród Polski Lud 
Królewski szczep Piastowy*, 

człowiek się rozczuła oraz nabiera 
niezłomnej i silnej wiary, że „Ta* co prze- 

trwała niewolę, pokona wszystkie trudnoś- 
ci i stanie się tą naprawdę silną, mocar- 
stwową Najjaśniejszą Rzeczypospolitą Pol- 
ską. Obserwator. 

MOŁODECZNO. 

— (r) Śmiertelny strzał z floweru. 
Z Mołodeczna donoszą o tragicznym wy- 
padku jak miał onegdaj w Starej Bucho- 
wszczyznie. 

8-letni Eugenjusz Bogdanow, pozosta- 
wiony bez należytej opieki, bawił się kró- 
tkim karabinkiem syst. „Flower“. W pe- 
wnym momencie nastąpił wystrzał, a kulą 
ugodziła przebywającą wówczas w mieszka- 
niu józefę Wiernikowską. 

Wskutek otrzśmanej rany Wiernikow- 
ska w ciągu lo minut zmarła. 

OPSA. 

— (r) Pożar mostu kolejowego, Od 
iskier wydobywających się z komina paro- 
wozu przechodzącego pociągu zajął się 
mosi kolejowy na linji wąskotorowej Duk- 
szty Druja około maj. Opsa. 

‚ o Dzięki szybkiej akcji ratowniczej pożar 
niebawem i bez większych następstw stžu- 
miono. 

Obrady. komisji Budżetowej, 
Budże Min. Spraw Wewnętrznych 
—łafary w Komisji. —Oświadcze- 

mie prezesa Byrki. 
Na środowem posiedzeniu Komisji 

po załatwieniu budżetu Ministerstwa 
Oświaty pod obrady wszedł budżet 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Na wstępie przewodniczący pos. Byr- 
ka zwrócił się do członków komisji z 
apelem, aby budżet rozpatrywany był 
z punktu widzenia rzeczowego a nie 
był punktem wyjścia dla debaty poli- 
tycznej. Mimo tego wezwania posło- 
wie Pragier i Zaręba (P. P. S) w 
przemówieniach swych odbiegli od 
tematu, wypowiadając krytykę działal- 
ności Ministerstw a zwłaszcza w okre- 
sie wyborczym. Mimo ponownego o- 
strzeżenia przewodniczącego pos. Byr- 
ki, który zaznaczył, że tak prowadzo- 
na dyskusja uniemożliwi szybkie za- 
latwienie budżetu, przedstawiciele P. 
P. S.. ponownie usiłowali przemawiać, 
odbiegając od tematu budżetowego. 
Wywołało to zatarg, który w rezul- 
tacie doprowadził do zamknięcia po- 
siedzenia. 

Bświadczenie przewodniczącego 
pos. Byrki. 

Zagajając czwartkowe posiedzenie 
przewodniczący jej poseł Byrka w 
porozumieniu z marszałkiem Sejmu 
oświadczył co następuje: „W myśl 
art. 76 regulaminu sejmowego mam. 
obowiązek czuwania nad tem, ażeby 
załatwienie budżetu nie zalegało w 
komisji. Nie mając żadnej tendencji 
politycznej w prowadzeniu obrad ko- 
misji budżetowej prosiłem pp. po- 
słów o zajmowanie się ściśle budże- 
tem M-stwa Spraw Wewnętrznych i o 
zaniechanie obszernych dyskusji na 
temat ostatnich wyborów. Albowiem, 
stawiając tę prośbę kierowałem się 
przedewszystkiem tym względem, że 
w komisji administracyjnej są 4 wnio- 
ski odnoszące się do wyborów, a 
miedzy nimi wniosek nagły związku 
parlamentarnego P. P. S. o powoła- 
nie nadzwyczajnej komisji śledczej do 
zbadania nadużyć wyborczych. Nad- 
mieniam, że nagłość tego ostatniego 
wniosku została przez Sejm jedno- 
myślnie przyjęta, zaczem nie należy 
przypuszczać, ażeby załatwienie tego 
wniosku doznać mogło opóźnienia. 
£ tych też względów muszę przestrze- 
gać ażeby w czasie debat zajmowano 
się wyłącznie tematem budżetowym. 

Nie widzę w tem żadnego uszczu- 
plenia praw i zupełnej swobody wy- 
powiadania się pp. posłów, gdyż 
gdyby inaczej być miało, to wtenczas 
mielibyśmy raczej do czynienia z u- 
szczupieniem praw członków innych 
komisyj sejmowych, którzy nie są 
członkami komisji budżetowej. A 
dalej w takim razie nie byłoby po- 
trzeby istnienia kilku komisyj sejmo- 
wych, bo byłyby te rzeczy załatwione 
i omawiane na komisji budżetowej, 
Nie widzę dalej w tej metodzie u- 
szczuplenia praw członków komisji 
budżetowej. 

Byskusia, 
Zabrał głos poseł Diamand, zgła- 

szając następujący wniosek: Komisja 
wzywa przewodniczącego do udziele- 
nia głosu posłowi Pragerowi. 
5 Na to przewodniczący poseł Byr- 
ka oświadcza, że poseł Prager jest 
bez tego pierwszy zapisany do głosu. 
wobec czego wniosek posła Diaman- 
da chybia celu. 

Obrady budżefowe. 

Po tych wyjaśnieniach przystąpio- 
no do dalszej dyskusji nad budže- 
tem M. S. Wewn. Pierwszy zabrał 
głos pos. Prager (P.P.S.) wnosząc o 
skreślenie iunduszu dyspozycyjnego. 
Mówił dalej o administracji pos. Dą- 
bski (Str. Chł.) oraz pos. dr. Dybow- 
ski o departamencie zdrowia. 

Po przemówieniach posłów ks. 
Czetvertyńskiego (Kl. Nar,), który 
poruszył sprawę nadużyć wyborczych, 
Sanojcy i inn., zabrał głos pos. Ba- 
giński (Wyzw.), którv między innemi 
oświadczył, iż ukazał się komunikat 
podpisany przez grupę posłów i se- 
natorów kawalerów orderu „Virtuti 
Militari* domagający się odebrania 
posłowi Bagińskiemu krzyża „Virtuti 
Militari" z powodu jego przemówie- 
nia ba wczorajszem posiedzeniu w 
którem atakował nie. rząd lecz Pań- 
stwo i poruszył sprawę polityki za- 
granicznej w „sposób nie  licujący 
z godnością kawalera tego orderu. 
Mówca nie mogącępogodzić się z tą 
metodą walki politycznej, uważa za 
właściwe krzyż ten złożyć. 

„ Wieszcie na zakończeniu przemó- 
wił min. Składkowski, oświadczając 
co następuje: Panowie postanowiliście 
zbadać sprawę nadużyć wyborczych. 
Gotów Wam jestem w tem dopomóc. 
Bowiem nie znam nadużyć dokony- 
wanych na swoje zlecenie czy z mo- 
ją wiedzą, natomiast będę miał moż- 
ność przedstawić Panom dłuższe о- 
pracowanie na dokumentach oparte o 
Waszym stosunku do szefa rządu w 
okresie wyborczym. 

Dowiodę Panom, że tei stosu- 
nek był zasadniczem hasłem wybor- 
czem dokoła którego toczyła się wal- 
ka i zapytam potem, czy nie sądzą 
Panowie, że taktyka wyborcza wielu z 
pośród Was dziś tak opozycyjnie na- 
strojonych jest wielkiem nadużyciem 
wyborczem, bo jest świadomem prze- 
inaczeniem woli wyborców. 

Na tem miejscu śmiem tylko u- 
pewnić Panów, że jako minister Spraw 
Wewrietrznych w rzączie marszałka 
Piłsudskiego, dopóki jego zauianiem 
się szczycę, do tej pory przekonany 
jestem, że obowiązki swoje sprawuję 
zgodnie z istotnem dobrem Rzeczy- 
pospolitej. 

Kaze ZSEUKG DOES LO KORA KALIESZA 
ms 

Specjalnem zaufaniem 
należy darzyć reklamę o herbacie 

e F. B. 
Herbata jakošcią prześciga 

į wszystkie dotychczasowe marki. 

Do nabycia w handlach kolonialnych 
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Materjaty włokiennieze duży wybór, — 
oraz materjały bieliźniane, pościelowe i t. p. 

Antoni GŁOWIŃSKI, Wileńska 27. 
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Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 

NA NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. 
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W „NELSONIE” — MODY 
Wróciła moda na atletów... 
W starożytności helleńsko-rzym- 

skiej było atletów pięć gatunków czy 

może więcej: cursor, luctor, pugil, 

quinqiertio, pancratiastes... stosownie 
do tego czy pan atleta borykał się w 
walce ręcznej, ciało przy ciele, corps 
4 corps, jak - mówią Francuzi, czy 
ścigał się, czy dyskiem ciskał lub *w 
innemjakiem e sercił um gimnastycznem 
był specjalistą. ; 

Dziś może więcej jest niż kiedy 
atletycznych _ specjalności. To jest 
jednak faktem, że największą, olbrzy- 
mią cieszą się popularnością boryka- 
nia się, wziąwszy się za bary — 
człowieka z człowiekiem, nawpół na- 
giego a z wydętemi na pokaz pub- 
liczny muskułami i mięśniami. 

O Milonie z Crotony! Coś wołu 
ubijał gruchnięciem go pięścią między 

rogi i zjadając go potem na drugie 

Śniadanie! | jeszcześmy równego tobie 
w terażniejszych nie oglądali czasach. 
A coby to był za nieopisany tłok, 
jeślibyś się ukazał na estradzie w 

jakim cyrku! Porzuconoby dla ciebie 
samą Józefinę Baker. 
W Rzymie starożytnym  Wznoszo- 

no najznakomitszych atletów — po- 

sągi. Pełno ich było. My jeszcześmy 

do tego nie doszli... lecz na dobrej 

już jesteśmy ku temu drodze. Atieta 

wracał po rzymskich tryumfach do 

rodzinnego miasta, jak tryumiator po 

zwycięskiej kampanji; wracal, trady- 
cyjaym obyczajem, przez wyłom u- 
czyniony ad koc, specjałnie dla niego 
w murach miasta. Było to ostatnie 
słowo hołdu i podziwu. W czasach 

teraźniejszych nie jest to  praktyko- 
wane — jedynie dlatego, że miasta 
nasze nie są już murami obwie- 
dzione. 

Są atleci wspaniale „„rozwinięci* 
na froncie, o piersiach monumental- 
nych i imponujących ramionach, na- 
tomiast z felerowatym zadem; są o 
rękach niepomiernie długich; są sa- 
piący podczas wałki bądź jak miechy 
kowalskie bądź w tempie rubato, jak 
niedźwiedź... Są przysądziści i pira- 
midalni, są wyposażeni w kark, któ- 
rego by się amerykański bawół nie 
powstydził, są flegmatycy i podlega- 
jący atakom iurji wielce niebezpiecz- 
nym. (Oczywiście nie dla nich samych 
lecz — @а najbliższego . otoczenia). 
Wszyscy zaś do dziś dnia — jak w 
głębokiej starożytności żywią się 
przeważnie orzechami, suszonemi  fi- 
gami, sokiem pomarańczowym, mle- 
kiem i świeżym serem bo wszystko 
co spożyją iść im powinno w mu- 
skuły i mięśnie a nie gdzieindziej. 

Jeżeliby zaś spytać: pod jakim 
dziś znakiem żyje różnorodna  publi- 
czność me uczęszczająca na „męcze” 
piłki nożnej, odpowiemy Śmiało, że 
pod znakiem: podwójnego albo i po- 
trójnego nelsona. 

Nelson? Czyżby wyraz O tak 
wdzięcznem brzmieniu miał mieć co- 
kolwiek wspólnego... ze zrazami 
d L+ Nelśon? Broń Boże! Ne misce- 
antur sacra profanis. „Nelsonem* 
zwie się przy zapasach człowieka z 
człowiekiem, w walce francuskiej, 
chwyt klamrowy za kark. Wstyd tego 
nie wiedzieć! Może też być podwójny 
taki chwyt a nawet potrójny... co 
rzadkością jest, aby się tak wyrazić 

„amatorską. 
Atleta zawodowy nie koniecznie 

potrzebuje być sportowcem czyli 
miłośnikiem sportu... dla sportu. Jest 
zazwyczaj amatorem wcale pokažne- 
go dochodu  osiąganego z popisów 
publicznych albo i ze stałego uposa- 
żenia miesięcznego.  Atlety zawód 
jest lukratywnym zawodem i staje 
się nim coraz bardziej. Czegoż więcej 
potrzeba dla ludzi, którzy  niczem 
innem pracować nie potrafią jak 
mięśniami i muskułami? 

Czy są atleci ideowcy? 
m 

Uczyńmy pauzę. A potem weźmy 
sobie, jeśli wola, do ręki książkę 
świeżo puszczoną w obieg na rynek 
księgarski przez ruchliwe, jakże ruch- 
liwe warszawskie Towarzystwo Wy- 
dawnicze „Rój”. 

Napisał ją p. Teodor _Sztekker 
„mistiz Polski“, zdobywca pierwszej 
nagrody na Olimpjadzie zapaśniczej 
w Berlinie—którego możemy niemal 
codzień oglądać borykającego się z 
najtęższymi przeciwnikami na ringu 
naszego wileńskiego cyrku-budy na 
Łukiszkach. Zatytułowana jest książka 
o stu pięćdziesięciu kilku stronicach: 
„W potrójnym nelsonie*. Na okład- 
ce: wizerunek autora w całej swej 
postaci wedle przyrodzenia, w stroju 
zapaśniczym, czy raczej w zawodo- 
wej, odświętnej nagości z szarią dwu- 
barwną przez piersi, w czarnej sze- 
rokiej przepasce na biodrach, w bu- 
cikach sznurowanych czarnych. 

Jest-że p. Sztekker atletą-ideow- 
cem? 

Posłuchajmy co sam mówi. 
Trzydzieści: ma obecnie lat. Ro- 

dem jest z Lubelszczyzny skąd ro- 
dzice jego przenieśli się do Kijowa 
na lat parę przed wojną.  WžKijowie 
ukończył gimnazjum jako względnie 
wątły chłopak, bynajmniej nie zapo- 
wiadający sukcesów -w  karjerze... 
atlety. Karjera prawnika, adwokacka 
nie nęciła maturzysty. Interesował go 
po nad wszystko sport. Przepadał za 
polowaniem. Jął ćwiczyć się w pod- 
noszeniu ciężarów, w rzucaniu 
oszczepem, dyskiem, kułą,  Jęto go 
nakłaniać do występów publicznych. 
Pierwsze „tryumiy* zawróciły mło- 
dzieńcowi głowę.  Wszelako —choč 
wiedział o wysokich gażach pobiera- 
nych przez atletów, nie myślałem — 
pisze p. Sztekker -o zostaniu z 1wo- 
dowym atletą. 

„Dopiero później, kiedy zaczęła się 
rosyjska rewolucja—dodaje—zmuszo- 
ny byłem uważać atletykę za Środek 
do życia i zaangażowałem się do du- 
żego turnieju zawodowego". Turniej 
objeżdżał miasta nadwolżańskie. 

Nastały czasy straszne. P. Sztek- 
ker uchodzi cudem z kijowskiego 
więzienia bolszewickiego — i podczas 
ostatniej na Kijów ofenzywy,w 1919-ym, 
jednym z ostatnich pociągów udało 
mu się odjechać do Polski. Miał 
przed sobą alternatywę: albo wznowić 
studja uniwersyteckie przerwane w 
Kijowie, albo „iść dalej drogą, na 
którą wszedłem,gdzie mnie oczekiwały 
pieniądze, kwiaty, sława, której już 
zaznałem, i — uśmiechy pięknych ko- 
biet“. 3 

Oto co pcha muskularnych męż- 
czyzn na cyrkowe „ryngi* i areny. 

Pierwsze kroki stawia p. Sztekker 
jako zawodowy atleta, w Warszawie, 

podczas „turnieju* w Panoramie A- 
tleta niejaki brutalnie poczyna sobie z 
przeciwnikiem, co tak obraża nowi- 
cjusza, że -— pisze p. Sztekker 
walcząc z nim nazajutrz złamałem 
mu żebro, co było końcem jego 
karjery... 

Ba! — a u nas publiczność aż 
dostaje z szalonej emocji wypieków 
po twarzach gdy atleta, silny jak byk, 
założywszy swemu partnerowi nelso- 
na na kark zegnie go aż do ziemi, 
zwali na kolana i akuratnie łbem 
jego grzmocić zacznie w deski „rin- 
gu“ lub dla odmiany raz i drugi 
przejedzie się jego fizjognomią po 
dywanie. My pasjami lubimy takie 
„Sytuacje" — i emocje. Nawet drogo 
płacimy za tę uciechę. 

Dość, że pewien „menager” czyli 
przedsiębiorca, jął młodego, obiecu- 
jącego atletę obwozić po Polsce. Cięż- 
ki atleta niemiecki Belling łamie mu 
ucho, nadweręża Szyję i rozbija ko- 
lano, „znęcając się nademną 'dopóki 
pół żywego nie pokonał". Następuje 
rewanż. P. Sztekker kładzie Bellinga 
na łopatki. „Wyniesiono go nieprzy- 
tomnego“. Co za szkoda, że nie w 
Wilnie to się działo. U nas w ciągu 
całego miesiąca choćbyż któremu z 
panów atletów krew poszła z nosa! 

W Bydgoszczy — było to pod 
koniec 1920-g0 roku— otrzymuje nasz 
młody atleta miłosne listy od 16 dam. 
Jedna z nich ofiarowywała mu swoją 
rękę. „Byłem wtedy jednak zdania — 
pisze p. Sztekker — że żadna kobie- 
ta nie jest godna atlety, który bierze 
"pierwsze nagrody". 

Niema atlety, któryby tak nie my- 
šlat. Np. 6w p. Garkowienko, z któ- 

rym przez czas pewien mieszkał au- 
tor „Potrójnego nelsona". „Nie było 
dla niego rzeczy, któraby się mogła 
mierzyć swoją ważnością z doniosło- 
ścią codziennego treningu". 

Pojechali obaj w Świat, Sztekker 
i Garkowienko. szukać żatletów, których 
by można było położyć. W Bukaresz- 
cie pałą ich obu oczami swemi Ru- 
munki „o profilach kamei“. Zwlasz- 
cza Garkowienko, jasny blondyn, był 
„niesłychanie poszukiwany”. : 

W drugiej klasie pociągu pędzą- 
cego z Bukaresztu do Temeszwaru 
poznają Irmę... Lecz może to do rze- 
czy nienależy? W Temeszwarze walczą 
pod jej oczami. Dokazują cudów 
atletyki przez 40 minut. „Ja uległem 

- wyznaje p. Sztekker z całą szcze- 
rością. Ponieważ jednak kobiety są 
niezbadane, to właśnie wzruszyło Ir- 
mę“. Ach, Irmo, Irmo! 

W Pradze wyzywaja na reke „kr6- 
la atletow“ Frysztenskiego. Miotano 
na siebie „długo i wytrwale“ obelgi 
i temu podobne „zgrabne zaczepki”. 
W międzyczasie udało się p. Sztekke- 
rowi uniknąć szczęśliwie... małżeństwa 
Z niejaką ponętną i pulchną Betty. 
Potem idą nieprzeliczonym szeregiem 
zwycięstwa, zwycięstwa, zwycięstwa”. 

Przerzućmy z dziesiątek stronic. 
Oto p. Sztekker po powrocie do kra- 
ju zaangażowany do Wilno, do cyr- 
ku Cinisellego. Lecz mu już nawet 
wileńskie laury nie wystarczają. Za- 
chciewa mu się amerykańskich. Pły- 
nie tedy na „Majestic* przez _ ocean 
(wówczas jeszcze nie przelaty wano 
go aeroplanem!). Jest w Filadeliji, jest 
w Chicago, w New Yorku... O kon- 
trakt, okazuje się, niezmiernie trudno.. 
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Panowie Sędziowie! Zamknięty zo- 
Stał przewód sądowy w największym 
procesie politycznym, jaki przeżyliśmy 
w Niepodległej Polsce. Olbrzymia 
ilość świadków, stosy dowodów rze- 
czowych, kolosalny wysiłek Sądu i 
stron zbliża się do swego rozwiąza- 
nia i przypuszczam —- wszystkich nas 
ogarnia wzruszenie. 

Tej pracy wynikiem ma być wyrok 
przeciwko 56 oskarżonym, 56 obywa- 
telom naszego kraju, o których losie, 
Życiu, szczęściu lub nieszczęściu ma- 
cie zadecydować. 

Jeżeli rzucimy okiem wstecz i 
przyjrzymy się rozważaniom p. pro- 
kuratorów i zestawimy argumenty 
wysuwane przez nich, to powstanie 
Dytanie niepokojące, o co urząd pro- 
kuratorski oskarża w tym wielkim 
procesie? 

Stała się ' rzecz niepojęta. Prze- 
kreślono akt oskarżenia, choć zasad- 
niczo nic się nie ztnieniło w sprawie. 
Na ławie oskarżonych zasiada „Hra- 
mada“, a nie kto inny, a pp. proku- 
ratorzy mówią wam: my oOskarżamy 
za zorganizowanie spisku na terenie 
„Hramady“, 
„ Oskaržają 0 to i nie mówią jaka 
jest struktura tego spisku. Dlaczego 
nie oskarża się w tej sprawie o przy- 
należność do KPZB? 

Mamy tu trzy koncepcje, trzy możli- 
_ Wości i każdą z nich musimy rozwa- 

zyć. 

Koncepcja pierwsza—to „Frama- 
dą* jako ten zbiorowy oskarżony. 

Jest ona jednak organizacją legal- 
ną, prawnie ochranianą. Wiemy, że 
Dartje nie wymagają legalizacji, gdyż 

ą legalizowane przez swoją działał- 
ność. Ewidencja personalna i ideowa 
jej była zresztą zupełnie przejrzystą. 
Za szpiegostwo, zabójstwo lub pod- 
burzania mogą być karani indywi- 
dualnie, niezależnie od tego czy nale- 
żą do partji, ale to nie może šwiad- 
<zyć, że cała „Hramada* stala się 
występną. 

Rozszerzyła się w łonie partji de- 
moralizacja, trzeba było ją rozwią- 
zać. To byłoby logiczne. 

Każda organizacja ma swój pro- 
gram, a nie można przecież powie- 
dzieć, że były dwa programy, jeden 
dla włądz, a drugi dla 81 tysięcy 
Sonkow. Ta koncepcja leży w gru- 
zach. Г 

Ja uważam, że kwalifikacja ze 102 

Czytając akt oskarżenia rzuca się 
w Oczy szerokie miejsce udzielone 

charakterystyce Kominternu. Znaną 
jest rzeczą, że ll Międzynarodówka 
dąży do rewolucji międzynarodowej, 
dąży do opanowania organizacji. Akt 
skarżenia ustala prezumpcję, że za- 

mierzenia Kominternu stały się aktem 
a z tem zgodzić się nie można. Nie 

wątpię, że Kompartja chciała opano- 
wać „Hramadę* lecz dowodów, że 
tak się stało nie wskazane. . 

Gdyby nawet Kompartja ogłosiła, 
że pakt został zawarty, to i wówczas 
nie byłoby to dostatecznym dowo- 
dem, bo wiadomości pochodzące z 
tamtej strony często są prowoka- 

cyjne. 
| Tam zależy na 
| wyroku w tej sprawie. 

Akt oskarżenia widzi w progra- 
mie, rzekomo wzorowanym па м5Ка- 
zówkach _ Kominternu, wyrażenie 
Woli należenia do Kominternu. Za- 
trzymam się nad programem „Hra- 
mady", „Samookreślenie narodów" —- 
Stare to hasło, z którego skwapliwie 

i czynnie korzystała Polska. Na tej 

  
naįsurowszym 

Podstawie powstawały, plebiscyty i 
© nim mówi się w deklaracji Wił- 
soną,   
  

‚ Trzebą zresztą przejść „amerykańską 
, w atletyzmie edukację... amerykańska 

walka O byt jest bezwględna (własne 
p. Sztekkerą słowa). "Walka amery- 
kańska jest dostosowana do chara- 
kteru narodowego, Jest tak samo bez- 
względna i brutalna jak życie amery- 
kańskie pisze p. Sztekker. Zgrzy- 
tanie zębów, wyłamywanie stawów i 
Kości, brutalne | bolesne uderzenia 
są na porządku dziennym. Chodzi 
o.. unieszkodliwienie przeciwnika za 
wszelką cenę, 

P. Sztekker nie zdecydował . się 
podpisać amerykańskiego kontraktu. 
Na wolną rękę brał udział w me- 
cząch. Udawało mu się... Pokonał 
np. wyjątkowego  atletę Tommy 
Drakena „przylapawszy go  para- 
dą od hammerlocku* tudzież za- 
żył pierwszy raz w życiu prysznicu... 

"<= wody kolońskiej, działającego nie- 
, zwykle orzeźwiająco. „Ponieważ trze- 

ba było żyć — walczyłem gdzie mo- 
glem i z kim mogłem". Z murzynem 

Sikki i  „tygrysem kanadyjskim" 
O'Brienem,” „djabłem greckim* Deme- 

, talem,., pokonywując 32 razy prze- , ciwnika, 

| Obaj Cyganiewicze, Stanisław i 
Władysław _aby wspomnieć nawiasem 
„przebywają w Ameryce od 12 lat, na- 
leżą do trustu atletów, uważają  Sie- 
bie zą Amerykanów i pomimo to 
wszystko zaledwie nienajgorzej im się 

| powodzi. 
P. Sztekker rozchorowuje się, 0- 

mal że nie uchodzi na tamten Świat, 
! trawiony nostałgją, niemogąc dlu- 
źej usiedzieć w obcej stronie, zrywa 
wszelkie zobowiązania i wraca na 

gf dob na szyję do Europy. 
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| Przemówienie mec. Śmiarowskiego. 
art. KK. przeczy faktom, bo nie zo- 
stała udowodniona. Spisek na terenie 
„Hramady“, który miał posługiwać 
się składami broni nie został udo- 
wodniony. Te kilkanaście starych, 
zniszczonych karabinów to nie skład 
broni. 

Ludność przestała płacić podatki, 
sprzeciwiała się przeprowadzeniu ko- 
masacji, dezerterowała z wojska. By- 
ły wypadki oporu. Jakie to ma jed- 
nak znaczenie dla kwalifikacji spisku? 
Co ma tu łącznego art. 102? Mówio- 
no nam o szpiegostwie. W każdej” 
organizacji moga być jednostki kom- 
promitujące, lecz wniosek, že „Hra- 
mada* uprawia szpiegostwo byłby 
niesprawiedliwy. 

Mówiono nam tu, że Śpiewali 
hymn narodowy, a myśmy czy nie 
Śpiewali „mocą , odbierzemy” i Rosja 
nas za to nie przešladowala (?) 

Trzecia wreszcie koncepcja to 
„Hramada“ jako ekspozytura Komin- 
ternu. Była to organizacja polityczno- . 
społeczna, radykalna, o taktyce jaw- 
nej, której kierownicy wyrzekli się 
pracy konspiracyjnej. Przy jej pomo- 
cy idea białoruska przenika do mas, 
a o to chodziło. 

Nie ulega wątpliwości, że Komin- 
tern dożył do ustalenia sfery wpły- 
wow w „Hramadzie“. Maski jego tra- 
fiają wszędzie, „Mramada* nie była 
wolna od tego. Wiemy, że na pery- 

„łerjach organizacji było 35 hurtków, 
tkniętych zarazą komunizmu. Ale 
hurtków tych było 1586. Tam gdzie 
nie zdołano dowieść przynależności 
do KPZB, tam pociągnęło za przy- 
należność д0 „Нгатаду“. 

l ta koncepcja rozpada się jako 
nierealna. 

Pozostaje oskarżenie o zdradę 
Stanu. Oskarżenie zbudowane na ze- 
znaniach Guryna i Babicza. Sprzedali 
Państwo polskie, mówi akt oskarże- 
nia. jeżeli chce się obedrzeć kogoś z 
zasług i podkreślić dorobek kultural- 
ny całego życia, trzeba to udowodnić. 

Czy można jednak wierzyć Gury- 
nowi?... 

Panowie Sędziowie! Wasz wyrok 
może zaradzić złu, może naprawić 
stosunki jakie się tu na kresach wy- 
tworzyły. 3 

Likwidować przeciwników politycz- 
nych wyrokiem Sądu jako aktem spra- 
wiedliwości nie można, bo wówczas 
akt sprawiedliwości zmienia znaczenie. 

Przemówienie sen. Abramowicza. 
„Zjednoczenie wszystkich ziem 

białoruskich” czyż Polska, zmart- 
wychwstała niedawno, ma prawo po- 
tępiać te hasło i czy to jest hasło 
przyjęte przez Komintern? 

„Rząd robot.-wlošciaūski“. Ten 
termin był podkreślany specjalnie ja- 
ko dowód wspólnoty z Kominternem. 
„Robotnik“, zresztą caly szereg par- 
tjj wysuwają te hasło. My sami mie- 
iiśmy taki rząd Moraczewskiego, a 
w czasie wojny rząd Witosa Da- 
szyńskiego był w zrozumieniu euro- 
pejskiem rządem robotniczo-włościań- 
skim. 

Pozostaje nam postulat: „ziemia 
bez wykupu”. Czyż te hasło należy 
wyłącznie do „Hramady”? Czyż daw- 
no jeszcze przed wojną nie wysunię- 
ta byla kwestja agrarna? „Wyzwole- 
nie“ dąży też do tego, a jednak nie 
pociąga się do _ odpowiedzialności 
karnej. 

Akt oskarżenia mówi, że w liście 
Centr.  Sekretarjatu wskazuje się: 
nasz Sztandar jest czerwony. Nie 
wątpię, że każdy działacz białoruski 
czci sztandar bialo-czerwono-bialy, 
jak każdy Polak biało-amarantowy. 
P. P. S. ma Sztandar czerwony, a 
walczy z Kominternem. Czyż to jest 
           

     

, Paryż. Wypoczynek. Odzyskanie 
100 kilo wagi. Rozpoczęcie karjery 
europejskiej. Forsowny trening. Pierw- 
szy występ po powrocie z Ameryki: 
w Warszawie, trzy lata temu. Try- 
umty. Lwów. Nowe zwycięstwa  tur- 
niejowe. W Stanisławowie kładzie p. 
Sztekker pięciu „amatorów* jednego 
po drugim w niespełna 16 minut. 
Poznań. Lato 1925. Zdobycie  „mi- 
strzowstwa Polski*. Poznańczycy 
rozentuzjazmowani. Poznańczanki za- 
sypują tryumiatora gorącemi lišcika- 

mi. Lecz już Apollo i Herkules w 
jednej osobie nie jest „wolny”. „Do- 

wiadujemy się na stronicy 82-gieį, że 
p. Sztekker już latem 1925 r. znalazi 
był kobietę z którą rozstawać się 
niema do dziś dnia najmniejszego 
zamiaru. Kto uszka ma niech słu- 
cha! : 

Wiedeń. Położenie Schneidera 
„miynkiem z bocznego pasa”. Kato- 
wice. P. Sztekker -zdobywa „mistrzow- 

stwo Sląska“. Tu w Katowicach Spo- 
tyka się p. Sztekker po raz drugi Z 
„Oolbrzymem“ Pineckim i przegrywa 
z nim walkę. „Przez dziesięć minut 
trzymał mnie w nelsonie; półzemdlo- 
ny musiałem się poddać, inaczej g- 
ziło mt złamanie kręgosłup ‚“. Niema 

to jak sport! 
Znowu na arenie warszawskiego 

cyrku. Ryga. Libawa. Kąpiele mor- 
skie, Doskonała forma. Sto jedenaś- 
cie kilo czystej wagi; obwód w pasie 
90 cent., szyi 47, łydki 44, bicepców 
46. W dodatku: na brunatno opalo- 
ny cały. „Byłem wogółe dość z sie- 
bie zadowołóny”. Ktoby nim nie był! 
Nowa serja tryumtów. Powalenie Pi- 
neckiego ważącego 127 kilo! A nel- 

SŁ O w oO 

Uroczysty aki prtysięgi.Hactama Karsimskiego Seraja Chan Szapczała, 
W dniu wczorajszym w Urzędzie 

Wojewódzkim w obecności Pana Wo- 
jewody Raczkiewicza oraz Naczelnika 
Wydziału Administracyjnego p. Dwo- 
rakowskiego, Kierownika Oddziału 
Wyznań p. Narwoysza, Radcy Woje- 
wódzkiego p. Rauego, a także Haz- 
zana Szymona Firkowicza i przedsta- 
wicieli społeczeństwa karaimskiego: 
Prezesa Gminy Wileńskiej p. lzaaka 
Zajączkowskiego i p. Eljasza jutkie- 
wicza odbył się akt złożenia przysię- 
gi na wierność Państwu Polskiemu 
przez Hachama Karaimskiego w Pol- 

    
zaprzeczeniem 
wego? 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia p. mec. Abramowicz omawia 
konkretne fakty dotyczące oskarżo- 
nych, których broni: Miotły, Draguna 
i Białomyzy. 

„Znaczenie dla wewnętrznych 510- 
sunków — kończy swe przemówienie 
p. senator — tego wyroku będzie o- 
gromne, bo my tu, mówiący językiem 

poczucia narodo- 

sce Seraja Chan Szapszała. Po ode- 
braniu przysięgi Pan Wojewoda wita- 
jąc Hachama wyraził swą radość, że 
Karaimi w Polsce uzyskali Głowę 
swego wyznania oraz *podkreślił lo- 
jalność Karaimów w Polsce. Hacham 
Karaimski odpowiadając prosił Pana 
Wojewodę o wyrażenie jego hołdu i 
czci dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej oraz Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i zapewnił, że na swem 
Stanowisku będzie lojalnie współpra- 
cował z władzami państwowemi. 

SD 

polskim, białoruskim czy litewskim” 
a nie „tutejszym*, jak twierdzi p: 
prokurator, pracowaliśmy zgodnie ! 
teraz przez szereg posunięć stwarza 
Się rozdźwięk, że istotnie tu żyć sta- 
je się ciężko. Atmosfera stała się 
ciężką”. 

W imię oczyszczenia tej atmosie- 
ry, w imię sprawiedliwości wnoszę o 
wyrok uniewinniający. 

Przemówienie mec. Babiańskiego. 
W dniu 25.IV 1919 r. obwieszczo- 

na została odezwa Naczelnego Wo- 
dza do ludności, i teraz po dziewięciu 
latach, część tej ludności siedzi na 
ławie oskarżonych. Dlaczego doszło 
do tego? AB 

Nie będę tu poruszał calej ewo- 
lucji, zatrzymam się na kilku etapach. 
Wojna burzy prace zapoczątkowane 
po powrocie z Mińska działaczy bia- 
toruskich. Grabski obawia się objęcia 
całego terenu ziem białoruskich. W 
szeregach białoruskich rozgoryczenie. 

Przychodzą inne czasy. Powstaje 
legalne przedstawicielstwo poselskie, 
lecz i tu są trudności. Posłowie znaj- 
dują się w trudnem położeniu w 
Sejmie i poza Sejmem. Ugodowe sta- 
nowisko na terenie Sejmu nie poma- 
ga. Przychodzą ciężkie rządy Chjeno- 
Piasta, a z uim akcja zdążająca 40 
spolszczenia tej csęści kraju. Szkol- 
nictwo białoruskie zniszczone. 

W tych warunkach Taraszkiewicz, 
Białorusin z urodzenia, boleje nad 
losem swego narodu. Z racji swej 
polonofilskiej polityki ustępuje z 
przewodniczenia klubem. Razem z 
kolegami sejmowynii uznają, że trze- 
ba wrócić do mas, łączy ich wspól- 
nota myśli i idei. Powstaje „Hrama- 
da', której zadaniem ma być budze- 

nie świadomości narodowej w masach 
chłopskich. 

To nie szatan ją stwarza, a szara 
rzeczywistość, Szara bieda ludu bia- 
łoruskiego niesłychanie jednolitego. 
| „Hramada* rozrasta się, a akcja 
jej zaczyna przybierać charakter 6 
jakim tu tyle mówiono. Co jej prze- 
ciwstawiono. aby złagodzić?  Ducho- 
wieństwo, ziemiaństwo, nauczycielstwo 
nic nie robi. Samorządy skrępowane. 
Agitacji nic nie przeciwstawiono. Zre- 
sztą co winna „Hramada”, że Kom- 
partja pchała bibułę agitacyjną. Niele- 
galnej bibuły hramadowskiej nie było. 

Następuje część przemówienia, w 
której mec. Babiańskigzatrzymuje sięjna 
poszczególnych momentach sprawy i 
wreszcie kończy tak swoje przenó- 
wienie: 

W walkach pod Grunwaldem 
szliśmy razem z ludem białoruskim 
przyprowadzonym przez Witolda. Za- 
ciągnęliśmy wielki dług u narodu bia- 
łoruskiego. Mickiewicz urodzony nie 
w Warszawie, a tu w Nowogródku 
wchłaniał w duszę swą to, co ten na- 
ród ma. 

W szeregu wielkich ludzi naszych 
jest właśnie połączenie się tych kul- 
tur. Ten dług bezwiedny my spłacić 
musimy. 

Przemówienie dziekana Rady Adwokackiej prof. Pefrusewicza. 
Dziesiątego marca 1864 r. na pla- 

cu Łukiskim stracono męczenników 
za „naszą i waszą* wolność, a między 
niemi Konst. Kalinowskiego, pierwsze- 
go redaktora, pierwszego pisma bia- 
łoruskiego „Mużyckaja Prauda*. Przy- 
był on kiedy już nie było mowy o 
wyratowaniu powstania _ polskiego, 
jednak los swego życia ze sprawą 
połączył. On skłonił Rząd Narodowy 
do odezwy obwieszczającej nadanie 
praw Szlacheckich narodowi. biało- 
ruskiemu. 

Losy potoczyły się inaczej. Po- 
„wstanie utopiono w morzu krwi» Przy- 
szły inne hasła. Naród białoruski z0- 
Stał wygrany przez Carat przeciwko 
Polsce. Bo miał kościół panujący. 

Twierdzą, że gdyby teraz nie było 
ruchu niepodleglościowego  białoru- 
skiego, o trzeba by go było stworzyć. 
Ale tak nie jest, a ci co pierwsze 
zręby ruchu tego kładli szlachtą pol- 
ską byli: Czeczot, Dunin-Marcinkie- 
wicz, Obuchowicz. 

Nie należy zapominać, że dopóki 
istnieje Polska, a ona istnieć musi i 
będzie, dotąd będzie walka pomiędzy 
Moskwą i Warszawą. 

Różne były losu koleje. Zagony 
lisowczyków dochodziły aż za Mo- 
skwę, ale i Warszawa była pod pa- 
nowaniem Moskwy. 

son Pineckiego jest prawie zawsze nie- 
zawodny. Góruje wzrostem, wagą, 
długiemi swemi rękami. Nelson—stu- 
chajmy! —zastosowany na szyję nie 
jest taki znów straszny ale przenie- 
Siony na tył głowy staje się jednym 
z najniebezpieczniejszych chwytów, 

Nelsan—słuchajmy uważnie dalej! 
— zastosowany na; najpotężniejszym 
nawet karku powoduje napływ krwi 
do głowy i oczu, zatamowanie od- 
dechu a przy silniejszym nacisku spo- 
wadować może nawet złamanie krę- 
gosłupa. (Dlatego właśnie tak jest 
emocjonujące wpatrywanie się z ławki 
cyrkowej z zapartym oddechem wi- 
ciu się człowieka schwytanegó w nel- 
son; wszak lada moment może za- 
chrzęścić skręcany kręgosłup!) 

P. Sztekker zaprawia się wytrwale 
w oswabadzanie się z nelsona i wy- 
mknąwszy się dwakroć Pineckiemu, 
kładzie go na dwie łopatki zyskując 
prawo do „mistrzowstwa Europy”. 

Już jako „mistrz Europy* miał 
wyjechać do Australji. Nie przyszio 
do tego. Natomiast rozpoczął się w 
Berlinie turniej aż 40 zapaśników wo- 
bec olbrzymiej sali Sportpalastu mie- 
szczącej 12 tysięcy widzów. P. Sztekker 
staje tam do walki z ogromnym, 
dziesięciopudowym  atletą  Sanden- 
Mandlen. „„Najpoważniejsze pisma nie- 
mieckie poświęciły temu spotkaniu 
długie artykuły". Po szeregu zwy- 
cięskich walk zdobywa p. Sztekker 
pierwszą nagrodę. Flaga polska po- 
wiewa na berlińskim Sportpalaście! 

Ile kosztuje takie zwycięstwo! Zmę- 
czone Serce, szarpnięte nerwy, roz- 
bite kolano, i nos, ' zwichnięta ręka... 
Lecz zaspokojona chęć zwycięstwa —- 

Pomiędzy temi punktami leży rów- 
nina zamieszkała przez lud białoruski 
i nie ulega wątpliwości, że kto bę- 
dzie miał za sobą naród białoruski, 
ten będzie wygranym w sporze Mo- 
„skwy z Warszawą. 

Naród białoruski orjentował się 
na państwowość polską.  Łuckiewicz 
jest w Paryżu, aopinji jego słuchano: 
Zwyciężał Rzym, a nie Bizancjum. 

A tymczasem nic nie było zrobio- 
ne w tej sprawie. 

Nie jestem maksymalistą i 
dzę, że dopóki Polska istnieje 
mieć kresy wschodnie. 

Konstytucja gwarantuje obywate- 
lom prawo pielęgnowania swej mowy 
i budzenia Świadomości narodowej 
wśród ziomków. 

Białorusini chcą zachować język 
i mają prawo, a czyż wyjęcie z ży- 
cią setek ludzi przysparza nam przy- 
jaciół?.Nie, raczej na rękę to Sowie- 
tom, pragnącym za wszelką cenę 
szerzyć niezadowolenie, ferment. Ma- 
sowe procesy im.są tylko na ręke. 

Dalszy ciąg przemówienia prot. 
Petrusewicza, poświęcony prawnej 
kwalifikacji przestępstwa, oraz indywi- 
dualną obrone podamy w następnym 
numerze. W. T. 

twier- 
musi 

jak wyraża się p. Sztekker — która 
tkwi w każdym silnym mężczyźnie. 
Zwycięstwo! O to chodzi. 

Wszelako — konkluduje autor książ- 
ki o potrójnym nelsonie, znający do- 
skonale zarówno wsżystkie arkany 
sweg+ kunsztu jak jego stan obecny 
-sport zapaśniczy zanik :. Niema już 

ienomenów - atjetów jak Stanisław 
Zbyszko Cyganiewicz, Poddubny, Raul 
le Bouche, Kara Achmet... Coraz 
mniej na Świecie atletów rzeczywiście 
dobrej klasy. Przewagę rzeczywistej 
siły potężnej zaczyna zastępować 
podstęp. 

Autor biograłiczno - teoretycznego 
zarysu „W potrójnym nelsonie* utrzy- 
muje, za Sport zapaśniczy czyli atle- 
tyzm to synteza wszystkich sportów. 
Niech i tak będzie. Filatelista też uga- 
nia się za rekordem... w posiadaniu 
najrzadszych, najniedostępniejszych 
znaczków pocztowych. Jest specjalistą, 
Jeśliby ciułał „kapitał w znaczkach 
pocztowych* byłby tylko spekulan- 
tem w branży filatelistycznej. Podobnie 
i sport uprawiany zawodowo. dla 
chłeba albo dla korzyści materjalnej 
przestaje być sportem. jest tylko 
jednym z niezliczonych sposobów za- 
robkowania. Wcale nawet nie najgor- 
Szym. 

Ponieważ zaś siła fizyczna nie 
jest bynajmniej największym przymio- 
tem w człowieku, przeto mocowanie 
się i wodzenie się za bary na arenie 
cyrkowej tak akurat niezdrowo 
pasjonuje ludzi jak angielskie--walki 
kogutów. 

Gži 

stan sanifarny miasia. 
Celem omówienia akcji, zmierza- 

jącej do poprawienia radykalnego 
Stanu sanitarnego naszego miasta, w 
tych dniach w urzędzie starostwa 
grodzkiego odbyło się posiedzenie 
komisji sanitarnej przy udziale leka: 
rzy miejskiego, starostwa i okręgo- 
wych, delegata akcji technicznej Ma- 
gistratu, komendanta P. P. m. Wilna 
p. Reszczyńskiego oraz przedstawiciele 
właścicieli domów. i Przewodniczył 
starosta grodzki p. W. iszora. 

Po załatwieniu kwestji ogólnych, 
komisja specjalnie szeroko omawiała 
nad szeregiem spraw, na czoło któ- 
rych wysunęta się największa bołącz- 
ka miasta — brak kanalizacji. 

Stwierdzono, że na 6532 domy 
zaledwie 390 posiada kanalizację. 

Przedstawiciele zw. właścicieli nie- 
ruchomości zasadniczo zgodzili się, 
iż niesposób jest nadal tolerować 
Skierowywania ścieków do  rynszto- 
ków ulicznych, przyklasnęli samemu 
projektowi, jako najbardziej odpo- 
wiadającemu zdolnościom  finanso- 
wym właścicieli domów, prosili jednak 
o pewne odstępstwo od warunków 
wymaganych przez Magistrat przy 
przyłączaniu kanalizacjj domów do 
sieci miejskiej. 

Wyjaśnień szczegółowych w tych 
sprawach udzielił :inż. sekcji technicz- 
nej inż. Doboszyński, który wyraził 
przypuszczenie, że Magistrat wiele z 
postulatów wysuwanych uwzględni. 
Oświadczył on, iż w najbliższym cza- 
sie zostanie skanalizowany odcinek 
ul. Mickiewicza 04 mostu Zwierzynie- 
ckiego do ul. Sierakowskiego, a w cią- 
gu lata r. b. prace w Śródmieściu 
zostaną całkowicie zakończone. 

W dalszym ciągu. obrad. komisja 
postanowiła zbadać możliwość przy- 
łączenia do sieci kanalizacyjnej ро- 
szczególnych posesyj i bezwględnie 
domagać się skanalizowania tych nie- 
ruchomości, gdzie to będzie możliwe. 

Przez miejską sekcję zdrowia za- 
prowadzone będą kartoteki, zawiera- 
jące szczegółowy opis istniejących 
urządzeń sanitarnych w każdym do- 
mu i wydanych zarządzeń, : 

Kończąc omawianie tej kwestji 
Starosta p. W. Iszora oświadczył, że 
do wszystkich właścicieli, których domy 
komisja uzna za mogące być dołączone 
do kanalizacji, zóstaną wystosowane 
wezwania ze wskazaniem terminu 
uskutecznienia przyłączenia. 

Dalej p. starosta oznajmił, że w 
najbliższym czasie wydane będą za- 
rządzenia zmierzające do polepszenia 
stanu sanitarnego iże rozpoczęto bu- 
dowę szeregu studzien w obrębie V 
komisarjatu, pozbawionego / obecnie 
wody. 

Komisja stwierdziła nieproporcjo- 
nalnie wielką do potrzeb miasta liczbę 
hoteli, pokoi umeblowanych i zajaz- 
dów oraz piekarń, zakładów iryzjer- 
Skich i piwiarń, co wytwarza niezdro- 
wą konkurencję i anormalne warunki. 
Postanowiono przeprowadzić nad temi 
zakładami ścisłą kontrolę, dążąc do 
zredukowania części ich przez zamy- 
kanie niechlujnie utrzymanych. 

W końcu postanowiono zezwalać 
na postój furmanek jedynie w  dzie- 
dzińcach odpowiednio obszernych i 
oddalonych od gęsto zaludnionych 
części miasta, by nie narażano `па 
szwank ogólnego stanu czystości 

  

_ KRONIKA 
PIĄTEK 

Ėš Dzss Wśchód sł. g. 4 m. 8 

Mamerta Zach. sł. o g. 19 m. 5 
jutro : 

Pankracego 
Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia — 10 V 1928 r. 

Ciśnienie е 
średnie w m. | 793 

Temperatura 
średnia + 406 

Opad za do- 10 
bę w mm. 

Wiatr | Południowo-zachodni. 
przeważający 

Uwagi: Pochmurno, deszcz. 
Minimum za dobę =l- 39C. 
Maximum na dobę -i-5-C AS 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
(©) Wyjazd p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz wy- 
jechał na kilka dni do Warszawy w spra- 
wach służbowych. 

— (0) Zmiany personalne w Staro- 
st«ie Grodzkiem. Kierownictwo referatu 
polityczno-prasowego w Starostwie Grodz- 
kiem objął po p. Alexandrowiczu Bohda- 
nie p. Wacław Lemiszewski, dotychcza- 
sowy kierownik referatu wojskowego, a 
ostatnio wyborczego. 

— (0) Przechowywanie planów sca- 
łeniowych wsi Zgodnie z art. 38 znowe- 
lizowanej ustawy o scalaniu gruntów, urzę- 
dy ziemskie będą doręczały urzędom gmin- 
nym odpisy uprawomocnionych orzeczeń 
Okręgowej Komisji Ziemskiej oraz odrysy 
zatwierdzonych temi orzeczeniami planów 
nowego stanu posiadłości przy odnośnem 
piśmie, do wymogów którego należy ściśle 
stosować się. Że względu na wielkie zna- 
czenie dokumentów, które będą urzędom 
gminnym doręczone, wydział powiatowy 
sejmiku Wileńsko-Trockiego zarządził, aby 
urzędy gminne przystąpiły do należytego 
zorganizowania działu archiwalnego z cał- 
kowitėm zabezpieczeniem dokumentów od 
zaginięcia i zniszczenia. 

' MIEJSKA. 

— (0) Wyjaśnienie Magistratu m. 
Wilna w sprawie ulg podatkowych. Licz- 
ne rzesze płatników danin komunalnych 
oraz państwowych, wymierzonych i pobie- 
ranych przez miasto, zwracają się do miej- 
skich władz podatkowych z prośbą o udzie- 
lenie ulg podatkowych w postaci umorze- 
nia lub zmniejszenia podatku, względnie o 
rozterminowanie należności z pobraniem 
ulgowych odsetek, dopiero wtedy, kiedy 
zostało już wdrożone postępowan e sekwe- 
stracyjne, a nawet wówczas gdy opubliko- 
wano o wyznaczeniu licytacji ruchomości 
za zaległe podatki. 

Ten stan rzeczy uniemożliwia Magistra- 
towi m. Wilna rożpatrzenie złożonych po- 
dań przed wyznaczonym terminem licyta- 
cyjnym, wobec czego Magistrat przyp omi- 
na, że z prośbami w poruszonych wyżej 
sprawach winni płatnicy we własnym inte- 
resie zwracać się zawczasu, zaraz po upły- 
wie terminu płatności danego podatku z 
odnośnemi podaniami, nie czekając na 
wszczęcie postępowania sekwestratora. | 

W wypadkach, gdy prośba płatnika nie 
została uwzględniona, drugie podanie w tej 
samej sprawie będzie tylko wówczas roz- 
patrzone merytorycznie, O ile płatnik szcze- 
gółowo udowodni, iż po wydaniu decyzji w 
danej sprawie stan materialny jego Znacz- 
nie się pogorszył. х 

Jednocześnie Magistrat zaznacza, iż po- 
datnicy ponoszą następujące koszty w wy- 
padkach wdrożenia przymusowego ściąga- 
nia zaległości podatkowych: a) przed doko- 
naniem zajęcia ruchomości za wezwanie 
sekwestratora o opłacenie podatku 1/4 proc. 
zaległości i b) po dokonaniu zajęcia — 5 
proc. sumy zaległości tytułem kosztów 
egzekucyjnych. 

(o) Nowy cennik na artykuły spo- 
żywczo-kolonjalne. Starostwo grodzkie u- 
staliło następne ceny wytyczne na artykuły 
spożywczo-kolonjalne: herbata orange do 
25 zł. га | kg., w opakowaniu papierowem 
do 32, w blaszankach do 35, kawa palona 
Santos Rio od 9 do Ii, kakao luzem od 4 
do 7, w opakowaniu do 14 zł., cukier kost- 
ka 1.90, kryształ 1,58, miód sztuczny 160, 
marmelada (powidła) do 3 zł, cykorja I 
gat. 170, ryż Burma Nr 2 110, Patna 160, 
groch w połówkach 125, fasola biała 180, 
kaszą manna amerykańska 150, krajowa 
120, gryczana cała niepalona ilo, palona 
„120, przecierana 120, owsiana  ame- 

miasta. KŻ 

rykańska 130, płatki 120, perłowa 
drobna (pruska) lo, średnia 105, 
pęczak Nr. 2—o0,85, jęczmienna drobna 
0,90, średni3 0,85, jaglana 0,90, mąka pszen- 
ną krajowa l gat. 0000 A 1,10, 0000 — 
1,05, Il gat. 0000-B — 1,00, 000 — 0,90, 
kartoflana 0,95, gryczana | gat. 0,85, ję- 
czmienna 0,65, makarony warszawskie 2,00, 
wileńskie 1,80, masło wyborowe 7,00, de- 
serowe 6,60, kuchenne i jaąsełkowe 5,40. 
tłuszcz roślinny 3,50, słonina amerykańska 
3,60, smalec amerykański 3,60, olej ros- 
linny zagraniczny 2,60, krajowy 2,40, 

Zapałki, nafta i sół winny być sprzeda- 
wane według cen monopolowych. 

Nowy cennik obowiązuje od dnia 4 
maja rb. 

WOJSKOWA. 
„> (0) Przegląd poborowych. jutro 

w piątek 11 maja, winni stawić się poboro- 
wi z nazwiskiem na liŁ G, zam. w VI ko- 
misarjacie, na lit. H i I, zam. we wszyst- 
kich komisarjatach i na lit. j, zam. w Ill 
i V komisarjatach, w sobotę zaś, 12 maja 
poborowi z nazwiskiem na lit. |, zam. w I, 
II, IV i VI komisarjatach. 

— (r) © zachowaniefsię wojskowpch. 
Wobec częstych zażaleń zestrony starszych 
przełożonych wojskowych, organów policji 
i nawet osób cywilnych, ostatni rozkaz 
komendy garnizonu Określa szczegółowo 
jak i gdzie w cząsie przemarszu przez mia- 
sto winny się zachowywać oddziały, w ja- 
kich dzielnicach wolno grać orkiestrom, a 
oddziały mogą śpiewać. Określono reper- 
tuar i zakazano bezwzględnie spiewać pie- 
śni rubasznych i niemoralnych. Zasadniczo 
grać i śpiewać wolno w g. od 7 r. do 9 w. 

We wszystkich oddziałach wygłoszone 
będą specjalne pogawędki, pouczające jak 
wojskowi winni zachowywać się w _ miei- 
scach publicznych, wobec starszych, ko- 
biet, w teatrach, kinach, restauracjach, au- 
tob.sach, wagonach i tp. 

(o) Służba wojskowa akademi- 
ków. Wobec licznych zapytań w sprawie 
służby wojskowej "studentów, władze woj- 
skowe wyjaśniają, że postanowienie, za- 
warte $w rozporządzeniu Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 1] stycznia 1928 roku 
o tem, że odroczenia służby wojskowej bę- 
dą udzielane studentom do 23-go roku ży- 
cia, dotyczą jedynie roczników młodszych 
od rocznika 1907. Jednak i z pośród tych 
młodszych studentów będą mogli uzyskać 
dalsze odroczenia s*udenci wydziału lekar- 

: skiego oraz ewentualnie ci, co wykażą się 
przysposobieniem wojskowem (Ż-gi sto- 
pień). Studenci starsi otrzymają odroczenia 
zasadniczo do ,25-go roku życia, poczem 
kończącym studją będzie mógł być prze- 
sunięty termin wcielenia do szeregu do 
26-g0 roku życia. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

Niemcy wypłacają robotnikom 
polskim renty za nieszczęśsiwe wypadki. 
Na podstawie umowy zawartej przez Pol- 
skę w dniu 21 listopada r. ub. z Niemcami, 
rozpoczną Niemcy od początku 1928 r. wy- 
placać polskim robotnikom rolnym i ich 
rodzinom należne im z Niemiec renty za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy i z po- 
wodu niezdolności do pracy, o ile wypłatę 
rent wstrzymały z powodu przebywania u- 
prawnionych w Polsce. 

Ci zaś robotnicy rolni, którzy zasiłków 
nie otrzymywali, powinni w czasie najbiiż- 
szym wszystkie rentowe dokumenty nie- 
mieckie (orzeczenie przyznające rentę i 
wsirzymujące jej wypłatę z powodu ich 
pobytu w Polsce) wysłać do Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej (Dopartament 
Ubezpieczeń Społecznych). 

HARCERSKA. | 
— Odprawa drużynowych Chorągwi 

Wileńskiej M. Zw. Harc. Pol. odbędzie 
się w. Wilnie w dn. 12 i 13 bm. Na odpra- 
wę mają przybyć drużynowi wszystkich dru- 
żyn Chor. Wil. M. a więc: z Lidy, Nowo- 
gródka, Dzisny, Niemna, Smorgoń, Szczu- 
czyna, Žctudka, Iwja, Święcian, klermano- 
wicz, Łuczaja, Dukszt, Parafjanowa i Wil- 
na. Z Warszawy zapowiedział swój przy- 
jazd naczelnik Głównej Kwatery druh Sta- 
nisław Sedlaczek. 

Odprawa odbędzie się pod gołem nie- 
bem; w sobotę w lesie k. Zameczka, a w 
niedzielę w lesie k. Werek. 

W niedzielę również odbędzie się wy- 
cieczka drużyn wij. statkiem do Werek, 
gdzie w czasie harców leśnych zetknie się 
z drużynami wileńsk. przybyły z Warszawy 
Naczelnik Głównej Kwatery. ч 

Zbiórka drużynowych na odprawę w 
sobotę dn. 12 bm. o godz. 1Ó w „Marnym 
Widoku* (Wielka Pohulanka 32 —2), 

w nedzielę odprawa rozpocznie się 
wysłuchaniem mszy św. w Katedrze o godz. 
8.30, której wysłuccają również drużyny.



  

KOMUNIKATY. 
— Zebranie zwyczajne Stow. Lek. 

Pol. w Wilnie odbędzie się w sobotę d. 
12 maja rb. o godz. 7 m. 30 w lokalu Wil. 
Tow. Lek. Zamkowa 24. - 

Na porządku dziennym m. in. sprawa 
konkursu na posądy lekarzy dla urzędni- 
ków państwowych oraz odczyt d-ra Satą- 
rewicza o akcji sanitarnej na terenie woj. 

Wileńskiego. a 
— Staraniem Koła Nauczycieli przy- 

rody i geografji szkół polskich m. Wilna 
odbędzie się we czwartek dnia 17-go maja 
rb. wycieczka botaniczna do Landwarowa, 
SU poprowadzi prof. Br. Szakien. 

godzinie i miejscu zbiórki nauczy- 
cielstwo będzie poinformowane za EAS dni. 

Proponowana na niedzielę dnia 13-go 
maja br. wycieczka botaniczna do Landwa- 
rowa nie odbędzie się. 

Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 14 
maja rb. o godz. 8 wieczorem odbędzie 
się w sali „Kropii Mleka“ (Mala Pohulan- 
ka 1) naukowe posiedzenie Wileńskiego 
oddz. Pol. T-wa Pedjatr. z następującym 
porządkiem dziennym: 1) dr. F. Ejzenber- 
żanka: Przypadek choroby Hirschprunga u 6 
letniego chłopca. 2) dr. L. Baranowski: De- 
monstracja przypadku chorobowego. 3) dr. 
R. Makower-Szadowska: O znaczeniu erg- 
zosteryny w patogenezie i leczeniu krzy- 
wicy. 4) wybory Zarządu. 

Goście mile widziani. 
— Komisja Zarządu Głównego Zw. 

Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powsz. 
uiządza w Wilnie w miesiącu sierpniu 4-ty- 
godniowy kurs metodyczno-pedagogiczny 
ała nauczycieli niekwalifikowanych, oraz 
dla kandydatów na nauczycieli szkół pow- 
szechnych, mających składać maturę semi- 
narjalną uzupełniającą. Opłata za kurs wy- 
nosi 40 zł. Podania razem z opłatą należy 
przesyłać w terminie do 1-g0 czerwca pod 
adresem Związku: Wilno, 3-go Maja 13 
miesz. 7. у 

Zniesienie oplat za wizy emigra- 
cyjne Urzędu Emigracyinego. Urząd E- 
migracyjny względnie jego Ekspozytury u- 
dzielają wizy emigrantom na paszportach 
emigracyjnych bezpłatnie. 

— (r) Poranki muzyczne w ogro- 
dzie Bernardyńskim. Począwszy od nie- 
dzieli, dn. 13 bm. w godz. od 12 w poł. 
do 3 popoł. w ogrodzie Bernardyńskim w 
kaźdą niedzielę i Święta orkiestry garni- 
zonu wileńskiego dawąć będą poranki mu- 
zyczne. 

Na mocy porozumienia z Magistratem 
za wejście do ogrodu w czasie poranków 
nie będzie pobierana opłata. 

— (r) Publiczne koncerty orkiestr 
wojskowych. Niebawem w Cielętniku od- 
bywać się będą w dnie świąteczne publicz- 
ne koncerty orkiestr wojskowych. 

— (t) Dzień Spółdzielczości. Cen- 
tralny Komitet „Dnia Spółdzielczości”, wzo- 
rem lat ubiegłych, urządza dnia 3 czerwca 

"1928 r. „Dzień Spółdzielczuści* i zamierza 
w tym dniu powołać do życia Komitety lo- 
kalne, mające zorganizować w poszczegól- 
nych miejscowościach Województwa Wileń- 
skiego obchody, od zyty, akademje, zawo- 
“y sportowe i t. p. 

RÓŻNE. 
— Zjazd koleżeński, W dniu 6 bm. 

odbył się w Wilnie zjazd koleżeński wy- 
chowańców b. szkół średnich rosyjskich z 
przed r. 1905. Zjazd rozpoczął się nabo- 
żeństwem w kościele św. Jana, odprawio- 
nem przez jednego z kolegów 2jajzdu, ks. 
i, Puciatę. Po nabożeństwie grono uczest- 
uików w liczbie przeszło pięćdziesięciu osób 
zwiedziło stare mury uniwersyteckie, gdzie 
przez kolegę | Bulhaka było dokonane 
zdjęcie fotograficzne. 

Wieczorem w górnej sali restauracji 
„Zacisze" odbyła się biesiada koleżeńska 
zjązdowców, gdzie pod przewodnictwem 
kol. L. Czarkowskiego omówiono i uchwą- 
ono szereg spraw, dotyczących organizacji 
orzyszłych zjazdów, tudzież. przyjęto ich 
segulamin. Do komitetu organizacyjnego 
da przyszłe trzylecie wybrano następujące 
osoby: Kołegów: J. Bułhaka, M. Ciemno- 
łońskiego, j. Klotta, W. Mackiewicza, A. 
Narkiewicza, L. Ostrejkę, K. Polko = skiego, 
L. Sumoroka i B. ŻZapaśnika. Zebrani, w 
celu upamiętnienia chwili, wysłali depeszę 
do Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako 
byłego ucznia I gimnazjum | złożyli 61 zł. 
-ofiary na Macierz Szkolną. Zjazd tego- 
roczny ustalił się w formie  definitywnej, 
iako zjazd każdoroczny ku powszechnemu 
zadowoleniu uczestników, którzy spędzili 
<ały wieczór na ożywionej koleżeńskiej po- 
gawędce,  przeplatanej wspomnieniami lat 
szkolnych i rozchodzili się o północy z ży- 
czeniami spotkania się za rok w tem sa- 
mem gronie i miejscu. 

Wszelkich informacyj dotyczących przy- 
szłego zjazdu udzielają kol. J. Bułhak ( Ja- 
gielońska 8) i kol. M. Ciemnołoński (Ś-to 
Jakóbska 4, lub Magistrat, pok. 28). 

„ Koledzy, którzy na obecnym zjezdzie 
nie byli, a pragnęliby wziąć udział w na- 
stępnym zjezdzie pioszeni są o nadsyłanie 
swoich adresów.f 

| — Czas wileński. Prawdziwe utrapie- 
nie mają wilnianie z uregulowaniem zeyar- 
ków. Czasów rozmaitych mamy sporo: ka- 
tedralny, kolejowy, radjowy oraz według 
dwóch chronometrów u zegarmistrzy p p. 
Gorzuchowskiego i Jurjewicza. Podobno 
najlepszym, najbardziej ścislym czasem ma 
być czas radjowy. Jest to jedno wielkie 

/ złudzenie. Speaker, który nadaje sygnał 
czasu przez radjo opiera się na swym włas- 
nym zegarku, a ponieważ speakerów jest 

© TRÓJKA TREFLOWA. 
— Czy wszystko jest przygotowa- 

ne, pułkowniku? 
— Aż do najmniejszych szczegó- 

łów, pani baronowo! 
— A więc możemy rozpocząć atak? 
— jutro, po wschodzie słońca na- 

sze aeroplany będą mogły wyruszyć. 
Oto plany i rozkazy... 

Baronowa przerwała: 
— A pan, panie pułkowniku von 

Bartzen? 
— Wszystko mam przygotowane! 
— Wiedeń będzie zdobyty? 
— Jak tylko wydamy rozkaz! 
— Kapitanie Godol, a pan co po- 

wie? 
— Gdy 

powstaną... 
Lecz Trommel przerwał szorstko: 
— Przepraszam, muszę zwrócić 

uwagę zebranych tutaj osób na fakt, 
że nie możemy nic decydować bez 
zgody Trzeciego Treila. Niema go tu- 
taj wszakże? 

— O nie, panie pułkowniku Trom- 
mel, — odrzekła drżącym ze wzru- 
szenia głosem baronowa, - myli się 
pan. Węgry nie zdradziły was, szei 
spisku ze strony Węgier jest obecny 
w tej sali. 

Wszyscy ze zdumieniem spojrzeli 

rozkaz padnie, Węgry 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

ЗБ о 

Inwestycyjne roboty w elektrowni mieiskiej 
W bieżącym sezonie elektrownia 

miejska zamierza przeprowadzić in- 
westycje przeważnie w dziale sieci. 

Plan tych robót rozpatrzony i za- 
akceptowany został ostatnio przez 
miejską komisję radziecką na sumę 
1503290 zł. 

Przedewszystkiem ma być zelektry- 
fikowana dzielnica Nowy Świat,” gdzie 
zbudowaną zostanie przy ryneczku 
na rogu ul. Szkaplernej i Nieświeskiej 
budka transformatorowa. Dzielnica ta 
otrzyma 15 punktów oświetlenia u- 
licznego. 

Również u wyłotu ul. Zawalnej na 
Kolejową stanie ładna budka tran- 
sformatorowa dla zasilenia rejonu ul. 
Zawalnej. Rejon ten zamieniony zosta- 
nie na prąd zmienny, przyczem po- 
większone i wzmocnione zostanie о- 
świetlenie uliczne o 40 punktów. 

Ulica Ostrobramska i dzielnica 0- 
kolo ul. Wingry jak i szpital na 
Antokolu przejdą również na prąd 
zmienny, przyczem ostatni otrzyma 
wewnątrz sieć kablową.  Pozatem 
przedłużone zostaną linje zasilające 
na ul. ul. Wiłkomirskiej, Popławskiej, 
Bobrujskiej i Soltaniszkach, 

Na całym terenie miasta zostanie 
wzmocnione oświetlenie uliczne i 
zwiększona ilość puaktów świetlnych 
o 200 lampek. Następnie teren  Tar- 
gów Północnych otrzyma specjalną 
Stację transiormatorową i linję  zasi- 
lającą 2000 żarówek i 131 punktów 
oświetlenia ulicznego, przyczem prze- 
wody na głównej promenadzie ogro- 
du Bernardyńskiego ułożone będą 
kablami podziemnemi. 

Dla urzeczywistnienia rych robót, 
w dniu 17 kwietnia r. b. odbył się w 
Magistracie przetarg na dostawę po- 
trzebnych kabli i osprzętu gdzie na- 
stępujące firmy otrzymały zlecenia: 
kabel ziemny obołowiony i opancerzony 
niskiego napięcia T-wa Aks. Kabel Pol- 
ski w Bydgoszczy na sumę 54.031 zł. 
Kabel ziemny wysokiego napięcia 

1.000 woltów firma Feltens i Guille- 
aume Carlswerk Tow. Akc. 
na sumę 179.718 zł. 
dla przewodów powietrznych 

Werner w Warszawie na sumę 36.870 
zł. Osprzęt kablowy w potrzebnej 
ilości natychmiast przy robotach f-ma 
S$. Kleiman w Warszawie na sumę 
22.236 zł. 

Reszta osprzętu kablowego będzie 
zakupioną w miarę potrzeby. Liczniki 
zamówiono w firmie A. E. G. w Ber- 
linie i firmie Keerting w Lipsku na- 
razie na sumę 65.000 zł. Pozostałą 
ilość zakupiona zostanie 
miarę potrzeby. 

Dostawę płytek betonowych po- 
wierzono 4 firmom wileńskim a mia- 
nowicie: F. i Cz. Michniewicz, S. Gor- 
don, W. Busz, Jankowski i S-ka i К: 
Gułbas. Reszta robót budowlanych 
ziemnych i innych materjałów zosta- 
nie oddana w najbliższych dniach. 
Roboty na samej elektrowni posuwa- 
ją się szybko naprzód. W dniu 27 
kwietnia r. b. zakończony został mon- 
taż przez pracowników firmy „Erste 
Briinner Maschinen Fabrik A. G.* w 
Brnie dostarczonego turbozespołu o 
sile 4000 K.M. Deskę rozdzielczą do- 
starczoną przez firmę niemiecką w 
Berlinie montvją pracownicy elektrow- 
ni miejskiej. Następnie kotły dostar- 
czone przez iirmę W. Fitzner i K. 
Gamper w Sosnowcu są już przygo- 
towane do próby wodnej jak rów- 
nież paleniskowe roboty jak obmuro- 
wanie koiłów i t. p. są także na u- 
kończeniu. 

Wobec tego też można się spo- 
dziewać, że rozpoczęte inwestycyjne 
roboty w elektrowni miejskiej zostaną 
kompletnie wykończone jeszcze w je- 
sieni r. b. przyczem zostanie zupełnie 
zmieniony dotychczasowy system ma- 
szynowy i rodzaj wytwarzanego prą- 
du. (x) 

kilku i każdego zegarek idzie inaczej, raz 
po katedralnemu raz po kolejowemu, nic 
więc dziwnego, że czas radjowy daleki jest 
od ścisłości. Ten stan rzeczy sprawia, że 
gdy się zapytasz znajomego która godzina, 
trzeba zaraz uzupełnić pytanie według ja- 
kiego źródła ma nastawiony zegarek. Uma- 
wiając się na pewną godzinę trzeba zastrze- 
gać wyraźnie: według takiego a takiego cza- 
Su, inaczej bowiem może spotkać niespo- 
dzianka, że albo się spóźnisz albo przyj- 
dziesz zawcześnie. 

Dla purktualności. która prawdę mó- 
wiąc nie jest naszą wileńską zaletą, te „róż- 
nice czasu są doskonatem usprawiedliwie- 
niem. Ktoś się gdzies sp6žnit - winien temu 
czas. Różnice pomięd.y np. katedrą a ra- 
djem lub koleją nie są bynajmniej takie 
małe, a często przekraczają z górą kwa” 
drans. Nie trzeba dowodzić że tak jak jest 
jest dobrze. Aby wybrnąć z tego, dobrze by- 

toby aby uznač za miarodajny w Wilnie-jeden 
czas np. według radja oraz aby Dyrekcja 
naszej Radjo stacji ustaliła, że sygnał cza- 
su podawany przez nią opiera się па @а- 
nych Obserwatorjum Warszawskiego, które 
zdaje się ogłasza codziennie czas obowią- 
zujący w całej Polsce. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta aa Pohulance. Dwa go- 

Ścinne występy Rewji Warszawskiej z 
udziałem znasomitej artystki murzynki 
Arabeiii Filds. Jutro i pojutrze odbędą 
się tylko dwa występy Rewji Warszawskiej 
w składzie 20 osób -z udziałem znanego 
baletu Anny Zabojkinej, znakomitej sławy 
murzynki Arabelli Filds, zwanej „czarną 
Mistinguette", Heleny Kamińskiej, artystki 
„Perskiego Oka“, józefa Redo i Tadeusza 
Wołowskiego Własna orkiestra pod kie- 
rownictwem W. Siroty i M. Kochańskiego. 
Na program składa się wielka rewja: „Mu- 
rżynka wśród białych* w 2-ch aktach — 
14 obrazach. Bilety w biurze „Orbis** 

T<atr Polski (sala „Lutnia“). Dzi- 
sieįsza premjera. (Zamknięcie sezonu zi- 
mowego). Dziś po raz pierwszy grana bę- 
dzie niezmiernie wesoła komedja spółki 
wiedeńskiej L. Hirschfelda i P. Franka 
„Mamusia“. 

Wśród śmięchu i prawdziwego humoru 
autorzy wytykają błędy i wady dzisiejszych 
modnych pań i panów, dla których zabawa 
jest myślą przewodnią w ich życiu i „któ- 
rych nieróbstwo konserwuje”. 

Komedja obfituje w galerję przezabaw- 
nych typów. 

„Mamusia* będzie ostatnią premjerą 
sezonu zimowego Teatru Polskiego. 

Teatr Rewii „Złoty Róg* codzien- 
nie ciesząca się ogromnem powodzeniem 
wie ka Rewja „Publiczność ma głos" z A. 
Cielecką, M. Szczęsną, l. kiejlen, L. Erne- 
stówną, M. Dobrowolskim, I. Bogdańskim 

po sobie. 
— Jestem wodzem spiskowców 

węgierskich! — oznajmiła dumnie. 
Trommel uderzył pięścią w stół: + 

Moj Bože! — krzyknął. — Ро- 
winienem był się domyślić! 

Szmer rozmów rozległ się w Sali, 
lecz Godfrey nie słyszał nic i nie wi- 
dział nikogo, wpatrzony w cudną, 
dumną twarz baronowej, która opar- 
ła głowę na białych, rasowych rękach. 

Więc to te usta wydały wyrok 
śmierci na nieszczęsnego Maxa Rubis 
i niewinnego Miłos'a? A jego własny 
los spoczywałby w jej rękach, gdyby 
nie udało mu się umknąć i ukryć się 
tutaj? 

Teraz rozumiał wszystko. Vali 
wiedziała już dawno, w jakim celu tu 
przybył, sprowadziła go więc do Keś, 
by pokrzyżować jego plany. 

Godirey uczuł, że tala gniewu o- 
garnia jego serce. Wszakże zachowy- 
wał się lojalnie względem niej. =Przy- 
ją! jej zaproszenie, lecz nie wyzyskał 
ani razu dawnej miłości, która ich 
niegdyś łączyła, dla swych celów. Nie 
mogła mu tego zarzucić! 

Teraz, gdy karty zostały odkryte, 
gdy stali się sobie wyraźnymi wroga- 
mi, postanowił nie oszczędzać jej, 
zemścić się, iż zadrwiła zeń tak spryt- 
nie. 

Zaślepiał go gniew i nie mógł 

Z - Im wcześniej, 

i Żadejko na czele. 
Zespół Żadejko - giris. 
Początek o g. 8 i lo. 
— „Zaczarowana Królewna”. Na żą- 

danie publiczności zostanie powtórzona po 
raz 3-ci i ostatni w niedzielę dnia 13 maja 
br. o godz. i2-tej w południe w sali Miej- 
skiej barwna baśń sceniczna w 5 aktach 
Or-Ota, urozmaicona licznymi tańcami pt. 
„Zaczarowana Królewna" Dochód z przed- 
stawienią przeznaczony na ubranie dla dzie- 
ci ze schroniska im. K. Zubowicza. Bilety 
w cenie od 2 zł. do 40 gr. są do nabycia 
w dniu przedstawienia w kasie sali Miej- 
skiej od godz. 10-tej. 

RADJO —WILNO. 
Piątek 11 maja 192 r. 

16.00 — 16.15: Chwilka litewska. 
16.15 - 16.25: Komunikat Zw. Rewizyj- 

nego Polsk. Spółdz. Rolniczych. 
16.25 16.50: Audycja dlą dzieci: odpo- 

wiedzi na listy dzieci udzieli: Wróżka-Dzie- 
ciolubka. 

16.50 - 17.15: „Stanisław Bohusz-Sie- 
strzeńcewicz -- artysta i człowiek” odczyt 
£ działu „Sztuka* wygłosi Jan Bułhak. 

17.20—17.45: Transmisja z Krakowa 
„Teatr jawajski — najdziwniejszy z teatrów" 
wygłosi dr. Michał Siedlecki, prof. U. Jag. 

17.50—18.55: Audycja literacka: „Ź 
chłopa król* zradjofonizowana komedja 
dworską Piotra Baryki. Tekst według wy- 
dania z r. 1637, Muzyka Tadeusza Szeli- 
gowskiego. Słowo wstępne wygłosi dyr. 
Tadeusz Turkowski. Osoby: Szołtys, albo 
z chłopa król — Myśliwiec i Piwowski, 
dworacy — Ospalski i Przecherski, ciuro- 
wie żołnierscy - rotmistrz — żołnierze i 
muzykanci. 

Wykonawcy: Artyści Teatru Polskiego 
w Wilnie _ Audycja transmitowana będzie 
do Warszawy i Krakowa. 

19.00 - 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 - 19.35: Sygnał czasu i 

tości. 
19.35-20.00: „Skrzynka pocztowa" 

wygłosi Kierownik Programowy PR w Wil- 
nie Witold Fiulewicz. К 

20.15--22.00: Transmisja koncertu sym- 
fonicznego z Filharmouji Warszawskiej. 

22.05 : Komunikaty PAT. 

— Audycja komedji „Z chłopa król". 
Piątko» e słuchowisko radjowe, transmito- 
wane po południu z Wilna do Warszawy i 
Krakowa, wzbudza szczególne zaciekawie- 
nie. Wykonana zostanie komedja dworska 
Piotra Baryki „Z chłopa król" z pierwszej 
połowy XVII wieku. Ten doniosły doku- 
ment naszej literatury nacechowany įest 
zdrowym, rubasznym śmiechem. Na ten 
swoisty prymityw składa się jędrny i krwi- 

rozmai- 

  

Kolonja 
Gołą miedź 

f-ma ; 
T-wo Akc. Norblin B-cia Buch i T. | 

również w | 

  

„HEBIOS“ 
Kino-Teatr | 

1 

Wileńska 38. | 

Oddawana oczekiwana Największa Sensacja Sezonuł 
porywający dramat według słynnej na całym świecie powieści IHlii 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, 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś! łość Joanny Ney 

  

  

  

Kino- Teatr Dziś najwspanialszy superszlagier sezonu w którym uj 3 gwiazdy ekranu: ulubieńca kobi OHNA er s jrzymy 3 gwiazdy ekranu: ulubieńca iet_ JOHNA 
„POLORIA” | GILBERTA (bohater filmów „Wielkiej parady” i „Symfonii zmysłów”, przepiękną ELEONORĘ BOARDMAN i 
ul. A. Mickie- ie boinio milnėri“ : 

з wicza 22. znanego CAROLA DANE w obrazie p. t. „Bardelis książe miłości Początek vu godz. 5-ej ostatni 10.30. 

В фе Od dnia II do 15 maja 1028 r. *  dramat maleūkiego serduszka w 8 aktach. 
Miejski Kinematograf włącznie będą wiedze filmy: „DZIEWCZĘCE hy W rolach głównych: Sandra Milowanow, 

Kulturalno-Oświatowyj Olga Day i Andree Rolane. Nad program: „Pathć Revue Nr 2“ w lakcie i „Pathć Journal Nr 2* 
SALA MIEJSKA w akcie. 

ul. Ostrobramska 5. 

    

Kino Kolejowe 

  

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. 
Początek seansów o godz. 6. 8, 10. Ceny biletów: 

program: „MOCARZ ŚWIATA”, 

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

dramat w 12 aktach. Rolę modelki gra szam- 
pąńską Marja Corda, rolę króla olśniewająco 

6 е 2 i dx ywołującej rowołucję (obo SNIEKO | | "osogekonsacę ° „Ла Эе 
NOE piękny Francuz Jean Bradin. Niebywały Ph wystawy. 

wego) i Święta o g. 4. UWAGA: W kancelarji 

sty język oraz sytuacje pełne niewymy- 
ślonego komizmu. Charakterystyczną mu- 
zykę do tej audycji napisał specjalnie Т. 
Szeligowski na typowo wiejski zespół: 
skrzypce, klarnet i kontrabas. Komedję po- 
przedzi przemówienie dyr. T. Turkowskie- 
g0. — Polskie Radjo prusi słuchaczki i słu- 
chaczy o nadesłanie ną temat tej audycji 
uwag i spastrzeżeń pod adresem „Skrzynki 
Pocztowej”. 

GyTK. 
Finalowe walki zapaśnicze- 

W pierwszej parze zapaśnik ukrywają- 
cy się pod czarną maską w 4 mia. zwycię- 
żą Willinga. 

Spotkanie Bryły z Poschofem trwało 
35 min. Decydującą tę walkę cechowała za- 
ciekłość obu przeciwników ciężkiej wagi. 
W 35 min. Bryła rzucony przez Poschofa, 
nadwyrężył sobie rękę i prosił o przerwa- 
nie walki. Dokończenie jej nastąpi w innym 
terminie. 

Dużo emocji dostarczyła widzom decy- 
dująca walka Sztekkera z Prohaską. Sztek- 
ker MRI w tym roku doskonały tren- 
ning. Dotychczas ma za sobą cały szereg 
triumfów. 

W 22 min. pokonał on brutalnego, jed- 
nak groźnego Prohaskę. 

Dziś w piątek walczą: Czarna Maska -- 
Poschol „Ferestanofi—Willing, Sztekker--Pi- 
necki i decydująca Bryła - Prohaska. 

W ostatniej chwili dowiadu- 
jemy się, że mistrz Polski Sztek- 
ker we wczorajszych zawodach 
został położony przez „Czarną 
Maskę'* na obie łopatki. 

bist do Redakcji. 
Na mocy artykułu 141 Ustawy Notar- 

jalnej komunikuję, iż w dniu lo maja 1928 
roku p. Karolina Manini, zamieszkała w 
Wilnie przy ul. Zamkowej Nr 7, złożyła mi 
deklarację. treści następującej: 

„Uprzejmie proszę .Pana Notarjusza Q 
doręczenie i zakomunikowanie Redaktoro- 
wi odpowiedzialnemu czasopisma „Słowo* 
p. Czesławowi Karwowskiemu w Wilnie, 
przy ul. Mickiewicza 4, deklaracji treści na” 
stępującej: Łnia 8 mają rb. w redagowanej 
przez Pana gazecie „Słowo" ukaząła się 
wiadomość pt. „Zamach na Komendanta 
Rezerwy PP.", tresć której w ustępie cha- 
rakteryzującym st. post. Maniniego w zu- 
pełności nieodpowiada prawdzie. jako ma- 
tka st. posterunkowego Maniniego, powo- 
łując się na art. 32,30 ustęp ostatni i 33 
ustęp ostatni rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia fo maja 1927 roku 
o prawie prasowem (Dz. URP. 45) proszę ; 
© umieszczenie niniejszego sprostowania: 
Nieprawdą jest, że syn mój podczas kam- 
panji wojennej stale przebywał na tyłach 
walczących wojsk natomiast prawdą 
jest. že jako żołnierz rosyjskiej armii 
podczas walk w r. 1915 pod Brodami w 
czasie ataku został wzięty do niewoli. Nie- 
prawdą jest, że syn mój został skazany 
przez Niemców na karę śmierci zą zbro- 
dnię natomiast prawdą jest, że syn mój 
jako syn weterana 1863 r. po powrocie Z 
niewoli bez namysłu wstąpił do formują- 
cej się w grudniu 1918 r. Samoobrony Wi- 
leńskiej i jako doświadczony żołnierz kie- 
rował atakiem na ukrytych w gmachu Dy- 
rekcji Kolejowej Niemców, a to w celu 
rozbrojenią ich i dostarczenia broni da 
użytku Samoobrony. Podczas atąku został 
ranny w nogę i ulokowany w  lazarecie 
znanej patrjotki p. jeleńskiej. Po powierz- 
chownem zaleczeniu rany, ponieważ w Wil- 
nie byli bolszewicy, uciekł na terytorium 
Litwy, jako najbliżej położonej. Do Wilna 
wrócił w kwietniu 1919 r. Komisja lekar- 
ska z powodu rany uzaała go za niezdol- 
nego do służby linjowej i przydzieliła do 
żandarmerji. Nieprawdą jest, że syn mój 
kontaktował z podejrzanemi osobami, na- 

jasno patrzeć na rzeczy, ani przewi- zostanie przyjęta? 
dzieć, jaki obrót wezmie ta walka po- 
między niemi. 

Baronowa zaczęła znów mówić i 
Godfrey musiał skupić uwagę, by nie 
upuścić nic, z tego, co się na dole 
działo. 

— Częstsze są porażki, spowodo- 
wane przez zbytni i niewczesny Za- 
pat walczących, aniżeli przez zdradę, 
— mówiła baronowa. - Umyślnie więc 
ukrywałam do ostatniej chwili, kim 
jest trzeci trefl, by zapobiedz nie- 
ostrożnym i fatalnym  posunięciom. 
Jesteśmy teraz w komplecie. Prócz 
mnie, nikt z obecnych nie jest poin- 
formowany dostatecznie, co do cało- 
Ści planów naszych. Do ostatniej 
chwili tylko jeden z obecnych opuści 
zamek ten, by wydać rozkazy, będzie- 
my tutaj czekać na wystąpienie spi- 
skowców. Możemy więc Śmiało usta- 
lić datę. 

tem lepiej, -- 
przerwał Trommel. Słowa jego zosta- 
ły przyjęte nader życzliwie. — Gdyby 
to było możliwie, radziłbym  rozpo- 
cząć jutro rano. Lecz nasz wysłannik 
musi się zatrzymać w Budapeszcie, 
by wysłać trzy depesze, poczem udać 
się do Wiednia i Stuttgartu. Propo- 
nuję więc, by zmienić uprzednio ozna- 
czonę datę wystąpienia z 21-go na 
19-go stycznia. Czy propozycja moja 

Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

Nikt nie zaprzeczył, 
— Co zaś dotyczy osoby owego 

wysłannika,.. - ciągnął dalej Trommel. 
Węgier Godol zerwał się żywo. 

— Byłbym niezmiernie zaszczycony, 
—rzekł. 

Trommel 
cząco. 

— Nie! odrzekł, —Głównym  ele- 
mentem naszej akcji ma być atak lot- 
niczej floty niemieckiej. Musimy więc 
wybór nasz zatrzymać na Winterbau- 
mie, gdyż on jest sprężyną — w tym 
wypadku. 

Jestem tego samego zdania, — 
wtrąciła baronowa, - i pewną jestem, 
że major Winterbaum okaże się god- 
nym tego zauiania, które mu oka- 
zujemy. 

Winterbaum wstał z głębokim u- 
kłonem. 

-—- Możecie na mnie liczyć, —rzekł 
poważnie Trommel, wyjął ze swej 
teki trzy długie koperty. 

— Oto,—rzekł,— rozkazy dla Nie- 
miec, Austrji i Węgier. Znajdzie pan 
w tych kopertach również depesze 
Szytrowane, które należy wysłać do 
Wiednia i Stuttgartu, jest w nich roz- 
kaz i data wystąpienia. W Budapesz- 
cie wyda pan rozkazy ustnie. Może 
pan Godol będzie łaskaw rozkazač 
przygotować dla pana samochód, pod- 

pokiwał głową prze- 

kradziono legity- i i 
% mację kolejową Ochmistrzyni 

i dowód ©sobi- wykwalifikowana, 
sty na imię Teofili uczciwa, pracowita, 
Czepanowej, Znalazcę poszukuje pracy, Ty- 
uprasza się o zwrot zenhauzowska 25 m.16 

Szczepańskiego. 
parter 80 gr. 

gniska przyjmują się zapisy do kółką operowego p. 
Worotyńskiego. 

Potrzekne duże mieszkanie 
8-$mio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
dać w administrącii „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 0 

S TRS 8 OSD FAROE W ZAATAKOWANE (A ROAR PARANA A 

Kasa czynna о@ godz. 3 m. 30. 
balkon 40 gr. Następny 

. Początek seansów o g. 6, w niedzielę 

    

BEZ 
KOSZTÓW 
załatwiamy lokaty 

najpewniej 
Wileń. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza žų 
tel 1522 208 

  
  — 

Požyczki 
niskoprocentowe 

załatwia 
Wileń. Biuro Ko- 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21. 

I tel, 152. o 

Majątek 
ziemski przy stacji 
kolejowej, obszaru 
250 ha z łąkami i 
lasem sprzedamy 
za 10.000 dolarów     

    
   

    

  

   

    

      

      
  

jeświeska 11-4. - o 6612, L. ‚ Ė "4 
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Bródzie. = całodzienc czenie wyd. przez | tel. 152. 0 kilo 6: <A 
nem _ utrzymaniem. KOM- Konuoln. w r. = Zwiedryóski i S-k 
Bliższe | iniormacje: yna id оо Wileńska 28, tel. 122 
Kalwaryjska * mig dera. 2140-01 i © rol 

POTRZEBNA  dobrz;- 
RNASNRORWE| sz, wcze nawą kucharka na wyjaz 

B Sprzedaž ® z dobremi rekomen 

5 Ę stylowe do naby- A 4 
Kapusty kwaszonej (na beczki), cia po cenach fa- I mieg S 6 sb в е | 8 | brycznych wprost |MIKCZY pop © kartofli jadalnych, nasion ogrodo- B| 2 Wytwórni, w ho- Stabrowska, 2105 - 

E wych, zbużowych i pastewnych 8 | telu „Georges“ w 
@ 2 s Ž 5 | Wilnie pok. Nr 44 BWAWAF 8 Rolnik Wileński  5|-w« ее śe iż |B PENARZE 

„m. OCZ. 
® B Kalwaryjska 2, tel. 1—47. B|Po roł. do 9w.|B 

BUNARNONESRUDHNECUNANE e owi RA BMAWAWA 

5 N i xt е DOKTOR 
KUPIMY 

DYMKĘ, aSio na, KŻ e dac D. ZELDOWICZ 
RAFJĘ poleca „Sklep Rolniczy” do Biura Ogłoszeń chor. weneryczne, 
Szwarcowy 1 (Wielka 15).__€ - 6002 Syfilis, | narządów 

  

Dyrekcja Kolei Państwowych 
w tWilnie ogłasza przetarg w 
dniu 8.VI 1928 r. na sprzedaż 
odpadków skórzanych w ilości 
około 2364 kgl., odpadków weł- 
nianych w ilości około 545 kgl. 
i odpadków pilśniowych (filc) w 
ilości około 1250 kgl. 

Ofertę z kwitem na wpłaco- 
ne do Kasy Dyrekcji wadjum w 
wysokości 3 proc. od  zaofero- 
wanej sumy należy nadesłać do 
Prezydjum Dyrekcji ul. Słowac- 
kiego 2., 

Bliższe informacje udzielane 
| są w Wydziale Zasobów (pok. 

41) Dyrekcji w godz. 12—13-eį. 

1 - 1612 
TNS NRK TE NTE ООО БЯС НСЕ RZECZOWA 

: tm ZNA 

JĘODUSKI ciągu 10 minut najnowszym jl 
BA sposobem, przychodzę: > 

do domu. Zwiącać się listownie: 
Sosnowa 1-3, dła manicurzystki. -0! 

Grabowskiego, — Саг- 
barska 1, pod „K P.| moczowych, od 9 —1, od 5 8 wiecz. 

  

о 601г = 

GORA Kobieta-Lekarz 

MIESZKANIA _| Dr Zoldowiczowa 3 pokojowe z kuch- ° 
nią poszukuję na] KOBIECE, WENE- 

RYCZNE, NARZĄ- 
DOW „MOCZOW. 
ой 12--2 1 Od 4-6, 

Zwierzyńcu. Zgłosze- 
1 do „Słowa* pod 
Zwi Jec“; 
MAS A ul. Mickiewicza 24, 
3-4 POKOJOWEGO tel. 277. 

mieszkania w. Zdr. Nr. 

szukąm, Zgłoszenia 
do  „Slowa“ 
„Mieszkanie“. 

OTRZEBNY 
p technik-kreślarz, PERS О 9 

wymagane świa- ! 

dectwa. Zgłaszać Się: | ekarz-Dentysta 
MARYA ul. SN 0a 10, 

m. 2. 2102—0 

Mieszkanie _ Choroby jamy ustnej 
4 pokoje, przedpokój Plombowanie i usuwś 
i kuchnia, kompletnie nie zębów bez bólw 
odnowione do wyna-Porcelanowe i złotć 
jęcia od zaraz, ul.korony. Sztuczne #6' 
Antokolska 111. —oby. Wojskowym, u 

    
   

  

  

tomiast prawdą jest, że poza służbą prze- 
bywał stale wśród rodziny, która poza 
„Zbrodniami“ jak rozbrajanie Niemców i 
służby ochotniczej w Wojsku Polskiem 
nic nie ma na sumieniu". 

Wilno, dnia 10 maja 1928 roku. 
Seweryn Bońdanewicz. 

Notarjusz 

TUAITET TTL VT MET ESS ETS 

Giiary. 
— Koło Filozoficzne studentów USB. 

składa w rocznicę śmierci dr, Benedykta 
Woyczyńskiego na „Chleb Dzieciom” zł. 55— 

czas gdy pan zje obiad naprędce. 
Musi pan wyjechać w ciągu kwad- 
ransa. 

Według rozkazu, 
kowniku. 

Ktoś zapukał do drzwi, 
Godol otworzył. Ukazał się jeden 

ze służących. Godol rozmawiał z nim 
chwilę, potem odwrócił się do sie- 
dzących przy stole. 

— Znaleziono potajemne  przej- 
ście, — oznajmił zmienionym głosem, — 
przejście, które ciągnie się od skła- 
dziku drzewa w części domu, prze- 
znaczonej dla słążby, aż do kapliczki, 
stojącej w parku. Znaleziono tam 
świeżo palone zapałki. Szpieg angiel- 
ski musiał uciec tamtędy. 

Godirey z rozpaczą słuchał tych 
słów. Obecnie miał przeciętą ostatnią 
drogę ucieczki. Jakąż korzyść będzie 
miał z tych cennych wiadomości, któ- 
re zdobył przed chwilą, skoro nie 
będzie mógł opuścić zamku? 

— Proszę pilnować oba wejścia 
do owego podziemnego korytarza! — 
krzyknął Trommel, zrywając się z 
miejsca. — Nadeszła chwiła, pani ba- 
ronowo, — dodał, zwracając się do 
pięknej Vali, że przekonamy się 
wreszcie, czy zręczny nasz przyjaciel 
uciekł, czy też, jak sądzę, schował 
się gdzieś w pobliżu, by nas szpiego- 
wać dalej. Niech warta ukryje się 

  

panie pul- 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna mb 

az i = ! 
i i się zniżka. arna Lotnisko-pensjonatĖ) 21 5 Przyjmuje: 

nad jeziorem, las so-8 —1 i od 4 1. 
snowy, 2 m. „Koleją, Wydz. Zdr. Nr. 
2 kilometry od stącji. ь 
аоч:'іе:піеі się: Anio IEA 
kol 62-a 2. Z-Lilz В “"ШШ 

gubiono książecz- | RSTREES WRESEEZA 
kę wojskową su 

AKUSZERKA is przez P. K. 
U. Lida, rocznik 1897, 
oraz  zašwiadczenie W. Smialovws 
tymczasowe wyd, Przyjmuje od godz, 
przez P. K. U. Wilno, 49 Mickiewic 
na imię  Walerjana (6 m. 6. Niezamo: 
Wołejszo-Wysockiego nym ustępstwa. — O aa Z. P Nr. 

  

przy wejściu tak, by wchodzący ni 
zauważył jej. Zresztą, niech pan zd 
stanie, Godolu, sam wydam rozkaz 

— Pójdę z panem, —rzekła Vali, 
wstając, chcę zobaczyć to przejśc 

Trommel zwrócił się do Winte 
Aue chowającego dokumenty 
teki. 

— Spotkamy się za dziesięć 
nut na dziedzińcu, nie mamy af 
chwili do: stracenia! | 

— Według rozkazu, panie pul 
kowniku! odrzekł, prostując si 
major. 4 

* Godirey nie mógł dosłyszeć 
tania, które zadał Ciellert baronow 
do uszu jego doleciało tylko jej ой 
powieiź rzucona tonem  niedbałym 

— Niech pan robi, jak się pańt 
podoba! 

Karzełt wybiegł śpiesznie z pokó 
ju. Pułkownik również zniknął 
drzwiami. Za chwilę baronowa opt! 
ściła pokój w towarzystwie Godola 
von Bartzena. | 

Wiqterbaum został sam. [ 
W jednej chwili Godirey zrozi) 

miał, że nadeszła chwila działania, 
krótka to była chwila, gdyż maj 
zamykał już tekę. 1 

Anglik zerwał się na równe 4


